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S, A. "JORNAL DO BRASIL
u. .'¦'¦'

üiretoi pretidettW — rfoflc
Luiz toa doutos.

Diretoi tesoureiro — Oovtói
_. o. oa (tocha rrogo90

Hodator principal — Doutor
Barbosa Limo éobrmlio,

REDAÇÃO B OFICINAS

«VltMlIA mo bba««o MO-US
Teic/o»e#:

Redaçfto . . » «,,•> ___*Gerencia . . ... • _-__
Anúncios e portaria . é—liai

ma. teiegr. JüKBKAdlL
ASSINATURAS PARADO

BRASIL i5 PARA
DA UNIÃO

. , . . »0$0UU
..... 60IUIM)

US fAlStiS
Í?__N AMERICANA

Ano .....«.•
Semestre ... . • .

ASSINATURAS PÁRA O• ESTRANGEIRO
j «Alemanna, Áustria, Bélgica.

(Transa e Portugal)
. . . .-150*000'. I . . JÕWW

G. R... 2° fiscal O., d'Avila; ¦6a
a. 11., 2* fiscal DJalma; Ar 3'
R„ 2» fiscal Fruotúoso; '8VG.
R., 2* fiscal Pires e 9» G. R..
2° fiscal Erasmo.

Ronda geral — 1* Turma: l*s
fiscais Paulo carvalho, Velloso
Salsso, Mesquita e Laurlndo; 2°s
fiscais Fontes, c. Costa o Leo-
nel. ;2" Turma:. l°s fiscais Paiva
Guedes, Fellppe de Paula, Rey-
naldo, Hlldebrandb o TA. de Ma-
cedo; 2°s fiscais joslas o sar-
mento. 3* Turma: l»a fiscais O,
Jaymes, Agnelio e Rodolpho; 2*s
fiscais Lopes, Raphael e Prisco.

Livre transito — 1' Tempo*. 2*
•fiscal A. Ávila. 2« Tempo: 2"

fiscal" Feitosa. Ruas' Gonçalveis
Dias e Ouvidor — 2* fiscal. Dar.
cy. ¦ )'¦'¦¦

Banhos do.mar no 30* DJ,tP; —
!•• Tempo: 2» fiscal Lyülo P.
Ferreira. 2* Tempo: 2" fiscal Af-
fonBO Pinto. . 

"'.-
Serviços extraordinários -*- 1*

fiscal Oscai de Faria. —Uni-
forme S#.. .

ACHADOS E PEDDIDOS

Ano
Bemestre

(Outros palsee)
Aso . . ,
Semestre

_5uf00V
125.0UÜ

EMPREGADA —- Precisa-se, I
Ttíi para uu casal, duma, bran-
ca; moça,, que entenda de costUr
rae tenha prática de lidar com
criança do cinco anos; exigem-
se dtlmas referonclas;, tratar a
ruá General Dyonlslo «.._«.; te-
lefone 6-0464. (L. 15206) J¦f^MPREGADA- — Precisa-se de
¦" uma para atrumar' o copei-
rar; & rua Carlos de Campos 18.(L. 80.109) S

Í2. CONCURSO POPULAR

EMPREGADA para serviço, de
~' um casal, preclsa.se, ft rua'um
Barão da Torro n 446'. Ipanema

(1 22112) 3
1?MPREGA1>A — Preoisa-se du-
ÍJ ma para os serviços de pe.
quena família: á ruá Visconde de
Plraja'n. 310. exigem-se «referen*
nlas. <L. 82.126) 3

-•ííÚiiviJ-*' ,f

A assinatura pdde começar
om auaiquer dia mas terminara
em fim de Março. Juntio, àrn
temoro ou. Dezembro.

VENDA AVULSA

Dlae «eis . . . «.'.• 800 rtl*
Domingos .*•_„• *»»
Atrazados . . . ¦ • «00

jttenres»ntanie noe Estadoe —
»- Unidos

, __nlmeis-Or«c_a í.
5ie Fiftn Arena»

New Kort

..J.RATIF1CA.SE bem a quem*-" restltulr uina bolslnha pre-
ta, de couro, esquecida num.au.
tomovel ou perdida no- boulevarâ
28 de Setemt.u na noite de 2?
&, rua Professor Gabizo 90.

. CL 15517) X 3
flRATIFICA-SE com o duplo
vT valor a -pessoa,aue.encontrou
unia caixa 'rDara eUíarros. do
prata dourada antiga com minia-
tura Entregar na Casa db: Ouro^ rUa d° OUVld* Vlâ57)Í__3

1 ¦
tnmrn

AVISOS

0 TEMPO — Previs6es para o
período das 18 hora3 do ontem
fts 18 horas de hoje:

Distrito: Federal e Niterfli —
Tempo — Instável, com chuvas
m trovoadas.

Temperatura — Estável & nor
|e o,-se bem que elevada de dia,
BOfrerá ligeiro declínio. . *

Ventos — Variáveis, com ia-
jadas frescas.

Estado do Rio de Janeiro —
Tempo — Instável, com chuvas
e troveadás.

Temperatura— Embors. me-
yada, sofrerá ligeiro declínio.
. Estados do Sul — Tempo —
Perturbado com chuvas e trovoa.
dás, salvo no Rio Grande do 8U1,
onde de bom, passará a instável"eom chuvas.

Temperatura ~ Elevada .até
Santa Catarina e em ielevaç_U> no
Rio Grando dò Sul.. _/¦•

ventos —• Varlavoia, cora tty
jadas frescas.

Af ARCELLINO Martins Filho.
iu-&' Cia. Declaram Dará os de.
vidos efeitos ter so extraviado o
conhecimento de embaraue aue
referente aos despachos n. 13 de
Teixeira, quota Dnc para 12 sa-
cos de café. remessa de 3. Mo-
reira Guimarães em 19-10-33 "e
sendo-o referido lote de sua pro-
priedade, cancelam pela ; presen-
to publicação o documento ex-
traviado. : (L 29514) X 3
fy_ULOS perdidos —*. P^de-se a
^ quem encontrou un^"'òcuIo>»
no trem de Santa Cruz.;vque par-
tiu de D. Pedro IIAa 1.20 do dia
26 entregar na agencia, da Cen-
trai ou telefonar ,1>ara 8 — 1790..
dizendo ondo podo ser encontra,-
do. quo eerâ: gratificado.

y¦¦:¦: -.:¦ -Jj cl 3031S) x a

,1?MPBEGA-SE umá. moça com
xü- 16 * aíios, portuguesa, profo-
rindo casa, de "respeito;; ft- rua
Senador Pompeun. 37... auarto
porta.A direita. (L 8328) »
¦EMPREGADA — Preclsa-so do

¦ uma. vara arrumar' e copei-
rar, que sája branca e' com pra-
tlcagdepensão; Aru^dooye

¦nlMPREGADA —, Precls£:??
XU branca oara servlcoe^d* casa
de-pequena família trata-«e__tt
travessa da Sclldado n 9-A.Vrm.
cada BandeI^.______<L ÍOSfll) í
'ES^e-de 

íãmllia peqiie-

.¦EMPREGADA — Em casa ae
íCm' pequena familia preclea-se d«»
uma empregada asseiada a se-
ria, para arrumadelra e lava-
deira: í rua Almirante Alexan-
drino n. 346 (Santa Tereza)_*

(L* 3.325)

SÉRIE DE 1934 _
Continuamos a publicação dos cupões deste

concurso, em numero de 36, e cujo sorteio se reali-
zará em 18 de Març.o , 

"m .
Para oi." prêmio destinamos a importância de

dez contos de réis, para
compra de um predio, òu
automóvel ou o que fôr
do desejo do concorren-
te premiado. Para o 2.°
prêmio, nas mesmas con-
dições. a importância de
dois contos de réis

Conforme já temos
publicado, a distribuição
dos prêmios obedecerá

ao disposto no artigo 17 do Decreto 21.143, de 10
de Março de 1932, sendo tambem publicados os
nomes dos premiados'.

Oportunamente publicaremos a lista comple*
ta dos prêmios.

Ai^2,cotiCUP5Q yrl^l

LAVADEUIAS B
ü.\GOMAI)EHL\>

ACEITA-SE; 
rpupa para lavar,

com perfolsão, por ¦ prego ba-
ratissimo; á ;rúa .Souza Barroa
n. 169,' casa 4, Engenho Novo.'¦¦:'. CL. 22182) 4

trtJGA^SE -uma .perfeita lava.
delta eôrla, ,para pequena

família dé tratamento, sd para
lavar' e passar; dorme no em.
prego; tratar das 9 horas ao
meio-dia; A rua do Cunha n. 73.
Catumbl CL 22231) *

ft
rua Marquês de Abrantes

CL 15650) 4
de

f AVADEIRA — Preclsa-so
¦*-* rur Míit-niifin - íln A.hrn.1
n. 219
LAVADEIRA 

— Precisa-se
uma lavadeira para lavar

em casa. dft-se comida e paga.s«
bem, tratar ft Praça da Répu-
blica n. 82, sob. . (L 8206) 4

precisa-se
3

uma

do
càútola 249.268

Monte ,dé' Socorro.
Jy:'CL. 15.310). X 3

pERDEU-SE *

1.° CONCURSO POPULAR

PERDEU-SE* 
Gràtiflcaieo. _fc

quemt"«ntregar ft Avenida
Rio Branco n. 7. ao Sr. Mlfmel
unia caítélra de chauffeur • ou-
tros' documentos, com • o nome do
João -Placa GoncalYe_8.. 

', '

 (Ij 8323) X. S
"TÍBLOGIO do platina-e brilhan-

,-T tes:— Perdeu-se no trem.de
Petrópolis que, saiu ds «5 .horas.

'úm relógio dé platina e.brilhantes
/ 'májiiá: ¦ Omepra. pedfrse 'ehtreirar

na.Jóállieriá Narfonalr Av. -RIp
Branco n. 180. Será gratificado.N ÍL. 3.134) X 3

Tf,MPREGA3>A. _
rr1 para ¦ arrumar a copeirar
Outra para cozinhar" • lavar; A
rua do Riachuelo.^82^. 

^ g
TfMPREGAJJA — Prèclsa-se de

¦ üma para casa de família,
para' todo os serviços menos
cozinhar: â rua, Conde de Bom-
fim 697,' tratar com Catram. no
Largo da Carioca n. 8. sohra-
do; (L 30387)_3
íiOVEKNANTB — Precisa-se

. uma senhora para todo o
serviço, em casa de uma pessoa
«d, dormindo ¦ ffira; trata-se ft
rua Fonseca Lima n." 45. (Pra-
ça da Bandeira)^ (i, 15SS4) 3

— Precisa-se de uma cora
boa aparência, limpa, com

pratica para ¦ arrumadelra - e ; «o-
peira. »m òasa de pequena'fsmi-
lia: exigem-se referencias; pre-
fore-se branca: rua Sft Ferreira
n.« 60. Copacabana.; Tratar, das
10 fis 12 horas. (L 22.024) 3

POLICIA — Estft hoj» de dia
na Repartição Central da Policia
a 2" delegacia-auxiliar, ../.

CORREIO t- E3ta rjáiartlção
expedirá malas hoje pelo seguin-
te paquete: / '

"Comte. Rlpper", para Bafa,
Maceió, Recife, Cabedelo, lJatal,
Cearft. Tutoia Marannão é Para.
Recebeu objetos' paVa registrar,
até &e 18 horas de 26: receberá.
Impressos, até Ss 6 horas; cartas

?>ara 
o Interior dâ Republica e

dem. ldem, cora porte duplo, até
âs 7 horas. .

Amanhã: r _,"Itaquatlâ?'. para Ilhéus, Bafa
Aracaju' e Penedo. Receberá ob-
Jétos para registrar, atê fts 18
horas de 27; impressos, até. fts 6
horas; cartas"' para o interior da
Republica e, idem, idem, com
porte duplo atê.as 7 horas."Buenos Aires Maru"\ para
Vitoria. Nõw Orleans. Galveston,
Houston, Ijoa Angfles e Japão
Receberá/objetos para registrar,
até ás 18, horas de 27; impressos,
até âs 6' horas; cartas para ¦ o
exterior/da Ropubllca, até ftfl:7
boras. ' ,'"•"Arlanja", para Bala, Recife,.
B. Vicente, Madeira Lisboa. Co-
iruiia, /Cherbourgo e Southampton
Receberá objetos para :• reglsirar;
atê as 18' horas dè-27: impréssga
atê às 5 horns; cartas para o.in.
terior da Republica, até âs 5 1|2;
ldem,, idem, com porte, dupJo'-'e
cartas para o exterior da. Repu-
Wlca. até fts 6 horas.. '
/. »Asturias", para. Santos, Mon"

/tevidéu o Buenos Aires.. Recebe*
/ xa objetos' para registrar, até fts

.''• g horas; impressos, até ás «9 Uo-
ras; cartas para o- exterior da'
Republica, at éás'10 horas.

" Itatinga" para' S. Sebastião
. fe mais portos do Siil. até porto
Alegre. Recsberft objetos.. para re
glstrai. até fls. 18 horas"de 27:
impressos, atê ás 8 ho.i;as; car-
tas para o Interlo^ da. Republica' e ldem. ldem. com porte duplo;"até ás 9 horas.

SERVIÇ08 DOMÉSTICOS

AMÍSDB ÉifilTB

PRBCISA-SB 
de amas de leito:

A rua Marquês de Abrantes
n. 13. Casa.doa Expostos

Moça

SORTEIO EM 4 DE FEVEREIRO
Estamos fazendo a troca dos Mapas, que ter

minará no dia 1." de Fevereiro.

Acha-se á disposição dòs nossos concorrentes
o 1° fasciculo do romance "Vicentina" de Joaquim
Manoel de Macedo, contendo o Mapa do 1.'von-
curso Popular.

Preço 2$000 — Pelo Correio 2$500.

OFBHBCE-SB 
uma' ^boa lava-

delra oara casa' de família,
telefone 2—4564. (L 3-232I 4

PRECISA-SE 
de uma entremu*

deira: & rua das Laranjeira»
n. 463: _ <L 15259V 4

PRECISA-SE 
dè üina' moça

para lavar, e mais serviços e
que durma no aluguel; ft rua
Barão de S. Felix n, 92.

CL. 22.228) 4

r)FBRECE'-SE uma cozinheira^J. do trivial fino para pousa*..
ou casa de uma pessoa só, dá
boas- referencias e dorme fora;
telefone 2—0304. (L. 30454) 6
QFIÍRECe-SE uinú, cozinheira

.. para. casa do : família,,'dé ixa-.
tamento,- ordenado ; 180$; -dá-se
referencias; á rua S. Januário
170; telefono 8—8773.
__________ .„_. (L 30433). 6
r)FERECE-SÈ uma cozinheira
V __ . trivial fino, fazendo al*
gum doce; ordenado 1603 ou U(J$
ou pequena pensão ou casa de
família de tratamento; telefone*.
8—0644, tratar do moio dia em
diante. çl 30430) «

1JRECISA-SB de"uma cozinhei-ra alemá om caaa de'famíliaastraneelra. Ordenado lõntOOO(juem nfto estUer em condiçõesiiftose auresente: ft rua Pruden-te de Moraes n. 433 iDanema.
__, (L.1522S>_6
poíECISA-SE duma cozinheira

do-preferencia portuguesa; fi
rua dos Coqueiros 71. paga-sebom ordenado. (L. 2.705) 6

RECISA-SE de uma boa lava-
deira e engomadelra, para

de família de tratamento;
exigem-se referencias; tratar ft
rua Cosme Velho 60. Telefone
6^0638. (L 8281) 4

PRECISA-SE 
de uma emprega-

da, pára lavar, passar o ou-
tro' pequeno serviço; e-que dur-
ma no aluguel: 6 rua Almirante
Cockrane 17. (Fim da rua Marlz
e Barros); ordenado 100S0OO.

. (L 8299) 4

PRECISA-SE 
do uma empre-

éada. .pára' lavar: é passar e
ajudar alguns serviços leves;
prefere-se portuguesa; ft rua da
Lapa n. 50. sobrado.^ 

^^

PARA 
caaa de tratamento, —

Precisa-se de uma perfeita
lavadeira engomadelra; &¦ rua
Pinheiro Machado n. 76 Telefo-
ne B — ?199. <L 8186) 4

pRECISA-SE de uma moca pa-¦* ra ajudante-dé cozinha: or«-
fere-se branca; ft rua Moncorvo
Filho n. 58. ' (L 30182) 6
ORECISA-SB de uma' cozinhei-x ra: a Travessa Santa Cr «ti-
na n. 25. sobrado. Santa Tereza.

(L 2.160) «
pRECJSA-S« da uma cozinhei**• ra. perfeita do trivial fino.
dando boas referencia», nara Pe*
tropolls; - ft rua Domingos Fer*
reira n. 150. Copacabana.

(L 15389) 9

i •*¦ 
iPRECISA-SB 

d« uma «mpre* .
gada pára ajudar á cuidar de •* pregada para oe aorvico» de

uma criauça: A Avenida Maré- casa de familia; A rua Cario*
chal Floriano n. S. Io andar, Sampaio n. 33. (L. 8.193) 3
(rua Larga).-

COZINHEIRA»

AI.UGA-SE 
uma aenhora es-

uancelra.. oara o trivial fino
dá rolerenclae dq sua conduta.

pRECISA-SE de cozinheiras* arrumadeiras. copelras. amas
aecas lavadeirás e. men nao ca-
ra serviços leves; A rua -Macha'*
do Coelho n 84. Tèl 2-4078.

.. (L 30208) 6

PRECISA-SE de uma. emnreéa-
da para' cozinhar 'bem. o tri*'

vial e arrumar para um casal de
tratamento paga-se 1003000: Cl
rua Barata Ribeiro 750-Copabana.'  (L 21871) 6

perfeita
 ... a .rosrao

com rererenclos. para família' de
tratamento; paga-se bem; ft" rua
Paula Freitas n. 16. Conacaoa-
na. (L 30262) 6' 

de fá-

PRECISA-SE 
de uma

cozinheira de forno

ÍT^TENINA — Precisa-sé" de 'uma
. ¦ para serviços leves, etn casa
de uma senhora, nos horas va-
gás ensina-se a coser- mas aue
durma ÍÓrã: á. rua. Arthur Me*:
nezes n. 27, Maracanã.' r

'""".;-.•;¦• ." ;';t,:.-.v_L 30423>>.8,
TyfENINA de 12 :a.14. anos

Proclsa-se, para serviços le-
vés, em casa'.dé casal;' ft i^ia
Moncorvo-Filho S. sobrado, que
dé referencias. ... ¦ ,(L 3299) 3

PRECISA.SE; 
duma menina de

12 a 14 anos, para ama seca
duma' criança. de dois meses e
serviços leves;, ordenado 408; A
rua Padre Nobrega 99-A, Pie-
dade. (L 22115) ^8

PRECISA-SE 
de uma moça

branca, para serviços de vpe-
quena familia;' paga-se bem; a
rua'das Laranjeiras n. 386:'

. (L. S.095) 3

(L 15160L8 V>bbc1SA.SB duma empregada á~rua ^^^^.£_%]A „„ .„__«, Ac »»,»-. família* .¦» 14te9.onar ios lu(^r810a) _

FREOISA-SE do uma aiça seca*
á rua David Campista. Bo-

tafogo; tratá-so çm 
'Copacabav

na A rüa- Barcelos n. -90. casa '».
(L 30256) 8

PRECiaÀ-SH 
de uma ómpre-

gada 
'para 

.tomar;.. Conta dè
uma".-criança de 9 .meses ;«¦' né«

qüends serviços: pagá-ae bem;. &
,TlTOGINHA-*. precisa-se de uma Avenida Mem do. Sft h. 62. 80-iM-" para tomar jeonta de uma brado. (L 30248) 3

em cosa de pequena família;
à rua dos Ourives n. 59. 2* and.

. CL. .22.157) 3

pRECJSA-SE duma. empregada
na rua Jullo do Carmo 40b.

para todo o serviço de pequena
família. (JU. 22.176) 3

pRECISA-SB duma^arrumadeirà
criola e para tratar de üma

cega., qúé de boas refesenclaá;
tratar no Çlbbo. owa H.-'.Q. ¦: :
y:y-y.il -yé'->, «<i«^ 83;i<M) ?

(C 13508)

EMPREGADAS OOMESTICAÍ!

A MA SECA — Precisa-so de
-^V *uma assolada, carinhosa o
de bons coitumesi tendo dé 15 a
20 anos. .para tòpiar conta de

duas crianças de 2 0 4 anos; pa-
dem-sé reíernclas e pagá-6ó70$,
ã, rua Barão do Mesquita 110.": :' (L 8212) 3

criança; & rua Ferreira .-«oúfee
n; 30, casa*n. 7. Ânaai». .

.... 
-i CL. 3.178) 8

MOCINHA 
—Preoisa-se de ump

nara serviços I«ves5 ft ruã
D. Rita n. 33. Engenho'Novo.

(L 3256»

AMA SECA —
rua Araújo Goudim, n. .12,

Leme.

Precisa-se;' n.. ..
(L. :7986)

QFERECE-SE uma moça, bran-
ua, para copeira ou arruma-

deira; dá toda/* us Informações:
tratar na Tinturária Iracema," S
rua S. Clamente n. 357, tele-
{one 6:2982. Botafogo. .:' '.'¦:< ¦ • : CL. 22.080) $

PRF^^SA-SIS 
duma empregada

para,serviços-de pequena fa-
milia, ordenado 60$; á ruà Fer-
nandes Guimarães 29, oasa 4.

(E 2930) 3

duma pequena do
18 ato'., dè' DÓ1 iá isòsurac** pá*

ra casa de um casal porrtuguí» ft
rut André Cavalcanti 26-.

.:.'¦ ; ¦'. . -. ¦ <-. 22.099) 3

PRBOlSA-SE 
duma empregauía

para arrumadelra .pana peqòp-
Mi pessãosõ serve branca e com

pratica; referencias; á rua Copa-
cabana' n. 34. Lido. (L3146) 3

A LUGA-SF uma ooa cozinhei-
ra de forno é fogão, para fa-

milia de tratamento ou pensão;
tS" 8-2163.."¦¦..- (L 22038) 6

PRECISA.SE para casa
milia duma cozinheira . para

o trivial fino, que entenda de
dOces' e que durma em cosa dos
patrões; quem não estiver nas
condições é inútil apresentar-se.
fl rua Senador Vergueiro. 14.

 
¦ (L 3003) 6

pRECISA-SB duma. cozinheira*¦ que lave alguma roupa e
durma no'aluguel; pága-so 100$
rua Sampaio Vianna 69. ;

(L. 22.048) 6

(")FERECE?SE ." uma* senhora.^^ pára-copelra òu ama seca: &
rua Visconde dè ltau'na 123.

(L 3098) 3

AMA SECA — Preclsa-so de
um. estramigielra em caa^

de um casal paira uma criança
de trea anos: á: rua 9 do Feve-
reiro n. 90. Copacabana. _(l,-81i6a) 3

AMA seca, prectea-se, quo te-
nha prática 

"e ijue 'hão tasfi
questão do lr para fora;-'tratai
A rua Moraes'e Silva n. 126; te-
lefone 8-2235. (L.15.JS&) 3

Precisa-se dn
do 13 a 1b

aiioe, para uma ' criança de um
ano; ft rua Senador Furtado 68.

.' ''.' '--... . ¦ <L 12571) 9
Einnr' gál

QFERE015-SE ,uina. empregada
." para copelra ou arrumadelra.
com pratica e- do bastanto cón-
fiança, dando, ótimas referencias,
para casa. de tratamento & r. So-
nador Poropeu n. 43, casa 2.

«;^,«i«(L, .3.151) 3

IJRECISA-SE de uma copeira i
* arumadèlra; out» / durma no
alucruel e qüe saiba oonservar a
r*rá. para ca» de'' pequena'fa,-
mila de tratamento; Ã rua 12 do
Maio a. 191, Gávea; tel. 7-0614.

(L. .22.134) .
pRECIS A-SE do uma empre-
«*? eadinhá de 12 a 15 anos,
rara serviços leves em casa de
um casal; ordenado de 30$ a 35$
â rua Barã. - de Ubá 24-A casa-
29,. V!' Flfa, próximo ft Praça
da Bandeira. (L 8O170) 3

PRECISA-SE 
de uma empre-

gada para o serviço de um oa
sal. menos cozinhar; prefere-jse
branca; á rua S. Luiz Gonzaga
B. 303. <L. 8.056) «

PRECISA-SE 
duboa arrumadei-

, . rá, de cõr. com pratica,, para
familia de tratamento; na /praia
do .Flamengo n. 116. 1" andar,
esquerdo; tratar depois das 8-1|2
horas.. CL. 8130) 3

pRBCISA-SE duma empregada
r-', de confiança para todo servi-
ço • com . bastante pratica, boa
aparência e qua dê referencias,
casa de senhora sô. paga-se bem
tratai án 9 1|2 da manhã e'8| 10
dá noie; rua Coelho Nettq n. ».

(L. 22.152) 3

ALUGAM-SE 
cozinheiras, oo-

pe.ras. arrumadeiras, rama*
secas. h*vâdéirà(. é meninas para
afcrvlcò» ¦ lévéo: ft rua Machado
^eihb«n.;84^i.^o^o7)Ji

AIjÜGA^SE 
uma boá cozinheira' do: trlvlà.1 íino. dá referen-

cias de 8Uà conduta, ft. rua A»'
euncão portão 37. casa II*¦(__,. 2^2175) _•

ÍjUGAM-SB cozinheiras. lava*
deiras. arrumadeiras. e mocl-

nhas, vindo escolher: Inválidos
n. 84. sobrado perto da Igreja
de Santo Antônio; tel. 2 — 2364.
Sr. Pepe, (L -3268) 6

{COZINHEIRA — Precisa-se du*
:V ma que lave e arrume em ca*
sa- dèipequena família exlgem-sf
referenciaa; ft nia. Voluntários do
Pátria n. 136-A. casa 7.-

. (L. 2.956) fi

pOZINHERA, trivial fino. rua
V Barata Ribeiro n. 814. Cooa-
cabana. Referencias. (LJ042) 6,
/COZINHEIRA — Preolsa-ee'- uma nara o trivial fino
rua doa Inválidos n. 165. sobra*
do. wefere-so estrangeira.^^ ^

OFEREOE-SE umá empregada pRECISA-SE. uma moca. para
v .-.«m referencia. Dará todo o x copeirar em pensão, com

AMA SECA —
uma mocinha

ARRUMADIOIRAse com um. fiiho; ll tua Mar
auesa de Santos n. 38. (Venda).

(L PS06>_.
A'LUGAM-SE arrumadeiras. co-

pelraa, cozinheiros. moci
nhas para ' servtcos l«ves ou
amas secas, lavadeirás e engi>
madeiras; & Avenida Passos 10J
lo andar; telelone 4—1848' Deo
linda e Silva. ¦ (J. 6.882) 8

»m referencia:. para
serviço menos cozinhar
fora, telefone. 2—8616.

ÍL. 3.154) 3

ttido o ¦*• copeirar
dorme multa' pratica

¦¦•íjij.

'¦W

' -CORREIO AÉREO MILITAR
ParMdo ds S. Paulo: — <*

torcas-felras para Goiás; quar-
ta». para Mato irosso e quintas*
íeiras oara,Curitiba. ,

— Partidas a ilnzenals ds Belo
Horizonte (2* e ultima terça-tel-
rá do mês) para Fortaleza. .

Correspondência iesta Capital:
para Goiás, atê fta 18 horas

de aegunda-fsira no Correio Ge-
ral e 17 horas e' 30 minutos nas
agencias: para Mato Grosso- .e

. Curitiba fis mesmas horas de
te-ca e quarta-feira, respectiva-
mente: pnrn Fortaleza e escalas.

• fts mesmas horas das ante-vespe-
ras das tiartidas de Belo Hon-
_K.nte.

Porte cowun»:
Linha 8. Poulo-Goids — Esca*

. Ias: Ribeirão Preto. Uberaba.
Araguari. Cataião. -.,,amerl. Via-
noonlls Anaoolls e Golfis.

Unho S. paulo-ílaio Grosso
— Escalas: Bauru'. Penapolls.
Três lAg3as e 2ampo Grande.

Linha 8. Paulo-Ctífititm —
Eiscalas: Itapetfninga. Faxina.
Itararé. Jaguarlalva* Castro Pon*
t* 'imensa e Cjrltlba;

Ltnlio <í« For^I-isa — Esca-
1_-. Belo Horizonte Curveio. Ço.
rlnto. PIrapf»n>. Januarlá. Jari-
uhanha. tJipa. Rio Branco. Chi*
quo Chique. Barra. Remanso.
Jenzeiro üo CehrA Iguatu1 Qul
xadá e Firt.ileza.

GUARDA CIVIL — Serviço
para hoje: — Estão de dia fi I.
G P — Superior: — Dr. Mon-
te Vianna. — Auxiliar, Sr
Adriano Ferreira Barreto.

Da aos grupos — G. C. 2» fls-
cal C. Beraa: G. E.. 2» fiscal Ti.
burcio: 1* G. R.. 2o fi«cal B de
Paula: 2° G...R.. 2» fiscal Bra-
ga; 9f G. K-> 2" fiscal Dias; 4*

Alnsam-u empregaaa» cume.*Alugam se .____; na Agencia
Ribas Mensageiro, pede-se. por
rbsequlo.'vir escolher ftiua Bar
roson. 44. —¦ Telefone 7-05S8.

-¦ .J. 26.9») 8

ALUGAM-SE 
arrumadeiras co;

pelros cozinheiras, lavadoras
amas sacas o mocinhas para ser*
viços .'leves na - Avenida Gomes
Freire 24 sobrado, telefone 2-5612
Sra;" Velasco. (L. 22008) 8

ALUGA-SB 
uma senhora para

arrumar e coser um,' oouco.
Ordenado 170S000: á rua:Araújo
Gondim n. 66, Lome; chamar
Maria. Telefono 7 -^^g^,

r^OPEIRA ativa e moça — Pre-
^ clsa-so na pralá do Flamengo

("YFERECE-SE uma moça para
copeirar e arrumar, :nâo der-

mo no emprego: procurar ft ruá.
Hadock Lobo n. 49,'.'.'if ^ndar,
quarto, 17. __-_Ji<Ij 3°308) 3

OFEJREOB-^E 
uma, irooa' Dor

tugruesà para ootpolra ou ,ar- jrumadolra e mais' seí-vlcos do-
mestiços:-á,rua R. Luiz Gonzasa
n.*325 ca«a 2.'^ O, 8230)_3;

QFERBCE-SE 
uma senhora de

^cor Darda para tomar conta
de* casa de pessoa sô: levando
uma filha de 15 anos: nfto ta»
questão de viajar; auom precisar
cartas oara a.Dortarla deste lor.
nal -I» . 30336..__,._( 30336) 3«

«FERECErSB . um*, moca -'Xa.
toda' confiança oara arruma-

deira em ca»a. de família _de
grande ' tratamento. salbendo
costurar' e bordar a maquinar«

mâo, um oouoo. -Dá, referen-
CL 3251) 3

pensão,
paga-se bem; a

rua Buarque de Macedo 8.
. (L 15408) >

PRECISA-SE de uma emprega-
da, para .todo o serviço; á

rua Barão de Jaguarlbe n. 86.
Ipanema; (L 30151) 8

PRECISA-SE 
de empregada pa.

ra todo. o serviço dum casal
e que saiba ler e escrever; & ruá
Visconde de Plraja n. 127, Ipa-
nema.  (L. 8179) 3

PRECISA-SB 
oe uma rapariga

de 16 a 18 anos. em casa de
pequena tamllia. ft rua Pedro I
n. 63, 8* chalel uaruim dò lea-
tro Recreio). (L. 3*216) 3

P~ KEC1SA-SE ae arrumadelra.' 
para casa de família, com

multa pratica de casa de alto
tratamento; ¦ exlgem-se as melho-
res referencias. Trata-se & ru»
Senador Vergueiro 203. 

(L 30185) »

Preolsa-se deft

PRECISA-"SE 
de. uma boa ;Co-

zinheira.. que vá para Petro-
polis: paga-se bem.. Tratar á
rüa' N. S. Copacabana 112;« 1*
andar. '' ; ¦'-''-¦ (Lv8100) _6.
pRECTSA-PB^nará Ipé^uépá: tá*'
-/ millá. Umàímocaíde ,bpm com-
portamento.-que; saiba cozinhar
bpmd.trlviaJ e què dürmá tio
aluguel- não lava «nem encera:
bom ordenado e exige-se referen-
cias: á rua Leite Leal n. 23. IA*
ranjeiras. telefone 5—3081.

. "; (L. 22.011) 6

PRECISA-SE 
de - úm; «homem

oom pratica de cozinha.á-rua
Pedro Alves n. 224. botequim* ,

.' (L. 302.86) 8

PRBOlSA-SE , ae, cozinheira
com .pratica dorme no"« alu-

cuèl: á' Ávèhida-Paulo de Fron-
tin 415.  <L 8231) 6.

PRECISA-SE 
de uma empre*

gada para .cozinhar, lavar e
mais alguns serviços leves, em
caea "'o pçque.na família; ft rua
Joaquim Silva 132,2» andar,
apartamento n. 31.

(L 3O4B0) 6

NA EDIÇÃO DB HOJE
. FELICIDADE OOLB.

XIVA
àtlonoo CeUo.

O TIFO
BenjHmiu, i.oatallal.

A CARTA DB COTEGEPE
A DEODUKO

VInato Corrêa.

DO EXTERIOR — A VI-
SITA DO REI BOR1S A~ «LCAREST

AMANHÃ
NO SUPLEMIENTO:

OS SINISTROS SE-
GEEDOS DE UM OON

DENADO A' PRISÃO
PERPETUA ,

Era certa ocasião, o gato
; negro que êle havia torlu.
rndo em sua cela, fechou,
lhe o caminho dn liberdade
(Especial para o "Jornal

do Brasil")

A GALÊÕtA PER
DIDA

Thío Filhe.
Ilustração de Constai Jr.

POR AMOR AO SEU
AMOÍR

'.',.',,',.. f*e_»ló,-,Clin«<av».

0 MESSIAS DES-
TRUIDOR
Oe Matto* Pt a te.

p Ídolo
Conto de Clande Farréro

(Ilustração de Sylvio

entre"plores E
ESPINHOS

Romance epístola?
Fábio Nnnea.

A GUERRA NA
ESTRATOSFERA

A nova n.erbnantica o o-
aniquilumento do mundo

clvilisado
Friedrich Krneger

UMÍPOETA
pot Marins.

(Especial para- õ" "Jornal
dó Brasilí*) -:"

NOVOS^BANDEt;
^RANTES^:':''''''

Frei Pedro Slnzle O. sVíC

A HIGIENE ESCOLAR
NÓS ESTADOS

UNIDOS
. F. Base.

PRECISA-SB 
de uma,ajudante

de copa, multo asseiada. pa-
ra casa de familia. Exlgem-se
as melhores referencias; á rou
Senador Vergueiro 20».

(L 30136) 3

PRECISA-SE 
de uma mocinha

oara ajudar noe serviço* ca-
éeiroe: ft rua Marechal Floria»*
o. 89,-sobradO. (L. 30.115) 3

O*

cias: telefone 2—4664.

PRECISA-SE 
duma empregada

para arrumadelra ¦ e passar
roupa a ferro;.& rua Oonde de
Bomflm 99. (L 8134) 8
ORECISÁ-SE arrumadiêífaji co.

• polros cozinheiras. Invade r r
amas sacas e mocinhas para ser*
viços leves: tragam roupa; á
Avenida Gomea Freire 24 sob.

(L. 22.008) 8

PRECISA-SE:duma'moça. 
de'18,

a 20 anos, para serviços le-
ves de cas.. de família; ft ruu
Goiaz n. MC- em frente- a esta-
gão do Encantado. (L 7990) 3

PRECISA-SE 
de uma

i

— precisa-ae pa
. rã Casa de. família em Jaca

repaguá a rua Boronézá 167. dor
mir no aluguel. (L. 7.627) t

pOZINHEIRA;¦ir. Preç,lsa-s» de
^ uma cozinheira, qúe anresen-
te referencias: tratar ft rua Jar-
dim Botânico n.,56.¦ ¦¦ (L 15385) 6

fOZINHEIRA
piREClSA-SE uma

POZINHEIRA

n. 402. pensão. (L22055) 8

PRIADA —¦ Para , tratar uma
^ criança o serviços leves; pre-
clsa-so; ft rua Visconde do Cru-
zoiro 9. Marquês de Abrantes

(L 22030) 3
XTiMPREGADA — Preclsa.se pa.
rj ra pequena familia e que de
referencias; & rua S. Cristóvãon. 618-A. sob. __ (L_í«013)_3,
TnMPREGADÁ branca, para to-
-^ do o eervlco de um casal, pre-
cise-se. menos lavar roupa; pa-
ga-se bem: na A>enida Atlântica
n 720. 8» andar, apartamento 21.'.,'.! (L. 22.116) 8

DRECISA-SE duma ' empregada
de 13 á V anos. cava servi

coa- leves em casa dum dum -Ja-
sal* & rua Fa.me de ATioedc l'0í.
Ipanema. Telefone J-W\Um .

PRECISA.SE 
duma menina de

12 ¦ a 14 anos, para ¦ tomar
conta de* umn criança; ordenado
30í; & travessa Torres 13, loja.

(L 80220) 3
T>RECISA-SE duma empregada
¦¦¦ para todo o serviço'; á Ave-
nlda' Mem de Sá n. 72, loja.

. _(L. 22101> 3

PRECISA-SE 
duma moca bran-

ca. que saiba cozinhar e pa--ra oa -lemals serviços de pequena
família e flup durma no aluguel:
exigem-se referencias; & rua
Marquês de Abrantes n. 144-A,
casa 2. (L. 22100) 3

menina
de 10 a 12 anos: & rua Carlos

de Vasconcellos n. 105. casa 2.
(L. 22.213) 3

PltBCISA-SÊ 
de uma empre-

gada para serviçoe domesti*
cos, em casa de família, das 7 ás
12 horas; ft rut» Benedito Hipo-
lito n. 78-A, sobrado, perto da
praça 11. -• (L. 16.503) &

PRECÍSA-SE 
de uma empre

gada*, paia arrumadelra e la-'
var- alguma, 'oúpa-mluda; tra-
balha das 8 ás 11 da manha;
tratar pelo telefone 6-1910, Mo-
rechal Niemeyer 22. Botafogo.

CL _ 219) »

pRECISA-SB de.uma boa co-
•*¦ pelre « arrumadelra, que dur
ma no emprego; ordenado lOOt,
Palsandú n, 57, apartamento 9.

(L.'22.230)-3¦pRECISA-SE oe tima bo6 co-•*--zinheira branca, com pratica
de pensão comercial; A rua da
Conceição n. 8* 1* andar.

(L. 22.. 236) «

Preci sa-se pa-
. ra o serviço de um casal:

exlgem-se referencias: 6 Aveni-
da 28 de Setembro n. 322-A: tra-
tar pela manhã. (L_3?269)_6
pOZINHEIRA para pensão; —
^ precisa-se com pratica do
serviço: Ama Santo Amara675*ft

â— Precisa-se;
AVenida Mem de Sá 109.

(L 3311)
pOZINHEIRA*-> AvonlHn Me

tOOZlNHEIRA ou ajudante —
_, preclsà-se ft rua Baráo do

Bom Retiro n. 413. <LSS8V6

cozinheira
com boas referencias; trotar

A rua das Palmeiras n. 94 —.
Botafogo, (L 30435) 6

pRECISA-SE de uma ajudante
•*• cozinha: paga-se,bem:-á rua
Sete de Setembro •-..' 311 .-.-¦-'"¦ - .(L'S0453) «

boa co-
fogão e

que tenha bastante pratica de
pensão: auresent-ir-se hoje mes-
mo: á rua Senador Vergueli\> 80
Flamengo^ (L 30449) 6

PRECISA-SE 
de uma corAn^el-

ra do trivial fino auo faoa
nial» alinins servl<*os nara casa
de casal de tratamento em Ina-
nema. Telefone 7—0711..¦ (L 3239) 6

PRECISA-SP. de uma,•*•¦ zinheira, de forno e

VIDA DOS CAMPOS
Agricultura '—' Avicnltura
— > Pecnárin — Jardins.

: hortas e pomares
(Consultas' è respostas)

FILMS ^—^LAS t' ENREDOS
(Ultimas produsões)

PAGINA INFANTIL
Biblioteca em miniatura
(por, perguntas c respos.
tas). Tests, contos, pro.

Memas. charada: o••¦¦> anedotas

SECÇÃO DB GRAFO-" LOGIA
NOVIDÃDES;;DE
TODO O MUNDO

PRE5CISA-SE 
de uma boa cozi-

nheira para o trivial; â ru»
Barão da Torre 181 — Ipanema.' (L 3281) «

PRECISA-SB 
de uma boa eo».

zlmholra na Avenida do Exor-
cito n.
tovSo.

ltkl» Cámno de S. Crls-
(li 15655) fl

SALEMA NACIONAL

TfMPREGADA — Precisa-se pa.•" ra nequeia família ft rua
Visconde d Pirajâ 260 — Ina-
nema <L. 15376) '8

EMPREGADA 
— Precisa-se de

uma de c6r clara para.todo»
os serviços e nue du ma no em.
prego* paga-Fe bem*, â rua Eu.

••clides da Cumia 52, S. Cristóvão.
O. 7960) 3

ORECISA-8E de arrumadeiras.
cozinheiras, copeiraa , mocl-

nhas oara serviços leves-ou. amas
secas, lavadeirás. engomadelras
& Avenida Passos n. 107. .1* an*
lar. frenta Déolinda e Silva.

(J. 5883) 8

PRECISA-SE 
de uma boa co-

peira para arrumadelra pa-
ra casa de pequena família, tra-
zendo boas informações; & rua
Sebastião de Lacerda n. 61. La-
ranielras. (L 2890) 3

PRECISA-SE 
de uma emnre-

gada oara todo o uervico. an
preferencia nnrtuefiesa: ft rua
Conacabana n. 896.

CL 15188) •

pRECISA-SE duma empregada
para casa de um casal: ft rua

Assunção n. 43 sobrado Botafo*
go. ' 

' 
(L. 8.952) 8

menina de
serviços

pRECIBA-SE 
¦ de empregada•*¦ caprichosa para- todo ia sei-

viço. sabendo cozinhar bem; oi-
denado 1203000; á rua Joaquim
Murtlnho. 86. Muratorl.

(L 30366) S

PRECISA-SE.de 
uma moc» na*

ra todo o serviço de um ca*
eBl menos cozinhar e lavar: ft
Aven'da Henrique Vaiüdn*-e"= sg
térreo.. (L 1516S) 3

pRECISA-SE de uma boa em-
•^pregada pmi* todos o» servi-
ços. menos cozinhar, de um casai
estrangeiro,-sem filhos, residen-
cia em PaquetA; tratar no Rio
& rua do Rosar]. 137, 1* andar.

JL. 22.254) S

PRECISA-SE duma
10 a -15 anos para

leves em casa de um casal: tra*
tar á rua Gustavo. Gama n. 28.
Meyer. <L. 2.922) 8

pRECISA-SE duma empregada
para casa dum casal que sai*

ba arrumar e olguma coisa de
costura, que durma no aluguel e _.„„„,.„, ,. , «, , .
d? abono de sua conduta; pa«a* SBSí?^l„í_.a^!.ln™,pen*„S„_tso bom ordenado; K rua Conde de ?rJ^* 

«»• 
_*£, 

«« 
.JMggBomfim n. 327. . (L. 2.801) aiae casa e cuidar de duas crlan-1 cftfw exlce-sa boas referencias:

carta na portaria deste iornal
para L 32«S^ (L 3266) 3

pRECISA-SE de uma ama seca-1- para uma criança sd; paea-sA
bem: 15OJ00O; tratar na Avenida
Atlaptica n. 654. (L. 15.478) 3

PRECISA-SE de unia empre-
gada que durma no aluguel*

para família de' quatro pessoas-
tratar ft Avenida 28 de Setembro
n. 133.  <L 15157) 9

Precisa-se" de uma empro-
ga3a para todo o serviço de

pequena familie. a rua dn Ame
rica a. 235, loja. í^* 3.228) 3

CEOTJORA p0r™ mela. ldado
portueuesa viuva de

com referenciar.
precisa empresar-se sabe faxfrr
todos os serviços de casa. costu.
ras simples, concertos, bo-rdndo
e bom trivial, (cozinha) lnfor-
macõee & rua Senador Dantas
u. ES. auarto 8. (L 15S53. 3

«/COZINHEIRA, que faça alguns
'-' serviços leves o durma fora.
Ferreira Vl«"a,' 59, apartamento
VI; Flamengo. . (L'15337) 8
,< COZINHEIRA do trivial fino •
V, que lave algumna roupa, pre
cIsa-Be para serviço de casal; ft
rua Conde de Bomfim 406.¦ ¦ ' CL 22293)_6
l^MPREGADA — Prectsá-se pa-
¦" ra cozinhar e mais serviços,
dando referencias; & Praça TI-
radentes n. 73. 3*. _

(L 331C) C
•+mm*m-r-*-m-*~m-93mWnMWMr*a-^m*-. *^

pJFERECE-SE uma boa cozi-" 
nheira alemã, para serviço

em casa de.anc.ilia;'ft rua Fre;
Caneca a. 148,- casa n. U.

¦ '¦ 
(L. 8*_q72)_«

r\FERECE-SE uma boa cozi-" 
nheira, do cSr parda; * ruo

General Andrade Neves 239, ca*
sa 4. Niterói. (L.7973) e

OFERECE-SE uma 
"senhora

para cozinhar, branca, zelo.
za de toda a confiança, dando
referencias de sua, conduta, nas
horas vagas lava roupas leves,
meno. passar, dorme no aluguel
sahlr aos domingos, ordenado
1498000; Beco da Fidalga n. 18,
2* andar. Prrça 15.

(L 8140) 6

QFERECE-SE um cozinheiro
de forno e fogão e dá boas

referencias de sua conduta: tele-
fone 8-3805. <L 3316) 6

OFERECI5-SK 
uma moca nara

cozinheira ou parn oualauer
serviço levando uma criança do
meses oue nüo encomoda. orde-
nado como *e oomblnar: ft rua
Machado Coelho 84. tel..2-4078.

(L, 30376) 6

R-:-:-^ i v>. iS Js">*( ¦ _^_SS______________| ^'S*l^^^^ir^^á«

f)FERECE-SE...  _ uma moça por-
tuguesa para copeira e ar*

rumadelra ou cozinheira ou para
hotel, dorme fora, e dâ boas
referencias; & rua Ipiranga 36.
easa £3. (li 15646) 3 1

RODOLPHO PAIXÃO
Rodolpho Gustavo da Paixão nasceu* aos 18 dias do m6s

do Julho de 1853. nó arraial de S. Braz,dO'Suassut, muni-
cipio de EntfeRioa, EsKdo de Minas. Gerais. ¦ Revelando,

desde- menino,. notável
pendor para as letras, tei.
mandado para a corte,
onde se empregou no co-
merclo o mais .tárdó se
matriculou na aptiga Es-
cola Militar. Bachare.
lou.se em ciências fisicas
o matemáticas, após bri-
lhante curso das três ar-
mas, em que demonstrou
excepcionais qualidades Uo
inteligência. Militar, gàl*
gou todos os postos do
Exercito até marechal.
Poeta e orador de raça,
escreveu varias obras. ¦
Entre elas contam-se.cs'"Trinos e Cantos", "In.
confidencia", "Cenas. da.
Escravidão", cujo produto-
de venda- foi aplicado na
libertação de nma es.
crava, e "Seguros", as
trôè primeiras de poesia e

a ultima TeTsando matéria atinente ao montepio ' civil e
militar seguros em geral. Republicano histórico, tol um
do" grandw 

"adores 
da propaganda, fazendo ouvida sua

voz iloquente e cnlta nos comidos era que a^ mocidade
daquela época se abrazava. clamando pela derrubato dc
trono. Foi governador, na primeira Republica, do Bstado
de Goiaz e representou, na Câmara dos Deputados Fe.
derals, em sois legislaturas consecutivas, o seu Estadc
natal. Exerceu varias comissões importantes, entre as
quais a de diretor das obras militares do Estado de Minas
Gerais, comandante da guarnlçâo do mesmo lotado, du-
rante a revolta de 1893. e diretor da Colônia Militar d<
Alto-Urugual, no Estado do Rio Grande do Sul, onde si-
consorclou com D. Josephina Annee Dias. filha do Barão
de S. Jacob. heroe da guerra do Paraguai e chefe poiiticr
influente ja cidade de Cruz Alta. Falecen nesta Capital
aos 18 dias de Novembro de 1925.
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"DRECISA-SE do uma boa co. 1-,;: " nlioira ern «usa de família;
exlgam-oe roforenolus; ft rua Ba-
nador Dantas 117. sobrado. Tolo-
fone 2-0028. '¦'"•'— (L 20383) 0

JORNAL DO BRASIU — SABÁ DO,r 27 DE JANEIRO DE 1934

pRECISA-SE. do umu j perfeita-*• cozinheira do forno ,e fogRo,
para casa do alta"., .tratamento,
fazendo massas, doces e Belaaon.
Exlgem-se rotarenclas! : trata-so

& mia Jardim' Botânico br. . ... ..
<L 80184), «

PRECISA-SE 
' 

d« 'çíwa iwoa
**• portuguesa oara ajudante de
cozinha da ponsão; A rua Barão
do S. Felix n. 77, ¦obrado:

¦•|-.' <l. 8.aoo) e
. T>RECISA;-SB duma' bpa cozU
.'7* nhelrá,.'pãrà ctüsa',do;cas'áÍ.dè',
tratamento, (_ie.' seja llmpá' :e
durma no aluftuels' ft riia Cesa-
rio Alvim n. 66, Largo dós' Loiíca.

 _ ¦______ '-(£.'. 2061) 6

PRISCISA.SE „ ,<la empregada,
moça, para oozlhhar o trivial

lavar e passar;, paga-se bem;
exlsem-sc íeferenclas; tratar á
rua D. Julia 118,' sobrado.

¦¦ ¦ (L_3068) 0
TMEIBCISA-SB duma empi*epiida*• para oozlnhâr ó liyvaa* que
seja perfeita no serviço o.durma
no aluguel; á. rua Viseondo de
Caravelas n. 39. (L.2 .9.453) .6

J>RECISA-SB , eozínlWrã~' d0
trivial, caso do pequena fa»

mllla quo durma no aluguel o da
referencias; a! rua .Toso Hyglno
n.280. Tijuca. (L. 22164) 6

BABDBUiOS

TíARBEIKO — Precisa-se dè
melo oficial'ou um garoto

qué faça bem barba; & rua Cou-
dedo Agrolongo n. 93; antiga
Çonndfi. Penha. (L. 7068) E 1
TíXrBEIRO para"sabaão; paga-• eo 14$000; a rua da Concel»'
.üo n. 00. (L. 8.171) _,1
,gÃrtBBlRO--PreoÍsã-ae"de^ uni

,..bom ofiolal par» hoje, sabá».-
do; paga-so 18$C0O; ft rua Üurlio
de Mesquita n. 877, tel. 8-5126
Andaral'.: (L, 8,184) E 1
T3ARBEIR0 para hoje, precisa-

se; na rua 24 de Maio 917,
paga-so bem, Engenho' Novo.' '¦¦',*.•. .-¦.!•¦¦ (L. 22188)-'B- 1
•jOARBElRO—lTCcisa-áe, 

4. üm
oficial-para hoje, sábado, qui

trabalhe bem e seja desombara»
ça-do; árua S, Gristovão n. 84;
paga-se U$000. (L. 16.494) E 1
TíARBEIRO — Proclsa-se, para

hojo; A rua Licinio Cnrdo-
so 888. S. Francisco Xavier.(L 8324) B 1

pRBCISA-SE di peritus ajudou-
tos do costurai, na rua do Ca»

teton. 264. loja. (L, 8087): B 8
|>RECÍ8A4iB' duma! aprendiz de

costura bom adiantada; &
rua' do catete n. 37. sobrado.
.. ,' 

'• ;,, ¦ (L. 8.126) E 3

pREOISA-SE, para ctj_« do* fa-*¦' *-mlHd,,do iitii costureira aue'saiba oonoertar roupa branca,
trotar & rua Senador Vergueiro
II. 14.¦-,. .. ... (L. 4.226) B 3
pRBCISA-SE de um bom aju-

dante de, paletots sob medi-
dar ft rua General pedra n. 281,
casa 2. ... (L:8388) B 8

pRECISA-SB de meio oficial"alfaiate 
bem adiantado; praoada Republica n. 189,' . ,-',.,. ., <L.:,l6.487) B;8

PRECISA-SB- de ; boas ajuaãti.* tos de costura" ô dó «prendi-
zes; A rua Cnw Lima 29; casa 9.
Flamengo. ., , (L 8311)'ffi 8

AfOCA- nlemB, oferece-tíe., paya
governanta de orlança-«,m

multa,pratica; cartas:na portaria
douto jornal paro L. S.ion.

(L, 3.106) B

JIIECANICO oom diploma dé
, .maquinista o longu. pratloade oficinas, dando' os melhores
referencias, aceita colocação nes-
ta Capital ou interior; preten.
C0?s modestas., Tel, 3.4204, das
13 ás 15 horas. , ' (L 3008) B
]\lf OCAS r- Proclaa-se para tra-' ' balho fácil, podendo i . come-
çar de hoje; poR-a-se ,bem. fi/rua
LlmaBaWeto n. 10, Pledatle,
bondo do Cascadura.' ' '¦ ' (L 80374) E

{PRECISA-SE da rapazes ativos* o apresentavols, bou rernu»
nernçlloj procuro o Sr. Silva; _
rua S. Crlstov&o 114.

- ¦'¦ '¦'¦ ¦'¦* ¦¦ (B 18818) B

T>ARB13IRO — Proclsa-se - deXJ o-flclal oai-a hojo oaibado. no.dondo flonr cfotlvo na rua Bom.
fiin n. 170, s. Crlstovno.'-*'¦- '- .••¦ ¦(_, 803471 _ 1

pRECISA-SB duma - cozinheira
do forno e fogão, lavando ál-

suma roupa para fanillia de tra-
tamento; na praia do FlmengO
n. 8. t....tar dos 0 horns em dlan-
te. . '•¦¦¦¦¦¦ (L. 7.972) 6

PRECTSA-SB duma- cozinheira
,:T ."' do trivial ffnO quo seja clara
para; um casal de tratamento; exl»
gom-se referencias: Jratà-so; na
ruá Büarqtié de-Macedo Í7.' tele-
fone 5—2913; '. ' . :(L. 3;152) 6

pRECISA-SB duma cozinheira;
]r-' paga-se*80$000 por ff.esr na*
rua Barão de Itapaglpe n. 1.66.

(L. 8141) 6

pRECISA-SB duma ^empregada* pára dózlnhar¦•¦•láviar;vá rúa
Belmira n; 18,-Piedade; j¦.----.-: uoflfmt-í c.(L. ;818i)'«

QFICIAL do barbeiro, para ho-
• Je, sábado; paga-se 12J000;
& rua Senador BUzeblo 70.

-____._. -_<I* 3046t)_El

p*tÊciSA."sB 
"de 

nm' oficial dê
¦*• l>arbetro .para hoje, eabndo,
poga-so lli$000; 6. rua Sfio Cie.
mente n. 353. Botafogo. -

(L 30«75) B 1

PRECISA-SE dum oficial bur-*¦ bolro," pára hoje. sábado, pa-
ga-se 16$000; á rua Santa Luzia
n. 210. (I>; 8169). B 1

PRECISA-SB 
duma boa eMpre.

gada, que saiba": cozinhar '.
trivial: & ruá Fel Caneca n. 187;
sobrado. (L. 8130>' 6

pREaSA-SB de uma 
"perfeita

¦¦¦cozinheira, aue lave tambem
o'suma roupa, em casa de pe-
quena família; ft ruá Hilário de
Gouvêa n. 132 (Copacabana).

(L. 2.210) «

pitEClSA-SE de uma cozinhei-
*¦ ra para caèa de'tres pessoas,'ft 

rua. Marechal Niémeyer nu-
mero 24-A, casa S. Botafogo. .

(L 8337) I

pRBCISA-SB de uma cozinhei-11 ra do trivial, para casa «e
fanillia; & rua Carolina Soutos
n. 203. estação do Meyer.

 ,(L 80349): 8

lpRBCISA-SB do eozlnihelra pa-
"• mum casal; & rua BulhíSea
d» Carvalho n. 7. Copacabana;
poeto 6, perto do Forte.

 (L 15625) I

pREJCisA-sra d_ ama emjpro-
•*¦ gada para ooziabar o lavar;
l ruá Jardim ZboJoglco "O. 16.. <'
'.';:¦: ' ''r'-'Y0_.''t:-2O2.l'i

pRBCISA-SB do nma boa ço-¦^-zinheira;' -ft- tua Comandante
Cordeiro dê.' Faria b. 20, tronar
venial & rua flaituruna.

<L. 22.28-8) 6

pRECISA-SB tuna boa cozi-¦*¦ nheira para pensfio; á rua'
Senador Dantas 120, ao lado do
Teatro Lírico. (L 16567) «
1>RECISA-SE de uma empre-

gada de meia idade, para aja*
dar na oozinha e alguns serviço»
leves; ord»anado 60$000; & rua
•Cimo Maia n, 42, Todoo os San-'tM. (L. 

16.483) «

pRECISA-SB de uma boa cozi-• nheira que seja do trivial, e
de uma menina ajudante de co-
pelra; tratar & rua Miguel de
Lemos 65. Copacabana ou _ rua
da Alfândega n. 221.

 (L 22288) 8

pRBCISA-SB de boa cozinhei-x ra; & rúa Cearft 20. SSo
Francisco Xavier.

<L S0328) «

PREOiaA-gE 
de mm ajudante

de cozinha e ranaz paira co-
pa com alguma twatlca de s«r-fir mesa: _ ru* Visconde do RioBranco' nv' .88. -. -., CL 8194*» 6

PRECISA-SE de. Uii*á enM>riwra.da. para^layair'« ' cozlmthar., ía-
; na casal; & rua Copacabana 6S5ÍK>brado. telefono 7—3245.

'; :''"-lV- '<¦'" ¦' '; (l 8191 V_6

PRECISA-SB 
empreprada narS

cozlnhairb lavar taéa um oa-
tal oom filhos; 6, Avenida Vieira

.Souto n. W2, -Ipanema.
(L 8178) 6

OOPE1ROS E AJUDANTES

JJMPRÇGiADÓ átó it anos, pa-*¦"* ra copeirar e limpeza, ôue
tenha pratica — Pr<Ü.'i.a-se; da-
st- casa., -comida e ordenado que
mereça, da#i 8 fts 10. hoias. A rja
Primeiro de Março n. 8S|2. sO se
atende a quem tenha atestado
de conduta ou acompanhado do
responsável. (L 32S4) 9
IQFERECE-SB um rapaz, com
""^ boa conduta e ótima presen-
ça, para copeirar. ou limpesas.

- Quem precisar é favor telefonar
ipara í-1982, depois da* 8 horas

.da manhã. Rua Ramon Franco
n.; 13. ''. <L. 80.482) 9

QFERECE-SE um empregado
português, com multa pratl-

ca para an-umador de quartos de
hotel òu boa pensão, tendo car-

, totra profissional; & rua de San-
tana n. 125; telefone 4-2154.

,'  (L. 22181) 9
' 

( VFERECE.SE um ¦ copeiro • paray-' casa' de famllii. ou pensão,
dft 'boas referencias, ' atende je
rpeto" telefone 6-0604.•_-'¦

..:,- 
•.."'.'.' 

,''.;,* ..'.(L 15580) 9

pRKClSA-.SR ae nm '.. 
pequen1»¦*-"naro serviços leves em casa da

pequena"VfámlHa; a . rua AJmi-
ranté, Çockrane n. .93. (L 8076) 9

pRECISA-SB de um rapazinho
¦*• para umapenfjo: -ft rua Se-
nador Dantas n. 120, ao lodo do
teatro Lírico. <L. 22.23.7) 9

pnÉCISA-SE de um Copeiro pa--*¦ ra. mate servi cos de casa da
familia: -na Avenida Vieira• souto
n. If6, Ipanema.' (L. 22.246) 3

pRECISA-SE da um rõpãz~de
A 12 a ¦ 15 -anos, para eerviçog
leves, que saiba ler o escrever
e qii« possa ser apresentado pe-
los pais; a rua Barão de S. Pe-
llx n. 71, io;:.-.. (L. 22.259) 3

pRECISA-SE de um rapaz, pa-*• ra limpeza de casa, quer-se
que venha com pessoa que se
resprmsabllise: no beco da 3Iusl-
ca 3; perto do Mercado Novo.

(L 15660) 9

pRECISA-SE de um areadorde
talheres com pratica de res-

taurante; á rua Senhor dos Pas-
sem I2_t ,(L 80450) »

TKRECISA-SE do ' um barbeira
•pára hOje, 'sábado; paea-«o

15$00D, è nieio para" efetivo, oasa-
bo "150*0,00: á-áá Barão :dè. São
Felix. il.; 26; .; (L,. 8.162) B 1

pRECISA-SB de um Oficiai•*• .barbeiro pará .hoje, Babado; _
ru* General Pedra, n, 347.

.(L. 16.486) B 1
PRECISA-SE dè oficial barbei-
>**' ro pará hoje, sábado; ft praln'do Galfão 112; paga-se 188000
Báfca da Cantareira-âs 6,88.
,,.' " 

*"/.,•¦;'.'. 
,V.(L .8810) B 1

pRECISA-SE de uma boá ajij
. dante de costureira; & vrut)B. Francisco Xavier 92-Á. c IU;

entre Marli e Barros e Hadoclt
LObo.  '_¦ ¦ ,(L. S318)_B 8

pRECISA-éÊ umá^ajUdnnte jie•*• costura com pratica de ves-
tidos; d, rua do Rlachuelo 317.

'. (L 8300) E .3
pRECISA-SB uma boa ajudan-¦*• te de costura; & rua Duar-
oue de Macedo 25; tratar comMÜ?g*..41.l-ydé. ¦-'.•(¦L-8ai7)B8

PRECISA-SE duma. bôa aju.** dante de costura cóm ba^s-tante pratica; trata.se ft rúá SãoCristóvão n. 167. (L 15506) ,E.8

pRECigA-SE de aprendizes de•*¦ chapéus, oom pratica dô ofl-oina, e outras 'Bem 
pratica e quefaçam m.lidados; ft Avenida Aíi-mirante Barroso'ti. io, junto ao

Teatro Municipal; (L 30581) E 3
pRÊçtHA-SB de oficiais nar.'"* palotôt que saibam bem':' ft'rua Barrozo n,- 9LA;* ¦

."" 
''¦' ' (L 80471) m

URGENTE ,— Precisa-se de
costureira», . • com ab.olutanratlea em vestidos finos; a-runBento Lisboa 101. casa I.' cà^tete» (L 8308) B 3

r "T ' i 
'i i -

OAIXBIHOS B AJUDANTES

pRECISA-SE 
'de nm caixeiro-*- com pratica de balcão de na-

daria: na Avenida Automóvel
Club a. 2.878, Padaria Irajft

¦'¦«.. 16.822) B 2
pRBCISA-SB dum caixelrí
•**- corri muita pratica de secos
• molhados, com todos os
documentos qne lhe pertence e
carta de conduta; quem não es-
tiver em eondlctjes nno se apre-
sente; 5. rua de Catumbl n. 105;
para tratar daa 12 ás 16 horas.¦ . (L. 8192) B 2
PRBCISA-SB deum caixeiro,A- para casa de pasto; á. rua
Visconde da Gávea! 129; trata-sedas 7 horas em diante." ¦ ' ¦¦ CL 30466) B 2
P5RECISA .SE do empregado'•*• oojb pratica de armazém; ft
raa Nfoaroeua 138, Penha.¦¦.¦-: t.--..: ¦: .;.. (L-Í15513) _\ 2

ALFALVTES B COSTUREIRAS
?t-''-!--i 'Tiré

A LFAIATB"eom bastante pra-'¦*?. 'títà. ¦edndóite 
pará homem

ororeca-oe tambem para conte-
OCfio de roupas feitas; carta ft
nua General OftJdwell n; 191.'

(L. 80.073) B S
A PRBÍNDIZBS —- Atelier, cin-

T^- tas, precisa moca inteligente,
ativa, 70$ e comida, e uma mo-
nina para serviço de rua, 40$ o
comida; Rlachuelo 171, ap. 2.
!?Ç.l?.l_*Iach0*>» <!¦• W.635) E(S

gCpDADBlRA & mão —Prw-
cisa-se.com pratica do oflcl-

na; Largo da Carioca 8, 1» an-°ar» <L 30388) E 8

gORDADEttRAS a maquina,
com bastante pratica; dft-setrabalhp para fazer em casa, mas

ê preciso trazer amostra do b.Or-
dado e carta de apresentação: á
rua Arthur Menezes n. 27. Ma-
racanã. (i. 30422) B 3
COSTUREIRAS __ precisa-se,

para alta costura; paga-se
bem, Dará trabalhar em oficina;
& rqa dos Inválidos n. 153, Hotel
Mem d« Sft, apartamento 16.

(L8113) B 3

(ptAS-AL on «enhora T>reclsa-«e^-* que comneoa do roca o criacflopara tomar conta de um sitio,
í,rat?í, ft^ma Genoral Câmarau. 303, *jr. Barros;

¦_(!• »3G9) E

C? STDREIRÀS — Precisa-se
que eejam habalitadas eni ca-

misás 'sób medida; trator hoje,
das 8,30 âs 10 horas; & rua Con-
seihelro Saraiva n. 27, sobrado.

(L 80346) E 3
(QOSTUREIRA — Precisa-se de

perfeita ajudante; paga-se
até 1508000; ft rua S. Francisco.
Xavier 435. (L 80460) B 8
QOSTUKEIRA-para casa de fa.:V-- mllla, corta por figurino,
dlarla .98000; _ rua da constitui.
cão n. 34, telefone 2-7360.
... .". 

'.'.'. 
(L 15634) B 3

rjOSTORAS para Carnaval —
: Fantasias a preços módicos*,

faz-so vestido do voil a 8$000.
roupas de crianças e camisas de
homem, com perfeição, a 4£_U0;
6 rua Marumby n. 25. bonde; de
Boca do Mato. na esquina. Te-,
lefone 8 — 2287. (L 8983) B3

CORTADOR 
ou ajudante com

pratica d» camisas e pijamas
orecisa-se; na fabrira da rua Go-
neral Câmara n. 230.

IL. 15226) B 3

jf^NTRA MESTRA,—- Oferece.
^-* se multo competente para
dirigir atelier de alta costura,
resaposta para L. 22224, na por.
taria deste Jornal. (L 22324) B 3
h)FERECE-SB para .oasa de fa-
^^ milia, bordodelrá â mão oara
enxovais de noiva e roupa de
crianças e aceita-se costuras em
casa; & Avenida Margarida casa
29;. rua .Salvador ¦ •. Corrêa. 62.
Leme; - (L ÍS121) B 3

1JRÈCISA-SE 
de costureiras. •

¦ fe.chadelra" dé çamlság.de h->
mem Com' pratica de fabvlca: ft
rua do..Costa n. 44. •

(L 15193) B 8

PRBCISA-SB 
de» costureira»

competentes; tratar _ rua
Gonçalves Dlaa n. 65. 1° andar;

(L 30213) B 8

PRECISA-SE 
duma' ajudante de

costura com pratica de ofl-
clna; ft rua Santa Aloxandrliia
n. 34; térreo. (L 30201) E 8

PItECISA-SB 
de. uma ajudante

de costura, coni, pratica; á
rua da Assemblêa 106. 2*. •

(L 30166) B 3

pRECISA -SE duma ajudante
*- do costureira; â ruà Barão

do Flamengo 36, D. Cora.
(L 22029) _ 8

pRECISA-SE de boas ajudantes
de -sosturu wm oratlea, Mmo.

Fernanda. A Imperial.
CL._2.12Z) E 3

pRECISA-SE dõ boas .ajudan-•*¦ tes de costuras com pratica
de oficina, para vestidos finos.
Mme. Jfag. Lessa; á rua Silo
Cristóvão n. 329. c. XI.

<L 15600) B 3

JARDIVEIROS

TTORTBLAoV—i.PrecIsatsò parafórorda Clptali de nm-casal,
o homem hortelão "e a mulheroozlnheira. Telefonar Dará 6 —
8783, onde se Informa.

<L 2220_8) E 4
'QFERECE-SB um bom 

'jardl-

neiro, sendo um homem com
alguma Idade; telefone 7-1220.

. ' 
__ (L SOI33) E 4

pRBOTSA^SB dum homem parachácara de flores; prefere-se
português; paga-se bom ordenadorua Santo Alexandrina 460.

(L.1 2.908) B.4

TtfOpA educada dando as mo-"¦m- UioreB referencias olcroca-WDará,, dama do companhia, ou lnsJnetora; cartas oara ¦ á portariadesto iornal na.ra .; L.-SWVB

JJ"0 Edifício Gávea. -Rua V. dá
,, GaVea , 43; apartamento nu-»

mero 20; preclsa-so para domln.
goi' dia 28'de'quatro rapazes atl-
vos para negocio i-êndóso;' hão'
setrata de vendas. V -: ••• .'

<L 30268) B

pRECISA-SE de um empregado
T para estabulo, q«e ten. a pra»tica; a Tua _,~ Carlos ti. 111.
Estacio. (L. 8.17T» B
pRECISA-SB de .um rapaz de•*¦ 18 a 20 nii03, cóm multa nra-tlca de, fazendas; o. praça, daRepublica n. iit, próximo .ft, ruaVleworide de -' Itauna.'YliY_S (L. 22.»0_ ,B

pREClSA-s,E »de uro empregado• com pratica de chácara: a rua
Baronesa do Üruaruaiána n, 4S,
Lins de Vasconcellos.

, ¦ '. 
\ ,, ,'(L. 22.108) B'4

SAPATEIROS E AJUDAJÍTEt

0FICIAL'«apetelro para traba-
mar' em concertos; l no íRev

lampaço, AvenlCa i'pá-üDs n.* .4.
(L.Í30.382) E 5

PRBCISA^B ie' urji ofièlàT de~.»-concertoá d« calçado novo, •'do ian aprendi*;' tt rAvenida Go-
mes Freire%£. _;-'(L;:j!a88) B ,5
pREOiaA.SE' 

-Ide pregadores de/*• tamaneos;-¦ _-t*uó SacaduraCabral ¦ n; 359. Praça-aaíKÇarmo.
nla* "'•"'¦ • " ' (L 2779) ES
pRECISA-SE da um bum pos-

pontador para obra Luiz XV
rara oficina ft rua General cal-dwel 76 — Fabrica Juno.

(L 2274) B 6
pRECISA-SB de um oficial sa~ pateiro habilitado; ft rua doBispo 26. Rio Comprido.

(L 30357) Et>

EMPREGOS DIVERSOS

ALUGA-SE um bom oficial¦"^serralheiro; & rua GeneralPedra 167. (L 15587) E

iQASAL sem flihOB, português *
dando aV"m<i]hòres: referencias

de euaf.çbádiita» deseja colocaçã*'i
para.qualqyor-.sérviço. _$¦ malof
responsabilidade; é favor dirigir-
se & rua Sacadura Òabrai n. 3i9
ou telefonar- para 4-3706. >','.

(L; 22.243) B
(CARPINTEIRO, 31 anos, com

longa pratica, orèrece-se narafabrica, laboratório, hotel ou casa
de moveis usados ou para con
servação de prédios, avenidas ei
para tomar conta de casa doapartamentos; da referencias etiador; quem precisar telefono
porá 4-2795; chamar Arnaldo.

(L. 22.160) E'
CARREGADORES dê~'canrinhô

ft mão, com pratica de entre-
ga de. .cerveja, precisa-se ft ruaRepublica do Peru n. 14..

(L. 8.159) B
COLCHOBIRO - Precisa-se,

, para casa de moveis; & Ave-nida 23 de Setembro 804.
(L 21582) B

ÜMPREGATX) desocupado pr-cl.-»-• na-so apresentar-se sfi de 8 .12 horas, praça Tiradentes 73; 4"*__*?__ i^i^28).B
gMPREGADO — Preclsa-80'd'e

um menino ou menina do11 a 12 anos, para serviços emcasa de familia, de'proféroncla
seja branco, tratar das 14 horasos 17; á rua General Roca 54.

<L 80459) E
JTJNCARREGADO para casa de

cômodos — Dft-se um como.
do a cocai que qiielrà éiicarre-
gar-se duma cusa; exigem-se fi-onça; trata-sé' ná¦; rúá Bárüo deItapagige n; 166. 

' 
(L-, 8142) 

"B

(XARÇONETB — Precisa-se pa-.;?. ra resaurante; (t rua Ar-chlaa Cordeiro n. 418. Todos os
Santoa. (L S0307) B
(XAROTO ~ Preclsa-so 

"para
**• distribuir- programas em cl-
nemas ; tratar a rua do Ouvidor
n. 187, 3* andar, sala 4. da. 8
horas em diante. (L 15667) B
Q.OVERNAOTB moça viuva

oferece-se para casa-de pes.
soa sfl d« respeito: cartas para a
portaria deste jornal a L. 8.116.

¦ (L. 3.116) E
TMPRESSOR para maquina Mi-

nerva —• Precisa-se; & rua
da Constituição n. 88.

(L 3193) B
I ANTERNEIRO e ferreiro —

XJ Precisa-se. á rua Leite de
Abreu 16, Tijuca. (L 3017) E

.(QFERECE-SB uni casal de boa
conduta, sendo a moça pa-ra arrumadeira e o marido parutrabalhar de'mecânico, dirige ou-

tomovel,', bombeiro, eletricista e
outros serviços' domésticos, ten-
dó uma- orlançá de quatro meses
que nfto incomoda; telefone 8-
0023.. Palvn."" ' ' 

(L. 22046) E

QPERBCB-'5B, tima-moça;, «o-
. ria e educada, para gover-

nat.ta do-uma casa de família de
tratamento óu oara dama de
companhia; pede-Áe a fineza dô
tratar com ,D. Dêa^. '81'ruá'Panft--
m,ft. n... 42. éstácfiò da Penha.. .'rL '15373*1 

B

QFERECE-SB Um rapaz com
-.pratica de: comercio, dft boas

referencias; largo', dó Guimarães
n'. 10; telofone 5-0088.' .;" 

(L.'22168) B

AfECANICO para pequena me-
canlca. de precisão — Pre-

cisa-se de um; ft rua Republica
do Peru' n. 17 e qup nossa dar
boas referencias de sua- conduta.

ÍL 8336) B

QFERECEM-SE dous :: rapazes
. (Aa boa' aparência é do 20

anos,, de conduta afiançada, pa-
ra c(ualquer servi$0; s. ndo pnra
üm dti' preferência serviço bra-
çal óu emprego em casa da fa-
milia e -outro balcão dô armo-
zem ou'servir em-: botequim
Quoin precisar, ê favor escrever
para a portaria deste' jornal pa-
ra L.,80455,, , (L 30455) E

QFERECE-SE trni moço de fl-
na edutiação' eõonflánçácom

muita pratica de^ admirilstroçãíó
de hotel,, pensuoíe-çólõgloçü to-
mar r»inta do oaaa deutjna jpeár
soa sfi;. quer, serviqp limpo;,,não
faz questão de ordenado; telefo-
ne 5—2028. (L.7978) B
QFICIAL galvanlzador -— Otei
??. rece-se conhecendo concertos-mecânica- de precisão e armas;
aceita lugar pará o interior, dl.
rljir-se a Miguel D'Amelio, â
Avenida Mem do Sft 104, fone 2.6777, das 2 fia 3 horas.¦ ¦ .(L 22258) É
pRECISA-SE do um rapaz» que
f- saiba andar de bicicleta e
quo seja, competente de toriiar,
conta.de uma freguezia de gelp.r'não estando,em' oondiçOeu ê fa-
vot* p3o se apresentar; ft. rua
Humalt& n. 113. ÇL 30487) E

PnÉCTSA-SE 
rua Maria Freitas

23. --Madureira,-u de -dois ra-
pazes ativos e bem apresentados.
não precisa pratica. (J. 13814) E

RECISA-SE ft rua S Cristo-vfto n. ,114.!-de dous ri"»
bastante ativos bem aoVosenta-
dosi.t.rabalilo. aecénte.,1 boa -re-
tnuneraçao: nilo Precisa nratlea,¦,¦,-•¦ .-y.7.-:j, ,:: ..;-,-..,¦ i.fiy'.'.0S,go\'.;»_

p-BECISA-SB dum ofiolal .relo-
joeiro habilitado para tomar

conta de umá caía A Avenida'Dr,
Plinio Casado n. 17. ostaçilo dè
Caxias, Leopoldina, (J. 3116) E

pRECISA-SB do"moons maiõí*8
de ,1§ anos. para serviços de

cartonagem. aceita-se sem prntl-ca: et rua. Senador Euzeblo 252.
*°Ja, „(L. 8.171) B
pRECISAiSB de um rapaz para

àpar.har. compras no mórendô
encerar q niais serviços do pensara rua do Mercado n. 23. sob.

íVili* _.L-_^_<I'* 3.170) E

pRECISA-SB~dum -pequeno pá-¦*• ra diversos serviços, em fa-
brlcá de 'doces; á riia Teixeira•Soares n. 127, praça .da Bandei-
ra» (L. 22189)' B

ALUQA.SB uma bOa saiu detronco, com ou «em moveis,•m.eaaa de fam|Uai A nv Hon>rlauo Valladures n U. sobrado,
2-5804. (t, 7"ICS) IJtel.

i\LUGAM-SB duas casas,'tipo*** bungalow; novas o conforta-
veis; • alugueis módicos; ft. ruade
Rlachuelo 89*. casas 18 eSl.iTen
entrada por Santa Tereza;. Atl»
mo local. Tratar ã rua Frei-Ca-
neca- 801; sobrado; dos 11 fts 12
e das 6 âs 7 horas.-, 
1_ ,„, /___(L 14.541) 12

À LÜGAlOlÉ grandes e~óreja.*¦* dás* salas eàtiartos...desde
8080001 a rua Moncórvo.-Filho
n. 40, antigo Areai; junto àoCampo de Santana.
.. .' ' •'¦ '", ¦ ¦" " 

(J 20382) 12

pRECISA-SE.de . pieio Oficial
. distribuidor, e.mais serviços

de limpezas, para pequena oficl
no tipográfica;.. fi rua; Luiz da
Cttmaes n. 34. (L. ,32817) B
ÓRÊCISA-SB de um menino¦v .de 11 a 13 anog,"nara séívi-

coq: .leveo;: ft. rua do ;Senado 309.
sobrado ,_^  <L 30360) E

pRECISA-SE de liabirpassndWx ft'- maquina- Hofremann: .na
PasflBdelrá Meruzzi, A rüa dó Ra
Bttfio n. 132. (K. 15.497) B
pRECISÀ-SB de gairçonetes; 

~ 
fl¦*' rua'Buenos Aires 258. Tra.

tar ho' liàcál.» ¦' (L ¦ 30300) -E

pRECISA-BB de 10 rapazes¦••ativos e inteligentes para a
venda, dé sandwiches ' por conta
proprlá, pára os dias de Carna-
vai; trata-se'com o Sr. Max; fi
ruá dp Rlachuelo 60; d.as 7 fts 0
horas da'noite e domingo' das
10 fis 12 horas. (L 30303) E

pRECISA-SE de um pequeno,
;rí.,,com. pratica, de, tendinha,
qúe dÕÚ referencias de nua con-
dutô; prefere-se portuguiSS; tra-
ta-sò & rua de. Santana 61, con)
o Sr.. Cqrvalhó. (L 30309) B

li*RECISA»8E.. a. rua ; coroae.
lüír A«ostlnliOi:ínt.;^'98,; -Campo
Grande, da dois rapazes bastan.

• te ativos ., e, bem apresentados;
bofl-, xecomenanção. (L. 2163) E

pRECISA»SB. de Bíeninosrêat.x dentes em todos os bairros
para vender balas na empreza
que fornece para todos os cine-
mas do Distrito Federal; orde-
nados fixos de 60$ 12C ft rua
Marques de Sapucai 263, nãotrabaih;. nos tres dias' ãe Ca;--
naval. - (L 29766) B

PRECISA-SB de um rapaz de1 15 anos; & rua Barãc de
Iguatemi n. 120. (L 7898) B
pRECISA-S) casal português* «em crianças, para alguns
3ervlços, dando.se em troca, mo.
rada e grande terreno próprio
ptu-a chácara; ft rua Grão Parft
n. 87. Telefono 9-1071.

(L 7860) E

pRECISA-SE de bons limado-•*• res para martelos; fi rua dos
Arcos n.:.47. <L. 2712) E
piíECrsA-sB e« um bom iòn-¦"• ' feitelro, doüs i dias; poi;. se.-
mona, ordenado 16.',' árian Nica-ragua 92, ;Pjnl?n. pádàrià Trlum-'
I>ho» ¦ ¦ '. (L 

22032) J3
pRECISA-SB durii rapaz com' boa pratica .de encher escovas
tím maquina; ft • rua Marquês1
de Valença n. 139, próximo da
praça Saenz Pena. (L. 15305) E

pRECISA-SE dura carregador
, pára armazém, .que puxe'carrinho; & irua Bela, de S. Joãon. 127-A, São Cristóvão. !

<L. 8009); E
pRECISA.SE de meninos a»~ 13 ano? que éalbam ler e fes-
crever; tratar & rua 24 do Maio
°» *1. (L 7961) E
pREciSA.SE dum' eletricista*¦ enrolador, ft ru* do Senado
n. 158, quem não tiver compe-
tencia e favor não ae apresentai

<L 21897) B
pp.EClSA.SB dum aprendiz de-*• relojoeiro, no Relojoaria Le-
me; ft rua Salvador Corrêa 56.

(L 80225| B

pHECISA-SE de oficial de ma-¦*¦• quinas, marcenaria; d Ave-
nida Amaro Cavalcanti n. B2U-X
Engenho de Dentro.

(L- 7976) B

pRECISA-SE de um bom pas*•*¦ sador e lavador, boaa ternls-
tas e DGSsaüeira de brim; Tin-
turarla do Hotel Gloria. Rusaeli
n. 152. -portaria do serviço. ..

 .(T,. 8.067) B
T>REÔÍSArSE;de meio" oficial de..torneiro • de., madeira; ha'
Fabrica Rok, ft rua Adriano-92.
fupdos, Todos os Santos.

_::_... i.' _..__.: <L. ?fl92> B
pRECISA-SB d unia" émpre-'•*¦ gada :para vender perfuma»
rias numa barraca nas Feiras
Livres; preferencia jft com pra-
tlca de artigos .de perfumarias;
tratar sd depois das 2 horns da
tarde; ft. Avenida Mem de Sft 62.
loja ou sobrado; paga-se bom or-
denado. (L 30249) B

pRECISA-SE. para pequeno eu»x critorlo. dò nm. ranaz oue to-
nha. certo preparo o da referen-
cias. Ordenado Inicial 120$000;
carta dó próprio punho,' pai-j,
T.. 8.061, na portaria deste jor-
nal.. qi. 8.061) _

pRECISA-SE de um" rapa» de"boa aparíncia. para colocar
artigos em casj de família, com
ordenado e comissão; ft rua Mar-
çuSs de Sapucai' n. 347.

(L. 8.048) E
p-RECISASE duma moça de 16

a 17 anos ativa e asseiada pa-ra auxiliar serviços domésticos;
qua durma nn aluguel; 4 rua Vis-
conde de Santa Izabel 163.

(L. 3.135) E ço n. 39, loja

p RECISA-SE de moças, pam
,¦¦ trabalhar em maquinas' de
ponto Royal ou casendo; A rui»
General Pedra 20. Loja.¦. -, .. (L 30350) B

pRECISA-SB do vendedores,
* para artigo de fácil coloca-
ção; Otlma comissão; & rua do
Senado 312. ~S (L 80462) B

preciSA-se dc um homem,¦"¦ com: pratica da fabricação de
vassouras e . espanadores; _ rua
2t de Maio n. »7. (L. 3.230) B
¦DREOISA-SiB 

de um homem
:pafa serviços de cocbeira,' ca-

plm, etc.i dorme tóra; ã rua Ba-
Ttlo do-Guaratiba 195. Catete;

.' 
' '.r -. : ¦ ¦ (Íj. 30.á90). 

'¦'¦_'

FR.ECISAVRE 
de bons carolntel-

rorf.CDin ur (tonela serviço na.ra tnultp tempo; _ rua Constan-
te Ramos. n."70. 'Odpacátíana.

(L 82.24). E
pREÔlSAiBB de^! terramenteiro
Ju? .para nwxtoroe de metal.com
grande experiência no ramo;- &
rua Stinador BUzeblo n. 252.¦'-¦•.-•'.¦;."¦¦', ¦ ¦ . "., CL *Í2216)- B

P RECUSA-SE
ambulantes

dev"vendedorç»
para ' venderem

ehurroè è outros 'artigos; .ft rua.
Conselheiro. Mayrlnk n. 386, .Ro.
oha. .-¦..:,•¦¦ . . (L, 30473)- B

pRECISA-SE bi>ns - passadoraa¦T,. da paletots, paga-se por pe-
ga; Catete 136. (L 8205) B

pRECISA-SE 
>um bom lavador*-. de roupas sujas, claras com

pratica do ramo;-Catete 136,'
. ..¦ •¦--.'¦ <L 8205) E

Q*I_ER_as empregar? Dlrija-sé^ d Praça da' Republica 122,
que terels o seu emprego, cozi-
nheiras, -lavadeiras,. arrumadel-
ras, copeiras e amas secos. Te-
lefone 4-5188. (L 3802) E

JJAPAZ'— Preclsa-oo serio pa-
ra tomar conta de uma ca-

sa vazia, que' durma na' mesmo
se agradar fica colocado na ca-sa comercial; ordenado' 90$;- tra*»
tar na Avenida Gomes Freire
n_ 131 : (L.8118) E
,f?APAZ -— Oferece-se um com* 

prática de-viajante. Cartâá
para, o. Hotol Paulista,' d praçada Republica, para Cordeiro. .

(L. 22178) E
TiAPA2! mineiro rocem chegado

deseja trabalhar em forma-
cia. Aceita proposta.. Carta» ft'
Furtado Netto; â rua Faro' 66.
casa 14. oavea. <L 21029) E,'
SERVENTE d. furoacia — j

Precisa-se de um rapazinho
que. saiba andar de, bicicleta; &
riia Condi de Bomflm 240, exl-'
gem-se referencias. (L 2927) E
OENHORA - alemã emprega-se

em casa de pequena familin
ou em casa dum senhor só. Car-,
tas, por favor, para L. 7951, na
portaria deste tornai. <L 79S1) F

VENDEDORES 
—

comlwfto.
Ordenado é

Companhia estran-
Reira admite alguns vendedoresde bon apresentação, oara ven-
der artl«ro de trrande consumoe aceitação. Trata-se das 8 _g
to horas: & nia-do genado 213.' (C 27412). E
¦\T*ENDEDORA — Precisa je <tet> uma moça desembaraçada
com bastante pratica para bai-
cão, em casa de fazendas; tra-
tar no Largo da Carioca n. 8, ao.
brado, com Catran, não se atende
pelo telefone. (D 30386) B¦yBNDEDORBS — Prêcisa-sõ"de» boi apresentação' e com co-nbecimento do ramo de secos omolhados Ordennflo e comtsssSotratar, tu rua T-heonhllo OOtontn.- 83, loja. das 3 fts 5 horas datarde. ti, 15812) E
WANTED — elngl!sh-_oeal-ine' cook for sniall famflv. Ao-
pllcants muat gtate names of pre-vious employers during last thrpe1
years. Responses to L. 7.999;
c|o "Jornal do Brasil",

.... 
' 

(L. 7.999) •_

CASAS E CÔMODOS

OENTBO

ALUGA-SE por. 6008000 men;**¦ sais cada üm, o-L» e 2.» pa-
vimento do predio sito â rua do
Rezende, n. 87. O sobrado acha-
se aberto diariamente das 13 as
16 horas; trata_se cora o Sr.
lelxns na Secção Predla la Com.
panhia de Seguros Vareglstas, 6
nia Primeiro do Março n. 39.
loJa.___ ^_<L '14I6> 12
ALDGA-SE por 6008000 men.'c*- sais a loja do predio sito ô

mo do Rezende n. 87. A loja
acha.se aberta diariamente das
12 fts 16 horas: trata-se com o
Sr. Selxas, na Secção Predial
da Companhia de Seguros Va-
resrlstas tf rua Primeiro de Mar.

(L 31486; 12

¦A l.l iOA M -SE - vagas j para - rupa-*3- ees e moças em ôtlmips quar:tos de frente, mobillados e com
pensão,., desde 160$, nfto falta
ogua o.tem telefone; 6 Avenida
Passos.'n. *%,YY'~. (3 3282'BJ lí
AXÜGA-SE -um 'fltlnío sobrado''•^•'¦'ft. praça: Vlelrá Souto n. 4»Chaves ft rua Carlos dp Carva-

iho n. 67."'Telefone 2-9641.
..' :'. (L 7944) U

Pedro
Aluga-se ou' tros-

Contrato pòr 2 anos e
trata-so no mèanio en-

-' - ¦ (L 1515.) 12

A LUGAM-SB quartos para mo-"•ços e casais que trabalhem
Cflra. e-m predio cora multo ordom
preços de 70$ e 753000; fl. r. do
Lavradio n. 144. . (L. 3141). 12
A-LUGA-SB uma grande sttla¦ * própria para alfaiate ou oos.tureira 20U$. üma vaga co,-n piin-«fio por• 170»; na rua Evaristo da

Venga iu_47, (t,. 3.131) 12
A LUGA"-SB~pnra casal' úni 

"quar.
' * toe uma sala unlco inquilinona rua S. José h. 6. 2" andar a
qualquer hora."- 

"(L. 
8;027)-12

A-LUGÂ-^B 
J~por"~' 

8S3$ com ai)
.taxas,o', predla da rua Cotian. 14.,as chaves por favor na casan. 10; trata-se na rua S;'Pedr0

n. 248; com o Sr..'Jaynie'.;
((Li 3.121) 12

A RMAZEM. & rua 6.** n. 254 — Aluga-se
passa-se,
8 meses;
derêço'.'
•A LUGA-SB no -centro cameri•'¦» ciai' bancário,'ft'rua General
Câmara n; 65, um Ótimo nredio
com. tres andares. proDrio para
empresas! companhias, casas de
ilcgoclos. etc. Preço.- módico:
tratar, ft rua Urügualana h. 39;
cpm o Sr, .Moraes. -XL 7904) 12
: A LUGA-SE a rua do RoÈnrlo
f*- n. 67, centro comeralal. um
bom .predio com. dois andarei,
próprio para cartórios.: compa-
nhias escritórios, etc. Preço'ba».
rato; tratar ft rua UrUarualana
n. 39, còm o Sr. Moraes.

¦ 
'¦ 

; (L 7905) 
' 
12

A LUGA-SB o 1* andar nara
fT negocio: ft ruá lotp' dé Se-
tembro n. 181. (L 29988) 12
A LÜGAM-SB 2",e 8° andares.^v* próprios para dormitórios *

uma saia oom cinco "portos dé
sacadas que servem para comer»
cio. tudo estft em pinturas gera-'"ís;. ft- rua dos Andradas n. 36:
trata-se com o Si*. Tavares.'

¦ ¦ ; ...' (L 15138) 12

AL.UGA-SE too* lôOíOOO umacasa com dons auartos sala
e, mau dependências na Ladeira
do Barroso, n. ,85, em frente ao

11. as chaves na cana ao lado
 : fL 2760) 12

A LUGASB bom quarto' ino-**• billado e com pensão, para
casal ou rapazes; à rua Paulo de
Frqntln 24. (L. 21891)' 12
A LUGAM.SE em casa de pe-** queno família, dois magnifl-

cos quartos, frente de rua, para
casai pu moças que trabalhem
fora; ft rua Leandro Martins 37,
esquina dos Andradas.

-L 21843) 12
ALUGA-SB ft rua do Riachuelo¦** ü. 381 a casa' 11 cora dous

quartos, duas salas, cozinha
com fogão a gás. bastante água
uma área. '¦-"(L. 2.686) 12

^A LUGAM-SB cômodos e que** ha do.melhor na Capital dia»ria para üma pessoa 8$000: ca-
sal 15J00O.' mónsál por 

' 
preçosespeciais; no Hotel Bom Jardim;

& rua da Misericórdia n. 81. ':
' " <L. 14.609) 12

^A LUGA-SE ¦ um t bom quarto
^¦com óu sem móyels'em casa
de'familia. com'direito a lo,var.'e
cozinhar*, ft füa^aíPRIácMuatoi 317
telefone. .^9728. .. (L. 2678) l?
A^LUGA-SE^o primeiro; andar**. dó predio' da 'rua 

Evaristo da
Veiga n. 22, com todo o confor-
to para morada de família.

¦ :¦ - ¦ (L. 22Ó75),12
A LUGAM-SB cômodos a 60$ ei:x-l()0$000. por mês; na rua An»

dré Cavalcanti' h.' 145. '

; " . "' '. (L- 
.7083) 12"A.LUGA-SB 

por Contrato,.O pre-•'"•diovn. 100 da rua General
Câmara, por 2:000$; tem .cinco
pavimentos e é novo; Informa-
çCespelo telofone 8-3623.'

(L. 7980) 12

A 
LUOA-SE uma loja na rUa da

Conceição. Centro comercial;
tratar na , rua Marechal Deodoro
n. 79. ¦ (L 2925) 12

ALUGA-SE 
o esplendido sobra-

do drv.Av. Mem de Sfi. n. 270.
Está aberto. Trata-so' 4 rua'dà
Quitanda p. 87,-sob.. dos- 17 fts
18 horas, cóm- JoSo Cftmpòs.
18 horas. • (L 23. 0) 12

A LUGA-SE amplo • sobrado pa-**• ra família; á rua do Costa
n. 103. aluguel mensal 550S00O.
contrato de um ano; chaves e in-
formações .ná. loja. (L.21.900) 12

ALUGA-SB 
um quarto pará ra.

pazes à um cavalheiro dlstln
tó em casa de uma senhora, so
ft rua do Rezende; informaç&es
pelo telefone 2—8896. (L2088) Vi
A LUGAMrSE por V0$ e' outr,»

por 100$ grande e aro lado
auarto independente, rua Santana
p. 79. (L.: 3.102) 12

AI.UGAtSE 
uma boa. sala 

' 
de

frente para rua Sete o Gon-
çalves Dias -para' casal de. trata-
mento coin peus&ò Ue primeira
ordem'; tem-telefone; a rua Uon-
salves Dias n. 1». f andai.

(L 15477) 1.
A LUGA-SE
A frente,

fitlma . sala do
... com duas -tanelas em

edlCIclo acabado de construir
com luz e telefonei ? rua 1,3' de
Maio n. $7, 6a andar , telefone
3—6674.-' (L 3U144) 12

ALUGA-SB 
um quarto pára

. . casal que nãó • cozinhe'óu' ra-
pazes do comercio; ft' praça TI-
radentes n. 7. (L 3002) 12

ALUGAM-SB 
ampla sala e um

quarto., nara oficina, alfaia-
te ou pequéha familia: ver • tra-
tar ft rua General Câmara n. 173.
sobrado.  <L 3040) 12

ALUUAjSB 
a magnífica ,mora-

da da ladeira João Homea. 47,
loja,", cóm três quartos, duas sa-
loa e 

' 
mais comodidades, muito

ventilada o abundância d* água;
chave e informacóes no armazém
em frente, com o Sr; Manuel, j

... (L 8020) 12
A LUGA-SB unia casinha pre-™* parada de novo; tem boas

comodidades para pequena fami-
lia: preço 180$; ft rua Barão de
8. Felix n. 42. (L. 3.096) 12

A LUpA-SE. um-, bom quarto a
~, rua Senhor dós Passos 109
pará i»nsal ou oficina com fren-
tn par Avenida Passos; tem te-
lefone. (L 30283) 12
ATT*1A-SE sala de frente bemxx mobliiada e dois quartos ln-

denendentes. sem mobília: a Av.
Gomes Freire 112, sobrado. .

. .' (L 80240) 12
A LUGA-SB uma boa loja oro-** prla nara qualquer nesoeio

ft Avenida Mem de Sft n. 95:
trata-se 6 praça João Pessoa 1.
loja. Telefone 2 *. 6041.

... ¦ - ^(L 15176) 12
A LUGA-SI-J o sobrado do predio** da rua General Caldwell 82.

alusuel módico, chaves na loja.
trata-se no Banco Nacional Ul-
tramarino; rua da Quitanda 120.

(L 51162-) 12
A LUGA-SE a metade dum so-
^ brado. & rua General Cal-
dwell n. 324, esquina'de Mem de
Sá.. (L. 8195) 12

À LUGA-SE a loja do predio >S07*_* da rua Generar Pedru paranegocio, cóm cômodos oara ifamJ-•Ha as ohaves no,sobrado.
i.L. 3.152) 12

A LUGA-SB uma-grando sala em
« - easaidè pequena familia. temfogão o gás; ft"ladeiro do Castro
»• 123." • . (L.. 3.158) 12
A LUGASe casa mobiliada pu¦*¦ Coimpra-se umá j pequenano contro até a: ruá de San-

tá Luzia ' até 2:000$; procurarP. ¦ Julia rua do Rezende 129
(L. 8.159) 12

•A tJUGA-SE mn casa de família'uma eala de frente mobiliadaa pessoas dé respeito; _ pragaVieira Souto n. 82.1° andar, temtelefone. , (L. 3.165) iá
A^LUGArSE um sobrado; na Ia-
- dulra do Faria n. 67. •

¦ (L. 8118) 12
•^LUGA-SE' cômodo — Dft-se 1 a

cara]-., qne queira encarregar-
se, de ca«ia de cômodos; Informa-Se na rua Barão de Itaparipen- ÍM- (L. 8143) 12

^LUGA-SE um quarto de fren-
te, com pensão,,em casa lim-

pa e sossegada; & Avenida Paulode Frontin,n. 75. (L 8167) 12
J^LUGA-SE 'por preço módico,

para solteiros, um bom quar-to, limpo e bem a>-».,'>do; na ruado Costa n. 60. (L. 8153) 12

A LUGAM-SE ,bona quartos pn.
f~- ra, rapazus solteiros; a i-iiatsl v;t Jardim n. 39, praça Ti-rafloiitea. (L, 22235) J2
ALUUA.se um bom~ui7i-to a
f« casal ou moços; a Avenida
Mem de Sft n.- 168, sob.

(L 221153) 12
ALUGA-SB e. paçoaa «ala- para

£* casal ou rapazes.-dlstliitnn: ft;lua doti Inválidos 170,. tél. 2.0uas.
; (L,-". 22205) 12

ALUGAM-SIÜ- bons conKJdos oa-ra 'famílias com atreiw a co-zinha o auintal; árua dos invall-dos n. 13. (L 122225) 12
Á LUCA-SE Ótima sala de fren-•^a- to em casa de;família de todoreispelto, a casal aue trabalhofora oü a.rapazes; ft rua doRlachuolón. 2-50.

....-.___• j.__ fX,rl*539 ia
A LtidÃ.SE e^plendlüo ' orõdlootn contro do torreno'còm tressalas o sois quartos o mais de.

pendências; _ nia do RlSchuolo>i 3-1. acha-sio aborta: trata-seft riia Mariz'-o Barrò« n. '263.
(L 82127 12

ALUGA-SE 
á rua dos Invall-

dos n 206, com' auatro auar-tos. duas salas o dependências.
Aberto da^ 9.fl3.12 horas, in-
cluslve domingos; > ¦

t_ 822.5) 12

ALUGA-SE 
nor M0$ÓÓÒ"paVte

de um 2» andar, a casal ouiiessoas sem crlancns. sala do
frente de lontar. cozlnüa' terraçoIndenendoiíte: á rua. Buenos Al-res n.l61-A. <L 8150) 12

ALUGAM-SJ! vitiraa para mocos
rom boa nonaSo. oom ou sem

mobília: ft rua Buenos Aires 181.'."andar. '.- (L 30340) 12
A LUGA»-Sí) a casal sem filhos

f~ qüe trabalhe fora,' quarto em
casa de casal de' tratftmeiito; â
rua Leandro Martins n;. 10.

<L 30439) 12
£~ 

"GA-SE sala 6x6 com tres"^ sao.do, do fronte q um quar-to interno, um grande porão pa-
ra qualquer negocio à rua Se-
nador Dant n. 63,'frente para
ft Avenida Rio Branco.

(L .30455) 12

ALUGA-SE uma boa saiu de¦»¦ frente, com dlroito & sala á.
Jantar, estft encerada: ft rua Ge-neral Pedra n. 150. sobrado!

(L. 22101) 12
Ã LUGA.-SB a Otima loja du

rua Senador Euzeblo n. 73-trata-se no:n. 75; aluguel modi-eo- (L. 22180) 12
^LUGAM-SE bOna quartos.. Ktlf,

70$'.o •75$C00, sô.a moçfts*& rua do Lavradio n. 53. i-
-—. .__.!!!,.".. (L. 22.38) 12

J^LUGA-SE urii^.bóm quarto a
„.. 

"Ul °" dPls-rapazes solteiros
gor. 701000; enfada livre; á rueS. Pedro n. 86, (L.

. _ rua
3.173) 12

^LUGAM-SB duas boas salas." -,:-' ^u,a'ão ^'achuelo ns. 141e 14o; chaves no u. ,145. sobra-
.líl ,?"*.* ârua da Candeia-"Q-ii.-.40- loja. Ç_y 8267) 12
A LUGA-SB boa sala de frente

em .casa de famiHa-de todo
2ií_síelto: a casa! ou a senhoresdistintos, com ou sem moveis, ecom ou sem-'pensão; '_ ruá "Se-
nador Dantas n. 26. *

(Li 8260) íi
A . SA"SE amt>lo. niulto are-
T* Jadlí e cíaro' quarto, com ousem moveis e com óü fcem noa-sao, bom banheiro, muita ngua .independente; preço módico, enicasa de familia dó tratamento; ftAvenida Passos n;,40.¦¦¦_• andar.Telefone 2 —: 6707. ' - .
.'..: "'•'''.' CL.22296) 12
A LUGAM-SB ft riia Uruguaia-Af- na n. 37. 2" andar, um quar-to ou uma sala. (L 3254) 12
A LÜGA-SB um ótimo : arma-¦**• zem. com 8 metro» . por- 35.
próximo ft praça Mauft; •'tratar
a. rüa Sacadura Cabral n. .07,
cóm o Sr. Araujo.

, (L 30420) 12
A LUGA-SE ,um bom quarto em•£* casa de faenijia; ft rua do

Lavradio n. 54. apbrado. '
(L 3230) 12

A LUGA-SB ft. rúa General Cal--•v* dwell n. 223. em casa do tá-
mlliá, ..ucn quarto, fresco e areja-
do, a moço do comercio.

. 
" 

(L S243) 12
A LUGAM-SE dois quartos mo-¦*?¦ billados,, sfcndo um" 100$00l)

é outro de;15O$CO0; à rua Costa
Bastos n. 33, térreo; transver-
sal á-Tuado Riachuelo.
..'¦'. '' 

(L. 8.166) 12
ALUGA-SE uma,eala de fren-
.~. to. mobiliada. com todo con-
forto. a um senhor ou a uma
mbea: _ rua Senador Dantas 80

¦ "; ' " ' " ' •' (L 30373) 12
A LUGAM-SE ; salas e quartos,¦^ multo arejados, fl, Avenida

Mem de Sft n. 210, próximo ft
praça Vieira Souto.

ÍL 30361) 12
ALUGAM-SE duas salas de

TT. frente de rua e jardim, mo-
biliadas, com ótima, pensão, paracasais de tratamento e sem fi-
lhos, tem bom quarto de banho,
bonito jardim e grande floresta;
ft rua do Rlachuelo 341.-¦--¦ .(L 16566) '12

A LUGA-SE em casa de familia
TT* uma sala mobliiada com en-
trada indepénderito com todo o
conforto c.crr, óu sem pensãu: a
Avenida Henrique Valadars* nu.mero 39; telefone 2—6405.

(L 8233) V>
A LUGA-SE um bplii quarto•^arejíido coni pensão cm ca-aa de familia a doia rapazes oucasal: aem telefuucft rüa SylvioHomero- n. 22. -jL" 8252) 12
ALUGA-SE esplendida eala da¦ frento á casal diestinto. comotlma ponsão com 'ou sem mo-veis, em. oasa de fa.milia do ma. '

ximo respeito a rúa Marechal
^'Ipriano n. 6, Io.andar.'

. . 
". ' 

IL J237) J.2
À LUGA-SE um, quarto, para S

rapazes em casa- de famíliaalemã, 130$;. _ rua -dá Candeia-ria 33, II. CL-15538) 12

^LUGA-SE um bom, quarto
&r dois moços com moveis o

otima pensão a rua Sete de Se-teipbro 132, 2o andar.
-.- ¦'" ' " "'..'_ .Y.'_._h_..22W) 12
ALUGA-SE- bom quarto bem

mobilia e só '•_ -cavalheiro no
primeiro andar" da rtia do Car-mo_n. 38. (k 3224) 12
A-"IA-SE' umá sala do rren^T¦¦ ¦ te para casal ou-á rapazes:'ft r-n Mlxta 119, 2° 'anúãr, 

Ba-planada, do Castelo; tem',telefo-
ne* ' (L 3322) 12
Aluga-se espaçosa loja pro-pria para qualquer negocioa.tua Genei-af Câmara 259, cha-ves. estão n« sobrado.

(L 3196) 12
• ALUGA-SE uin bom quarto¦ • Pata.casal :ou moços,- podelavar esçozlnliar; nao falta águaft rua- da Alfândega" 159..

(L' 30395) •12
ALUGA-SB o sobrado 4'ruado"
¦J° ^"Wo, n." Í6, com tres
u,)l«rt??i.d»k. «alas, ae chaves ná
vÍ aíi Àa'16& T.USÍ '^drigo 

Sll-^a 40, Ourivosaria.
-—: '¦ i.(L_30403) IS•^PAR.TAMENTOS~ÍÚ*5"òs'5iSelI

nnà.í9_i,n0Kt!Íll?d?s* eom sala, doisqua* tos, banheiro e - cozinha agftt., telefone, criados, enocramento roupa do banho, mesa e cama
nnu.i pela manhã, .por preços¦módicos, no Hotel ,Mém .-de Sft:telefone 2.9930. ;'.(L 15375) 12
APARTAMENTOS .-^TÃfüiãS:se bons, apartamentos, aindanao ocupados, pór preço módico,no novo edifício MoraeV. _ pracá
V/^_ SoutQ n- 9* Esplanada do
penado.; (L; 21764) '3

ALUGA-SB uma boa sala de
_ frente, a casal decente ou a

senhores,do comercio, com pen-
são, preço , reduzido; tem telefo-
ne; A rua Ubaldlno Amaral 16."¦- ¦' ¦¦'¦ (L 16558) 12
j| LUGA-SE quarto- mobiliado,***' com ou sem pensão; tem te-
lefone; & ruá Pedro Io 39. Pro-
ximo ft Praça Tiradentes...

(L 30301) 12
A LUGA-SE a loja n., 88-A, da""•-rua.Frei Caneco, as chaves

ao lado; trata-se á rua da Ca-
rioca 19, Sapatos Chies, das 10
fts .11 e.das 2 1|2 fts 4 lJ3v da
tarde; alugam-so tambem a loja
n. 128 da rua do Lavradio: ns
chaves ao. lado. (L 3030C) 12
ALÜGA-SE no centro, â La-

**¦ detrá Senador Dantas _. 15,
casa 4,f.excelente .obrado com to-
do o conforto': tem entrada pela
rua Santo- Antônio; chaves no
n. 12. (L 30351) 12
ALUGA-SE Otlmo sobrado,

t^- próprio- pára' pensão: á rua
General Câmara 203: tratar na
loja. . (L 30326) lí
ALUGAM-SB dous amplos e

•£*- arejados quartos mobiliados.
para rapazes e casal, com 011 sem
moveis: tem telefone e não fal-
ta água; casa de familia; d rua
do Rezende n. 50.

(LJI0329)_12

ALUGA-SE 
ema cnsa para ne-

rÓcIo; tem cômodos nam fa-
milia; A rua General Pedra 178.

(L. 3.231) 19

ALUGAM-SE 
ealas mobiliados

eom ou eem nensílc: 4 Praça
João Pessoa 1, sob. tem telefone

(L 3033S) 12

ALUGA-SE 
uma befa sala e

,ii'íirio completamente tn-
ilepcndciite, com ou sem sraratre.
ver e tratar n Avenida Paulo de
Fror.tln n. 660 (L 30348) 12

ALUGA-SE 
uma sala mobília,

da. a um senhor ou a um
casal de tratamento, em casa de
familia; â Praça Tiradentes 85.
2« andar. ,„ (L S203) 12

¦QENTRO - -Aluga-se por 500íi
ótimo prlmotro andar da maPrimeiro de. Março 123, Estáaberto das 2 ás 6 borasí tratard rua do.Carmo-5., i». ;

S' '¦¦ XL 7587.) 13
PJM apartamer.t* _ Aluga-sa
m "m quarto mobiliado; _ ruaTenente Possolò. h. 24-Á, an;irta-mento n. 24. . . (LJ5528) 13
J^OJA 

— Aluga-se- ft. rua"l>ê'dõ
n.- 68, bom ponto comercial:

tem sobrado; aberta' das 3 fts Bhoras; tratar a rua.do Acre 122.comlsaria. (L. 7.478) 13'
CFÍ0^ ~ -A-luea-se o sobrü.

ÃR, à* rna Rôte de Setembron• J78. ¦¦ ¦- ;(L_8244) 
_1_8

pARA. dois rapazes . aistlntoa
¦fi aluga-a» um-bom quarto, mo-
billado o com ótima pensão, em
casa de familia de respeito; tam*
bem aluga-se uma Vaga ém salaj
de freate; rua 1° de Março u. 2J,
2» andar. (l. 8.181) 1»"PRECISA-SE 

sobrado 'pequem*
f; preço 3008000.; no centros
telefonar para 8-Ò744, Carlos.(L 80463) 12
T)RECISA-SE de sala, quarto.¦* banheiro compieto e cozinha,
«m apartamento no centro, em
rua decente, pára pessoas de tra»»
tamento; condução fácil; infor*
hiès-ao Sr.'-Rodrigues, ft rua dd
Carmo n. 49. térreo, das 10 lít
16 horaa. ." (L, 22.128) 18

QUARTOS mobillados — Alu*
gam-ee para dois ou tres ra«

pazes, com pensão:'casa. com to-
do o* conforto: "â 

rua da Carioca)
tt. 3Q, 2» andar,. (L-15647) 12

QUARTO 
— Aluga-se um em

• uma pensão de primeira or-
dem.. com todo o. conf orto a. ro-
pazes'; distintos, do comercio ou
a çasàl: ft ruo do Mercado n. 12,
2' andar, praça. 15 de Novembro.

'.•.'¦ : (L 8276) 12

QUARTO de frente, pequeno,
aluga-se a um rapaz, p oul-o

a dois rapazes í com ou sem pen-
íão;~com banhos a vontade: ira-
vessa'do Torres n. 9, esplanada
do Senad-i. (L, 15.479) 12

a 
UARTO bem mobiliado alu-
ea-se a casal ou senhor de

tratamento: a Avenida Mem dft
S& tt. 12 sobrado .(L 8302) 12

QUARTO grande bem mobllíal
do e arejado com ou sem.

pensão, aluga-se a pessOaa dtó-
tintas; ft rua Senador Dantas 83.

(L 30470) 12

CALA de frente, mobiliada. e:n
**¦* cnsa de famlüa simple? e sem
outros inquilinos, aluíra-se a se-
rhor ou caeãl sem filhos; prec»
módico; _ rua tía Qúltnnda 115,
2« andar, telefone '3-1266.

(L. 3.1S1) 13
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¦•/>

/At 
-.A-SB boa sala moblllaa.

ií* era asa de família, com ou
sem pensão, casal ou cavalholrus
ide tnatnmentvi fl rua Carlos Sam
paio 27, Esplanada do Senado.

. . ¦ (L 30454) 12

QUARTO no centro — Rua do
*** Riaol.uolo 145, sobrado nlu-
Bam-so por 120-JOOO dois quartos
juntos sendo um do frente

(L 8264)__2
CSALA de fronte, entrada in-
yf. dependente, moblllada. fjom
dlstlnqão e .«soio; aluga-se a
cavalheiro ou moca, com certa
liberdade; á.rua Paulo, de Fron-
tln 105. (L 3822) 12

K2AT-A de fronte—-Aluga-se uma.
10 encerada, <*om agua corrente
ft um ou dois rapazes do comer»,
cio,, com nleuma libirdi-de: 4 rua
dos Invalido? .k» .obrado, nro-
simo A Avenina Mern de Sfi..... l-ii.._:'lf. *•*-
O A LA — Aluga-se uma dê*fren-
-° to em .asa de família, entra-
da Independente: a Avenida Go-
mes Freire n. 106 *_>b_adO."¦'"•' 

(Ll 22.125) 12
KS ALAS e quartos ricamente
10 mobillados para casais ou pes
eoes de trato preços módicos: A
rua do Lavradio n. 48. sobrado:
próximo ,ft praça Tiradentes: te-
lefone 2—3763. .'- (L. 2500) *12

ÕALAdè. frente — Casal Ira-
f-, úilnaiido fora, nluea. Inl**»
perS-me. lem' moveis 'em te'*
fone: ü rua do. Senado n £53 2"
tráar (L 4983>_[3

[VAGA — Em quarto de frente
,' v bem areia do., com pensão em
_a_a de família: a rua Buenos
lAires n. 144, 2°. apartamento 1.

(L 3038?) 1.2

2o ANDAR —¦ Aluga-se o da
rua S. José n. 7, amplo, oro-

prlò para familla: trata-se ua

A LUOA-SB uma casa sala. quar
ga to e cozinha, frente de rua;
aluguel HOíOOO. & rua Morro da
Providencia n. 54. próximo a,
rua da América. (L. 8.127) 14

ALUGA-SE 
por contrato,.' es-

.plendlda loja, com morada e
quintal, por 280S00U o impostos;
d rua Pedro Alves n. 01;' infor-
inncOes na mesma rua li. 103.

(L. 22169) 14

ALUGA-SB 
uma cata' com

quarto, sala, .cozinha, quintal
e demais dependências: & rua
Saldanha Marinho n. ,44- ar.dnr
térreo; as chaves, por favor, no
n. 42, sobrado; trata-se á tua
Sara n. 148, armazém;

(L. S147) 14

¦"i

r.i

ALUGA-SE 
o predio n. 73 da

rua Corrêa - Dutra, lado do
Flamengo; ver das 3 ás 5 '.oras.

(L.. 8.132) 16

ALUGA-SE 
um quarto a-' casai

sem filhos, em casa de outro
casal; ft rua do Livramento 62.
Saudo. <-- 8235)_14

ALÚGA-SE por 2151000 uma
dnsa recenaemente construi-

da â rua Barão da Gamboa 15»
a 10 minutos do centro: tratar
com Graça Couto & Cia., A rua
Primeiro de Marco n. 51, 3".

and tur, telefone 4—1582.
(L 15533) 14-

PRATA~Fo.rr.o-a 
— Aluga-se

uma casa, . A rua .Tòno Ca"
doso n. 1G. ca.a n. VI. Aluguel
,40»000; tratar fl rua dos Arau»
ios n. 73. Telefonp 8-0696.

(L. 22.242) 14

Rrimament- 85"-^;
térreo, com boas acomodações»
tratar á rua da Constituiçã"
n. 22. A Noiva (L. -2.995) 14

A LUGA-SE por 8O80ÕO 
"úm 

b°m
•*•* quarto sem mobília, com café
a moco ou moca do - comercio; ' d
rua Dois de Dezembro. 101. Catete

(L. 22.154) 16
A LUGA-SB uma sala de frente

-*¦•*¦ Independente a moços com
ou sem pensão; d rua Podrq
sobrado. (L. 7.985) 16
\ A LUGA-SB pequena casa, em
ga avenida... a ; casal, aluguel
2205000; na rua Corrêa Dutra
n. 87. (L. 22137) 16

\\ LUGA-SE uma linda sala; A
ga rua dos Arcos n. 62.

(L. 8185) 18
ALUGAM-SB em casa de. todo

ga r, respeito, dous quartos e
uma pequena sala, para uma pe-
quona família, node lavar e co-
zlnhnr; p<.d_n***-è referencias: fi
run Joaquim Silva n. 27, Io an-
dar. (L. 22209) 16

loja. (L. 15.418). 12

CiASA 
—¦ Proouro-se para nlu.

' rar uma oasa ou pavimento
ato 28OJ000, <li-so preferencia us
Gloria, Esplanada do Senado ou
nroximo a estas. Cartas para L.
30466, na portaria deste jornal.

(L 30166) |C

A LUOA-SF. ampla sala do fren-
ga te. em . casa pequena e • com
t tima penado, por preço «nodl
cò; á.run vio Catete n. 131,. so-
brado; telefone 5-1131.

(L. 22203) 16
A LUGA-SE quarto mibiliado, a

*a casal, com todos as còmodl-
dades: á rua Pedro Amorico. 89:
telefone 6-317B. (L. 8132) .1.9

MANGUE

EST.VCIO DE SA»

'A LUGA-SE um sobrado; á rua
esqui*
tratai

Dr. Carmo Neto 314.
na da rua Frei Caneca;
nesta rua n. 8.01. . Ar'.y „„- ¦  

(L 14542) lü

fA LUGA-SB o predio da rua Dr
ga Rodrigues doa Santos 33-A.
Estacio. com boas 

'instalações

modernas bom quintal, próprio
nara grande família oú pensão

• cor ter os cômodos todos -D"*
nendentes: a chave está no n. 26^
Informa. (L 15173) 13

""A 
LUGA-SB uma, casa fi rua

•»-*¦ Affonso Cavalcanti n. 163,
entre Machado Coelho e Miguel
de Frias, com trfis quartos, duas
salas, cozinha a gás, aquecedor
de agua e quintal, jardim na
Irente: ver o tratar á Avenida
Thomá de Souza n. 101; as cha-
yes/no >¦ 165, peg^o. 

797E) 
-_

IA LUGA-SE parte de uma casa
** com toda a comodidade, fa-
lar-das 16 -âs 19 horas, fi rua Pre-
eidente.Barroso 141. (L 15309) 13

ÍA LUGA-SE o. casa n. 8-A, da
1** rua D. Minervina, para pe-

ALUGA-SE 
uro sobrado; 4 rua

Santana n 77: as chaves á
mesma rua n. 77, fundos.

(L. 7.845) 15

ALUGA.SE 
amplo armazém

com residência para «família,
predio novo; d rua. Benedito Hl-
polito n. 107, chaves no n. 111;
tratar d Avenida Passos 118.

(L 2997) 15

A LUGA-SB por 470*000 «so**-•**r coso e arejado* sobra*io com
icU quartos, d.ias ealas, cozi-

nna, br.nhelro e terraço; A Av_-
tilda Mem de Sâ-n.'89*. chave»
«trato.' fi rua Urufualann 45.

(L81.7) IU

A LUGAM-SE tres quartos Jun
ga tos par familla de tratamen-
tu ou separados para mocos sol-
teiros fi rua Marques de Pombal
n. 10. Praça Onze de Junho,

CL 30124) .15
A LUGAM-SE quartos a çaoal•"¦sem filhos, senhoras: ou ra-

pazes que trabalhem fora; fi rua
Jullo do Carmo n. 87,' casa com
todo o conforto e bondes proxl-
mo. (L. 22158) 15

A LUGAM-SE um ou dois quar»¦ga- tos, a nioqos solteiros ou a
casal sem filhos; & rua Vlscon-
de de Itau'na n. 225.' ' (L. 3257) IR

ALUGA-SE 
o Io andar 4a rua

Visconde do Itauna n. 137;
trata-se fi rua Marquês de Pom-
bai n. 18. . (L 8209) .15

ALUGAM-SB por preço módico,
dois. auartos mobillados. Jun»

toe ou separados a casal sem fi»
lhos ou a mocos do comercio, em
esplendido lugar nn Gloria, -perto
dos banhos- de mar.- tendo duas
entrados, uma nu principio da
rua Barão de Guaratiba e outra
na travessa do mesmo nome 32.
esplendida cosa elegante. com
lardlm e dois plnteaux. com ban-
cor para recreio, etc. Trata-so
nu mesma. (L 30377) 16

A~ 
LUGA-SB ura bom quarto

sem move fl. por 1008000, a
cavalheiro distinto; & rua- Pe-
dro Américo n. 49. (L 15662) 16

£}LORIA — Alugam-se quattosVJ e salas '¦ eom todo o asseio e
-.ulto ar, com policio A rua

Cândido "endes 42. (L 1959) 16

flLORIA — Áluga-se quarto do*A frente, mobiliado, - ihdenon-
dente, com telefone e banheiro
ao lado; d rua Almirante Baltha-
zar n. 25. (L 30116) 16

(pJLORIA — Aluga-se uma enln
." bom moblllada. independente,
com todo o conforto: â rua Her-
menegildo de'..Barros n. 44, an-
tlga rua do Casslano.
_L__ (L .10356) 16

"1 
^ADEIRA. . da Gloria' n. 14.

. casa 8 —' Aluga.se na Ala-
meda ' Aymorô, próximo ao Fia.
mengo, completamente reforma-
da, dois pavlmentos. tres salas.
quatro quartos e mais' dependen-,
cias. estfi aberta; tratar com
Bastos de Oliveira S. A.; A rua
do Ouvidor n. 59. (L 30411) 16
"VfAGNIFICO 

porSo, aparta-'
**-' mento — Aluga-se com dois
quartos, quarto de banho e co-
zinha Independente: & rua Can»
dido Mendes n. 43

¦ . . ¦ (L 30372) 16
"YfOÇA distinta que trabalha no

comercio procura: 1 ontra nas
mesmas condições para compa-
nhelra de quarto, pagando 75*.
na rua do Catete; tratar á rua
General Câmara n. 19. 3* andar,
com D. Margarida. (L 16298) 1_
DBNSAO Seleta — Alugara-se
a , grandes salas de frent» e
quartos cora pensão de primeira
ordem, a preços módicos. tem
agua a vontade; & rua Santo
Amarei 42. (L 15242) 16

QUARTOS mobillados;. alugara-
** ue com café pela manhã. »
um oü a dous" rapazes do comei
cio, em cosa de família, de todo
o .respeito; fi rua do Catete 13».
sobrado. (L 15B91) 1«

•n-iLAMENGO. Rua Muohado de
AssIb 16, om cosa de fami-

Ila dlBtlnta: aluga-Be uma es.ee-
lento sala e dous bons quartos,
bom mobillados com ponsfio de
primeira 

'ordem, para pessoas
nàs mesmas' condlçOes; trocam-
tie referencias. (L SBSO) 17
"nT.AMENGO •— Sala ricamente
L moblllada. alt:ga»se. com o>:
som pensão, em» casa de senhora
sô; próximo ft praia: fi rua rat-
fiandu' n, 139. Casa discreta.

(L. 15.504) 17
1Í>LAMENG<) --- Aluga-se um

¦.*¦ quarto confortaVe.mente
mobiliado a casal de tràtanieúto
per.süo de 1* máximo asseio e
ree-peito, e um outro no.« quintal
para dois rap-z- do comercio
ou casal que trabalhe fora, por
0,0*000. com pensão: & rua Bu.
arque de Macedo n. .44. tel. 5-
2467. (L 8213) 17

p-LAMENaO 
- Alugem-se mi»,

gnlflcas salae e auartos m«
billados. com otimá pens-io . em
casa de poucos hospedes, grande
parque e muito próximo aos ba.
nhos de mar; rua Palsandu' 108

(L.' 30.881) 17

UOTAPOGO

A LUGA-SB POI 800*000 peque-*-*¦ no "prédio próprio onrs ta*
•ni.ia estrangeira por ser lugar
alto; dois bons quartos, sala dt
jantar, banheira ..e aquecedor; a
rua Álvaro liamos n 201. casa
n.- 2; tratar \ mesma rua n. 66;
chave no n,, .0a._ (L. 14.907)_1.

A 
(LUGAM-SE dois quartos, jün

tos ou separados, a casal
sem • filhos, com - pensão; perto
dos banhos de mar; d praia de
Botarogo n. 118, tel. 5-26U».

CL 15113) 19

FLAMENGO 
— Al-uga-se auarto

. de frente, deslumbrante vis.
ta. Otlma corr.lda, belo palacete
S Praia* do Plamentro 358. _(L 8321) 17
IftLAMENGGO — Em: pequeno-•-apartamento, aluga se lindo
quarto, com agua corrente,, a
moca.que trabalhe .dra. 'elefo-
ne 5-Ò486. (L 16644) J7

A LUGA-SE em casa, de .drnllln
ga dê Lra.ameuto, quarto ou.*a*
la com agua correute mobliiadi.
ou não, para casais, sem filhos
ou a .-apazes de respeito, cem
oensãoA rua Marquês de >!!ad«.
n. 28. ]¦_ ,y ,L 29495) 19

jALUGA-PIÜj, boa residência &ga rua General Dlonlsio 47, as
-.:. .a rua Capitão Salvmão'--
n. 15; Uator A rua Acre 19-A.
lojt-. (L 7791) 19

ALUGA-SE 
um auarto bastante

arejado com ou som mobl-
Ua. bOas refelcdea, em casa de
família Rua Voluntários da Pa-
tria n 334 (I_ 81815) 19

A LUGA-SI. um ou dois aua?gA tos, bem arejados em casa
de família decente, a casai qu pe->
soa sô com ou sem. pensão Uni.
co inquilino; A rua Teresa Gui-
trirães n. 1», casa n. Vli

(L 15286) 19

ALUGAM-SB 
uma saia e um

quarto, juntos ou separados
com pensão; a casal ou a cava-
lheiros: & rua do Catete n. 843
sobrado. (L 80427)_U

ALUGAM-SB 
espaçosa s-la «

um quarto: bem mobillados
a casal ou rapazes do comerciu-
A' rua Andrade Pertence n. 43.

___ (L. 8.156) 18

ALUGÃ-SB 
em casa de casal

um quarto •mobiliado, sem
refeições, á cavalheiro distinto.
& rua Esteve» Junior n. - 5. pra-
ca José de Alencar

(L 8292) 16

¦p»LAMENGO — Aluga-se uma
a linda sala de -frente • um
auarto cora petts&o de 1* ordem
á casais ou a cavalheiros de tra.
tamento: a rua Conde Baependl
n. 70. telefone 5-3107.

(L 80467) 17
"p-iLAMENGO — Alugam-se mag

. nlflicos quartos em .cosa de
tratamento ótimo passodloi pór
to dos banhos de mar ã rua Se
nador Vergueiro 135. telfoner
5—3078. (L 22289) :*»

ALUGA-SB 
uma casa oeauens

com dous quartos, cozinha
eto: quintal A rua S Joio Bs.
tlsta n 41 casa 4..

(L 300181 19

ALUGA.SEda
- uma casa mobília

casal de tratamento
por um ou dous meses: A rua
3. Clemente n , 107 casa 8. te»
lefone 6—1744 tL 152221 10

ÀLUGA-SÉ om Voluntários*•*• da Pátria, junto, á praia,
luxuoso predio. instalações
completas e modernissimas,
garage, etc. Marcar visita
pelo telefone 6-0509.

. ,. _ (L 8322) 19
ALUGAM-SE em casa de fami'

ga Ha . estrangeira, uma' fltltna
sala. de frente o um'quarto, fi
praia de Botafogo n. 116.

<L 22287) 19
A LUGA-SE em residência de

g} tamll a respeitável e de temo
o tratamento. , Otlma sala dc
frente, sem moveis e com pon»
8ão; • A rua Ssnador Vergueiro
n. 144. Telefone. 5 — 3781.

(L 3263) 19

ALUGA-SB 
a boa casa que

acaba" de ser completamente
reformada, â rua Tereza Gulma-
rães n 20. terceira rua subindo
General Polydoro: tpm duas sa- I
Ias. sendo uma cimentada e Inde-
pei.dente dois quartos bom ba-
nheiro com aquecedor cozinha
copa. quarto de empregado, chu-
ve ro etc. Pôde ser vista a qual-
quer hora. (L 8241) 19

ALUGA-SE 
Otlmo ouarto a ra-

pazes com moveis e Densao:
d Avenida Pasteur n £•--•¦}• so-
brado.-em frente - E__oola de
Agricultura. (L, id5811 \j

LUGA-SE o predio fi rua As-
ela Bueno u. 52 esou|na da

rua Álvaro Ramos, completamen-
te reforínado com duas ealas.
tres amplos doimlwrios. Instala»
câo completa de banho e fogão
a gfis __ei_ aberto Aluguel 400*
a taxas: tratai oom Bastos de
Olveira S. A., á rua do Ouvidoi
n. 69 (L. 80.410) 1»

A LUGA-SE moblllada por um
ÁA ou dous iiiuu.k: ft rua Saruta
Klbelro " 500; ver o tratar daa
3 horas em dlunto,

(L 801581-21
ALUOA-SE um lindo quarto

ga mobiliado. com ctife. ncpíVÍS1
Ihõlró que trabalhe fdra, d-riílí
Copacabana n. 84. Lido.

tL. 3.145) 21
A_UUA-SI_ caea na Avonlda

ga Rainha Ellzabeth 256 com
quatro quartos, toda moblllada.
por 2'mGsos. preço 2:000$. com
direito a luz, gãs e telefono; cha»
vos ria rua Santa« Clara <-. ¦

^__ (b. s-.i-ia ii
ALUGAM-SE dois bonR quar---*• toa. em casa de fajmllla dos-

to n. 4. Coni fitiuia pansào. To»
lefone 7 — 4<J3. ).__ 1S1S7) 21 .
A LUGA-SE. para cavalheiro so,

** um quarto limpo, mobiliado,
em casa novo, sossegada o es-
trangeirn, com ou sem pensão; íi
rua Nove do Fevereiro n. 71. te-

I loiiono 7-1038, POBtoa 2 fa 3.
(L. 31353) 21

A LUGA-Stl
** rua da

Quena família.

LAPA B CATETB

(L-S062) 13

} A LUGAM-SE grande sala de
-*-* frente e um quarto, a pes»
Boas de respeito, em casa nova
jsom lindo terraço, tem telefono:
& rua Machado Coelho n. 109,

t,' andar, largo do Estaclo.
(L 2922) 13

f A LUGA-SB o sobrado fi. rua
Machado Coelho n. .130. As

ieliaves na-loja. (L 3083) 13

ALUGA-SB 
um quarto iude-

oendento. dando bem para
um casal eem filhos, muta acua.
ou para dois moqos. casa de fa»
milla; muito barato: & rua Cor-
rêa Vasquesji.J3.(Estaçio. w

fALUGA-SE a casa n. IV na
«*-»¦ Avenida da rua S. Cristóvão

.'•_; 46. com duas salas e dois quar-
»o3; chaves no n. X™*-^. 

„

tA LUGAM-SB noniodos de fren»
•"• te de rua a casais som filhos

rrua 
Frei Caneca n. 392. sob.

(L. 14.106) IS

SLUGAM-SE 
ótimos quartos,

a 70$ e 80S000. e uma sala
Se fronte, em casa de respeito;
Sião falta agua: a mocos ou ça»
cal sem filhos; fl, rua Pereira
Franco n; 106* (L 22269) 13

. LUGA-SE o sobrado, da Tra

ALUGA-SB uma casa comqúa-
¦*¦*¦ tro quartus e ealas por 120$
A rua Santa Cristina 78„ _lca
no fim de Benjamin Conõtant—-
Procurar D. * Alice,

(L 8297) 16
A LUGAM-SE excelente' sala de

r^** frente, moblllada a capricho,
e um quarto para rapaz, tam-
bem moolüado, em casa sossega-
da e com todo conforto/Inclusive
telefone; â, rua Bento Lisboa
n. 176a Éroximo ao largo do Ma»
chado. (L 30468). 16
ALUGAM-SE para rapazes ou

¦"• senhores, em casa de familla
de' todo respeito, uma excelente
sala -e .rente e dous quartos,
mobillados ou não, próximo ao
largo do Machado e aos banho.*,
do mar; ã rua Gago Coutinho 56.

(L 7651) 16

ALUGA-SE. 
quarto ¦ com terra-

ço; a cavalheiro distinto; 4
ruà Corrêa Dutra n. 140.

(L 3034B) 16

ALUGAM-SB 
dois bon» quar-

tos pára cavalheiros dleUn»
toe, com relativa: liberdade.:.A
rua Santo Amaro. n. 67. Catete.
Telefone 6 — 07.89.. ¦ . „.,„.,.(L S330) 16

POSENTOS mobillados;' alu-
gam-se a pessoas de respei-

to; d rua Santo Amaro 75. Tele-
fone 6-S261. _. <_¦ 802?--^ .",

ALUGA-SB-em 
casa de fami-:

Ha de tratamento, magnífico
quarto, para rapaü com roupa de
cama e cafô pela manha; por
160$000; tolefone 5-0007 *, a rua
Corr-a Dutra n. 152^ 

^^ ^

(SALA bem. moblllada e quarto
, — Alugam-se. com ou oem

oénsão: á rua Silveira Mirtine
T4i_147^_  (L 2963) 16
CSBNHOB de respeito procura.

¦ no Catete. Glarla ou Lapa.
um quarto bem mobiliado com ca-
fé pela manhã, independente
om relativa liberdade em **as*.
soi-t-ssáda. de poiOos Inquilinos:
rcfoi-n-ações detalhadas eom o-»
¦ío cartas sem precò não merece-
rão atenção para a portaria des-
to jornal para L. 2.905.

ÍL. 2.905) IP

SXLÂ~iA~ 
Aluga-se era casa de

senhora, a cavalheiros dlstln-
tos, uma bem moblllada, . com
roupa de cama e café; relativa
liberdade. Benjamin Constem
n. 112. sobrado; telefone 5-2b05.
Tratar das 9 as 14 e dasi 18 âs
19 horas. (L 15615) 16

SALA, quarto, confortáveis e
asselados, casa serie e soce

cada, mobillada, com pensão,
frente para* os Jardins; a"nia da
Gloria 64. <L 3318) 16

WJALA de frente, Independente.
° aluga-se a ca-valheiro, casa
sossegada; â rua. ¦ '**;!j!*i-J--*-l
Constante n. 22. ¦: (L 222o3) 16

SALA 
.u quarto em rasa de fa-

milia de tritamento. aluga-
se com ou sem moveis, com boa
pensão; .& Praia da Lapa 48.'" 

,-.(L «J5636) 16

"PliAMENGO —• Alugam-se por** 180$ dtimo quarto mohllladv.
com tres janelas para o- mar em
casa • de família 6 rua Senador
Vergueiro n. 64. sobrado

(L 22294) 17
¦pLAMKNGO — Al'lga-tse um

quarto mobiliado. para _»¦
nhor com ou sem comida; 50
Ferreira Viana.

(L 22302) 17

vm sobrado na
 Passagem n. 182

com tres quartos duas salas *
:,-dnh"*•¦•'•' chaves'na loja, tra-
ta-se pel- telfone 6—2520.

tL 299531 ir

A LUGA-SE uma esplendida ca--**-*- sa com três quartob, duas
salas, banheiro, etc.; aiugiial
380?U0O e taxas; para ver e trtv.
tar á rua Salvador Corroa nu-*
mero 108. "cosa 4. (L. 8137) ni"

A LU jrA- SE con. irtavol casa. ftga rua Cinco de Julho u 87,
cosa 3; ae chaves na casa _.¦' - (L SIS.) 21
ALUGA-SE uma grande, casa.ga limpa o completa ho confor

to, em centro do terreno, posto
n. 4, à rua Bolívar n. 80. Co-
pacabana, por 9003000; contrato
de 2 anoa e bom fiador; trata-se
pçlos telefones 4 — 3897. e 7 —
1109. com o. Sr. Lafayette.

(L 22300) 21

T>RA1A Flamengo 64 — Apar»
* tamento Éden -r Aalugam
se. preços módicos, otitmi restau-
rante, mobillados ou não; ¦

(L 22090) 17

QUARTO, em casa de família^. d,Btlnta — PreclsR-»se com
boas referelrfies eem moveis, em
casa ou* tenha telefone, nara
uma moca que trabalha fera.
dando referencias; prefere-se no
Flamengo Telefonar para 2 —
6299. das 10 ás 2 horas.

(L 8840) 17
— Áiugam-se
salas e quar»

tos sô pars famílias: tratamento
dè i": banhos flp mar em frente-
diariae desde 3?C00» Ru-«-_-*.l 192

(L. 30.063). 17

A LUGAM-SE dois bons- quartos** »m pensão, tendo agua en-
canada e campainha sô para fa»
mllia com ou sem mobília: a.
praia de Botafogo 620 (L2953) 19

ALUGA-SE 
o predio n. 80 da

>rua Almirante Gullhobel 139
(rua São Clemente), com quatro
quartos e garage; as- chaves no
n. 62. (L. 7989) 19

A LUGASE uma bela casa com
todo -conforto moderno por

preço modioo; d rua Conde ae
Irajâ n .9. (L. 7991) 19

ÀLUGA-SE 
um ôtlmo aparta,

mento de frente, novo, com
quatro quartos, duas salas, cozi.
nha banheiro completo, dois
w C e grande terraço., por
600$000; d Praia de Botafogo 158
O 160. (L 30472) 19

Virgínia Hotel

ALUGA-SE 
excelente predio pa-

ra familla de tratamento rua
19 de Fevereiro 124 pôde ser vis-
ta diariamente nos dias uteis.

. (L. 7997) 19

ALUn 
' -SE ótima sala de fren-

te com ou sem mobilia ex-
celent pensão em casa de fami-
Ha a ca«a) ou-duas senhoras de
tratamento d rua Marquês d«

iA! -an*es 76. próximo aos banhos
de mar.-,. (L 15536) 19:
DOTAFOGO — Alugam-se. em

casa de familla de trutamen
to. quarto, tnoblliadoe ou não,
com pensão, trocam-se referen-
das: iniormaçôes pelo tel. 6-0724.

 (L. 8.124) 19
TÍOTAFOGO - Áluga-so por 75$

Otlmo quarti* para raoazee ou
cesal: ináis tntormacSes á ruu
Marquês de Olinda n. 94.

(L. 7.847) 19

ALUGA-SE por 620$ e taxas
umá - confortável residência

recentemente construída.- & rua
S. Clemente n 243. casa 17 co...
? quartos ó garage: tratar com
Graça Couto ft Cia., A-rua Io de
Março 51. 2* andar. Tel. 4.4582.

(L 15351) 19

LARANJEIRAS

\AlsU\J!A-WA U __«_/_«-*-.
I» ves-sa Santoo Rodrigues l-.l
eiiquina da rua Mala Lacerda,
eom todo o conforto moderno;
tratar pejo telefone^ 

J™*-*
TalUGAM.SE quarto, e sala in-
ÜV. dependentes, a casal sem "
Bioe, com multa agua; d rua
E-_ne_.ho.f "• 64, 

i^lS) 13

(ALUGA-SE esplendida casinha
¦^ para pequena familla com
tanta.sala dois quartos e cozinha
luz elétrica, chuveiro, tanque e
«tulntal em conjunto; aluguel:
aluguel 60.000: d rua S. Carlos
a7°- Eatad°deS&-(*__,. 

15514) 13
"i 

A LUGA-SE nmgnifi.a casa
-" com duas salas dois quar*

-tos. quintal, varanda e todo o
conforto; aluguel 130$: A rua
S. Carlos 203 Estacio de Sâ.

(L 15543) 13
•T»RED10 — Vende-se ou aluiça-
f- so. com Instoláofle-.* moflorna»
•pronrlo nara trrande familla ou
toónsão: d rua Dr. Rodrigues uo.
Santos n. 33-A. Estaclo: a ena-
Te e6tâ no n. 26. que Informa.

(L 15172) 13

A LUGAM-SE uma sala e quar-ga to mobillados com pensão a
rasais ou pessoas de tratamento
casa de familla: predio novo. mo-
derno com ótimas instalações; &
rua Bento Lisboa n. 40.

(L._7.804)16
A LUGA-SE vm apartamento a

*"¦ casal de tratamento; A rua
Evaristo da Veiga n. 139, praça
dos Arcos (Lapa). (L. 21.936) 16

ALUGAM.SÉ 
salas e quartos a

casais ou a moços solteiros
com multa agua e conforto; A
ladeira dt Gloria 14, fundos.

(L 21917) 16

ALUGA-SB 
uma casa na Tra-

vessa Constantlno Coelho _26,
Morro dà Gloria, subida por Ba-
rão de Guaratiba, conr duas su-
Ias, dous quartos, fogão a gas,
varanda, linda vista para o mar,
_o_lhosTencerados, 230$000*. tra-
tar A rua do Catete 

(82. ib^.

A LUGAM-SB uma boa sala e
-'¦*¦ um quarto separados, mobl-
liados, preço módico; & rua do
Catoto n. 84. (L. 2711) ltt

ALUGA-SE 
a cavalheiro, sala

ou quarto, ricamente mobi-
lado; casa nova; agua corrente,
â rua Bento Lieboa n. 112. fren»
te fi, rua Carvalho Monteiro.

(L 7740) «
A LUGA-SE uma espaçosa sala

ga bem monihada. independenu*
e com todo o conforto; casa sos-
segada;. ft rua Andrade Pertence
n. 40, Catete._ (L. 8.069) 16

ALUGA-SE. 
a senhor, por 200$

porão mobiliado. com entra-
da independente, esouma de rua.
onm agua corrente; â rua Gago
Coutinho n. 89. (L 2979) 16

ALUGA-SE 
uiria casa com duas

salas, tres quartos e mais
dependências; & rua Bento Lis-
boa 7. casa I; as chaves na
wsa II; tratar pelo telrfone
7-1189. (L l*5602' "

A" 
LUGA-SE a família mineira,
• distinto, rua Gago < Coutinho

n. 28. Largo do Machado 20, oti-
mos quartos com agua corren te;
com refeições e mais um andar
térreo, para rapazes solteiros,
preços convidativos. 

^ nm) u

ALUGA-SB 
em casa de familla

sala do frente ou quarto, a
casal ou a senhores, com ou Bem
moveis e pensão; fi rua• Corrêa
Dutra 164 (L 15610) 16

ALUGÃ-SE 
A Avenida Augus-

to Severo 7S. Praça, Paris,
ótimos cômodos a .famílias e a
rapazes. <^ **8**--) 10

ÀLUGÀ^E 
uma bonita sala de

frente, com mo veis. ou sem
moveis, pegado ao palaclo-teatro,
pode ver todo o movimento do
Carnaval e dois quartoa pora_ra-
pazes do comercio, indeipendon.
to., ftrua do Passeio 42.^ 

^

SALA e quarto"' - Al.igam-se
em casa Indepín-Vr/te com

moye!s: a: casais-ou solteiros*. ¦ A
rua Barão de .Guaratloa 

•?. 13.
sobrado. (L «^P> »

FLAMENGO

ALUGA-SB 
uma sala a pes-

soas de" respeito em casa üe
familla de tratamento, quasi ea
quina da Praia do Flamengo: A
rua Cruz Lima 27. . (L 829 ¦) 17

ALUGA.SE 
um quarto de fren-

te, para solteiro e um para
casal: A rua Barão do F.amengo
n. 42. (L 15434)_ 17

ALUGA-Süi 
em frente aos'ba-

nhos do mar em casa de fa-
milla um lindo quarto de frente
para casal ou dois moços; d rua
Barão üo Flamengo n. 86. tele-
fone 5—0912. (L. 8.166) 17

ALUGA-SE 
quarto ou sala a

a casal ou pessoas, de todo
rúspelto: A Avenida Osva.ldo Cruz
n 96 Flamengo. (L 8329) 17

ALUGA-SB 
uma sala còmplo-

tamente Independente, a se-
nnores ae tratamento: d rua Fer»
reira Vianna n.ll. 

^^W*, „

ALUGA-SB 
bom quarto mobla-

liado a pessoa de todo respei*
to; travessa Fernandina 88. teie-
fone 5—2169. Laranjeiras.

(L. 2.938) 18

AJ-UG ASE quarto multo bem
•**¦ mobiliado otlmO banheiro.-
unlco inquilino; rua< Ipiranga 105
apartamento I. telefone «5—1161.

(L. 22.041) 18

ALUGAM-SB 
sala e quarto; ft

rua S. João Batista '"• —*sa
13. (L 15274) 19

ALUGAM-SE 
sala. quarto e

mais dependências:, â rua
S João- Batista n. 55. casa 1
Botafogo. (L 8052) 19

ÕOTAFOGO - . Aluga-se por 5
meses a pessoas, de réspi«ito.

apartamento mobiliado. duas sa*
Ias, tres quartoa dous banheiros  - 
cozinha, pequeno jardim. 620$üOO. » UUSA-SE a
á rut'Sorocaba 121. Visitas de 2 x\-Atlântica n
fia 7 horas. (L 21532) 19 ."-.*•<«•= -i»-»» •¦

I_jOTA_i*OJO - Alugam-se lin-
dos quartos e apartamentos

mnb llodos." com agua corrente
-D*n ou som pensão, lardlm. ga*
Vage: ã rua Voluntários ria Pi*
trl-, n. 24. (L 15348) 19

ALUGAtSE uma espaçosa sala
•** de frente ,com ôtlma perl»;
são, â rua-Domingos Ferreira 29.
Telefone 7 *— 4967. (L 8239) 21

AT.UGA-SE 
um apartamento

, mobiliado e Independente. '2
peças o garage. com oàfê oela.
mauhã; casa estrangeira; ft La-
deira dos Tabajáras n. 12.-

(L 30352) -1
Ã1_UGA-SE uma casa de doua

¦f;*-pavimentos, com 3 quartos,
duas salas o mais dependências;
ó rua Pompeu Loureiro 117. Pos-
to* 4' Tratar no 115; aluguel
470$000. __, (L 15598) 21

ALUGA-SE 
uma parte de uirià

casa. com todos os direitos
ou salas; tratar na mesma; &
rua Copacabana 868; proximeao
Posto 4.  (L 15616) 21

ALUGA-SE ôtlma casa. com ;l** quartos, 2 salas.. earflee. uns
cuarto- para criada- etc: a A,ve-»
nida Epitacio Pesoa n. 48 (pro«.:
simo ft Avenida Vieira Souto).*:
Tratar com o Sr. Cerquelra. rua.
General Camaja n. 19. 3":-tele-
fone 3-1790. (L..15.632) 21

casa da Avenida*
10OS. c*oni trc*3

juartoa. duas safa?. etc. í'ifor-
mac&os pelo telefone ;—0ÜT0.

(L S105. SI

:y

ALUGA-SE 
a 

tamento, quarto com

"família 
de tra»
 agua

corrente e sala dc frente, com
ou sem pensão,, mobillados ou
não: ft rua das Laranjeiras 26.

(L 30224) 18

ÜILAMENGO — Em casa de fa-
L milla.' alemã — Alugam-ee
quartos bem mobillados. a casal
d*' tratamento; com ôtlma comi-
da: ft rua Dois de Dezembro 3b

(L 15340) 17

ALUGA.SE 
um quarto com

direito a sala e cozinha; 6
rua Pereira* da Silva 150. Laran-
jelyas. (L 15-67) 18

ALUGA-SB. 
grande sala de

frente, independente, com 3
janelas centro de jardim, bem
mobillada. boa comido, a casal
sem filhos, família japonesa: ft
rua Palsandu' n. 161. Telefone
5 — 3058. (L 8050)_18

ALUGA-SE 
a parte térrea do

prédio 40 da rua Moura Bra.
sil:— Laranjeiras ¦— Otimopara
residência familiar; aluguel 180$
— Para tratar no mesmo predio,
parte alta.  (L 8093) 18
. A LUGA-SE nos Laranjeiras d
fV rua Umary n. 24 sobrado
confortável casa aluguel de 430$
(j„ Incluídas os taxas) as oha»
ves com o Sr Gouvéa no n. 26
trata-se A Praça Floriano ns. 31
a 39 2» andar. W..^ 

„

AUGAM-SE 
boa sala e um

. apartamento - mobillados ou
não, com pensão, a casais ou ca.'
volheiros; preço módico; ft- rua
da Matriz 86. --. (L 15363) ,9
A LUGAM-SE um quarto e sa-'

** le para casal ou duos mo-
ças e mais deoendoncias d rua
Demetrio Ribeiro 118, casa 27.

 (L 30132) 19
A LUGA-SB uma casa cóm tresga quartos duas salas ft rua
Demetrio Ribeiro 81, as chaves

no armazení; tratar ft Praça Josfi
de Alen.^ :n, 18.'¦¦ X (L 30131) .19

FAMÍLIA de tratamento aluga
uma sala e um quarto, lun»

tos e um quarto »' soltpiro.. com
ou epm movelç ou pensão: ú rua
Senador Vergueiro n. 274..': >;>:• (L 80258) . 19

A LUOA-SB sala Independente a'
A casal distinto multo serio ou
moça«. ou spnliur d*> id.ide* d rua,
Goulart n. 56 Leme ¦;¦;•¦ L S0335> 21

XA

PRAIA FORMOSA

f A LUGA-SE grando o arejado
""¦quarto indept-naènte. oor 70$.
A rua do Livramento n. 188. pro»
ximo ao Túnel João Ricardo.
¦' (L. 8.105) 14

í A LUGA-SE por 800$ casa mo.'•** 
derne; A rúa do Monte 60.

Saúde: as chaves na rua do Ll.
¦vramento n. 91. (L. 7.693) 14

ALÚGA-SE predio. tres quar-
tos. duos salas e mais depen»

denclas. 20080Ó0: ô rua Coneo-
lheiro Leonardo n. 29 chaves no
n. 31. Morro do Pinto: tratar na
rua Pedro Alves n. 194.

 <L 14867) 14
'ALO*3-*--31- "^a casQ nova..
•*V com um quarto, uma sala I
cozinha com fogão a gás: pre-
nç H0S00O: â rua Travessa Brito
Teixeira u. 20. Telefone 2-6567.

(L 2664")_14
(ALtÜGA-SE o nre-dlo assobra*
-fV-clado da rua Pedro Alves 161
tem auatro duartos. di'as salas e
mais pertences: as ohaves no
P.. 163. _L 15320» 14

A" 
LUGA-SE casa cora sala.
quarto e cozinha: á traves-

ea Silva Bayão n. 2. apartamen-
to 2." Morro do Pinto; aluguel
120$000. <L. 7819) 14

ATjUGAM-õB 
quartos e salas,

pr.ra mocri e c»=Ms em -ore-
dio novo. com bastante agua e

ALUGAM-SE 
tre* quartos com

, ou sem moveis, a casais sem
filhos ou mo-os solteiros: A rua
do Cttete n. 36. (L 30261) 16

LUGA-SE ôtlma sala de fren»
te para casal ou solteiros e

üm quarto para solteiro; A rua
Gago Coutinho n. 22^ „<w ^

A LUUA-RE com contrato por
doue anos e aluguel de 8501

a casa n 38 da rua Benlamin
Constant, Trata-se d rua do Car»
mo n. 56 f. ^letone^-m^

I.UGA-SE uma sala ao frente
moblllada em predio novo

cóm multo asseio a cavalheiro
ae tratamenf.: ft.rua «aço Cou*
Unho n. 42. telefone^m. ^

ALUGA.SE 
em casa de um cf"

sal modesto, uma sala ae
frente, a moços ou casal que jtra-
balhe fora; preço 100* e.pode
ser com' alguns moveis; ft- rua
Pedro Américo 15._(L 22240) 16

A tiUGA-SB 
* 

uma «tima sala
-**• eara rapazes ou casal 4 São
Salvador 49, em casa de íamlUa
de todo o respeito a tros minu-
aos da Praia do Flamengo.

(L 8232) 16

FLAMENGO — Aluga-se a um
*¦ cavalheiro distinto, em oasa
estrangeira um quarto de frente,
com ou sem mela pensão. Praia
do Flamengo n. 176. 2* an .ar.
telefone 6—2782. (L. 21 989) 17

Í?LAMENGO-CATETB -Quar-
E-': to, com ag:-a corrente e ôti»
ma pensão, em predio em. centro
de grande Jardim aluga-»e a ca»
eal; ft rua Silveira Martins 157

ALUGA-SE 
mobiliado dois a

tres meses, a casal. sem- ti-
lho» confortável predio muito
fresco; tratar ft rua Cardozo Ju-.
nlor n. 79, tolefone 6-2910.

(L 7842) 18

ALUfeA-SB em casa de trata
ga mento. excelente quarto sen-
mobília; ft rua das Laranjeiras
n 105. <J- 29475) 18

ALUGA-SE. 
ft rua Correia Du-

tra; n. 166, quartos mobilla.
du e sem mobília, solteiro.

(L 3201) 16

ALUGA-SE bom apartamento,
¦"• moderno, sala, dois quartos
banheiro, cuzlnha e área com
tanque na travessa Aymorês 17
Catete :* trata-se no apartamento
n. 7. (L 8077) 16

LUGAM-SE — Confortáveis
quartos mob liados com nen-

são a senhoras ou cavalheiros: ft
rua Corrêa Dutra n. .99.

(L 7609) 16

ALUGAM-SE 
quartos para • mo

ços do comercio em pre 11o
novo com bastante agua. preços
de 75$ e 80$; rua dos Arcos 86.

ÍL. 3.143) 18

\~LUGAM-SE~ quartos e salan.
"•*"*¦ para casais, em predio com
muita ordem, asseio t grandes
áreas, co- direito ao !et«-fone.
preços de 70$ 75$ e 8C$; á rua
Santa Cristina n. 4. Catfcte. Glp-
ria. <D. S.1'4) 16

ALUG---SÜ—ótIma 
snla de fren»

te a rapazes ou senhores dls-
tintos, rua Carvalho Morteiro 34.
Catete. <L- 3.138) 16

A LUGA-SE uma sala • um
** quarto com ou sem -mobl-
lia com vista para o jardim da
Gloria: ft rua do Catete'-n." 1.. •

(L 80446) 16

FLAMENGO—Aiuga-sflem casa
v de familla. estrangeira uma
Otlma sala. m-í-i.iada om todo o
conforto; com pensão de 1* o?*
dem; ft rua Ferreira Vianna 32.' ¦ (L. 8.047) 17

|í»La.vi__NGO — 'Aluga-se em
c casa de familla uma saia
bèm moblllada sem pensão, a _um
senhor de tratamento: rua Ma.
chado de Assis n. 34. ^(L 7872) 17

ALUGA-SB 
ft rua da Gloria 86

dois esplendidos sobrados,
nivprlos nara uma bela pensão;
tendo nove cômodos e mais de-
pendências; trata-se na loja —
telefone 5—-2.97. CL 3284) 16

APARTAMENTO ou casa pe»
gA quena — Precisa-se oara ca-
sal de tratamento, atê 420$000,
de Flamengo ft Marques de
Abrantes: serve resto de contra-
to Pede-se telefonar. para 6 —
8088. O- 15658)_17

WLAMENGO — Aluga-se, uma
c confortável sala. £u.ua cor-
rente, duas.sacadas «.ara A rua
Buarque de , Macedo a casal ou
dois senh-ires oe tratamento*, a
rua do Catete n. 233 sobrado.

(L 21925) 17
¦C-ILAMÊNGO T- Em casa do
1 família aluga-se um ^paita-
mento, bem mobiliado e boa me-
sa; fi rua Paysandu' n.. 147; te-
fone 5-2750. (L. 8182) 17

ALUGA-SB 
ótimo quarto, em

casa de família, cozinha ne

primeira ordem, e mais uma ex-
celente sala no porão; ¦ A rua,das
Laranjeiras »•_««'. 

2sm) 18

ALUGA-SE 
por 200$00O a ca**

da rua Cardoso Júnior 326 •

chaves no n S12; informaçOe-)
ft rua do Ouvidor 68, sala 8. 

(L. 82.207) 18

LUGAM-SB ôt.mas salae. a
casais,'com pensão, ft rua

das Laranjeiras n. 113. Tel«»-
ne. Trocam-se referencias. 

(L 30863) 18
A LUGA-SB confqrtavel resi-
"- dencla; fi rua das Laranjel-
ras 575; chaves no 47L8.so2g9) 

ig

ALUGA-SE o predio da ruaga s. João Baptista. 86, com 7
quartos e grande terreno: node
ser visitado ft qualquer hora.

(L 15380) 79

ALUGA-SE 
uma sala Indo-ocn*dente com ou sem mobilia epensão a rapaz solteiro ou casal_em filhos: ft rua Anna Barreto

n. 159•  (L 3063) 19
A LUGA-SE o predio da ruaiA. Visconde de Ouro Preto .3

os chaves es*So no ¦ n 8t da
mesma rua Trata-se ft rua Ge-neral Câmara a. 41.'¦,:.¦ (L 80146) 1»

ALUGA-SB 
a família sem crlãn.

cas ótimo apartamento com
grando sola dous grandes-quar-tos espaçosa cozinha com gftn,logar sossegado: d rua Mundo
Novo n. 214 preço 1701 telefone
6—0921. O, 3014.) 19

ALUGA-SE 
a caea 1 da avenida

ft rua S. Clemente n. 124:
recentemente reformada ôtimia
para um casal aa chaves na
mesma. Trata-se ft rua Marlz e
Barros n. 422 telefone 8-5584.

(L 8107) 19
A LUGA-SE um bom quarto em*•* casa de multo asseio. com

telefone e : banhos quentes, a
uma pessoa que trabalhe fora.
preço 80$000:*â rua S. Clesnen*
te n. 260. casa n. 8.

fL _08fi**i 1*

•CTAMILIA* — -Aluga-se- quarto" e".-sala com' du sem ponsao: a
rua^VQluntarlos da Pa^l^^ca-

NO MELHOR ponto de Bota-
fogo — Alugam-se utn quar-

to e uma «ala, som pensão: a
iiessois distintas; ft Avenida
Pasteur n. 53. (L 15333) 19

fJUA S. Clemente 260 — AU'-
** gam-se casas cbm quarto do
Hanho pintadas de novo-

fL 3.167) 19

Rua Real Grandeza n. 118. casa
20, atual nemetrio Rioeiro —

Atuira-se completamente refor-
mada, com d"a6 ealas. dois quaT-
tos. fogão a gfie e mais depen»
denclas: alugue! 280$O00: ae cha-
ves na .casa 2. (L. 30 417) 19

TTRCÁ — Aluga ie uma sala
com ou sem moveis a senhor

distinto ou dois rapazes, linda
vista, próximo fi praia, bonde per-
to e ônibus ft porta; casa soR..e-
gada e pr.ío módico; & rua Ma»
rechal Cantuaria 30. •*°*^<1<'*

(Li. 3.137) 19

A LUGAM-SE-doua lindos o lu-
_:__ xuosos apartamentos um
ürande e outro menor em terreno
edificio acabado do construir: a.
rua dòs-.Toneleros.n. ¦¦•-44* uerto
da 

"rua Barroso e da praia -Co-
nacabana). telofone fi—«26.

« TAJGiA-SE. eaaa'«nova.;tloo bun-
V) o\v-oom. ouatro. ouartos sa-«

nuarto de .banhou aulntal va-
renda com todo conforto: ft rua;
BM-rooo n. 135. aluaram-f-o por
450SOOOO. Copacabana^. ^-^ ^

A L.TTGA-SE o sobrado da ruá
A LUirroso n. 103. Copacabana
£_m tres salas cinco ciuarto-s por
oriOS. ns (.haves na lola —^ 

^

ALUGA-SB 
esplendido aparta-

mento novo, em andar ter-
reó, com 10 peças, muito areia
das e confortáveis: falar com o
porteiro; fi rua <*£%$£%

A LUGAM-SE casas, grandes; d
" rua Demetrio Ribeiro n. 132
oom te pavlmentos e todos os
pertences aluguel 600$000: as
chavee com o encarregado; trata.
se no Banco Nacional Ultraruart»
no rua da Quitanda 120. '

(L. 21.624) 19
A LUGA-SB casa ft rua Volunta»

ga rios da Pátria n 184 com to»
das as comodidades para família
de tratamento: aluguel 470$, • ta»
xas; trata-se no Banco Nacional
Ultramarino; rua da Quitanda
n. 120. (L. 21.625) 19

A LUGA-SB uma otlma casa
•¦$* para morada de família, com
ou sem moveis, em Botafogo, per
to do largo dos Leões: pnra In*
formaçOee. telefonar para 6-3499.

. (L. 7.774) 19

GÁVEA

ALUGA-SE 
uma casa moderna

com tres quartos duas saias,
cozinha e banheiro completo .pri.
vada para empregados: garage

e quintal ft rua da Pnlneira 10,
as chaves ft rua Jardim Botanl-
eo 559: tolefone 3—4307, com o
_r. Augusto. (L 30279) 20

ALUGA-SE 

"o 
predio n. 8- da

rua" Professor Saldanha 1-4.
por 450$ menoaie; tratar pelos
telefones _.3444^ou 

^*^^

ALUGA-SE 
a confortável casa

da rua dae Acácias n.- 67.
Gávea; ae chaves acham-se. na
mesma casa e trata-se ft rua
Buenos Aires n. 314, das 12 a--
16 horas.__ a_._22.193) 20

__9v_>9 — Aluga-se na Fonte ds
uavea Sauclade n. 127. comect

ALUGA-SE, 
em p-redio novo,

magnífico, sobrado com am-

pias ocomudaç-es.para tailaj
todo o conforto moderno; ft rua,
Siqueira Campos (antiga «arro-
so) n. U5. As chaves no local e
tratar com Dias ¦ Almeida & -»a..
ri rua Primeiro de Março^^n. S^,

A_LUG---SE 
n-Tl_-ificio Moraes

Kego, d rua:- Dom.ngos Fer-
reira 220, um apartamento com
aois quartos uma sala, cozlnna,
banheiru completo e quarto pata.
empregada, á clncoenta motroa
do posto 4. tratar com o Sr.
Otávio â rua General Câmara»
131, telefono 3—S«!«13.

____________L'-_-*-9>. —
LUGA-SE. uma confortável
casa no Leblòn* â* rua Aca-

ral. 73. fahtlga Baptista das Ne-
ves) Para- informações, junto ao
75.  

* --_'._'(L 30392) 21"

APAUTAME-.TÒ 
—. AiUgajrSo,.

ótimo, no Palacete S. PâUlf».
â rua Haritoft n. 35. em fro-l-i
ao Jardim Li<lo — Posto 2.

(L. 21.78S) 21

da laeôa Rodrigc de Freitas ex
•elente casa dt dois pavimentou
completamente independen.ee, ?
magnífica vista. Tem garage
Telefone 6-8164. (L. a.218) 2'

LUME E COPACABANA

APARTAMENTO 
com troa

-quartoe. sala. etc. Fm Otlmo
local, perto do posto 6: predio
n-vo; ft rua Copacabana n. 1130.
tnformaçOes no nredlo iunto.-' . (L. 7514) 21

f^ASA — pequena, família de
*- tratamento deseja alugar uma
pequena, até 450$000. em Copa-
cabana, até o posto 4 ou- proxi-
midades Fiança em dinheiro *
Informações para a rua Buenos
Aires n. 30S, sobrado.

'_. (L. 3.174) 21
/¦«OPACABANA — Moça distin-
*-* ta, precisando fazer uso da
banhos de mar,-deseja alugar
quarto com pensão, em casa de
familia estrangeira; info-rmaçõe-
pelo telefone 5-3667. (L 15639). 21

AVENIDA 
Atlântica 863, alu»

gam-se, em casa dè família
espanhola, linda sala mobiliado

com agua corrente e terraço em
frente aó mer. (L 30869)_ 21

ALUGA-SE 
ft rua Quatro de

Setembro n. 42. predio com
quatro quartos, duas solas; hall.
cozinha, banheiro, etc. Chaves

pOPACABANA — Alugam-se
*- bonita sala de frente, mobi».
liada e um quarto sem mobília,
e pequena casa' particular, a pep*»
soas de tratamento; & rua Bar.
roso 117-B. sobrado.

(L 8087) St

ÕOPACABANA —• Àluga-se. a'
pessoas de tratamento, 6tim_>

apartamento t confortavelmente

TiT-AMENGO - Aluga-se W
* quarto mobiliado a cava-
l»>elro do comei do. em casa de
família; ft rua Dois de Dezembro
n. 83.' (L._2?141) «
¦RlLAMENGO •— Aluga-se oi*

> •*• gnlfIca «ala de frente, mobl-
liada, a casal, moças ou mOçOs:. ___._.._ __« fâ

APARTAMENTOS — Alugam

\ LUGA-SE em cisa de familla;
•£_• a casal otlma sada oi* quarto

«lie novo. .om .«a.-uan,, -,-^,-,. - de frente._ mobillados de no»o*

gran"-s áreas preqc de 61 i 7R$ com pensão e quasi «"f"".1?
e 80SO00; ft rua do Livramento aos banhos de mar: rua Dois <l«

n íll (D. 8.142) 14 Dezembron n. 24. (L. 3130) 16

APARTAMENT08 
de 1h»,^^.^S,-^ marT c-si•ti acabados de construir, i t7ataraei*to; ótimo passadio; ma

Aluíram-se á rna Barão de. senador vergueiro n. íisi-teij
Gnaratiba n. 75. Gloria, fones-3696. q,. w.twjl

, Fone 2-3994. (L 147,07) 16 F^nf?ft^!aAKd0o £
APARTAMENTOS 

acabados deítoment0, ôtlma sala de frente e
construir, msximo conforto, o , um quarto bem mobillados. com

poucos minutos da cidade. & rua todo o conforto, pensão de pri-
HermenegUdo de Barroa n. SI. melra ordem; P?n-t0^d„oa.?a,i?•
Goria: preços incomnaraveis, a de mar: - rua Barto do :Fta«

partir de 360» a 4008000. Estão mengo 20. (L 15-8-) i.

i abertos. çL. 30.412) 16 : "nti-AMENGO — Em casa de ta-
I Zrr££Zã _ >i,i-_.__ auarto, *¦ mllia: alugam-se dous ÔU»

ae de -íi» a 3508 com luz. te-
lefone agua quente e limneia;' a
rua Alice n. 1S8. Laranjeiras.

(Ij. 3-155) 18

LUGA-SB" confortawl casa „f ?J^ n^sa n! 1: tmtâlse mobiliado. com sala. quarto., ba-
¦ por .550», com cinco quartos *o 'ff» "ap~ts^4 

^0 Brasil! "helro e terraçf* compwtamente
arto de criado, copa banheiro °°,e??"co1 _ è«o independente; 4 rua Neve de Fo-
mpleto."''terraço, varanda, duas leieione *» /t. 

7735) 21 rerelro n. 28; tel. 7»-2663. Teia

TARANJEIRAS — Aluga-se
A^caaa moderna com todo o
conforto, num sô pavimento
tendo quatro quartos e mala de.
pendências fi rua Alegrete 24 -
Trata-se ft rua das Laranjeiras
n. 653, telefone 6—O406.

(L 22280) 11

quarto'
comp>~   -
entradas: & ruá General Polido
ro n. 308.' aberta das 7 fts 12 Hb-
ras. tratar ft rua da AssemWêa
85. (L 7889) 19

ALUGA-SE 
uma boa casa por

2308000, com sala, dous quar.
tos. fogão a gâs, aquecedor, va-
randa. terraço, etc; A rua Mun-
do Novo n. 296. Botafogo.

(L. 22179) 19

•se
asa1* 

ARANJEIRAS — Aluea-
-i saudável e fresaulsslma <*__._

grande com 10 dlvlsBes banheiros
ótimos terraços eto: ft rua Pe»
reira da Silva n. 114.^ 

8l94> ._

ríÃVÈTE — Aluga-se quarto, ¦"-' milla: alugam-se dous AtX-
*~ mobiliado para casnl ou a' mos quartos. Juntos ou separa
.olteTros. ca°a estrangeira» pre-' dos e com ou sem moveis, ôtl*

__Um™dto; _ rua do 
^Catete 

247. ma 
^^«^'.ta 3?"

Vila Elite, casa 9. 
^ ^ ^ 

Pa.es; ft rua ^r^V^mV^

"RUA das La-anjeiras 41. aluga-
-1* se pequen» apartamento d»
frente, mobllladc ou não. para
cosei ou famlUa; com pensão
tardim e tolefcr.e. (L lli>75*i IS

ALUGAM-SB 
cm casa de fa*

nrlia. grande sala de frente
com moveis e um quarto, oara
casal, com ôtlma pensão: ft run
Barão de Icaral n. 16. Pedem»
se referencias. (L 30378) ' 19

ALUGA-SE 
um quarto em «a»

sa de família, tem telefone:
ft rua Assunção n. 69.

(L 80379)1»

ALUGA-SE 
um quarto com to-

da comodidade: run Senado-
Vergueiro n. 141. Botafogo.

(L »23R) 19

ALUGA-SE apartamento; árui
•-»¦ Cinco de Julho* n. 45; trata,
se com o porteiro. _

(L 2891) *

dtlmae casas.
garage fts ruas

CALA — Aluga-se moblllada a
^ moço do comercio; & rua Pi-
nheiro Machado 25. Tel. 5-1230.

(L SOS.) 13

ALUGAM-SKcom e sem _-- _ _
Toneleros n». 291 a 295. e 6 de
Julho is. 112 a 116. trata-se w-m
N. Lobo; ft Avenida Rio Branco
n. 91. *5" andar, sala 8. telefone
3—1960. as chaves para ver; A
rua Copacabana n. 810.

CL 29500) 81

28; tel. 7»-2663. Teia
(L. 2.946) 21

ALUGA-SB. 
oreco razoável, o

confortável predio ft rua
Pomneu Loureiro n. 49. ex-Qua-
tro de Setembro. Posto IV: com
hnas acomodacSes e garage: as
chaves e lnformac.t-s ft rua Ba-
rata Ribeiro n. 713

(L 2981) 21

ALUGA-SE 
quarto de tivnte

com boa ppnwio «m i.a<*a 1-
familia: a casal ou a dois »e»
nhoree: A rua Marquês de Ahrs-i»
tea n. 204. «. 8.246) IS

ALUGA-SB 
ums casa por 5008

com tres quartos, dua» sa»
Ias corlnha d_.-q-.ensa banheiro
porão habitavel « quintal: a
finem comprar os moveis da
mesma: ft eua Copacnt""1» ,73*,

(L 30270) 21

fX)PACABANA — Posto 0 —
*~ Aluga-se 6 rua Raul Pom-
pela n. 9. uma casa com trea.
ouartos duas salas. hall. demais
dependência* * ura abrigo de au-
tomovel. exige-se contrato de ura
ano.. pare ser vista depois de X
hora da tarde. (L 7800) 27

EXCELENTE 
casa p*ra fami-

Ua de alto tratamento ou
embaixada; informa-se gratuita-
mente na "A M«_erna-. «a Ooj
r-to» n. 810. (L. 21<51) -1

P"OSTO 
4 — R«a SanU Clara

n. 148. ainea-se t«*r «••f1*<-'00
a caca n. 15* nove. aesobradad.i,
com dias salas quatro quarto»
o ura auarto para emorer-ad-i:
oftde «or visitada das 2 as 5 ho-
ras: trata-se e«m o Sr. Eduar*
do. fl Avenida Rio Branco n 69,
l» andar. — Telefone 4-5357. -

(L. 8,029. 21
...

POSTO 2
¦*». quarto
higiênica ft
son -2.

- Aluca-se' um bom
em casa Isolada o
rua Otavieno Kud-

(L 15552) _1

BpBBBBWBHk
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ÍALACETO — AluB?:*jj.„e8f,»', ohlo matada com 9ífâM.,Ç?
Wildades $pm ou sem mobília,
film. elevador: ver das 12 w
. homá. rua ^•Mca^na.-jo^
isto 4. j <-• ff-.lHftbt1

ÍALA - Aluga-se em 'casit"&
' família completamento lmlo.
tadente, sendo unlco Inquilino,
, cavalheiros; A rua„.Le .poiao
ligue*.-.' 32, «oia "¦ »P«t?..«: £3:
kcabana. ( . 22244) 21

[paneANEMA E LEBLON

CAT-MISI

ALÜGAM-SE 
quartos para fa-

mlllus; "a rua de Catumbl
q."',l03.. '-..'-¦- W. 214...3)_23

, ALUGaí^SE .üma casa; com: .uma
A sala o dois quartos, coslnhu
fiompla,'luz, tanque, ohuvei»'u e
bom quintal, lndopondente; a r-a
Miguel ,jiá.,.Re4íet,de-.:n.''.il. Ca.
tumbi* .tis, chave^-.na meama;
al_güor'l40$00u:"' " (L7.i5.4o) '22

PRAÇA UA UANOlilHA

ALÚQA-SE pura casal som fl-

ampla1 sala do frento, com exce-
louto '.'ponsao familiar; ft ruá' do
Matoso íi; 107; tolofono 8-1010,
pruço barato. <L. 8010) 21)

A^

à LUGA-SH o predio. •'•_" '".".rtó
Motitehégro n. lÓBi,:t'èndovbiii

(ma tr«w .quartos «.. banheiro'.
ompletó a no .andar.terceo... .2.
tí>ui e pequeno quarto, Temem
rada para automóvel:"".chaves,
or favor nò n. 119: trata-eo no
lanço Português do Brasllií-ie-
fei», «.— 6490. (L 7734) 21rA
i L.UGAM-S1S duas salaa em
!_ frente A Praça. Souza Forrei-
I» próprias para consultório, a
tia visconde, do Plrajl n. 3?.
?brado,. .I**.ne-maVI_,;1BSi4V.i.A
k • RUA Montonegro ha 247, ém
*" Ipanema, aluga-so belo aoar-'
tmentoí coro enorme terraço/.pvr
tO$000,e .taxas: trata-se..no mes-
bo, das Í0 horae,em.diante. ..

¦¦"¦¦••¦ CL. Ü5.148V 21'A
A LUGAM-SB uma ou -_as.'6tl-
i^ mas residências . ft ... beira-
lar. por preço* convenientes:
Am quatro quartos, e todas as
bmals . dependências.-Ver a-
Salquef hora ffo dta. 'á-itratar.
. Avenida Deltlt» Moreira. 102..
bntlni^c-o da-Avenida V?elra
Uuto. Tàeblon: clima sWubei.1*
EU ;a-tad_-éii-sim.g83gijl^
fA LUGA-SB 

"•_••• vendé-Se uma
*•*¦ casa de luxo comi ou sem mo:
IMa, cqra! «^do-Jaxmm-^SP^
_ « todas as-comodidades, i^t
„o_, A rto Arl-tld^.gptadom
L para tratar e ver;' telefone
S-174Í?" ,.(L .3312), 21-A

L-UA-S1S o andar torreo
conr dòús* auartos; duas su-

ias, cozinha, foKflo a Kits. tanque
Jtilntal òtc; ft' rua . doa Cotiuol-
roá -ti -131,' -ntíada liidoponUon-
te* ¦•"', ¦¦-. • ¦ ¦ --d--300111) 23

AI(IJGA»ai3im_tade 
dô uma.ca.-

sa; por. 170$.000,,,A,.,ruí>, Na-»' vwrÓ .in. 118." :itamni*.;...-.......'.rn- ,...-.- ..¦¦¦¦¦ • <_, .ÔCÜ) 23

A' 
LUGA-SH i*_'a .é-áa; á .rutt¦doa ¦ Coijuclrò. 37, casa Bo;

com 'dois. quartos, sala,!cozinhai
banheiro- comploto. o. quintal.
2SOS00O; tratai- no local.5 '•.-.' - (L 8040) 23

ALUGAM-S) 
ii, na vila da rua

do Matoso n.- 102, salas Inde.
pendentes,, com, agua. corrente,
para cusiijs sem filhos; ne cha-
vãs na vonda, n. 104.

<L. 2220O 29

ALUGAM-SE 
dol» armazéns

ooiii morada nos fundos, pon.
to Otlmo para qualquer ramo do
negocio; ft rua Barão do Bom
Retiro 882, (bairro Grajau'.An-
daral, esquina dó Barão do Mes-
quitai; aa. chaves na padaria..-
iT (_ 15330) 20

ALUGA-SE por R0Í0OO, um co-
"-modo; na rúá Padre Migue-
Uno n. 71. '.':-: -(Lá 7J)7»V1*
¦A LUGA-fSE multo'. ém conta,

{£•»• grande sala de frente, malta
luz,-.bom .:. ..asseio.e. sossego: ,10
mlnátàs da procá.Tlradentes; &
rua rtanlrd'- 24: ¦ (L, 1010) 23

A ]_UGA"-SE a casa VU da rua
--. dou ¦ Coqueiros ru 154, com
dois quartos, duas. salas etc- cha»
ves no n. 1: tratar a rua São
José 33 das 10 áfl 11 horas, to.
telefone -6-0934. _. (L_792fl_)_23

ALUGA-Sis 
um predio com co-

modlãádé pára uma'ou duos"famillasr.-,muita água: -terrenena
¦frente; gallnhelrp.,.lugar, saúda;
vpKe ft-sco; ãlndáa és» ocupa-

,'dó paío^pròprletario: 
'A. rua Pa-

dr. MlgüeUtiP n." 77. Catumbl._
¦ t.-.; <L 3233) 23

ALUUA-3Ü 
a casa dá rua Leo-

poldo 191, AOdaral com três
quartos, duas salas, fogão a gfts,
por 2tl2$; vor das 13 fts. 10.horas.• (L 21740) 20

ALUGAM-SS 
bons, cômodos ln-

dependemos, com cozinha
limpou e arojados; tratnr A rua
Torres Hoiuojn n» 298. .,

; (Li 22.196) Í7

ALUGA-SE 
um q-iarto ,._ rua

Jorgo Rudge n. 
"25. 

aluguei
00$000. (L. 8.133) 2.7

ALUGA-SE 
bom o confortável

predio, cóm oito duártoá, 3
salas è:!maiB depondonclas.-.airo.-
brio pára pequena pensão; AfUa
do Matoso 109, .qúasl esqulna.dc
Hadock Lobo; Informa-se ' - com
.into, telefono 2-6780^^^

_UGA.SE Üín •qiSt.to fcom
pensão, a caea! elü casa,», oe

familia: a rua do.Matoso n...80.'
•folclono 8—0827 lhil2m_M

ALUGA-SE 
unTa BtUa de' freú-

to, oriicasa de familia;-"_ rua
doMatoso n. 179. .. (L 1S507) .29.
ALUGÃ-B por 300$ prod-o

¦''•com duas ealos dois quartos"
banheiro, aquecedor, fogão ft
gfts ft rua Fonseca Lima 45 so
a quem coihprar'os moveto, lm-
buya de; pouco uso, trata-se ctom
o proprietário. (L 1B56S)' 29

ALUGÁ-^SE o predio n. 133 â
rua'Marlz è Barros, Praça-'

da Bandeira. Aberto das 12 As 15
horas. (L 3223) 29

ALUGA-SE" uma portuguesa
para copelru n arrümadolrttr

a rúa Viscoude, d.' itamavati'.- aOi
Ahdaral1. (L_ 22.107) 28

A'"LÜGa-SIS 
um quarto com~dl-

rolto':a: telefone a"ra,páz ou
moça que ..trabalhe, fora, sendo
unlcO Inquilino; . rua ...(Meira dá-

. Vasconcelos n« 89a GraJau',-
„ ]T * '¦ ¦¦>•-••"'- -'(ti-;- »:i64) -6

ALUGA-SE o prédio, e. llò po'
:**. .laéete. da".fiia Leopoldo 6.6:
bondtó A.-porta, e Ônibus; ¦ tem
quatro dormitórios, 

' 
quarto aq"criados e mais dependências ooh-

fortaVèls, quintal e Jardim; alu-
guel 47OS0Q0; aqha-se aberto ato.
«ta 4; tratar á 'run S. Pedro 88,
IV sala •'12;''tèl.- -4-2795V "das »
As 11, o das 3 As 5. Carvalho. --, — ¦ '¦',--' 

(L. 22.151) 28

ALUGA SB uma oasaam con,i ALUGAM-SB bons cômodos de
treT de terreno, cofa cfnco | A 50* a 60»T,_a-rua aoloa 688,

qiAirtos, treé ialàs, cozÍB'..a, bu« j tjülriUjno, Bocaiúva':. (L. 2894) *"
lnelra,, -eto.-; e_: mai»^um,,».Uft.rAt„0 "" "

ALUGA-SE um quarto em casa.
do família, -pôde, cozinhar e

lavar roupa; A rua D. Maria -71,
casa 18, Aldeia Camplsta.

, , (L 29068) 27
A LUO.UM-SE duas lojas, jun-•^** tas, com esplendida morada

e grande, torreno.. para- qualquer
negócio, ponto Otlmo para armo-
rlnlio,'por nSo haver porto;'tra-
ta-se no mosmò, a qualquer ho-
ra. A, rua Visconde de Santa Isa-
bel.n. 208-A. (L. 3180) 2J
"A.LUGA-SE uma casa confor-'^*' tavel. a'-família de tratamen-

; &"ma Souza Pratico n...183: os
chaves é informaç. a.s nc r... líl.

.,.'' '- '¦'- (Lá Sir.l) 27
A LUGA-SE umá casa còm to-'''*\ do o conforto; A rua Petro-
cochtno.n. 39;. os chaves no ar-
mazem. — Vila Isabel.

¦i .(_*.-.222T_) 27

'Oraj A rua Sauta Çarpiínu 30,
TUuca: Vor dftB! 8 As 16 hora»!'
trata-se. A rua 8, Pedro «2i Alu-
guol módico. ... ;;.(L'161-H) 28.
A.LÜUA-sp o .belo predio. da

A rua Plratlnv" 110, Conde _Uoinflm.- com tres auartos o-todo
conforto, para família de trato;
chaves na avonida com' Di' 'Lu-
dovina.;. --.'"¦ "(L 14877) M

ALUGA-SE: á rua:Ürügual.'621"
casa: 7. em rua. particular

entro e9tá, e ¦I(áoi|russ,á.',çòm 2
quartos, duas salas; entrada etc.
Chaves o,«.tar no _-a 532:.am-,
g„oie.taxa.,28pí<.ooi:j.5í9 .3..,8

ÀL^pA-SE por,701ooo.um bom•quarto em casa cotn todo o
conforto a tnogot. oü casal séní
crlancaai.vda.-8e, .pensüo:. A rus
¦Souza Barros n. 97, bonde Cas-,
cadura A porta, próximo ft' esta-
cao do'Ehg.nho Novo.-' '

• .• v..,v.„:¦--. , (L 21870) 30

A LUGA.SB: por 120$, boa casa
com dois quartos,-du.aj/SftiM.

cozinha. - agua.
Frei' Pinto 21:
ea 3, Osvaldo
A8SU-. -! •'-' '¦"'

luz ¦. etãf.,-,.. A rua
fts' chaves'-' na ca.
Criiz-í':o-r Turl-

v-.. :.,(L 16153) 30
A LUGA-SE 

'• bõft 7cãsà pedüena•*-*• por preçOíinodico:;.a rua-Ll.
oinli. Cardosoa57. 4_J____)

ALUGA-SE 
um quarto, em eaj-.

sa de família, a pessoa que
trabalhe fora, por 35S000; a ruá
Teixeira de Aí 'vedo n. 103, En-.
genho de Dentro. (L. 8131)-: 30!

ALUGA-SE pequena casa,' om
centro de terreno; á rua

Major Medeiros n. 152, Irájft. as
ohavee.no n. 156 (L 22005) ao

A FAMÍLIA de ..tratomeijto r—.
IV Aldga-se por fllÍM*0,».^"
iredlo t_ rua Visconde _e 'PiraJA
». 433 em Ipanema;: com oito:
luartos. «uas «alae. yarandaa,*m.t;
Hdiacadas, e abertas., .espaçosa,
láráge, construído em centro ae
Erreno ajardinado que mede 16
K»os por 50. com multas ar-
wrasde frutas diversas, proxl-
5T* «í Maria Quiteria e a
b?eja da Pas; chav-a no n. 407

A LUGAM-SE dois-q.uaTtoB. =ãa-
-Jt'»1!» cozinha, Independentes,
para casal çem.fHhps nequenos.
oreco 150$000. fiador: A rua Pa-

ALUfeAiM-SE ires pequenas lo-
A-jaü _ ru» -OSÍ :Bernardlno
ne. 4-íB.e «Il,.em,.Çatu5nb':... _'•,
guel,de 'cada 104$0,6O: .çhaveò, no
_, í.'so-raa*:"o trata-S* A'rua'4^toIi£rIin:::4._1<82.8*i

BIO COMPRIDO

ALUGA-SE uma boa casa in-
•^* dependente e um -bom quor^*
to A ruo Marlz o Barros n. 156.'

¦ ,. .. (L _197)_29

ALUGA-SE uma casa com 2
:quartos, duas¦ salas, 'cozinha

"eom fogão A gás, ..banheiro é'
terreno na rua Hilário Ribeiro
n--79. próximo ft Praça da Ban-
deira; aa,chaves est-o.no predio
ao lado; tratar- pelo .telefone 8—
3886.  (L 430M), 29

AiaUGA-SB uma boa. cosa. com/
dois quartos "duas salas..e

outras oomodldades a rua Ba-
ráo de' Igruatemy n. 9!,-, aa. oha-
ves:no.n. 90. Praça da Bandel-
ra: trata-ee nã nia JTa.hado
Coelho n. 8. 7-"(L 3297) 29

ALUGA-SE quarto- .com ou
. aem moveis, em casa ds se-

nhora ;de'tratamento é fina édu^'
daçaó, sossego, conforto o. con-
dução' de 

'mlnutp 
. em' . «minuto

próximo á praça Saenz Pe"«l: â
rua Barão de Mesquita n. 183.• ™, -.. 

(L 30362). 26''  ; á
52. (I e iili.

dous ¦• qáártOS, ¦ cô-
ALUGAM-SE casas nova. ;

¦A rua Amaral

26

ALUGA-SE ft rua Visconde ds
. Santa Isabel n. 19.6-A. caa»a

n. -2 uma casa com duaB salaa.
dois quartos, banheira, aquecedor
etc. Por 2501000» .sem taxas:..:»
cosa está aberta: trata-sé ft'. in
Theophilo Ottoni n-„»s' 4«aií
dar. fL 8«aa) _____».

A 
LUG A-SB fltlmb' q Uarto. a ca-

sal distinto e. sem enanens-
A rua Justlnlano- da("°RM2) 

27

ALUGA-SE 
uma "boa casinha

ft rua S. Francisco "

ALUGA-SB o belo predio Ua
rua Plratlni 110. . Conda -é:

Bomflm. com tres quartos o todo
o conforto, para fam.llla de trato;
chave» na avenida còm D.: LudO-
vlnái. . ¦ '.."¦¦ 

:(L. 44,677) ..2jj,

A LUGAt»BrCasa/:PPva _'m:*rí«
A-quartos duas salas.. banheiro
completo, cotinha. copa. ' quarto
para criado: varanda;- terraço- A
rua Conda» de Bomfim-546.:casa_ V

<L. 3...1B6) 28

duas solos,  .. —
po, banheiro, cozinha, entrada la- n; 657. Trata-se á rua
teral e varanda, 310$000 e^ta-|de d8 inhau*ma 93. sobrodo.
xás." ' " '• - '• (L 828B) •*¦" »

Xavier
Vlscon-

A LUGA-S- umá aroi-á cazlnha
A cem dou», ò_arto_.,d_as «wm
cozinha com fogão a gfts, banjiei-
•ro é; quintal, ft rua Pereira Soa-
res, .39, paralela ..A rua Araújo
Lima): tratar,,'no.locnlçora o br.
Aliplo; aluguel 240$06O^4g4)2(|

23

i. 40. loja

DE-RA-MAR —.". Al,ag.%Bi|*«»
^TSáii-ment-s novoa com en-,
IMfea InAependçntée, ««"f^0
iraxe & Avenida Delphim Mo-
CtaT-í - Leblon; informações
*5"*^W_?iW).t^'

W _lk*»'o -»»-A..:«oto e ao-
íadoí -T-21-A Goía)• Trala.-se
ST o worletarlo;. &_,'»*;. df

ÍPAÍ.EB-A' •*- Apartanientos
l B(__ní_s • oonfortayeie -
UUE_m se 08 últimos. ,4^™?
«Mil7 SUva 163 JttJtaA

ri 
Montenegro, a »5Q$ mensaM.

família, distintas sem .g^WJ.
nr durante odla (L 15356) 21-A

rPANBMA — Cáea — -*roc-Ta-
1 u úma, éòO elrvá úart uma
»eq-ená^ m_s5o-.situada entre as
m_s GottS Carneiro. tf-Wormp. do
lmc_~o. Contrato.por. mais de
10. ano».' Dft-s» fiador. Acel"
íám-se propostas • InfO-maçOes
m »**"" ?-r •-£*"£ a
IPANEMA —Aluga-se .um jjal-
*• moe unlco apartamento, em
«redlo acabado de construir,
wnstando de jardim, quintal,
raranda, duas selas, tres quartas
t mais dependências; & ma Pru-
tente do Moraes 433-A:LrÍIfía^nA
B. 435. (L 21908) 21-A

ALUGA-SE 
o grande armazém

da praça Oondessa de Fron-
Ünl7, antigo largo do Rio Çom-
prldo, proprt03 para qualquer
negocio; a_ chaves estão no ar-
„____¦ Grandela 19.^ 

^^
A LUGA-SE a loja da ruã.Arls-

A tiaea Lobo n. 116. serve para
qualquer negocio e tem cômodos
para íamllia; RioJg»**^ u

A)uga-so..,Tieoue.
na a travessa Luçlp de "Mén.J^ASA nvnaa

donça n. l-B. (LV 2.695) 29
r^ASAL cede em suá bela. real-
^ dencia com 'jardim,. sala ou
quarto, sem moveis,' com "pensJto,
a outro de Idoneidade; A rua
do Matoso 64. (L 15407) 29

ALUGA-SE 
o conrortavei, pre.

dio de dois pavlmentos da
rua Senador Muni» Freire 63-
com tres grandes,, dormitórios,
quarto de banho completo, hall.
duas ,i-ias. uni quarto, copa, co-
zinha,.: W; :Ca" "Para .--..crladoe- e
quintal: .aluguei. 400S;. tratar, po
loc^co^ o Sr. Allpto.^8s" 

^

ALUGA-SE 
úma casa nova; ft

rua Rosa. e.,'Silva 767,¦**_.
guel 160t,'Anàaral. (L 15al0) 26

(L 8290) 27

TNDUS-RIA: precisa de ampla
¦*¦ loja, ladrllhnda no centro ou
Praça da Bandeira. Praça" 11 de
Junho, Estacio ou ruas centrais.
Telefonar para 8-5382, Sr. Quel-
roa (L S0119) 29

A LUGA-SP arejada e confor-
¦A tavel cosa de dous pavimen-
toe: tres amplo» dormitórios,
duos salas. hall. dous banheiros,
cozinha, pequeno ««»,"«»'¦«».]£-
rando, as chaves ao Indo no de-
rosito de balas, casa 106 da rua
Torres Homem, quasl estiuln»
dé Souza Franco. (L °3oa) .*>i
ALUGA-SE umajboa sala Ao

ALUGA-^E por ajOQÍOOO. a ca-,
sa da irua Conselheiro «Sanha

n. «B. com três quartos;.duaa.sa;
Ias; copa, cozinha, banhelro.com-
pleto. grande quintal, quarto pa-
ra criados, deus w. o... para na.
mllla de tratamento.. Aberta das
8 As ti "horas; trata-sé a qual-
quer hora, A rua Urbano Duarte
n. 9.' transversal a AM»?a Bran-
d5o. . ¦ (L. 22160). 2b

*'LUGAM-SB.nOvol.e modernos
A- bungalowsi com (jpdo o con-
fórto dó. atualidade, .local, ais-
tü-to'..n&ò 

"e vlto, é'sim rua par.
tloülar. Ver ft rua Dlááda Criiz
n. 28Ò! .*.'::M-yer^bondes e ônibus
ã pórj»;. cUaves'..na., casa aps
fundos,, (pequeno, aluguel). , ¦

ALUGAM-SB; em" Cascadura. A':
rua Cândido Benlclo r>. 451».

junto a. armazém, e açougue, ça*
sas de negocio, com morada, em
ponto especial para quitanda; .ei-
teria oü farmácia. tL sr.'*i '.iu

ALUGAiSE ft rua Paes de Ao-"
"fr drade n, ,41 uma casa c-m 2
salos, 2 quãrtoa, cozinha, porão
e' bom quintal; ás cfiaves no 49;'
estação do Riachuelo.

_ _;i__ __ (L. 22.180) 80,
AM-UGA-SE o predio da nia

• Antonlo Hermont n. 82. doK-
quartos,, 2 salaa! e grande quin-
tal; 1000$000: trata-se A rua Pa-
vuno o. 11. Anchleta.

(L.'22.214) 80

ALUGA-SE por. 8O$000 um,P.
vlmento ;' com . dois .quartos

pára'' casal.' eni casa!ae faniliiai
A fr. ?Gustavo: Gama n." 28 i • Meyer'' 

i"-''¦''.'¦'¦"? "¦ ':*'(L.-2..32)-,8,0
.A..LÜGÂ^B'!''airl«_l_ém; ac-bááO
**¦ de construir' para qualquer
negocio,- ¦ A rua Paraná 108; . tra-,
ta-se A .ii—, Fagundes Varela 61,
estac_o,.do' ÍBnoantádo..,' ¦:,.,

, r* Ç..,.:a;.T (_ J3O36VÍ0

ALUGA-8B 
- á rua Síànta- .ophla

, n.- 108, pequeno anDarcif1".
etíi 

'predio de esquln* com íonlbils
á porta; as chaves no.JgíJ;'

í*** ••_*"______ 28

ALUGA-SE 
s casa da rua do

Matoso 202, a» ohaves.. na
mesms» q, »00»..«

A LUGAM-SE a casa -n/ 78 "di"
rua do Rocha e o galpão.que ,foi estabulo' é «èrve'' para gára-

ge, oficina, carvoaria ou outra
pequena industria; as chaves no
armazém da esquina.

(L. 2Í.17J) M

5LUGA.SB . o pred10.., .da;, rua
oenèrál' Rodrigue* 32. 'esta-

cão do Rocha, :-_ivé» no -P-Mi°
n. 28 da _ie_ma rua;, tratar com
Osvaldo, A rua- da.; Quit-B-a, 6,
doa» 12 horas wn diante. .

(L 30127) 30

fíente na 'Avenida W âe £!o*
tombro n 362. Ootonilo. 

^^
¦ A LUGA-SE _por 330JO0O. A

8. CRISTÓVÃO

A LUGA-SB boa cosa A rua
A Sampaio Viana 29. com qua.
tro.quartos duas-ealaa-,banheiro
a gwmde quintal: trata-se nelo
telefone 8—4-52. (L 15398) 24

A LUGA-SE .uma grande sala
-A de fránte -açoda, boa, .vista
a auarto separado'•••¦• a casal ou
psssoá que trabalhe -fora .-sem
crján-as»-.pessoas de respeito ,e-"mpd^Btaa, em, casa de. família,do
r&pfeitp. "A rua :4;lâtlf«?£P%}
106.-'¦'" CL 30121) 24

•:A-iUGA-Sfi barato uma. porta'A 
pt_prla pára f sapateiro;, a

rua da Uetrèla "47-A, Ri^C0»;;
prldo. »¦" "'"":¦'¦'¦ (L 15338)'24

ALUGA-SB 
um bom predio de

dois pavlmentos. tom entra-
da" para automóvel e .bõm quin-
tal; ft rua S; Luiz Gonzaga 615:
chavea por favor, na padaria ao
lado. fL 800B3) 25

ALUGA-SE 
casa por 120$, ft

rúá • Bela déô. Luiz 64, com
duas salas, trea quartos etc:. as
chaves no 56, cosa II, trata-
se pelo tel. 7—3640. Còutinho
ou 3—0673. Co3sensa_(L_í&147) 26

_A*LITGA-SE um quarto em casa
** de familia a casal sem filhos,
ou solteiros ft ruá Paula Mattos
n. 134, casa I. ;_(L_3290) 22
A LUGA-SE casa por 120$0Õ0,
„ quatro' poças';' quintal etc.;

com o Sr. Cabluna ft rua Leo-
poldo 273, venda.

(L 3283) 26

rua
— Lins'de. Vásedneelos n; <0B,
ttó quartos.' boavcasa p^ada

de novo com.,'9--salas, banhei-
ro, aquecedor, fogão A gas e
bom quintal: ás ohaves no n.
.260. padaria .trata-se; A «Mj.}.*
Alfni*'*-"< n. 43; telefone 4-0170.''.' (I 13832) 27

ALUGAM-SE 
uma «ala de fren.

te nor" 65« e íim quarto nor
50S om Janella. Rua D. Fron-
cisca .i. 75. no fim da rua Dona
Eúmana, ft esquerda. Bond Llnj
Para família. ! (L_30438) J]

LUGA-SE boa sala; Indepen-
dente côm luz, ft rua Perel-

ra Nuhes 120. (L 3212) 27

ALUGA-SE 
úma «.uarto-, A rua

Goiás n. 101» trata-se no 1*4,
Encantado. - - (L 3073) 80

¦ A LUGA-SB s—pão cimentado •
coberto de telhas, com nortae

de -qo; mede U0 metros quadra-
dos; pára qualquer industria;'
preço barato; tratar- das' 7 Aa 7,
eom' ó proprietário. 4 rúa Tor»
res Sobrinho n. 7. Meyer. -
—.» • •'-.¦-. (L._ 23.169) .0
A LUGA-SB ura cômodo coso•** -oslnha lndep«ndente; acua

a lar, C. raa Bernardo n, MT-.
«etacSo d« Encantado.-. (L 30875) »e

ALUGA-8B 
a .«ma. da ru» dos

Araujoe n. «4; completamen-
ts reformada, Còm seis quartos
« t_» «alu de Isuibo; trata-saí
com o Sr. Machado. * run ,Repu-
bllca do' Peru''O. «2. sobrado

(L., 8161) 23

Al^UOA-SE 
confortável-.s«la ou

auarto d# frente, awnacosns.
otlma pensfto: casa dai nequono
família sem outros: Inquilinos;
ft rua Hadnrlt, l«obn n.. A',.7-, c^BOí
n'. 18. 'Rúa particular. ,, ... -

¦-¦¦¦ " ¦¦' ¦¦¦¦ (L 30318V28

ALUGA-SE 
o "predio:; ft rua

Conda» de .Bomflm .494;. trtt-
tá-so á run Primeira, dp Março
n. 33. !• andar, Snln da fjentn;
telefone 4-6709. . (L 1B5«S> 28

APARTAMENTO 
— Alúgo-sé

com quatro quarto?, duas sa-
lns é mnls dependências, 370$000.
Domlclo da Gama 

^^ n

ALUGA-SE úm» easa na raa
D Ànnàs Merv 440-: eetaç-o

do Rocha com quatro quartoa
duas'salas, fogão a «as'* todas as
oomodldades, .para. .família: as
chaves no 4-4 dá,, mesma rua;
Blúgue) 330I0OO. 7(L. 2.940) 80

A LUGA-SB o predio ft rua Cu-•**¦ rupaltl n. tSí com tres «a-
Ias,, dois quartos.- etc. CHavéa
por favor. A mesma rua n. 22:-
trata-ee ft rua Lucldlo Lago 38...
estação, do Meyer. (L 15654) Sft

ALUGA-SE por 150*000. bonito
predio-, ft. rua Circular. HS.

Madureira: trato-se á rua Goiáá
n. 1028. Cascadura.

(L 3271) 80ALUGA-SE 
um bom saUio. cora

'qiiatro portaa. pata qualquer
negocio, ponto magnífico: na Es- A LUGA-SE novo
trada -Marechal Rangel n. 787* r% flobi*adado. eon

nos. fundos,
(ti, 22081) 30

buncnlow as-
.,  com todo o cod-

Vai Lobo:; trata-se .nqs.Jfundos^^ fOrto moderno, porão habitavel,
varanda, quintal indotiendente.
quarto _e banho completo dois
W C. fogio a irAs. local dlsit.ln-
to. não A vila e etm ma nártlcú-
lar: ft rua Dias da Cruz n. 230.
Meyér: 'ohaves na caso dos fun-
dos.  <L 30314) 30

A LUGA-SE uroa casa com
quarto, sais • cozinha, alu-

giièl ínoSOOO, carta de fiança; ft
nia Assis ' Carneiro n. 127, ca-
aa'UI: bondes ft"portà; eum
Krnnrte.-.nrmozetn -ino n.-. 129. na
mesma run. (L. 82063) ,30

ALUGA-SE uu... quarto a um
casal sem filhos Ou • a duas

senhoras; vft rua 8... ÇrUtovAçn. 623. caaa 23. (L 21328.) Z*

SANTA TEREZA

IA LUGA-SB • predio to ruato
¦ Santa' Criatina n. 123, Santa

Teresa: trata-ee ft- rua da Can-
Selaria 20, loja. (L 8005) 23

ALUGA-SE 
a casa da rua Al-

mirante Alexandrino n. 125;
próprio para familia de trata-
mento, com garage; tratar com
Coronel Rego, no Banco do Bra-
sil ou & rua Dias da Rocha 27.

(L 21587) 22
! A LUGA-SE- ôtlma casa. por^
A família: A ruaiPetropp. s nu-
mero 29, Santa Tereza: -or.tltís
de Paula Matos; Informações-c
chaves, por favor," n;a'ça!-,',ao 1%'
floV á rua Aurea-nV-18.'- - ..-.

U', ' 
(L. 22199) 22

IA LUGA-SE üróá e9pl°nalaa'<_f
¦ ¦A ga. com ' tpdo , O coiiforto. ft

rua Almirante Alexandrino ;.'870:;
bondes & porta: muita água' o
linda víeta;. para, familia de tra-
tamento; trata-se. na> n; 864i"

'.¦"¦ '-' '.". 
,. i(X(. 22;Ú2)72.

i A luga-se por sjoiwo á ôti-
A mo eQbraáo'da.'.'rüíi..àas N«-
ves n. 40, c6«n ámpias'7afeomo-
daicoes para família, te.-racoo ¦ ai
tonita vista .'sobre: a. oaJa. cba-
vos no andar terreo e .trata-ie
fttra da Caridel a/.a n., 40. lola-

ALUGA-SE por 400$, a casa da'
rua 

' 
Aristides Lobo 67. que

vat vagar: o Sr. inquilino pres-
ta^se.a mostrar; telefone 8—3623.

(L. 7.982) 24

ALUGAM-SE 
cômodos de 40S*. a

16O$000 por mês; na rua da-
Estrela n. 10 e ^rüo de Petro-
polis n^JS^ .. (L-_7981jL. 2\
A LUGA-SE i: o predio da rua'
A Condido de Oliveira n. 15,
(Próximo .ao.. largo. do Rio Com-
prldo) tratar et r. S. Alexandrina
ò. .21. (L. 2.002) 24

ALUGA-SB 
.o piedio da rua <K>

Itapiru*. n. 3F7, com qua-TO
quartos, duas. salas o mais de.
pendências; as chaves estão no
mesmo; trata-se, & travessa Sau-
ta RIU n. 25, com o Coronel
Gomes.  (L 7948) 24

1..UGA-SE uma excelente sala
de frent. a iagaz ou a casal

som Wlhos; â. Avenida Paulo de
Frontin"295r. telefone 2—1419; .

. wu :,.,.,,.,. -.-..--.:: (L. 3-.113): 24

ALUGAM-SB fLimazera^» oo-
brado do CanipO ae S. Cris-

tovfto, 162, eaqulns da" ruá Belar
tratar ft rua BarcelloB- n,: asi.
Copacabana; telefo^ •j^t^^

Alugam-SB 
bons. ..Quarto*.:"'A

¦ rúá Escobar á. 62. o Avenida
-.dro"II n. 250, com água iü-
o quintal, o Figueira .'de Melo
ri. 426. (L 20919) 26

LUGA-SB um quarto de fren
¦'. te, em casa de distinta fami.

lia, para rapaz ou moça do mui-:
to reepcitó, com todas as como-
dldades; ft ' rúa General B.ruce
n. 245, sob., preço'módico. •

(L 15341). 25
A LUGAM-SE dono Ótimos auar-
í\. tos juntos ou sa>Darados na-
va fa-milta ou raoazes em caía
do familia d- todo resnolto: a
ru.. conde, do ^™™ul«-zb
ALUGA-SE uma boa sala de

Andaraí— 
Aiusa-so o- casa

còm- dous auartos duas salas
e;qulritara ms' *Dr.., "Forrèlra
Fontes n. 31, ae ohaves no ». 3õ'.*,.«'•. (L 1557*1 26
AndARaí' — Aiugam-ae dol»
A ''bpna.quartoftME» • ra-PRíes .dis-
•tintos' óu pioçÇí,;tmé traljaiheir,
íôra, .ni_e" qü« _ao"'co_In-em; '»'
rxfa, Uruguai n. io'/:- ponto d»
loyretoir.-fav., 7. *,..,gJ,iW___p:
PJ.RAJAI. A- Aluga-ee uma ca-

ísà..-ft ruá Çrurupl' n. 136: • as
chaves A rua Maquine n. 4. bO-'-
tequim; trater ft rúa ..dos. Ourlr.
ves n. 92. ' (L. '30.399) 26
(^.RAJAU' — Alugs.se umav* grande casa nova,' para gran
de família, .garage; A rua Bam-
b.n_ n. 10, as chaves- na casa
junto' necueno alutruel. .Martins

(L 21024) 26

A LUGA-SK o moderno e con:
fortavel--predio com cinco

quartoe duas, saias, garage eto.
lugar alto çaudavel A.rua Jus-
tlnlanoda Rocha 100; as chaves
no lado rio ri. Í56, tratai* tia- rim
do. Ouvidor' 166, 6om o St". 'OH-'
veira. ¦: -u-(L'321Q) 27
«T+ASAS neouenns —. Alugnm-»é
^ acabadas, de. construir com 2

•ous. A«. duae-, satas- e,mais,de-
.nendenclãs por _40$"n(_ e 10ÍOOO¦dev'tai:as ft* rua Mendes Ta.vare.
2i:^- Vila Iiabel;" (L 30160) 27

BU .. 'OITO"' DÈ1 DEZEMBRO'
n. 1-14,- casa-20 — Magiilflear

casa com todo o conforto moder.
rjo « tres ouartos,, .está. aberta;
aluguel 320.000; tratar com Bas-
tosde Oliveira Si A.: ft rua do
Ouvidor n. - 59. .: . (Ta 30415). 27

ALUGA-SE 
a casa da rua Cio-

via Bavlloquo. 40. tern qua-
tro quartos, duas snlas o demais
rtependenclrts: as ÇbAves pno 

**.
da mesnan ma.¦,- (L 15593) -s

ALUGA-SI« 
•;» oasa da run

Conde de Bomflni 17».. com
todas a» comndidádea-párn-gmn-
de famlllac scjio-b* ' ab«rt«-.= (~a-ra tratar A nia .Primeiro _de Mar-
eo 12. (_

ALUGA-SE caso com-duaa sa-
A los, sois quartos e dependen-
cias. gnr,oge é quintal;. ,f- ™tt
Bento Gonçalves n. . 31'. a^°
das'8.'fis 2 horas; (L-* 22086) ti»

«293V" 28

ALUOAM-SE 
03 cosas ns. 3 «

4'da rua Dr. Gárnier 140.
cóm dous quartos. uma> salaa copa
nürirtò de banho completo e co-
.-lnha.'';i--.-.--.,-----(-L1..g."-W),>*?

ALUGA-8B; 
ume --e<ula-' nova

, ,com-. jardim na frente, dous
biiártos, uma saln. «ltigiiol 1603,
f-mi bom finflor; â rua Angelina
D. 33. Encn^-ado. (L 8Q14) 30

ALUGA-SB 
umo boa cnsn: .-ft

. rua Marechal Machado Bit-
tencourtn. 142. ca«a I.no Ria-
chuelo; trata-se ft rua Visconde-
de inhau_na n. 93. sobrado. .,.,-

(L 8298à .30_

RUA D.

frento. a casal sem filhos ou
rapazes; A rua S. Cristóvão
366. - . (L 3084) 25

LOJA — Alu_a.se nara qual.
quer nepnclo. tem' morada,

preço 2001000: A rua Pontes
Corroa n. B.3, oawulnn. . .

(-L 8313 > 26

.... ... Zulmira 87;'-aluga-s"v boa casa com. quatro qunr-
tos, tres salas, .quarto, de, banho,
"'ande quintal, corri arvores fru-
tiferos: nréco 450.000: trata-sa-,
rtelo telofn.;»» 4-1187: í rüa Trl-
meiro de-Março n.7. -.,"!;¦ „_,\ (L 30305) .27

ALUGA-SE'"- p'redlò-novo' dá
"A rúá; Sontai'Alenxadrlna-' . 26;
;tèm J4*etB''"qüàrtost:£'treá salas «
mais ; tbdos'os ' requlsltvjs da hl-
glene,' trata-so ft • rüa Arlstldet
Lobo n. ,229. : (L 29499) 24

^'LUGA-Slâ' a precó' vantajoso
A; 0 mairniílcó svibrãdO, ft Ave-
ilida PnVilo dc Frontin 148,' pro-
prio par.f moradn dótamtlia'de
tratamento,' ttndo quatro quar-
tos, duas, aalas e demais depen-
ilenclas.o pequeno quintal; tratar
coin os-.procuradürQB, ftrua G©-
iiérarCamara 8,. tel.-3-2715.¦ • ¦'¦',":. (L. 218444) 24

a
n^_

ALUGA-SB 
o pr«dlo terreo^da

rua Bola n. 26.7. com dois
quartos, duas saias, fogão a gfts.
bailhoira e «nals acomodações:
as chova, no'n...265;. aluguel de
250SOOO; tratar 4 ruada Harmo-
nia n: 33. , :(L 16377JL__2p
Ã LUGA-SB 

''po. :Sl-í60tí' e;''ta|-
A xas, bungalow novo.:: com .z
áuartc-i. duas salas, 'togo. a nõs
Tareò: na Vila Paralzo: .ft rua.

T____^l^t^m^
ALUGA-SB umá casa: á rua

4nPereira Lopes n-^C^^ves

LUGA-SE casa nova. própria,.
para grand íamllia.-pequena

fabrica, laboratório ou pensão;
árua General Bruc^^. 348. 

^
n., 48,da

rüa General Canabarro, com

POR 170SÒOO — AlUM-se uma
cosa pana pequena família;

& rua Alegre n. 25. Aldeia Cam-
pista, Andarál.j (L 21473) 26

QUARTO — Aluga-se uni para"*.iimi> moça ou senhora, em
ca.sa d<) i". casal de todo. o -ros.
peito; ft ru aAmaral 114, cana 7.

.; (lf 3025) 26

VTLA 'ISABEL

>A1_UGA_3E por 300$O0C
**¦ anis n nredlo da ruá

TtSVCA

ALUGAM-SE 
bons quartos a

pessoas de respeito, sem cri.
ancas e que não cozinhe.,— Alu-
gá-se mais em ponta, a .um ca.,
sol quê' queira tOmar conta como
eucarregódo, ft-ruá Hadoclt Lobo
n. 143 e mais dois Juntos ou, se-
parados ft rua do Bispo n. 46;
tratar com o Sr. Carvalho.

(L 295»7) 28

ALUGA-SE 
'eni nia pariiçulav

com livre- ncesso n"-'«iiniq««''
vciciilb. ,as caros ns. 44 JjJJ.*.*-»
primeira tem tres oVarmltorios
tres; salas > entrad» *1f."'"rTe^

duas salas, ns donif tern d«u|, «w-
nhclros. qnlntnl: abertas nS-fl^O
fis 17: horas, todos os dlns:,4-,rw
Pnrtlcnlar começa no n. W., o»
nia.dosArauioi»- ^ ^ ?g

ALURA-SE: 
uma. casa , com 3

quartos, toae Ralos. . fqp»*<-;
banheiro completo e janllra; ; u
rua-Fellx da Cunho-^-^ 

g
ÜUGA.SF, o predio ft rua, Oe-
neralRocá u. 1». e-P™ '""";

tro quartos,: duas. salas, ..quartos
dé banho com '¦<(<lu1?1t.t0?r^??e„ré
noB e porão. (L 154Ü6) 38

ALUGA-SE 
um Otimó . Àíríf"**"?_;'

mento cm n<wmo.no f«l*wloda rua Ha.loo- Lmbo n. 1.2. kct-.
Vindo para eBa-rltr-rlo ou n.tcai~r
trata^na 

^^^_^__f__
LÜGA-SE útimo pr-dlo.-cnin
tfes quartoe. tres salas„ e

malí dependências A ruá Ouape-
ni60'— próximo da Praça Saenz
Pena: «" »rf *',_'^J

ALUOA-Çfl.uma 
casa-com dois

quartos, 
'diias salas, com fo-

•iâío a gfts. banheira, bom 0-tm
ta.1..- máls dependências; ft rua
Radr,e Itomát.,68. Td.- 7-1444. . •¦¦' .. (L 15371) 30
A:L'UGA.SE"o; .predio, da. rua .Cia»

.-,T?*I* ,dei.Bári*oe n. 4-- estação
do_; nlaclViielo. eom.düaâ salas tres
qijartòá;'*'snleta,"éte:; ás chavéé
estão no «armazém da esquina.

!, ', i (L. 21.648) 80

ALUGA-SE o predio da rua.
Vilela Tâvinres n. 268. cOtn

boa chácara 3 todas ae comodi-
dades: as Chaves estSono erma-
zem da esquina e tratar A-rnB"-1-
Gonçalves Dias n. 46. ' :

(L...22.252) .30 -
LUGA-SE boa casa por 96$:
trata-se ft rua. Engenhoada .

Dentro n. 26. Farmácia. .-,s.
(L 15620) 80

ALU(Ía-SE 
uma casinha com

saia,O .quarto: ft rua R^ou-
bllca n. 117. Quintino.

(L 8334) 30

ALUGA-SE 
o predio '88. da rua

Carollha - Santos, com cmro:
quartos, tres snlas e quintal.:-
trátá-se .ao; lado. . (L 15505i so

sala de
.liidepêndente um

Rrmhnr óu rapaz com nrjivsfio P>*"
ra 1,101000!' A- ruá Gláziou 5.

teCUh°^°_^,!".L-15414^30
A-T.UGÂ~5}J3 a c_»a lÓ.da rua

KifT.cira n. 1. com dous
uuarlos. duas s&los:: banheiro
coinolcto.. foft-o.A trás. e Brande
a-1'ntal. Estacrrô .lo S. Francls-
ro,Xavier Trata-sa nolo.toloíone
8Ü27T3." ..; ., .,.¦•. (L -15378) 30

ALUGA-SE', 
uma boa

fronte

áLUG.. 
.,.- „

.ilraale. Figueira n * 120. com
tros' quartos, duas salas e pran-
.)e<aiilnt..-il. EutáCilo de Madurei-
ra. Tm-ar-oolo t^fr^ny^

AIATGAM-SE 
• ótimas, casas.. ; a .

famílias e. quartos indepen-
dentes á solteiros ou a. .casal, lit-7 ,
gar sublime; ft ruá Ceará nume-
ros'29 e 83: ponto dós bonrlps.'
Estação de S. Francisco Xfi-ier.

• '' - (L 15608' 30

 roeu-
sais o: predio da: rua Viscon.

d. de.Abn-tft n. 20. chaves no
n. 22; trata-se na Ciimpanbla
de Seguros varejistas: A" ruo
Primeiro de Março n. 39. loja.

(L 29957) 27

A LUGA.SE ;üm. útimo___  ___ predio
cõm""porão habitavel'; á rua

Conde de, Bomflm n. 930, .çha-
ves no n. 912; tratar ft rua da

_«„ Alfândega a. 312, forió', 4.0979.
na Ciimpanbia f^.r^u^r. .. ', ,_.807(i^28

A]

lALUQA-SE' superior
A no Largo dos Ne;

sobrado,
no Largo das Noves n.' 4.

com fogão o- aquecedor a gfts:.
bondes- ft porta; tratar na loja.

/ Sahta_7_yérezá..r.¦ ¦¦. .,<Oi''.??_?g__..?»,
! A LUGA-SE sala mobiliada - òu
A gjando quarip-som. moveis.
linda--visto, a senhor, cio comer-
do- ft rua-Padre. Miguolino mi-
mero 110-A; bondes dei Paula
Matos.. *" "'¦ ¦• .:_(LJ_t..__*r"ALUGA-SE 

por 120?000. a ca-,
A g^. du rua' José Lopes 47.
em Cordovll: as chaves no- .-51.-
AiX^P^Vr^r^^
'ÀLUG..-SB esplendida sala/io'
A dependente,'».mobiliada. .nar .
cavallielroe. com ou sem refei-
«Ses;-:4 rua ^Jcni... Alegre.297.
-ond#--.de Pauta rtípm-.&$$
Tereza'.- i.>.í.i-XL».-.8.,0ü4-) 2i

AIATGAM-SE 
-ft rua Gualcuru*.

. ns. 88,-o 90. duas conforta-
vols casas: chaves .« informa-
coea no n. S8| caía 10. Bondo
Estrela. (L 222831 24

L,UG.\M-SK uma hoa sala du
fronte e nm bom quarto,

còm Otliirfa pensüo. rt ciisnl sém
filhos ou a rapaz solteiro: d run
H^mpaio Viana 7S. Rio Compri-
do- . - -¦•:¦• C' 1Kr.09.)-24

boas acomodações; as Chove? ea
Ulo na rua Francisca as™»
n. 310; trata-se ft rua^do Carmo
n. 5, 2' andar, com o Dr. Abreu,
rins 3 112 As 6 horas,das » iií a_» (l 

21438) 25

A LUGA-SE uma casa cotn um
A quarto.e .uma sala; A rua
Teodoro deSllva n» 139. casa. 2«
Vllla l.zabel. .'. 

' 
(L: 2.676) 27

ALUGAM-SB 
-a- soltelros.*bons

quartos e. salas Independen-
tes, sem mobília; ft rua Oito.,de
Dezembro n. 14S. saltar ft r»m
S. Francisco Xavier n. 650.

, (L 2741) 27

A LUGA-SE um armazém
A morada <f rus Maria Amalia
n. 87; tratar árua Uruguai 260.

(L. 2.912). 28

ALUGA-SE 
n éaa tia nia Ba-" rão do Scrtorio n. f*. l'nr

2R0S000: chavos o - informações
HO n. 56. ;. .. •. :.,(L S2S7) 24

KM 
casa (lofaipllía. MtrnTiselr^• alusa-so bo.m quorto <!o

frnnle a solteiro: A. travessa B:a-
nio do"Petro'ibll« ii. 19, .ponto
Hnfl ,bonfle I.troIa^i5!.^ 

^
^13 

'casit-.-,0n 
.ta^tllii-, eRtranBci

Hs,.*aliig.T-'so.'lioiíi.'qtiartn tl.e. fren-
I. -a WtMTOJ lft"tT„*etesW":-Batf-<f
(io põtrotfíWüíife .as. i:0nto. finai-"rfo 

, bande ,-Eütifclvi. - -

|A LUGA-SE- o novo"predio «is»"tirtelra 
de'"-éenta Torc?a 140.

Dtwtlmo ao C_rvelo,-.çom..,varanj
da düaa salas, tres dormitórios,
instalação completa do • hanho:
cozinha, fogão a bSs,-. «te.-i esiac
aberto e tratar .sem,:..Ba«tos,rde
Oliveira S. A.', ft íu<? do.Ouvldot
_. 69, '7..CL.7SQ741C) 22
! A LUGA-SE ertí: Santa?Tere2.,
A uoa casa pára famUiaVft rua
Almtíante Alexaii-rlnd."- Jl^ipreç»sooi. —' .(_llí3'! ?,*•

1'58W.).'.'24

KIO 
CüMWUJW -.- Ãl«í*a;íe' uma cisa "coni quatro quar-

tos, -nuotro sol:'.f é um V^ri"
I6ra;;ftruaAmtiac5LLoboí.i09.

¦OIO.' Cumprido '— Aluga-se A-
rua Azcvaioai _lmn 04, casa

com 8. quartos. 2 salas, cozinha
d pfls, banheiro completo, bom PO-
mar. já'*dlm' .0• .ontradn indepen-
dente: SüOSOOü -mensais;. chaví»
3 . mésmá run -u. 52:- mais .tó-
CòrmaçMe. pelo telefone 9-2816..' .. '' (L» 3.184) 24

A LUGA-SE a pequena casa IV
A aa rua Corjielio n. 66, pro-
Kimo ao Vasco-Alu^l «QtOQO-

LUGA-SE a caea 4 da rua
Avlla n. 114, com dois quar-

tos uma sala e mais dependen-
cias; aluguel 1553000 e ta_a.;
informações "* "% "22200) 

25
ÍÃjÕÃ^SE o nredlo ft rua Silo

Luiz Gonzaga n. 472, próprio
para qualquer negocio o mora-
da de íamllia;- o local' presta-se
para bazar, com. fazendas, ^m
concorrente: lnfor^|c8<|^»o^4m

A LUGAM-SE ouartWs-i- e^õo-
A -|niia com tofl.as ae-cornodi-
dades indenendent^: ft rua Çha-
ves Faria n-.~05.-_". 

"Cristóvão.'-.
Aes íanaa aa ¦«.-30367): 25

ALUGA-SE 
a cosa,V, com dous

quartos, duaa salas, cozinha
com fogão a gás. com pratelei-
roé de pedra mármore, azulejo
branco, qunrto de banho com.ba-
nheira, aquecedor, chuveiro, w.
c.,'bidet, lavatorlo e as paredes
todas dé azulejo, branco, ú rua
Teodoro da Silva n. -423: alua
a-uDl 250JOO0: as chaves no »u
moro 427; tratar á rua da Cons-

ro^|^4,^l^_Í8^.Vl7
ALUGAM-SE'-. 

Ótimas ná vila
Marinho, a rua .Torge Rudeo

n. 147, Ver o Informar no lo
cal com o encarregado'Avelino
na casa 20 e tratar com o Dr-
Amaral Pimenta; 6 rua do Lar-
mo n. 65. r andar. .^^ 

^

ALUGA-SE grande e arejaao
quarto independente. ,oor 75* :•

4. rua Conde de Bomflm n., 801,
Muda da Tijuca. (L. 3.104) 28

A' PÒSBN-O esplendido, .som.
moveis e oom boa alimenta-

cio: aluga-so ém casa nova de
muito conforto; garago e telefo-
ne. preço. modioo rua Haddoch
Lobo n. 458 <L 2468) 28

ÀLUGA-SB 
om CiiKa fle casal

.11110 sala Independente com
ou sem. moveis: encerada, tom
airús. iiuente, para casal ou ,soi-
tSrS: 6 rua Conde de Womnin
n 214 sobrado. Toletone J-960V.
úbtronta ao :I««t«n««- T*.^et._
trala-se na loja. (L_ 2y-_ •

ALUGA-S13 
esplendido sobrado

por-.300$. prbximo A ¦.rita Had*
dock Liobo, serve para. duos ra
millas;- -ft-rua do Ma.t.osp»-,n. .219.,
das 8- ás ,11. horas aberto;.*»
em baixo1._| . (L_81i19)_«*8
¦IDÈLO^BUNGALÕWa -r-t ,-Aluga^
•P' se. a.rua.Desem-armidor, Tzu
dt.' n. 18, cosa. 15, próximo a,
praça Saenz Eefia, com ?',?«*£
mentoe. 4 quartos, instailac«o.
tompleta de oanho o mais depen-
flenciás; chaves na casa n. 4 e,
tratar com -Bastos" de. Oliveira
8. A», ft rua do Ouvidor n.-69-7 '-:(LV 30..4-8.: 23

2S

ALUGA-SB 
o" armazém ou o

predio todd. com dois anda-
res ft rua Senhor dou Passos
n. .74: tratar fi rua da AKanda-
cá n. 339, ou^Araujos n.- 45. —
Telefone. 8 - 6573. (L 30108) 23

ALUGA-SE 
uma cnsn de fren-

to; ft nio Uruf. iai u. 98. as
chaves estão no n. »«*.,„, 2g

casa" 'da, rua

A HJOA-SB o predio da ra
_, at\ obsemhariindor Izidro n. *_
t nVscn Sániiz Pena: trata-se na

ALUGA-SE uma ..casa coin doií. |^ã .©vKrl-to da"vito "•-«:' „tos, duas salas e mais . (L;.23076.) 2«
1-1 «- .-.'._• T_f« "HMnem ¦-.—

(ALUGA-SE para três mocos
. distintos ou casal uma^ eran'-.

de sala mobiliada com cnmnrtp
e chuveiro ao lado a entrada 6
coniDletámento independente a.a-
ze boa pon_to: tem teletoiia:: a
rua Francaco Muratorl 11. los.

. (L 30331) 25

«ANTA TEREZA — Alua. ni.ee
•° uma magnífica sala de Cron-
te «iúm quarto -_n comunicação,
muito- frescos, agua corrente eto,..
<»m on. sem moveis; â rua Te-
~_i_i _. 5, boude 1 porta.

ALUGA-SEEmorenciumv .-».. v? -~-
nn 24,: trata-se ft rua da Qultan- n.
da 83.' ...-'.(L30310)'-» ft ,

A"RTvlA7.EM 
pronrlo nara oual-

nuer Industrio,' situado no
melo de itrande terreno: alura-
?e nor nreço convidativo: trata-
^ no locai: ftrua da 

^am

pertoncáii ft" ruá Tõrfés Uomom
ttj: 120,' cosa.V: telefone..Mta^

Hl dã
imond
tratar

A LUGA-SH a casa n.
PraÇa Borao de DrUmond

20. Chav<>« no-local
Pedro 52, loja.

(L 30117) 27

,. LUGA-SE esplendido auarto.
A o casoi. com nensSo; casn çm
centro ale torreno. e te*lo tel«-

ft rua Conde de Bomtltv
. ' ;...' (L. 8.1S9) 28

fíASA com muitos ;quartos, mes.-
V.mo que precise ae'-'obvas. .ém
qualquer local; quem tiver • e
queira alugar por contrato tele-
fone para-Joeí. 2-0405. u-

(L._3.:03) 28

EM casa moderna, "rcohfoffav
vel,'bastante arejada,' amplo

iardim o tolefoua,' aiuga.se ;ma«5-.
iilfica comodidade, , morada • em
família: ft rua Marquês de Va-
lonca n- 42, esquina de Cor.do.de
Bomflm. 7.. 1. (L1554S) 2b
¦R"AMILIA d<» tratamentn .alugaA dois mashlflcos omartns. com
aarua corrente © pensão de fino
trivial, n casais oú eènhõres. dis-.
ilntos; rua Haddock . Loho 150.

, ,(L.., 7;.9S4). %S•piÃMTLIA de tratamonto alug,ix -sala de-frente, n-senhora:-ale
preforencla; quo ..trabalho fora;
sem rnovdís"e eem pensão; único.
Inquilino; Professor Gabizo-48.

., , -. . 
' 

(L. 8.163) Ji
ti ADOCK. LOBO 

'- 
Àlupã-se o

1-t- confortável predio da :ua
Ratlstadas Neves 34: estft aber-
to. Tratar ft rua dn .Carioca 36.

.'. (L 7941) -23

AiíUOA^-SÍ! 
a' ca-á' tia ruà I_ls&

..-è Alhuquorntie 11. 58-A. com
r.ros «(alas tre« auartos hanhalro
rioniplctot...foaç- . a R~S -O granflo
ijíiliiAÍ RHácilo de To dp s os
íiinlos Tratar P&1°('^elf5i,Vs""ò
'ALUGA-SE o,predio Í36 da rua
A -r.lrn. Mtiia cóm" quatro quar-
tos, duas salas.' linhholrd completo
o mais, dopariden.clas,;, ás .chaves
psião: no n. 137. trata-se oom.»
P.r. Almeida & rua »S. ^«tovao
n. ..l|9. ,..„ ,.,...¦ (L:.._3_11_»LJ_

Tj^OA-SB a casa da rua Pira-
olc.aba n, -12: c**m todas es

comoaldadés para família de tra-
tamento. chaves nO n7 16;; ahiguel
300$ e^ taxas, trata-se na Banco
Nacional , Ultramarino.^ rua da
omti^ajl^O. (L. 21.629) 30

ALUGÁ-SE 
predio novo na rúa

gl^Prancièéb. Xavier 812. es.,
quina Santos .Mello,-arm^em pa-
?a qualquer negocio,-.estft laan
lhado. juntos ou eepnm&OB\tra.
ta" sejao_miesmo.______ L.?°
A^LUGAM-SET-ma sala e quar-
A to çom direito, a cozinha e
mais. p^rtoncés; á casal sem f.
lhos- 'ft rúa • EngehH- .e nentro
&,'.:i . -, . (L.-. ^1.3.5.2) 30

ALUGA-SE 
unia boa casa nova.

com' todo o conforto: prèc-'
200$000: ft' rua Oardoeo n. 166.
Meyor. _ _(L. 3.0.393) 30

ALUGaTsH. 
por 2003000 irranda

prodlo aaeo.l«-da-o. ft tua
Mliruol Fernandes 11. 1SS. mUa-
S'c, no n, 192. Meyer- 

^^

A 
"LUGA-SE. 

nor 2001000 » casa
XXIV da rua Jofto Rodrlçues

n «9. com dous auartos. duaa
salas e demala dependências: a_ •.
chaves na casa XXVII.. Eatacfio
.ej^Franclaco- »V_*ÍW-f»_.ÍI

A LUGAM-SB aãla e quarto ln.
A dependentes, em casa de fa.
mllla com grande quintal; _lusarmulto bom; ft rua Figueiredo 11.
Meyer.

A LUGA.SE_ a
(L .8215) 30

casa da: rua Fi- "

guéira 16, com 4 quartos, ,
duas salaa. todas, dependências,
com porão habitavel; u «£"•*
no n. IB. ¦ . (L 22289) JU

A~LUGÃ-SE 
boa sala, de írente,

com pensüo a casal'ou, se" •
nhoras: ft rua Dias da .Cruz: 499.
Meyer.  (L 22267) 30.

ALUGA.SB por 70*. a um «u
sal, quarto, sala e co-inha, »

rua santos Titftra n. 184; esqui",
na de Magalhães Couto, estaca*
do Meyer; auto-Onlbus na 

jorta^.

"ALUGj*-SE a família de trata-
A mento o prédio â rua FHguel-

A 
LUGAM.SE casas, n;o,vas_^*l.-,

todos os requisitos de hlttle.
ne: A rua Lopes da Cruz n. 90
uma do frente e tres cm avenida,
_!__uel 3001 e 2101000.^.^^ 

^
ALUGA-SE uma caea: A rua

A. Guilhermlna n. 127. estação
do Encantado. (L. 30.477) 3-

ALUGA-SE 
o magnífico predio

da rua Angelina n.. 97, no
ras Lima 59. cem dois pavimen- Fncantaa0i com dois quartos 2
tós e" MtUo habitavel, esaai.aberto .» — -.--

t'nlefóne.4—4959., estação do PJa-
cliiioló." (L. 29.923) 30

fnne:
n. 169

A LUGA-SE casa

AXD.-RA1

CALA do {rente, som tnovole e
^ completamente independente-
alusa-?o .n um senhor de tpdo.o
respeito,' cm caMi ile llm casal
eem filhos, unlcc Infiullino: a ma
:"aii'-: Alexandrina: cartas pai'i
á caixa postai n. itm... j ¦

(C. 27.443) 24
UENHORA rio;, rancieníe.
»3 rtlmln cm confortável; palnce-

aenliore.-?;
(ía 14J20) 22. Frontin u.

rosl
dlndo -.

te aluga 6:ima sala e quarto
-om cu sélti pen.Riipí a rnf.,i!« TJ

\veuida Paulo '1c
1.--¦' •"' 22133)' 24

A LUGA-SE a casa da rua
Ferreira Pontes n. 30. com

sala doua quartos, banheiro cera-
pletó. etc. aluguel 215$000; -cha,

ves no n. 26. tratar depois: de 6
horas; com Iberê. tel. 8—oi»».

(L. 2.852) 26

ALUGA-SE 
um lindo bungalow.

com 4' crandes ouartos. 2 sa-
ias parase. etc: 330S000 e ta-
„_s: fi rua Paulo Brito n. 106:
as chaves na casa 2. fundos.

(L. 8.176) 24

ALUGA-SE 
um confortável pre

. dlo coin. quatro quartos. 2
salas, despensa banheira o ro-

triio o. gfts A Praça BaTfto ,DrU-
mond 4: as chaves no loeal_ —
tratar ft ruá de?S. Pedro 62..
loja. " <L 80118) 37

ALUGA-SE a- casa n. 161 da
rua Gonzaga Bastos; chaves

no 175; tratar com Morae» tel
4-4182. (L 15311) Í7

d rna','"»'1
ilyclno n., 11. reforma; com-

pleta terminando pintura.'duas
snlas. dous quartos» banheiro -T-T-UCA-y

- - - —a-, arca *¦ J* ntlWM

ALUQA _B um bungalow novo.
com'ti>ao o:conforto..cOul 2

quartos -. ..imã;, sala. um .belo
quartQ do.tioinho completo. Alu-
guel' 2:ü<:6íifl "íi rttá Kullnn n. 1:'
armozcw Méyél-:. (L. 14696> 30

ALUOA-St- 
a apraziyei casa d»,

rua BarqnijiKi-ri. 155. proxl-
mo a praça Garão . C Taquara »m
.rncnrépngfiá. com'' Iki«is acomo-
dacOcs v granda» terr. no. as çha-ves :.estüo nn t-hacaro. ao. lado o
trata-se á rua S. r^viró 26. sob.

(L.-7.581) 30

TJtfA »a,n./*ascatn. .Tljú.ca";.alcgti*
.,*',' sé',,óii yendé-pe .po»; .15 .cnmíW

nm urnnde, predio.'.cíOm 5 niinv;
los s. 2 pávimentòs;. tratar, ft ru»,
Mnrpchal- Trompovpslt n.9: te-
lefone 8-2404. . . - (L. 7.869) 2?

IJUCA-VILLA- ' '¦— '¦• Alitcnm.se
,r.,r. f„»in h _&s arca o — Otlma» casas nrnhnrtns de•completo, fo^o a 

^- 
arca 

cnns,r„|r. A. „,„. Cnn,,e ,1e Rnm-
tannue SROSOOn^ tTn;a.r-l™ "•_.,„" 

fim 187 Vor •> tratnr nn mo*mn

•A-LUGA.SE a boa casa da rua
Jorge Itüdg-i n. 2-, cem duas

salas, dois auartos e mais deoen-
denclas: _ .uel 2SOrjono. çstft
aberta. Mara^nS- fL 15445*) 27

Melo Mattos 47. w'«Jonej,i*,l2*Í4,fl1tR

'A~LTTGA-SE 
sala e quarto: ft ru*

Barão deUbif fl. 34. casa'9.
. (L.. 8:182) .28

AI.UGA-SE 
uma irraiin- ssala

ile frente multo-llrnoa * aance-
rada nara Tapazes do., comercio,
ou easn.l d« tratamento, .lu-nr

nlto saudável.^ ft ru^ Cnn<l« 'lo
Bomflm

ALUGA-SE 
ft.rua.S. Francisco

Xavier n. 64S-A um amplo
armazém, recentemente construi-
do, para qualquer --egoete llm-
po; as chaves ft r-.a Oito de De-
zembro n. 110.. 

"(L. 30.414) 27

oon fortavel nredlo

ma e numero. casn t.
fT.-ÍII.SRfll SS

SUBÚRBIOS

CASAS E CÔMODOS

LUOAKl*»"' «nia cai"a fl rua
"llenrlqno Dias n. lR.v.Rochn.

com!' duas snlas, dous quartos •»
grando qiilntáí a chave no bo-
tequim ' da ' tsouina" e trata-sa, «
rua.do Cartno n. 3B. Das 12 As
15.30 horãa, com o Sr. .Snn»ns. .

.-,'.-. .(_,. 21;859V 30
mensais

•.

-.V,

salas e demala» dependências,
aberto -•*. manhã e ft tarde; tra
ta-so ft rtia do Ouvidor 59, 2» an.
dãr, com o Dr. plinio.
}¦'-*'¦ (L 15358) 39

ALUGA-SE 
uma loja pronrl»

. para oficina aluguel 150IO0O
na. rua Laboratório n. 10. .—
Quintino Bocaynva.

(L 3226) 3l>_
LUGA-SK uma loja, própria
para oficina, ajtiBUel 16<l$00O

na rua Laboratório 10. Quintino
Bocavuva. (L 3226) 39

ALUGA-SE 
por

uma' boa'.asa
280$

ft rua Aqulda-
ban-167. ns chaves oo lado trn-
tar na Joalhcrlá Valentim; ft rua
Gonçalves Dlás n. 37.

IL. .2.926) .111

AI,I!GA-SK 
poc

Cascadura. ft

CENTRAL

ALUGA-SB 
...

nara família de tratamento:
1 rua Bom Pastor 86. trata-se'V"trata 

se â rua S»**.?»\m\Z
rSes n._J. . ÍL_ 21349)_28

"A 
LUGA-SE o eleçante palace-.

•"- te ft rua Conde do BÓmfim
n. 6S1; os chaves 

^Xm) 2S

¦A LUGA-SE oredlo da rua
Getulio ti. 163. Todos os

Santos, em centro daa terreno,
toilo murndo e arborlsado.. com
rlncn. nu.irtps. tres salas e mais
«erventlns Al»cuol e taxas 3!>0í
Irnta-SB ft "ia Joannlm Mever
n 94. as chaves no nrmnjem da
.squlna. (L 7934) 30

85S00O. cm
rua Miruc'

flangoln. 
"139, fundos, casa oom

três' cômodos;- cozinha, quintal.
a-ua. luz, etc. (L. .81-ia)_M>

fAlGA-SE a- hela « moili-rna
ca4 da rua Pr. Partilha 131'.

Kngenho tio Dentro, com .muito
conforto para família de truta-

mento. grande torreno. com linrta
chácara'. trond^S' ft porta e entra-

;.dB'piu_.wuto: .ver das 10 fis 10
I horas; telefone 

^*^I71i 30

ALUGA-SE 
üma casa com, _il«i

quarto e cozinha: ft run V«*
nando Ftibolro.n 167._ (cnnstru-.
cio da rua Dr -Bulh-osl... Alu-.
cuol 603000. Engenho dn ncniro' : ¦ (L 222I9V JO.

ALÜÕA--13 
MM casa com ilctii . _¦

quartos, duas salas • f,,'
nha etc na rua Torres de Olival-
r* n 154. as chaves nn n ¦•¦>''•.
1'lDda-p antlsa rua AssIs-rarneJ»

AI.-IGA-SE 
aam Qillnfm". «n-

calai va hoa oasa coin du.ts
salas dwia, auartos. r.çfln*í*J W'
quarto de banho »mri; J: 

* '¦*
2 tratar ft rua Goyaz n> -VteílS
.Imo A estacilo, <¦

ALUGA-SE 
o predk. da ruri

Wavrna de Magnlhürs ;n. .;1R
o prédio

wna de Mniralhücs n.
com dois quarto» duiu s^\s-
nfio' »-> tsls. banheiro, aque-eaor.
«.te • as chaves por.favor na ca.
«n Itt" ilo 144: lrata-se í r;in «io
Ouvidor 59. 2° nudsr.

(1. !¦-»:.:.'*¦ *>_

AI rn \-SF umá casa para nc.
('r.cn.-i familia cm boa? con-

ill--Ce- prèoo razoável fi rifa Lins
â-i Vassoneelos n. 2.4. che» *-. •

ltn.ta.ee na ensa-!. ¦¦^^* J0 
"
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O Dr."Renato KeW,
maior amonuaaf. em
eueer.icaB,. Dr"-i| dente da Comia-
são Central Uraáileira de Euge-
nia, acaba dt acrescentai ás
suas muitas e valiosa* publica-
Gôee sobre o Assunto o estudo
denominado A utopia da felici-
,do'*e coletiva —" Sòiujjdo teorir
ca de' um x-roblemá bio-sociat
pela 'ulira-3iiyi.nia': ou "liomo-
eugenia".

Esse estudo foi extraído dos
.ílnnw, da/Fax-idade te Ciências
do Porto e daiit a lume pela tm
prensa portuguesa desta* cidade.

As teses q-ic desenvolveu, com
grande, erudlçãi ' è" gáfbosa ídrO
na, résume>n-£é; nos seguintes
itens:

a nossa vida, coBtumes funções sociais.
matérias privilégios, vantagens. ,.-.«"?

Abertas as classes,, istó.éii.iío-
detido os in-liyidúos entrar óu
sair a seu talante, ' i impossível
fora homogenlziMas. :«0'¦ |

Fechadas, quei dizer o tpriián-

elas de faoll veritlcasáo são de
molde a aconselhar outra politi
ea monetária, menos « chata ide
entraves e restrições cambiais.
, Passado O auge da crise, oác; se
Justifica a inexistência na,a,*>ilea<

C&o de terapêutica tâo en»r"pco.
., compreendendo que as restar!*

Cõas cambieis são ditadas ipenas
para os inomentoB de emergência,
a Argentina e o Uruguai, que tive-

do hereditárias as prerrogativas .ram. necessidade de Jançar « tofto
de cada qual, estabelecendo'ira-
dagões de encargos e obrigações,
tránsformar-8Ç'lam! em castas.

Enquanto a ciasse —.enBtnam
os ootiologos — depende.-da«;U*
vre escolha e dás aptidões \das
pessoas, a casta 'dependeiO.tSo' 86;
mente do nascimento. ,

Narce a gente, vive, morre,
na classe que a ^sorte' lhe deu.

Houve-as no lerü é no México
ànte-colombiános, «persistem na

a) nfio basta melhorar os ho- Judia, á, lei do brahmanismo.
mens, elevai a média dos valo- . Embora, no, entender de *1-
res humanos, pvique, desse mo-'guns; o regime das castas con-
do. se beneficiado Indivíduos e' trlbua para o sali tai respeito
nâo toda a co.tüvidade;
¦. b) torna-se,,«por isso mister,
melhorá-los e ; tambem homoge-'
mzá-los .eto ¦ classes, porque ' tán-
to, mais p^çififta e tem. é a vídá
tiima coletividade, quantomais'tchandálos.
homogêneas é_ suas classes de Nao Biblia, hos mais . antlgia
indivíduos dotados das mesmas escritores grègot .e, romanos, éü-
conü-fiôes, dos. mesmos tempera-1 contra-se a questão «das classes

das tradições e *' inanütènSà"»
dó espirito de, disciplina se aú-
toriaade, O ninguém vpénsará. se
riamente em. instituir ura'\slste-
ma èm que existam parlas ou

oratntos,. das mesmas tendências,
aptidões: e' vocsçôes;

c) a(.vida numa sociedade ô
tanto mais aaensa, desordena-'
da. prenhè dè vicissltüdes, a .de-
gèneraç&o Oò ò crime-.' são tanto
mais graves fe freqüentes, quan-
to maia/¦ heterogêneos (heterozi-
gotosj os elementos que a com-
põem..'-' ''-"O''

Declara: o ' Dr. "Renato Kèhl
que deu a esse trabalho um car
ràter: absolu^nente teórico,
apreséntaiido .Liedida . que mere-

exposta, òu Mfcbatida,'. maa sem
a solução que és pensadores ho-
dlercos também ainda nfio . jod-
seguiram achar.

Trará« eBsa eoluç&o - a íellclda
de coletiva, sei.satanÍ3nte dano-
minada pelo Dr. Renato Keh»
de utopia, qu*í segundo ps lexl-
cos, signifl j* plano fantástico,
conquanto magnífico, ..maa' dè
realização im?JS>iveí?

Abundam compêndios,,da arte
de ser feliz. ;

No comes© *'.r século passado
cè presentemente geral repulsa, 1 celetrlsouse o de. Joseph Dro&
cónvindo, .entretanto, examina- Mais.tarde alcançaram gran
Ia, a titulo ie simples curiosl- de voga os <1o'.b vojumes.de Slr
dáde. 

'''¦'*"' |Johii Lubbocli, membro O do par-
Procurando .'nfio ferir os me-'lamento brltan.ro, presidente *io

liridree de quuu. quer que seja,' Conselho Gerai de Londres —
embora enuncie ás vezes, ousa- A felicidade Se viver.. de.que
dáso prdpiislcões chega êle aos» sairam numerosas edições em
seguintes; finais. {varias lingua*. : . „ 

'
ír . iJi-.i- ¦_ I O padre reeentorista«Coppln,

1» — ,A «jonKungulnidade tan-'no ytíliime Vivamos féllze» ou
to reforça aa boas como aB más pegven0 tratv.0 popular da fe»)
fjual-.dades c'dade, e o, putücisca católico

de idênticas medidas que c Brá-
ali, já abandonaram o magoado
de cambio, deixando-o Hv*e. «ob
o. exclusivo influxo . das: forcas
econômicas que atuam no mo-
mento. ;j ':¦['' 

;';«'
Tendo, desaparecido oa tenon è-

aoa econômicos e pollticoa que
aconselharam - a política de rigo-
roeo oòntroOe cambial, náo se
compreende que só entre nfe ha
America dc Sul ainda preva.esam
tt 'restrições cambiais.

Depois que a Argentina e 6
Uruguai abriram o mercado de
cambio,. conserva-lo fechado no
Brasil eqüivale a concorrei para
espalhar a desconfiança «manter
o retraimento de negócios.

os ao.OOO ASSÍRIOS IOi -i
v,.o;JEÍ^ÒXá*lí»"'.-''

; B' de bracoe que pfectea .-.'Bra-
«11 ? B* de braço* apenas oa d le
célula* humanas adaptáveis ás
nossas necessidades etnicaa *. eco-
nomicasT

À política da Imigração «m
massa, aem critério de fèloçãó
cientifica, nfio é maia para os
nosBos dias. Nfio resolvemos aiudá
o problema do amparo a niciero-
sós' núcleos de- população br.t-iuei-
ra e ainda pensamos em ab'ii as
portas*a milhares de indiv.duos
de uma raça diferente, de ama
língua diferente, de uma meata-
lldade diferente, e tfio o^bres
quanto os nossos caboclos opl.a-
dos da beira dos rios...

Parece incrível.' Em matéria de imigração pos-
suimos apenas um o. regulan.euto
de passaportes. Uma vez joe o

2° - A consBLgulnidade atua, G% &A-\mbài%iX--Teoria da fe-
pórUnto, como fator relativo,«llciaadei. _WKrum traçar um
..•.»HMÁ«'Jn .**to . r\ i-ofAi-f-ümon. '. .'. . _ .*__:•¦!'¦concorrendo ,«irao reforçamen-
to das Omelhirw linhagens e o programa paca o- homem ser fe-

liz.
desái-arecimeniç . m a. s. rápido^ Nfio1 obstante tudo Isbò, contJ
dos tipos Infer.oreB. inuam, em tona parte. írltòs de•3" -A cou=anguinidade éum ueJxa e pl0U!Ct0 coritrd o dr*
íator notável da consolidação tjn0_ ;
das qualidades raciaib como dos I j0*b> que: so.-uiga haver sido
#.ai»e.ieres. traços, vocação e I cóntenyporamjo de Mo/sé» for
aptidão de famílias e de ^.mulou^ de medo insuperável-
Be8- /'/mente desolador.

A° — Cada raça apresenta um. Na Imltaç4o de'.'" Cristo."(Uv-
certo mimero. ie grupos mais ou jII( cap. XX) lê*se: "Ai! qu*
menos,, homto&>neos de "mpaai- _Wa esta, aonde nfio faltam ,trlr
cos. nereditartos', alguns, c^tppa- buiaoões è mi«rias; aonde tudo
tjvéis e.outros incompatíveis en- |é chglo je latoa e de .inimlgoá
tre si/cujo ousaguinismopo^e- jj.',^,,, se p5de amar a: vida;
rasei utll ""

rá lavrar o voto final e deci-
iivo.

Por outro lado, está be cui-
dando da formação do -.egundo
juizo arbitrai que sUucionará o
caso da Companhia do Navega-
çfio costeira.

Foram convidados para arbi-
iroe ob Sro. l<evl Carneiro e
Belene de Almeida, aque.e peia
aludida .empresa,e este pela Fa*
zenda Publica.

"PAPAI NOEL"
; Foi .encontrado morto, et-
trangulaãó pelo cordão em
que pendurava a sua cometa
festiva, iuifi oufarinheiro, que
ver.dia brinquedos, pelas ruas
Joibàirro dè 8. Cristóvão.
. Chamavam-nt "*pái Noel
E foram ãe certo as crianças
que lhe deram a alcunha. Por-
que êL trazia sempre, como
alforgi.". -''ois. sacos, transbor-
dando de,arinquedós.

Ao sol e á chuva, o ano
inteiro^ e não sôtnènté na doce
noite. misteriosa ão i Natal, 6
bom homem era o estafeta da
alegria, qúe punha em alvo
rogo os peiizés áo òàirrq.

A sua cornétá não lançava
no ar gritos -estridentes dé
guerra, nem desmoronava mu-
ralkaSf.comp as trombetas dé
Jerico. Ao' contrario; emiti"
tons jócunãõsi, anunciando aos
garotos ique, a felicidade ia
passar. Era hém a felicidade
qúe surgia, para as almas das
crirvas...' '¦

Papai Noel apareceu mor.
to. Seria um: crimet Seria
um suicidiof...

A ultima hipótese parece a
mais provável. Os negócios
docamelol iam mal.

Êle vendia brinquedos por
preço inferior : ao custo; êle
presenteava' os garotos qúenão tinham dinheiro para d
compre dos seus bonecos, dos
seus carrinhos, das suas arcas
de Noé. A miséria o desnor-
teoif, pòscitreceú-lhe a razãoi

È o infeliz,; utilizando o
cordel da cometa festiva, gar-roteou-se, nó silencio tristeIndivíduo ónftò «otra dè moleatia da sua locando 

"veisiã.

Triste final de. um drama
da vida...— B. G.

c.jusaguinismo .pode
ju nocivo,' conforme

a qualidade e o grau de hetero-
zlgotia exist«i*.te entre eles.

go _ ab grat des. .celebridades
resultam Ia conjunção , ou sin-,
tese de qualidades noffiozigoti-
cas, representOid&s nas células
germinais paternas, cujo apare-

tende tantos smargozes, osujeita
a tantas calamidades?"

Bem hajam os, que, como a
Dr. Renato hehl, apoiados na
ciência, acroiitam ser possível
não sõ a felicidade individual
como a coletiva.

contagiosa, é bom.
Acabemos de uma vez com esse

èmpirl8mo colonizador,' O. errado
sob todos os pontos de vista

Possuímos três«Ministeri.*4 te-,
cnlcoe -aos quais a quest&o ebtá
afeta: o da Agreiultura, « dio
Trabalho e o do Exterior.

Por que náo criormoi aqui nm
Cohselho de Colonização, vi—, eie-
mentos indicados por esses três
Ministérios, para' organizarmos
as bases de uma politica vacunal
de*'lmfgraçao T

-JfioOé-'tempo'.'-«'•''-.':/'¦ '¦"¦".' ¦'¦¦'¦'(
À: Idéa ái fica.
Até lá, sejamos prudentes e

deixemos a Liga das Nações ar-
ranjar melhor destino para èaees
2Ó.W0 ássirlos (hoje).Oòu pára
os 40.000 mandchu's (amanhã).

Trateince de valorizar o Jeca
Tatu*, que está acocorado a mar

,, Nobre esforço, Intençfio pura;
cimento é w.to mais provável e!eva,,os anhelosI .
quanto mais aientuado ou pro- E asseVerou um moralÍBta que gem do ribeirfio, ha muitos anos
^imo o parentesco dos genitores assegura ,a f0,ioldade propria espeíanâ0 que a mumpi^aô

c;uem sonha com a. dos outros.
AFFONSO CÚLtMi

dè escol'.'•': .6° — A "ultra-eugenla" ou
*homo-eugenía* nunca preco-
nizara, presumimos, uniões in-
cestuosas,«atualmente repugnan-
tes, mas jre.ioi.izará' as dos co-
laterais, ' 

pres.f utementé . proibi-
das nos códigos de todos os pai-
ees civilisadQH após .detido exa-
me individual' e genealogico dos
ancestrais.

70 _ a ultra-eugenla reco-
mendará sobretudo, .0 consagui-
nismo racial, o familial, como
as uniões de classes," de acordo
cpm òs temp?1 amentos ótimos e
as aptidões, apnveis;,no sentido
dá üomogenisiicãc 0 e reforçamen-
tio dos respectivos valores,

8» — A ulira-tfügenia.ou homo-
e'ugeriia" aeia provavelmente,
núin futuro' sindá remoto, umá
ciência digna de apreço.' , ,
^Somente doutob, espbclálistaa,, cambiais. Atraveesando umanalisados técnicos poderão de-,!*U.BB. """"I.al=* «"•""•^w."***

•viiamente amedar a Begurança período de depresefio econômica,
destas'o conclusões, decidindo* Be cornos seus negócios internado-
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A redação dc JORNAL W
BRASIL não aeeuine a reepon
habilidade dos conceito* enu
tidos em artigos devidamenu
assinados.

RESTRIÇÕES CAMBIAIS '

O Brasil na America do Sul
foi o primeiro pais a pôr em ex»
cuçãò uma série de rued . das

tendentes a restrigir as opera-

nals descontrolados, aprseeutan-
do a balança comercial umá dl-

I mlnuiçfio considerável, o Gove.-uo
Provisório não viu outra medida

para impedir o naufrágio d-> mil
réis,- se não frenar o o mercado
cambial.

Para um período do indecísfio,
como providencia protelaturiao,
até que ee pudesse fazer um es-
tudo aprofundado da situação
econômica e. financeira, àohamos

nâo são prematuras, em se tra-
tâhdo de uma ciência ainda em,
não ha muito, iniciada por via
dé longínqua fermaçãò, segundo
confessa ó Dr hei^ato Kehl, ne-
cessitando, poi ianto,,de ..demora-
das 

' observàçõop e« experiências
para afirmâçcet- positivas...

Como c.uer que seja a'leitura
do': opiiscuio A utopia da felici-
dade .coletiva e sobremaneira in-
téressante e sugestiva, atestan-
do,' ainda um« vez, a engenho-
sa capacidade do autor, : anima-(
do poi símnutitoe ideais de apfer- • acertada a atitude do Goveraoo
íeiçoímento hunano. fnão lhe recusamos o nosso apoio.

Parecem-nos exteésivos os còn-1 emDora reconhecendo posterior-
eelto de que -não na soluço menleqüe os remédios adotados
nara os ma.e;- socíaip fora das . , . ¦;¦¦,.«....-•,.. ,:j
feis da biologia e de que a poli- |«™m 

por demaia vlolentoa,' te.idv

tica por exc°i<=neia é a política;os executores das ordens «^vero
biológica, a política com base namentais pecado pelo exceeso de
ns eugenia" (zelo e de rigor.

Setn desconnecer a relevância 1 Maa ^0 ^ decorrido8 três anoè
essencial das eis biológicas e a * 

mim_mt4im completa do mer-
do fundamen.o eugenico para ... , .
poliu» julgo todavia, prepon- ,^do cambial, tempo mate que su;

derante. iecis vo iw.uprivel pa-; ficiente pafra se ter tomado o pui;
ra o bem estar progresso e mo- so doa fenômenos economltoe
validade los indi-lduos e. dos medindo a sua forca de pérsia*
povos ò influxo dos preceitos fi- teijCia eI determinando ã 3Úa direi
losoticos e rellpiosos coisas que triz pof outro ,ado 0 a^^eme
sobreievam a biologia e « eu" 

jpoUico 
^ de6Carrtgad0k ^ ^^Compreende-se 

o individuo em (vendo mais possibilidade de mu
pe-ftito dstalo de htgidez, for- danças bruscas de orleoitaçaó, dt
mosura força, mas apático, ano-
dino e até nocivo, quando um
código *nttm<- e t 'dencia es-
ciarecida <he níio disciplina,
corrige, melhor» o* instintos.

Os animais -. 'ia selvagens são

dos recursos, do pais e o -.«-eecl-
mento da população lhe tragam
algum beneficio...

— ¦¦'¦¦¦¦ ¦ 1 ¦! ¦¦!¦. _m

CONGELADOS

Noticia-se que está por pouco
a solução do caso do 'eglstro
da Loteria da. Baia. o qual é,
como.ee.eabe, o primeiro ."co-a-
gelado" submetido a arblfamen-
to apôs o fracasso inexplicádo
havido no morro de Santo Au-
tonio. ¦'-- '•¦''

A noticia nfio «deixa de teteros-
sar e é recebida com«uma certa
satisfação, por isso que havia
receios de que a Idéia do recurso
a juizes arbitrais, para o solu-
cionamento doa«" congelados ** in-
ternos estivesse destinada ao
abandono. >/i::'yl '¦¦.-.-¦ 

. ¦ ¦.
j Ao; que. afirmam, ot' .noticia-
rios, a*;partes, pelos,seus advo-
gados, jâ contenderam perante
a respectiva.' Comissão arbitrai
debatendo, a matéria da contro-
verala e apresentando as suas
razões'. ..

Encerrados, esses debatas, -fp.'
ram o os autos do processo con-
clüsos ao arbitro Rezende Silva,
que tem o prazo do 15 lias para
dar óosèii-parecer.' ;,

O òutrn 0 arbitro quedem segui-
dá', :te'rá 'devdar ó'seu parecer
dentro de Igual prazo.é 3r. Men-
des Pjmehtéi.:. ¦ ii

Se concordarem 06 dois -.votos,
ebtá-resolvido o caso. Se discor-
darem,' ao Sr.«Hèrmenogudo de
Barros, juiz desempatador, cabe.

TERRA DE NINGCÍEM
— Eu sou brasileirrrrrra!
Foi assim que se defendeu da

multldfio enfurecida um, honra-
dp negociante israelita fabrl-
cante de -lembranças dp Bra-
sil". üma dessas 

"'emb-ança-A

consiste num trecho da-baía de
Guanabara, com três pretinhosaoladp... ' 

:* /'-- 
'y"y <¦'*,

• Ha dè háyerquém considere
exagero o furor, da - multidão
que protestou contra- isso. Invá-
diu a casa do fabricante e fe-lo
passar uns momentos de ousto
De fato, o. Brasil está cheio de
pretinhos, tfio bons brasileiros
quanto os brasileiros de pelebranca. Nâo sa discute mais.
aqui, esoa questfio ociosa de
branquldade. Somos p grandecadinho da . <rrande * fusão..'.

O desagradável, porém, é queee fabriquem artigos de lem-
brancas, para turistas pára via
jantes, para visitantes de passa-
gem em nossos porto* còlncan-
do-se. junto a imagem da Gua-
nabara, jçia representativa da
nossa paisagem, . troa pretinhos— ¦ como se fossem Índices dá
população. Desagradável seria
que. puzesaem também três in-
dlos de tanga e cocar. Como des-
agradável seria que puzessem
três sujeitos brancos, porém*seml-nu's.

O grupo humano,- nesse caso.
funciona como um símbolo.
como umá indicação de costu-,
niee, como um denominador co-
mum da população que vive á
margem daquela paisagem, da-
qu ela bafa... '

o üma. insinuação, portanto.
E é aí qúe o fabricante de

lembranças andou errado.
:. Mais, errado andou quando.-

náo compreendendo ò ponto de
vista, da população, nfio quiz dar
importância ao caso, afetando
desinteresse pela perfídia su*ll
daquela propaganda...

Depois, p^rk mostrar que ti-
nha autoridadp para faze-lo. Jus-
tifleou-se cpm todos òs rr mui-
tos rolados ha boca:

— Eu bou brasllelrrra!
Sim, não ha duvida. Todos os

anos entram em nossos portos,
ás centenas, aos milhares, aque-
Ias. "sobras" da Beemrabia, da
Polônia eodo- Norte da África;
honestos comerciantes Israeli-

A NOTA

0 T I F 0
Só havia uma coisa tapaz

de distrair a opinião publi-
ca do Carnaval — uma,ca-
lamidade. üma calamidade
maior do qúe o prorto Car-
naval, verdadeira epidemia,

qué ataca homens de todas
as posições, e mulheres de
iodas as idades.

O tif o que nòs manda
Angra dos Reis; apezar «ias.
comunicações o fie iatt e
tranquüizadorás, ameaça 

'-'o

pais inteiro. cpm um viqot
uma eficiência capazes de

assustar as almas. mais im-
passíveis.

Parece mesmo ínerivei.
que, com os recursos de pro-

filaxia é defesa de que as
administrai 6es publica* dts-
põem, á cu%ta. do sãenticio
dos contribuintes,. Angra
dos Reis tenha chegado a ser
o foco imeaçadorqueé para j
a sau'de e a vida dê iodai a
população dum pàts.

Em vários Estados jâ se
percebem os resultados dis-
tantes e esparsos desse des-
cuida criminoso da policia .
sanitária do Estado dó Rio.
Minas, S. Pauloze o Pisiri-
to"Federal começam a so-
frer as conseqüências desse
descaso que. se i não tomar

proporções maiores, vem
provar maii uma vez que
Deust êbrasileiro.

Os poderes públicos, que
tanto carinho têm demons-
tràdo pelo prestigio ió Car-
naval, devem procurar des-
truircom o mesmo santo
fervor a vitoria e a propa-
gação io tif o.

Cafés, restaurantes, casas
de chá, onde o micróbio nem
na agua sem ser filtrada.' encanaentos de agua em
promiscuidade com enca ná-
mentos de esgôt o s,d>>en-
tes.semiisolamento, ver-

duras infecionaãas, tudo
isso merece uma atenção tão
delicada quanto a chegada
do Rei Momo e o baile ão
João Caetano.

Defendamo-nos • ão tif o,
com o mesmo entusiasmo
com ique nos preparamos
para o Carnaval.

- oe países cultos do mundo.
Ohanaan, por exemplo, om qua.
quer tempe e em «rialquei oivl-
lisaçfio, ba de ser considerado
um grande livro.

Mas o que houve de menor,
em -Graça Aranba foi o seu »n-
tusiasmo. esse poder extrev.o de
animador que file teve. .« ,

Eeee homem irradiava et-sa
simpatia intelectual tnè mpara-
vel. Sabiá atrair para o seu es-
pirite encantador, todos o* es-
piritos. Dai a sua atraído de
chefe, nc movimento chamado
modernista. Da) o ter a.vaido,
para as suas Idéas a t ÍOr iam-
teiigencla nova do Brasil, de
1920'ijara cá. ;

Boje passa «o-terceiro aniver-.
sarlc da morte do .grande .«cri-
tor. B' justo que o Brasil ceie.'
tire.- com entusiasmo e admira-
çfio o grande criador de Cha-
naan, e da ¦ Viagem Maravilhosa

AMEA-ÇA A* PAZ
Lord. Rothermere, monopoliza-

dor de Jornais na Inglaterra.en-
tregou-se á propaganda i" regi-
me da- tirania fascista., que apre-
senta, aos ingleses' tradicional-
mente «ciosos de sua ii*erdade.
como o melhor dos regimw...

B" possível que êle e seus cóm-
pánheiros de "ideai" consigam
algum exlto entre ..os :.de*èpera-
doa que as' crises ecootmlcae
levam. á. máxima, exaltaojfio , mas
n&o entre a maioria dos homens
livres da pátria de Sh^hespeare.

Agora. Lord Rothermere quevisivelmente ;>. nfio está saMsfelto
com os privilégios de que goza.afirma que o fascismo náo amea-
ça a paz européa...

No entanto, noe últimos anou,
a. situação- Internacional; nao*ve-
lha Europa nunca eeteva tfio tol-
dada como depois da ascensão
de, Hitler.

A politica internacional -do
"fCLrer" n&o ameaça . a paz do
continente europeu'?-Já não, nos; referimos as quês-
toes Má Alemanha com a Fran-
ça. mas ai está a atitude õo go-
verno hitlerlano, para ' cum a
Áustria, ameaçando a indepen.
dencia dessa Republica, para
mostrar que a verdade é Justa-
mente o contrario do qu-* Lord
Rothermere quer fazer, crer aos
seus patric'06. ¦

Os regimes de força, ninguem
o. desconhece, são sempre amea-
cas á paz, 0 tanto interna comu
externa.

INDICANDO RIMOS

PUREZA AM ANA
DO BRASIIÉIRO

Os antropològútas e oe soclo-
logoo brasileiros a*4,ém quo. o
nosso povo foi formado por tres
raças — e que uma desiaa raças
éa nogra. Silvio Roaitro 8ub-
tentou eeua aurmatiya, aepols
de muitos outros et.tudl.ece.'.,-: üitlmamen.e. dois eatuuiosos
de noobaa «quèatCès etalcas —
oe Srs. Róquete Pinto e GilUri
to.Kreyre. o primeiro noe seus
Brtsatot de Antropologia Brisi.
liana, o sepundo na t>na Casa
Graiide e Senzala — prosbegu>.m
na mesma tese. (Cumpre dizei
entre paréntesls, , que'• tanto o
Sr; Roquete Pinto como o Sr.
Gilberto Freyrè'se mostram en.
tusiastas da raça negra, pa-recendo-lhes, que, para que o
Brasil pudesse chegar a ser o
que hoje i entre as nações, o
icstlho,muito sabiamente deter;
minou que para aa nossas pia:
gas vlassem ás. correntes afrL
canas <ue vieram).

Essa unanimidade em torno
da. opinião de que o Brasil é
formado de três raças e que
entre esaa* raças está a raça
negra, parece uma solida garan-
tia para todos os que quizerem
aludir á existência dos negros
brasileiros.

Pois não é garantia nenhu-
ma...

' O brasileiro * um povo que
tem lá as suas singularidades.

Ele sabe — por que todos • os
etnplogos lho disseram —que
ha no- Brasil uma larga'porcen.
tagem de' negros e mulatos'. 3a-
be disso por qúe vê. nas j ruas.
nas praças, nas igrejas, dia de
Carnaval, dias de paradas cl-
vicas —' uma excelente mui ti*
dão de homens de côr. Mas

d«pote do »er" tt«do isso. o tu'*-.
sileiro tçiília o «óbro-cnhoi *er-
ra-ós d^tes, e afirma qne iStp
aqui t «uma i-.-yrr» onde so ba,
g<>ntti br^cj. No Intimo, *..r>.08
todos um oan.lo d* alt.crio'»*',,'
pieoeui«àü<* ..com.-. » ei«i,cni^>V^
a neloçâo. bj vivamos a sonn^r,.j
que somos .uma raça <ie atwa^V.
claros e; de cátelos lourob. "„'o

Fouzita veiu nm dta ao RidJ ,
assistir a un Gavuava..' e deoiis
tez um quadro, encerrando o quo
viu O quadro tinha .:mas b«i«.
nos gordas, umas 'muiuXJs.i
cheias de yere-oOituen.ieagues -r
irmãs-dessas mulata* prodígio-'¦'[
sas que Di Cavalcanti tem im«<r.
talisado

- Ptds b»m:' ca cariocas lndl--'
gnára» se com Pougita. Prp«.
elarcaram-no nm inímlsò dfl '¦¦
Bras'1. Nio sei oomo náo 0 tru-
cidaram na^ 7ua. ¦

1 Ontem, vimos', eoitia serae-
lhante: nm homem qu«aai. lia.
chado por ter exibido, na siiaiiia-í
•a de cvrapiclo. um quadro' ca- 0

,rio**a em que.havia dois .pretost-í
..Voc*a não. acham-,infantis *éir

ridículos esses pudores? Ea
acho.. .'.,''

O Brasil tem oe seus mula-
toe, tem. os seus negros. A m**
licla do; destino' e "a' cupidéa*
mlBèrrima dos [ nossos primeiros
«éhboree determinaram essa tá.
talidade. Agora «não há vanta.
gem em.nos Irritarmos eom isso
Aceitemos á;realidade cóm animo*
s?**eno. Recebamosó os pretos -ei

i> mulatos, com um -« semblante:
tranqüilo'e-afetuoso. . Pois, nfio
tem havido, !e,n&o"ha' 

por ven-
tura ainda hoje. alguns mulatos
Pacholas que até nns «r.ve-TimT

Mnrio

cirai«
Lrt(Í*

.1 
"fi-

Lrüo

De" uma cidade do interior de
S. Paulo, % tradicional tíoroca
ba, > chega uifie noticia confo*
tadoia: va. ae consu uir,« ali, a
Vna dós Poorcb para a inter

I 

nação de mendigOB, inválidos, e
desainparad w . .

Nãç temos' pormenores a res
peito dessa 'ni>*:ativa que mere
ce,. aliás, ser melhor conhecida
no R»o. E' aewssario que o em-
preendimento , soròcubano seja
seguido nouti *s partes do aosso
território, or.dt o problema ie
apresenta' com tanta ou mais
gravidade.

Se em Sorocaba, cidade que
nãi. tem mxis ae uns cincoenta
mil 0 nabitaur.<is a mendicância
exigiu uma solução desse, porte,
» construção dr' um asilo moder-

tas. mas agentes de desnaclono-
lizaçâo. péssimos elementos de
colaboração '¦ racial em nosso. ca-
dinho gigantesco... .¦-

A questfio étnica está na - or-
dem do dia.. com a discussão da
imigração japoneza, na Constl
tuinte.

O episódio dos "tr6s prestl-nhos" como. únicas figuras hu-
manas na paisagem da Guana-

pagahda excelente do Brasil aòs
olhot dos magníficos ingleses e
imericanos que passam pelo nos
so porto e lão um passeio pela
beaiifitul sidHdtN..

Sorocaba, de lá do interior
pauiista, sand*> agora uma li-
ção exemplar aó resto do Bra-
§il. A solução dc problema é ur
gente.'Oii nôs organizamos a.aa
sistencla lóaia* em moldes lar-
gos e definitivos, -em todo o
pair** ou deixaremos que os^iro-
ragandistas de certas teorias ex-
tremistas se v.'ham da circuns-,
tancla para atacar ie institui-
çfes chámalít burguezas.

A 
CHINA, — contam telegra
mas de' Genebra.'— está,fà-,

zendo espalhar noticiais 'alar-'
máh*és.. '" -

• Em resiimò. «So estaii: . "'l
O Japão, depdR de, entronizar

Henry Pu Yi na Mandchiiria.
nroeurará. com grandes forcas
de terra e ar, abrir uma brecha

6m toda a parte devido á trau*
oui.lidáde'publica, encheir pilanoite fora, até madrugada áíta,
aa ruas mais habitadas dos oair-
roa residenciais do eitriduló: dás
businás doe automóveis.. df or<>
gão berrante doe sorvetes, da ái-
gaza rra das conversas e das 3*.s-
cussões, do estampido dos mptó-
reis dos ônibus e, como se tudo
isso; não bastasse para ,lr;itar ,0
enervar os'que moram èm tais
ruas, lhterrompendo-lhes o V>rio,
agora. qu:'r2t dias, ainda, artéa
do carnaval, toda a cidfide «¦ sar;
cudida. despertada. nestas« noites,
tremenda^ de calòr< ^elo clangór
dos ranchos carnavalescos pelo
vozerio dos foliões em .delirio.OO
pêlo . èstridor de . toda .a sorte
de instrumentos destinados .a tor-,
nar mais?., barulhenta* ma s ru-
mbiosa ainda esta-Tenoá.itai*irá
capital que' seria,'-em Verdade.-:
maravilhoía se hou\,e«ssè**'quett>j.se.<.
conven*^*sse. afinal, de que o re-
p-juco dos doentes, a calma J«33
que dormem e o«ossègo dos qué
trabalham,, náo somente ie sol'a
sol. mas. até á madrugada, bem
merecem ser defendidos, t*1*

na clagsica muralha chinesa,
tão clássica que se tornou uma __
já sovadlssima imagem de reto- execução das posturas exigentes,

bara. "lembrança do Braali",! n„7dw 
"projoreões, 

dá 
" 
Vila"dosvc-m muito a calhar

Se ha quem considere haver
um ."'perigo'" na imigração japo-
neza. que dizer então da lm'gra-
ção judia, feita em doses massi

Pobres, qu-sr dizer então de
S. Paulo, Rtiitè. Bala. Porto
Alegre e outia> capitais, cujas
rua* regorgüam de pedintes,
triste residuo das desigualdades

rica. I decretadas,
a' protege los.

cas, com a agravante da naciona-1 da 8ürteylização automática e taciOlma? 
, E bem veioáde. tambem. queTudo Isso. outras tantas quês- har em todas ekas cidades, mui-toes a -estudar.

GRAÇA ARANHA
Passa hoje mais um aniversa-

rio da morte de Graça Aranha.
Ha três anos já deixou de exis-
tir o fascinante .mestre do ro-
mance brasileiro. ,'':'.-vj

Graça Aranha é, sem duvida,'
um dos marcos mais luminosos 0
da literatura brasileira. 

' 
Esplri-

to de uma universalidade rara,
vendo o mundo e os fenômenos'
com a amplitude da visão de
um filosofo, élè soube aliar a
idso o dom.. incomparavel de
uma poesia profunda. Quando sao1
revelou. como escritor, . produ-
zindo o Ohanaan, 6 Brasil'intei-
ro estremeceu, sentindo que na-
via aparecido alguém que vinha'
enriquecer o patrimônio da ba-
leza da língua que falamos.
Seus livros, que foram raros —
o Malazarte. a Estética da Vida,'
o Espirito Moderno,, a Vi-igem
Maravilhosa — comprovaram, a
largos espaços, a excelência do
eeu espirito, a graça da sua inte-
ligencia. o radloso do sec saber.

É hoje ninguem poderia ne-
gar que Graça Aranha . foi no |
primeiro quartel do século XX,
um dos espíritos máximos, não
sô do nosso país, mas dè todoa

tos falsos men algos. Ainda ha
pouco a policia de S. Paulo lden-
tificou cerca de quinhentos. Não
obstante, a eü-otencia de falsos
menaigoa não t argumento con-
tra anécesatiaoe de cuidai dos
verdadeiros, que. os ha, e áa - cen-
tênas tambem...'..-.-

No Rio de Jtnelro o caso che-
ga a vultosas p.< opor ções. Não se
pôde dar ioi= passos, nas ruas
lo centro, eem deparar um
af".viduo.invalido, ou enfermo,

a exibir a su» chaga, a sua de-
formação, a sua perna, cortada.

Que deve fazei a policia- Pren-
dê-ioe? Não í uma solacfio ju-
ridica, nem justa, nem social.
Sei .miserável por nvalidez ou
doença, não é crime.

A esse propósito,, aliás, uma
das nossas aut< ridades policiais,
o Di. Annibal Martins Alonso,
encarregado da repressão á men-
dkaiicia aos subúrbios, já apre-
sentou um relatório com suges-
toes 

' interessantes e humanas
No Conselho Técnico de Turis-
mo. em, sua primeira' e untea
teun.ão, tambem já se debateu
o atsunto.

I O fato é que. apesar de tudo
isso as o ruas continuam cheias
de mendigo*) siguca de aspecto
deègrasadamentt repuláivo. Pro

precisamente, pára
Feito Isso. marchará «obre a' protege los. do excesso* dos rui-

Rússia «com tnfánteria; -avalana.' dos e da exuberância dos per-
artilheria e aeronáutica, qbe' turbadores da tranqüilidade pu-
tudo poesue em abundância. . Ibllca.

Enquanto isso. a sua poderosa pouca cousa, oom eleito, ba»
esquadra estará de fogos aces-' tarla paxá proporcion«ar aos que
sos no Pacifico, para uma ine- preeiáam dormir tranqüilos, c st*
vitavel guerra com os Estado* lencio, que'tais posturas, .letèr»
Unidos, determinada pe.a Inter- minam seja feito nas horai deâ-
venção tambem inevitável destes j tlnadas ai repouso e ao son
contra a incursão dos niponleos'qUe mpurejam na incessante

A QUESTÃO MILITAR

A CARTA DE COTEGIPE A DEODORO

que tanto receia o capital.
Este já se convenceu de que

não lucra nada em atravessar
Atlântico, fazer uma camlnbádt.
tão longa, se não encontrará me

linor aplicação e rendimento dc
homogenlsação dos que na America do Sul.

Além destes fatores, convém
acrescentar a melhoria verificada
coe negocies de café. eixo de nos

Ímdõ 
"õ"respectivo "geneVo 

de «a economia. Easaa circuastan-

assim.
Quanto á

homens em *!asses sabe o .Dr.
Renato Kehl. nustrado como e,
quão difícil seria organizar di-
versas categor-a» de pessoas, «e-

A carta que, ai* de Novembro de 86, o Barão de Coteglpe
«Mcrcveu a Deodoro é uma carta confidencial.

O presidente do Conselho afirma que não quer apreciar
a» razões que levaram o Marechal a colocar.se á testa das ma.
nUestaç3cs. Apenas observa que, quaisquer que fossem as
Intenções de Deodoro (e está persuadido que foram as me.
Ihoreü), a gravidade daa deliberações tomadas em comum
pela forca armada é de.tal natureza que náo pôde di xar de
Influir, de, modo prejudicial, na disciplina do Exercito.

E exemplifica:-. "Hoje protesta.se contra atos da primeira autoridade ml-
Utar, que é o Ministro da Guerra; amanhã: protestar.se^
contra oa doa chefes ou sejam generais, ou comandantes-dòs' 
corpos: teremos, portanto, um Exercito deliberante, o que é
incompatível com a Uberdade civil da nação".

Pede a-Deodoro que reflita na imensa responsabilidade
que oa general» assumiram provocando ou aprovando aquelas
manifestações.« "Até onde Iriam elas?" Pergunta. "A circunstancia de
achar-se V. Ex. investido do cargo de presidente exigia,
como V. Ex. reconhece, que fosse V. Ex. o Interprete de
quaisquer reclamações;, e estou que teria a força moral no.
cessaria para conter Impaciência». Assim não aconteceu, e eu'
lastimo qne o governo s6 tivesse o primeiro **onherimento dos
fatos por telegramas extra.oflclals. privado assim de dar ins.
trações ao seu delegado que consentira e aprovara «as reuniões
militares".

E mostra as más conseqüências do procedimento do dele.
gado governamental:"Esse consentimento e essa aprovação foram o rastilho
de pólvora cru* a troa a chama a todos os pontos da província
e alguns do imperio"a

E fax uma pergunta enérgica que * Onm grito de censnttí:
"Quando o Genepü Deodoro. revestido da mais alta con.

fiança do governo, assim pensa e assim procede, o que nao
fariam o» seus subordinados" ?-• .

imediatamente, com aquela habilidade que lhe deu tanta
fama no Segundo Reinado, ampara cpm algodões, geltpsos o*,
cristais dos melinõres do general que a pergunta devia tei
abalado:. • . '..- ' 

___"A política j especialmente os partidos extremos apossa.
ram.se da questão e'enxergaram no Exercito nm instrumento
a seus planos e paixões".

E procura instlfícar a afirmativa:"Veja.se qual a cõr dos jornais — qne mais-exaltados sr
mostram, e V. Ex. me dirá se a política tem ou não parte
no movimento". .: ' 

'_. 
. ..

. Põe as cartas na mesa com serenidade mas com absoluta
franquosa: '• - .__.

fEu, e o gabinete comigo sentftno-j que V. Ex., a que
demos a soma ie confiança maioi do que a qualquer outro
funcionário, nos criasse tão sérios embaraços".

E engenhosamente, passando para plano secundário o que
6 o motivo central .daquela carta, «comunica a demissão do
general do cargo O de presidente da provincia, neste período
que é um modelo de delicadeza: ,"Não obstante nomeando una presidente —- que ora pars
ai segue, esperamo» que V. Ex. o coadjuvará en» Ut.lo —
quanto dependei de suas atribuições, e contribuirá pnra qui
cesse de uma vex essa agitação que nio pôde ser toUTada <
nnlt«. menos em anta província fronteira, exporá di- mn mo
.-r-ept» pnra o outro, a necessitar do amD-egr de força para
a sua defesa".

yiBLAIO OOJU5EA

na terra em que dominam os
soviets. e na terra em oue do-
mina não sabe ao ce-tn quem.

Ora, isso é atribuir mu:ta
coigá. e por grosa.o aò Império
do «Sol Nascente.

Todo o mundo conhece a fira
argúcia e o sólido bom senfi
dos homens de estado Japohtaes,
para não os - supor capazes de
atirarem simultaneamente o seu
país, se bem que adm.ravelmen-
te.- aparelhado, • numa guerra tre-
menda, que orovoca-la cora a
Rússia, e que não oodoria. na
hlpõtege. evitar com js Estados
Unidos, sem falar naquela em
que ha longos meses está empe-
r.hado com a propria China.

E ninguem, é certo, desconhe-
ce a ingenuidade com que, não
ha ainda muito, os chln&ses su-
punham meter medo aos eeus
adversários com imensas fortl-
ficaçõeg de papelão, e atemt.rt-
zar os soldidos ln'mlg06 com
enormes dragões de madeira
pintada.

Mas ' é preciso não esquecer
quanto o chlm é sutn, e que t
fumador de ópio

Ele,' na sua complicada psico-
logia de amarelo, unrcnbe qne,
embora rejeitada em bl*.o a no-
tlcia espalhada, dela alguma
coisa ficará, como fermento, a
levedar melhor a antipatia que
contra, o Japão reina, e não de
hoje, em Moscou e em Washin-
gtoh.

E sabe que a calunia é eomo
j oplo. que. sorvido em; íeveg
laforádas, principia >>r levar a
•onhos cheios de vleõe* Inebrian-
es. o acaba não raro por cón-
mzir a delírios sangrentos. ¦ .

Staiin pôde. no pr>aielro lns-''ante; repelir Oa noticia, com um
esto brusco de siavo irritado.

Roosevelt pode. no primeiro
nomento, abrir ante ela o seu
ucrodulo e franco sorrlgo de
tnfcee bem humorado.
Mas se o oplo continuar a in-

>xicar, isto é, se a noticia, com
ma tenacidade bem <*h'nesa.
ontlnuar a ser espalhadh, Staiin
iderá dizer ao .'omtssario da
uerra que vá preparando o
xercito Vermelh-.*, e Roísevelt
ocomendar ao Secretário da
arinha qne vá aprestando a-¦quadra do Pacifico... —

os
e

cada"vSs mais rude luta peli»
vida.

E essa pouca cousa dependa
apenas de boa vontade e da ener-
«ela que os executores dessa* ie*
terminações sejam capazes ^e
ter, no interesse e proveito ua

população, desta'cidade. .

:,B-

CIDADE RUMOROSA
Esta cidade não e apenas ma

avllhosa «-mo. realmoute é, e¦iroclamam os cronistas ra iio'o-
licos. E" tambem. para lere-pe-
ro do carioca, rumorosa, baru
benta.

Animados, orutcgldoe xtelc- -iem-
esqo policial oe que não tem
coti-tcicucia ou novas; do rtt-poite,

¦
.-;•¦¦:.*:

«'«¦:«,

¦D. Filomena teimou em« apren-
der canto.. A sua doce voz, no en-
tanto, é umá cousa indescritl-
vel e. de modo absoluto, insupor-
taveu ,.':'."

Debalde, : pocém, ,lh« f0™*
dados conselhos para mudai ie
resoiuçâo. A famiila toüa n***-
trou que os seus solíejos eram
de árílpiar o pêlo. mesmo dos
menot. sensíveis aos sons arre-
plantes.

D. Fllomeiía a nada atendeu,
argumentando que o seu proj.eB-
sor ipudéra nâo, o homem couja.
quarenta mil réis de cada liça»
de uma horal...J lhe garantia
qué a sua voz,. uma vez -educa-
aá". se toruaria magnltica.. .-

E.deste modo. a-nosea D. Boi-
lomena ,coni.inu'a. á • aprender
canto, com castigo tremendo para- -
os parentes e vizinhos. *-t

Parece, porém, que vai mudar
de intenção, devido a um episo-
dio que vou larrar.-Ontem. *
tarde, bateu á porta da reslden-
cia da nossa cantora, um pobre,
«homem armado de uma lata do
grax.' e de. uma' vassoura e dé-
clarou que desejava talai. com
a "senhoca que estuda canto"}'

D. Filomena. euja residência
fica numa esquina em que pte-
sam, bondes, atendeu pressuro«a.
è o pobre homem expOlcou soll-
citante: .'-.',.- -

—' Minha óenhora. "sou p . gra-
xeiro da companhia de bonueS
incumbido de pOr graxa nas cur- ¦.
vas que ha em trente de sua
casa. Venho . pedir o favoi da
sr-1 pra não canta, no mi, ento
em que passem os. bondes ..

Porque, indacnu D/niome»
na,'" sorridente: o senhor deseja
toe ouvir melhor T

Não 6 isto. minha «senhora, •
é que oe fiscais, que -ruo üo &f>n-
de têm. mais de uma vez. con-
t-in. o o seu cari^o com os
guinchos dos trilhos quando e<-*.ão "
mal engraxados e o resultado é
que sou multado como pouce cul- '
dadoso no serviço. Pelo amOr. do
Deus. minha senhora, não catte
quando o bonde estiver passando
na curva 1

Gablno Duque

iii

3at i-i-

MOOE DE **AMlN*HO
iHrío ainda nós narecf
forte ouando tazètaos. poi
do meio-dia 1 hahltual a at
«Ja"t-. ílmoco bra«IVlr" pOS? o
muito comer a esta hoir 1%
•nalcr «>n«ac*i'" dp caloT fa; iua*
•nn-.. «• IndlspSe ao trabalho utit«
— IPE.S.

',-¥-

timXnSní tSmãZSi ^^¦^Mzà*---¦¦-.:
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DIVERSAS MT AS
sementes quando Importadas
oom autorização do Ministério
da Agricultura, como acontece
no caso em aproço, gozam ave-
tias do lsensi-o de direitos adua-
neiros, expressão que correspon-
do somente,a direitos de Impor,
taçflo. segundo doutrina de ha
muito firmada pelo Ministério
da Fazenda,

• .,
Ao seu colega da pasta daEducação e Sau'do Publica rema-

teu o Sr,. Ministro da Fazenda,
or decreto.çfto.p,Ohefe, do o ...processo...relativo ao; requérl»

,_K..erno Ptòvlebrlo;.acaba de aa* metito erfl nque^a Iiriuà':'Bra.il,
aiiiá. na páSt-T dá Màrlnhá* foi \ j0rnal Limitado* *f<° ."_..,„,.,*

No Catete, despachou ontem
con» o Chefe du Governo Provi»

, ..oi-lf. o Sr. lobé Américo de Al-,•'{melda, Minísti'1» da.j Vláção. ._ .
'Wftjtó': Cateto. arresèntóú-sè'' on*

tem ao Ghete do Governo Pro»
visorio, a quem agradeceu a sua
recente promoção, o General de
Brigada Pedro Alcântara Cavai»
oanti do Alnuquerque, ex-encar-
regado do «xpedionte do Mluis-
terio da Guerra. -

promovido, por merecimento, a
cfmtra-almlrwitè.,. o. Capitão dé
Mar e Guerra Dario Pães Leme
de Castro.

•—,¦- •

. Na pasta da. Marinha o Chefe'"ri do.. Governo: P»ovisoríô assinou
decretos exonerando o Capitão
de• • 'Fragata aviador-Heltor.;Va
rády de diretor da -Escola" de
Aviação Na va. e nomeando pa
ro,. o mesmo.cargo o Capitão de-f- ÍTagãiàr 'áylaaoi..li Arnjàndo Ft¦\ gjiíeira Tíompówsky dé 'Almeida.

'¦ '-pòi íáed ie òí.tem; na mesmapasta foi nomeado o Capitão de
,-.'!Cihrveta aviador Amarllló Viel•';'«.•' Cortez para "comandante do' -,:Cent-o:dé Avtafiâo Naval do Rio
_.v!,'dé-Janeiro.'-;y ',; .."¦'
¦'•"¦'¦:'" ò. embaixador Cavai .ant. de-. Lacerda,' encarregado, do ' èxpe
VVtíiénté dõ'VMliJlsterlb: do Exte

y ; í*lor. recebeu: o: 'èeigúitttfe telégrá»
!:''''ím do Dr.. Alfens» LüpeasYique
V' presidiu ;a .delegação, da Colam*...piá- a Vil .Conferência: Interna»
...olbnai Ãtnettcana: . .'. '¦' Y";'•"'• *Antes 4e.8fttr, de"Manaus de,
. . sêjo. pedir q. v„ SJx. o. favor m,

abrésentar a',minha Vrespeitosa
. saudação dè despedida ao Exmò.

. Sr,- Chôfe do^Governo'Proviso
rlò. e manifestar-lhe os meus
àgíadè-imentOB',.¦ pela, hospltalldoi' de muito cordial' cbm que fui

*-» distlng-úidffrc-m toda* parte, dü;
. rímtevo» -breve^tllaeJda*-minha.
i.multo 'grata. permâneáciàP üò

. Brasil. i-*/iiíj,i'i! ¦ .soS.i.sB nor. . r_
i' Fellclto-iüe de voltar paria, a•¦ -Colômbia còin a "cohfiança" ds

.Que se reafirmaram ém meu es»
plrito os amlrtosos sentimento.
do povo brasileiro, dé queaa re»
1 ações de nossos países têm de
ser cada dia mais intimas e

¦ H,__nIí_tosfl_s» 
L

. Faço votos pelo completo bem
estar de V. Ex e com a mais'alta conslleraçâo fico ás suas¦• ordene em Bogotá. —• Alfonso
Lopez". '

'',.-.' 
Apresentou-se ontem ao cm-

baixador Cavalcanti de Lacerda,
encarregado do expediente do

, Min*sterio io Exterior, o con»
. tul geral Sebastião Sampaio,

pòr ter chegado a esta Capital,
em gozo de licença.

O embaixador Cavalcanti de
Lacerda, encarregado do expe»

diente do Ministério do Exte».'¦¦¦'¦ rlor. recebeu ontem os Sra Ml»,
nistro Maurtua, Schmldt Bis»
Kòp, Ministro da Alemanha, Ro»

(Ptelio Ibarra, Ministro do Para:
guai e Coronel Gaelzer Netto. ,'."¦,"." "•:' 

>,:. ....' •...; ¦....'. ¦:,:¦ ¦-, .it
2 . EFtiyjeram. ontem no Palaelo

Monrôè,' em > conferência, comi o,
V£r, .^.ünés. Maciel, Ministro da

_$ , juéti__,.„flá;3rs,..AntonlQ .Carlos,
ViYpreFidénte. aa .Assémblêar.Naclo»;
...Sal. CònsUtul^te;' Gètiéràl Fio»

.Ms da Cunha.V Interventor fe-
déral no Rio Grande do Sul;
Derutados Medeiros Netto. Gões
Mi-nteiro, Mellc Machado e Dr.
Jos. Duarte de Figueiredo, juiz

.." de menores.
Conferenclaram ontem eom o

Sr. •' Osvaldo Aranha, Ministro da
Fazenda, os Srs; Henry Lynch,
Majoi Osvaldo Cordeiro de Fa»

• rio, Dr. Arthur de Souza Costa
preeldente «In Banco do Brasil

.«•' e* .Capitão Mbrtins de Almeida,
interventor no Estado do Mara-

. nhão.'
A Comissão de Reforma di«

Tarifa reumu-se ontem, ás .11
horas, sòb a presidência do Sr

]Osvaldo Aranha ííinistío da Fa
zendo, e com p.presença dos Srs
Dr. Oscar W-tfnschenck, Joaquim

.Eúlalio, Romeu Glbson, Léi-

.nljofí dé Bn*ó; lillsael Penna
¦Pinto Brandão, Otto Schllling:-
TOdarico-,Cavai.antli! , V.'•¦:;¦¦
; Dando r.lniçio-: aoã, trabalhos,; çSr. .OSValdór ArafthaVprdfériü" ai,

i gumas. _pi\iifr^0i 
Jsálten,t_ilJiBõ a

importância idá" tarefa; que a P*
, iniífâõ" ítfsm* rie.executar,,

] , Ein seguida prosseguiu-se* * no
estu&iodàs I-rò, .mlharês, estudo
-esse..àiie" tlcoú.çphçlnido depois
de. cerca de três Jiqras dé tra-

ibalho.- .
y Ó ¦•Sr.YMlnlMró Osvaldo Ava-

nha convocou a Comissão par i
uma rèta-áp Jna pr.oxlma qúart^
teim ia il íh-ira'-. af'm, de ouvir

•' è leitura doÉ.Hrkttàlhd'! sobre i
.. «ul-lçáíáb'tias taxas portuários,

, de :qué':£b.i' énrárregado o Dr.
. • Osçai Wéiiisciieni:.
-"'; 'JDeclai-ou o fc>i. Ministro daFa

aerida que vaiuedlr uma audlen-
r, cia espéclái aò Sr Chtfe do Go-
Vyériicvíròvtáor.io. afim de que a^Comissão faja a S, Ex. uma ex-.
¦' fpòfciç&òv sucinta da reto; ma - da
''¦tarifa'.'-'' 1 •''¦») -:';"
y- ,;•¦,' ;. ¦-¦ +!í''. • Reuniu.se; ontéifi.' te 15 ho*.
ííras, sob,:;''a presidência do Sr,?;Dr.' Rúbéíri Rosa,*- -Encarregado
:;,dÓ' Expediente dó Ministério da'.Fazenda; a Comissão de Orça*
.'jtneiito. sendo .devidamente estu-f'?,dadó.ò,orçamento do, Ministério
7>da JuBtica,
**: -" Ao seu colega da pasta da,Jus-

ilça, declarou.b Sr : Mtrlistrò da
^••Fazenda "haver designado òsr-fSr8. José Beireris 'dè Almeida,'* "diretor geral do^Tèsòufò, é" Jciy-' *li_e' SeVeriàttò' .Ribeiro. "I'.-'' Es-''criturártó, para eervlfèirt. respe-' -'ctivamehte,-como arbitro ré. ad-

vogado da ünlap' nb proces3o
referente 'ft'sltua550- da Çòtnpa-¦' nhia Nacional de Navegação
Costeira perant°-o Governo.

Ò Sr. Encarregado dò^Expe-
»'.diente*.do Ministério :da 'Fazen.

.pede'dispensa
do pagamento Ide Impostos e ta»
xas. par aexplorar a produção eexibição de jornais clneinatogra-
ticos sonoros, de finalidade Da»'
trlotiea. •....'

A Alfândega dè Santos con-sultou como-deve ser contada o
prorrogação do prazo concedida
ao professor Francisco Zerl, e
o Sr. Ministro da Fazenda, as-sim deeldiu: "Responda-se queein face do movimento revolucio
nario que dominou o pais, em
1930, tem este Ministério cons)
deradò todos òs. prazos taciti*
mente prorrogados, devendo a
prazo de que se trata, a exem-
pio de casos outros resolvidos,
Pòr equidade; começar a .ercontadq da data em que* a r*
Sartlçao 

teve conhecimento do
espacho ministerial.

¦ 

' 

*¦

O diretor geral do Tesouro,
designou Frederico Rocha, 2.*escriturai-lo. dessa repartição, para .secretariar os trabalhos da
Junta apura d ora das contas dò
l.o eemestre de 1933 da Estrada
de. Ferro Sorocabana.
.-..",'-'¦; 

*-. ¦• 

•*-• 

•

O diretor geral do Tesouro,
mandou colocar o nome do 3*
escrlturarlo da Recebedorla Fe-
deral de S. Paulo. Antônio PI»nheiro de Morais, ém 1." lugar
antro õs terceiros escrltürarios
da mesma repartição. .;

O Sf.*'Jülláò Pèçon^à; diretor
dò Doriiiniò dá TJnlSò solicitou
a atenção dò Sr. Ministro dá
Fazenda para os prejuízos ' queadvirão nos bens pertencentes a
Uni&o, aos.Estados e aos Muni-clplos. ee nâo forem excluídosos bens públicos em geral do ar»
tigo 116 do ante-projeto da Oon»
etltulçfio, ora em estudos na As»
sembléa Nacional Constituinte.

Não dispondo a união nem os
Estados de um aparelhamento
completo que lhe garanta a vlgl»láncta perfeita de suas proprie»dades nas zonas fronteiras, tei-raa devolutás. terrenos de marlnha e outras, impedindo, assim,a invasão e cultivo de terras porlntruso. as mesmas passarão aò
domínio de terceiro.

Çonclue o Sr. Íuli|o Peçanha
ar^mentando com o , direitoatual, no tocante á prescrição,
que. se a disposição em apreçotor constituída.em lei constltu»
cional.,dentro de alguns anos òs
patrimônios federais, estaduais
e municipais, estarão* seriamentecomprometidos, até das lnume
ras, questões judiciais que serão.Suscitadas..-;'.»:.'. .;*:¦ ¦•;.•.'.. ,.- ..i ..*0?artlgo"116ra que sé refere
d Sr. Julião"vpeçanha. assim es-
tá: redlgldoí> r<>,?,Artigo» 116. -
Aquele que por cinco anos inln-terruptos sem- propoeição, hèmreconhecimento do Dominloalheio, possue um trecho de ter-ra e a tornou produtiva pelo tra-.balho. adquire por isso mesmo,a plena propriedade do solo. po-dendo requerer ao Juiz que as-sim o. declare por sentença".

Foi recebida, ontem, pelo Sr
Ministro da Fazenda, uma co»
miesSo constituída de represen.
tantes da Associação Comercial
do Rio de Janeiro, Federação
Industrial do Rio de Janeiro, As»
sociaçfio Bancaria e Sindicato
doe Atacadistas, alvitrando al*
gumas modificações no decreto
relativo a Vendas Mercantis,
conforme o desejo das «las3iis ln*
teressadas.

vée da Armada dos quadros doe
mostree ou contra-mea-res.

S. Ex. determinou m.iio, qne.quando a comissão exigir um co*mando dé maior resp*.>usabii)dade, o comandante em ohefe duEsquadra designará, um oficial
para exercer ou por éle se res»
ponsabllizar.

O comando exercido, por sub»oficiais será sujeito a ílfoaliza-
ção de um .comando gerai quoestá sendo organizado ;
,'••.- : 

• 

"¦' 
O, Sr. Ministro da Marinharesolveu mandar elogiar peloBoletim' do Ministério' da Sfári*nha", os Contra-Almlrantos Ken»rique Arlstldes Guilhem, queexerceu o cargo de dlíe.Jr Geralae Fazenda da Armadaj: Arophi»'loqutó. Reis. o csrgo; d«V diretorda Escola Naval; Am.nc<.. flo»Reis, as^ funções de Comandanteem chefe .da^Esquadro. e JoséMachado de Castro a Si.va que

Foram, tambem eogiadoe, oOontra-Almlrénté Medico br?
capitão, de mar e guerri.r dirigiu
os CapUães de Mar « GuerraDario Paeg ,Lemo de Castro-5Tácito Reis de Moraes He_ro

Oscar de Souza Splu.la. au.

&«?_ CorP2 de MarlülirtroS

tTo\ãrrâSsá0 vm& M«n!*
OTlnte, telegrama de aplausos^

S2i-°j?° .D«P»'taraento Nacio-
?í_L»?ia- -ínaustrlá e Comerôlo"
Íf.t^hlz*-Môa.ldà dé .rmTaviSfeira aos portos «uropeii:
^«"Pí?^Ç^P-Oraiide—Rio Gran-
V E-*Su1-^; 9W»f««»o com
TiÁR£*,«,I>!la Iniciativa de expo-aiôõee flutuantes, r Tomo a li•JSS*a« Af lembrar-vos^Se èsaa
íílfâ.i? .fo1 ("-oposta por mim-ao
fôSUr0 «oPfesso pecuaílo em*
Í.?'ii0»ta8l j>»'ÁíMer-se uma exp™
i1Ía<..^ndustrl_l! e <Je PecuaHaS? to»!* coata brasileira, darí'dò o tempo necessário ao nréDa-ro dos produtos pecuários:¦ (a.i
d7lro».P- ° Á- ^ítevea> tazàa-

DO EXTERIOR
-!¦¦¦ ¦¦ m.*[m su in wim ¦¦!¦¦¦ jf.iffMM««[i  a yma* i
¦¦-.¦.. ''"!*".:•.•*' :'rr r. ¦ i

A visita do Rei Boris a Bucarest
:it»<:

S. Ex. ouviu atenciosamente
a exposição que lhe tol feita pela
referida comissão'' e prometeu
previdências ..satisfatórias,
¦ òs representanteâ' da Associa*
çãp CòmercIalVtrataram tambem
Com S. Ex. do caso do navio
japonês "Buenos Aires Mara"
em race do decreto que fixou o
vale ouro em 8$000. O referido
navio, pelo tempo gasto cm ven»
icer a dlstahcia de Yokoamá ac
Rio de Janeiro, veiu crear ura
caso imprevisto no aludido de»
cretò. • que S. Ex. prometeu
estudar e dar. solução adequada.' Poi- fim, o Sr. Mlnl3tro comu-
nlcou aoe representantes da As*
eoclaçãò comercial que, todas
as terças-feiras, de 11 ás 13 ho»
ras, terá prazer em recebê-los
para troca de lmpreesões e su*
gestões sobre os Interesses do
comércio eda industria,

Esse gesto de. S. Ex. causou
vivo satisfação e terá, p».r certo,
a mais ¦¦ simpática repercussão
nos* classes conservadoras.

*
O Sr. Ministro da Marinha de-

signou mais os CapHSes-Tenen-
tes Miguel Msgaldi e Mario de
Freitas Alves, para servirem a
bordo do navlo-escolà -'Aiailran-
te Saldanha", já lançado ao mar
désdè 19 ãe Dezembro nltihm tm
águas de Barrow, na Inglaterra.

Para servir na Enférmorja do
Arsenal • de ' Marinha do Estado
do Pará foi designado o Capi-
tão-Tenente Medico Dr. Osvaldo
Freitas dé Assümpção, ein subs.
tituiçâo aó oficial de Igual pa-
tente e' classe Dr. Rodrigo .de
Araújo .Jorge Filho.
...¦'-..'•.¦ »-.,-

tí Diretor., do Ensino Naval
determinou que os exames pratl-

da autorizou d admissão dé Es- cos parao promoção imediata
tanisláu dá^SHva* e Raymundo I mente superior, aos pilotos, ma*
Nonato da'''6flvá,' ' còmó traba- ] qulnlstás e outros profissionais
Ihüdorés dé, cairnnò do: Domínio ! da Marinha Mercante, deverão
da União nò" Estado "do; Piàul,| ser" rea.lzados na sede ds Sscoia
negando, porém." ã admiBsaò de, Naval, na ilha dae Emcadas, nò
Anna Carniella de Souza, para: dia 15 de Fevereiro prlximo. .'Idêntico lugar, em virtude dei., Os requerimentos dos cândida*
ser irregular e ir dé encontro toe ainda não inscritos e rela»
á doutrina jâ firmada pelo Te- clonados, apôs o cumpr'jàénti

?ÍjiT, &l}}? receben do depu»tado classlta Avelanal Làydner.
f!i?S5ílnt£.tel.egraPa» "Iatívo ao¦'SÍ.-S0* JlnoTI.niento ferroviáriod0«li!ta,1í d8 S. Paulo:

. Situação. normalizada: segui-
IS.„-íeva tlas. de_P°,s consolidarsolução. Saudações, (a.) —•Atieíanalí-aydner.•» .

A Comissão. do Conselro Na*cional do Trabalho composta
.l08..?1?-., Ba>*bpsa de Rezende,Gabriel Bernardes e Vicente Gal*liez, apreeéníou d ante-projetoda modificação do decreto 21.326
(construções de cosas para.asso-ciados doa caixas), tendo emVista os sugestões constantes do
processo 13.166133.

O anté-projéto '*. foi aprovadounanimemente pelo Conselho,tendo o Sr. Presidente propôs-to constasse em ata, um voto de
grande louvor a comissão peloseu esforço ;e valor dor trabalho
apresentado, .'"•'-.'," ,*". 

"

-i^í?_-í?.^• Ministro do Trabalhodirigiu avisOj ao encarregado doexpediente dò Ministério do Ex-terlor solicitando providenciassobre a expedição do passaportepara. o Sr. Guilherme GaelzerNetto.
....'*'¦•.

Comunicação do Departamen-to dé Educação do Distrito Fe»deral:"O. Departamento de Educaçãodo Distrito Federal, no empenhode estender, a educação elemen*tar a todas as crianças, fixou oseguinte plano para a matriculano corrente ano, no quar se òfe*recém oportunidades escolares a113.000 crianças, com o oumen-
to de 32.000 sobre a matricula
efetiva de 1933".' .'! :«r

O Sr. Ministro da Viação de-
terminou ao diretor da Central
dò Braeil seja posto á disposição
do seu Ministério, sem prejuizode suas funções e vencimentos,
o engenheiro Moacy- Teixeira
da Silva, afim de se incumbir da
transmissão dós elementos "ne*
cessarios ao exame' do contrato
para a eletrificação daquela es-
trada. Y

.•'..."¦;*: .

Para o necessário registro, foi
enviado ao Tribunal de Contaso contrato celebrado entre o De»
partamento dos Correios e Tele*
gratos e a Companhia Indus-
trios Brasileiras Portela S. A.,
para a construção do edifício da
uiretoria Regional dos Correios
e Telégrafos do Rio Grande do
Norte. *

Ao Ministério da Fazenda, fo-
ram enviadas as' tabelas explica-
tlvas do orçamento da despesa
do Ministério da. Viação, relatl»
vos ao período dé 1 ae Janeiro
a 31 de Março dò corrente ano.

No oficio em que o Departa»
mento dos Correios e Telégrafos
propôs ao Ministério da Viação
o reajustamento do remunera»
Josô Américo exarou o seguinte
cão dos diaristas, o Ministro . S.r.
despacho: — "Em face do que
dispõe o parágrafo 1' do.artigo
193 do regulamento dos Correios
e telégrafos, submeta o Departa-
mento á aprovação deste Mlnls-
terio as tabelas de diaristas,
parceladamènte para cada classe
ou região, se não fõr possível
um trabalho de conjunto".• •

O Sr. Ministro da Viação de»
terminou ao diretor do uepar-
tamento dos Correios e Telegra-
fos que, na primeira oportuni-
dade proponha a nomeação do
ex-fiel de tesoureiro da agencia
de Pelotas, Miguel Pereira Pln-
to para o cargo de tesoureiro de
agencia no Estado do Rio Gran»
de do Sul.

Foram aprovados pelo Sr. Ml*
nlstro da Viação o local, plantar,
especificações técnicas é ore»
mentos referentes á estação de
radio difusão da Sociedade Ra*
dio Educadora de Campinos.•

O Sr. Ministro da Vla_4o au-
torlzou a Greot Western a con»
ceder, se achar justo o pedido,
ás crianças asiladas na Cosa de
Previdência, "dè- Pernambuco. 50
passagens mensais gratuitas de
Ida e volto, entre Recife e Sck
corro.- • ¦¦¦ ¦

Ae relações entra os Estado*
balkanlcos assumiram nesses
últimos meses um aspecto de
franca cooperação, em contra»
te com a política seguida pelos
governos desses poises, após a
conclusão , dá .grande guerra
mundial.

A Bulgária que perdeu parte
de seu território em consequen*
ciar da vitoria doa aliados, não
ocultou durante inultos anos o
seu ressentimento, enquanto as
nações .que obtiveram as vnnta*
gene materiais,* embora¦ dosejas-
eem a recnclliaçãò, não sé mos-
trarnm dispostas a ceder o que
conseguiram por melo doa tra:
tados de paz,.

Durante algum tempo a exal*
tação de sentimento . patriótico
dos búlgaros provocou frequen-
tes conflitos de fronteiras a 11*
tlglos diplomáticos qué provo*
carnm. poi* vezes, a Intervenção
da Sociedade de Genebra. •

Os ultlmoe uoontecimentot po-
liticos registrados na Europa
modificaram sensivelmente a st-
tuação, aproximando os povos
balkanlcOB e InduzindtKm a ado»
tar um programa do defesa co*
mum.

Entre oa fatos que mais oon*
trlbuiram para o restabeleci*
monto do contrato entre o» Es-
tj.dos dos Balkans, figura «m
primeiro vingar a Intensificação
do pan-germanismo e a tnsls»
tente campanha dos alemães ri*,
sondo o implantação do regime
nazi na Áustria que eqüivaleria
a união dás duas nações e eo
prolongamento das fronteiras do
Reicb até a península-,' A ease-íerigo, que aos estadistas balka-
nicos parece Imiaente. a Bulga-
ria,.a Tchecò-Slovaqulo e Yugo-,
Slavla respondem procurando
lim entendimento sobre todos os
problemas que a elas Interessam
diretamente, ¦' inclusive . ios»eco»
nomioos. _ :-,...i:::^, ¦i-y. ,

Desde' ha três meses os pro-
prios soberanos. dos,, três'países
discutem pessoalmente as quês-
toes penlnsularei em uma troca,
de visitas que despertam a sim*
atls dos -povos• qúe lutaram

Juntos contra o domínio oto*
mano.

Segundo Informam os despa-
çhos telegra ticos, o Rei, Boris.'

quo possue apreciáveis quallda-
des de estadista, cuja atividade,
amor ao trabalho e capacidade
Intelectual, causam admiração
nos altos círculos. Internacionais
desde qué .preside aos destinos
da nação búlgara. A sua entre»
vista com o Rei Alexandre. da
Yugo-Slavla. era Belgrado, ha
poucas semanas, quando as ban-
delras das duos monarquias
apareceram entrelaçadas p.la
primeira; vea depois' da guerra
mundial, obteve exlto completo,
e a visita ao Rei Caries III em
Bucarest, servirá para intenslfl-
cer a cordialidade agora resta*
belecida das, três nações balkánl-
cas a qual será consagrada sole*
comente em Sofia, no dia 30 do
corrente, aniversário natallcio
dò chefe da noção búlgara,¦ Nessa data encontra-se-ão na
capital da Bulgária, os Reis Ala
xandre, da Yugo-Slavla e Car-
los, da Rumanla, qúe virão pes-
soalmente apresentar suas con-
gratulações ao soberano da Bul»
garla.;-..,,.. \ ¦ : •

Oa governos dos três países
não parecem multo satisfeitos
oom o tratamento qúe lhes dis-
pensaram. as nações ocidental»
acreditando que apenas vêm nos
Balkans. um amplo campo dé
exploração industria] e tinancel-
ro, sem a menor preocupação de
levar a seus povos a merecida
recompensa. Tal atitude Inten-
slflcou a aspiração dos referi*
dos Estados de que "os Balkano.
sejam- exclusivamente para os
seus filhos''.

Aa noções balkanicas que pro»
duzlam cereais em enormes
quantidades, procuraram no de-
correr do ano' passado um en-
téndimento com os paises ociden»
tais da Eutop-, tendente à des»
envolver /.ais exportações," mas
nada conseguiram porque . em
conseqüência da crise econorhi*
oo mundial, todos os governos
estimularam o cultivo d>> trigo
é outros grãos o impunham for*
tes direitos de importação aos
similares estrangeiros, '

Não -obstante as. promessas
dos governos europeus, qúe se
arvoraram em protetores sollcl-
tos. os Balkans nada consegui-
ram e não sabem que fazer com
seus gêneros.'

Nós entrevistas dos estadis-
da Bulgária, á Rainha Joanna e , tas e dos monarcas Balkanlcos,
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¦;fA Preféituia, viveu ontom mo»
mentos de tunda' emoção.

E' que ò funcionalismo e o
operariado ia administração mu»
nicipal não pwdero ensejo pára.
externar seu apreço e. a sua gra»
tldfic pelo Dr. Pedro Ernesto.

De fato, a excepcional home-
nágem que ò" Chefe do Governo
Provisório acsba de -prestaTíi ao
Interventor no Distrito Federal.
confei lndò-lhé o posto de coro*
nél no corpo medico do Exerci»
to. deu, motivo a que os servido-
res dá cida«'e. desde o de.mais
modesta categoria até os chefes
de repartição, testemunhassem
ao seú superior hierárquico as
mal. vibrantes * carinhosas de-
monstrações dé contentamento é
amizade. ,

Todos eles exaltaram o gran»
de espirito dc Justiça a linha
inflexível de probidade e o trá*
ço inconfundível;de bondade do
emérito cirurgião que ha dois
anos dirige, aorc 'amor «dedica*
Cão os destinos da capital da
Republica. "'"]

Ab NEOBBBIPJDEB
PAlLHALOaoVÉR.
NADOR

o primeiro ministro, chegaram
ante-ontem a Bucarest. '¦. sendo
alvo de, excepcionais demons-
trações oficiais e populares..

O Rei' Borls ê um monarca

discutem-se formulas visando a
iconstitulcao.de um bloco politi-
cò e econômico, capaz de resls*
tlr ás imposições. estranhos ém
caso de emergência. .

nado amissão de que se achava
lúuuinoiuo o iviajor jos-j íOuSil*
no üa ailva iUuo, üe on.ia. ue
»iBaç<io entre ò uiiulsterio ào-
.NOgucioB aa Uuerra e ebie mI-
uivMio, cuuipro o grato aever
ue elogiar, ptirante V. i_x., o
zcio e a inteiiseucia que se hou-
ve. aqueie oilciai auraniie o tem-
po; em que exerceu, interinomen-ie; twueiasV.iúniüésj'.'

•'*>¦" 
•'' ",'_•;¦

O General - RáymúndòBàrto*
so. qué ora comanüa » 6'. Re-
giaoYui.i.ar, com swie na Haia,
vai'-ser'.transferido porá »' Co-.,
mániiò da »*• Brigada ae i»uun*
teria, cuja sedo é em Juiz de
Fora» .-•*...*••: ¦ >" ¦

Apresentera-se, ontem, es altas
autoridades, militares, por ter

sido recentemente promovido o
uenerai Psdrò do Alcântara d.
Albuquerque Cavalcanti, ox-che*
fe do Gabinete do ex-Mlnlstro
iü-ipirito Sento Cardoso. .

Muito breve, S. S. partirá
para MatOrGrosso, atim de. os-
sumir o Comando da Cireuncrl-
ção Militar.

Tendo sido o dia de ontem sex-
ta-feira, ò .Sr. Ministro da Guer-.
ra, conforme estabeleceu,, deu a
eua primeira audiência publica,*.

A concurrencia não foi gran*de por não saberem ainda, os
interessados que S. Ex. havia
designado as terças e ssxtas-fei-
ras, das ,14 ás 16 horas, pára
atender • as pessoas que o. pro-curam para tratar, de casos pes: '¦
soais. A sua segunda audiência
reanzar-se-á na próxima". terça-
feira,

Em virtude de proposta da Dl.
retoria dò Serviço Veterinário,

taram classificados nos corpos e.
estabeleci mentos abaixo menclo-
nados os seguintes oficiais vete-
rlnarlos que reverteram ao ser-
viço ativo, sendo: — nò 2V-|R.
C. I., Cléoncio Alonso Fernan-
des; no 25°. B. C, Estonlsláu
Gornlak: nò 4*^. R.'-1., João Ba-
ptlsta Pares; no.,1". Grupo de:
Arttlherla Mixta, Júlio Schiven-
ck; no 3:. R. C. D., Amadeu
Soares Guimarães: no 3*. Gru»
po de Artilherio a: Cavalo, De.
nlzart Moreira Sampaio; na
Coudelaria de Saicnn, Philcme-
no da Silveira e SUva; na 2*.
Região, como adjunto do servid
de veterinária, Deodato Cintra
Moreno, todos primeiros tenen-
tes; no 7*i R. I. 2*. .Tenente
Valdemar de Castro Fretz e nr*
5°. Grupo de Artilharia a Ca»
?alo, ò 2°. Tenente Theodorlco
de Moura* Costa.•

Tendo a Anglo Mexican Petro.
leum Company, Limited., Ernes-
to Moreira Silva, José Lourenco
e Luiz Coeliio de Campos, soli-

citado o pagamento, respetiva»
mente das quantias de réis-, *.-.'
4:277$400. 2:736*500, 39:274$700
e 10:580$000, o Sr. Ministro da

Guerra deu o seguinte despacho:"Reconheço o direito creditorió
do requisitado, -nas importâncias
de réis 4:277?400. 2:736$40. - *. .

39:274$700 e. 7:601?000, como
opina a O. C. R."

eouro Nacional, nesse sentido-
o .-

O Sr. Ministro -da ' Fazenda
comunicou ao. Interventor Fe-
dera) no Estado de Minas Gerais
que' não é pòwlvel conceder a
.isenção da :taxá, de expediente'para mil caixas contendo sêmen
tes de batatas, vindas pelo vapnr
alemão "Monte Oli via" e destl-
nadas á Secretaria da Agrlcultn-
ra OaquoU Estado, porque tais

rentes dos artigos próprios paroo Carnaval. .—• 'lenao aldo a batalha de
confeti que amanhã se rcall-a
na seue u_> Llub orgamzaaá poialguns aticlonados aa Ala doe
Ceiii, Bómente os sócios desie
agrupamento poderão dela pai-ticipar, com a exibição, á entra-
da, do jrecibo, em que a séue
es.iá-franqueada a .todos, os as
sociodoe unicamente até áá li»
üoras, a bataiha começará ás 2.
com"a ¦iroferlda- restrição.' parai•"terminar á ,1 hora. improrroga.
velmente..

Ab-poucos, mesas que ' alndi
restam pára esta festa pouerãiser reservadas;-: até ás 19 horas
de hojo, com o arrendatário o:bar.;"-' ;; ',. '¦'
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.Como ontem anteolpámos, a
bojo que se realiza; no saião no»
t«é da .Embaixada PortuguMa, a
cerimoula da entrega dos riua»
insígnias da Irande oficiui da
orov.ii Militar de Cristo uo £r.
Dr. Pedro Ernesto. Interventoi
no : Distrito!. Federal. A entrega

do Brasil. Na invèstldura de
•uas elevada^ funções, foi-ihe to»
oil oonheiier- rmalgvdo^pfcrto - '«
mais a fundo .toda a grandezamoral, humanitária e social de«-
ses hospedes do Brasil. O Sr.
Interventor viu o funcionamento
da Caixa de Socorroe D. Pedroda condecoração 6 feita peio tír. I v, todas as manhãs eoóorreiido

CLUB MUNICIPAL

Não foi atendido pelo Br. Ml-
nlstro da Viação o pedido feito
pela Inspetoria de Secas para
continuar a abonar, durante, o
corrente ano, gratificação por
serviços extraordinários ao coh-
dutor de l' classe, Egberto Car*

das exigências devidas, serão re-
cebldos até o dia 31 do corrente.. .

Tendo em vista a lnconve»
nlencla qne acarreta para o eer* nelro da Cunha^
viço naval o afastamento de uti-
clalá dos seus postos em navios
e em estabelecimentos da Arma-
da, o Sr. Ministro ia Marinha
resolveu que os comandos do_
rebocadores sejam exercMo por
sub-oliciais do Serviço de Con-

O Sr. Ministro da Guerra
mandou publicarno Boi. do Ex.
o seguinte oficio, recebido do
Sr. Ministro do Exterior: —
"Havendo com o regresso do Ma
jor Raul Silveira Mello, termi-

Em sua ultima reunião, o Con-
selho Deliberativo designou uma
comissão, composta dos Srs. Nu;*
nes Ramos, Edgard James, Al-
cides Borges; Edgard Mello, Ores.
tes PolverelU s Woof Teixeira,
para apontar, as lacunas dos
atuais estatutos do Club,, tornan.
_»3 mais claros alguns dos seus
dispositivos e apresentar-atinai-,
com as sugestões qüé foram-re-
cebidas, as emendas* necessárias:
submetendo-as ao exame da Dl-
retoria, .para! que esta. com o
tempo, possa convocar uma as-
sembléa destinada especialmente
á reforma dos mesmos estatutos.— Para o plantão da Ala dos
Cem estão " hoje escalados os
Srs. Paulo Dantas e Helmar
Fraga.—• A firma Oscar 4 Cia., cs.
tabeleclda á Avenida Rio Bran
co n. 145. oferece aos sócios d"
Club Municipal que apresenta-
rem a respectiva carteira iden.
tltlcadora, a bonificação de dez
Tor cento sobre os preços cor-

. Escrevem-nos:"Esta é incontestavelmente o*
lema do ilustre titular da Via.
ção, pois, -acaba de ordenar a
equiparação dos vencimentos
dos funcionários da Inspetor. ¦
Federal doe • Estradas aos dos
de iguais categorias do Depar-
tamento Nacional de Portos e
Navegação, aliás, em obadiencia
ao que dispõe a "Lei de réajus-
tamento dos vencimentos doe
funcionários públicos civis".-E isto não obstante já terem
tido,' de acordo còm o artigo 1*.'
desta lei, -os seush vencimentos
aumentados de 100 %. Masco.'
rao eram interiores àqueles, con-
tlnuavam menores. Esta dite.
renca é que. o Sr. Ministro oca-
ba de anular, torhando.os iguais
para a mesma categoria.

. Nada mais justo.
Existe, porém, um caso mais

flagrante e que chegado ao co*
nhoclmento de S. Ex. será cer-
tamente corrigido. Trata-se da
Injustiça praticada contra' os
funcionários, da Insipetoria Fe-
deral de Navegação, que não go-zavam das , slir»p-tíns do govor-
no deposto e que por isso, òòn
tiuuaram com os mesmos venci--
mén^os que. tinham na àpoco te
ser essa lei posta em vigor, sen.
do ela totalmente desrespeita..:
no tocante a esses funcionarice.

A fuzão desta íns^et-irii con:
a de Portos, Rios e Canais par
a criação do Departamento f
Navegação, vem aumentar a des-
graça lnflingld<i àqueles dignos
servidores; do Estado, se: o
Ministro não lhes tornar exten
slva a provldsncla renarodoro.
que adotou pára á Inspetoria das
Estradas.

É não se concebe íiue S."Ex.
assim não proceda, tendo se em
conto sua alta sensibilidade mo-

.ral quo não 'permitirá a' dim|-'
nuição, fatal em caso contrario,
qué -haverá-nos- prerrogativa r.
Inerentes aos diversos cargos,
Pois, contra todos os aontlmen-
tòs. dò bõa etlca querem servir-
se deste desfavor para incorpo.
rar -estes funcionários, no novo
quadro, de acordo com os seus
Vencimentos atuais, com sobera-
no desprezo dos seus cargos!

Quando separadas as raparti-
ções, a injustiça doía. mas era
apenas sentida no bolso. -

. Reunidos os funcionários, co-
mo pretendem', seus colegas ds
de Portos, a situação agrava-se
com a diminuição moral .que
pretendem luflinglr-lheí. •

O Sr. Ministro do Viação so-
bedor disto, certamente intervl-
rá e, obedecendo ao mesmo lm.
pulso nobre, mandará "eqdi-iarar
os- vencimentos dó acordo com:
as"*"categorias é funções., restabe-
Ie. endo* ásslra ò iteperlo da Lcl
e. da Justiça de que 6. Ex. d
úm dos máls notáveis .paladinos
do nova Republica.". ¦¦ •

. De um leitor:
!- Têm siâé dé. ha multo aa

nossos colunas o porta-voz do
justo clamor contra o que. afe-
to os» interesse, dos municlpcs
e, assim, xpelo para esta vosso
dedicação afim dé déspertares a
proteção (mas proteção eficlen*
te) das autoridades municipais
ein favor Ia ilha do Governa*
dor, cujos moradores Vivem a
mercê de '.números descaíabros
que os afligem'diariamente, Y

Como sabé-H. é a ilha Inteira-
mente habitada, e de ponta a
ponta, mas somente servida por.
deficiente transporte na margem
d, Ribeira á Freguezia: todas
as lemais piaias è centros per*
manecetn inteiramente desprovl»
dos de qualquer melo de condu»
ção. como Fieixeiras. Itacoloml.
margem esquerda, Jequlá, Oa-
cuia Praia d? Bica e tantos ou-
trás, todas b abi tados!; Négáfee pernnssãò ao estaba
leciiriento de qt.alqúe r linha de
Onihue que queira demandar es»
tas zonas, som oue se encontre
a razão que justifique semelhan*
te dificuldade ., V

Ha lá üma. empresa de õjiibus
cujn concessiio deve ser . cassar
da. uma vez que \os 

"seus 
(vel».culos deixam dé tràfézár dois e

mais dias por _emana, sem que
se lhe impo.ibs á menor- pena*
Udnde. . .-;-.. ¦ fl.

A ponte ié ligação, as linhas
de bondes, a ngua. n luz em al»
pumas ruas* habitadas e tantas
outras necessidades, • vêem os
seus morndnrcs que são probabi-
lidades para. o gozo de seus ne»
tos. '_

Ha, na Ilha. grande quantlda»
dé do ' companhias de terrenos;
«-om títulos pomposos, as quais
prometem mellioràmentos que
nunca realizam nem se esforçam
por serem reali7ados pela jnuhi»
.tipálldadé."'"'...

. Lá estão casas construídas ? e
de elevado pioço em rijas s^.
mente abertas em matagais, sem
luz, som qualquer meio de trans*
porte, sem «.ome-rclo pera o in*
dispensável abastecimento, sem
nada, afinal.. V;

E', pois, necessário tambem
çué a Pféfe.ifurá i atenda aó pro-
metido 'promovendo a constru*
ção da ponte de ligação; que se
facilite o estabelecimento de no*,
vas linhas de viação em toda a
ilha, pois é um» necessidade pa*
ra os seus moradores. pobres;
que s elmpoaí-.am multas oü ou*
traB penalidtjdes devidas:ás fal*
tas cometidas, pela empresa de
ônibus lá -existente, cujos' vei-
culos deixara constantemente de
trafegar por três e mais dias
tor semana; que se obrigue a
quem de direi te a executar a ilu»
mi nação das mas habitadas e
<iue as auto-idades municipais,
enfim,-incumbam aos-seus re-
presentantes a que fiscalisem
com mais eficiência os serviços
públicos da ilha, que -não de*-
viam carecer da fiscalisação dos
seus moradores, qüe é o qüe ora.
me move a. roubar-lhes estes ml*
nutos de vossa atenção!

E* preciso que os poderes pu-
blicos se compenetrem do quan»
to vale a' ilha do Governador e
qúe assim zelem por : ela para.
pô-la no nivel em que já devia
estar ha multo? anos, se a ne»
fasta política não tivesse tido
tanto interes ie no seu atrazo. ,

Qüe vossa atenção resulte ém
beneficio da ilha são os meus
desejos, e er,« nome dos seus;'moradores 

expiesso-lhe lnume»
ros agradeo.i mentos pelo que fl-
zerdes em seu beneficio. — B.
Leme".

Dr. Martlnho Nobre dê Mello,
Ümbaigador d» Portugal, quedessa maneira acede ao pedido
qüe lhe foi feito, pelos seus po*trlcios qiie oferecem a honrosa
Joio, que ê ioda um «lmbolo.
Julgamos saber que. esta nome»
nagém .sénsiblliaa proíunuamenieo Sr. Dr', Pedro Ernesto, por
partir dé -uni nuh-ero_o gru»
po de seus amigos- velhos, ique
sabem quanto vaie o seu. coração
e quão sincera e desinteressada
e a auo amizade traduzida vezes
_em' oo-nta na' evidencia de atos
absolutamente concretos.' ;,,

O cidadão ominente qus ocupa
o tão elevado cargo d» Governa*dor da cidade, sempre foi de unia
modéstia , tão'. a_pontan«a como
sincera. Nunca se envaideceu
çom a« aclamações, nunca bus*
cou ea fáceis loiros da i populari-dade: Perfeitáments Integraao
na responsabilidade moral o na*
cional de seu cargo, servs como
quem exerce urt. culto e Julga
que a*eiro cumpre, unicamente o
seu dever de brasileiro para com
òs brasileiros.. Sabe, Igualmente,
o conceito em que é' tido pelanumerosa colônia lusitana aqui
fixada, eem distinção de clasees.
porque todos reconhecem o quan-to tem' feito -nos. manifestações
concretas dessa' velha amizade.
Pòr tudo * isso, sürpreéndeü-o adistinção com que o Governo de
Portugal lhe raanifsstou «eu al-
to apreço •> tsm chegado a per-
eruntar; uMaa qué' fiz eu paralato merecer?"

.A resposta é fácil s Ü òntetà
aqui tambem aantecipâmos.

A colaboração do Sr. Dr. Pe-
dro Ernesto com ob pOrtu_rueseav«m de multo longe.¦¦ Üm deles.
Artur de Castro, foi e continua
a ser o • mais. constante amigo
du. abalizado medlco-cirurgrião.
Dessa amizade 'nasceu e consoll*
dou-se a obra portentosa que ê a
Caca de Saudo que tem o non.*
ao .atual Interventor Federal, oora
que extraordinariamente nonra a
cidade e 'que tantos benefícios
continuamente presta. A natural,
propensão que desde criança'ant
mou o espirito.do Sr. Pedro Er-
nesio a favor dos portugueses,foi-se avolumando, crescendo, ra-
dlcando. tomando novas modall»
dades. d medida que la conheceu-
do, em toda a sua complexidade,
òs portugueses do Brasil;, quéiIndividual, quer • coletivamente.
Ao chegar ao 'Palácio Municipal.
S. Ex. tlnhá o Seu lulzò ha mui*
to formado tiobre eése grandenúcleo'colonial qúe' constante*
mente colabora- para a grandeza 

'dos 
portugueses ..np./BrasQjju

centenas de doentes e do neoes»
sltadòs;- viu essa forinld_ivsl ep»»
péa do. bem qne é a Obra de
Assistência aos. Portugueses • Dos»amparados, onde. > todas' áè ho-
ra», se 'socorrem outra* centenas
de neeeseitados'e tódo«i' os' meçes
repatria um avultodo, numero devencidos! visitou . a modeJa^ . e<
grandiosa Beneficência ¦ p^rt^RUo»sa,; onde os hò-pltal» e'oo'Berv!-'
Cos constituem: óütüno; tantlâe dl*
plomae de hònia: voltou á vei o
Liceu Literário -PortüBUÍS.i. com ,
um. .patrimônio «um .rendimento
exclusivamente * portugueses;; lo-
clonando, em' suâá aulas,, cadu,
ano. mais de mil 'alunonde todas
áe > Idades, a maioria" dós quaisbrastletros: est* inteiramente po-nhecedor da finalidade e da' ação
da Federação das Associações
Portugúéiái.<*). Brim.. A&ómo
»e tudo isso não bastasse, rcònhe-
ce a vida portuguesa, n-etlôiilós--
mente.- a a us »e concentrar em
coletividades rt«* Vjpú .u-p^bees
betn como a que pe. dispensa e
fraciona nas IndlvWúalidádéf de
todas'"'as categorias èòcláis'. :'Q
conjunto- desses .cònhe<3in-*ntos
habilitou. S. Ex.-a radicar cún*
denteihsnte• a .sua amizade 'e,
pòrqúé ê ¦, üm "homem- dè -jn^bífes
Impulsos !'Vdé'' oéretía'";Jiiíitl4a,
quis exteriorlzar os seaei Senti»
mérito».-.-. dòciarialndit) ",J'Sd>í:-' rpubUfea i

. utilidade i algumas :>:• da*. õrgan iza-
ções lusitanas, e.péife_e»se 4 irli-
eiá.tiva- é ás ,.reãílMç8ès,';. ne»1ú"
Russas sem pire com' louvores, ei
homá-sê com á amizade de quan* •
tos portúgrueses t6m a verttUra
de o conhecer e, <nn uma. pala-vra. nfiò., pérdej, a; mínima i,ppor-tnnldade pnra ser. sémrpre. o rsá\
tudo, o prraúde. o maior' «unlge
dós portujrnwjs1.- ": '*. 'V!' 1

Isto foi levado'ao cotthèclms-i*
to do Governo:, 'portugrués.^qüs,
condecorando o. Sr.. interV»s^'o*ílhe quis mostrar oY, seu ..multo•
n preço.' Tsto ê' sabido' pòr' tÓSça tw
portugueses dò Brásií':5— '"-.psl»
grupo que se- reuniu par»''' Ihò
faaer"e. oferta^ dei Vúmiitti Jolsirj qüe¦vala' pelo .siíTilfioado sfé|li??9; • '*
.•pela»: que.- njo com-mre^ll<_(9..llp«J;'«aI8e3 ' dà embaixada^ nem' por
leso deixam de aéompanhisí'.i'<*on_l
carinho- ésea' .*¦ homènapení! Jústto»
slma. 1 : v,,.. ¦.,..... .¦-... .it.,::;-!jf!_ _ .1

: Assfm. a «sea peritunta, «toe a\
mixlestla" dò Sr. Dr. pedjjo,, Br*
resto formula:. ."Que fiz'jsú' par»
Isto "fiierwér?" Airèspoáià:'? tácU.
e estft -po coração .'de 'ítodós* 6s/
^oftÚEruesee: ;, -,','¦

i-fêíiOi que boJeíMi fosrê'aípenas
«m pouco.rto,multo que ílopej^-
rlamcB fazer "pelo maior amligo

publico, mormente quanto a r pplÁ <*nnstn1iH»^>9r_ tít*anlbus, e automóveis, trará Ul t- S?" *"fí?** "
melhoramento, possivelmente
sem ônus pára os cofres publi»
ÇÒS";""^:*' .'.y-'.-*! ri -.1, v; . ,..\.'

BÀnCAB. PARÁ O FLA-'

MEtíQO, BOTAFOGO Ei;
FÓÚTÀLEZÀ S. JOÃO
Eis um 'allvltre interessante:,"A Cantareira, podia com' cer?

to lucro, estabelecer uma Unha,
ainda que a titulo, provisório, dé
suas barcas, com pontos de em-
barqúe ha Fortaleza 'de S. João
(Urca), Praia de Botafogo, Pra-
ça Paris, e o atual' ponto dás
barcos, Vá* Praija -IS dè Novem;
brp..-. ,'• .

Além de dar muita vido, e
alegria ás Praias de Botafogo e
Flamengo; traria enormes van*
tagens a todos que se destinam
a éftes pontos, è sofrem além
dos apertos nos. demorados vel*.
cúlò$,- a demoro, e o tempo per»'
dido á espera-dos mesmos.

AÍ fica a lembrança de quem
senipre procurou ser utll á ma-
rávilhosa cidade do Rio de Ja»
neiro'-,'
TIFO,' ONÍBOS 3 BADIÓB 

'¦ .

Como argumentam, os. nossos i
missivistas: V"A- vossa voz é autorizada, a
vossa pena ô brilhante, ninguém
melhor .'pára dar sugestões' ao
governo,; tratándo-se como s*
trata, de um medico culto, .Jor»;
nallsta é profundo conhecedor
dás necessidades da cidade, pòr
isso peço licença.para dar titu-
los de sugestões que podem ser
feitas pela vossa 'autorizada
competência.

1" — Tlfo —¦ O tlfo está gras*
sando em Angra dos Reis, já
apareceram casos, vindos de dá em
Nltereròi; as aglomerações, os
ajuntamentos', são meios posei»
veis. de transmissão..

O Carnaval e as batalhas car*
návaléscaé1, além: de reunirem
varias, pessoas facilitando o con»
tagio ;¦ (mãos,.suores, etc), tra
zem o esgotamento portanto me»
nqr resistência do organismo.

Por que não serem proibidas
todas' aa- batalhas,, bailes, etc,
até o carnaval. :

2« — Ônibus —•' Permitem
amplos;

nosso credito
.Não deixa de cãüsar imprés*

são: verif icar»e que * úestesurúlti-
mos dias,".'poi-,.variasifóriaás \a
ocasiões!- diferentes, houve-'iriáni-
festações das rnuis*.autorizadas,
proclamando "¦ necessidade do|
atrairmos o capital.:'estrangeiro
parar a: e^plorasãô ;e; desenvolvi* I
mento dos ;'vastos reoürsos.txiúa.
jazem Inéxpiorados pelo;, -itneà*'
sò território brasileiro.'./; _ .y.'

Na verdade, é um.'iamçütavél,
erro súpõr-sé.''qvjé .Béiri[ú.¦..-,con."
curso de' grandes líapltafs, ¦_ ps* jgeremos progredir e, sabido qua
é não dispormoe de capitais; na*,
rionaís, Impréscindly.ôl' tó,Vtorntf
apelarmps. Pá»á''¦ ¦joà'-lj$pÍpatj£ ó*
tóra. .O ¦;¦¦¦;;¦¦;¦_ i ];< 

'i>í'. 'a;', ";
Sem duvida alguma, ;o* di.nhél*

ro importado dèyè, çer r còntro*
lado crlieriósnmeSté. tóm;.. tó
impedir excesses. o abusos cota
trarios ao interesse' .da i.R^Jé^it*
dade. mas, paralelamente,*, preel*
eo se faz dar a esse dinheiro as
mais sólidas e honestas 'gara*-
tias de remuneração equi-ativai.
e justa. y y i

pór essiá.ráàó,, en^ndÍM«,.<|i»
as leis. dò, cunho.'^Spli^ÁAh-.
vem ser múito,..méd,itad.as,'.',çiü_-
tò; ponderadas, antes '4% 'ae. ,.tfot-
nsrem obrigatórias, ,po|s multas
vezes, seus mauá èfeltçs são^lm»
possíveis „ |4fl. sçrtjm .tÇÍ)^pa'-ott*',

Ainda pa, vitima ^unfea.ila'
Comissão dé Estudos. Financei*
ros, dois de seus, membjríçig',' inala
ilustres, se miiDÍféstaram naqúè»
Ie sentido, sòb.é as cha"rnadas
leis de' reajustamento econdinicò
e sobre * o projeto' dè fundação
do Banco RüráL' Fõráma'iís! sé*
guintes a-ltiálaVras^ntâil^tiro»
feridas: "Esses •assüütòsVdéftBm
ser bem estudados-para:''terem
perfeita execução".;;". ;, i\*_$: :.-'¦

Dentro despa ordem dé Idéas
_e colocam tambem çç.Vijnfj/.crl*
ticam o' decreto . extintlyo idos
pagamentos 

'.imVpüro^i-_ajp'_.tod»
ò território taciònal»..',',*.. >^...i .
. Está lei, como j-*.d^n)aip*.Te»
feridos, causou profundo abalonos praias e lugares

que autos, particulares tenham ...
a.velocidade de 60. qullomotros.nas relações ticpnoniicas.do.fiálai
a hora, porque a persegnlçãp pobretudo em relação.. aoe cen*

A LIOAÇXO DAB li PAS

NA INSTRITAO PUBLICA
: HXMNENSÉ

UM fEDTDO DO DiRRTOR A'
FEDRRAÇAO "DOS PROFE3-
SORES
O Dr. Nobrega da Cunha. Dire-

tor da T_ducae*o eIniciação do Tra
balho do Estado do Rio, em oficio
que expediu á Federação dos Pro-
fessores do Estado pediu a desi-
«nação de uma professora para ex-
eroer.o cargo de auxiliar de ecu
gabinete.

• VROOOA1ANA -B' BE- ¦ '
' NÁÍDÜ8 DANTA8,' 

"'•' '. ¦

. Üpia suguestàq ¦ feliz: V—' !i_»;
teressando-ine sempre!por tudo
quanto diz respeito no Rio do
Janeiro,- peço-lhe permitir tem*
brar á necessidade urgente dé
ser', aproveitada a ocasião de
estar sendo demolido o velho
Teatro Lírico, e dentro em pou-
co a edifício da Imprensa Na-
cional, para que seja . aberta
ainda que com pequena, currn,
uma iinoedo pelos fundos do
Teatro Lírico, ligando a rua Se-
nador Dantas á ruo Uruguaia
na, unindo as duos, ao Largo da
Carioca.

Não é necessário demonstrar 0
quanto de vantagens oo transito

aos ônibus só permitindo 40 qul-
lometros;: 

'¦!-:¦¦ ¦
O ônibus salva .muito funclo»

narlo de uni atraio a nem todos
iodem" tòihár'. taxi. :

Além" disso o.taxi eòVserve a
quatro pessoas: e o ônibus a 30.

Porque! nfto permitir 60 qul-
lometros aos' òhlbús nos mesmos
lugares. •

3". — Rádios — Para descan*
so è portanto para a saúde eer
salvaguardada sd devia, ser per»
miüda a; irrallação até 11 ho-
ros, pois quem têm radio não dá
sossego ao vizinho.

4* — Ainda ônibus — Nesta
crise de falta de trabalho, uns
500. empregos mais ou menos
nodlátn sér criados, se fosspm
obrigadas as companhias de
onlbúú a manter em: cada car-
ro; trocadores permanentes.

Algumas companhias os man-
tem. devia ser obrigatório, con-
correndo para diminuir os sem
trabalho se todas as companhias
os mantivlssem.

Sr. Jullo de Azurém'
Roubei vosso tempo, se dei al-

guma idéa boa aproveite,- pelo
contrario ao lado está a cesta
de papeis.

Seu admirador. — Aníenoi*
Moraes".

tros . capitalistas, estrangeiros,
Ei'._ pois, do mais, alta convenien*
ela, procurav-se exeçutá:la .sem
choques contra os interesses ea*
volvidos em seus dispositivos.:. Tudo.Vem';suma,.,deve,,.!t§jgdér
a ' consolidar o nosso ¦ predito,
perquanto dele depende, Inques-
tlonavelmente, o futuro do Bra*
BU;,:í ...-.Y. 

',..«,',.,'V5..

0 "Pará" suspendeu á «a
TiagetB por crdern ds Capita-

V nia do Porto."...'
O paqiete :"_sar4'''' ilo Llayd

Brasileiro, com a 'salda marcada
para ont»m, tfiw 4-; i.|tlma no -a,
quando â havia embarcado, os
passagolrós que se des' l-.ii.vam
aos portos do" horto. Impedido a;
viagem pela CápIUnla. do P«.r-

to- • *,' -.'. . : •/*.
Hou-e surprrãa \pçc páirte :"s

«Majantes. Estes; porem, résl/rna.
ram.se auando souberam * que »
navio não oè enccntraiyà êra'.scn*
dlção de nav.IsrrblIWde .deylrl. a
alguns reparos qu^.- nSo* foram
efetuados nas'suas inSiríulhas

Os passatcfircii. si Ira mhoj* po-
Oa pa£«agelros sal'âis >eje í*.

Io "Comandante Ripjjer". . ,

'Y
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Üll AO AO POI-IT1CA
Wí SI'©*®» Úm ^(damámM% a> Catete «10* h lleMa^-Um^

Em plena Goiistitiiinie
3MH

•'"¦"¦ O lnt«ww»t«»r >. fferteral
Acre nâo estft aò qnt p„rèce,
minto seguro tio seo cargo.

',• 'Snéo mdiw mesmo' quó O
\ Br Assis Vastonceüoí perdeu' 

a confiança «lo governo;: o,uei
não sendo ^partidário dos pro.

¦¦¦eeaài» de demitir snniáiriamcn..
'' t* na» auxiliar,, de >ná direta

confiança, lançou mâo, m«ls
< uma »e». dos famo*os "biine:

."''teà aiBes'^ qn-a-fu»ràm-'snft,êpó-
> *m'."úp Inicio dós poderes $&.

.: criríonariòs

no * salda do General' Marlante do
Ooniündo da .i* 7Re_,iãv.- 

'Militar.

a bem possível.: què se verifique
a modificação) de ha multo es*
perada nos comandos das' 2' e 5*
RegiGès Militares; ;': 

";'"'

Mais três oficiais pára o

gabinete do Sr. Ministro da

x 
"j_V, 

Guerra
O Sr. General Góes Monteiro;

Ministro da" Guerra,' ^designou;>õ'ntem, para _a2er,'partè. do Jsétf
A-^rmuíavé.mais.ennyé.çl1 gabinete,:nmjs os seguintes ;oIi-

snrte sempre o mesmo efeittf; .ciàier
0 «bilhete aiul" mandado, ao

¦Éti'"-Assis VásionceilpS Çon«sts.
.tiú úm nomeoçáo de üma'. 'col'
niiwão composta do presidente'doiTribnnaJ da Apelação, dò,

y-a.nl* federal e xio procurador
gera. da República no Terrlto-
rio para examinar atbs daque.

Capitães Arthur Heslcet-Hal!
e Eusenio. Ewerton- Pinto, "auxi*
liares;' Pedro dá Costa Leite,'
ajudante dê ordens. .

Pará completar o Çtablne*?'
faltam, apenas, os auxiliares
.encarregados dos expedientes' dé
ensino, de Intèndéncla,' de 'ehgé-

nbáría e da aviação.le administrador.

J^Sr^ 
'ZZXZESam-' 

A contar de 31 de Dezembro

O rPetit Comitê" constitucio*
nal. esteve, reunido. '

Achavam-se ' presentes os Srs.
Caribe Maxim.lia.no, Levi, Car*
neiro, Raul. Fernandes e Perei-
raLifa.
¦'¦"¦ Sò quatro. Está ft| n»ftte u™
caso 'qm?'que o, ?cpmité" funcip*
mi com menos de cinco.

À..razão é'que um dos relato-
res do capitulo em estudo 6
tambem o relator geral/ membro
•nato do "còmité!!" . ;'.'' .

O mesmo acontecerá com os
capítulos "Municípios" e "Con*
selho ¦"'Supremo", os quais têm
um só relator, o Sr.
Mello.

como a resolução da Comissão em visita á bancada do seu ;E*;

dos 26. a qual aprovou uma lor* tado.^ 
^^ ^ ^^ va,

mula sua. I trotar da autonomia,municipal.

•a.'
I»*
«S;
i.','-

}

mas ronvènhambsque
«Ú. nio é dos mkis aconselha-

,".' .v_u.;'.*' '.'-', . ¦'¦¦¦•¦-¦¦
".-.. Ninguém toro .duvidas mnanr
i to a força dos poderes discrL
•!'- donarios pa\-J *tnandar e des,

- -" mandar í>or esses brasis, afora.
¦.,.•'' Onde, pois. a necessidade da.
, qnel» «comissfc de sindican-

«das. para apurar os atos do
"> 'interventor-'-i.ò' AcreT

•* - A pjçaxe. como se vô, ô seni.
-:' pre 

!a; mesma: ¦— «primeiro a
.. comissão de sindicâncias, de.

.^ .pob « demissão. Entretanto,
'*'.''• 

ria podia, perfeitaihentò. sei
Invertida. Primeiro a deinissão
Oo 'iitflònafla e depois, então,
a apuração dot. atos. incriminai

. dos de irre_u'arés e a conse-
quente apuração tambem da

;* resjMíMabMWado pessoal do
.fánctonarió.~»te seria o processo mais
lógico, e até mesmo competi,
«ei com oo pnWeroa discrlclo.

.',__«pfod.. ¦-:-¦ ' •_'.... -Rias eomo o resultado e
¦. sempre.o mesmo...« .' .

0 Sr. Flores da Gníha no

^:;.; 'Gatete
KMPKESTA «E GRANDE^'V_>

r POBTANCIA A CtJSRbJWPjw
OA »E á Ex COM O CHEFE

¦,]:. ^ 
"¦. 

DO «"VERNO | ,
O General More»-da Cunha

esteve ontem á tarde no Pala.
rçlo do .Catete. sendo «logo ta-

:.-:!.troaualdo uo _ta|)lnete ' do Sr.
.. Getulio Vargas, com quem con.
-" ferenclon demoradamente.
;,. ..Atrlbue.se a esse encontro

do mtervcnt«* gaúcho com o
Chefe do Governo Provisório
nm» grando unportancla, e ls.

;•,.; to pelas'- declai»ç5e» feitas ná
.véspera peto,--. Br. Piore» «a

Cunha a propósito da pasta do
,. Exterior. ,'. 

Ao que se «firmava â noite.'nas 
rodas ppUliças ligadas ao

Catete, o interventor nos,páinr
pnrn teria, rewlvido nessa coh.
ferencia. o chfco do preenchi,"' mento da pasta da rua Maré.' 
chal Floriano assentando, aln*^
da, novas diretrizes para. a

? maioria tjovemamental -da As_
>- • oémbléa Constituinte, de fôrma
u"- »-que deiitro de"1,poucos dias
« eejom Iniciados os dçbatés em
'i:l plenário 

'jair.1-a : votação da
carta constitucional.

SÓ Sr. Antônio Carlos no
lèr.-M' Gateté :'

O Sr. Llno Machado trotou
dos empréstimos maranhenses.
Disse que ia diecutir , matéria
constitucional, assunto doutri*
nario;.

Na Assemblêa. conforme Já as*
sinalámos, ás auestôes "doutri*.
narlas'* mais interessantee sào
as ésplnafraçoes, pessoais. ;.

Aseim, logo que o orador ço*
meçou a recebei apartes e a
acusar, seus adverparioo aum>'n*
tou o numero de ouvintes. -

Cunhai, 
'B' 

o recinto, que parecia dor*
I rhitar. despertou, como se; rece-

Nem taqüigrafos, nem jOrna-! besse um sflpro viviíficadnr para

ultimo v
FOI CONSIDERADA EXTINTA
Á COMISSÃO DE CORREICAO

ADMINISTRATIVA
Na pasta da J(iistlça,p Chete

do Governo Provisório assinou
decreto, considerando extinta, a
contar de 31 de Dezembro pro-
ximo findo, a Gpmia3ão de Coi-
reicão Administrativo, de que
trata o art. Io do decreto; nume-
ro 20.424. de 21 de Setembro dé
1931. devendo às sindicâncias «ou

listaa.
A reunião foi secreta, como

convém para maior rapidez. •

No dia em que vetarem a que-
brar essa praxe, surgirão *s
questões de ordem, as reclama-,
ções, os pontos d^ vista absplu-
tos, os exclusivismos e os melin*
dres.

. E o resultado é não ser posst*
vel passaç.de um artigo por
dia. '•".' ¦'¦!¦.' ,

O Sr. Fernando Magalhães
não conseguiu, realizar ontemprocessos já decididos serem ar-

(lulvados.na Secretaria de Esta*, ,
do da Justkae-Negócios lnt6: seu discurso de c .tica e oposi-

riores; e as." demais .sindicâncias [ção. .,
ou processos remetidos :á Pro-| Desejava o representante flumi-

nensé que o orador inscrito Itte
cedesse a vez. Era o Sr. Auguo*
to de LlmaM0 dejjutadò minei*
ro, entretanto,; não pôde satm-
fazer a vontade do professor e
antigo reitor. Seu. discurso- era
em continuação ao que pronun-
c:ara dois dias antes. Não po*
deria demorar a conclusão da
tese qúe vinha desenvolvendo.

Ò Intuito ,do Sr. Fernando
Magalhães era criticar a;inter-
vencão do Sr. Flores da Cunha
nos ;trabalhos da

as • grandes campanhas em prol
da nacionalidade.
— Por que não 1mpe'dln o
empréstimo?

Não ora governo.
—- Era urii deputado que nno

apoiava. .
V. ,-*. era tão calado na

Republica Velha, por que agora
fala tanto?¦— Por que sou homem aqui e
em qualquer lugar? '.'-' .4•")•

Todos oa maranhenses, de-"
viam plantar algodão.

E o melhor que V. Ex. fa*
zla era plantai batatas.

Questão doutrinária; assunto
constitucional. *.

O discurso da: véspera do Sr.
Cunha Vasconcellos foi ropleto
de incidentes pitorescos. !

Em aparte, o Sr. Morais
Andrade, da Chapa Única de áão
Paulo,. lembrou: ao orador que
aludisse oo - presidencialismo.
mo. „

O. Sr.. Cunha Vasconcellos
rewpóndèu, declarando: :.

Está adiante. Vòu tratar
disso. V*. Ex. é um vtdente.

Um deputado, observou:
Com aquelas barbas o Sr.

•Morais Andrade' deve: ser um
profeta. .'. . '•.'.

'"¦' 
Becébemds.a seguinte nota:
"Realizou-se. ontem, no Pala*

eiu uma caravana de elementos
do Partido Kepubliçano. carava
ria eBtá chetlada pelo Sr. Nor*
berto Bachraann. outro teuto*
.brasileiro." v" . j...Essa caravana pretendeu dar
üm caratet poiitlcc áMreunião
dos lavradores de Joinville.

Então..o Sr. Baçhmann faz
uma. serie de criticas :á política
e á administração do .prefeito,
sendo muito aparteade pro e
contra peloB Srs Steln Colin.
Schossland. Hans Lange; e ou-
tros. .

Os dlscureos e apartes foram
taquigratados. Não Iremos fa*
zer n transcrição na Integra do
local dos nossos colegas da A
Noticia".-.

Reproduzimos apenas os so
guint.és trechos: '

" O Dr í" Norbcrto Bach mann.
Quando a Revolução' de 30

triunfou o cambio estava a o.
hoje está a 4. Eu. brasileiro,
não tenho credito' no estrangei*
ro eriibora sein nm honiem non-
rado* Devo ainda na Alemanha,

I por conta de livros. 4 marcos a

tribunal Regional
¦ ¦'¦...*..»

Foram julgados numerosos proces-
sos de inscrição

-*-

dea^g^aM^s3Ufe: tóffi«Í«at1ig
mento e André de_ Parla_Porei.
ra e Dr.; Edgard Costa. Ocuvlo
Kellv e Fernando Junior. este

'procurador regional, reuniu-se,
ontem, á bora e local do costu-
me. sob a presdlencia do deeem.
oargador Ataulpho Paiva, o Tri.
u;.nal Regional do Distrito Fe-
deral.

Serviu de secretario ad-noc o
Dr Octacilio yessôa.. chefe de

nho' FranÇa. Manuel Santos
Mendes, Roque Moraes Coeta,
Celso . Fontes, Manue.l Pires,;
'•Marcillo Rogo. Manuel Muiaj.,
Nogueira. Belmiro Xavier Maga*
lhães. José Faria Lemos, Joao
Gomes Mendonça. Arthur Corrêa
da Veiga Manuel Martins Mo-
reira, José Velloeodos Rels-Ju-
nior, Valdemar Mwleiros Galvoã
Adriano Alves, Pinheiro. yAJj"!»

-0,.„.10 * dé Souza Martins, Pedro .PlntP
LWe aprovada.a áta da seé-, de, Siqueira.. Domingos P«rejra

*ãn v.terior o presidente pro. do. Amparo. Hanlbal Canoiup
f& o que-£m aprovado ina* Riheiro;*: Austregesilo &* .&$J.pos, o qiK ¦ 

p^io^Tplbunal. um I Luiz Pinh,ero. Belmiro Ros_a Gar.
pelo falecimento j çla?, CáTmen Alves, aosnimemente

voto" de pezar
San'

do, TiradenteB...no.gabinete do g0 aenl que até agora me fosso
"leader" da maioria, uma reu- j poBaivel oaga-Jos

balados " "

O Sr. Alberto Dlnlz em dlar
curso, ontem, na Assemblêa, ex-
pô3 aos seue pares aé neceselâa-
des do Acre e descreveu a ver-
dádelra situação «desse terrl-
torlo. . ,

Não falou no Acre revoluclo*
nario, nem tratou de abstra*
ções. _ 

'-
O discurso do, Sr. Diniz

agradou.

curadoria . >Geral de Republica,
com aviso-do Ministério da Jus-
tiça. : .;.,-' ') '-;','-

Pelo mesmo decreto,, o Sr. Mi.
nistro Procurador .Geral da Ré'
publi.ca encaminhará- os referi*
aos-procesG03 aos órgãos compè-
tentes da lei, para os fins de di-
reito. còm as instruções que
Uir pàréçereiri convenientes nos
casos pertinentes'á jurisdição fe-
deral, podendo propor, iao Sr;

- Ministro da Justiça o reepectl-.
VO arquivamento O. .Sr,* Mlnls-
tip^da"Justiça atribuirá, a. fun-
cionarlos da secretaria do ¦extin-
to. Senado Federal, õ. .òfrolamçn-
Inüas' sindicâncias e--procosso3" __.„ _.„  ...
qüe devera ser arquivadòsi -ijoísp-o'^.^Marres;%;.Çels .está qUals,não comp^«eçeyam
termos dé,ste -'ecreto, ea orgaiuí--' diãpo^to'-a. responder ao Sr. Ferr j,
zacãb'da'lii3ta_do3 que sè;dè?ti: - - _¦-_. ...^h»,

o Sr. Flores

mão dos deputados baianos o
que foi presidida pelo > interven*
tor Juracy Magalhães.

A reunião que.teve Inicio as
14 horas e 30 minutos, terminou
âa 15 horas,e. 15 minutos..tendo
sido ventilados na .mesma.- es*
•èuritos- 36 grande- ¦ importância
para a1 política interna do Ba.a
O para a politica nacional. A
sessão foi secreto com o compa-
recimento de toda a bancada
do P. S. D.".

Sairá desto vez a famosa pas*
ts pela qual tanto eBpera a

Baia? - _

dolClieie 
"dVsecVáo" dõ"I)epãria-1 Charles Roberf ÍHargreàvw

mento dos Correios e Telegra-, Martinlano,Senna . de - Oliveir*

A situação financeira do nossn
Estado agravar*se-á P*™osamon ¦
te com o empréstimo de 25 nin
contos recentemente contraído
pelo Governo. ,Eu vos asseçuro
sob piinha palavra de honra.qtw
no prpxlmo ano'oe lmposos se*
rfih niimentados* ;, _' O Dr.'. João Acacio. — E ea
declaro.-'sob minha honra, que
os impostos não ser5o aumen-

tos. Dr. Pedro, de Freitas Gon,
çalves Castro, que seryia em ço-
mi°são na Secretaria daquele
Tribunal.' onde vinha prestando
relevantes serviços á Justiça
Eleitoral desde o .mlcio dos: ser-
viços. Tambem -designou, o ..Sr.
Presidente uma 'comissão de fun.
cionarlos da .Secretaria . para
comparecer' aos funerais, e dar
pezames-á'família. ¦..-,- ¦ - ¦> ¦:.:"

Logo'após-foram julgados os
seguintes processos de inseri-
5 Relator — Desembargador

__TV^erno tem____„nlano Moraes Sarmento - 
^ueren-

Apôs o discurso do Sr. Dlnlz,
c General Chrlstoyão Bárcellos,

.,A i na presidência, .dèii a palavra
Assemblêa,', 8Uceyislvamente ;aos;,;Srs, Alcan-- ¦¦'¦ Vascon-.'03conseguindo a mudança de npr-1 tara Machado. ' Cunha- Vasco

;má na fclqmissáqídós 26. ; ,«...; ,>,| ceiiosé'Daniel dif Carvalho,

O jornal "A Noticia», de Joln-

municipal. Dr. Joáo Acacio uo*

Tasa reunião teve; iógar nó
diS deUPed°reira e á m«mj
Cv?aToarr^atarsV/aVK
,çáo de uma cooperativa agro*
"e^'os P^ehtes.-viam^.
alêni io.fl»!;?',»8 SrGustavo

que. pelo" noriie, denunciam „a
«oripenivtedesca

nue. tior enquanto, conserva em
seprpflo.' . _ , ¦ • rt ,.«O sr Jan Guedes. — O uo
verno revoliifinnarln prometeu
nniia fazer as escondidas.

O Dr. Jonn Accaçin. — Mas
tin ca°os em nue n seçredo f a
alma do neeocio. principalmente  

^^áepende 
a salvação 

^^^^:_^',OEtnd0- Acacio 
tott^V^^°3N«i
Carvalho Barbosa. Oscar Maga*

tes — Charle Adalberto Janin,
Valdemar Bezerra de Andrade,
Agsnor Mendes, Edith Santos
Slmas. Cândido Sebastião Ribei-
ro Porto, Salvador Malfitano
Francisco Pimenta de'Sampaio
Moraes. João Augusto de Frei.

Agenor Baptista de ' Alva*-- '- •-— Saroso-ias.

(Então o Dr.

íí uuow-t»«y — ~*:--.;.¦ * <-¦ ¦ '"f-j-—
• O^nltlmo achava-se com um
r"»* . . ________¦_...• «A., rio Mlnua

João
prefeito, expõe, em ¦ Unhas ge
rate as razões salvadoras da si*
tnSO^Dr'. 

Norberta Baçhmann
— Senhores! Se os imposto»
para o ano não foiem aumenta
dos dou-lhes- licença para que
ine botem ... ua cabeça.

O Dr. João- Airacio. — "«:'

rei pois. infelizmente, o despra-
zer dé vec ?o Dr. -Baçhmann com
a cabeça cheia -de ..'.

E assim termina o registro da
-,A-Noticia": . . 

'¦'!'-... ¦„.,„.
üí^Comi-está: palavra tao tetin*
tamonte luzitaua .^'->^ »

o comício na un*ptirin-tuus. eriüem teuesca. ¦.„-,.„,„„. 'ge 
5un-_e CamSeS' Continuando, en-

lefetüõu^np^salSo-Pensk^
de escoteiros," de Mlriaè irtradB oefa Frapciscâ. .nó tefes.ba^entM vivíi^s delirantes ac

nam ao Sr. Procurador Gerei'
da Republica; ficando os tuncwí
narios . designados, imediata-
mente'subordinados á respectiva
Diretoria do Gabinete, incum-
blndo-lhe a direção e fiscaliza;
cão dos respectivos serviços,
que deverão estar concluídos no
praso de 40. dias,, prorrogáveis a
critério do Sr., Ministro,

Seguiu para S. Paulo o Depu-
tado Macedo Soares

Pelo trem CrUzelro do Sul so-
gulü, ontem para.S, Paulo, o de-

putado; José Eduardo de Macedo
.EoaresV . , ,, ,. -\-« . ;',"i .;

0 còmtio dó Sr. Washingtoii
' Pires ccntittu'a eu^

bindo.. -...

O Sr. Washington PireS. titu*
ar pa pasta da. Educação, viyia
ão esquecido que poucçs eram ios

párédroa' que ainda ee, lémtra*
Por i6sb
fuaoionà

na^Magalhães,«para defender'^upo de 
^(^r^^^^da Cunha,.- bem Gerais, que i°.ln "* • ¦ -

lhães Lustosa. João AIvm da
Cruz. Valdemar Marques Perei-
ra- Antenor Lopes de< Carvalho.
Sylvia Pinheiro Guedes Pecego,
Evaristo Alves Drumont. Neiv*
ton Campos. Humberto Ranhae-
li,Muicio,.Hal£eldFontalnha, Ge*
numo Torreão. Manue . Arruoâ
Carvalho. Valdemar Martinsde
Souza. . Antenor da Costa _Pa-
checo., Carlos de .Almeida. Fon*
»eca. José da Serra;:Ba8tos,4Car.
Ios Gomes Lima: Canuto Setúbal,
dos Santos. •^.¦;Foramtmandados1
expodlre os .-competentes • -titUlos;
1 José Moreira v~ foi mamlado
arqulVí-r. -' Claüdino de Costa
_ indeferido. José

Junior. Jarbas Linhara= dá;:S,W
veira e Edeárd Pinto de Almel».
da. Foram mandados .expedir os
tlt,ulos,.r.espf5i:tivos. ;,;:;. '¦','<¦',:> x< ;¦ ¦

Relator'.- tr Juiz: 'Edgard, Cos».,';.;
ta--'-.Requerentes.—.-..¦Manuel- ç.i;
Gloria ;:Murta. Isa,bel- Beliaario
dos Santos, 

' Manuel Hnvi -f ¦
José Gomes da Silva,;.Oscar Ri-
beiro. José «.Egidlo dp «Oliveira
Belloi Cario" 

"Gonçalves dos Sam,
tos. -Pedro de Freitas Piauhy,
Emillo José. de. Oliveira .Bastos
e Hallev Pires Bandeira da S-R
veira. Foram mandados1 expedir,
os respectivos títulos..José .Hes-
panhol, Arthur Pedro . Ferreira,
Sydonio "Jos' de Oliveira. Ma-,
nuel Joannim Cardoso' e Deortí-
to- Nascimento. Convertidos-ps
lule-^mentos em diligencias* ¦

Relator — Juiz Oçtóvio. Kííy."—' Requerentes — . Manuel «AI»
ves Chlchorro.. Agenor , 

' Lopqs, ,
Joaquim' Jbsé: Fernandes da .Co.Sj
ta," Alberto Rodr*gt|6s Moura,
José Rámiro 'Ferreira' .TheiUo.
rico' dos - Santois -.Vlàgalhãos. Flr-;
me de Almeida Sarrosi . 3 a lio
Erlco Diniz. Sim*;: cio L.ve df,
Sousa. ' Jacquès ;I.iéoaard Monr.
gruel, " Octavio - Francisco na,
SiiVa- Nicanor-José'Garcia.' Ju»,
.10 Fernandes de"AniV-i'- J'"'.1 •*"•
V,»;'á^.cio • Gomes O^Isd de: i^im»
(Bíutobi Guilaerme BPilani ::./'^
cides Gonçalves. Moreira. Al-
mentario Pinto, Remo Bocadoro,
Arlindo José. Pinto, Antonioi
Martins Barbosa,' Plauto Autu-
«és Kódrigues, Manuel de l>aula
Aragão,-. .Argemirò/ Nogueira,
Joaquim César dos Santos. Rey-
naldo de Azevedo Freitas è An-

,re wU-v- tonio Roque da Coeta Filho. Fo,
Mendohral ram mandados expedir.os títulos

Magalhães, .João Beraldò,. Raul

Sá, Mastin Soares, José Braz,

>Valdomlro MagàlhãeB e Feruandc.

de Abreu. ¦'.¦

EMS PAULO

ÒHEGA HOJE AO 4RI0 
O SR

1'. CRETARIO DA FAZENDA i

S •PAULO, 28 (Serviço espe.
olal ao "Jornal doftBrasir-
pelo telegrama) — O Sr. i rau.
cisco Alvts dos Santos i>^°<£?-
creuino da Fazenda, seguiu pelo

Cruzeiro do Sul" para essa Ca.

0 que resolveu, ònteiw5
o Tribunal Superior

Se-Só na sessão de terça-feira o
nhor Lauro Santos, deputado pelo
Espirito Santo, receberá seu diploma
^r . :._ ...,„ j» BoiiM termina negando

Tambem o Sr. Antônio Oâr.
'^•Hk»,-' 

presidenlr úm. Assemblêa Lam;deaua existência
•' "^üarional Cóhstltninte, estew '

"::i ontem no Pa.aClb do Oatéte
' :lcoiiferenclando longo t^mpn'• còm o Chefe do Governo Pro.
"''¦-fisorio.''' .«' ,.!• A mama epaterericla -^-, dizia';
'" se 

'__"-'não' 
foram estranhos. os

assuntos ventilados na pálea.
-' tra do Õénera' Flores da Cnnha

com o Sr. Getulio Vargas.,

Presentes todos os juizes, re
uniu^e* ontem, soba presideii-
cia do Ministro Hermeneglldo

nltai .* de Barris; o' Tribunal Superior
Pl,saÍgundo informações que^obti. de^Justlça^EleRonil.^ ^

faltado, com causa Iwtltl

mesmo o ministro que
na tradicional "gaiola de *íuro"

pt> iva 
"despercebido do . upsso

nundo político.
. üm dia, porèrti, surge a fam.>

a., crise polltlco-ministerlai, ; ó

ior Armando de Salles^ Oliveira,
cuidara, uo Rio,' do íeajustamen
to de contas entre'o Estado de
S. Paulo e ó Governo Federal.

. BM. EXILAI» -PAULISTA
ESÍEÍRADO, ALI' ,

b\ PAÓLOi. 26 (H) — E' es-
purado . áinanhã em Santos, üe
onde virá imediatamente .para
Si Paulo, o Major Arlstides LU-
le Pentekdo, exilado paulwta.
que foi comandante do Batalhão
14. de -J ulho, no . movimento üe
tí?3PAGANDÒ OS TOROS DE

APÓLICES _/
8:' PA DLO, 26 (H) - O Tesou

ro do Estado-iniola na proxma
<«« o nàeamento dos 3Urf'3

Andiencia aos congressistas

dblfl ministros éntendemjle ^n:|aemana o pagamento^ dos 
^, 

s

donarsuas paatas. B' então XlSf d^S emVUmo? -

quando aparece o Sr. Waahmg-

' '

: ¦:¦¦¦-.:¦ 
..-

•;.i

. ,

.Jía. hora destinada , aos ,-con-
gáíessistas, o Chefe .do-Governo
Provisório, -recebeu, ontem, no
Catete, «seguintes constituiu-
tos:

Arlindo Leonl. Pedro Verga*
rà, Valdemar Falcão. João Penl*
do. Arruda Falcão. Sampaio po»
ta. Freire de Andrade. > Valente
de Lima, Agenor Monte. Antonlr
Machado. Nerén Ramos. Carlos

•«•-•OllyelTa, Abelardo Marinho,
fiteardo Machado, EuvaldoDo-'dl- José de Sá, Agamenon de
Magalhães. Hngo Napoleão. João'
Simplicio, Ascanio Tubino. M."C. Odes Monteiro, ísidro dc
Vasooncelos, Guedes Nogueira

• Joto Pinheiro Filho. Pedro Ra-
éka. Frederico Voltenbuttel. La-
cerda Werneck, Pacheco de Oli
Teir» « Alberto Rosetti.

teria solicita& exoneraçar
o Comandante da V Repsc

Iflitítar' 
"

:k: Corria, ontem, no Quartel Ge
. nerel do Exercito, que o Geue

'" ral Alvaío Guilherme Marlante
Comandante da 1- Região Ml.i
ttr. havia solicitado, exonera
cão daquela função.

O General Marlante já ha me-,
ses se encontra doente e. por

, leso, aceitamos- como segure
essa informação.

Podemos mesmo acrescentai
qne. esse General, talvez, venhi
a substituir o seu colega G6»

- Monteiro, no Inspetoria do 1
-Srupo de Regiões. •

'• - Caso se oõnlirme a noticia aa

ton Pires tomando parte nos

conciliàbuios dos bastidores.
sua estrela,-já meío apassdá

em"iípnsequ6ncia do

dede apollcçs

^inlPa%2faaProm^a
da Lepra,, da Companhia Electro.
Aletaiurglca Brasileira, daJEI. de
Ferro de Morro Agudo e da. Com.

[V:.wn**~K panhla de Melhoramentos do

„ __ desapareci-. Monte Alto. vencidos em Janeiro
, __v_.,i"l «orrente.

mento do Sr. Olegario M*,cl^ Á

voltou a brilhar, e com intensida-1 NA. pAlA
de.

Já agora raro ê o dia que o

Sr. Washington Pires não recebe

uma duzla de deputados ou uma

trinca de interventores;.

A. FRENTE NEGRA DO ESTA.
DO ESTEVE REUNIDA

S. SALVADOR, 26 (H) — ES
teve reunida ontem, em sessão
extraordinária., a Frente Nesçra

Ainda ontem ali estiveram os 
^Bafa: 

W^^Tã^U
Srs. Juracy Magalhães, interven- «*ntd,^a% massas 

' 
prole,

tor na Baia, e deputados Joaquim tartãa.

cida 
lT°ürtlnTa reunião, já o^

tom compareceu, tomando parte
nos trabalhos. ; •;

— Com a publicação do_rim
número especial db ¦ Bolrtta .Hlg-
toral. ontem, ficaram completa-
mente regularizadas todas aa
Sécrlções feitas aos juizes elei-
torals do Distrito Federal, assim
como os pedido» de qualificação
Nessas condições, £ff<;0"idtolttloprazo legal, os respetivos titu-
los poderão ser expedidos. ,.

Na Imprensa Nacional não
existe nenhum original vanüen-
te de publicação.^ conforme foi
verificado peUi Secretaria do
Tribunal Superior, a quem, prl-
va ivamente. Incumbia publica-
cão do Boletim -Eleitoral 'ex*vi
do dlsnosto no Código Eieitorai
e no Regimento Geral.

— Ainda na sessão de ontem
hão pôde ficar concluído o jul-
gamento do ,proceRso referente
a eleição do Espirito Santo. ^A vaga deixada pelo Sr. Jerp*
nymo Monteiro, do Partido da
Lavoura, -ainda não Preenchida.
Na primeira eleição estava,colo*
cado. como primeiro suplente, o
Sr' LuSTTlnoco da Fonseca. Em
Virtude de eleiçõeã renovadas em
secçess anuladas, passou para
OTlmeiro suplente o Sr, Lauro
Faria tantos..O.Sr. rinocc-re.
.correu porém; para anular a 5*
secção do município de :Cachoei*
rõ 

Sdo Itapemirim. combatendo,
assim, o seu próprio, colega de
partido.

telro de Salles termina neg;
provimento ao recurao âo — -
Tinoco da Fonseca. ._T 

De maneira que, sú na sessão
de terça-feira será - expeüldo o
diploma ao candidato. Lauro Fa*
Via Santos, que, d»sderiogo,. £
poderá empossar na Assemblêa

^CTSÍBã«ta.f apontem,

fez uma reclamação no Iriiz elei*
tnral de Laguna, dizendo-se re-
pr?=entanteagdo Partid, Rociai•Evolncionleta. em Santa Cntarl-
na. Havendo aquele - magistrado
mandado que Clarlbá-te ^Galvaoprovasse o alegado, o reclaman-
te não concordou e,apelou para
o Tribunal' Superior: • ¦. -y- . -

Este, porém, unanimemente,
ratificou a declsão^o Trl2'in,„
Regional, que arquivou a recla-
macãó. porque, sendo outr is cl-
dadãos os representantes do P.
g B o recorrente - não pocia
usurpar-lhe as 

'fum-õas para re*
querer em nome do mesmo u-s-
ta 

E como acentuou no seu pare*
eer. o desembargador proc irador
geral, a reclamação nao foi ln-
deferida, nem o juiz e.eitoralI a
apreciou ainda; terminou^ uma
exigência, que o Sr. Çlarilmlte l
não quis ou não perto cumprir.

_ o Tribunal Superior conde;
nou Luiz Nicoline, porque, ao
requereT sua qúalificaçãf e ins*
crlcãó no alistamento eleitoral,
declarou ser brasileiro,-.natural
de Juiz de Ffira. quando ficou
provado ser estrangeiro, natural
da Halla A condenação fol^lm*
posta no grau minimo dp _s 2
rio art* 107 do Código Eleitoral.
Foi relator o Sr. Mmtelrq de
Salles. euJó voto foi aprovado

PARTinn REPUBLICANO
PAULISTA

O QUE DISSE O SR. MANUELU VILAB0IM

S. PAULO. 28. (H-V-OSI*
Mínuel ¦¦Vlllaboini. .falando sobro
c* movimento tendente à^orsauí
zação de novo partido político
declarou que isso sô; tinha-por
objetivo combater o velho rar*
tido Republicano Paulista. .

Anuncia-se, em relação ao
mesmo assunto, que a Jeputada
Carlota de Queiroz^ se externa*
ra contra a projetada l^o. tn*
tendendo que atê.novas eleições
todas as agremiações (le -t>ao
Paulo devem manter-se inaepen*
dentes.

Pfirtugal - convertido o'julga- resnectlv.ós. , „.„,. j.-.,.foriugai ...,„„„, I Foi.encerrada a sessão as 14
m 

Rel°ato? - ÍSbkrgador Fa- horas e 30 minutos.. .. « .

acompanhado de sua família,
um secretario larticular e um
assistente militar.. ...... ,. •. .' 1

Com antecipação, o Wervcn
tor mandou reservar aposentos
no Hotel Copacabana.

Segundo lnformaçõw do seu
gabinete, o Sr. Valladares vai
ao Rio "tratar de ímere^ses ge*
rais da administração ao F.ata
do" e. pretende, demora.-se -res
ou quatro dias. a menos que seja
necessário dilatar esse prazo.

0 WSTERIO DA AGRI-
CULTURA ESTA' INTESES,

SADONAíNDUSTRIADO
PAPEL NACIONAL

ESPERADO OSE.'J.;C. DE
, MACEDO SOARES

S. PAULO.' 26."(H.) - O fun*
clonalismo publico deetn Capl-
tal prepara-so para receber ama-
nhã festivamente o Oejutalo •>•
C de Macedo Soares, reconheci*
do á sua interferência Junto ao
Chefe do Governo Proíiaono pe-
la volta aos respectivos cargos
dos funcionários publlcis afãs-
tados por mnti*o-dò movimento
paulista dç 1932.

AÇÃO NACIONAL INTE-
0RALISTA

Ò parecer do relator. Sr. Mon- unanlmementei

VARltíS ELEMENTOS ESPE*
RADO^EM S. PAULO

S PADLO 26, (H.) — São
esperados no* domingo, diversos
elementos Integralietas. entie
outros os Srs. Ribeiro Couto,
Madeira de Freitas. Capitão Je*
hovah Motta e Thlers Martins
Moreira.

VEM AO RIO 0 INTERVEN-
TOR Í)E MINAS '

O SR. BENEDITO VALADA-
RES CHEGA HOJE A ESTA

CAPITAL

BELO HORIZONTE.' 26 (H.l
/.<— -Em carro especial ligado ao
I noturno, segue bole para o BK»
b Sr. Benedicto Valladarcs.

PORTO ALEGRE. 26. («*,) —
Esteve no Rio Grande, do t>ui,
estudando" as matérias 

' primas
riograndenses' '< próprias - para, â
fabricação. da, celulose destinada
ao fabrico dó papel,, um,técnico
do Ministério da Agricultura.

Acredita, o técnico, que o
bambu' e a casca de arroz, em*
pregados para eete fim, dariam
resultados satisfatórios. A esse
respeito o representante do. .Ml-
nisterlo da Agricultura ouviu a
opinião dos fabricantes de papel
daqui.

|N0 RIO GRANDE DO SUL

CHEGOU A PORTO ALEGRE O
DEPUTADO GOSSLING .

PORTO ALEGRE. 26 (H) —
Chogiiu o esta capital o deputado
Walter Gossling qno embarca
hoje para- c Rio de Janeiro. .

O Sr. Gossling, em declaração
á imprensa, disse ter boa impres.
são dos trabalhos da Constituln.
te, espetando, quanto antes, a
nova Constituição. ,

ENTRIC AS MALHAS... — Ho
tempo de cnlor. é convenlmte evl-
tar o u»o de caml.au de tecido»
liso», ane «e molknm e «e colam
A Dfle I>cvem-»e nrefertr a» de
íeeldo» cclulare». de malba bem
aberta, que permitem melbor
?etíacflo da o»l«. «»" mrtUta de"írrlSTcnto oel» raPld. evapo-
•*~*n ,1o «nor — Irt*»*

ATmMmmÃçMs~DA fundação wspauio
. ¦ »* ¦>- .---'" j ___wjt^c_______r^___FV^^^"**^^,,^^*^t,fc^Lrt i í^i Ví_t > * ___.' ,í'*»*j!iÉ(j_,*v___L «^^M^E^^^L»tf^^*^. ¦¦ msss^ Kyjíj?ira*iMiMÍSMK!' * ¦ '** "'"«""¦í^li^W^^B^PWBI

edição ontem

^s^ÃHSsssaKSSfii-ssaffiÈSftftr*

AA. B. VEM FAVOR DOS
VENDEDORES DE í

JORNAIS "

A Associação Brasileira de Im»
pTensa, em face da máloiacao
do importo municipal a que fit
càram sujeitos os vendedores Am,
jornais pelo ultimo orçamen-.cv
enviou ao Interventor. Pedro tíiy
nesto o seguinte oficio: .'.'A Associação Brasileira ¦ de
Imprensa; representada pelo eeq
vice-presidente. - abaixo assinado,
no impedimento ocasionar do
presidente' e- ha defesí.dos intej),
resses dos vendedoreB de .iornais,
vem, em face do ultimo orça-
mentò municipal, expor 1 V. Es.
o seguinte, de acordo com a jm-
blicaçâo ineerta no "JoriiM do
Brasil",' dé 17 :do-eorreny •'O
aumento.- de: imposto .'municipal
da licença- ,dop ¦ vçndedores .-d*
jornais não. se íimitou, ?omo .stfr
puzemoB, áo concernente aos. Io» •,;
callzadort'nõs logradouros da zo-
na suburbana. que'."t)agaimi, at*
agora 60Í00O. passaram, pelo nc-
vo orçamento..m.ser taxados çop»
90$000. Esses e os demais, ven?
dédores de jornais tivetam. alénj
disso, o respectivo-Imposto acres-
cldo, no* decreto de regulamenta
de imposto da licença de locali*
zação de .Industria, comércioo
profissão,' dè um alvará de rei»
'50$000. que eleva a " 170*000 .• -
licença dos dá' zona -urbana.n»
140$000. ou -sejam mais 70$000>
a doe da .zona ouburbana e 'ai

1ÍO$000 a"dos da zona rural.Ja
dissemos, e álnda não temos ra.
zão para modificar essa exposfc
ção, que atribuímos a gimple»
equivoco tão sensível. aument^
de' imposto desses operosos an*W
Uares da Imprensa, a cujo ardna
labor e excelente organ raçao^

'deve a população carioca -m
exemplar e ininterrupta regai*-
rldade com qne. por maiores que
sejam os embaraçoe do ¦ trateg*
a do transito da cidade. ._•*
mais confusa a anormalida.t»
do« seus serviçoe de transporte,
adquire os jornais desde manha
cedo atâ a noite alta. A lenda
de fabulosos lucros da revenda
de jornais que a má vontade-te. 1
cen em torno do que não. chega,
na realidade, a constituir nego-
cio remunerador. intimas, com»
são. as vantagens dai resultan»
tée. Impressionou, ao que par»
ce, os elaboradores dos orçamen* •
tos municipais, naturalmente
pouco conhecedores dos esforços
e dos sacrifícios "de toda a sorte'
qne os vendedores de jornaia
têm de suportar e vencer par»
tão pequena remuneração. So.»
Influencia dessa fantasiosa tra-
ma e o desconhecimento da exa-
ta situação dessa pohre gente
poderia, realmente, conduzir oa
organizadores das pautas orç*
mentarlas dêete ano ao equivoco
de Incluir tão penoso mister ha
tabela do comércio e das indus-
trlas instalada», e localizadas,
elevando o imposto que já p?sa-
va sobre esse verdadeiro e rude
serviço bracal e alterando o ro-
çime tributário a que ns. que _•
executam com tão grande pro-
vluo para o publico, pao ent^
mente se Bubmetiam havia _i
dezeseis anos. # Conslderand<H
pois. de plena justiça o que
pleiteara os atingido, peloMin-
posto majorado. é que achamos
de bom alvltre transmitir a

IV. Ex o presente ap«lo _ -j
Heitor Beltrão, vice-presidente."

.
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Comissão de Estudos Financeiros
Econômicos dos Estados

e
-:t:»r.i-

Na reunião, de ontem o Sr. Ministro Oswaldo' 
Aranha fez importantes declarações

. sobre a situação do Brasil
,*'. ,.,i.,. .>. ¦%•»••<¦¦ ».¦¦ '

^stitirto de Amnaro Social
mamtmémmmmmmmmomimmmmummmmmmtmmiÊtmmmimmmmutHmmima

"A mendicância verdadeira não pode ser reprimida,
mas assistida" — diz em oficio ao Chefe ,"*.*.¦•

de Policia o Pr. César Garcez _.
,.'.-.,_/„:.... ¦.;•.,;..,.--::.'',;_'.'..-.»*.¦__.''-?¦*¦¦•, AM.yy y-y-y-y

Sob a presidência dq Sr. J. G
pereira Lima? e c-m á« presença
_oá* Si»'. Dr'.' Osvaldo" «irauha,
Ministro da Fazenda, Joaquim
Jatramby. J. C. de Macedo Soa-
reev- VVaidemar FaiCão, Mario

¦;aa-p"òp.'«-Ifú._.Petim £aes I_eme,
Sklceu" '&•¦', .A'AxAyem. Eugênio?7udlu Mhàro'¦' Vílentlm -Hou-

reuniu-se a. Comissão .ge
tístudos Financeiros e Bco«
jómicoa dos Estacou e« Municl*;

Ao abrir a sesjáo; o Sr. Presl,
dente: opderatu^tise .com a, ço-n.issa. pe.a presença do Sc, Mi-
,i.'«ro Osvaldo Aranha;*. _

coceirõs
27466

DECRETOS ASSINADOS ¦

Nomearão de.-dois corretores de mercadorias —
PromcípSesirdeíibôcíais'^ .Ã-niada -7-» Npmea-»
çõesj; ._^jtié.$.i^í5^^

- riâ""'AÍ_ír^^
f|èíéhciash.e*classifieáções': np Exercito?

m-
O Chefe do Governo Pro-lso-lo

usinou aè seguintes:
NA PASTA DO TRABALHO
Nomeando Theophilo Bezerra

C-ascfto e Osvaldo Gonçalves da
Silva Viana para corretores de
mercadorias do Distrito Federal,
o auxiliar datilografo em Per»
Mmbuco, Olclmiro' Fernando' ' de
Bobca Saio Clalr para auxiliar' fiaoal na Paraíba; e o contrutado
•I asegunda Inspetoria, no Para,
Alfeu da Costa Aguiar para an»
xllfar da mesmf. Inspetoria.

NA PASTA DA MARINHA
PròmoVendo no corpo' .de' San*

de, a capitão de mar e guerra
medico, o capitão de fragata Dr.
Ruflno Antunes dé Alencar Ja»
nlor; e a capitão de fragata me*
dlco. oa capitães de corveta. Drs.
Fábio Alves de Vasconcelos e Oa-
valdo Palha. ea. todos por mereci»
mento; e por antigüidade, a capi.
tao de fragrata -medico, o. capltâoi
da Còrvéta-Dr/ Carloa'; Vlveti?»
dá Coata,_-i_o_i;;_ na moAtãiá»
farmacêuticos, a -capitão oa-teor»
veta, por merecimento, o capitão»
tenente Juvenil Lopes; e poi an»
tlguidade, a capltâo-tenente, O l.o
tenente Bruno Jaime de Argollo
Silvado e a 1' tenente, o segun»
do tenente Marcelino João daa
Chagas* '¦

Exonerando: o capitão da mar
e gnarra médico. Dr. Júlio Pires
Torto Carrero, - de diretor de Ga-
binete de Identificação da Arma»
da; o capitão de corveta Antao
Alvares Barata, de comandante
do oontra-torpedelro "Mara-
nhâo", Celso de Magalhães de
eub-of.olal telegrafieta, por ter
sido nomeado terceiro.oficial da
Diretoria do-Expediente da Se»
cretaria de Estado; e Albino' dos
Santos Fronte,-de desenhista ae
2.* clasee da especialidade do ma»
quinas do Arsenal de Marinha
desta capital, por ter optado pelo
cargo de engenheiro ajudante da
Diretoria de Engenharia Muaicl-
V*\. . 

"
Nomeando o capitão de corveta

medico. Dr. Heraldo Maciel para
diretor db GaMnpla. de, Identlfi*
cação? fla Armado*, .o càpllAo,;Ue
eorveta' Hií_i|tótto._eyAr._a, [.ijuap.
para ;çOmi_iid«"te 

'-do..pónt 
$¦&£;

pedelrk-Mari^fiS.Í^»^. «*?-*'•
ro Soarfeã.para desenhista de ee*
gunda classe da especialidade, de

||P__t~-

ml_s.e8.de 3.* batalhão,.em Ca-
choeira; na cavalaria, os capitães
Severino de Freitas Prestes Pilho
do esquadrão de metralhal»iras
do 2.* regimento indepéadenté
em S. Borja, para o esa-iaJi-ão
extranumerarlo do 14.» regimento
independente em Dom Pçdriw, e
Francisco Becker Relsechneider
deste esquadrão e regimento pa-
ra o 3." esquadrão, sem efetivo
Ao 6.* regimento independcinte,
em Rosário; na artilhería, o te-
aente-coronel José Nery E-^ban»
ck da Câmara, do 3." regimento
montado sem efetivo para o' 1.*
grupo de costa, na Fortaleza de
Santa Cruz; e os capitães J.eano
Américo Formei da 1.* bateria in»
aependenle-de costa, para a sexta
do 3.* regimento montado sem efe
tivo e Raimundo Costa Lima des»
ta bateria eregimnto, para a pri-melra bateria' independente dé
coata; na infantaria', os maiores
João Isidrc Caldas do baUlbâo
.Escola para-to.Z:* de cacadjres ;.'»'Otávio Alves dé Araujo. db qua»dro ordinário "para o- snplcmen.
tar; capitães Milton Torres, da
fiex.a compstfh-à sem éfétivb. pá-ra ajudante do'" 6.* regimento,
Heitor Eustorglo de Oliveira' *e
Silva, da 6.* companhia, sem ele»
tivo par ai a 1." companhia do 9."

«V*
WÈ$:$A'Aí \

regimento,. Gilberto " de Castro
Fontoura, da 1.» companhia do
9 • regimento, para ajudante do
l." batalhão do .9.* regimento,
José Correia de Mello, da 6.* com»
panhia do 6.° regimento, para a
companhia de metralhadoras do
2.° batalhão do 5 • regimenl >, Ma»
noe] Stol Nogueira, da 6.* comua-
nhla sem efetivo, para a segunda•do 4.* baatlhão de caçadores. Ros»
sino de Medeiros- Raposo, la 3.*
companhia para a terceira. eem
efetivo, de 22." de caçadores. Hei»
tor Cabra] Ulleséa, da 3.* compa»
uhia sem efetivo, para a sagun»
da do 22." de ceçadores, Júlio
Perouse Pontes, da 3.* compa-
nhla, sem efetivo, do 29." do na-
çadoree para a companhia de me»
tralhadoraa do 22." de caçadores é
Alberto. Zamiht, da 5" companhia
do. 4." regimento, para a sexta sem
eletivo, do. 9;*,~regimento;'.Coarac*.
de,Olinda Campeio, da' 2."' Jompa»
nh.á dò-3".»"<"de ;caçpdòre's para a
companhia de. metralhadoras do
3.-, hatllhâo,;dò, 6. ¦ reglmenw; e
Francisco de., Assis AlmeUa e
Souza, da companhia de _n_tra»

maquinas do. Arsenal de Marinha | lhadoraa do 3." batalhão do 6 * re»
desta capital: e Otacillò de Aze- gimento para a segundado 3." da
vedo Tho___t_.on {paras13." oficial

y

vedo .Thompson iparai - _.----
da Diretoria do Arsenal'de Ma»'"rin-A-^Ãta-Wápltal.-^ V7. m '•.*-•

Transferindo para a reuerva
de primeira-claase -o* capitão ~de
mar e guerra medico. Dr. Jullo
Pires Porto Carrero, e o «capitão
de corveta farmacêutico Joaquim
Amaral Jansen de Faria.

Concedendo reforma no posto
dé segundo tenente, aos sub-ofl-
oiale José Hipolito de Oliveira e
Otávio LéWènço Sanjürjo, o Jjomesmo poeto,- o Büb*oflCial Er»
nerto.pérnândeB dá Silva. '.

NA PASTA PA GUElRRA
Abrindo o credito especial, de

caçadores.
Classificando o coronel Otavia»

no- Joséda Silva, do 2." regimen-
to de cavalaria independente, em
s; Borja e o capitão Pedro* Cor»
r.êa Pinto, no l." esquadrão do
9.* regimento de cavalaria Inde-
pendente ein S. Gabriel; é na
aviação, oe capitães Osvaldo Ba-
Ioussler ná-4• esquadrilha Io 1."
regimento e Miguel--Lampert, na
2.» esquadrilha do 3.° regimen\o. |Considerando reformado por in
validéz, 'o l.6* tenente farnuceu.
tico Alberto Gomes Coutinho: -

Mandando .incluir no respecti-
vo quadro os capitães Mario de
Carvalho Valle. de infanteria

O RELATÓRIO" DA r SBCÇAO
^TECNICr'. DA COMISSÃO
Em segiida. c Sr. Presidente

deu a palavra ao Sr. Valentim
Jouçae que leu o relatório dos
,-abalhos executados pela-Sepíau

Técnica da Comissão de Estudos
Viuancelros é ificjnomlcos. «dos
Estados e Municípios;,. No de-
curst.-- da '.élur desse trabalho,
o Sr. Valentim Bouças apresen.
•v.*4 os livros de escrituração dos.
empi estimo» istaduaU . é muni-
oi-pal-, em número de d?.18"" um
«intetifcoe outro'analítico. .

• O- br. M.ni-tro' *J*>i«.*i-*,o Ara.
-.il ¦¦em-a arte', encarecendo, o
/aloi- dos 'iv.oa, '¦¦ qüo acabavaia

¦it f ' aij.-ew-titàd".? pelo SP.-;Va-
ientim Bouças. diBee qüé havia
uma tal coàíu_ão st.V-e os em-
.i.estln-OB extãrnós que sô re-
putemente -íorará conhecidos

».,'»;_, *',.,ivst!mij_' íedcrals; sobre
que nãó havia' noticias* até. aa»»-.'
iTatõu alnduo ar. Osvaldo «..*...
i.ha das normas sõgiildas unlver..
_almente "ela ."«amente' aos em.
prestlmos, cujos títulos sô pedem
desaparecer no fl-n: dos mesmos
empréstimos, de mddo que um
titulo apresentado.'!-nuhca : ,ROde
eer recusado;' -.Ra. .en.tetaotP.'.
banqueiros «qúei-mandam-mensal-

._,.te no -Mh-ütfWiK da^íFa^euüí.
uma rela.õo dos- Utuiqâ.qUe i a
rám .ap-res--*tadv*-..-A.n £.. . .
eesae relações eram recebidas
e jogadan no arquivo do Te-.uro,
sem-o-menor exame, porque nao
despertava interesse. -Isso naç
sucede agora, nem sucederá de
futuro. Na --eforma do Tesouro
será organizada a Diretoria das
Finanças com o fim de- registrar
e controlar o movimento ílnat--
ceiro. Terão, então, todos os ban.
queiros de enviar ao Tesouro as.
relações doo títulos apresenta-

O* Sr. Eugênio Gudím Filho
oediuüo permissão1 para um pjiarf,
te, declarou que o nosso palB O
pauoerrimo, correspondendo a sua
renda anual a pouco mais de seis
libras esterlinas por habitante.
Ha a, considerar tambem a ex.
tensão territorial do pa*8; quan-
do se estuda: as' suas' condições
econômicas. ?'.*¦"-Finda a leitura ' do . relatório,
que .ausou '-tcelente Impressão,
o Sr. Presidente dlssé ati* sobre
61e poderiam, se protíunclar os
membros.dá.!C_mlSsap^. ¦«¦!•;.

¦ De ¦wá''P-rtè "deélttròtt -*q_e
sem" se* recorrer, ao' capital es-
trangelro ou-âJferitissão^nao sabe
como criar indústrias, novas Por
outro lado.'nãp.se ipOde condenar
o que se passou.' Brasileiros íçuU
tos e inteligentes se empenharam
na obra de transformar'o- Brasil
colônia' no que hoje 6. Devemos
ter- confiança no futuro. A si-
tuação é pésslma«'em"tódo o mun-
do devido & crise. Para n6s, par-,
tlcularmente, ela so agrava por-
que não temos combustível. Os
Estados não podem viver com os
Suas renda* e recorrem a e-n.
prestlmos no Banco do Brasil e
nas Caixas Econômicas.
VOTO DB LOUVOR AO SR. :

VALENTIM BOüQAB.
O Sr. Eug.hio Gudin Filho.

propOs um voto de louvor ao Sr.
Valentim F. Bouças, pelo brl-
lhante trabalho apresentado, con
cltando-o a continuar no seu es.
forço dinâmico e referiu-se e»H>e.
clalmento as vantagens que en-
cerram os livros de escrituração
apresentados. .Assoclandojse as
palavras do Sr. Eugênio Gudin
Filho.' o Sr.. Waldemar. FalcSo
secundou os louvores ao Sr. Va»,
Ientim F. Bouças, .acrescentando,
que, como .membro da A.seem.
bléa Nacional -Constituinte, -pode
dizer- quão utll têm • sido os
trabalhos da Secção' Técnica, da
Comissão par os constituintes
que so louvam nos seus d-dou
para a confecção de emendas re»
¦ativas- á distribuição- de rendas
entre a União, o Estados e o»
Municípios, m.j

O Sr. Presidente Oir conelde-
rar os trabalhos da Seoção
T«_cnica como o _.rimei_o grande
passo para uma -bra do vulto so.
tre a -jconomia e as linr1_,«.-;_s d«i
pafs. Manlfestandi»*«.*Mle iicflruo
co«u o Sr. "Waldemar Falcão o
Sr. Mario de Andrade Ramcs
rtcolfcva íue no sé'» trabailio --.
bi-e t divisão dtt? rendxs ia
a**, lou nos traba.u_.s di S.-sçi.o
Técnica. Está, de acérdo com o
voto de louvor, tendo a.lamentar;

noa feitos á União, esta receneu
Hl muhõe. do contos, Já pagou
8 milhões e devo. ainda. 10 mi:
ihées, E' pelo' regime «tas finuu
ças controladas ¦ daudo ao Mluis»
terio da t zeuda.ú.i caráter te-
cnlco -e atribuindo, ao seu titulai
a responsabilidade peBBoal peiu
equilíbrio orçamentário; isso nio
<t novidade. Em outros países hu
esse' regime de réâponSabllidaue
pessoal e em aiguns mesmo, ha
o Ministério do Orçamento, do-
oro; o orçamento não ha a con.
liderar, oo a sua confecção. - or
jatido a .ecelta' e fixando a des-
peza, ha .tambem; a. sua defeza
çaraterlzada por uma flsaallzaçâ-*rigorosa - '.dq- '¦ • ¦• u. 'umrl"'mento.

O Ministro da Fazenda, senão
responsável pelo. -equilíbrio or»
çamentarlo, vetará, as. despeza»
extraordinárias propostas, poden»do ' > üajiítlr "úéias. 

porem. s«
houver: excesso de arrecadação
Continuando, diz ©• Sr. , Osvaldo
Aranha que a s uação do Ta.
-ouro d á aelhor possível atual,
mente. • « . . • ¦ •'.-

Toda* aa dividas normais da
União estavam' .-pagas, «Hoje - as
compra*, gão feltan a dinheiro e
não ba contas em atrazo. «Todas'
as despesas- com a revoluç.Vo do
S. Paulo foram igualmente pá»
gas.

Referindo-se. ã divida flutuan*"te declarou que ela estava, cal-
culada em um millifto de contos-,
Mas . * examinadas «essas divi»
das mais.;atentamente, e retira-
das da relação as suspeitas ai»
gumas de,as muito.antigas res*
tavam praticamente, a pagarapenas 367 mil Contos, doa quais
200 .mil-provenientes de*sêmen
ças judiciais.

Acredita pois. que com 260
mU contog conseguirá liquidar a
divida flutuante. .'¦ «;'.- ¦¦-

(¦¦¦ Quanto ã situação das rendas•publicas, ¦ Já neste ano. -apresen-'«teu o balancete de, 10 do corrente,
fornecido fi pelo Banco, do Brasil,
que, hoje, é quem. faz todos os
pagameutQa e quem recolhe - todi.
a receita.

Esse balancote demonstra quea receita foi. desde 1* de .fatiei
ro até aquele dia, de 82.000 con»
tos, e a despesa de 43.000 oon-
tos, ,,,.¦ - >-.*. ;Com o saldo credor de Dezem
br6, coni nials 

'250.000 
contos de

títulos do Departamento Nado
naldo Café e com-outras dispo-
iilbllidudes, o Tesouro dispunha,
praticamente de cerca de 600.000
contos. E como está multo adian
tado o acOrdo sobre, as dividas
externas, ele dará ¦. ap . Tesouro
1.190-000 contos, que serão as*
airr distribuídos: 250.000 paru
liquidação da divida flutuante:
432.000 para liquidação: da divida
do Banco do Brasil; 100.000 con»
tos para o Banco'Rural..ficando
ainda, cerca de 400 000 contos pa-
ra acudir despesas.'. com . obras
.novas, «sobretudo de ..fomento., e
a créditos extraordinários.;' x Informou q ue. o acflrdq, q ue. es»
.tá jnegociando.com.os credores

.externos,- quer quanto ás dividas
dà União, quer ãs dps Estados e'
Münlciplps, aclu-se ..prgtlçãmen»
te concluído'. ExpOs,. em" segui-

.'da„-coni detalhes, o çchémV que."vim,sendo,' negociado... Quando;
em'- Outubro prpxlmo. terminar o.
fundlng os nossos compromlesrs
nesse terreno ascenderão a 1,4
mllh.es esterlino, por wo, en-
tre ítiros e amortlzaç.e». ¦ Pelo
acordo, porém, não irão eles além
de oito milhões. Em cinco .anos,
que é o prazo do acírdo. a», nos»
sas remessas para. o exterior, pa
ra o serviço dás dividas. erfto
diminuídas de. 64 milhões ester*
Unos. E os benefícios para o
pais serão de cinco milhões es*
tsrllnos. . .

Concluindo disse o Sr. Minls-
tro Osvaldo Aranha que está ais»
posto a setrulr o programa de
compressão de despesas que ado
tou. arcando com todas as ant!»
patias provententes dos Interes-
ses que forem contrariados..

Concorrendo com o sou pronto..
40 contlnijoi.te para a notável olua
do Instituto de OelVsa Social, «o

\Dr. Cezar Carcez, diretor da OI-
aotorla Geral de Investigações,

Í 
enviou no Sr. Capitão Fellnto
Muller, Chefe de Policio, o soguln-
to oficio, sobre a mendicância na
capital da República: , ;"Exmò;" Si* ;•-Capitão Chefe do
Policia — Diretoria Geral de lu-
vestlgações —- Aprosoiitando ' a
V. Exoiav um breve relutono re-
ferente ayquesl i ii nieu':. ,,i vii
no Distrito Federal, problema
complexo e qúe reclama urgente
solução, tenho como objetivo.uni-
co sugerir medidas de ordem pra-
tica.' '¦ '-:":V * ."' .:''".,¦

A -mendicância está dividida em
dois grupos.' confundidos por tal'
ffirma em sua aparência "qué dl-
ficil. senão impossível,'se torna a
eua separação.

No exercido da mendicância os
indivíduos escapam á sanção pe-
nal quanuo se verifica á. oolncl-
dencla daa, seguintes condições:.
inhabilidade — defeito físico ou
doença que Impossibilite o traba»
lho. oú quando no local .onde os
agentes mendigam não V exista
asilo ou que és te não os possa
receber»

Compreende-se. pois, que a re-
pressão sft atinge ao» qué expio-
ram a caridade pública pór vicio,
por ociosidade, mãs.pio o.encon-
tra v w v. forcado a recorrer. A
caridade publlc» pelo estado de
necessidade. .

Ha..pola. foiço* • »«»r_l-_lí.ro«.
mendigos:'. os qtie. por cqndlçpes
organo-patològlciis' • dè necessi-
dade são' posto».en. fa'ce'ds vida
como. Incapazes pára a aquisição
itòs meios de sustento pelo tr^ba-
Uio. é os vtcindpa os preguiço»
sos. exploradòrea todos íles, pp*.
rém Indiretamente atentando con-
tra a-tranqüilidade, ou déégostan-
do o Bentlinento de humanidade
jielo modo vexatório, de lnslst<.n-
ela. importunação i e aborreclrhenr
to. quando apelam para a:caridu-
de publica no caráter dé oficio Ou
profissão. ,

A lei .distingue, essa* duas das-
ses dé.mendigos, punindo por con-
travenção os .falso»' e pondo fora
da sanção.penal ob que verdadel-
ramente "o sãé» «';'.',.' ¦ '.-

Terá, pois. a Policia, que dls-
tlngulr essas duas classes e exer-
cér a sua atividade coercitiva
contra os-Infratores' por.fôrma sé-
vera; libertando a cldad» do ban-
do dé exploradores que dão aa
suas ruaB aspecto degradante, as-;
pecto esse qué tZo prltantemen-
te depõe contr».os tórq»* leglti-
mos de nossa civilização. . •; yy

Os nossos asllos, porém, nao
comportam à mendicância exls-
tente, não havendo neles leitos
vagos e coincidindo essa super-
lotação das casas de caridade com
a Impossibilidade de. de momen-
to. construir o Governo novos
f__B_l0S '-.-"'•'""A solução, no entanto,- se :lm-
põe e-o problema se apresenta
cada vez - mais grav». -

A primeira parte da questão
resld» no obrigo para ob menüi»
gos sem-bnus para ob cofres pu-

O Governo possu» diversos pr»»

ea poderá abrigar cerca 4e .120
mendigos," uml clima ««uluberrlmo,
servido por. boa. aguada e em tu»
do adaptável a um asilo.

Ai oamas, colchões, travessei-
roa e roupas- do antigo presidio
do_ Méyèr, -què o Br." Capitão

A uniformisacão dó orçamento da
Receita e Desneza Publicas

:*ii li
Foi adotada a moeda ünica

-_¦-

,'¦•' Na pasta da B'azenda, o Chefo
do Governo Provisório assinou o
seguinte decreto:-

N. 23.801, de 25 de Janeiro de
1-84... f. ,,:¦' ..'¦,:.•«- '¦

Unlformlaando o orçamento da

tando o mil-réle de curso forçado,
como mbeda única, e dá outras,
próvldencfas.

O Chefe do Goverpo Proviso-.
rio da Republica dos Estados
Unidos do Brasil, usando «las-
atribuições qúe'"lhe -contere o ar.
tlgo l "do decreto n. 19.398, de H
de Novemoro de 1930. e tendo em
vista o que dispõem os decreto»
na." 2_,480, 23.48r,e 23.301. de 21;
e 27 de Novembro ultimo; e con.
siderando que se faz necessário
estabelecer normas de unifornu-
zações no orçamento da receita
e despeza. para que ele-seja do-
ravaúté expresso somente na
moeda de curso forçado;.

.Considerando que por-conta
dos' orçamentos publico- ha' ren:
das arrecadadas «rio exterior. ;en.«
moeda .estrangeira.* como ha tam.
bem 

'pagamentos externos reall.
'.lidos neesa mesma moeda. "•'" V

Affonso de Miranda. ,cpm quem ; fj;**,-'-8 e. pesçeza publicas, ado
conversei sobre o ústinto, PÕé á
disposição do futuro asilo, ém na-
da concorrerão liara onerar os
cofres públicos. ;

Carecer*»' o asilo de um- serviço
medico, e farmacêutico. «Vossa
Ex. poderá conceder essa assis-
tnncla" necesaarla,''; dispondo * dè
um medico do Serviço Medico Po-
lidai.

Kiíslàínòs, pois, 0 problema .ali»
mentar. ;,/.!.. Cs," '.., '.'.¦.'..,

O-quadro Junto, demonstrativo
das' rações per capita, o o orça»
mento, dão- uma Idí* do quanto
economicamente pode sér esse
asilo sustentado.

Realmente, a base de'-$000 por
mendigo é um calculo. Justo, ia
«xperlinentado ¦ em «stabi>i«clmen-
tos i presidiários, como sindo a mé».
dia da despesa alimentar, de ho-
mona Inativo», >•..•¦*< :

Kesta-me tão eô demonstrar
que essa. despesa de 10:0001000
mensais Jo asilo pede sar reall-
zaria tambem .'sem caus 'pará oe
cofres públicos.O ImiKMtlo ' do Jogo é a fonte
mais propriamente; indicada.- no
momento, ¦ dando assiml> uma apll-
cação nobre e utll a um» parte
mínima dessa verba arretíadada.

Com um . entendimento schrp.
oése assunto com o âr Dr.," In-
tervehtér no Distrito,eétou"certa
será essu. dificuldade removida.
reallzíiii<io*se. tfio apf-oclâvel quão
utll obra. ¦."_"'¦_.--."'. ' '_

'" A" mendicância- verdadeira * nao
liúde-ser reprimida.' mas deve ser
assistida. •'-*¦«..' A criação de un. asilo nn "Ya-
zenda Uetlro". poderá de futuro
comporüi! multo maior uumerb de
mendigos e oferece • vantagens

'ai«rei.iavel«. '•* ' " -
Uma iwtrte não.pequena da área

de 20 alqueires apresjnta quali-
dades propnas pura cultivos di»
versos.. e !>oderá o asilo produ-
wr uma renda. fuluriiiii-MJte. 'a.
paz. dé minorar õs gastoB e me-
Uiorar ab condições, de ylda' dos
asilados, a exemvlor do qüi» tem
ocorri di com estatieloclmentos
congêneres, dt-utre, os quais pode»
reinos citar o dá vizinha cidade
mineira dè Juiz de Fora.

Obtido o próprio nacional Indica-
do e a verba a que me reiéh. terá

_V. Ex." resolvido os dou* aspectos
mais irapoi tantes do problema: o
de repressão ao falso mendigo e o
de assistência -aoa «pòbrep desva-
lidos, com o que á aduiimstraçjio
concorrerá eficientemente. para-| o
üunoamento ,da cidade. ." _ .
' táo estás. Exmo. Sr. Capitão
Uhete de Pollfcia. as ligeiras con-
suioraçOes que sobre o assunto
sobmeto a apreciação e delibera-
çao dé V. Ex_ ;¦::v ...'.'-• " ' '

Itio de Janeiro, 81* de Maio de
1833. — (a.) Dr. Cezar Carcez —
Uirétor Geral de Investiguçoes .

O Interventor no !Distrito: -Fe»
dèraU Sr. Dr. Pedro Ernesto. «
quero o pai» ficará, de vendo o _va»
lioso Impulso inicial na repressão
é vadlagem a aos pobres menul-

Considerando qüe, para' atingir
aquela uniformização, deve a ra»
zão de oito por um-flxado.no de.
creto n. 23.481, ser "aplicada a
todas as -rubricas da receita pu.
blica; que sejam atualmente or.
çadas em réis-ouro.

Considerando,' finalmente, que
é'de "mister, traçar regras" paraatender aos contratos:.exeòulveif
no'- exterior, e bem. assim resol-
ver auanto ao pagamento do pes-
«oal em • serviço ' fdra do pais.
man tendo, lhee os vencimento»
atuais: *
•Decreta: —., Artigo _•' —A»
rubricas; atualmente avaliadas 'èm
réls.ourp. no .orçamento da Re.
celta, pasíarão- a ser orçadas em
réls-papel. na razão estabelecida
pelo decreto n. 23.481.. de* 21 da
Nowmhro.ile 1033. •

Artigo' _• —"As dotações ouro.
l>ap.l. constantes do orçamento
da despeza. serão convertidos e
flxa/loe em réis pa,p«l. guardada
a relação de um-par» dez.-Parágrafo unlco — Excéptu
am.se as verbas relativas a con.
tratos Internos de serviç. puoll-
co. com. Clas8ula-oúro, as quais
serão fixada»'em rêls.par«el na
importância*' -que : for ' apuraia
pira«a despeza respectiva, apôs
revisão daqúées coni'aios.' 

Artigo .• — Os pagam^n-os-de
vencimentos. tepn>senta*,ão e ou.
trás vantaç.*ns. tnclu»«ive ajuda*
de custo, a qu»,tiver .ir.ro. por
lei o pessoal «*__i serviço õ*< pals«
no', exterior. sc.iv_núa.4o a ser
efetuados u.la Delegac*a: dó-Teí
eouro Nacional ém Londres.: em

prios nacionais atandonadoB, sem 
^ 

•-^'òu.i 
ontem.-*..nec-Baaria_

próxima ou^«j^^AnÊão^ >ovSÜ» Junto .^'Brj.vWí.St
cassJi.que ser.vao Mi-uinanao aTO.irode F(duCa-a0 par? auo soja
o desmoronamento.^ ~-,:-Lmí,'. Bnl»'esBW^proprios,..por««mlm.
ekamlnados.«,é<que coln-íldem com
a útlIlzaç-O" a que destinamos,
encontra--e -*' "Faaenda do Retl-
ro". na Eéttf-ãpdo mesmo nome.
á margem da estrada Rio dou-
ro. com umá área aproximada de
20 alqueires geométricos, em
íuios terrenos existem três casas
em ruína, mas com »,-^« «?*'
terial aproveltave Para r«ogr
Btruções, como sf-Jam telhas e U-
l0Esía 

propriedade dai Unlão^o-
frendo.rcinVos de pequena despe-

cedida B.,tltU-?,,Rrer-rio*,uma Ias,
alas da t-lhllòti-CaJNaclOnol. afim
de ali Instalar a secretaria, é*"O
Conselho Búprémo daquele" ftistl»
tuto. * ¦ .

Ao diretor do Instituto envia,
ram suas adesões os Sr». Rober-
to Lira, Lourival .FontM. Oscar
Fontenelle e Augusto de Lima Ju»

As* Irradiações sobra o prOgrá.
ma da novel Instituição deverão
éer iniciadas no dia"V-d* geve»reiro proximo pelo Sr. pr. Pedro
Ernesto.

moeda corrente Ingleza feita ..
conversão o. rszãc le íesseiita,
mil réis, pór libra esterlina .

Parágrafo unlco. o-divisor do'-*
cr.versão indicado neste,_ artigo J,
poderá ser alterado'-pelb Ministro-*
da Fazenda, quando se fizer no-
aeMarlo.' Artigo 4° — As .quantias que
não digam respeito a pessoas, e
sejam devidas em moeda estran-
gelra, serão satisfeitas, ou na
própria moeda da obrigação ou
em dinheiro inglez, -pela conver.
são daquele neste, ao cambio do
dia.

Artigo 6* -- Fica criada, para ,ser Incluída .no .orçamento ,, .de,;,..
despeza do Ministério 'da'Fazen.'- -
da a verba — Diference de cam-
bio.* '

Parágrafo único. A essa verba
serão Imputadas, * em mil réis-
papel, as diferenças a'.-maior qua'
porventura se verifiquem; dada
a varlablltdadé dos cambloe npa
pagamentos realizados ho ejete..«.¦_-__.
rior.* de despezas de material • èx_ :. «_
pressas em- moeda'; estrangeira:-i ';*•.'¦

Artigo 6": —,O funcionário 'qüe-«¦'
servir no -exterior é-fòr.ch'ai .iio ^*'!;aõ' Brasil."«|m objeto 'de séfvli.p.,:t.y,
s_" terá direito á um quintoi.dpá,.._'vencimentos que lhe tiverem èl-
do .fixados.ém réls.papel.,

Pa.agrafo unlco. Exceptuam-
st jbs.funcionários do Ministério
das Relações interiores.'. clij_s *'i*
pagamentos, no caso dé que *rá-, -,' ]ta este,jartlgp.'serão feitos "dé :'..
acordo com o regulamento ree. ,_..
pei-tivo e« outras."disposições - léi
trais vigor.antes. • ,•-..« ¦¦-':* .*..'.

- Artigo *.••..— O :-calculo para-- ..
cobrança dp stnolum.ntoí 'cônsul''*•"
lares será -efetuado tlà razão de ¦"'•'
tres francos süissòs por mil r*.is-> „ ,
Puro. e emvêg de cincópntà e.cln-*v'..
ro centavos àmerlcanois. • ¦,..«•«

.Artigo 8? —--Expedirá a Conta.-
.ciaria-central da Republica as»:';
Instruções necessárias' par.i que^ • '
os ba.lanoetès.' balanços fe outros "-;
documentos .'¦'..se.-dapténi çonye-,nlr.nlempnt*'' A sc.rltiiritcâo. 1)*-. -,:'
sendn em. umn s«5tnoeda, ou seja .._..
" mil r_is-pa,pel.

-Ártico- 9» — -:As Importâncias
devidas etp ouro ¦& Fazenda Pu-
i_ii<*a. anteriormente aos decre.
tos ns. 23.480. 23,481 é'23.501. ;é.
ainda não liquidadas, «serüo rece^. -'
bldas p.Ia. maneira-por aue ei_» .,-
tão se-procedia. / .••--.-: - -,:-

Artigo 10". — . As, disposições*._i:
deete decreto, excepto "as cons- ; •«_
tantes ,dõs artigos 7 e :9.; sõ¦-. cp«:«--:
mecarão a vigorar, a .partir, qo :
orln-,.iro dia de Abril de 

"1931. 
..

. Artigo ll" — Revogam^e' as......
dl-snoslcõês em contrario., .. ,¦ ¦¦'

Rio de Janeiro, 25 de Janeiro
de 1934. 115° da Independência,
e 46 da Republica — (aa) Getu.
lio Vargas -*• OswaldP Arábhai' •'•¦_'

V.

Á Catástrofe de MüeríÀ
(Por FBANiDISCO LOPES)

-(»•>-
No dia 16 do corrente, o Sr. mavels no itorar «»m!"f0n3f'-

Gustavo Ura. Prefeito' de Nite» fol.a. melhor advertência.que se *
róiréüslnou um.áto que merece lher podia; fazer. aP^S"^:'
a condenação formal de todos os o caminho a *egulr. enquanto e,

^no 
UtoÃl urbano ''^y^^^^^^^^X

nen*,e* - ¦ -jl cuidar ôsèã advèrtehoía¦ provi.
deliciai, está'tomándó-para-afaii»
télar a. .vi_a dos seus ¦ hatiitán- •

__ ar. Valentim F.

O SR. ENGENIO GUDIM CON-
CITA O TITULAR DA FA-
ZJBNDA A REALIZAR POLI»
TICA QUE O TORNE COMPA..
RAV_.*_ A JOAQUIM MURTI.

-.NHO' ."¦-'• .. ¦- ¦¦; ¦- ¦.;-
O Sr. E-genlo Gudlm ,"Filho.

pedindo a paluvra. dif*se,qué se
anima a fazer u..ia .oncitáção ao
Sr. Osvaldo Aranha nó sentido
de realizar politica de grande
cbjetlvo que è tori,e comparável
a Joaquim -iurtlnho.,; Para isso
basta fazer -ma política de com-
pressão de despez?*1 eem atentar
n*.s queixa dos que forem oon»
trariado*.. Ee«pera que - Sr. Ob.
valdo Aranha saiba "arcai cora a

itlpaiia que lhe advier dal e
;portar at m'aldlç-é8 dos des.

contentes, uembra que Joaquim
Murtinho não ligava ,aé aplauso
popular, ao contrario, 'entregava,
se a sua obra sem esmorecimen
cor *> propósito unlco de atin-
gir ao seu Objetivo Nem pór ls
Ôle e o Presidente Campos Sa'">s.
de quem foi Ministro, deixarem
e ser considerados, logo depni»

fl»

ambos no quadro A, o Osvaldo
Soares Lopes, de infanteria e
José, de Lima; Prado, de cavala,
ria, ambos do ordinário, todos
agregados por excedentes.

Nomeando 'porteiro de Estado
Maior 'do Exercito, o''¦"• ajudante
Hortencio Batista de Souza.Concedendo reforma, no-posto
de'2." tenente'aò sargento ajudan
té escrevente,-Joíiê Alves do Bri-
to Branco,,b.,nopostò imediato,
ao segundo. sargento. Manoel' ,1 íiho
da SllyaV^dq l'.° regimento, de ca»
vaiaria" "'dlvielonarlo,*.:

i*

*m..

«.418:3l8$_ob, ..suplementar ás !Re-lro Corrêa Pinto, de cavalaria,
Terbas Í.V,5..V 5."..*!.*• 1B> -V'¦•« °™*,~* "" ""<"¦-" * » ¦¦*¦•>¦-«¦¦¦«
I4» do òroámêntodo exéroIci9 de

.1938. . .AX;-'-A-,-.;¦'¦, -.':-' -v: :'"
- Promovçndft: na-lnfanterw, a-

capitão o Ií. tenente Silvio Cha-
ves Machado e oi." tenente, do

^ quadro A;. .AmarlHo Campos, de
Matos; na cavalaria, a . -cortinei,
por antlgúidade. o tenénte-céro»
nel DJalma/Cúnha. a teneaet-coi
ronel po# -antigüidade, 'ei niajor
Paulo' do Naseihientò Silva a

- major," por éntgluidade. ó càpltã<('' Rafael Pinto dé Azartbúja Neto;
na artllberia, a ^."..tepente, o as»
plrante CártóB Pacheco'de««Avila.
que contará-jantlgnldijde de-3&.dç-
Agosto' ddiil*32i ha aviação;'fl*
tenente, o ^c_S-m'do tenente :«.Dlr-
ceú Paiva Gulmárüee. còm ántl-
guidade de 3Ç lie Dezembr, de
1933: "bém como ao íiòéto Ae 2.°
tenente, oa cádeteè Diréeu ArMijo
Nogueira. Mario Rego Mpn**i. o e
João Guerreiro Brito,, na,e-;_e-
nharla e Francisco Saraiva Mar*
tins e Fernando Belchior do Oll-
Wlra Filho. jw. srt.ilhj.rla., .

Nomeando eegüiidc* , ten .nt.es,
es comissionados-Uulz de .l^pl".
Pessoa, na engenharia*.'' Odilio
Aleixo. na ártllhéria. , L.nlllo
Reis na cavalaria» ò Hümí-erto
Freire de Andrade, Moacyr Bra-
sll dp Nascimento è'AodbIpho Ri*
beiro de Souza,.Filho, na.intanta-
ria. vleto terpm. concluído .o cureo
da Escola Militar. .... »

Transferindo.:* na engenharia,
os capiâtes Raimundo Au--trese-
silo ie Uma Bastos do quadro or
dlnario para o suplementar v IM
Jobim Meireles de ajudante do
l.» batalhão ferro viário em J*-
gnarl para o esquadrão de trans-

embofí, qüe não se estenda até de «irem i, e.verno. duas^ fl
aos empréstimos federais a com- «uras de grande realce no «enâ
rctenclá da Comissão. no n-wrfonaJv tó-q^s todo,>ppn

__TXTTo-i-_rt tavam como realizadores de uma
MINISTRO torroldavel obra dé patriotismo

WòXX^lÇo-iiicô" 
'i -r-' Õé-énhps

para 
'"-'coiofir," 

pnglnas de"ivrmar,
histórias ãe bichos, côhcúrsòu.
charadas, «enigmas- com . prêmiosfnsclnadorcsi * aventuras engraça-
das e emoc-lonaiitea do Gato Fe-
llx. de. Bolão e Azeitona, do Chi»
qulnho. do• -Ratinho -. Curioso. pa:
glhas -a- cores. *r-> contos, cousas
para 'divertir e para Ilustrar-o
espirito —".eis o-que ê, em resu»
mo. uro numero de "o' Tico»
Tico". O desta semana trai. além
Ae'.. tudo o mais.'publica:,o segun»
do fragmento do Grande GoncúY*
so de Ferias e o prllúelro do'Búr»
rico -Arrelado.'^'- '

Não prive o sen filho da leltu-
ra' e dos prêmios que "O Tico*
Tico" oferece.

¦ VAM. Orno — Emliont exln-
tliiilo nos nllniento» rm netrae-
iit.._.lnir» nan".tltl<i<le. «ím Itunor-
líiiHC"* fiiiu-i-c* n* vlinmltiíiK avç-
••e r""»n(ríim «obretiido no lei-
|e. no», ovom. nn mnn.ielnm na»
verihírni» '"f" IcBiiiné» * nn* Crn-
tak. — IPÊS.

DISCURSO DO SR
OSVALDO .ARANHA.. .

Faia depois o Sr. Osvaldo
Aranha, que- diz: que tem dois j
objetivos: primeiro associar-se ao
voto de louvor ao- Sr. Bouças;
segundo congratular-se com: a
comissão pelos,resultados que se
vêm colhendo dos seus trabalhos.
Quanto ao primeiro,, tem a dizer
quo melhor do que ninguém, pede
e deve dar o testemunho do es.
forço e da colaboração que cias-
sltica de' desinteressada 'B'alta-
mente patrloticav.do.secretarlD 

'da.
comissão. Relativamente üo* -Se.-
gundo, ê-lhe «grator.aflrmar.què'
os resultados advindos :pai;a -o
pais dos trabalhos da Comissão
a recomendam der sobejo' como
órgão do utilidade, e,' portanto,
necessário.- Esse- trabalho não
pôde ser' apreciado agora, mas
tempo vira em que êle. vai avul.
tar com. o devido destaque. Os
tr6s volumes de informações or.
ganlzados pela' Secção Técnica,
sfto -um atestado do valor, desse
trabalho. lion_a-*e de ter -sido
o criador da Comissão. polB é>
Bem duvida, um grande! trabalho
prestado ao oaís faze.lo. conhece»
dor da sua situação econômico,
financeira. Como • .ministro da
Fazenda tem trabalhado com a
orientação da troca d* Idéias com
os membros da Comissão. Tem-
se esforçado pelo cumprimento
dum programa são com a maior
p-rsistenciã. E' da persistência
que depende n exito ie tais em-
preendlmentos. .

Quanto ã questão daa dividas
federais, estaduais, e municipais,
o çoveruo não se tem rtescundo
du cumprimento. do seu dever.
13. todos os empreetimos exter-

Entende qu». a orientação a ae;
gulr.se deve ler no sentido' dé
não favorecer - pessoas 

' ou cias»
ses, mos "visando, o _em da co. j»
tldade. Refere._e ao decreto de
reajusta, ihto econômico "e '-'â
Idéia da criação do Banco Ru
ral. Acha que esses assuntos de
vem ser bero estudados, para te
rem perfeita execução.
CT.ITICA AO DECRETO DE

REAJUSTAMENTO E O
BANCO RURAL'

O Sr.. Mario de A: dráda Ra.
mos declarou que endossava as
palavras do Sr. Eugênio Gudin.
Filho quanto ã -tuação que.deve
ter um ministro; da Fazenda e
critica o decreto de reajustamen.
to e a criação do Banco Huia.
Entende que o primeiro- corres,
ponde a um favor aoa credores e.
por isso, deve ter a sua execução
suspensa, até que sobre êle se.
manifeste a Comissão depois de
estuda-lo jouveulentemente. A
respeito do Banco. Rural, entende
que a sua criação não.«atlsíarã
os objetivos almejados. .

O Sr. Embaixador Macedo
Soares, em aparte, manifestou-se
Inteiramente solidário com o Sr.
Osvaldo Aranha sobre o decre
de reajustamento. No mesme
sentido se manifestou o Sr. "Wal
jemar Falcão .em rápidas pala.
vras. O Sr. Presidente deu.poi
encerrada a discussão év-P"»r.
aprovado o voto de louvor ao Fr¦t Ientim F. Bout*as.
O CASO DO EMPRÉSTIMO Dt-

CEARA'
Passa-se a tratar do empresti

mo americano de 1923 do Estado

Bouç-sliV^"'*^» ^JXSsolução urgente P,^»6'8^0^
rendo perigo o 41nhelron,°!P°_s,;
tado pêlo Ceará no Wter-tate
Triu-t *4 Ba*lar Company. Diz
o Sr. Osvaldo Aranha ser rde
Spl-lão que preliminarmente a
Comissão publlcasac edital ou
convocação dbs" portadores de u-
tulos. de certos, empresttoos es-
taduals, entre eles o do Ceará ae
ouo--*e trata, convidando.os a re.
.flòWer sobre os mesmos .por. _-»J?i°
de acérdo; e, para a liquidação
combinada o Ministério da ea.
zenda daria os meios iX6*i FUhoO Sr'. Eugênio. Gudin iri.no
lembra Aa .^QúúuaOfa dojeupa-
recer a respeito lido perante a
Comissão. DU ou» r»ceb«u -va.
rios retalhos de Jorj-aU «nvlédoj
nelo Coneu' Garcia Leão, pelos
ouals ee pede verificar aue des.
rte F"vereirc de 1983 «*• Interstate
Trust ft Banking Company . é
;-onelde.*»4P falido, nos Estado»
Unidos dá America do Norte,*
Por-esses recértea se *vS que vao
finar'4 disjuíslçãó dos co.rentls-
.tas os depósitos feitos dopois da
moraroria é os cinco por cento
due tinham dlreltc • a retirar, Pa»
rece.lhe que-- para salvar o»
199 000 dolare* depositados nesse
es.abeleclmnto pelo Ceará 6 ne.
cessaria umá providencia lme-
dia'... Pelo Sr. 0-va'd'* Aranha
* sugerido que o Sr. Presidente
escreva uma carta ao, Sr. Chete
do Governo Provisório pedindo
que de providencias no sentido
do embaixador do Brasil em -Va»
•hington tratar desse çéso oo
Ceara. O Sr. Virgílio Barbosa
fax uma exposição verbal da ai.
tuação. Dlx que o EsUdo oo
Cearão depositou um milhão de
dólares no Interstate Truat *
Banking Company paTa «resgatar.
o empréstimo feito pelo Estado
na França. " .'.":'___,«'

Esse resgate não foi, todavia,
feito- <. em mneenuencla de coh.
versães e reconversões cambiais
o-milhão de dólares ficou re»*ui-
ztdo a 499 mil. O Governo, do
Oa** protestou contra ai opera»
çoes cambiais realizadas por pre.
ços acima dos preços correntes,mas não teve resposta. p«r cu'pa
da Interstate IVuet &' Banking
Company o empréstimo america.
no de 1922. do Cearí. nunca, foi
registrado ria bolsa de.¦Néw, TorK;
e, por Isso. não tem circulação
oficial." Passa à tratar o Sr. Vir.
glllo Barbosa da conveniência do
Estado constituir uni advogado
americano para tratar do caso
iriMa nos Estados Unidos sô os
advogados de lã podem compare».
cer not tribunais patroclnaudçe-auias. O Sr, Osvaldo Aranha,
eiti face da exposição do Sr. Vir»
.«Io Barbosa, manuesta.se ' fa.

voravel - â constituição • de um
«dvogado americano para tratar
da causa, propondo que a Co.
*-il*»ão telegrafe ao Sr. Interven-
•or no ^eará. sugerindo essa m'«*
•lida. Por fira ficou resolvido
me a Comissão en-reoraria o es.

-udo do caso aos Srs. Euçrenjo
".uCln Filho. Walden.ar Falcão

oportu.

sentou aa-ruas dwpedldae aos
seus pares por ter de partir ^^den»cro de^poucob dias Para 4is,Esr
tados Unidos e agradeceu ae ex-
^isioes dos mesn.os sobre o .«v
trabalho, aue ¦ ¦¦ .jolarou.... nao ser
deír-ól mas ,de-umá .oréaniza.
«Io. E terminou aipresentando. ó,

OS ASSÍRIOS QUE SE QUEK
IMPOR AO BRASIL

UMA-CARTA; DO ftVT|TRE_LB-
PRÓLOGO i>R. SOUZA_;ARAU;
TO DO INÒTITUTO OSVAL-
fò CRUZ. A' SOCIEDADE
DOS AMIGOâ DE ALBERTO
TORRES ,,.; . .
Comunicam-nos «a «ecTetaria

daaué-a _ocièd---e <'¦ 'fj\'
"14 ua imji.en-a o patriótico

nroteste «* és-ã ".(..tédade' contra a
locailz-mão no*Uia»il <-e miihare»'
ae fáu,ii>aa áwiirais, que .«.'«*;
ti«q_eiío invaaoi quer expulsa*
iio seú próprio eélov pátrio. . ¦

' tsegunuo noticiaa^de t-enebro,
esies unlsra"'1*1. d0 •¦•¦•»* »"-»"--?ú>
tocall-aáos em zpna» agriçola»
do PaiatiA. meu ISétaoo natal.
como brasl.elro e como -paru»
uaense. Junto-ó meu veemente
orote-to ao* dtí»a ilustn» mro
torta. vo povo do. írak não é;M«,r,
cultor. Em 15.«¦ atravessei a Ma.
s-potamle, de volta do Extremo
Oriente ei viajando" de autpm*
vel d«*de Babsora até Jerusa
l.m, não vi naquele ¦ terrtt-rli»
nenhum núcleo agrícola.. Os as
sírio» aâo hoje am povo ém franca
decad-ncla,"' ijuc vivem de uma
pecuária e Industria. primitlyae,
e auo. transpprtsjdos.para o nossi
reis. viriam. "Parasitar" â» no»
sai cidade». K 4e parasita»- o
Uresl. ©stA cheio....' Bastem-nos o- "sirioe", que Afi
extrema a exvremo do pala asse-
uhore-tam»»B« de todo o Coiné**
cio e sugam t*Hla a n->sea "for-
tuna".») . ''¦ '

Em todas a» cidades e povua*
dos do li-ak vi maltas de de»»
ocupados :é turbulentos;* vi- mui"
tldaee enchendo ae ruas éb» ca
fM, qUati o dia Inteiro, num>
atitude de InúOienctá;- que con-
troeta multo com ob hábitos dn
trabalho do jai.onee ou de çlü»
ne». outro lad** as nossas clda-
der Jft estão superlotadas de ve-
riíicoí e tálsps mendigo», e a
caridade pubUc» não comporta
oovos encargo."...
. Para o Paranê convém, que f
recebam mala Imigrantes. poré'o
alemães, Italiano» e po.oneses.
que *ão as -operosas racae. qui»
o povoaram e enriqueceram.

Sou de parecer a>ie o Goveraft
brasileiro não deve * reveber o»
ss_trlos nem u.esmo a titulo de
espertencia: -.vé deve dificultar
ou piviblr a entrada de judeus*
oermltfr mas Imiiar a imisra

Assim áque, segundo' estamos
informados, um * (los . pontos. eá-
colhidos pára «esse fim, serfl no
terreno pertencente 4 Brazliian
Coal. entre o populoso, bairro da
Ponta da Areia é o Dique La-
hamever, onde Pereira Carneiro
* Cia. Ltda.' têm' suas oflclnab
navais.

O local não poderia ser mais.
Impróprio, não 8& polo elevado
numero de.pessoa-- que ali,, tra»
bai bani e residem, .como. tamnpih
pelos constantes perigos què oíè-
rece á.toda e qualquer .espécie
de Inflamavels, por -¦ condizei,
justamente, com o canal de aceb-
so ao porto de Niterói, que 'da
passagem^ diariamente, a cente*
nas de vapores, lanchas e rébo-
cadores que. pela» suas chaminés
deixam escapar faíscas qvie _)<>•
dem atlpgir,de um momento pa.»
ra outro os projptadoã dep«jsi»
tòs, trazendo . em conseqüência
os tnaie funestos ré.ultados.

. O 4to do atual Prefeito de Nl-
torói.' para atenuar a tremenda
responsabilidade que envolve, ea-
tabelece determinadas oondiçbee
tiará .acantelar a 'vida das pppu-
lações clrcunvlz.nhas. dos. djpô-
sitos de Inflamavels,.* mas sabe-
.mos de eohra como as '.ela sao
burladas pelos negociante* sem
escrúpulos qué nada temem dlan-
té dos lucros ambicionados.

A horrenda catástrofe da ilha
do Caju' ainda est* na memória
horrorlsada' 

' de todos, avivada
pelas rulnaa das casas, que to»
ram --liéíog aree é com eia* :oe
seus humildes habitante»-, vitl»
tuas da 'línprevldonclá das npa»
sas autoridades.

O populoso bairro- comerciai
dà Ponta da Areia ainda con»
serva os vestígios dessa iretnen-
da provação, assinalados em cen»
tenas de prédios que então rui»
ram soterrando seus moradores
e dando a esse recanto de Nite»
rdl o aspecto elnlstro de um vai.
to cemitério, naqueles dias de
tão negras réeordaç-fl».

Há vluvae ao abandono, eem
o pão de cada dia, amargando
a perda dos" esposos queridas, -
crianças qúe nunca mais terão
a mão paterna a abençoá-la6, —
lares humildes de pobrep trabá-
lhadores, ainda envoltos na8tre»
vas da» "grandes-dflres. _

Somente o Sr. Gustavo Lira
sô esqueceu de tolas essaã ca»
lamldades. quando assinou o ato
recente. - que pôde reeditar . de
um momento para outro aquele
drama Infando qie pés luto in-
delevel no coração de todos oa
brasileiros. , ' ¦

A explosão verificada, ha pon-
cos dias, oa ilha do Governa-
dor, justamente quando o atual
Prefeito de Niterói assinava o
decreto municipal permltiu.lo a
localização de depósitos de infla»

INSTITUTO DE PREVI-
DENCIA DOS FUNCIONA-

RIOS DA UNIÁO
CARTEIRA HIPOTECARIA •

Tendo sido devidamente regn»
lamentada, será aberta no dia
L* de Fevereiro próximo via
douro a "Carteira Hipotecaria
do Instituto de Previdência dos
Funcionftrios Públicos da.União

Aoa contribuintes do mesmo
Instituto, fica.«.portanto, o avi
so de què poderão transigir 3a
referida "Carteira'' a partir da
data supra, com os esclareci
mentos de que quaisquer intor

tes.- nlandándo localizar .os. In».- •«•
flaihavele ná's ' Ilhas mais' -tluser- ;-
tas e afastadas, dornossa bala. *¦¦

A Imediata .revugaçap do ato
temerário do Prefeito de Mte» ;'
rôi torna-*áe. poi-s. •!_.*•¦ -:.«:• i "*; .;„'.
vel. como a melhor iitisia.,-ao•¦-¦«¦
que êle,estft no dever -r ilar aòa ••--;
seus munictpes, qúe vivetó ciar-¦¦ *
mados, com a eepctótlva de novas v •
desgraças. " *_ - - " ' •• ¦¦¦•" •'-'

BIBLIOGRAFIA
-CAVIER . DE :_-A:ISTRE --. -":y

UMA VIAGEM A RODA DO
,, MEU OVARTO—"Cl A .EDI. .- * :

TORA "RECORD» LTD. —. i '
rio í--f ¦¦ ¦¦ .: m-.:.

¦liais uma vez aparece-'em Un-
sua portuguesa, em umá fradu<;ao|
aprlmor.-.da, a celebre " obra ã»v_
genial escritor francês Xavier, de .««.«.
Maistre — "Uma viagem a. Rodo. 9
do. men quarto". :.-'.. •.-.",.•.; .-:'*."_¦

Falar do'livro de Malstre.:ê- re« .-::
•pizar conceitos eluglosos: que na- ,_
da vez mais -eu-feem,- ao a.pareçes|- ,.;
uma edição da "Viagem, a rqdai-,.;
do meu quarto''. .¦•;¦•... . .-¦ ¦;.
«Registamos portanto com.m*-_í! aS
to gosto o -aparecimento .do livro
de Xavier, Inaugurando a cole--',
cão de obras estrangeiras da. no- i,
va' editora Ciá. Editpra '.ecord «, ,y
Ltd.', e aconselhamos «:quem "não> '-'^'
teve a ventura de lér esta obra quo ¦
agora aparuce, a. lé.la,. porque
terão a ventura de entreter tela- ~"
ções' com um grande espirito da .«-.;,•
intelectualidade muridlal,?

PERVERSÕES SEXUAIS.
PELO DR. J.*'R- BOUR-
DON. CIVILIZAÇÃO BRA-.
SILBIRA -- COMPANHIA'
EDITORA NACIONAL : .. '-

A publicação-déa --PervewOei*-;i-r-
sexuais», em¦•¦ ôtlma,-tradução» .:
pela- Civilização Brasileira :ei.*••.•-:,
Companhia Editora -.Nacional. •*-•«¦£«*:
slnala olauçamento de uma.noval-.-
ccleção, por essa duas grande* ,,.1.
casas editora».. Essa coleção tem ¦
o nome .de Biblioteca de Educa-
ção Sexual. '-*„. '.-.-.-.-

p-oferlmos anunciar em PO*r . ,f
cas linhas o a/parécimento .do: ll« ',;»
vro. eújá remessa foi feltaa esU ','.
ta redação., sem nos deter sobra. X
a sua matéria, porque, a ànali».;1-,
se dos capítulos do livro do Dr. ,'-
J. R. Bpurdph. Clcarft me^or**-
numa revista de- medlòinav: Jfení'-"^
é matéria; pára todpé os íeitO- ••»
res... '- ;" ¦-]

Cumpro dizer, porém, qüè a "
obra éstâ escrita Com multa 'èfe-« -«
vação e competência cientificai ?«:
O-Dr. J. R. Bourdon com au- ;
gusto Forel, Bllis. Van der Veld»
e alguns maiB . hoje um "doei -
pioneiros dos estudos sexuais. .

T*-n"> vez a ue se tenha-o culi. .-;-.
dado de evitar que este livro s&_ rj-m
Ia d. do a esplrltoe ainda nâo.;
completamente maduros, nãc ba , .,
duvida que é de leitura utlllssl- •*:,
ma, tanto mais aue se destina a*, .,*.
combater as nevrosps dc Instinto ,
sexual, t**" í-**nalhadas em certos,.,,-
mjlos ditos "modernos" ou "ele-*. '
trantes".

.•níU'^1%omubnlSctrâr_ mesma cl- fi^ntSL a r'rAhír « ^«d, Vmeçüea serão prestadas na séde

O Sr. Valentim F. Eouças apre. das Antilbas.' • Rio Branco n. 39.

Faleceu o Jniz da Ia Vara/,.,*.,
Federa^ T . A-"iii_io Moreira.;^.

Garcia
Faleceu bntem. em sua resi- ';''*'

dencia. ft rúa S- Cl«niente n. 250, ' "
o ilustre J"iz da Primeira Vnr-t"'•;.
Federal, Dr. ÂDrigio Amoríin.r..
Garcia*-.. , -"..

Reallza.se o seu enterro h'nle.
ás 17 horas saindo o {eretre da.
'ua acima para o cemitério de],,
S. João Baptis'-.. X XÁ.

mmmm '
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0 SR. CISMIEWS DECLAROU SMlIfl DESTIT1D0S IE FUNDAMENTO OS BOATOS P
A RESPEITO DA DEMISSÃO COLETIVA DO GABINETE FRANCÊS

O APARELIJO j^M(àU^WÍRé^INICIANDQ O PROJETADO VfrQ POSTAL ENTRE ROMA E BUENOS AIRES '
l FOI ASSINADO O PACTO M^^^^

A instalação no Brasil de colonos
•—— assírios —t^ '

UM JOn\AI. TNGI.ÊS SUr.EItK QUE A MCA HAS NAC«B« DEVE-
. ,.RIA LEVANTAR UM _.M 1*11 ES TIMO PARA ESSE FIM
Lo. MIES, SO <U. P.) — O Jornal . Weckly Economi. t» an-Kcre tine n l-lflrn «ln» Nnçfiei tlevcrln levnntnr nm rntprcMlmo pnrnq fn«tiiInçílo, no nranll, «Ie ooIoiiom n nair ton e que c»»i» pmprcKtlmodeveria «er xutincrlto prin. Ipiilrm-nto nela Gril llrclnnlia e. peloIraq, afim ite qne "w tornn««» tionxlvrl vittnliplrccr os rctnslmloa'a«*lr|ó« no Enfado rto Pnrnnfl, em íralinllin» nrrrlpolna, em nm ellmne noi». conilIçOea «oelhf» qne lhta permitam InlWnr iiorn vlila' e pon-'ntltalr nm novo pipo de cldndAo» vigoroso* e Icala ao pala desao ndoçflo".

A MI88AO DO GENERAL 1IROWN
I.ONDIIF.S, 20 (V. P.) — O Gencrnl IJrown, memliro dn roml*-nao que eata procnriindo reaolver n' altnnç.lo rte vinte mil fnmlllna.nxalrina, lmpo*al!illltndan lie viver no Irnq por innüvou politizou,eatd, ]â a.cnnilnho. do nio de Jauolrn, onilc vnl examinar o* ter-reno» donrtoa pelo governo do Brasil, no Paraná, pnrn n locallan-çao dé dea mil famillaa. "'
Terminada à ann tnlaxAo. 6le pnvl.iril nm 'relatório II aeeretn-rln da Llpra, expondo o aeu ponto de vlata em velnçilo nn nuimlo,Acredttn-ae qne eaae relatório rlicprnrfl nnnl em fina de Fevereiropróximo, depoia do que o aecretnrlo cerni da Men. Sr. Ávenol.convocara ¦ eomlaaflo anuiria.Se a» concInaSea do trnlinlho do General tlrnim forem favor*,vel», n comlsuBo em apreço designara Iniciltntnmrntp nm rnmlté«!¦• •">' Incnmblra de ileslunnr na fnmlllna em condlcüca dc aeremembarcada» pnrn nqtaele pnfa anl-amerlenno. ¦>
O Coronel Johnson, memliro dn comlxxflo, cnlcnln qne a» dc»-pena» de transporte deaaea emigrantes aerflo divlillrtna entre n re-ferido comitê e o governo do Iraq, de vea que o Drnail declaro*afio.estar disposto a arcar com tal» dcapezaa.
Acredita-se noa elrcnloa bem Informniloa qne o primeiro* grrn-»o de, qnlnhcntna famillaa nilo poderá deixar ei Iraq antea de fluade Marco próximo.

A SITUAÇÃO DO REI-
V CHSBANK

BERLIM,: 26, (A. B.) — Osalgarismos relativos ao Reichs-
bank até 23 desio i^ês mostra
um aumento da' cobertura fldu-
ciaria que passou de- 11.7 para12,2 '%-. Oistock ouro é atual-
mente d» 3.800.000.OOO de mar-
cos. Os títulos estrangeiros au-,
ruentaram, ria conta do encai:«oura

A circulação fiduciarla passou
3ara 3.229.000.000 de marcos,

0 FASaSMO NA INGLA-
TERRA

AS TENDÊNCIAS .DITATORI-
AIS DE-t... STAJ-FORD CR1PS
E O MOVIMENTO PASCISTA
DO SR. OSVAIiD MOSLEY

COMEÇAM A SUSCITAR
REAÇftES .

LONDRES, 26 (H.) — A du»
pia ameaça á democracia cons-
tltucional pelas pretensas ten-
denoiae, ditatoriais de Lord Staí-
Cord Cripps e dos partidários da
Liga Socialista, de uma lado, e
do movimento fascista de Sir Os.
vaH.Mosley.. reforçado por Lord
Rothermere, dó outro lado, «o-
meca a «mscitar reacSes em un-
meross círculos da. opinião pu-,blica.. Assim é que Lord Allen
of Hurtwood, ex-traljalliista,*pu-
blica hoje, carta aberta no "TI»
mes", na' nnal reclama a conces-
são de poderes discrecionarlos
bo governo, afim de permitir
que sejam suprimidos todos os
tnovlmentos políticos tendentes
a org4ni%r exércitos privados
tob qualquer pretexto.

O "Dailv Mall" se defeade,
por sua víz. das acusações le-•jantadas contra eua orientagân
e repat9 "avie os camisas ne-
çrãs lonçe de querer instaurar a
ditadura, estão resolvidos a tra-
baltiar so quadro da Consii-
traição". ¦",

0 MOMENTO AE'R0-
NÁUTICO

MADRID, 28 (H.) —Informam
âe S»vUha que os Ca9it3.es Haya
o Rodr*guez estão procedendo na-
quela cidade a exp^rlorcias com
am aparelho.em.que tenturAo Ire-
vemente bater o "record" mundial
de dista-la dique -são. detentores
Godos o ltowl.

A d.aa da partido não está aln-
fia marcada.

A MISSÃO MEDICA BRASI-
LEIRA NO JAPÃO,

TOKIO, 26. (H.) — O sub^M.
cretario de Estado dos Negócios
Estrangeiros, Sr: Shigemitsu,
ofereceu um chá em honra dos
membros da missão medica'-bra-
sileira, presidida -pelo Professor
Ernesto Campos, que eo encontra-
em visita ao Japão,-
. O ^Nichiniehi Shimbun", que
,é' considerado .uni dos maiores
órgãos- da imprensa japonesa,
anuncia que será Igualmente
oferecida uma recepção e_i hon-
ra dus 25 protetores e estudan-
tes que fazem parte .da missão.

NÃO SE REALIZARA' A ÍX-
POSIÇÃO UNIVERSAL DE

PARIS PARA 1937*
PARIS, 26, (H.) — o Sr. Án-

dré Thod. comlssr. ' gerar da
Exposição , Universal de Parle
para 1937, confirmou ;up "In»
transigeant" os boatos de que o
certame não BB realizará, visto
que riem a cidade de Paris, nem
o pais querem assumir as res-
ponsabllldades financeiras da
empresa.

A QUESTÃO DE LETICIA
OS DELEGADOS, PERUANOS
NO RIO DE JANEIRO CHA»

MADOS PELO GOVERNO
LIMA, 26 (U: P.) — O Ml-

nistro das Relaçõee Exteriores
dò Peru',, Dr... Solon. Polo,., aca-
ba de declarar que seu gover-no instruiu o delegado peruanono Rio de 'Janeiro, Sr. Alberto
Ulloa e o conselheiro técnico co-
roriel Ricardo Lloiia, afim, dé
que venham a Lima de avião,
para comunicarem ao governo
certos pòrmenorcs das negocia-
ções sobre Leticia.

Ambos, -deverão regressar
prontamente _ capital brasilei-™' 

0 ANIVERSÁRIO DO
EX-KA1SER

SERA»' PEITA . UMA GRAN-
DE DEMONSTRAÇÃO AO GHE-
. FE DA CASA' DÉ, HOHEN»- ZOLLERN

DOORN, 26 (U. P.) — Tudo
indica que a passagem do ani-
versario do ex-kalzer," a -verifl-
car-sè. amanhã, ' dará margem
para e, maior manifestação' que
já foi feita ao chefe dá casa' de
tlohenzollern, depois, que está
exilado na Holanda. Muitos pa-
rentes e amigos, assim como
personalidades de destaque no
antigo regime, estão chegando a
esta localidade, para as festas
do onomástico do antigo impe-
rador.

IrreiularWades no Departamento
de Fiscalização Cambial, na

——Argentina »¦—— ^
Um comunicado oficial dá policia de Buenos Aires

èãtk'ngei?S"dâí.domfis.b..iae fls»
callzação, vendendo' subseqüente-
mente 

"o 
prodiitò á Bolsa" Negra;

O' que lhes dava grossos lucros.
O comunicado da policia acen-

tua, oütrosslm, qüe o Sr.".Petèr
Vuscovic, que negocia, ém, cam-
bio, confessou ser o chefe prin-
cipal do grupo de manobrlstas,
cuja extensão ainda não é co-
nhecidá até este. momento. O
corretor ;de cambio ' Josoph A'.
Llchter-é o. membro, do Dépar-
tamento de Fiscalização Cam*•bial, Mauríce Dlnermann engen-
draram o plano, utilizando no»
mes de importadores que não
pedlaní- cambio, ao passo que
Frederico: G. Danon e Philip
Hussey serviam dc intermedia-
rios entre 6 grupo de contraveu-
tores e os, enipregados do Ban-
co de Londres pára'a America
db Sul. aué foram presos pelas
autoridades, depois do desço-
berta u burla.

Entre os demais presos flgu-
ram ò corretor Je cambio.Enrl-
aue Paulet e :o empregado Juan
J. -Seijas.

Peter Vuscovic, que dirigia
confessadamente as ' 

manobras,
fugiu para. o Uruguai, onde foi
preso e .extraditado.' a pedido
das autoridades'policiais porto-Mias.''"

BUENOS AIRES. 26; (U.^P.)— A policia divulgou hoje um
comunicado no qual declara que
nò dia 17 do corrente-foram des-
cobertas varias irregularidades
no departamento de fiscalização
cambial do governo. Ficou ave-
riguado qúe operações num to-
tal de um milhão de pesos to-
ram realizadas mediante um ex-
pédiente fraudulento, obtendose
cambio por intermédio' do Ban-
co de Londres, para a America
do Sul atravez de dois emprega-
dos desse estabelecimento, Tho-
mas McCulloch, chefe dò depar-
tamento de letras de cambio e
Francis J. James, sub-chefe do
departamento cambial. Ambos
foram detidos' como contrãven-
tores dos regulamentos sobre o
cambio.

O comunicado assegura que
McCulloch, recebeu tres .m.11",«
quinhentos e James tres mV *.
duzentos e cincoenta pesos com
ás manobras illegais e açrescen-
ta que os manobrlstas vinham
dando os passos necessários
afim de obterem um milhão de
pesos de cambio sobre a Bel»
gica. , '

O -grupo utilizava nomes tfe
firmas importadoras .que já nã»
lidavam corii operações de cam-
bic\ afim de obterem cambio

0 caso Stavisky e saas conseqüências
Déstituidos de fundamento os boatos propalados

a respeito da demissão coletiva do gabinete
PARIS, 26 (H) — Corria á

tarde que o Sr. Chautemps anun.
clara aos representantes do grii-
po parlamentar - socialista a sua
intenção de apresenta ra demls.
são coletiva do gabinete. -¦¦:..
¦'. Nos corredores do. Palácio
Bourbon acrescentava.se que os
representantes socialistas haviam
insistido- na necessidade da de.
missão do Sr. Raynaldy de ma.
neira a dar-lhe inteira liberdade
de ação para se defender dos.ata.
quês de que tem sido vitima pòr
parte dós seus adversários poli.
tlcoè.

Sabe.se, por outro lado, quò P
grupo radical.soclalista reunido
esta manhã manifestara igual,
mente o desejo de ser amlpamen.
te informado a respeito dos fun.
damentos 'das acusações levanta.
das contra o Ministro da Justiça
por vários órgãos da direita.

A's 18 horas é 45 atirmava.BO
nos corredores * da Câmara que
o Sr. Raynaldy oferecera a sua
demissão ao presidente do Con.
¦elho. '--':-.

Pouco mais tarde noticiavn:se
que o titular da Justiça- estivem
efetivamente no Ministério do
Interior, ' onde haviam chegado
em seguida os Srs. Chautemps,
Chefe, do Governo e Marcombes,
Sub-Secretario da presidência do
Conselho.

Alguns minutos depois o ultimo
recebia os representantes dã lm.
prensa aos quais declarou serem
destituídos de fundamento ' os
boatos propalados a respeito da
demissão coletiva do gabinete e
acrescentou que o Sr Raynaldy
uão 'depuzera a pasta entro as
mãos do presidente do.Conselho
A prova estava em que naquele
mesmo momento o guarda dos so.
los continuava em conferencln
com o Sr. Chautemps o qual se
considerava moralmente obriga.
do _ comparecer terça.feira piro.

xima perante a Câmara • dos
Deputados para apresentar o pro.
jéto de lei que incorpora varias
propostas submetidas & comissão
de - regimento da Câmara paraesclarecer completamente o caso
Stavisky e certos pontos com ele
conexos. . .

O Sr. Marcombes disse, ade^
mais, que se não. realizara ne.,nhuma reunião do Conselho deGabinete rio terminar a sessão daCâmara. O Sr. Chautemps limi.tara.se a conferenciar longamen
te com o Sr. Herriot o qual trans
tnitira ao presidente d oConselho-o sentimento unanlnie de confl.nnça do grupo radical.soclalista
«ue lhe desejava a permanência4 frente do governo. ,-.--Anunciou, finalmente, quo acomissão de regimento da Cama.ra votara por unanimidade o proJeto de coiistltuiíão de uma co.missão do inquérito conforme áconcepção sustentada pelo Sr..Chauteinps. ¦

O DIRETOR DA COMPANHIADE SEGUROS "CONFIANÇA"
PARTIU PARA PARIS '

8AY0NNA, 20 (H) — O- dire.tor da Companhia de Seguros"Confiança". Sr. Guebin, acusa.do de ter recebido cheques deStavisky e preso ha dias á pe.•lido dò juiz de instrução deBayonna, partiu para Paris, gra.
.ças aos passos dados nesse seii.tido pelos seus defensores. .

E' dè assinalar, a prpooslto,jorrerem nesta cidade rumores de
que. apesar da fiscalizarão, os or.
çnmontos do Credito Municipal«Mjtavam falsificados, o que teria
permitido a pratica de verdade!,
ro nbusotíle confiança para com
as çompanblfcs de seguros.

O juiz de instrução recebeu um
pedido no sentido de ser ouvido

o Sr. Guiboud RIbaud, advogado

& Corte de Apelação, sobre o pa.
pei que poderia ter desempenha.,
do nas .démarches relativas ao
caso dQ.Orédlto Municipal.'.
UMA CONFERÊNCIA ENTRE

OS SRS.... CHAUTEMPS.E
E HERRIOT'

':. 
;VAR]ÍS,. 26 CU. p.) t- Reolt

zou.se ás sete horas"e meia.danoite' uma: conferência entre os
Srs. Camlllo Chautemps e Edòu.
árd Herriòt, depois do que diri.
giu.sè o ultínao ao Ministério dòInterior, onde foi entregue^ umacarta assinada pelo titular," Sr.Eugene Raynaldy.

Em palestra com o represen.
tante dá Uulted. Press, informou
o Sr. Herrlot:
'—O gabinete não renunciará,

mas enfrentará a Câmara na pro.xima terça-feira, pedindo univoto de. confiança & margem do
projeto que estabelece um tribu.
nal de honra- para Investigar- o
caso Stavisky.

Continua a agitação nos bou.
levards, onde a multidão.desfila
gritando: •

— Abaixo os assassinos t
O QUE PROPÓZ A COMISSÃO

DO REGIMENTO DA: CAMA-
RA. DOS DEPUTADOS
PARIS, 26, (H.) — Acomls-

sfio do regimento da câmara dos
deputados propoz para exame do
caso Stavisky a constituição de
uma comissão parlamentar de
inquérito composta de oito depu-
tados e quatro senadores aos
quais serão adjuntos um conse-
lheiro da 'corte de cassando, um'
conselheiro de Estado e úm con-
solheiro do tribunal de contas
designados pelas respectivas as-
semblías.' A comissão teria poderes j*Jdl-clarlos para determinar dlligen-
cias, ouvir testemunhas • trans-

0 PHRUH DAS DIVIDAS DE QUEBRAI*
A Finlândia conseguira importante redução do total

d^ suas obrigações financeiras

sessão do Conselho úê_\
Exército, na Itália.

A reunião revestiu-se de
WASHINGTON, 29 (U.P.) ' —

A Republica d» Finlândia, que
foi a primeira nação que con-
cluiu um acordo com os Esta-
dos Unidos sobre o-pagamento
das. dividas de guerra , e quenunca faltou a seus compromis-
sos, conquistou por esse motivo
a confiança e a simpatia do go-verno é do povo deste pais e se-
gundo se espera conseguira im-
portarite redução do total de
siias obrigações financeiras.
. Sabe-se que os- diretores do de-
parlamento do Estado ehtabo-
taram negociações com oe rs-
presentantes diplomáticos da
Finlândia visando a revisão dos
convênios atualmente em vigor
e declararam que: brevemente se-
rá apresenta-lo ao Congresso um
projeto de reajustamento da dl-
vide desse pais. ' •

Acredita-se que o Senado e a
Câmara dos Representantes ra-
tificarão o convênio ora em dis-
CUBSãO. ¦'.,¦, . ,'' 

'
¦ A iniciativa dn revisão do tra-

tado. com'a Finlândia crtb'eK aos
Estados Unidos qulèi foriijulárám"

reconhecimento da rigorosa pon»
tualidade do governo finlandês
no cumprimento de seus deve-
res financelfis

A Finlândia pagou sempre a
quantia total de suas prestações
e no dia- do vencimento.

A divida.da Republica Finlan»
desa eleva-se a nove milhões ae
dolars que deviam sem pagoa
em um prazo de cincoenta' e
dois anos.

As prestações anuais varia»
riam'entre 316.000 dolars no co-
meçp e 367.000 em 1984, quan-
do ficaria liquidada a divida
Desde 1922 a divida ficou r»
dü7lâa a 8.426.044 dolars.' Devido a ser uma das primei-' ras nações que começaram qs
pagamentos, a Finlândia assi-
nóu seu contrato nó dia 1* de
Maio de 1923, enquanto a Grã-
Bretanha subscreveu o convênio
com os Estados Unidos em 19
de Junho de 1923.

Aquele pais aceitou uma ta
xa de Juros multo mais'- elevi-
dr. que'-muitos outros Estados.

O juro original: estipulado er»
unia proposta nesse' sentido no de cinco-por cento, visto se ter
mês de Junho do ano ultimo' eni obrigado o governo dos Esta»

doe. Unidos _ pagar essa taxa
aos portadores dos empréstimos
de guerra.

O Congresso, subsequentemen-
te, resolveu reduzir considerar
velmente oa juros.

O serviço' de amortisação da
divida finlandesa, depois da de-
cisão do Congresso, estabelecia
uma taxa media de juros de 3,3,
pr,t cento-pelo período de cin-
coenta e dois anos, igual á da
Inglaterra, Tchecoslovaqula, Es-
tonia .Hungria,- Letônia, Li tua-
nia. e Rumania.

A Finlândia concordou em
pagar durante cincoenta e dois
anos 12.695.055 dolars de juros
e mais a divida principal de
nove milhões, de dolars, ou seja
o total de 21 695.055 dolars que
representa uma redução de 19.3
ppr cento.

A: divida da Inglaterra expe-
rimenta um corte de 19.9 por
cento, a da Franca de 62.8 ea
ds Itália de 7b.4 por cento.-O governo concederá uma ro-
dução ulterior a- Finlândia dos
juros com. efeitos retrospectivos
atingindo os últimos onze anos.

mltir para serem julgados pelositribunais competentes oo casos•que'lhe forem submetidos. Se-
ria autorlsada a publicar um re-
latorlo sobre cada; caso parti-cular embora os depoimentos to-
mados devam ser mantidos em
Segredo durante o - período dé'formação da culpa.

Os meios parlamentares uflr-
mam que o projáto da comissão¦poderia, entrar, em discussão na
laessão . da câmara de .síegurida-
feira próxima.

O governo, por sua ve?,.. pare-ce disposto a -levantar a questãode confiança . contra a adopção
de qualquer texto que não seja•o que já foi-aprovado'pelo. Sr.Chautemps. na entrevista :. hojeTealizada com os - deputadosGuernut e. Archlmbaud, membrosda referida comissão. . 

'

UM DESMENTIDO DO. CONDE' ;:•- dj BETHLEN,,Vr.-- ....
"DUDAPE^T, 2S.S (H.SV^O'-'Budapest ...Hlrlap" publica umadeclaração, do Conde Bethlen re-lativa a um artigo ,: aparecidonum. jornal yugoslavo cm que seafirma qúe o antigo chefe do'

O vôo postal entre Roma
e Buenos Aires

Os aviadores Lombard e Mussotti partirão hoje, do
aeroporto de Montrelio

governo da, Hungria Centrara emcontacto. e . entabolara negocia-
ções com Stavisky..
:¦¦ O Conde Bethlen declara ca-tegorlcámonte que nunca, viuStavisky; nunca teve "com ele
contacto direto'ou indireto, nem
Jamais negociou, còm o protago-nista do caso-Bayonna.-
PROSSEGUIAM. INSISTENTESOS' RUMORES^ DE RENUN-CIA COLETIVA

TERIO ,
DO MINIS-

PARIS, 20, (U.. r.) — A' boca:da noite prosseuiiiam Itisl3tentesos rumores de renuncia coletivado ministério, observando-se, en-trotanto, quo o pedido de demls'-são do Sr. Eugene Reynald. ti-tular da pasta da'Justiça, poderia; evitar, a queda do governo'Chautemps, cujo destino vai ser,som duvida, decidido ha ;reuniãonoturna de hoje.
No caso de queda do mlnisto--rio Chautemps,. as probabilidadesmaiores favorecem novo .minis-terlo Daladler, embora a; forte

grita dà direita para um gabinè-te tipo concentração hiicional, no
gênero daquele, que q Sr. Ray--mond presidiu, no encerramento
de sua, carreira de - personalidadedirigente dó Estado.

A renuncia, do Sr. Reynaldy,
que é um Independente da es-
quorda, resulta da hostilidade la-tente dos grupos radicais soda-listas do parlamento, que seopõem ã permanência do mlnls-tro. em ¦ questão - como sub-pre-mier e titular da justiça, umavez que, fique provada as acusa-
ções que lhe faz à imprensa, de.tostar envolvido no escândalo dobanco Sacazan. '

Frlsa-se a circunstancia deque a renuncia do Sr. Reynald,acarretara a do Sr. Albert Dali-mler, ministro das colônias, quetem ligações análogas com o cn.so Stavisky, de acordo com osataques dos. jornais. .
A figura- cançada do ministroEugene Reynaldy, veterano po-Htlco de longas barbas, foi amais lamentável possível emmelo- ao' torvellnho dos últimosdebates na câmara, quando o vi-

gor ea mocidade do. deputadoHenriot, Insistiram nos ataques
de. que o ministro da Justiça ti-nha feito parte do corpo de dl-reteres do banco - Sacazán, onde
guardou em seu poder ações quenão havia adquirido, por vianormal. i

A EXPEDIÇÃO DE BYRD AO
POLOSÜL

BORDO DÓ 
'•. 

Jacob Ruopert"~ Golfo das Baleias — 26, (U.P-),— Um terrível.vèndaval an-tartico forçou o navio capltanea
da expedição Byrd ao Polo Sula deixar o porto, rumo aò altomar. Em seguida, porém, cedeuo temporal e foi então possível._ embarcação'encostar a' nmà
barreira de eelo, reiniciando èm
seguida o desembarque- de man-
timentos.

Quinze grupos de cães ames»
trados vão e vêm conttnuamen-
le, ' conduzindo apetrechos, en-
tre a embarcação e o acampa-
mento de "Pequena America".
Além disso, de meia em mela
hora, um avião faz o percursoentre ,os dois pontos, transpor-
tando'gêneros alimentícios.

O tempo, agora, mostra-se nia-
gniflco e oa- trabalhos prosse-
guem com grande rapidez, poresse motlv.o.

ROMA 28 (Stefanl) — O apa-
relfio • Bavoia Marclietti S Vi pi-
lotado pelos aviadores L,ombardi
e Mazzotti partira amanha do
aeroporto de Moutecello ás 6 ho-
ras Uempo local), iniciando õ

.projetado vôo postal rápido entre
Roma e Buenos Aires-.

O percurso compreende 12.000
quilômetros, devendo ser coberto
segundo - as previsões cm três
dias. As instalações e os apare'
lhos de bordo permitem o abas-
teclmciíto.em duas horas.

Ó^hidrdpiaho''voará sobre í'ãüídeiihá, seguindo pára.as Bo
.cas: do Bonifácio, as Baleares,-Oi-
bi-aitjre aterrissará em; Cásã
Blaqca. A etapa de Casa Blanca
u Dakur compreende 2-,ú00 quilo,
metl-os e deverá 'efetuar-se''-''a
grande altura devido A alta iém.
peratura e a tempestade de areia
do deserto. A distancia 6 de '.' '
3.GOU quilômetros. Os aviadores
vencerão a terceira etapa atra1-
vessancio o Atlântico e cnegarão
a Natal de onde partirão ,iova-
meu te com destino ao Rio de ja.
neiro, sendo a distancia de 2.20o
quilômetros. Da capital do Bra-
sil, o avlüo seguirá para Bueuos
Aires pela' costa cobrindo 2.000
quilômetros.

A extensão da aza do aparelho
6 do 21 ;2 metros de comprlmeu-
to, 14 de. altura, 4,100 üo poten-clã conjunta. Us motores dèseu-
volvem a 1'orca de 1.110 cavalos
e a velocidade mfidia horária dè
270 quilonioiros. O poáü cumple.
to. Ua ciiiga e de 7.Ü00 quilos.¦ Os tanques cheios conieih 440Ò
quilos. A carga postal, sem conr•tar o*carburaqte. mas incluindo
á' tripulação e. as tnstalnqões de
bordo monta a prpximadnmentc

a) '5DU. quilos..
Faz-se observar tiué.oa apare-

lhos. motores e todos os iustru-
mentos de bordo são de criação
e produção italiana.

Em Caao do uma descida força,
da , garantida a flutuação uo
avião: peia estrutura da aza queé de madeira com chapas de'es-
táiiho e pela sistèmatisaçOo io
compartiirienlo da cauda.

] O piloto Francis L,ombanli
nasceu em Gênova em 1837 e
obteve o brevet de aviador aos
1.1 anos. O seu D.'imblro vflo ?nn.
sistiu em uma volta aérea ã Eu
repa;, em ; 1929 conseguiu seu
primeiro prêmio. Realizou um
raid de Roma a Mogadnxo, ua
Srmalllauí'-a itaPan.» em oito
dias, cobrindo ¦_¦' distanc^i. Ce
8' 200 quilometri-i: foz um Võo•úire Tercelll e Tòic'0,': 12.000
q..'.';.ni..ras em nove dias; co-
mou parte em uma viagem dó
circumnavegação da África com
uma patrulha de tres aviões, na
distancia der 32.000 quilômetros
e realizou o circuito aéreo da'Itália em 1930. Eln, 1932,''fez
com sucesso um vôo entre a Ita.
lia e a Abyssinia de 12.000 quilo,
metro*. E1- major da reserva dá
Aeronáutica e possue duas me-
da:lias de prata do Vaior Aero-
náutico.

O aviador,- Franco •¦ Mazzottl
nasceu em Brescla em 1904, obte.
ve o brevet em 1928, é um dos
pioneiros da; aviação italiana de
turismo. Fez um vôo èm redor
da.Itália em 1930 e a circumna.
vegação da África na discatcü
do 32-000 quilômetros. E' se-
gundo leuento da reserva da
Aeronáuticas ':

O mecânico Mari no 'Battaglia
I nasceu em 1897. é natural . da

Emilla e tomou parte na via-
gem de - circumnavegação da
África. O operador Davldi Giu-
Uni é romano, nasceu em 1899 •
é radio telegrafista da Aernnau-
tlca. -.Tomou part.e no criielro
Roma-Rlo ,de Janeiro sob o co-
mando do marechal ítalo Balbo
e no raid Roma-Chicaso.
O PILOTO LOMBARDI PRECI-
SA O CARAT>SR E A FlUALl-

DADE DO VOO
*ROMA 16 03.) — Nas vespe»
ra? de Iniciar o seu arrojado vôo
Roma-Buenog Aires, o grande aa
italiano Francesco Lombard! es-
c;-evu para a revista "Vle deli'
Arla" um artigo era que precl-sa o caráter e a finalidade do
vôo. Lombardi acentn'a no seu
artigo que se trata em prfticolode um vôo de caráter puramen-te demonstrativo: todavia nâo
era possível prever por enquaa-

to as suas conseqüências ime-
dlatas ou futuras. O estabeleci-
mento de uma linha regular não
dependia dos .organizadores' do
vôo atual mas das autoridades
aeronáuticas.

Acrescenta que o presente vôo
ue tem. origem e caráter exclu.

si vãmente esportivos, foi aprova
do e apoiado pelo Duce, e pelo
marechal,-Halo Balbo que ambos
reconheceram a oportunidade
desta experiência italiana de li-
gação aérea rápida na linha daAmerica do Sul em que ficassem.-comprovada^ Xás ,. possfbillladesreais do material italiano. Tra-tandoise.-como se,, trata do umademonstração pratica,: o S 71 fô.
,ra I equipado. como os. aparelhosdas linhas regulares. .

Os sjrviços. postais aéreos daAmerica do. Sul gastavam ainda
atualmente nove dias de: percur-

importância
ROMA, Í6. (H.) — A s^são

do Conselho do Exercito, queterminou ontem. 6. noite, rovos-
Uu grande importância. A pri-meira reunião foi celebrada a 2
do cprrente no PalaclQ Veneaa e
a ela se seguiram trea outras,no mesmo local.

Dois assuntos foram estuda-
doa: a nova lei dè promoção
para oficiais e as organizações
pre-militares e pòàt-niiUtares.Se bem que os detalhes das con-clusões a' que chegou o Conse-lho não sejam ainda conhecidos,
e evidente que ao mesmas sãofavoráveis á s"fa6cistisacão"completa do exercito e a umaaproximação mais estreita entre
o exercito o a nação.

O Conselho, presidido pelo Sr.Benito Mussollnl, reuniu os ex»Ministros da Guerra, da Mari1nha e da Aeronáutica, o Chefodo -Estado Maior geral, os sub-secretários da Marinha e da Ae-ronautica, bem como inspetores
militares, diretores dè serviço, oComandante dos carablneiros ochefe dq estado maior da Mil!-cia Fascista. O sub-secretario daGuerra e o chefe de Estaüo
maior d oExercito estiveramtambem presentes mas a titulode membros : permanentes doConselho. A convocação de altasautoridades da defesa nacionalcitadas para comparecer ás reu-nioes constituiu,um fato novo
que emprestou ás mesmas maiorimportância. Além d0 mais, os
ministérios da Guerra, da Ma-nnha e da Aeronáutica, se bemquo continuassem separadas-vi-nham agindo como se üma or-ganização- unlca de defesa na-cional estivesse já realizada.

A primeira questão examina-

gran

sò: a nova linha alemã gastariaç.nco dias para ir da Europa áscostas brasileiras: mas esse serviço inda podia ser feito eommaior rapidez e disso se terá pró.va se os resultados do í presenteraid confirmarem as previsões.'.O grande az Italiano terminadizendo qüe nada foi descuradona preparação deste-vôo. :O apa.. relho qüe vai. ser.vimhò.raid 6 ãomesmo tipo dçs que Já tem fei-to as suas provas, em cerca de
.três anos naa liuhas de aviaçãoitalianas.

Está perfeitamente em jondl
ções de suportar oi esforços queexise a extensão do percurso eum vôo quasi ininterrupto dè do.ze mil quilômetros.

O MERCADO DE CAFÉ NOS
ESTADOS UNIDOS

AS IMPOllTAÇOES UÜKANTE O SEGDXDO SESIESTnE UE 1033
... d»™nJL0?K• S0 <H> — °« i»lmo» dado» e«ttitli,Heoii revelam" 7UT Vwn ÍS. í "^""'Vi "cn,Mtrc de ,nss e»«™™m nra«e porto' .-.707.000 anens de enfé conlrn 2.580.012 em l. nnl ncrlort.i à. in*i*''
Í'A™™' "»Pec«vnmenle. dc 1.780.7OO e 1.011.-,.«00 tiavitn o oue re-pre«ciitn o anmcnto"de 0.1 «1» para o mio dc lOSit. "
«nen» - _E-_ V_Cm de Procedendo do .Ic.loo. no to|,,l de 22.IM7

1032. c ns fla Vcncmicln u totnl dc 137.117 siic-aM. o ou. rür»L\.^.de A .llmlnnlçílo de 80.3 »|. comparativamente £ â,.o antorior" "*
Entre o» dcmnls paíacs exporiailórcn' de enfé. de Jolin « n.zçmbro ,to 1033, figuram Java, com 111.219 ,a™ Rnatomnla? c"m11.0171 Arnliio, eom 10.«73 e Snmatra, com 1O.1S0 '.anerèentSl

^'"J^.^00 nai* ^V^ItOem üom tre» primeiro» pátucs nolmá r".fci-lilo»! foram, respectivamente, de 01,8 «In, 02.S •!• c 4" S 
"|™

Cuba exportnra;20.2»l NncnM no perioilo cm aprc«-.,7le 1032. nflotem iicnlinina rcuicKiia do produto cm 10330_ aumento registrado noa entrada» dò cafí lirnallclro cvnll<_.»ç pelo reataheleclmer.to da normalidade dn. cxportoçAc, Intefroml
E!!'°." _____l______*#.^»*P» »»««lco. ocorrido, "cm 

íox? A" «epu-blli-n Nlil-amcricona.

da, a das prometa, doa otlelti_.era sobretudo técnica, e eúa um»;lução visaria normalizar a caju.reira militar. Acredita-se qts»,oa quadros -serão divididos omduas categorias de oficiais: oaque têm comando e os qae _¦__
o têm. Os primeiros, que a*tão ern relação direta com *i'tropa., deverão ser escolhidos o o*tre xis* menos antigos. Esse fa»to e interpretado como.utn ia*.*'dlclç de que se pretende pôr em.
pratica _o terreno militar ^ímesm ao. lentação da orgf;nizi?>çao política-do pais,,favorável,ao aproveitamento da juventuda'nos'altos .postos, o que está de'acordo com o espirito fascista.'

No tocante & segunda questão,trata-se. «de uma parte, de dar'maior valor ás organizações"pr^.
militares e. da. .outra;-. de insti.

Ji. °^fíP^C-Ses Post-niililarea.E sabido que a rrillfcia íascla-ta Jã fornecia instrutores a obranacional "balllla"; doravaiit»ser-lhe-á^confiada:, igualmente. _direção dos serviços post-niiiita»res que serão prestados mediai»,te breves chamadas doa of. tivo»Para treinamentos de modo aasse-rurar a eficiência dos resnítados adqquiridos durante o seiwviço militar ordinário cuja «ar».,cteristica principal é tender'¦ aitornar-se mais reduzido e _mmesmo feiiipo mais uuiverBalido que, ê atualmente. {
O. papel que _ piiücia ser*, f

chamada.a desempenhar exigiráj
portanto, contacto .. intimo Y*constante.coni o exercito. Parytal. lim ja foram leitos os est*dos .necessários para a criação!dos órgãos indispensáveis do 1W
gnçao.. As reformas encaradas.»
perfeitamente lógicas, proma*nnm da mesma orientação qu«tende, na ordem politica,¦ a sn.pviiliir a ciimara dos deputados.De.lnto. de um lado, o exercitoé cada vez'.mais absorvido pelanação'com.a.qual- está fadado'a
çonfuudIr-36. e. de outro, o par.lamento está, .por sua vez, qua»si absorvido pelas. organizaçõescorporativas que-representam¦as forças produtivas da-nação.• O .fascismo, co assumir o- po»der. deixou subsistir a antigaestrutura do pois-mas pelas ne»cessidade8 da , sua própria con»cepcao foi levado a acrescentarMementos novos com a criacãaüa 11)111010^0801818 e do conselhor-
simplificação progressiva doparlamento que ora .se opera.

A SITUACÍ0 NO EXTREMO»
ORIENTE

. MOSCOU. 26 (U. p.> _ ia,
jornal "Izvestia" publica hojaum extenso editorial em torna,do discurso de Hirotó no ..uai'declara que "dizendo da püslcã»'dos Soviets no Extremo Orientaque se modificou nos ultimo»tempos. Htrota anarentement»
auiz diminuir a rèspon&abilidn-.de que assiste ao Japão, torna»»do mais-tensa a situação no Ex-tremo Oriente,. rospohsabillda.de aue, entretanto, cabe inteira.',mente e obviamente ao governo!niponico. Hirota não: conrugu!»ria remover semelhante rrap..n->sabilidade com um par de fc_.ses bonitas.- A politica d--'enado . overno' soviético não 'muc?-».-.
ria nara ¦& futuro apena.s se ó gq»verno dò Japão não tehtàsáe popcm pratica oa sena planos dacsressão". ' ' -¦ '!:

0 PROBLEMA AUSTRiflCá
A opinião manifestada pelo Conselho de Gabinete

da Inglaterra

m

-1

4

si
:-¦--;

PARIS, 2G (H.) — Nos cir-culos politicos está sendo viva-mente comentada a opinião ma-nifestada pelo Conselho de Ga-binete da Inglaterra de que se-ria conveniente que as grandes
potências interessadas fizessem,
a respeito da ação dos • hitleris-
tas na Austria, representações
ao governo de Berlim antes 'que
o gabinete austríaco recorresse
á Sociedade das .Nações.

A preocupação da maioria dosministros Ingleses, diz-se nosmeios políticos, é que se estabe-leça uma convenção geral sooreo desarmamento, ò que couslde-ram • de todo impossível sem
participação da -Alemanha. A
politica desses ministros tende
pois a atrair de novo o Reich
para Genebra e a estabelecer üm
projeto de convenção que concl-
lie a vontade de rearme mento
da Alemanha com os desejos de
segurança da França.

De outra parte, nas questõesestranhas ao desarmamento no-ti*jè acentuada- tendência paraevitar toda e qualquer medida
que possa ferir as suscetibill-
dades dos dirigentes do Reichcom receio de os afastar do es-
plrito de cooperação indispensa-
vel ao sucesso do desarmamento.
Esse receio explica agora a opo-
slção que o Ministro do Foraisn
Office fazia, a principio, em Ge-
nebra A idéa do Conselho da
Sociedade das Nações fazer ama
declaração publica a respeito do
plebiscito no território do Sarre.

E' neste cuidado — açrescen-
ta-se — que se devem procurar
os,motivos que ditaram,a opl-
nlão do governo Inglês na quês-
tão atualmente apresentada peta
Áustria. -<

Não.se deve, porém, crer queeste raciocínio 'mpllque em re»
serva por parte dos meios fran-
cises a respeito das decisões
tomadas pelo conselho dr gahl-
nete Inglês. Deve-se, ao contra-
rio, dizer aue essas decisões não

UI
foram mal' recebidas e que senota geral satisfação em vêr o
governo inglês tomar semelhan-
te iniciativa; .

A boa vontade da França.em
matéria de desarmamento, não
pôde ser posta ém duvida. Asultimas propostas de redução
substancial dos armamentos con-
tidas no memorial entregue em
Io do corrente ao governo de
Berlim são disso exuberante
prova.

Se o novo projeto britânicoculminar no estal.eleclmcnto dèuma conversão sobre o desarma-mento e se a nova Intervenção
em Berlim fõr mais feliz do queas feitas já em Agosto passado
pelos, embaixadores britânico.
Italiano e francês, e fizer ces-
sar as atividades racistas, a
França será a primeira a fellci-
tar-se por esse resultado.

Eis porque as sugestões vm»das de Londres não. podem ,en-
çontrar ém Paris acolhimentodesfavorável.
COMENTÁRIOS DA IMPREN-

SA ALEMÃ
¦BERLIM, 26 (A. B.) —As

noticias publicadas na imprsn-sa' inglesa, anunciando o prouo*sito do governo de entaholar ne-
gociações com o governo doReich. por mediação do seu em-baixador em Berlim, e em.even-
tual colaboração com oe emBal-
xadores da Itália e da França,
negociações essas. tendentes apor termo ao conflito austroalemão, tiveram vivo écò na lm-prensa alemã. Comentando taisnoticias, o "Deutsche Allegemei-ne Zeltung" diz que segundo talafirmação do "Times" exisierealmente esse propósito da par-te do governo inglês, este pare-ce não estar perfeitamente orl-
entado a respeito do verdadeiromotivo das divergências exls-
tentes entre a Áustria e a Ale-
manha. O governo Dolíuss, em «o acordo.

sua difícil situação .politlca-in-terna, não tem outra salda, aa
que parece que pedir o auxiliodos governos estrangeiros oudo Sociedade das Nações. Seme-lhante procedii-ento eignlficvria, abuso dos meios dlpiomatl-
çqs , destinados a uma finalida-de politica interna. Por conse.guinte .só governos estrangeirosdevem estudar escrupulosamen»te se devem ou não aceder aosdesejos expressos pelo governaaustríaco, imiscuindo-se em as*suntos puramente intemoe da,nação alemã, o que sómenta7Marretaria novas dinculdades.Dulfusa dispõe de minoria e niaquer apresentard á verdadeiraluz os sentimentos do povo aua»triaco, mediante novas eleiçõesou um plebiscito.

0 PACTO DE NÃO AGRES-
SÃO ENTRE A AII5MANHA

E A POLÔNIA
BERLIM. 2« (V. P.) — Acà.

ba de ser assinado o pacto d«
não-agressfio, -valido por dea
anos, entre a Alemanha e a Po»
loni*. , ,

0 PACTO BALKANICO
SERÁ' ASSINADO A 2 DE

FEVEREIRO
BUOAREST. 26 fH.) — Oa

meios autorizados informam quao Pacto Balttanico eerá assinado
a 2 de Fevereiro, cesta capital,
pois ministros dos negócios es-
trangelros da Truquia, da Gr»»
cia, da Yugo-Slavia e da' Rn-
mania.

A Bulgária terã cm prasoainda não fixado, para è^wrtae'
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A GUERRA CONTRA Q
>*, i CANCRO

;¦¦•¦¦•'¦¦

'il

FORAM ALCANÇADOS PRO-
GRliiSSOS VlüUDADElRAMliiN." 

TE ESPANTOSOS NOS VLill-
MOS TEMPOS '

' liONDRES, 26, (V. P.) —''A guerra incessante que nume.
roses eepecialistus vôm moven-
do contra a terrível praga -do
cancro, teve ultimamente alguns
progressos verdadeiramente es-

. pantosos.
Até este momento'n&o se dee.

cobriu ainda nenhuma cura com
pleta, e serão necessários mr
vinte ou trinta anos até qué os
sábios tenham conseguido lutar'com êxito contra o mal; mas òs
resultados .-de algumas- poucas
exoeriencias revelaram recente-
mente que oe enfermos podem
ter esperanças de que sua enfer.
m idade será finamente mitiga.
da.

, Em uma reunião em Manches-
, ter do Üospitál Ohristie e tu
f Instituto de. Radio Holt, dis-

cutiuse o. descobrimento de um
novo soro.

Esse sérum, ao que se diz, te-
ria prevenido o cancro em ca-
mondongos e não só Isso, como
tambem, teria feito desaparecer

. o cancro já manifestado nesses
roedores. Esse descobirmento
íoi qualificado o p-rogreesp mais
«admirável que se realizou em
muitos anos.

Es&e método foi aipUcado Tin-te e cinco casos "perfeitamente
desesperadores" de cancro huma-
no, mas embora fossem èurpre.
endentés os resultados, e los-eem tidos por "muito- pròmis-
sores'-", nfio houve piwrtunidáde
para se comprovar o efeito, do
soro.-.;-'";;'" --.-¦./;«;':

O «gás de mostarda retaitftotfo
desenvolvimento do câncer, se.
gundo informa o Sr. Wilson'.'
Hey, um dos membros db lnsti-
tuto. Ficou tambem provado —
disse êla- — qne o fumo dó. tar
haco não predispõe áo câncer.:

¦Esse' progresso nó tratamento
nó- rádio, segundo se pode de-
•preender dos resultados de três
anos de tratamento,» foram de
tal «irfdem 'que1- máis« dé quarenta,•por cento do epaoientes , foram
ápafenténíénté: curados. ' O St.
Hey acentuòuo,qné. qualquer qué
seja o custo de um descobri-
manto destinado,a cura? o can-'
cer, quando tenha sido feito eSBe
descobrimento, hal dé áér penna-
nente.

0 PROBLEMA DAS DIVIDAS
DE GUERRA

COMENTÁRIOS FAVORÁVEIS
A' À*tn«UDB DA ITÁLIA B
DA FINLÂNDIA

A QUESTÃO DA BACIA DO
SARR5

A OPINIXO DO CONSELHEIRO
COMERCIAL IT3RMANN

. ROSOHLINQ

y/~ -

'WASHINGTON. 
26, (tJ. P.J

— Em contraste com as extensas
criticas á maioria das naçOes
devedores da Europa pelo não

Sagámento 
das prestações devi,-

as aos Estados Unidos,*o Cón.-.
gresso" àoábá de ouvir comenta-
rios desfavoráveis á atitude da
Finlândia e da Itália da parte
de homens de negocio dás maio-
rea cidades do pais. •

O cón«gres8lsta Willlara B.
Evans, -membro da Canúira dos
Representantes da Califórnia,*
talou a esse respeito no Congri».
eo e apresentou uma • resolução'
louvando esses dois nafses pelo
««Pagamento . dpoyguas divMas.- •

¦^WfApiucfióífoi- aprovada UMà
tíafcátáOde Comerisló deliÇfpftflK1 gétésc.na .íCalifórai%...*,,.-.parta,
cidade dó«'.pals em pograláÇSo
Está"aeslrii: concebida: _-."Considerando- que ulalwe m
nm ápèló urgente dos repréiien-
tantes «apoiisavoels s © acredite.
dos Unidos fés certos emprêstl.,
gelrose segundo ps termos o* o*

i. acordo* estipulados entre. 4pa*to-
teressados,-o governo dos Esto-
dos Undos fei* certos emprestl-

. mos a os referidos governos ex-
tràngelros, ,."Considerando.çne, num eapy-
rito de boa vontade e animado

, do desejo de estender o maior
-auxilio e conslderaçfió ás nafioee
devedores o governo dos Estados
Unidos concordou mala tarde em
estabeleoer uma alteração nos
termos de reembolso dos referi-
dos empréstimos, equivalente a
um adiantamento de uma gran*
de parte das dividas; e

"Considerando que. do total
das nações devedores o governo
da Finlândia é o único a efe-
tuar esses pagamentos em sua
totalidade e dentro do prazo ee-
tipulado; 

"Considerando que fi governo' 
da ¦Italla)i,«ocom<iu.anu>.,se sinta
incapaz de satisfazer-seus paga-"ihéntoe' totais deu provas, medi*
ante o »a*?amento-«de«uma oar-
e material t. do. suas , obrigações;
de üm desejo sincero de galsfawsr
seus compromissos ticà resolvi-
do que a Câmara de Comercio
de Los Angeles vem por melo
desta louvar calorosamente o go-
verno e o povo da Finlândia e o
governo-e,o povo da Itália, pela
maneira digna é ionrosa com
que seus respectivos acordos ln-
ternaclonáls tôm'sido cumpridos
neste caso"; -.. 

ECONOMIA E FINANÇAS
franco sofàbra' uma
desvalia de vinte

por Cento
PARIS, 36 (U. P.» — As auto-

ridades do Banco de França rldi-
cularisam ¦>» rumore-s, corrâu» em
Washington, de que o fran-» so-
frerá uma desvalla de vinte por' cento imediatamente depois que
for aprovado pelo congresso esta-
.dunidense. o projeto do Presidente'Roosevelt, que cónfero a posse de
todo o oure existente nos Estados
Unidos, áo poder executivo'.' Aflr-' main iqueles' altos funcionários
que a moeda francesa agüentou' doie mf-tesde ataques internado-
\nais. estando agora era posição
.mais falte que nunca.

O QUF MOSTROU os relato-RIOS T»A GENERAL MOTOIS E
DA 1ETHLEHEM S'fEEL ;

* Ne5tV YORK. ,26-(O. P) — O
relatoriovda General -Motors« e a

> xeUton-* da 'Çethlehem Stfól, am-
bos relativos ão ano passado, mos-
tram-melhorie. substancial, nus m-
dustnas do automoraia e lo aço.

" A Gter-.ml oMotors o\>t»va I-lmo II-
quido de 88.114.000 iotars, qiuin.io

• em 19i2 arcou com- um déficit le' 
6S mllhbesdu dolars. A llothlchem' 
Steel teve -um prejuízo de......
8.785..23 dolars., malM menor qUè

o do uno «passado, nwi subia a
19.404.i*il-doíar8i- No ultimo tri-

. , mestre d»> ano transácfo. alcançou,
, porém, birro..liquido ,lí «-J.'*£

dolars, qtando ons iiltlmos 1r68
meses de 19Í2 ó pr^iuvo foi de
6.621.672 dolars.

UEUGUAI
a missxo medica brash.ei-

Ra em montevide'0
* '.' 

MONTEVIDÉU, 26 (H.) — Os
médicos brasileiros que se en
contram nesta capital visitaram
noje diversos hospitais e assisti-
ram & recepção que lhes ofere-
cen o embaixador do Uruguai no
Brasil, Sr. juan Carlos Blasco.

BERI/M, 26, (A B.) — O
conselheiro comercial llem-wn
Roschllng, poraoualldndo de va-
lor da vida econemlea da bacia
do Sarro, e durante largos anos
chefe do partido católico da re-
ferida região, e, por varias -
zes, repreEcntnnto da população
sarrenae' junto - á Liga das Na
Cfies, ae encontra, presentemente,
nesta capital, do icgr-sso .': Ga-
nebra, onde assistiu ás' ultl .as
deliberações, do Conselho di
Liga das Nfl^-us que. (iluminaram
na n<meação dá comissão prepa-
ratorla do plebiscito de 1935
Essa comraiBrifo, como foi am-
piamente divulgado, é constitui-
da por* delegados da.Itália, Ar
gentina e Espanha, Srs. Aloisl,
Cantilo e Madariaga. No decur-
so do entrevista quo concedeu
especialmente á "Transsocean"
o conselheiro comercial . Roscb-
liu" depois de manifestar a sua
complacência pela designação
de participar da comissão- pre-
paratorla o Sr; Cantilo, cá jas
qualidades Ode retidão e de obje-
tividado cfinstituom garontin de
justiça pana á população sar-
rense, expressou-se *.i seguinte
fôrma a respeito da situáç&o po
¦'"•'Com exceção de social-dem<*ci*a
tas,', comunistas e Um intimo
grupo de separatistas, que ma!
pôde ser tomada em linha de
conta,' te .los os.' demais partidos
daObacia doSarre se dissolveram
voluntariamente e para forma,
rem á "f Frente Alemã", que tem,
%"'mlHslo' exclusiva do preparar
è^exeeutar o" plebiscito''. Depois
acrescentou: , .".Acreditamos ter'_ Onòsso láda iiadá' menos de que
90 "•'j?'','dá população aarrense.
Grande parte dá minoria de 10
•f* qúe o falta csiieramos conq*^'->
tar antfes da* realizaç&o do pie.
blficRo. Do plebiscito somente
somente poderão participar cs
que tiverem residência no Sa**re,
nó dia dá assinatura do Tratado
de Versalhes, for Isso, penso
que tal circunstancia contribuirá
poderosamente a favor.da alemS.
fSé'a comlSs&ò especial da L!t&
«dá» N'p5ès: proceder do mesma

i maneira qüe séprodedeu em re-.
lação á Alta SUesia, esteu ceito
de que nenhuma «comuna sar-
rense nio ^«sixai.'- «de votar em
prol da Alemanha".

A respeito do problema das
mines, declarou o conselheiro
Róschillng qúe a unlca solução
consiste cm resgate por parte da
Alemanha 4o« títulos de pro-
prledade dè o tais minas, por
preco razoável, e em condlçoej
praticaeis, dada á atual situa-
çâo financeira e monetária, da
Alemanha. A comlss&o de repa-
ráçães atrlbue ás minas do Sar-
re um« valor de COOoOOO.OOO de
marcos ouro. Esta cifra e hoje
inferior, quer por causa da qué-
da de valores no mundo inteiro,
mier. cemo, prevendo- modifica-
<*8es futuras, .;* administraçaj
francesa' descuidou-se delas.
Hoje, tais minas devem . valeT
70.000.000. dè francos .ouro,
porém ò seu í*valor polltlc "
sèráíotliado em cifra superior.
Sobre a dupla base do plebiscito
¦ W resgate das minas o;pro-
blema do Sárre ilpará Tesolvido
,Bél«í* AlemanhaiOv:declarou p
eSsêlllèlT«''Kos*I$ngí,:máB se.s
;firatié8'«uiíesseievitar uma. re-
Ptó«^* TO* '_W* iS^^Sabrir «mfto oportnname|ite do
plebiscito.

ALEMANHA
•TOI HtíTCÒNTRADO BNróílCA.

jx> O (3B3Sk^-l^*?imVBBSIsI}A
o .Tm ..¦...;.¦¦:•¦'¦'•.¦

VORTÜGAL
FOI CONDECORADA' A BE-
NHORITA MARGARIDA JLO-

PES DB ALMEIDA
LISBOA 26 (U. P.) — O Ml-

nlstro da instrução Publica con.
decorou a declamadora brasileira
Srta. Margarida Lopes de A>
melda oom o oflclalato da Ordem
de Santiago pelo seu pito valor
como artUta declamadora j. por
ter interpretado com grande ta1
lento os melhores poetas portu-
gueses segundo reza toxtur.lmeij-
te; o despacho oficial boje pub.i-
cádo. ,,

De regresso de Cplmbi», onde
se encontra presentemente a brl.
lhbnta dtseuse, haverá .no -tá-
lão do "O Século" desta capital
um.*, homenagem que l*ne será
prestada pelas Intelectuais

RÜMANIA

37 ANOS DE,IDADE^E -TA*
MAE DE 2.3.,FÍLI*9.S : -

FUNCHAL 26 • (H.)' ^ 
:. Oi

Jornais noticiam que Armanda
GouvSa, residente nesta :cáP«a]*
que conta 3T anos de idade e ,'á
çra mãe do 21,-.filhos, *deuv<Ml»
um par de gêmeos,

FOI SUSPENSO . O; "DIÁRIO
LIBERAL"

LISBOA 26, (H.)Tr O "Diário
Liberal" suspendeu a '.publicação
A medlrta foi Imposta.pola.consu.
ra cujaa Instruções írtçp* 0 foram
respeitadas pelo jôrniilí^"

A REORGANIZAÇÃO'!;, DOS
SERVIÇOS TELEQRAFICOS
POSTAIS B LSEMAFORICOI*

LISBOA 26 (U. P>>."'-i- °
¦governo português-.ordenou a re-
organização dós serviços* tele-
gráficos, postais é ' semaforleps.
bem como a flçcaliisação,. das tn-
dustrias, elétricas., ,
O INSTITUTO i DE MEDICINA
LEGAL DE COIMBRA OFERE-
CEU UM BANQUETE: AO ME-
DICO PAULISTA' DR. H1LA;-
RIO DA VEIGA CARVALHO

. LISBOA 26 (U. P.) — Infor-,
mam de Coimbra que" P instituto
de Medicina Legal ofereceu um
banquete ap medicB paulista o-'-
Hilário da Veiga Canalho. qne
acábá de concluir sua segunaa
conferência cientifica. _.,,.,,,

A hpmenagem foi tPr«loida
polo reitor d* Universidade de
Coimbra. O homenageado íoi
muito aplaudido e saudado.

ESPANHA
RAMiRÒ '"db maoeztít' mem:^^ 

BRO ' ACADÊMICO1'; ": 
j ;*-

MADRID 26. (H) - felfi*!^membro da 1 Academia Espanho.
Ia o escritor Ramiro de Maeztu.
O NUMERO DOS SEM TRABA.unos

MADRID 26, (H) -- Segundo
os dados fornecidos pela Direto-
ria Geral do Trabalho, ç numero
dos sem trabalho se elevava a 31
de Dezembro do ano passado-a
618.947,' dos quais 267.W3-.parei-
almente desocupados." _Na agricultura assinalavam-se
414.640 operários desocupados
plircial ou completamente.

Na província de Jaen a pro.
porção do desempregados, agrl.
colas é da 48»l" ^obre o total dos
trabalhadores; na-de Badajoz de
30°|"; na da Cordoba de. .80T.

NO CASTELO DB 8INAIA RBA-
LIZOU-âB UM ALMOÇO. BU
HOMENAGEM AOS SOBERA

NOS RULO/ÍROS

BÜGAREST, 16 (H.) «íi A'a
18.30 horas de hojo realizou-se
um almoço no castelo de Slnala,
em homenagem aoa soberanos
búlgaros e com a presença do
Rei Carol e das Rainhas Maria
e EHsabeth, da Orecla._do Prin-
cipe Niéolas, dos Bra. TatareBco
e Mouchnnoff, membros do go-
verno, persuúaHdades dlplomatl
cás e elementos do séquito dos
soberanos Visitantes. '.'.-,

O Rei .Oarlos pronunciou um
dlscurao em ciúe tea alusão 4s
antigas relações•- rumeno-bulga-
ias nos temr.oc da mta contra
os turcos. ¦ ¦"'/' .--.Atualmen»..'*, quando o munio
ten*.necessIinCé de bom enten-
dimento, ií viElta d6á; reis da
Bulgária «ra «uma prova palpa-
vel dè que «num futuro próximo
so realizaria p desejo 'de' pai
qüè.ft tonos anlma.^

Terminou levantando um brm-
de & saúde d04 soberanos e suas
famílias, assim como * prospe-
rldáde da Bulgária.

O Rçl Bo.-'* respondeu agra-
deoerdo, em .nev nome e. no do
rovf búlgaro, as palavras "io
Rei Caróív , . ' 

, . • ¦' -a.
Relembrou, -igualmente,, o pe-

rlodo de llbwa{&o é acrescen-
tou estar convicto de que' uni-
camente umá .política ue enten-
dimento e comiánfia assegurará
um futuro mt?hor. . _.^Terminou . 6audando os sobe-
ranos e desejando * prosperida-
de da Rumanio.

um . tNomvrouò . oaj^pEiTO
ENTUPI.-*** RODAS PO VAGÃO

MINISTERIAL
; BUCÀRBST, 2.Í8, (H> — No
momento èm queo trem,em que

.'oa mémbhjs do governo foram
assistir ás recepçOcs do rei Bo-
ris cheir-avá a uma «atação das

, projclmidndçs dé Sinald os poli-
cláls'''ii guarda ao local descobri
ram um indivíduo oculto .entre
as ró**"- üb vagfo.ministerial •>

-que não soube «xnllcar o» motl-
voa. m- que áll. se encontrava.

Foi aberto-Inquérito para apu.
rar rr. "sé trata de indivíduo anl;
mado decliituitoi»: crlmln«isos òu
de^-:•--.,-rimples, pááíKMselros clan.
drstlnoif. ,, ¦¦.¦¦¦xZ-ha i,* ¦ • • ¦ ,-';.w-'PQLÒHIA'r'';'.'o

,0 "CAP ARCONA" CHEGOU
¦i DE HAMBURGO

OS PASSAGEIROS QUE TROU.
XB PARA O RIO

Devido á cerroç&o e aos tem-
porals' quo encontrou' durante n
travessia no canal da Mancha, o'
"Cap Arop.ia" chegou ao porto
desta capital com um dia de nt:n.
to, '-_

A's primeiras hora* da manha
do ontem o tranaatlantloo a1<"na-°
trahspcz a barra, trazendo para
o Rio de Janeiro os seguintes
pussngolros: — Francisco Ti;lvi.
n<v conselheiro da Embaixada da
Ésparha nçsta capital; Her.« r>u
Eduardo Melster,'. «Angela Mnls.
ter, Rlchard Meyer. Jakob Sln-
gle, Clara Sigle, Orlsndo Ou./-
mlng 1'oung. Eulogia Llanr I
Campbell Yolanda Ltambi Cb d*
Blrmarck, Benedlcto Cezar Baa.
tos Gavião, James Edm.undo Dum
mlng, EMzabeth Dummlnir Fran.
çolse Scbnelder, Ctrlstieno de Ia
MnrVére, Paullne Vlurrare. x •
nando Corrêa MendM Luoiano da
Costa Perez Trilho, Emilia La. J
de Sarros, José AiWJtiao de; Bir.
rou. Manuel Gomes-Pin o. Albc. to
Lopcb da Silva e Daniel .Touron
MaHinez. .:'.. *_.-,«

Entre ',,8 passageiros .em tran.
ulto fliroiram o mini6tí*o pienu- ¦•
Inclaric;rC?ulIera- y «*%*%

nue vai >dl"ar o posto de conse
TwrS^-Pmr«l»d,da^»«nja
em Búneos Aires, o Capitão Mai-
cÒln Bulhck. Blr sHn-v He. ocrt
Henn. Lady Honn e outros.

MUSEO PAULISTA

O ti CI AS DOS ES T A D OS
NOTICIAS DB MINAS

GERAIS
(INB*ORMAÇ0L6, WOVI RESUMO,

COLHIDAS NOS JORNAIS
LOCAIS)

ITAUÁ

, *BErRLnff, M .(H.> — Ooraunt-
cam de Neuimuáster que. o oheW
extremista -rim; ao qual era atrl-
buida a trama, de numerosos
atentados anti-nazlstas, foi en-
contrado enforcado na oellu-a em
que estava preso no momento
em que, com cinco outros doten-
tos, devia ser transferido p«ara
o campo de concentraçáo de Pa>
temberg,

POI CONDENADO A* CASTRA-
ÇAO UM VELHO CULPADO
DB ATENTADO AO PUD">R

KASSEIL, 2« (tr. P.) —- O
tribunal local condenou a cas-
tração um homem - de sessenta
anos, culpado de atentado ao
pudor. «
0« «SEGURO DOS OBKBIROS

ÍNVALIDOS
BERLIM, 2« fA.. B.) — . Os

algarismos compilados a respeito
do Seguro doe Obreiros Inválidos
revelam que, no período aue ter-
minou a SI de De-oembro de 133S,
desde o advento «de Hitler. o nu-
mero de trabalhadores colocados
aumentou de 11.490.000. Além dis
sp, em todos os outros ramos da
atividade humana houve aumen-
to do total de empregados, p to-
tal- de desempregados diminuiu
de 6.010.000 para 4.060.000.

INGLATERRA
FALECEU LORD REVEIiS-

TOKB

LONDRJE8. M CD. P-) •—.*•¦
leceu aos sessenta e nove anos
de idade o conhecido banqueiro
e financista britânico Lord R»
velstoke.

TRANÇA
O PILOTO B03SOUTR0T FOI

PROMOVIDO A OOMANDAN-
TE ODA LEGIÃO DE HONRA

PARIS. 2t (H.) — O Piloto-
ohefe Bossoutrot fòl promovido
a comandante da Leglfio de
Honra, devendo" receber o titulo
no ministério da Aeronáutica.

O GOVERNO DECLAROU-SE
CONTRARIO A' BALIZA-
ÇAO DA EOXPOSIÇAO INTER-
NACIONAL DE ARTES

PARIS. 26 (U. P.) — O go-
verno tíeclarou-se contrario A
realização da Exposição Interna-
clon.ll de Artes.-que deveria 're-
unir-ae nes'.a capital em 19ST. orn
vláta de ser Impossível o seu fl-
náncliunento sem a extração de
uma luterla, o que viria compro-
meter as loUrias governamen-
tais.

CHILE
CONTINUAM OS BSPORÇ?OS

PARA RESTABELECER O
TRAFEGO ENTRE O CHILE
B A ARGENTINA

SANTIAGO DO CHILE, tt —
(K.) — Continuam os esforços
para restabelecer o trafego entre
o Chile e a Argentina, Interrojr*
pldo ein conseqüência da catas-
trofe que asSolou a regifio de
Mendoza. Acredita-se que as co-
municaçdes estarão restabeleci
aa* em prinejj-*» de Fevereiro.

O EX REI AFONSO XIII CHE-
GOUA.NAFÇl.^.v y ,

NÁPOLES 26; (ui"0.'•'-_-:ÍASon-
eo XIII, o ex-soberan». .dv.Hes.
pan ha e ò princlBW-D.oaâime io.
ram recebidos«aíijul pelá^prilic^za
pigbatéUy 'e pelo 

"comandante- na-
vai Moriteíéinòlé, ieste. 'ültliílo re-
presen tando © : >riiictp> herdeiro
Humberto.-o-, 'y-Af/y i ' :'*-'£ *' ¦_

O v ex.raonarcriá , hespantipl « m-
seu filho partiram rumo va<' Sor-
rentoionde almoçaram 0 com a
princeza Plgnatelll.

Afonso de- Bourbon' parte com
destino a Porto Sald, a bordo dò
«"Vitoria", embarcando ás '15 ho.'
ras.- '«*- -,

. O .príncipe D. Jaine segue para
Roma-amaJilia, á'tarde ou hoje, sa.
bado. "

UMA VIAGEM DE CIRCUNA-
VEGAÇAO DE DOIS SUBMARI.

NOS ITALIANOS

ROMA 26, (Stefani) — Dois
submarinos italianos de grande
ralo de ação, o "Enrico Toti" e
o "Antônio Scleea", de 1.400 to-
neladas cada um, realizam atu.
almente uma viagem de .clrcunaO.
vegação dá África.

Os jornais italianos realçam o
objetivo do cruzeiro e os comen-
tarlos da imprensa lngtflsa que
declara tratar.se de Um audaz
empreendimento sem. precenden-
tes, nós.anais..da marinha inter.
nacional.

AS CINCO CIDADES WALIA-
NAS QUE MAIS CONTRIBUI-
RAM PARA O ÊXITO DO, UL-

TIMO EMPRÉSTIMO -

O PAT.LAMENTO aprovou o
PROJETO *?E LKI CONSTI-

0 . TUCipNAL. „.

VAR*»VU. !« (V. P.)« *- O
parlanunto polaco — Sejm —
aprovou o projeto de Jcl eoneiitu-
cional.o. 'o ,

UNIÃO SUL AFRICANA
A INAUGURAÇÃO Dt>3 TRÃHA-

LHOS PARLAMENTARES

CIDV*.E DO.CÀBO. 26 (H.> -
Inauguraram-Bè hole com-* b0*-

lenldade hahitual os^* raba'hpr do
parlamento, da : Unlao SuLAfri-

O governador geral leu um dlsr
curso tm qu* mantfoata _o spu
optlmlsmo qu^n-p *> ,s:vi «Si- Wfi!
do Domínio « awipata «s* progrça.
sos alcançada ios temnos aprlr
oolas o mdurtrl... assim omp a
reduqio do nu -.ero At dçs-mrro-
gados; o-o ¦:.:¦¦¦ Q- ¦'-' -

^im-m&^l^lWíÇff''^"'¦íekíiòib^rIdb-^^'
«fiALIA- A*S;!?TAXA(ÍJC,TP,MN--.-r: -¦ ;",-.-.:'.CESAS-".-..«.'. .
^WASHINGTON 

«. tVi .?•>,
— A comisssão de finanças da
caimura tia representantes reco-
mendóuqúe foáse. dada «o *x»-
cutivo áutorlsação. para aplicar
taxas proibitiva» • de embargo
contra < oõrporaoOes -- «rtwgetos

operando nos Estados DbWm,
desde que o governo do mais qqe

• nertencam apliquem ta**5 ««P*:
oláls contra empresas de pro-
priedade de cidadãos americanos.

A medida vale «como expedlsn.
te de rspresalia ás taxas france.
sas aobre os juros devjdoe aos
credores estadunidenses.

OS CONCERTOS DA SRA.
GUIOMAR NOVAIS

NEW TORK, 26, ,-(U;. P.) _-r
Gulomar Novais a conhecida
pianista paulista executará- um
concerto como solista, com a
New Yorlc PhllamonicVSoympho-
ny Qsquestra".. nos o,dias. 8 e 9
d* Fevereiro,elevando o numera
de comprorirtasôs o dessa. ordem,
que a brilhante -pianista sul-flme
rlcaona realizará nesta temporada
—• a segunda que. faz. nos Es-
tados Unidos ajpds uma ausen-
cia de seis anos,

ROMA 26, (Stefani) -- AS cin-
co cidades italianas que mate
contribuíram Para o exlto do ou»,
tlmo empréstimo' em títulos. aa
Tesouraria de 4.000.000.000, de H-;
ras, são as seguintes: Milano que
subscreveu 2.159.933.000; Roma,
1.6T6.217.000 Ura», Genpva:
755.665.000. Turin, 703.648.500 11-
raa e Najx>les, gss. 156.000 liras.

JAPÃO
UM BANQUETE EtM HONRA*DO COCMANDANTB DO CRU-

ZADOR "SAVORGNAN DB
BfffJÜSZA""

TOKIO. M, (H.) — O «ratai-
xador '^França noita capital e
a Sra.-'Pila. ofereceram um baii-
qúeté em honra do capitão Ro-
saU, «imáúdant* do oruzador
"Savòrgrnau de Brázza .

Tomaram parte no banquete
cerca fl" 20o convivas, entre pa
quais viam o embaixador do Bra
sil Sr. Gurgel do Amaral, mui-!
tos outros membros do oorpú dl.
plomatico estrangeiro ,e nume-
rosas personalidades ]s**to&esas
de destaque. '

SEVERO CONTROLE SOBRE
A PUBLICADO DE ARTIGOS
INFLAMADOS DE INCITA-;

TAMENTO. A' GUSRRA *

TOKIO, 36, (U. P.) —O Ml-
nisterlo das RelaçOes Exteriores
acaba de anunciar qué dora
avante. será "estabelecido um se-
vero controle - sobre a publica-
ção de artigos inflamados de In--
citirjento"a 'guerras, num esfor
ço pari prevenir as suspeitas ora
reinantes no estrangeiro a res-
peito .dos intuitos pacifistas do'
povo japonês.

Simultaneamente com essa de.
cisão um oficial da marinha ni-
pânica resolveu cancelar a publi.
cação de umn nu vela fantástica
cujo tema gira em torno de
uma íuti>—• guerra entre o Im-
rwrio do Sol Nascente e outra
potência es*ranpelra. *

.ARGENTINA

Entre os .oiitN» compromissos
com que a Sra. Novais contrl-
buirá. para, o brilho desta tem-,
porada artística cltam-ée o con-
certo para a Sociedade Philar-
mohlea dr. Harlem. np, grande
salSi de bailes de Wal^ort-Asto-
ria, em 15. de. Fevereiro. '

FOI atòBZTADA . A .BMENODA
QUE VISAVA. ENTREGAR .A
DIRÉOAO Dõ FUNDO DE BSí
TABILIZAfíAÕ DE DOIS BI-

LH0ES.DB DOLLARES

WAâHINGTON,''.'.», (XS. P.>
— Por Bi votos contra 86 o se-
nado. regelbiu a emenda ao pro.
jcto qüe:inflai»;pòssía dò ouro
do pais. ao poder exeouaivo,
emenda- :qnj«VT:'Vlaa»»y entregar*;;'^'
diireçSo ¦, do íundo de estabiliza-
ção d» deis blUsOes de dolars,
creado pelo projeto em apreço, a
üma e»ansiseao de cinco membros
alvltre de ique discordou «a Casa
Branca, que pref tre x gestão dò
referld" fundo, nae mãús do sa-
cretarlo <"!o Tesouro, Sr. Mo*r-'gehthau,... r. ;.,

Nôs não temos ainda o gosto
e o cuidado de guardar os ao-
cumontos do nosso, passado, ao
contrario dos povos europeus
que conservam avaramente t-iao
due lhes evoque, o passado, nos
permitimos que se Pe"»"»jJ°u
saiam do Brasil, objetos. Intima-
mi>nte Ditados A nossa historia.

Felizmente, já aqui e nos -res-
tados. }ia excenSeSj-a essa regra
dolorosa, que tanto e tanto ae-
pBe contra o nosso bom gosto
artístico, e o nosso patriotismo.
Porque a verdade ê que e uma
forma de patriotismo, guardar.;
conservar e'•cultuar ps ntAstados.
da nossa'...nratideza passada. «

Em S.'* Paulo, ba um grande
e sincero movimento no sentido
dé guardar tudo queo se. relaçlo-,
ne com a nossa historia, de tn°do
Siiè ir&sBámas gerações vlndou-
ras' encontrar os documentos oa
nossa- grandeza étravAti';.dos se^
ciilos. Dentro desSe objfetlvo.T,o
Museu Paulista tem recebido
uma serie: enorme de ofertas,, em
nrata, ouro, faianças, ¦ alfái3^,.co-
bres„r documentos que- serão au
cuidadosamente, conservados pa*
ra todo o.sempre. A particularea
convencidos de benemerencla^da
.Iniciativa,: enviam-lhe .os objetos-
papeis.- etc.,, que possam interesr
sar ao Museu.

,-• Agora i mesmo, mais uma • va-
lloua idadiTO acaba de receber ¦ o
Museu Paulista, ainda ha bem
pouco aquinhoada:pelo Sr.i Juho
Conceição, com o belo .presente
dá Iconografia completa spix-
martiana e ás estantes artisticaB
néceSiíarlasOá éxiioslçao.- ao pubu-.
ço* dá obra «raflca dos grandes
naturalistas germânicos,o Ateiidèndo,".com a maior gene-
rosldíide. ¦ á" um pedido nosso, o o
Sr*. Dr'.*' Samuel Ribeiro,, Incum-
blüíío «festejado .pintor dá xioasn
hlstòHftOçplorilal.oOo.Sr. 3, 'VV*astn'
RMtMnièW. Odeocomnfir- dous gran-. .-. *•» 6jg. tfestinádosvao,.t>èns»'

**'tiá11'' «.hj#»nrhental|:«dç'íéòmffw bómplemento. á'
**quádréí| àlVííèt!**j"Wnter

„,„,„, prlmòrdlós da eplonl«.
zãiçapV ,oValendo-npk. :'dé * tâò l,lbe-
ral efértÇ-' Imaginamos, a; éxr
écu^òv pítorea de dUas flèUM*
qUe simbolizassem^11, cruzada eu-o
ro-americariny evocando João. Ra-
malho e , TiWrlçáo se\i - sogro*.; op
patriarcas europeus e.,amèrlcanp
da gente de S. Paulo. ' « t ,'«

Já se acha pronto o primeiro
dos painéis, que muito breve-
mente será inaugurado. Em- seu
primeiro, plano' ergue-se a figu-
ra varonil e robusta dó famoso
¦patriarca Cplmbrào, que apoia
a -mão' esqucMa sobre, o hombro
de um pequeno mameluco, seu
filho. Esta criança- reaparece no
segundo painel, traduzindo o liar
me por ela estabelecido entre o
pai e o avS , materno, o homem
-branco e o homem vermelho, Nò
fundo' do quadro já concluído
vê-se um trecho dos muros de
taipa de Santo André, dá: Borda
do, Campo, e um dos quatro bas.
luartes, onde o celebre Alcaide
M6r do Campo, cavalgou artilha-
ria, no dizer dos velhos cronistas
paulistanos.

O painel oferecido pelo Sr,
Dr. Samuel Ribeiro, apresenta
avantajadas dimensões, cobrindo
mais de tres metros quadrados
de parede e as figuras do seu
primeiro plano tem o tamanho
natural".

Foi assinado decreto restabelo-
cendo a concessão de cartas de
sollclladorca. Essas cartas,sô.se-
rão; concedido* aos alunos das
Faculdades de Direito oticiaolmen.
te reconhecidas, e aprovadas uas-
matérias do' terceiro ahò do curso
•de toaoharelodo, mediante '- cecti;
dfto revestida das solenluades des.
tlnodas a autenticar os dipiomas
de bacharel em Direito,;

— O interventor assinou os se-
guintes ato*:

Exoiierauao, a pedUo: do canto
de membro do Conselho Cônsul-
tivo. de Ibiraci. o Siv Josô. *An-
drlde; do cargo do.- membro, do
Conselho Consultivo.de Rio Pira-
cleaba,' o Sr. Geraldo Figueiredo
CoUa.' •¦ «¦' ' "•" - *

Neomcanflo: aesomborgador do
Tribunal da Relação, com assento
na Câmara Crimirial, ò bacharel
André Martins dè' Andrade juiz
de direito da primeira vava eivei
<la comarca dç Juiz de Fora»
juiz de paz.• 1°'. 2» e'3* suplenteu
do distrito de Vila Rio Plraçi-,
caba, respectivamente, os scnnò-
tes Josí' Baptlsta Leite, Pedro
Veepasiano, Joroulmo pinto Coo-
Ihòe'Vicente -Fernandes Mendes i'
Juiz de Paz do distrito de Bom
Sucesso, o sr. Joaquim Alves de
Senna :3* suplente do luiz de
paz do dlstrtto.de Santo Antônio
do Itatnbê. comnrea do Serro, -o
Sr; Christlano Firmlno de Paula;
3» suplente do juiz fle.paz do dia-
trlto" de sàntò Antônio do Rio
do peixe, comarca do ¦ aerro. ' o
Sr. Augusto da Silva Leão; mem-
bros dos conselhos consultivos
dos municípios de Rio Plracicn-
ba e Monte Alegre, respectiva-
mente, os Srs. Antônio Augjstq
Ramos e Dr. Mizael Rodrigues
de Castro.'

Removendo. nnF.n-««o porá a
nrliinelra-, vara cível dá comarca
do Belp Horizonte, o juiz Ae dl-,
reito da comarca de ouro Fino;
bacharel Guldo Cardoso de Mer
nezee e Souza.

— Noticias de Ouro Preto:
A * Prejitúra ..esta promovendo

p» estudo» oo -projeto téndenteB a
dotar- a cidádè de inn ^íptel. com
vários departamentos e capacida-
de.para\pém hoçpertes,-.,.. -..

 Esta concluído o calpamen-
tó da* rúà Vasconcelos e . ds Pra-
ça Cesarlo. * Alvim, devendo ser
Iniciado,' dentro.'em breve; o da
rua Górcelx. jâ 6 tendo' sido ps
das ruas• Maciel è.Rezende-. ;
. Prosseguem 'çem - todá^at.vlda-
de. ós serviços.dc construçáo do.
edifício o destinado ao 0,Liceu de
OuròPretoo' com cápatildade para
200 alunos e a' ser inaugurado om'Março 

proxlmp-.'." í'

tulcaó deSse patrimônio, lmpo^
tancla consignada em orçament0»
até perfazer a quantia mlnlnia
de 50 mil contos. *¦

Tanto o reitor da Univorelda-
de como o Conselho Unlversita-
rio e bem ainda os diretores das
escolas e faculdades que constl-
tulrfio ,a universidade, serão , e».
colhidoe pelo.. RÒyerno de uma
tríplice lista .do npnièsde pro-
fessorop e. .çatédtatlcós málp vo-.
tndós. ém um unlco .escrutínio.
Taniò'o» antigos nlünos compôs
atuais terão representantes-, o "no
Concelho Universitário. -. ;

A -Universidade poderft qoiltra
tar professores ,,. estrangeiros «e-
promover intercâmbio com oe
institutos universitários do pais,
o do.' exterior. .Instituirá bolsa?
dc viagem e estudo, dispenesndo
os alunos' pobres do pagamento
das tn^nsde matrículas.. . -«;
„ o .governo tlca áutorlsádo peio
decreto) a desapropriar uma, arefí
de terras' ém.'0onto', que lhe pa-
rçcer melhor, pára a construção
do odifleio. definitivo da Facui
3'á'de de/CièricIns e.VLctras e; da
cidade Universitária. ,-t •¦

CONGRESSO INTEftNÀCIO-
NAL DE AERONÁUTICA

PROSSEGUEM •ATIVAMENTE
OS TRABALHOS PARAt A

. SUA CELEBRAÇÃO

O CONSUFMO DE f'AVE-
GAÇÃO Ji.

Õ-COMERCrO MOSTRA-SE •:"¦
ATENTO 0

PORTO ALEGRE., 26Í; (H.) —
O comércio.-rtostraVBe* atento ao
cohsohHò'i de .navegaBãp.'0*'çm via«
dé.Tjsér'. organizado..'-, . i.\M': X;"'!

Satfevsé .que' ¦ desse .-..'.'çóiisorçloO
náò--participará, á,. C«*npanhin
Carbonitera -o Rló-Grandçí*e por
n^lSertóWftyençionçdfewlo Gf>-
vé«*&('<láí RepdtUca.* o,t'4(be tfap.
se dd'AÍom' .as;f«roas*«flrcomp^

¦ ..Ooüiimero dos; navios, de pa«-'
ságelrqs.e'poodos cargueiros set^
reduzido' aò -.suficiente pára -nteiis
dor aos serviços': ode" transportes
entre os. diversos pòrtos., Prova-
veiménte' haverá um, òu dous
cárptuelrós por semana. ¦ - ;

Falá-.se .tambem em' modifica.-
ção das" atuais' tarifas em rela

' S. PAULO. 26 (H.) ¦ —¦ Proe-,
ceguem ativamente..os .trabalhos
,de organização do. l." Congresso
Internacional d e Aeronáutica
que so realizará-nesta capira* cm'
Fevereiro próximo.-.sob--.os -aus-
picios do. Aerò Club dc «^üó;
Paulo.- 

"'. '.; "¦
A' secretaria do ., congresM,

instalada á rufn Xavier de Ta*,
ledo n. &-Á..2" andar, continuam
a«ícbegar adesões, . _ .

A SITUAÇÃO DO CAFÉ'
ANIMADO O MOVIIV«IENTO NA

BOLSA' DE FUNDOS PUBLI-.
..COS ., •
¦"&. PAULO, 26' (H.) 

"— «Foi
animado-o movimento verificado
no primeiro, pregaò de hoje da
Bolsa de Fundos Publicos, que
começou a operar nas suas no-
vas instalações.

Os títulos •; acusaram alta sen^
sivel, o que, é atribuído á con-
fiança despertada peio dlecureo
ontem pronunciado pelo Interr
ventor. Salles de .Oliveira.

a safra: calculada: DjD>:s,emestiíe .db;.193«3-31. •

S. PAULO. .26 (k.)."— No
primeiro semestre 0 da safra de
1933-34, isto é,'0dé. ibllio á De
zembro do ano próximo passado;
íoramo exportadas' opeio porto de
Santos 5.650.076 ..de sacos de
tatèZ, ¦' i.i, ..-'y/: /.' ;'

RENDA" DÀ recébeíjüria
FEDERA li"' O"

^ociotogla. "Pnrticipàm*'"' dn m-
iii-lõc, iiitolcc.unis baianob, medi-
ros advogados o éngunhelrós. A
:,rl:nelra seor&o tol ceieora>la
ontem, na Sociedade Baiana í.j
Agronomia. lá estão orpanlzndu*
as comlssCes encárregodos dos
t,rabailios preparatorloe.

ESTA' GRASSANDO PA-
RATipO

¦f r. salvadok/ío.Od. .— Os•"prnais notleUir. • que oatá gras-
soridú parati fo (ia zona dè Montes
AltÒS. "'.' '

PEDIDA A REMESSA ms'«.
TONELADAS DR MANGA-
NEB PARA KOBB

' S. SALVADOR, .20 (H). — O
Consui brasileiro èm Kpbé Sr.
Raul Bopp. ap6» 'entendinionco
coir vsrlcs- iniiii&trlflls iaponeses.
telegrafou á, Caaa Negc pedlnd.>
a rerncs<«>a dé der. «oncladne d»
manganez. a tltiiio' de 

'exoérieti-
/da, «;¦-¦'"¦ ¦;'•¦¦,

i Espera-se qup, caso essa re-
mossa dê ríHi'j'tádós sattsCntorloi,
as firmas japonesas fretèrn-, va.
«"ioe navios para importar anual-
mente 50.000,toneladas deste *•>'-
nerlo, apro-ximadonionte.

S.PAULO,
MAIS UM CJASO DE TIFO

S. PAULO, 26.(H) --Ò..A Re-
cebedoria Federal arrecadou; no
dia .24 do corrente, 620;22á?30Õ,
e desde o começo do veies,.....
13.T43;3431100. ., 0 •

Õ.MÒVIMENTO NÀ .PRAÇA DE'¦ SANTO*?. .„ .0.

.':'santos,,:.?é; tH;;vj^ â; aÇ,•fandeÇá;,.arrecadou,',„BóJe, :á-os*'
gúipte :ímpprtáncíá:i;';.*.V."..»'•'• ,»<
1.186;520Í2Ü0; DesÜó OI»'.', do
toês:'31.244:ípo$90Q. .0 i"ii ;£

— A renda da taxa de I&
sbilllngs sobre o òáfé íoir hoje,
a seguinte'.; Café. paulista: -réis
4.022:730$(ÍOO. Café Utfueiro:
270:765$00(). Café . paranáeneei"90:4051000;..'.'-. -

O mercado de cafôOdlspo-

, ,S. PAULO, ie (H).-r-O "Dia-
;rjc da Noite» anuncia ter sworegistrado-, nove ti caso' ;dé" tifo,oeprrido no bafre "de'Perdizes Odoente fora recolhido ao-iiospl-tal «de Isolamento.

MINAS GERAIS
•ENCONTRADA 'UMA 

PEPÍTADE OURO DÉ 200 GRAMAS
BELO HORiZONTE.. 28 ifrn.— Telegráfam "dè, Minas liováa

que iimp '.mulher,..'qué coiuip le-,nha no dHrito, dá-Chanado- na-
quele município encontrouiilma
PHoita-oom-o pesoo de '20o: trra-•nás.. A def.iobertá ¦ desnertou«r-raliap interesso na«-popti:n55o.

Os faiscadoiW, de ouro' em Ml-nas Ncvàs conseBUijrám 'colher 
evender, o nno. passado, cerca d*»tres e meia arrobas do oTeciosometal, no valor aP.500 contos.

RIO GRANÜE DO SUL
NOVO' PRESlDRNTE da so^"CIEDADÉ 

."DÁNTÈ ALI-
O.;; ;"'¦',:; JGHIERE,;,'" ,-: '

PQRTO' ALEGRE. W. <H.l —
De-acordo coni os'estatutos dasociedade "Dáhté AUsrhfefi"; deRoma. o ' Sr. HurrihértbO PaMo-ti,- foi eleito, presidente dõ grêmiolocal da ' referida ássociaòSb
¦', Assumindo, as funçüeá'' o . Sr.,
Humberto. Pacclòti 'encontrou, ir-«
.reéularidódes nos. llvrosO ds atasé, dá 'tesouraria.. Procür,oq.í,en-
tiíp,. .o consúl ' ItnJIánòO nèstaOO ca-,nltal, e deu,lhe 'fonheçlmpniò ao
que verificara.. Houv.éO/entaó,,,^-
tre ambos troca ¦ de palavras comrespeito , fi Interferência dSíiuele,
ha'meses atraí na 0 dlrecüò. ou
sociedade, a ponto dé ter o con-.
sul Italiano -nomeado, uma co-.
mlssfio extraordinária.

Cao OBS' atuais wruas cm lei»- *— u mciwuu uo wiiy ;'«i_r
çáo ás que anteriormente vlgo- nivál funcionou, boje, cíimo. O
ravam, que eram consideradas tipo-4 foi'cotado. á>14í3,J0: por
reduzidas para as empresas se dez quilos. Movimento-.— Pafr
^™«»<.rom nroneníemente. sagens, 30:153; Oéntradás,- i8.l4'ii;

embarques, ^111,7<53; '«despachos;manterem presentemente

A CRÊÀCÃO DA UNlVEteSI-
DADE DÈ S. PAULO

AS INSTITUIÇÕES QUE A
CONSTITUIRÃO '

O NOVO MTNI«STRO DA M-V
RINHA

BUEJNOS AIRES, 2* (H.> —
O capitão de mar e guerra Elea-
zar .VIdela foi nomeado ministro
da Marinha.

¦'-.«•¦jOUBA
o porneoxmento db vjv*a*
BBS DB BMEKRGENCIA AO- doVBRNO CUBANO

:=• WASHINGTON 86 tif, P.) —
O fornecimento d« viveres ' de
emergência ao governo' cubano.'áe 

préKiesaai-á, financeiramente,'por um empréstimo concedido pe.
Ia repartição de reconstrução fl-

.nanceirà — Reconétrwtiott W-
liancp Con>oratlon —'4 admlnls»
traçáo do Sr. MendleU de sorte
a quo este possa adqujrir e enca-
inlabará massa da população po.
bré das gniiJdtti .cM*dp sdc pata
«¥> gêneros de primeira necessl-
dade de que ha oarencl». absolu-

Ita; 

esperando-so que essa distri-'
bulçSo estêjr. consumada, no ma
ximo, até melados de Fevereiro,

COLÔMBIA . 
:

CHEGOU ALBTTCtÁ O SR.AI*.
FONSO LOPEZ

BOGOTÁ'. 28 <TL P.) — Via-
Jando era aparelho do exercito co-
lomblano. chegou, ontem, a loca-
lldade de Letlcia o Sr. Alfonso
Lopes que vem acompanhado de
¦raa familla.

O futuro Presidente da Repu-
blica 4 esperado nesta capital do-
ralngo próximo..

AÇÃO FEMININA

O ira» ~ DDÍAMO PLANO DA
fiíDBRACAO BRASILEIRA1BIA> PROGRESSO P0MININO

Esteve reunida a Diretoria da
Pederaçio ; Brasileira pelo
çáo pretende pixjmbver a rono-
Ibo reorgaSiIzndo 0 serviço de
qúe foca desempenhada pela Dra.Ormlnda Bastos diuranto a sua.ausência.' ,';:

Foram tomadas as primeirasmedidas do exetiu ção do Neo.di.
namo^iano, com, que a Federai
çio píotende promovendo á reno-
vação social peOa ação feminina.*' •' Fòl nomeada a sra. D. Beatriz
Pontes d9 Miranda para coordp.
nadora seral da campanha na
Capital dá Republica.

A Sra. PontM de Miranda de.
olèorou que iniciaria o' seu uaba-
lho reofijaniíanda o Serviço de
Alistamento Eleitoral do D&parta-
mento de Acção Política da Fede.
ráç&o.O

Por proposta da Sr. Marieta Bas.
CutUia, vice.vrestdente da Fede-
raçSo Baiana polo Progresso fe-
mlninò íoi resolvido solicitar ao
eleitorado feminino dos' Estados m ¦
aoa serviços de acedo política es-
taduals da Federação o seu apoio
junto «oa depiuados para cuja
eleição concorrerá o voto femlrj-
nc, no sentido d*) darem o seu vo.
tò'ás" relvindicaí*6eo da mulher.;

A Sra. Jeronyina Mesquita pré-
sidente da âoçüo de RelaçOes im
ternacionais, solicitou o pagarmento 'da conMouiçáo â Aliança
Internacional da Associação Fe-
minlne.

por proposto da Sra. Augusta
Jullano Moreira abriu-se uma sra.
b«scrIção para esse fim, da qui!
ela tol a primeira o maior contn.
bulnte.

Ficou resolvida preencher lo.
go naa próximas reunlfies os car-
gos de Secretaria ds Finanças o
de Secretaria Social, j afim de
Iniciar Quanto antes o plano fl-
nancelro do Neoplano e reorganL
«ar o Departamento Social.

Foi :idã unia carta do Sr. Hen-
derson. o notável estadiata In-
glêa que presidiu a Conferência
d« Departamento. «oSIçltando o
apoio do elemento feminino em
prol da paa Mundial»

6. PAUOLO, 28 (H.) — A Uni-
versldade de S. Paulo, criada
por decreto ontem ' assinado,: se-
rá-constituída dás seguintes ins-.-
tltuiç&es: Faculdade' de Direito,
Faculdade de Medicina,. Faculda-
de de Farmácia e de ôdontolo-
giá, Escola- Politécnica,. Inetitu
to de Educação, Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras,.Ins
ti tuto de Ciências Econômicas'e
Comerciais,. Escola de '.Medicina
Veterinária e OBsoolá SUpel-.lqr oe
Agricultura. ' 

' 
,0,Concorrerão para ampliar1 o

ensino e á açSo dá Universidade
de S. Paulo mais os seguintes
estabelecimentos, científicos;.' In*
fltuto- Biológico, Instituto do Hi-
glene, Instituto , de Butantan.
Instituto Agronômico de (Canipl-
nas), Observatório Astronômico
o Gèofisicp; Museu de Arqueolo-
t-la. Historia e Btnografia .(Mu-
seu do Jplranga). Serviço FlorM-
tal e" quaisquer outras institui-,
çtíes de caráter técnico ou den-
tlílco do Estado. -J

A Faculdade de Filosofia, Cien.
cias e Letras a ser criada se di-
vMirâ em sub-3ecçoea, que s&o
áíwçáo de Ciências com cadeiras
de ciências matemáticas, clen-
cias físicas..;ciências .químicas,
clenclaa naturais, geogratU his-
tórica e ; ciências sociais Oe? poli-
tlcas. S-

secçtio de Letras compreenaen-
do Lingüística. Filologia qompa-
radas, FHclooílá Portuguesa. Li*
toratura LusO-BrasileWá. 1lpgua
e llieratura gregasMinguae e H-
teraturae francesa, inglesa.e ale-
mS.. técnica e crltfca Hterafl*«*t

Secado de Filosofia: dulj^ivldl-
da emfllosofia, historia da'ftloso-
lia. filosofia das ciências e.pslco-
logia.' 

Sérâ criado, em época OoporcU-
na, ò Instituto de Ctenclq» Bc<^
nomicas e comerciais, que terft 3
cursos fundamentais: Ecpnom*.a
e Finanças, Atividades Bancarias
e, Comércio, com 14 cadeirai».

A universidade poseulrár além
de laboratórios para pesqulzas.
campos de experimentação e apa-
relhajr.entoe para explorações
blolcgicas.- geográficas, geoiort-
ca», mineralogicas. Contara ain-
da <»m bibliotecas; sendo uma
central, outra, especialista e aln-
da outras populares.. escritório Se
Intercâmbio nacional, e. Interna-
cional; secc^o de sstátlstiéá e ar>
qulvo, departamento de pubilcl-
dade. com oficinas gráficas pro-
prlas: salOes de conferências
para projeção cinematográfica»,
fllmoteca e discoteca, bem como
uma estação de radiodifusão.

A Universidade terft persona-
lid«ade Jurldlc«a, autonomia dWa-
ctlca. cientifica e administrativa
e, assim que sua renda o perml-
ta, completa autonomia economi
ca e financeira. O seu patrimo-

113.8Sá, exietepclái 1.907 07.8\
Café à termo,1 tipo 4. -Aberfura.
de Janeiro, á«Abril, I5$50(l. Ven-,
das não houve, «mercado-parali-
zado.- -Fechamento - inalterado.
Café a o termo; tipo 6«.« Abartnra:
de Janeiro a Abril; 14Ç5O0.-Ven-
dás- náo-vboúVe..* Mercado..parall-
zádPw Fechamento inalterado.«

. Como,-0. porém., o Sr. Facclott«se.'negasse.Ta -entrejrarjOos livrou,
o .co'nsnl'.':'Compareceu;,.d ÇinefAtU'.fár.de,, Policia e«apresentou quel-•JSS--pedindo..providencias.; O • Sr.
Pacclotl compareceu perante ns
autoridades provando por meio
d» uma carta;- que de fato cru
presidente ,daO sociedade "Dante
Alltjhíeri'' "nò Rio Grande flo
•Sul.-' ¦--,.;., . -, «O*. ,.. . ! 

'

Diante .dlssó o chefo de. poli-,
da nada p6jló.fazer. ;

JernMdelinho
BRANÓp E DE CORES

Grnnde varlcdnde dé padrüea
A'TORREEIFEL

; ,97:'4- OÜVIPQR -r 99
 ¦ -. -. . Zl A (C Í7411

Á tOBRANÇA DO CON-
SUMO DÀ tUZ NOS

ESTADOS 
"¦*,.- -;\

Sr:sÁLVAt)Òtt,: 26 ' (ít.Ü 4Um vespertino anuncia qua.está-sendo-, procurada. üma... «formula
dé - acordo entre..- oé- ^Estados do
«nor.te-para fiKaçáo-.,da ^taxs de
cobrápça- do consumo de luz- elé?.
.trlca.-o. o

BELO HORIZONTE, 
'2é 

(H. V— Nifida ainda foi ^resolvido sor
bre a cobrança ,-.dòs: aervjços da
Companhia Força, e Lubde Belo
Horizonte, a «ser -feita de confor-
midade com, o o decreto út C-over-
no Provisório q^ié extinguiu a
«cobrança.' em'- Puro. "O oaáp,.- está
entreguei no Conselho Iònsultivò.
Consta que ò; governo'vai rever
q contrato da-Companhia que
ainda não. foi aprovado,, pois o
Congresso Estadual díbsolvldo
em 1930 náo chegou a estudar
o assnnto.

NO CONSELHO PENITEN-
CIARIÒ DO ESTADO

DO RIO
í Foi criado peio Interventor Fe.
deral no Estado do Rio, o cargo
de protocolUta arqulvista *para o
Conselho Penitenciário, subordi.
nado á. Secretaria do Interior e
Justiça. ¦; 

' 
.A oriàçào dó Conselho Penlten.

clariõ data do ultimo governo
constitucional. Agora, com o au.
mento crescente do - numero. de
autos:- e outros documentos, foi
criado o, cargo de protocolUta.
arqulvista.

^ÒEÁRÀ'
O TELBGRAFISTA FOI FUL-

MINADO POR UMA FAI«SCA
ELÉTRICA
FORTALEZA. 26, (H.) -~ No

momento ém que colocava, na
localidade de S. .Benedlcto, a
chave no aparelho para comunt-
car-se com outra estação, o telt-
trraflsta Bezerrll Fontenelle rol
fulminado por uma faláca ele-
trica.

O fato cansou 
' consternação

entre a população local sobre-
tddo por tratar-se de um fun-
olonario antigo e chefe de nu-
merosa familla.

BAIA
CONGRESSO BRASILEIRO DB

SOCIOLOGIA

S. SALVADOR. je^(H).—Bs«ca e financeira, o seu painmo- "'..r í; r«-«.í -">. • «»•
nio será inalienável e" lmpenho- reunido nesU capital, s»b a p«
ravel. sendo que a partir desteIsidencia do P«te««» Augu»u.
Soo coverno do Estado depôs.- Machado.^&J*cM3%..f*.™-
tara anualmente, paia a constl- reito. o Congresso Brasileiro de

0 Sr., Ministro da Traba-
lho e a próxima assembléa da
- União «dos Empregados
yÀiiÍi^ZipiÍj&mtÉa_.
IXÂXÁ- COMÓUNIGÂÇAO 'DA- DI.
.. ., RETORIA... DO ¦ -MESMO SIN.

. DICA TO . AOS SEUS. CON-..; SOCI03., t;.-/. ; - ,
-. -Tran«sftírlda,: Opor determinação•dó Sr. Minlstro-.dp -Trabalho irea.
ilsa.se, f|na,raente, depoif. ¦«•'• ae
amanhã,- dla« 29, ao-ogrande assem-
blêa geral ordinária da União doa
Empregados do. Coeneroio. ¦

Devera preEidi.la lã fDr. Salga,
do Filho, óinforme promessa tel-
taantêcipiádamelltèj-e ...essa cir,
cunstanciã desperta o maior In.
tereseè do numeroso "-quadro «>
ciai daquilo sindicato.4.

Registrando este fato, a Dire.
toria da União dos EÀipregadoa
do Comercio*:dirige aòs seus: asso.
ciados o seguinte apelo:

"A presença dio eminente Sr.i
Ministro do Trabalho â assem"
bléa geral ordinária deste slndL
cato, que será realizada ne pro.
ximo dia 29, exprime oe nobree
sentimentos oom que o Chefe do
trabalhismo brasileiro contribua
para o fortalecimento das orga.
nlzaçSes que adotaram o necre»
to 19.770, de 19 de Marco de 1931'
A Diretoria da União dos Emore.
gados do Comercio está' certo de
que a maioria dos consocio» j sa^
berá apreciar na devida altura si
significação de«sse ato de S. Ex.;
em ¦ auas expressões morais, ven..
do-o como prova da slncer'dade
com que -i-sse brasileiro eminenti»
tem colaborado na obra humani*
«ária. da jurregimentação das r«aa.
sés trabalhadores, dentro do»
princípios salutares da lei da sln-
dicallzaç&o - Os veteranos dnsto
sindicato, desde Toriblo da Rosa
Garcia àqueles que. com Minoel
Lot Pinto Carneiro promoveram
á criação da lei das" 8 horas de-
vem tomar parte na mesma as*
semblea, »tim de revelarem ao9
novos, mais 'ima vez. a'amizade
leal e desinteressada que consa.
eram a cata casa de tão nobre*
tradições 'xabalhlstas. E o» mfli,
cos, que JA gozam as vantasren»
da« leis decretada* pelo Gove-no
revolucionário, tambem não,per-
derilo o ensejo que se Ibe? ">fe-
tece. tomando parte na grand*
assembléa que terá a honra da
presença do Sr. Dr. Salgado * i-
lho. Desta totma, o Sr- Ministro
do Tnbalho. mais uma ver. con-
tempoará a Uniâc dos Emprega.
dos do Comercio, em seu- justo
sentido esotrltual e material U.
vre de pateSes ir.feriore». po^c-
rosa pela ina homos:en<'i..nd» »í-

IsociaUva. integrada nos d#srino3
que lhe sáo naturais*.

„,fA
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0 átmd surto ti fico ém Angra dos Reis

w

Continuam tranquilizador às as noticias do local
Prossegue ativamente o combate ao' mal

As- autoridades sanitários te*
derals o fluminense, prosseguem
com aa providencias relativas á'
extinção da opidomio de tlfo

u< manifestada em Angra dos Réis.
• "''.Graças áa medidas' prontas.; e'nenérgicos tòmaílaá pelo • Clover-

no fluminonso, interditando o
município do Angra dos Reis e
eüvlando socorros capazes de
pnralizar os efeitos da terrível,
moléstia, o surto tlfiço parece
ter entrado-ein sua faeede de-

,Y;".', clinlo, prenunciando uma extir-
.••íPaçâo rápida do mal/'

i As noticias que'nos cliefeam dé
Angra dos Reis são animadoras,
demonstrando o acerto dos medi-
das tomadas pelas autoridades

;' ..do. vlslnho Estado, logo, que: se
: determinou a natureza' da epi-

.,: demia.
O ESTADO SANITÁRIO EM

ANGRA

A epidemia que surgiu em An-
gra dos Reis è um exemplo do

.que pôde acontecer^ ás cidades
que se descurãm da sua defesa
sanitária. A água que ali ee
bebe Vem da serra e é retida

V" om dois reservatórios abertos,
¦" em cujas cercanias ha varias ha-

bitações pobres. A cidade não
possue redes de esgotos e eão
raras, ali, às fossas , sanlta-
rias.

E\ portanto, nma cidade aber*
ta ás Invasões de .surtos epide*' 
micos. A sua situação foi, além
disso, agravada pela impreyl*
dencia dos poderes municipais.
O lixo da cidade tem sido remo-

r vido, ha; vários meses, parayo
cais do porto, que o governo flu-
minense construiu recentemen*
te, afim de se.vlr dé aterro a
nma depressão existente no ter-

... reno. Isto em pleno coração de
Angra dos Reis! Formou-se, no' local, um monturo lamacento,'' foco pestilencial. gerador de ver*

r dsdelras nuvens de moscas que
ç talvez tenha sido uma das cau-
(«: sas principais da irrupção do

surto epidêmico. Em fins de
1933, surgiram,-na.cidade, dote
ou três casos de tlfo, que foram
notificados á Higiene Municipal.

. Deu-se o alarme contra as mos*
- cas. Mas a Prefeitura, em|TW

. dé tomar, medidas acautelotorlas
e* sanear" o monturo dp cais, 11-
mftou-se a publicar, no seu or»

"'¦¦ ão oficial, KA Voz do Sul", no*
*¦ f?0™";.™ desmentia a.exteten-.

Comandante Ary Parreiras,'- In*
terventor Federal no Estado do
Rio dc Janeiro, a respeito do
epidemia de -tifo. em' Angra dos
Reis! '.'.'_..".

da Batista das Neves, se tenham
registrado cobob,dè tlfo;

A escola está localizada: ; om
ponto bastante distante da cl-
dade dè Angra dos Reis.è\pos.
sue reservatório dágua . parti,
cülar, grande numero ¦ de' flltn.n
e dispondo ainda de u hia horta
própria, cm que' são collijdos os
legumes' o vcrdurÒB, sob o mais
severo cuidado". '" ;

A Escola, cujo comandante o
Capitão de Mar e Guerra Carlos
Gastou Lavlgue. operoso i rtodl-
cado' oficial' da nossa Armada, e
que não "esmorece "èm cuidados
o bca ordem pél 'estabelecimento
que dirige, está' cercada de to-
dás as cohdICBeS' sanitárias, não
tendo tido outro cpntácto com a
população contagiada, senão pa-
ra prestár:lhè a eua assistência, _„,„_„ „„_„ ,,_,.__._.,. „ _..,„ „,,„™AWraisso, 

a Diretoria de Sau- «"lares para debelar o tlfo que
de Naval pelo Laboratório e De. está grassando em • Angra dos

"Situação clinica apresenta in-;
dlciòs do/melhoria. Percorri al-
giinâ povoados e -" ilhas,", encon.
triinilò-os cm condições satisfa-
tórlas."', Encareço' o remessa' dé
vacinas com urgência''. 

'••".i'¦'"':

O AUXILIO DA SOCIEDADE
DE MEDICINA E CIRURGIA

DE NITERÓI *

A Sociedade de Medicino e
Cirurgia de Niterói ofereceu aò
governo fluminense òs seus au-

poslto Naval já .dèu.. pr.pvldeh-
cias para as medidas; profllati-
ces-ali tomadas.'' -
.~ ¦' -

Vacina contra o tifo no
exercito

O Comandante da !' Região
Militar determinou e:os coman-
dantes de corpos. de tropa que
providenciassem com a máxima
urgência sobre a vacinação con-
tra o tifo e para tifo, de todos os
homens incorporados Tecente-
mente, bem como dos què n&o
tenham sido vacinados

Declarou, ainda, . o General
Máriante qüe essa medida • po-
dera ser extensiva ás famílias
dos oficiais e praças, caso seja
reclamada pelos seus chefes,.

UM TELEGRAMA DO INTER-
VENTOR ARY PARREIRAS

AO MINISTRO DA
JUSTIÇA.

O Sr. Ministro da Justiça re-
cebeu o seguinte telegrama do

Reis.

As homenagens prestadas ontem
pelo Exercito ao General 'Xavier

de Barros
,V' i.:í» •.•*.¦;*.. ¦ ''v'':'.»-*. ' ¦ '•'¦ • • ¦ .- .

À cerèmonia dá manhã na Inten-
gencia da Guerra e ô grande

..Tbanquete no v Automóvel Club

Â manifestação de ontem ao ^terventor Pedro Ernesto
Todo o funcionalismo municipal assistiu a home-
íiagem promovida pelos seus £colegas da Direto-

ria da Fazenda

"¦%'¦

..- O Exercito:' nacional : -prestou
'ontem:'..uma 'comovente homonn-
gem a utna de _ua« figuras mais
/íotuvelB, quor' pela Integridade
de. caráter, como pela proficiênciateórica demonstrada no desem.
penho do numerosas comlssOef» de
.esnons.bllídnde: • o • cénèral Fé.,

'llppe.Xavier de Barros, :
¦Serviu de oportuno protextó pa-

ra; demonstração de ápreco a. In.
teg-rldadé de caráter desse mill.
tar a passagem do primeiro ani-
versario de aua rélntectração .no
cargo de diretor. da Intendencia
dfi Guerra; de onde fora afasta-
do cm 1930' «m consoquenota , de
nãò ter. aderido ao movimento de

As mossas rio
a Cristo Redentor

• • •
Afastada a hipótese de um sacri-
légio depois de üma inspeção

realizada ontem ;v

ta em que desmentia -__-_- u_ tronamos íoram iniciai-
cia de casos de tifo em Angra mflnte preeiaWoB pei0 Sr. fran*

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
SUBURBANA DO RIO DE

JANEIRO,
ELEITA A NOVA DIRETORIA

Reuniu-se a 2Í do corrente, na
sede da Associação acima, a eua
assembléa geral..ordinária, para
a leitura do relatório do presi-
dente, eleição da nova diretoria
a á qual compareceu elevado nu-
mero de associados.

Os trabalhos foram Inicial.

Ao eontn»r-0 • do qae 'pareceu
nos primeiros momentos,'provo-
condo justa indignação no alma
carioca que :>jã se habituou, a v3i-
no monumento do' Coroovado uni
símbolo de católicldade crasllei-
ra não foram ocasionadas por
tiros soorilegos as mossas apre-
sentados nos mãos e na manga

duzldos pelo fita .centrai, mas
.quando são. captadas, dansam,-
tremulam, por um segundo,, na
haste, e despedem como" aue ta-
gu.has, que decem, contornando
o ponto atingido. Bem pode tér
sido isso, .pois.Somo vemos os mos
sas, todas, se estendem numa'
linha quasl reta, acompanhando

dos Reis, declarando que os me-
dicos ee haviam enganado no
diagnostico. Não ee tratava, dl*
sia a nota, do bacilo de Eberth,
<•» sim de casos dei verminose*
aue erá a unlca endemla local
e qne estava sendo energlcamen.
te combatida... Os fatos vie-
ram, porém, testemunhar que
esses casos eram aa primeiras
_nanifestac6_6 da epidemia que
agora assola a antiga cidade Hu*
minense.

COMO EVITAR. O TIPO;'

A Secretaria de* SauaajFJ*
minense enviou ontem A impipn.
sa ò seguinte comunicado: =
* «E' natural- oue,a POÇnl**»

fie ache nm tanto alarmada; com
o surto de tUo em Angra doa
B 

Todavia, PO^^áÉl
o estado sanitário de Niterói e
b°AMnas 

alguns casos benignos
deS íToSiaaa outras, eo»
-mnns, sem Importância. .

A defesa sanitária por parte
das autoridades encarregadas de
anular o surto epidêmico, êjje
ordem a nos dar as mais Uson*
gelras esperanças. .

Compete entretanto ao^povo
•vir era auxilio dessas autorida-
des, fazendo o que estlvwab seu
alcance, como defesa pessoal e
C0D^hav<»r 

o maior .,enldado
em somente ser bebida água W*

•irada e quando não houver.r,P«r•"'slbllidaSe de obte-lá, conyem
íirer a esterlllras&o da mesma
pela feryura. •;, : .;

As verduras crua», tanto quan»
ío possível devem, ser evitadas,
bem como o uso direto do gelo.

O consumo das frutas expôs-
tas ôb poeiras ou .contaminadas
por mãos'pouco àseeiados, con-,
¦vindo lava-las cuidadosamente,
antes de serem'-.consumidas.

Evitar que as crianças comam
essas frutas, sem os cuidadas
acima referidos, e o uso de re*
írescos ou outras bebidas, sem

r qúe seja o-vasilhame perfeita-
i * «nente limpo e adequado, a crlte-

íio .das autoridades sanitárias.
Y,*.-Devem ser: evitados os exces-

. sos e as fadigas inúteis, que co*
locam :o 'organismo * em-estado
de menor resistência, enlroque-

~-'-_ èend6aà8im.a sua^defesa.'f>' ""O abilso- dò sol. nos banhos
\ dè mar prolongados que além
';' de trozerem graves prejuízos,c" üomij-a cada passo se verifica,

nada adiantam, a não ser quei*
¦". 'mor.ra 

pele de uma fôrma deplo»'"' ravel, tirando uma das melho-'"ires defesas do organismo

cisco Antônio Pinto, presidente
da casa, que, por proposta apro-
vada pela, assembléa, passou a
presidência dos trabalhos ao Sr..
Affonso Rodrigues da Costa.

A seeeão começou ás. 15 horas
e 30 minutos, tendo o Sr. presi-
dente, ladeado pelos Srs. D. A.
de .Oliveira Magalhães e Valen-
tlm Machado Fagundes, reepecti*
vãmente, 1» secretario e 1* ta-
sourelro, mandado o Sr. secre-
tario ler a ata da sessão ante*
rlor, que foi. aprovada, sem' de-
bates. Em seguida o Sr. Af fon-
so Rodrigues da Costa, presiden-
te, disse estar em.cima.da.mesa
O relatório da diretoria, relativo
ao exerciclo de 1933, e a escrl*
tura da compra de um predio
para nova sede pára a associa*
cão. Mandou o Sr. secretario ler
o relatório, aue pos em discussão-
talando sobre o mesmo os Srs.
Acacio Barreto e Dr. Joaquim
Rodrigues 

"Neves; tendo esse pro-
posto que a escriture/ da dita
compra, constasse do relatório,
psira qne a assembléa - tomasse
conhecimento da mesmo, o que
íoi aprovado.

Em seguida o Sr. presidente
pos em aprovação o dito relato»
rio, que foi aprovado por unanl-
midade de votos.

Ainda com a palavra o S».
presidente disse aue, de acordo
com r oe estatutos, ia proceder-se
a eleição da nova diretoria, para
o biênio de 1934 a 1936, o que
ee efetuou, tendo sido eleito3 pa-
ra a nova diretoria os Srs.:" 

Presidente — Francisco Anto-
nio Pinto, reeleito; . vlce-presi»
dente — D. A. de.Oliveira Ma*
galhães;' 1* secretario — Anto»
nio José Vaz; 2* secretario —
Oscar Dumont; 1* tesoureiro —
Valentlm Machado Fagundes, re-:
eleito; 2» tesoureiro — Manuel
da Costa e Sá; l" procurador —
Te. Cl. Honorlo Figueira, reelel-
to; 2* procurador — Joóé Fer-
reira Varolonga; e bibliotecário
— Nacib Isaac Nehme.

PaTa as comissões foram' elel»
tos os Srs.:

Antônio Júlio Vidal, reeleito;
Djalma de Oliveira Nunes; An*
tonio Pereira Gomes; Valdèmiro
Motta Bastos e José da Costa
Machado, reeleito — Para a Co*
missão de Finanças. ;

I^ra a Comiesâ.o de- Slndlcan*
cios — Octavio Machado, Manuel
Ródrleraes José Alves Governo,
José Martins Corrijo e Arlstldes
Ferreira Jorge.' _

Para a Comissão de.Benetl-
cencla — Manuel Joaquim Pe-
reira, reeleito; Bmilio Muniz;
Francisco : Borges Coelho Ju-
nior; Alfredo José dos Santos e

____¦ HuS-BM^w ^-ísk*! ^%i_---^ã__.R___H _¦¦ _____a ^»^C^^^í__^^__l ' '* SaJMSi.íto-BHd ^MF-iif vaitfrS^^^^^^^^^^^^W

_______i^^^^?-^^^1í-__B H

I ¦ i ;vÜÍfl II '

^H ^B£3lia£_s£Í9 _9P(______J ___H

mo ¦

Cçisto Redentormonumento a
da .túnica do monumento a.Cris.
to Redentor. • '

Depois Ide uma ins.pe_ao. efe-
tuada. ontem, por .Monsenhor
Gonzaga dó; Carmo e pelos te-
caicos Silva C!osta e Heitor Levy,
ficou afastada a hipótese anti-
patlea e estabelecido como maisr
provável que as mossas em quês-
ao tenham- sido ocasionada.s^ Por
íodechs elétricas, ém virtoidé da
posigão eminente.èm que ee aiaho
colocada a imagem e,. por isso
mesmo, mais sujeita á u.ão dos
descargas atmosféricas. _

Alias,, segundo declarasoes do
Sr. Levy, que Í61 nm.dcs cons.-,
trutorès do monumento e reside
naa Painelras. .'não : ei-a . roró,
mesmo durante o construção., a
qnéda de fagulhas,'explicando:

— VI, varias vezes, correr fa*
iscas' sobre a imagem, prlnci-
palmente daquele lado, o dó srul.
Não sei qué atribuir o fenome-
no. As taiscas são recebidas pe-
las hastes do pararalos, e con-

a fita Interna do pararalos.— A estatua, está, poiSi a pro-va.de ralos!Y"Exatamente. E iiaila lu a re-
cear... •":.•:., .

Na Visita dõ ontem, :o St.
Silva.. Costa, autor do monumen-
to, sugeriu uma Inspeção mais
minuciosa das mossas, para cujo
fim', podem ser aproveitadas as
jánelh-has que o monumento
lidde abrir, em diversos . luga".
rès, dando passagem a quem tí-
vér :tiaie fazer o exame. Tam.
bem poderil ser feita a repara,
cão nor melo da èsna "Margyrbs".
do Corpo do Bombeiros,. ..

•Uma *novà ihspoçâ,o 'decidira'
como poderá ser feita a ropora-
ção. De .qualquer íórma.a. so-
licitação ao Comandante do-Cor-,
po de Bombeiros será , feita,
aguardando-se o momento de en.
trar em ação as escadas "Magy-
rus".

Outubro.- , Aò ; deixar"' a direção<u.qi.elè' donwrtan.ento, 0 gencrii'Xavier -de Barro* baixou »a so.tiuinte declaração, que perman<»ce como uma dérinlcão brKhan.te dns, íunçOèS ¦ de-Um vordadei-
i*Ó militar: Y*. ¦•

"Em 24-10-W3O —Mudança degoverno —- Achando ou que umaadesão .ler suppreáa sliínlíica tra.
auesa o flue um chefe fraco éIndigno da confiança e da consi.deração, não sõ dos altos'1 dlrí-
frentes,, como dos dirigidos, in•iodos oe escalões da hierarquiamilitax e administrativa, prete.ri aer vencido, submefendojne ãsdeterminações do' góvernb domlnante, eem outra preocupação a»-nao a de bem «crvlr _ pátriapara cuja granilèia e prosperlda.de tenho contribuído oom o ma-xlmò rendimento do meü eU e qamlnlia personalidade, durante' uemeus 38 unemi 7 ineses ò 24 itiaade initerrjiptõ serviço na« fiioira3 do bíoi-íòso BxercHo brasilei'ro. Em 24.10-1930. • -, tíeueraiF. Barros".

Procedido' rljforoso' inquérito dagestão do General Xavier Ue Barros na: Intendencia da Guerra êevidenciada não só a lisura comoa proficiência com qué se dee.empenhou, do alto. cargo, fòl o
] homenageado de ontem, reinte»
.erado finalmente em Janeiro de** 193.3, passando a emprestar no.vãmente o conoiirsõ deeútt perl.cl» profissional « administrativa
àquele departamento de tíos-aorganização mliluu:

Tendo .demonstrado em iodas ascontingências üm-éSPlrlto de dià.-
ciplina e, de hierarquia que ra-eem-o .verdadeiro' militar, o Go.neral Xavier de Barcos graiigeoua admiração': gerar-fem todos 'os
postos, da hierarquia militar, mo.rficendoíde.^tpda^a guarnição .do
Rio de Jdilelror'ràs homenagens
que lhe íoram tributadas, duran,

vt«»' o dia dè ontem.*,.
Começaram eiãs .cóm' úma reu».

lá realizada 'fls 
li" horas ná ln.

tendência da Guerra, sendo ofor.
tada nossa ocasião ao General Xa
vier de "Barros peljps operários da-
qiièle departamento, uma: linda"corbeiHo" . de flores' naturais,
falando nossa ocasião''ò primeiro'
Tenente J. Batista dè-Souza, e o í
sai-lgehto Bolívar Moreira. ao

.Souza, que íoi-am -; multo apiau.
didos. Respondendo á carinhosa
manifestação de sons «uboralna.
,dos falou o General Xavier de¦Barrbs; 

que agradeceu á cingeia
e tocante demonstração de apreço
dos operários da Intendencia ,i«a
Guerra, .

O BANQUEI.!,* JVO" AUTOMÓVEL,
:,.¦•'-¦"_; ' CLUB

;'>A's'.2t horas rearlzou-se, <?n.tfio,
no ' salão' dó Automóvel Olub; -.__
grande; 'janque\e no qual' itat»'»..."ram--.-pti.i_te, 

.o. representante ,dq
Chefe' do 'Govèttto i Provisório.: oe
ministros da Guerra, da Marinha,-
da.' 'Agiicíil-ifra¦:¦-¦: "'-la-íFaaonda, • o»'fntórVetttõrSs no'"Bio'' Grande ;do
Sul, em Pernambuco e ao Oietri.
to Federal, altas patentes íd-D
Exercito e da Marinha è grau-
dlsslmo numero' de,:oficiais,de to.
das ás' ê6:o«s de hierarquia ml*
litar..

Num ambiente, festivo e bri-
thahte decorreu esse banquete «rrii
homenagem ao valoroso mllita»-.
usando la palavra, em nomo Ae
seus rompanbeiros de. armas, o
Coronel Souza Doca. que. squdou
o General Xavier de Bairros pro-'
inundando o seguinte,discurso:"Exm°. Senhor General lre-
Hppe—.D£-me autoridade pa-
ra dirigir-lhe a palavra neste
momento, a determinação honroj
sa de nossos camaradas aqui
presentes, 

' designando-me para
oferecer-lho esta Jtesta e tradu-
zlr sua; significação. .

Eni todas as sociedades, em
todas as classes, . em todos os
agre-rados humanos, desde a sua
forma mais rudimentar da Iribu
até os Estados modernos — -ha
um clicfé, coordenador,.e diretor
de esforços, Até no': mundo al?J-
iíial 

'&.;i'sso' .reconhecido e pratlr

Asábèlhás, nrs iáboribsus abo-
lhas, quando pèrdenl' nua dire-
tora tratam, imediatamente, da
criação de outra rainha para a
colméa e o fazem. por meio de
alimentação especial que passam
a dar a determinada : larva e
criam ¦ assim, sus* nova diretora
natural. Na classe militar, o 01-

A manIf_sta(So realizado on*
teba na Prefeitura," en? honruao
Interventor P6iiro Ernesto, pela
sua recente nomeação • pára'-ó
cargo de coronel do corpo . do
saúde" do „Ex._cito, teve grando

Usou em seguida da palavra
o, pi'0-e.BOi* Uma Brandão, quo
falou em nome do sua ciasse.

Junto ao büBtc do Prefeito
t-iifi.os, colocado no centro do

Ipatec-, tjUàíaia OB.Srs. Maurício

Exercito Bráailclro.ao qual sem- '

pru dediquei _ mais protundo
rcBiit-lto e a mtiiB -desinteressada
e:iea.l amlzaile., '¦_'•_ '...

...E a honra, 6 tanto maiofl
quunto para a suo concessão inn
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0 Dr. Pedro Ernesto entre os Srs. João Alberto. Lima Cavalcanti, Amaral.Peixoto,
Jeronlmo Se rqueirá «outras pessoas presentes á manifestação

concorrência, pois á iniciativa
dos funcionários da Diretoria
Geral de Fazenda, se associaram
:qs dos demais. repastisões mu-
riicipais. :, ¦
,. Consistiu, na entrega oo Dr.
Pedro Ernesió da espada què
terá de cingir quando no exer-
ciciò do* alto, posto para que foi

Bvuner, presidente da União do§'', fiuiu ^;própria;classe, represeru
Operorips Municipais.;: e;".João* de j tada-por. elementos de: real- pres»
Oliveira, em nome. dósVtiinclo-tlgíò.

Pára completar o meu conten.
tamento,' vejo aqui reunidos oa
meus companheiros de lutas
quotidianas, sem distinção de
categorias, numa fraternidade
que enternece e conforta.

As palavras bondosas dos r»
rio. Mas 

"a 
.c.enidade teve de'tão; Silva; fucrionorio aposenta-' presentantes do funcionollsmel

narlos: do ¦ Conselho ., * reintegra- •
doa nos seus' direitos pelo atual \
interventor.

Falaram ainda ós Drs. Clovls
Rodrigues, peíos delegados tis- jcais';' \. Oliveira santos,. pelo fun

nomeado pelo Governo Proviso-'.cionallsmo da Assistência; Gas-
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Evl&r ò abuso do álcool a dos mor» a£«$£,££&
molhos picantes, ofim de nao i
per Irritado o tubo gastro intes-

- tinal, diminuindo a sua defesa.'¦¦' T-êses e outros cuidados indi-
Tlduals poderão concorrer para
a defesa Isolada c mesmo c.oletl-
va. Tonto quanto possível, nao

•'serem visitados os enfermos p«ir-
tadores de moléstias contagio-
-sas. (a.) — Dr.-Aludes Fxnue.x
redo, diretor dc Higiene - "
sistencia".

e As-

rl PARAUZADO^O PORTO
ANGRA DOS REIS

DIS

Para à renòvacãq do terçi do
Conselho: Supremo os Sre.: —
Antônio Antunes. Toeleito: Te-
nente EduaTdo de Magalhães e.
Mnxlmo Barbosa.

Denois de efetuada e annrada
a eleição, o Sr. presidente, ds
acftrdo com os estatutos, n6z em
aprovação a dita eleição,-qu^ foi
ànrovudn. apôs vn.rios associados
terem feito uso da palavra-'.

A seg-rãò foi enCerrda as 19 ho-
rai» c 15 minutos. '¦

A FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS
y PATROMAIS; ii

K c 
A REUNIÃO ONTEM REALIZADA,

Aspecto da manifestação ao interventor Pedro Ernesto no pateo central da Pre-
feitura '

ser. realizada no pateo central l do, e Raphaol Pinheiro, diretor | municipal, ao me ofertarem es*
do Palácio Municipal, para que ea Biblioteca Municipal, sendo ta espado, hac de ficar para io-
pudesse ser assistida por todos ps discursos interrompidos comido o sempre eiavadas em meu

que a ela compareceram. \ vivos aplausoh. | corafão, como relíquia de uma
A"'entrada lo edifício, quan-1 Em agradecimento o Dr. Pe- ¦

do 
'chegou 

o Interventor, cerca dio Ernesto pronunciou as se- -

dr.s 16.30 horas, havia uma ban- pi,imcs palavras: |
dado -musica, achando-se o seu j ..Mcu3 COmiiaiiheli*os — A sa- i
busto, ali rec.ntemente inaugu- j
i'ádò, coberto *le flores..
,.-' Dirigindo-se ^c patfeo interno,
debaixo cie ac!f>ma'_õ_íÇ..-OÍ o Dr.
í-édro Erhèko saudado, em no-
mo dos manifestantes, pelo Sr.
Manoel Bernardino, que foi mnl*
lo aplaudido.

íti. zaae que este símbolo de
honra não deixará perecer".

No seu g-,t>__ ete foi ainda n
"M.tin companheiros — A sa-1 Dr. Pedro l*.rnesto muito cóm-
- ._.. „„,_.„..., pr'mentaao, vendo-se entre os

usiasao.qu.B... u;i •¦ 
| piesentes.o interventor Lima Ca*

ferido, neto nonrado• Gliefe ,do Vi),cantl>. jjer,utàdos João "Alber*
Gó\;<-»nò Provisório, o pó^9;.d^t(to,£Xugi^tò'TÜòrèl^
coronéi tio' .oi,pe deYsaUdê,* .foi No pateo, duiante a monires-
iniciisa, porque tara nilin consti» | tajao; tocaram duas bandas da

tuc honra rhaxima ptsrtencei* ao muwcá. V.V ' ! V':'

ni .* A cidade de Angra dos Reis
a_.-r.Tlve quasl que somente do mo-
..-¦•í vimento do seu porto. Este,.con-

_> quanto .não esteja Interditado,
Ooi.- não. tpm sido. ultimamente, vi-
iifesitado por navios. Esta, assim,

iV .* completamente parollzadp o mo-
^s.-vvinmnto do porto, afetando isso
t*_íia vida da cldníe.

Si" 0 SECRETARIO DO INTERIOR
... E O DIRETOR DA SAÚDE
-;. PUBLICA FORAM A
*_.>_• ANGRA DOS REIS

. 0 Sr. Ruy Buarquc, Secreta-
rio do interior, e Justiça do E>
t-ido do Rio, acomnunhado do Di-
rol..- de Saúde Publica, partiu,
ontem, pelh manhã, de avião da
Marinha, para Angra dos Reis.
¦onde íoi verificar pessoalmente
o estado sanitário daquele mu-
nlclplo, onde está grassando o
tlfo.

SINDICATO DOS DATILO-
GRAFOS E TAQUIGRAFOS

Para eleição do Con.elho Fis-
cal,-bem eomo pára tumor cunhe,
olmí-into cio movimento »ocl«l,
inclusive á • dtetrtbuiçâo do car.
tiiras p?(ifisKlfinals .que serã fei.
ta, do ora «.'in diante, pór inter-
mctHo des sliullcatos respectivos,
i-cum-.se domingo, fts 16 horas,
na sód? social, ft rua Pedro I
n. 7, 2" ar.dar. a .i_-Si?mbléa rroral
ordinária' flerte sindicato;

I Interessando o assunto'fl todos
os profissionais sindicalizados ou
não, a- Diretoria do Sindicato dos
Hacti:ografoc e Taqulprafos «a.
tende o sc_ convite para c."sa
Assombl-a a toda a classe, em
virtude de não liavor SessOes b..
<• retas.
tos, sô podendo, no entanto, deli.
berar, aqueles que pertencerem
a0 quadro nociai.

KÃO HOUVE CASOS DE TIFO
NA ESCOLA DE GRUMETES
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sÉde do Sindicato dos Lo- óTgaai^Jotixr^^Wv^^
do .acordo com os BMW listas realizou-se ontem, confor- presidida pelo br-Fra^a Filho,

Grupo dos presentes á reunião dos ' sindicatos
Estatutos, será eleita a primei
rá Diretoria da Federação

ritílMIO UO VULCÃO — o
vcriln nimln naa parece mnl« for-
te quando faxemoi. nor volta do

Segando ^formaçSes qtIc obtl- »«i. «^ -^w.™; 
^jf-n^vemos no Ministério da Marl- « "^ 

„ c_in hnrn ,,« ra„i„r
nha, é completamente intunaa- Kr„_,ncno de rnior. rn» «ni.» «n»'»
da a noticia de que na Escola 0 i„,i,.„,.o oo trabalho uin. —
d« Grumetes, sJiuada no ESnsea- ipk».

me fora anunciado, a reunião
dos Sindicatos Patronais do
Ülntrito Federal para deliberar
sobre seus estatutos*.

Dciiois do animados debates,
foram aprovados os dois primei-
ros capítulos dos Estatutos, fi-
cando marcada nora reunião pa-
ra a próximo terça-feira, afim
de se prossegui!, nos trabalhos.

O projeto dos Estatutos lol

Presidente do Sindicato dos L'>
jlstos e composto ainda dos Srs.
Drs. Salgado Scarpa e Pedro A.
Machado, Com: a assistência jurl-
dica dos Drs. Ribas Carneiro.
Gomes de Mattos. Pêricles Man-
so e Antenor Coelho.

Na reunião de terça feira pro-
ximn. al-m de se dàr por fin-
do o trabalho de aproTOjão doa

Estiveram representados o*
seguintes Sindicatos: Lojista.
Despachantes Aduaneiros; Indus
trlsis de Cerveja. Patronal dos
Barbeiros _, Cabelerelros. Pro*
prletarios de Torrefaçâo de Ca
fé. Proprietários de Casas de
Penhores. Comerciantes Ataca*
distas. Proprietários de Açou-
eues. Proprietários de Hotels,
Proprietários de Garagea e
Proprietários de Cales.

retor* que.se pode chamar natu-
ral òu. 'riielh'or dito, o diretor
oCIc/ãl _, em cada urnia ou ser-
vicio", mis diversas esojlSes, quem
om cada um deles ascende ao
posto mais elevado ou é.invés-
tldo:'do ..unia alta'função dire-

Quando esse chefe ê dotado de
qualidades excepcionais de man-
do elo í. de fato e de,direito, o
diretor natural e está condido-
nado para prestar .assinalados
sevioos ã classe e ã Pátria. Foi
visando uni chefe assim, que os
nossos regulamentos estabelece-
ram a disciplina intelectual, pre-
cònlsada por Molt.ke.

. A1 disciplina ' intelectual, que
oyçliio n cxislencla'de.mastodon-
tõs fõtardatarioç como crieros
atuais, não é a vontade nem os
canrichos dó che.fi? c sim a fiou-
trtim, a iiiiíí.í:'!'* -dc vistas, quo
este deve' encarnar e á qual to-
das as opiniões pessoais devem
obedecer para que se realize, pa-
ra que triunTe a .'outnfle «nfca,
que a «a(da</c dc doutrina rèpre-
senta. . '.'

Asqualldados prlinaciais doura
Diretor de Intendenola são: in-
teliffcncia. cultura técnica, lnl-
ciativa, honestidade, senso per-
feito, da economia. .

- Essas .unlidades V.. Ex. as
possue em alto grau.

Nenhum dos nossos mais bri-
lhantes oficiais de intendencia
ofusca V. Ex., que em qualquer
emergência, em qualquer situa-'qão, em qualquer .assunto, deci-
de sempre com ftrmesa, com,se-
gurança, com acerto.
VNão insisto na referencia nem

entro na comprovação das (p-ari-
des qualidades do .chefe do que
V Ex. é dotado, porque sei o
quanto os elogios dessa natureza
lhe constragem. ..

Agora mesmo, quando se pro-
'etava esta manifestação, quo
não visa exclusivamente a nes-
loa de V. Ex.. mas tamhem •-
-ossa solidariedade, a nossa har-
nonla de vista, os nossos esaor-
¦os conjugados para um objeti-
.-o comum: — a grandeza e a
eficiência de nosso serviço, ago-
rá mesmo, como ia dizendo, v.
Ex. .procurou evitar esta home-
hagem o sô não fugiu dela por-
que a nossa insistência em pres-
ta-la, venceu a modéstia do

A escolha do dia em que se*
completa um ano que V. Ex..

..i _......._ .1í> um ntt\ l.pnt ins-

Pro-

' em virtude de um. ato bem Ins

pirado e insto do Governo
visorio, reoncatou sua .proticua
administração, á frente da. Dire-
torlu de Intendencia da Guerra,
n"io significa endeusanientos nem:
desprestigios e stm cpntentamen-
to pela noniiallsação hierárquica
no fuiiciõnáméntò de nosso ser-
viço. com a reintegração do a.u
lesitlnio' chefe, r ' * ,

Todos noa. reconhecemos no:
Ilustre camarada Coronel Faria
Júnior, altas qualidades de cara-
ter e de, inteligência, fe por isso
vemos èm sua substituição, no
alto cargo que Interinamente ex-
ercia. mula "mais que a cessação
de -um estado transitório com o
restabelecimento da ordem hl-
erarqulca. normal,, em um dosai-
tos ramos da administração pu-
bllca do pais. que é a Diretoria
de Intendencia da Guerra.

Kalei ha pouco na administra-
cão prçflciiá de V» Es. Esse
qualificativo não exprimo toü*^ a
extensão dos serviços do V. Ex.
como Diretor de' Intendencia e
para evidenciar, a -grandesa e a
relevância desses" serviçob no
trionio de 1927 a 1930, é sufi-
ciente dizer-se que nesse espaço
de tempo, graças 6. orientação de
V. Ex„ na distribuição das ver-
bas para atender, na parte rela-
tiva ao -.material'.:de Intendencia,-
Sa necessidades do ,Exef-»ito. foi
•feita uma economia, de lSImile
«OO contos e.no aiip fin.do, coin
o sistema dè "aquisição 

pòr' Vossa
Ex. proposto e aceito pelo Go-
verno, houve uma economia de
mais de mil e 300 contos.

Essas economias, acrescld_s de
elevada soma de 4.392 contos
economizados, em dinheiro, pelo
serviço Central d<» Subsisten-
cias militares somente ate Agosto
de 1932 e dn cerca de 600 contos,
¦ein 192S. no Serviço de Subsis-
tendas na Circunecricão Militar
e outras quantias tambem eleva-
das.* nau RegiSes onde funcionam
a cargo da Intendencia. as Sub-
slstendas Militares — são os ti-
tulos com aue nos apresentamos
para justificar a existência do
nosso Serviço o pleitear olemen-

tos de que ele se ressente para
sua ma or eficiência".

Depois de historiar erudita-
mente os origens da organização
militar das Intendenc;as da
Guerra, o orador prosseguiu:"Entre nôs eão multe •» oe-
nosos os exemplos da falta de

um Serviço de Intendencia nos

;yv
t

Üm

n

y
I

passadas campanhas externas a
internas.'0'íprlmclro cuidado .'de Cáxlns
quando, «m Novénibró de ' 1S68,
chegou' a Tuiütí.'onde b Exferel-
to aliado definhava lia mais ds
um ano. transformando um -' es-
plendido triunfo; • qua pod-ía ter
sido uma, batalha- decisiva, em
uma . vitoria de yirro, o-vPr|»ne;-
ro cuidado de. Caxias'-)' quando
chegou naquele campo' de esta-
gnação e tudo viu, com u seu
olhar de grande. General, foi tra-
tor da alimentação da tropa « do'
forrageamento dos animais p de
reunir gêneros e meios de trans-
porte para a extraordinária mar-
cba de flanco, que aecidiu da sor-
te da guerra.

Para aue Canudo**, aue tantas
vitimas fazia, caísse, foi neces.
sario que o General Carlos Ma-
chado de Bittencourt, então MI- ,;
nlstro da Guerra, se trahsnor-
tass. no teatro da luta e ai s« fl-
zesse Intendente da« forcas pds,
operaçOes. organizando e fazendo
funcionar combníoe entne o Exer-
cito em operações e Monte San-
to. Assim no dizer expressivo
de Euclydes da Cunha., a luta.
terminou por. onde. devia- tér co-i.
mécàdo.

- Coin o serviço embrionário d»
intendencia. na Campanha da>
Contestado, já fòl evitada a das-"sica fome de nossas luta» ante-
rlòrcs. OS beneficioS íüeb nos..«
Serviço tem proporcionado, de-
pois' de sua creação, nos moldes
atual3. é atestado e louvado por _...
todos os nossos camaradas o ne-í*-
los generais qu? têm comando- -ti
do tropas em campanha.

Estendl-me nestas considera-
çOeo sobre o Serviço de Inten-,
dencia em Campanha, vlzando es-
te conselho do Exmo. Sr. Gene-
rol Góes Monteiro, ao assumir,
a .2 do corrente a direção dai
pasta da Guerra: "Devemos tra-
balhar continuamente pela naz,
m-is sempre pensando na guer-
ra".

Exmo. Sr. General Felippe. os
camaradas de v. Ex\ aqui nre-
sentes e representados, conclen-
te« da ineficácia dos esforcop sem.
direção e convencidos de que um
homem s«. pdo limite das nossl-
hilidades humanas, estíl mate-
rialmente impossibilitado dP rt»a-

tContlnira na apagina 13Í

"í>.5.
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ELEGÂNCIAS..
HÍLDRTH 

FA VILLA veiu dl*
zer-nos quo se Ia,casar hojo.

E' bem de crer tino lho dose-
Jumos grando iuáBSe'.dó veutu-
ias, uni lar plucido, uma vida.
desbravada do escolhos p tropp-
ilOB. ¦'• '¦- '-'-',',- ¦¦'¦¦.'

m * *.. '. 
; ¦- ¦

Confcocemo-la. umá tarde no
Automóvel Club do Bra_.il, qu.an»
do esta aristocrática associação
.reunia. todaa ,aa- aexta?»f elras, o'
oèu "comitê1. j,Ü(i 

'injprebsa eni
-adoráveis "coclt-tails".

. .*.*.?. . .»,'
Nessas .ocasiões a jovem IHo.*,

rata lia' contos "adoráveis, em
quo revelava toda a sua iucou-
íundivel personalidade.

A noticia, pois. de que a jm»
nhorita Favilla. Ia abandonas o
uosso convívio enOheu-nos de
magna, mas, desejando-lho „tudo
o que já expres*sainoe.

• .«, m.

A Srta. Hildeth Favilla ê ti-
lha do Dr'. Francisco Favilla e
de sua esposa, Exma. Sra. Do-
no Emérita Favilla.

O noivo, ê o engenheiro Dr.
¦Adolf Neuhaensser.'.

Serão testemunhas, da noiva,
na cerimônia civil, o Dr. Este-
llta Lins e a escritora Neves de
Castro, do noivo, o Dr. Adolfo
Bergaftilni e a Sra. fir. Povlna
Cavalcanti. '

Na cerimonia religiosa, para-
ninfarão a noiva, o Dr. Caramu
ru' de Medeiros e ,a Sra. Luiza

..Rodrieues Mendes, e o noivo'o'
Sr. *Hahs £ Stóltfüce e a'e8ôrl»
tora Julia Galeno..• *..

Ambas as- cerimonias se reall-' iam hoje. âs 17 horas, _ rua
Visconde de Ouro Preto "H. "64,
findas as quais os recem-casa-* dos partirão em viagem de nu-
pcias. -

PETPpPOLIS W-â
A cidade das flores tambem

tem o luxo-dos .banho&á fanta*
sia,. comp uma. .prova èxuberan-
te do seu -progresso ,'e do. sou
desenvolvimento,,, característica-
mente moderno é fcoclàl.

Não são banhos de mar) por-
que as praias ainda não conse-
;;uiram subir a tá nõs, cá .nas
montanhas suntuosas, onde a
natureza se parece mais em
acordo com as necessidades da
vida humana. • • .,

Mas, eè as praias não vêm até
nós, percebemos que vêm. as ba-
nhistas, gozar dos prazeres e
das delicias das nossas sombras,
nestes dias de calor escaldante.

E o banho a fantasia que cé
realizou na maravilhosa pisei-na da Cremerie, recentemente
inaugurada, deu-nos esse encan-
to promissor de novos e futuros
encantos, porque frulmos a ven»
tura de assistir a uma forma-
tura da elegância feminina.• •

Às Imediações da piscina se
povoaram do que ha de mais
chie do mundanismo. neste mo-
mento. na terra serrana, paraassistir ao inicio do Carnaval
debaixo dágua, admirando o pra-
zer com que os foliões ..banais-
tas ee divertiam a bom divertir,

Foli-a8slm;'o banho á fanta;
sia, motivo oara aoresentação de
multas silhuetas de distinção, á
margem da piscina, como se íos-
se na orla branca dos', areias de
praias. ; :.• "

.. • • • 
¦'.

Para hoje, sábado, aa festas
suuncíatlab prometem ser des-
lumbrantes, com a organização
que os cronistas, carnavalescos
estão dando ás homenagens a
serem prestadas" a Momo.

Batalha de confeti é grandlo-
so baile oferecido áa associações
que festejam a Alegria e a Fflrlia, com o concurso de todos os
ranchos e blocos.

A festa mais esperada ê o
Baile Tropical, que o Club Pe-
tropolis, realiza hojo. em seus
salões, preparados especlalmen-
x-3 para receber a visita do Rei,
que impera sem lei, sem' decre-
tos e sem regulamentos e queapenas conta com a boa vontade
do seu povo para aue o seu rei-
nado, de poucos dias, seja eo-
meute da mais acentuada ale-
griá e eefusiante pândega.

Mas, como as festas 'do Pe-
tropolis, em>'honra a Momo, to-
dos os anos,-, tèm sido da mais
requintada 'elegância, as 'de ago-
rh, itodo.ésneram que "sejam ul-
tra-pôdíè de cWc« o por isso'
íiwsmo,- o-'deee1o oue ela? che-
guem, ó enorme em todos os
meios sociais. .* o •

O Prefeito municipal, a pedi-
do dos cronistas carnavalescos,
permitiu aue .todo o comercio,
ftojc-j funcione até ás 22 horas. .

» • » ¦

Esta aberta concorrência' pu-
blica Dela, Prefeitura Municipal
para.: fornecimento de material
escolar, constando c^e livros de
leitura, cadernos, lousa inque-
bravelr giz, lapla. papel, etc.

V • #

¦.'%'¦¦ No domingo, amanhã, Hetro-•polis, receberá a visita do Or-
feão Pprtuguês aue fará uma
audição no teatro CaDit^llo, com
o corpo coral, a tunq a a esco-
la dramática, tendo para esse

. fim organizado iin> fino e belo
programa. * « *

Continu'a internado no Sana-
torio S. José dcBta cidade, um
doa funcionários dos Correios
atingido no desastre do trem da

.. Leopoldina, verificado nesta cl-
, dade. na. noite de 11 do corren-

te. Essa funcionário, é o 3" otl-
ciai Josó ' Olympio de Moura,
quo sofreu: a fratura da clavl-
cuia esauerda, tendo ontem sido
submetido a.uma. intervenção
cirúrgica pelos ilustres clínicos,
Drs. Paula Buarque e Aroldo
Leitão da 'Cunha, sendo o eeu
estado satisfatório. ' i

to do Sr, João Reina Gomes o
do sua esposa D. Maria Reina
Gomes; <".. ,'...i, .,*.; • '¦'

Os Srs.:
. Antônio , Mazzonl. negociante
desta'praça:.' ~: ' . • .*, . .

Dr,, Cindido Sft do Carvalho,"Azevedo:""':' _S'S, •
.¦„' ^odidp de Oliveira, nosso pro.
:zado: conipanhóliro de redação;,-

.; Dr. Henrique Sã, de Carvalho
Asfevedo; ,'.- '
SDr. José Barroso; ;'¦'"• João' Ignacio 'de Araujo; *,
;,t>í. NorbertO' Luclo ...Bltten-
còurt; "•¦.. '',','' .ti
UTJiratan Cavale,,. qti„ n;Q '-ci-_\

' ——:.'Kea ano ortem o; Dr.
Drago Telles Ribeiro. {

¦ FESTAS A'\YS ¦¦ '-!-;
CAèA DO ""ISTÜDAN^E..'—

Em continuação a aerle de do-
minguolraa taiisantea que »> Gro
min Rccréeitlvo dà.Casá flo Es-
tudante nrotende realizar st» os
f ¦ -teirm de Re! Momo, reallsa». e
amanhã, domingo, mais lima
alegre reunião dansante de Ca-
rater; carnavalesco, *m«ua ««de
no Largo da Carioca 11. 1* an.
dar. A ultima domlnguelra este.
ve anlmadieelma, papa o que
multo conóoreíu o magnífico con
junto típico que abrilhantou esta
festa. -A.

Para a festa de domingo,' es-
perada com ansiedade, por todos
què- freqüentam, o Grêmio. Re-
creativo da Casa do Estudante
já foi contratado aquele formi-
aavel conjunto. -• '

A Diretoria prepara para sa-
Sado/3 de Fev«réíi\.,.:um gran-
de baile a fantasia, com dlstrl-
bulQõo de .valiosos promios as
?jntaslos nriais interessantes.' .

O'Ingresso no próximo dòmin-
go se fará cóm o recibo' a. 1.
,- Os permanentes de 1933 ainda
terão valor. As dansaá 'terão lni.
cio fis 21 horas. :

BOTAFOGO F. C. — Realiza-se amanhã, na sêdè do Botafogo
F.C., uma alegre matinée infan-
til dedicada pela Companhia
Today do Brasil aos filhos dos
associados do club alvinegro.
• Além de um..farto 'büffet de
toddy ' 

para a: gurizada, haveri
sorteio de diversos brindes. ¦

Uma jazz tocará das 15 áe 19
horas.

A' noite haverá o segundo

Dr, Helonlo Moqra, Deputado, A),
cantara ' Machado, Deputado ale.
mente Mnrlanl, Deputado loão
Alberto, Deputado Jones Rocha,
Deputada l-lcmer» Pres. Deputadc
Amaral Peixoto, Deputado A)oy*
p(o Fltho. Deputado Pires Goyoso,
Deputado Dolphlm Moreira -Ju-

íA"* Deçiutado Manuel NvvalSi
J.Ulz Mártinho Oaroez, Dr. Rober.
to Marinho, Sr.... Jorge SBherlng
Mattófi, Sr. Edgard de An*»d*
Drt Aloysio Limif Campos,. . f.
Antenor Máyrink veiga Dri Ca»
mlllo Mendes Pimentel. Sra. For.
nando Gabaglla, Srta. Mãlvlna
Dolabolla Portelià, Sr. Jos* pe,
reira' Sóaree; Sr ;!#«#4<!W*£.,Br, Oart-W Costa' Plnt -oS.p:. ;E,d.
win Hlme e'BfliuitAi oütrtfi qu«
por:falta de espado, delltómu»'de
pUAi1CíS_icae localidades existe.»
tes podarão ainda s«r reeetVaaas.
;na bHhèterla do Teatro Municipal,

SOlAB'EJ)ANSÂNTB 
•

OÍelegante eartet^tlco. In»»
títutõ dè Mueíoate Oanea.H.Ie»
Seliw-Ais. situado 4'Walad»
•Bôtafoso 41».' promwe-sJlNfc**
2ilwras, uma solrêa , d-ljwaote^

tadè.- .: ,':¦¦;-'-'".• t>';>.'" .„.

HOMENAGENS ,' ¦;...".':_','
£0- NELSON âUNGRIA

HO.'FBAUBK —- Os? amigos e
oolegas ao distinto m,agi*trado
Dr. Nelson Hungria Hoítbauçr.
por motivo de sua .nomeação,
para livre docente de Direito P&-
nal dà Faculdade do Direito,do
Universidade dp Bio de Janeiro,
após brilhante concurso ultím*
mente realizado, vão lhe ofwe»
cer um-banquete, que terá logaT;
eaba(fo.':24,dè Fevereiro proxt»
mo era local que será prévia
mente anunciado.. ,.\ As listas de adesSes se-encon-
tram. no Bdifiolo do.Fórum, no
Oartorio-;dó 1." Oficio da Proye-
derla e~ Resíduos, . com o Dr.
TíaJàno de Faria e na sala dos
advogados com o Sr. Melchia-
des; no Clnb dos advogados, á
rua Buenos Aires. 70, 6.» tindar
e no escritório- do Dr. Luiz
Gonzaga Castilho dè Carvalho,
_ rua dÒ:Rosarlò; 129. .«/a,*
dar, sala 15. '.

OlD AMERICANO —'Realiza-
se hoje no -restaurant Ronia .fts

CASA BAZIN
Comunica á toa dis-

tinta clientela a mndan-
ça de sem ejtabeleci-
mento para o n. 134 da
Avenida Rio Branco¦ (defronte da. rat atwal
loja) onde continuará
£ disposição da sua se-
Ieta freguezia o seu va-'
riadissimo c, escolhido
sortimento de perfuma-
ria* finas e objetos para
toilete.

CASA BAZIN
Avenida Wi Branca

»» 134
-^/Td.>2è38':-'^-

¦-..''.."¦'•'" 
(0,87^4

HOJE, SÁBADO, BAILE
y FRICÇIONE SEUS PÉS COM ÜNTISAL:

Ligue seu aparelho com
P, W*£- 9 RADIO SÒGIEDÁDE MAY^

>i{ 'RINK.VEIGA -YY'
e danse a noite toda sem receio de cansar-se.•, 0

Umis ciil
IO. .7453

jantar dansante a fantasia, que 114 horas o almoço que os peusdeve alcançar o mesmo exlto do Icoiecaa e amigos das Lojas Úe-
primeiro.

No dia 11 de Fevereiro proxl-mo será realizado o tradicional
baile a fantasia, no palácio co-
loniBl da Avenida VehcesJau
Braz e para o qual os sócios de-vem reservar suas mesas paraa cela, desde já. Quatro' orques-
trás tocarão durante toda ai
noite.

OPERA NAZIONALE DÓPO-
LAVORO —' Conforme vem een»de anunciado, realiza-se hoje, nasede da .Opera Nazionale Dópo»
lavorc a batalha de cònfetti queos associados, aguardam com vi-vo interesse.

_ A comissão organizadora fará.distribuição de brindes e • artl-
gos de carnaval ás primeiro fa-mulas que comparecerem, o quecertamente elarft maior anima-
çao _ batalha dansante. * .*
.'A,- diretoria pede-nos avisar
que a comissão de ip&rta exer-ceri o 'tatóimo'"rigor:, na flsca»lisação da entrada de pessoasestranhas • ao' quadro socW, ía-zendo-se o ingresso dos sóciosmediante a apresentação da car-

neral Èletrle S. A. .lhe oferecem
por motivo de sua- Investlíura
no cargo de contador.:-

COVFEREXCIAS
No Centro Espirita Unlâo e

Caridade, A rua do Imperador nu-
mero 168, no Realengo, fará ama-,
nhS, domingo, uma conferência
subordinada ao tema "Premiu-
dos de uma nova civilização pia-
netarlaVo professor Ismael "Go-
mes BIraga. .

A entrada, como sempre,, sorA
franca. .

VISITAS > A- "'

• Esteve em visita á eéde da As»
sòolacâo Brasileira dé' Imprensa
o Cônsul Geral da,Xiettonla] no
Rio de Janeiro, Dr. P. OHhs.
onde percorreu todas^aa.depén»
denotas da casados jornalretas,
em companhia dós diretores pre
sentes e do Sr. Herbert- Moses
que manifestou .ao visitante :o
quanto agradava aos jornalistas
a distinção da sua presença na»teira «nplal • á« ™IK ÃZ+ZSiS, • a, uisunsap..,u»;ou» viçocu^c» ..t

tacãô dè Janeiro.
A. A, BANCO DO BRASIL —

E' hoje finalmente què se rea-liza a esperada noite carnava-
lesca que a Associação Atleti»ca Banco dò Brasil. oferece aoaseus associados. <"

Para essa festa, que tairft ini-cio- ás 22 horas nos- magníficossalões do Botafogo F, C„ foramcontratados os conjuntos* daR.C.A. Victor, que impulsiona-
rão as dansas até pela madru-
gada.

Devido ao intenso calor será
permitido o traje de passeio,'além de fantabias de luxo. FeBteJa hoje o seu ani-vorfario nat. liclo o Dr. JoséFernando Barroso, sub-inspetor
da fiscalisação dos produtos deorigem animal em Montenegro
e cavalheiro muito estimado emnossa sociedade.

algumardemora, o cônsul da,Le
tonia elogiou aa ótimas Instala-
ções da A. B. 1. çom quem
pretendia'estar sempre íllgado

j para melhor sucoeso das' suaa
funções no Rio de Janeiro.

MATE DANSANTE
¦; Realiza-se: hoje no salào doOenttp. JtliitoÉrosseriise, _ rua doa
Antíradas, 27%.iVhifii. um mate-dansante' oferecido àós seus as»sOciadoBi o ingresso,nera pèmil-tido mediante a apresentação dorecibo n. 1 ou do convite esp©-ciai.

BAILES A' FANTASIAS
ooix. .«r club — Será. final,mente hoje, o formidável baile a.fantasia que o Ooldmy Cluh ofe.¦reco: aoa aeus associados e faml»lias. os aalSce da Athletlo Ass.A rua Pastavo Sampaio 26, Lemeforam, eaiiecialmente ornamenta-dos, estando" eontràtuda pari abri.lliantar <6te baile uma das nos.sas melhores "JáKz" qua tocaraínterruptimonte das íl horas ;.'..ás 4 horae do dia seguinte.
Pelo ímidado com que-vem .ee

preparando esta ffista, estamoscertos, marcará um sucesso, ta-esquecivel. Eslá, pois, de para.bens a so?Íedadi» elegante do Rio.Os sócios entrarão com a apre.sentacão-da Carteira Social..-- u
recibo n. j. O traje exigido seráo de frn-3.i>ia dn luxo. 6mocklnf?r
ou branco a rigor, náo sendo
permitida a entrada as fantasias
vulgares, assim oemo marinheiro,
malandro, macacão, eto. '

CLUB IX) FLAJTENGO".—' O
baile a iantasia que o Club .0

CASAMENTOS
ENLACE VIEIRA - AMAZO»

NAS — Reallza-«e hoje o enla-
ce matrimonial da prendada se»
nhorita Maria Antonieta Vieira,
filha dò Sr. Xisto Vieira Filho,
funcionário do Ministério da Fa-
zenda, -com o Sr. Antônio d^
Almeida Amazonas, da firma
Pereira Carneiro & C. Ltd..

O ato civil será, ás 15 horas
e 30' minutos, á rua D. Maria-
na n. 67, sendo testemunhas,
por parte da noiva, o professor
Guilherme Fon tainha e senhora,-
o por parte do noivo, o Sr. Con-
de e'Sra. Condessa Pereira Car-
neiro. ', "..'- * .

No ato, religioso, que se reall-
zará aa 17- hòráe, ná; Matriz da
Lagoa. Igreja >de S, João Ba-
tista, a rua Voluntários da Pà»
tria. serão padrinhos, dn noiva,
o Dr. Joaquim de Almeida Arai
zonas e senhora e do noivo, o
Sr. Xisto Vieira Filho e Sra.
D. Antônio Lins Corrêa de
Araujo.

Os noivos receberão cumpri-
mentos ná Igreja.

Realiza-se hoje o enlace ma»
trlnionial da Srta. Maria de
Lourdes Pinho, dileta filha xlo
Dr. Armando de Pinho, chefe de
aecfão da Caixa Econômica ¦ e
medico de larga clientela nesta
Capital, e de sua esposa D. Abi-
gaíl Velho »1a Silva Pinho, còm
o Sr. Hernani Silveira, filho dò
Sr. Francisco Silveira, diretor
do Banco Aliança, e de nua es-
posn D. Marja daa Dores Sil-
veira.

As cerimonias civil e religiosa
serão realizadas na maior lntl-
midade. Realiza-se hoje o enlace
matrimonial da Srta. França
Motta, filha do Sr. Francisco
Motta, funcionário do' Dépártà-
mento Nacional do Saude Publi-

4ca. com o Sr. Valdemar Faria
de Mello, filho do Sr. Eugênio
Faria de Mello.

_. ._ .-¦ Paraninfaríio a cerimonia re-
Regatas do Flamengo reallüará Hgiosa o 3r. Arnaldo Soares,

Tribunal Eleitoral. do Rio Gran-
dè do ' Sul,; cora a senhorita 01-
ga Gonçalves, da Silva, elemen-
tu de destaque na alta socleda-
d», gaúcha.¦ O JOvéni casa] embaraçar* pa-ra esta Capital em viagem ilenupclae. ;.:,'trrrr Reallza-s» hoje ¦_ o s enlace
matrimonial do sr. Augusto Soares do- comercio de noasa praça,com a 'senhoflln, 

Nair. Tavares.¦-. O > ato clv|l êerâ írfetuado ás12 ho. ^ áa 3• Preteria • o reli-sloso'âe 17 hora« na Motri? d*báo Joaquim, servindo.como'na»
ranlníos em ambas ás cerimoniaso Sr. JuIIus App e aenhona.Apus os atos os nubente» ee-gülrao paras. Faulò.. ¦: ' > !,
Y—r- K^Hpa-se hoje o enlacematrimonial da Srta. Franlclinada SUva Saldanha, filha do Sr.JobS da--.Silva Saldanha,- agenteda Estrada do.FCrro Central doBrasil -e Inspetor do Serviço ieIuveslIgáçOes da mesnia via fer»rea e da Sra. D. "Virgínia 

R.Sajdanha com o Sr. Dja;ma Nei-va, funcionar! publico federal.O ato civil será efetuado âs \2hora, na 6^ Pretória Civel e acerimonia religiosa, ás IB horas,na residência, dos pais da noiva,á rua Salvador Pires,. no Meter
, Serão testemunhas ,ém ambos
oe atos dos nubentes, o« pala danolvaeo Sr. Ivan' Nelva. .;¦'-,..-^¦—•Realizar-se-á no dia SO docorrente, o enlace- matrimonial
da Srta. Dyla Gusmão de Cttlvei-ra com o Sr. Jos* -Paula- de
Moura, capltajicta. -;¦: Av

: O ato civil será efetuado _a 15
horas na residência da família 8a
noiva e o religioso ás 17. horasnu Matriz do Sagrado Cor&cHo
de Jesus,— RoaIiza-s'e hoje o: casa-
mento da . professora municipal
D. Irene Franca Leite com j
Dr. João Baptista Ferreira Pé-
drelra 1* suplente, em exerclrlo
de 'juiz federal e. advogado mlll-
tante do Foro.

O ato civil será realizado na
S* Pretória Cl vel ás 12 horas, e
o religioso na Igreja dõ 'Engenüo
Velho, ás lfe horas, i'-—-1 Réallza-s«:'hõjè' ás.-H .ho-
ras na 5» Pretória Civel. d enla-
ce;matrimonial da: Srta. Ormlra
Bernardina dos Santos, filha do
Sr. Abel dos Santos e da Senho-
ra. Evangeltna Bernardina dos
Santos, com o Sr. Amaro Mari»
nho, nosso prezado companheiro .

Testemunharão o ato os Sç»
nhores Delmlor Luiz dos Santos
e André Qulntelae a Sra. Edlth
Xavier.

Os nubentes apôs o auspicioso
ato viajarão para Petropolis,
arira de ali passarem a lua de
mel. '.'7.1«—— Realiza-se hoje o casa-
mer.to da senhorita Luzia Toma-
z!a de Aroeira com 6 Sc. Manoel
Garcia de Almeida. .

Serão testemunhas no civil, o
Sr. Alfr«do Garcia de. Almeida.
D. Palmlra Aroelrá. A cerimo-
çla religiosa será celebrada- ás
17 horas, na Matriz de Santana,
«èndo padrinhos o Sr. José Lei-
^e da SUva o D. Clotilde pires da
Silva.

Inácio de, Souza Pereira, será
rezada hoje ás 9 boraa, na Igre-
ja' de S, Francisco de: Paulai
missa em açftp de graças 

' 
que

um grupo de amigos o parentes
manda celebrar, ,.0' aniversário
do referido servidor transcorre
rá no domingo dia 28 do cor-
rente '"?••- ' • .

¦ MIS&-V 
'-A;-. -:.":•': ''\-!ih:-$r$*

Celebra-se depois dô anianhil.
áa 10 horas, ha ¦Igrèjá» dá Bõá
Morte, à rua da Alfândega, mis-
ea de sétimo dia. em sufrágio da
alma da Srta. Jaci.de Miranda
Corrêa, filha dò, falecido • Almi
rante Altino Corréa e da Sra.
Marletta Baptista de Mellov-'.

, jose; nioolau burlama-
QUI — Em sufrágio-da alma do
Coronel Josê Nlcolau Bui-lania»

qui a 'familin dc extinto (viuva
o fühos) mandou 

' rezar' missa
untom ás 10,31). horas no. altar-
mdir . da igreja' do S. Francisco
de Paula. •'.;

.' Entre as p(V«pàs;;prefièntos.no.
tamos sn seguintes:-'

: Dr. Paulo Trigo .de Macedo,Tabelião Álvaro' l^inba, Antonlor
Ascenção, Pemosténès Dias, Nu.
ino Biirjámaqui; de Alvarenga,,ipsear Cordoliv d*' Albuquerque,
Jorg* da' Silva Jardim. Dr.
Ubaldo Soares. Alfredo Uzcda,
Avelino Machado, Thomaz GU-
cèrlo Almeida Silvia e familia:
Zulelka Santos' Cruz Brandão,
M|lton Santos Crua, Celso San-
t\>9 Cruz, Aníbal Sinto» Críiz,-
Alfredo Uzeda.. Alvacoell , Prado
de Amnbuja, Emillo Ramguera
Baster. E. d* Aquino • 'Castro.
pelo Club Municipal, Oswaldo d»
Castro Matos, Antônio Dias Sa-,
muel, Dr. Iauto- Moutlnhu.
Waldemiro FVelr» d» Carvalho.
Liri";de Freitas, Krle BooneUar
bon, .Salvador Rlazo. Dr;. Alva-
renga Fonseca, > Edirárd Janie»
Filho, Orlando Barres, ',-¦ Izabel.*?***-» e familia: Aitrlplno Tum».
cita, Joaquim Asais d* - Barros
Laurindo de Oliveira, Ruth e

Noemi Maclalda- Silva»:'C_>neraJ
Ciro'Daltro, Theodoro Muni* Te
kw do Sampaio, Maria Sousa Ca.
bi-al-Melo, :v. de Atóéldn
Dr. Lucas Boarca Noiva, Róg»i
Barros, Tenente Gilberto Meese-
der e farojlla, Evellna^C. 'Viana
Luiz Goctiòs, José Fornandes,
Vlüvá Henrique: Hossodcer,; Ser
pio Cf«er BurlamaquI, Joaquim
PerWro <*f> Molór Coronel Aqullos
Cal© Júnior e senhora *. Djalma
Ooaair (Burlarpaqul, Jfláo Jorgi

Xavier. Alvos. Gllda Macedo Soa.1
rea, Alve*.. Ataulfo, iMlva Rodri-
gue«, Manuel Rodrifiuóe Alves
Junlp'.''Afonso'drí Ponte»'Mede!-
ros. Filho. Vir. Ilio Uàí»da. José
Henrlquií Ádernè. : Olatariòvre4

div, d» Silvi. Antônio FclIX. Mar
Uris. Jos* da Costa Alm. Idn, Dh-
Mari? Melo. Dr. Rego Monteiro.
Joüo Baptista Meto Gulmarãos,
K-^~onio.*^a Ou»-Machado e so-
nhor" Oloirarlo Cha. as, Bérnar.
á_ Moreira do Carvalho. Alfredo
Plnt. de Carvalho.JoséHercula.
no da Coat4 TBrlto, Gilberto,
Sayão. Alda Moutinho,, por si e

GRAÇA ARANHA
A PASSAGEM 

'DO 
3* ÀN1VER' 

SARIQ DA SUA MORTE

Passa. hoje o teroelro , aniver
sario da morte do romancista de
"A viagem maravilh<»a" ,e ,va
rias'hqiiienagens sè projetam ho-
je. à sua memória. ' • '

Pela manhã a Fundação: Uraça
Aranha..', promove uma romaria.
aò seu túmulo, no, cemitério d«
S. João 

'Bapllsta, ás 9 horas.
A' tarde, ás 15 horas, no tatu

,dlo Nicolas. a fundaóão reuue-
se, «m eeesão'. publicai' para lwn-
brar a memória de Graça Ara
nha" e, ijor essa ocasião, vários
dos! seus menibrós e outrpè eiscrl
tores lçrâo trabalhos seus. oií.
tre outro.* as Sre. Amando Fon
tes. Jorge'de Lima. José' Geraldo
Vlèira,: Peregrino Julilor. i*an' d#
Almeida .Prado. JOrgè Amado.
Manuel: de-Abreu Uspecialmen-
te convidado, tomara parte nes
sa reunião- o Sr. Alfonso Reyes,
embaixador âo'Mc*lco.

A"enirada será franca.

ALIMENTAÇÃO DAS GRAN-
DES SERPENTES

NO JARDIM ZOOLÓGICO

Amanhã, as grandes serpentes
do Jardim Zoológico receberão
alimentação.

Esto áto digno de observação
nem sompre possível, sorà úe
11 horas,, onr ponto.

CONDECORAI 0 PELO. GO-
VERNO POP-HJGUES 0 ES*

. i. CRITOR RIBEIRO -
COUTO

. Acaba de eer . agraciado < pelo
G^.ei'no.<l'ortugiiês com a or»
dem Üe Santiago o escritor Ri-
beiro Couto, nosso brilhante co-
laboradpr i

Ribeiro Couto.' de Invejável
cultura literária, forte expressão

b * miíSr" ^^^w - .v__\\

DESOPILE\_ FÍGADO
SEM TOMAR

CALOMELANOS
SENTm.dE.A' BEM E OHEIO

DE VIDA

ao osta tri.io « num animo nara
vivur. nüo recorra aos sá«a ia-
x.-inteu alu. aa aaDerunch Je am
alivio inUagroao Nado uonue»
guirá ram ren adio» estimuium
ou intestino» ser. tocai a »uut*
— o sou li'lUADU fiile leva dis-
tliar diariamente quusi ura juilo
au Dneu nu»'intestinos, .e a di-
ios náo tlue Qormainionie, os .l«
mentos nao sào diuerido», upo-
ilrwei» noi intestino» tormando
gaze» que taráo orescei o meu
ostomaiso, o eeu piuacmi duarr
dosaaiaaavel. «urgirâb raancnaa
pula puie a. uma 001 ie caoi-i;a
impertinente o utormentara liuo
o sau organismo tlcarè envene-
nado — 'Aa pílulas de wAKli-.lt
•Ao intaiivoin para ativar o run-
jionan ento oo ligado .'onidiu
propriedade», vegetai» notáveis.
Experimente ura vidro Custa
pouco Peça pílulas CAK1b.it em
qualquer larr, acla <C 2711*

EMBAIXADA ARTÍSTICA-
ÜTERAR1A

. 

¦

i

UMA UNDA FESTA DE
CARNAVAL

REALIZA - SE HOJE. COM
GRANDE BRILHANTISMO.
NO TEATRO JOÃO CAETA
NO;„.0 LUXUOSO BAILE
PROMOVIDO PELA ASSO-
ClAÇAO DOS • ARTISTAS
BRASILEIROS A

Reallza-se hoje, no teatro João
Caetano. 6 grande baile promo-
vido pela Associação dos Artistas
BràéJelros.--'¦'.,

A.» lestas organizadas pela brl-
lhante associação, que com tanto
•lem-elo i* Inlereeso pelo» assun
tos de arte do Rio. alcancem cem-
pire".un. lncòtnparavel exlto. O
publico já se acostumou a cena»
(estas, que reur.em o que o Rio
tem de mais destacado.' na so»
ciedáde.
-A fe.6ta.dé hoje será sob á dl--
reçâo de Armando 

' 
Nesanb da

Costa, e Luiz Paullno, ãlretorei
la Assoclasão doe. Artistas Bra-
silelros.

Para o baile de hoje,,á noite.-
a Associação conferiu a Mont&rc
Filho a Incumbência /dè òrRi
mentai a vasta, plotéa do teatro
Joáo Caetano., Monteiro Filho h
o artista consagradisslmo que. no
àno iir.»isado, preparando ,o. .pres-
tilo dos Fenianos, al«»çOu utn
griMlda'sucesso. S.YY • SAVÍ- »'.'
„. -TreV, »jazzea" da(sAroelborÉfl"qúe'
o" Rio 

"possue 
tecaráó i lnlhterru»-

ptamente no bane de hoje dá As-
sociação dos -. Ari Jatas Brasileiros

: Resiam, pouquíssimas 'localida-
d«s pata o baile da Associará-
d»? Artistas Braírf éiros, a verida
no Palace Hote'..' e nà bilheteria
do teatro Jojln Caetano. As ou-
trás Jft foram adquiridas, pelasfiguras de : maior destaque em
noçso , mundo elegante, sendo de
nssinular. que entro essas esta/

Eacreve-nos a ilustre Sra. Do.
na Iveta Ribeiro;

Exmo. Sr. Redator .'do "Jornal
do Brasl)'' — Saudações — Do»
parando hoje com um tópico pu-
blicado no seu conceituado jor»
na!, (dó qual sou colaborador»
lia mais de 15 anos) sob o titulo••Excesso de Pompa na Tabole-
ta", onde ee censuu, abertamente,
o titulo que achei justo para lio-
mear o grupo de' mulheres >uie,e-
tuais e artistas que reuni paralevar a Portugal, não só como ex-
preseáo brilhante, da nossa ouitu-
lá, como tambem como eieraento
de aprpxiroaçào lntelétual eniro
aquele pais.e o nosso, na quaiida-
de de criadora, dessa idéa e orga.
nizadora responsável, pela inicia»
Uva da Embaixada Arti6tl<x> U-
teraria Feminina, que sob u pa-
trocinid moral' ,da revista qne di-
rijo, está constituída e só _ío se»
gulrà a IB de Maio se me talhar
o apoio oficial dos governos por-
tuguês e brasileiro, com os quais
tenho adiantados entendimentos,
cumpre-me o dever de refutar os
maldosos reparos feitos soDre es-
se assunto no referido tópico iu»
serido na 5.» coluna, da 5.* pagina
do "Jornal dd Brasil", de áòje.

Penso que seriam justos esses
reparos fee se tratasse duma iul-
eletiva encabeçada bor — anoni»
moe —¦ sem noção de qualquer
responsabilidade é sem idoncida-
de moral suficiente para me.-ecer
acatamento dé seus patrícios, po-
rem, como quem idealieou. orga-
nizou e se tem entendido cum aa
autoridades doe dois - paises. poi*
graça dè Deus e sem nenhum au-
xillo de qualquer cabotinismo, é
uma individualidade, feita à eus»
ta de mais de 30 anos de vida ;u-
teletual intensa e. bem orientada,
com uma .bagagem literária de
seis livros bem recebidos peia
critica: diretora e fundadora da

RADIO PHILIPS DO BRASIL nma revista, cujos caraterióf-*03
não sofrem confronto, com ne»

RIBEIRO COUTO

de nova geração de intelectuais
brasileiros, n oseu estilo figo.
roso e rico. tem estudado a ve-
lha pátria portuguesa, ,08 sous
costumes e a suá historia com bcarinho de um verdadeiro filho.

Pára Ribeiro Couto. 6 "Jar-
dinidlm da Europa á beira-mar
plantado" não é senão um pro-longamente, do Brasil, que ele'ão bem sabe querer e sentir.

Não nos surpreendeu, por isso
o ato do governo de formosa e
heróica terra lusitana, galardo-ando uin dos seus mais sinceros
admiradores:

FON-FON 
"—""'o 

numero deFon-Fou de amanhã está acimade todos os elogioB, À paginadupla. i. em cores, estampa' gra-ciosas fantasias, originais mo-dernissimos. que agradarão aos
mais exigentes. A parte' litera-ria. além das sessões habituais'.
como Saibam Todos. Rendas deEspuma. ¦ Alto Falante, Trepa-
çõe.. etc., apresenta lindas paglnas de colaboração; como asfirmadas por Livlo Renault.Eduardo Tonrlnho, ítala Go-
mes Vaz de Carvalho-e outros.'

RADIÕTELEFONIA

nela Tarillia: Antônio Moútlrho, diplomatas, medlcon, industriais.
Carlos Santos Cruí e família; advogados políticos e gTandé nu-
Clodonldo Pereira' da SUva mero do deputados _. Constl-

ANIVERSÁRIO ÍTUPCTAL
O lar feliz do Dr. Bollyar „Gon»

çalves>Caldas Barreto e de Dotia
Maria Caldas' Barreto acha-se
hdje em festa íãja passagem do
seu- primeiro aniitersarlo de car
samento.

Figuras da alta sociedade ca-
riocá, admirados por um largo
circulo de amizades, o Dr. Boll-
var Caldas Barreto, natnraimen-
te será alvo de carinhosas home-
hagens.

BODAS BB PRATA

Reza-se amanhã a,' missa èm
ação de srraças pela passagem1
das bodas de prata do Sr. Anto-
nio da Silveira Machado'agente
ía estação de Santíssimo.-o sua
esposa b. Ermelinda Motta Ma-
ihadó.'

- : ' ' . -: •:' -i:

tuinte.
"SALÃO dTcARNAVAL''

BRILHANTÍSSIMA A OOLEÇ1AO
DB QUADROS SOBRE CAR.
NAVAL,*-ORGANIZADA PELA
ASSOCIAÇÃO DOS ARTIS-
TAS BRASILEIROS
A Associação dos Artistas Bra

silelros inaugurou, ontem, uma
Interessantíssima e:oposiç5o <<
quadros sobre assuntos carna-valoscos a que-deu o nome de"Saião de Carnaval".

. A' esse certame concorreram ai-
guns dos nossos mais notáveis
artistas. R. Chambeland cria o
seu,quadro "Maxixe", explendl.
da tela em quo o mestre se ex-
cede.no desvelo e no colorido.
Cavaleiro expõe um desenho ma.
gniílco, cóm uma "baiana" pai.
pltante de vida e emoção. Olga
Mary, a pintora tantas,vezes
celebrada pela critica do R»-'
Paris e Roma, apresenta-se á ex-
posição com ¦ maior numero de
quadros.

Ela foi buscar em Minas in6-
e

Amanhã, domingo, será rece-
bldo festivamente na paroquia
de Santo Antônio do Alto da
Serra, o "Exmo. Sr. Bispo dlo-
cesano D. "José Pereira. Alves,
em 6ua visita nastoral.

A recenqão será ás 7 horas e
.30 minutos.' sendo em seTülda
celebrada n*.t°sa solene pelo re-
ferido nreládo. ¦' • V

A'a 1Ç horas, o Revmo. Bispo,
administrará 0 sacramento do
crisma.' a todos os fieis qué es-
tejam preparados para rece-

..be-lo. .-'. .",_..V. A
COMPRIMENTOS

.Fazem anos boje:
As Sras.: '

- . D. Julia César t>e Marco, es*
•oosa do barltonp Ernesto Da
Marco.

A menina Angélica, filha, at
Sr. Ravrnundo Pereira Caldas'o
de D. Laura Pereira Caldas. ,

Omenino Edyr. filho do nosso
prezado companheiro João'- F.
Saraiva, caixa do "JornaJ do
Brasil;

O menino Antônio, primogenl-

ne.cte an0 vái ter" um cunha' de
originalidade, por isso que seríl
abrilhan*ado com a real presençado Rei Momo, que, devendo che.'
gar ao Sio moro<»ntós antes ' ,1arealização do baile,";: diriglr-sèji
para o Palácio das Festas, «m
cujo grande salão, agora m>m a
área do Betecentos. metros qua.drados, rece-berá as homénafiens
dos sócios e convidados do Fia.
mengo.

Essa grande festa o Flamengo
vai levar â efeito na noito de .
de Fevárelro próximo, as 22 horas
e terá 'ima grando repercussão
ná vida social do Rio de Janeiro

CLUB DOS 40 -— O ball« a
fantasia que o "Club dos 40"
sob os auspícios do "Touring
Cluh do Brasil", fará' realizar em
Io de Fevereiro próximo, lio Tea,
tro João Caetano, vem despertan-
do a aten;ão e merecendo o-.nalor
solidariedade das famílias da nos
sa melhor sociedade.

Para essa elegante festa quecnar'árá, por certo, o maior acon
teclroento do Carnaval deste suo.
têm Jl localidades reservadas
entre multas outras, as seguin.
tes ftimi"ias:

Ministro G6ea Monteiro. Mlnls.
tro Wasliinstton Pires, Dr. Octa,
vio da R^cha Miranda. Dr. Octa
vio Gulnle. Dr. Juvenal Murtl
nho, Dr. Pires U»hPllo. Dr Cer
queira Lima, Dr. Berilo Nevee,

funcionário do Banco do Brasil
e a Srta. Eurldice Soares, e a
civil ob Srs. João Piáto Pelxo-
to, funcionário da Central ' do
Brasil e' - Nicodemos ''.Pinto, de
Santana, celebrando-sè o:..casa-
mento na Matri7 de Nossa Se-
nhora dá "Conceição,; no * Rea-
lengo.—'- Realiza-se na próxima se».,
gunda-feira o enlace matrlmo-
nia).da prendada Srta. Elióda
Dclba, filha da Sra. Olga Sayão
de Oliveira com o Sr. Messias:
César de Rosa, filho do Sr. Ce»
sar de Rosa e ie D. Celiná Ce-
sar da. Rosa.

Serão padrinhos,. no clvlLr.por
parte da. noiva, a Srta. Olga
Sayão de Oliveira e Dr. Ornar
Sayào de Oliveira, e por parte
do noivo os seus pais, Sr. Ce-
sar da Rosa o senhora.¦ No religioso, que sedetna-
rá "ás 16 horas, na Igreja de
S. Joáo Baptista, serão padrl-
nhos por parte da noiva «•' in*
dustrial Osvaldo Braga e sga
aEposa D. Carmen Sayáo Braga,
é por parte do noivo os seus
pais. • , ,

Será oflclantp da cerimonia o
Rev. Conego Olympio de Cas-
tro.—»— Realiza-sa h\ije, -em Por-
to AlCi-re, o er.lace matrimonial

NASCIMENTOS
No dfà'3 do corr*nte viu.a lua

ò galante menino Frederico. Leal
Coelho, iilho~do Sr. Jbsé dèFrel-
tas Coelho '»}.da 

professora MU.-
niolpal D. JüUetA Leal Coelho «
neto do «TopitSo Frederico Leal.
'_ ¦ 

'*-¦¦ ..'.-•<

BATISADOS
Na matriz db S. 3a*é eer_ 1*.

vado a plav batlsmaJ hoje o .iienl-
no Gítoon, Filho do casal José e
Silvia Nunes Ribeihj. Y _

Se«-ylrã<>; dé podrlnhos do int».
ressante garoto, o noaso comt».
nhelr0 Cândido de Oliveira.*" sua
Senhora T).'Porcina de Oliveira..
¦FALECIMENTOS ' : "

Flnoú-ae aò dia 17 jo cofén»
té; na' rèéldencia. de aua •propne-
dade a Avenida Maracanã n . 171
unià^dás grandes oultoras do en-
sm9ipMm.irto aPr-Iess.ira Ca-
.eíráflca Ernèstlna Oonieneoro
S«:elra. JIrurpiá Dentista, nff
dlr*ornada.: no !'rasil peli» Ls-'• .ia:de:M->iici'a e Fartauíla *.".U. ie Jar.etr i. -. : -

O» fnn*»rais da vanerandí ex-
tinta que pertencia ã Ilustre fa-
milia Gomensoro, cujas Irmãs
foram táníbem no magistério do
DlBtrito Federal abnegada» pelo
ensino prímarfo e da qual era a
falecida a ultima daa quatro qne
ainda sobrevivia.

A finada, por stja rara? qnnll-,
dades de caráter e Inteligência
gozava de grande consideração e
estima. . ¦¦ *. - '

O' seu sepnltamento realizou-
se no Cemitério <le S. Francis-
co Xavier com grande acònipa-
nhamento das colegas, onde dei-
xou muitas saudades.

EM A*CAO DE GRAÇAS -
Por motivo da passagem do

Morais, Zalrá Pagliâro, José
Deechampa Baster,: Tortullano
Pereira da Gama, Ilka Burla-

maqul, por si e sua niãe Judlth |
Burlamaqul, Alexandrino PlUtò,
Jaspor Estevão Herben,. Arlsto-
fàne.3 do Lim*", Antônio. Gentil,,
Vllás-Boas & Cia., Jeoyah
Dias Moreira, Augusto Brusatl,
"or-sl.e r>p,o "Jornal dp Brasil
paulo dó' Sales .Georgo," Hermes
dá SUva Medela, Octavio Rodri-
gues doa Santos, José Luiz da
Silva, Oscar Viana, Emiíio Ro-
maguora Baster, .Estacio Faria/-
Dr E". de Aoulnò e- Castro, A".
Cardoso "lachndo, Dr. Edmlr
Pederneiras, Eduo»-''-. ApteroKo.
xo, Clondloniir Francisco de Mo-
Io, ¦ .TVsIdomar Melo Gomes, MU-
ton Sena Dias, Luiz' Alves Ca-
valcantl, Artònio Nobre Viana ,o
José Mendonça.
___  (_) 
INSTITUTO BRASILEIRO, DE" 

DIREITO PUBLICO
Ontem reaifeou-so a primeira

reunião do Consolho do Instituto
Brasileiro de Direito Publico, . .. -—:-.-,- -
sob a presldpncla do Sr. vice-1 P»a**ao_ para 'algumas telas
presidente o presidente em exer-
ciclo, Professor Dr. Francisco de
Avellar Figueira de Mello.

Estiveram prewentes os cònse
lheiros*' Srs.' IVofessor Dr. .loão
Cabral « Dra Agamenon 'Maga-
Ihães.. Augusto Pinto Lima. Fia-.
yii» da .fyK-oliu,, José Ferreira da
Souza, Henrique Dodsworth, Vas-
co de Lacftrda Gama . Dr. Rò»
man Poznanski, seóretario geral
do Instituto. Foram discutidos
vários , assuntos 'sociais e eleita
a 'comissão" encarregada d« ela»
bórar' o Regimento Tnterno <lo
Instltmo. A comissão em áprfào
será coiwposta dos Srs. Drs-. Au-
frusto Pinto Lima, João Cabral e
Roman PoitnansVi, ') conselho
resolveu-que o instituto t» re-
nnlrft «ms vei. por semana „ ta
terças-feiras. .AS- ?0 .horas e Sé
minutos em ses^ãt» ordinária.
N«asa«'• reuniõos té membros ofe-
tlvos do Instituto faraó comum-
cações sobro matéria de. direito
publi«>. Depoli» <!¦¦ refarld*"
conferências será »í_>rta » d*f-
pussão eobrs as tesos aipresanta-
dttf. Na. meímifl seesfio serão dis-
cutldos 

' 
problemas constltuclo-

naift.
Ns oroxlma reunião, qne s"*

a segunda ná. ord^m. fará uma
conferência o Dr. Barbona lima
Sobrinho, que escolheu par» a
sua comunicação:. «'O'Direto da
Asilo .e a Policia das Frontev
ras". ,

A sessão «reallzar-í»-4, ora 30
do corrente, fts 20'-horas> íO mi»

na
Advogados (Syloi^u)-.-." ¦¦¦¦»

"O CRUZEIRO" ¦»- Com uma
soberba capa que Ô nina alego»
ria carnavalesca, assinada, por

IO Ai«0Te» O «tlIUA;« UiaW»ll«HH»t * W* »*A«W«W MO. J--L1

do Dr Léo Silveira do Arruda, | aniversário natalicio do velho
funcionário da Secretaria do funcionário da Prefeitura Sit

as faz com aaue'a força le dec,
velo, aquele brilbo dò colorido,
que tanto se distingue o . que
tanto a consagram. Em "Quar-
ta.feira de Cinzas", ela se mos-
tra uma artista notabllisslma,
jogando com o branco, © .verde
e o preto, com Inexcedlvel talon-
.to. ¦ ¦ '

Sara'h. de Figueiredo não fal-
toq e lá está uma pequena ca-:
boca sua,. cheia de graça é be-
léza.

A pintora Maria Francolina.
senupró tão modesta, apreienta
um "Maracatu* Pernambucano",
que i uma nota de incom.para,
vel beleza. A artista revela-se
alf uma desenhista primorosa,
qne movimenta as figuras i com-
extraordinário' brilho.

Neste tempo dp Carnaval, ê
possível quo nlnsruem so interos.
se polo Salão de Carnaval da
Associação des Artistas Brasilei-
ros, o que é pena, pois trata-se
dnma Inicia Uva" bela. interessan.
te o o que è melhor, n* um Hn
espetáculo para oe olhos e para
o espirito."

CH. de B.

¦«yDan 10 âs 12 horas — DIecus:
dás .13 As, .; horas.— Disloo es-."Olliiil' .: das 18 as IS horas e4E minutos ~ Discos s«'f<iiona r

.dos; -das 18 4b ás'19 tioras.:—uiseofi de hora-da C.S -fi-.; das19 ás 20 horas o 80 niTiiros: —'
Discos especiais; das 20 30 a>' 22
hora* o 30 minutos — D'f-cos e»
teclais.

RADIO — RIO •
8 horas t 30 minutas — Hora

oerta. — Jornal — Noticiu «f co
mentarios — Efemoride» Brásl
lelras; 13 Ijoras. — H<*rf certa

Jornal — Suplemento, muel
cal: 17 h< i*Q6 — H'i's certa —
Jomal — Quarto de 'iora. Infahr
£11- — Suoic«;ento mvis^al; 17
horas e 45 minutos — Prevlsãi
dp tempo — Discos *arl»dos-: 18
ôs 18 hiras a 15 minutos — Jor-
nal de medicina; lS.ii k* 19 ho
ras — Quarto do hon da cemis--
são radio educativa;. lí hora*» —
Mualea regional; 21 hjrat —l
Quarto de hora;'21.15 »ls 23 h-)-
ras e 30 minutos — IroRrania:-
'•ariado: 22 horas — C*'t!ca'Es-,
pdrtlva; 22 horas e 10 írinutos.

- Continua»ão do p--ST;r3ma va-
rlado. .

R4DIO CLUB DO BRASIL
7 horas e 45 minutos — Aulas

de g.u&stlca e dlsco-i, 1- horas,
Discos variados: 12 horas e

30 minutos — Resenha literária:
12 horas e 40 minutos — Discos
selecionados; 16 horas —? Dlaa!j3
selec onados: 18 horas 6 45 mi-
nutos — Quarto üe iora educa-
tivo: 19 horas — Programa và-
r;ado; 19 horase 15 minutos —
Programa variado; 19 horas e
30 minutos — Programa varia-
do; 19 horas o 45 minutos —
Variedade»;' 20.horas — Proera-
má variado; 20 hora* e 15 m:nu-
tos — Programa variado: 20 ho-
ras e 30 minutos — Musica de
carnera; 21 horas — Jornáj fa-
lado; 21 horas e 30 minutos —
Noite dè baile.

0RFEA0. PORTUGUÊS
A EXCURSÃO DE AMANHA A'

PETROPOLIS

B* finalmente amanhã, domln-
go, que o conceituado Orteãn
Português Irá á Petropolis. a

nutos. na sala. do Instituto, dos f6uaa ajanjad^ escolas. pUm fos- ras

RADIO EDUCADORA DO
BRASIL

Das 14 ás 15 horas — Discos
e jornal da* Escolas; das IS ás
18 horas e.45 minutos — Discos
e boletim do tempo; das 18,45 ás
19 horas — Jornal educatvio:
das 1» as 20' horas — Programa
variado;- das 20 ás 22 horas e 30
minutos — Programa variado.

RADIO SOOISDAOiü MAY-
..." RINK VEI »V

Dás 6,30 as 8 horas e 45 mlnu-
tos ,'ír -Tres. aulas de glnáBtlca

nhuma outro congênere de qual-
quer pais sul americano: memoro
antigo da A. B. I. e da ò B.
A. T. o jornalista melitante com
ação definida e copiosa noe grau-
dee jornais brasileiros, cre.r que
se não deveria por ém duvi.ia o
critério que preside á organ'z'a-
Ção, cujo titulo' o anônimo reda-
tor do tópico tanto'pretende cou»
denar." ' '

Já que,esse colega parece nao
ter lido as entrevistas que lá tive
a honra de dar a diversOB waiis
cariocas, vejo-me obrigada a ro-
petir aqui, e.agora a, solicitai do
V. Ex. -a -publicação da preoeuta
carta, afim de .destazer qua quer
malévolo pensamento doe íeitorea
do referido "tópico", que a Em-
baixada Artletico-Literarla t'erat>
nina, por mim organizada e soo
os auspícios da revista que l rijo.
que deverá, visitar* Portuga. nã»
i-epresentarji **a nota da nost,o in-
teleluàlidade feminina" íosnn-lo
es expressões do" autor do wplco,
por que, "nata" teria que st en-
tender uma seleção rigorosa qua
uão daria resultadoe perlciioa
por que o "pistolãò" teria qua
agir na decisão do j .tt selecona-
dor, porém, se corúiròrá de brl-
lhahtes expressxes de talento o
de cultura artística, diguae de ro»
prosentai* a mentalidade femiuiua
<io pais em qualquer èmergüncia,
mesmo de caráter oficial . em
qualquer congresso inteH'ual,
mesmo de países osmals adlú.nta»
los;

As Senhoras brasileiras que já
estão convidadas por mim para
fazer parte dá. Embaixada em
questão, são todas portadoras do
nomes consagrados pela critica
indigena e- todas . perfeitamente
justiiicado o titulo ao agrupa-
meuto de ilustres personaliaaaea
que formarão a Embaixada Artis-
tico-Llteraria Feminina, .jue or-
ganisei, e dá qual não sou "a
¦ihefe.'' porém a organlaadova.

Torna-ee vordadeiramonie ia»»
mentavel qúe uma itíea q:ie, em
qualquer outro pais, mereceria o
apoio incondicional è expontâneo
dae coletividades cultau. :e^ba
assim, mal esboça sua realizarão
nobiiissima, exequivel e parteita-
mente patriótica, á censura leri-
na de penas jornaliaticaa, em to«
do o caso... como talvez eac»e to
pico vlzasse forçar a nomeação
daa artistas e intelotu.ats o.nvi..
dadas e reunidas desdeo ano pa^
sado, quando Iniciei a« " domar-
ches" para o - empreeudimenio.
devo ainda informar que nat ma

ubmeto a èfisa golpe de cartosl-

promovidotival artístico
mci-mo.

Neste festival tomarão., parte,
cerra de 150 executantes," entre

T Carloi "O Cruzeiro" circula as escolas de canto (corpo co-
tol S um tSte variado, e, ral), .musica (tuna). «jW (cor-
atraente, nas suas costumeiras po cênico) • dn cuitarras. além
seccões de modas, elegância., ar- dn. pessoas que o» farão ouvir
tes letras, acontecimentos so- Vw>. ato variado. qu«. como >f
ciais e mundanos

Como-sempre "O Cruzeiro" se
apresenta de modo a fazer íu'b
ao sen prestigio de revista lea-
der brasileira.

prtri* ver tio programa abaixo, ê
crandlosisslmo;

O corpo coral apresentar-se-á
i-.-.m 90 figuras e a tuna, com 40

, tunistas.

com musica; das-11, á* IS horas '«jade, deixando para dar ampu co— Programa da« donas da casa; jnhecimento ao publico da ea-iolha
das 15 ,ás 16. horaSií-» Discos es- lque fjZ) exclusivamente por u.*ite»

rio meu.e sem querer IndlMr aa
maiores, porém diflwa ea:pre*s(58s
de cultura e de talento, quando
tiver com binadas. ae neg<**.l»çõaa
já ha multo inioladaa com as ai-
toa a competentes -antorlda'iea
dos governos-português e nrasi-
lelro. ""

Descanse pois. ò cuidadoso au-
tor do tópico, caueadór desta ex-
plicação. -Se o impatrlotiemo o
despeito de alguns nào consegui»
rem entravar a marcha dos n.eua
esforços, a Embaixada Arüs-ttoo»
Literária Feminina, saberá bem
cumprir a sua luminosa missão a
não criará nenhum equivoco para
a obra de intercâmbio intaletual
com o vleho e erudito Por.ugal,
sendo possivel mesmo que ofyssa
lovsr a sua ação .aproximad-ira a
outros países que der ft iniointivi»
outros paises como a Espanha a
a França, por exemplo. Tud«
depende do amparo que der á iuVt
clatlva o atnal (loverno Braíilel-
ro, principalmente.

Multo grata nela publicação d»
prf*entfl. « c-_m os mal? íorniaio
Mimprlmehtofi da colega qu<" eo
siihscreve. — (a.) Tveta Ribrirom

Rio de Janero. 25 de Janeiro da
1934"..

colhidos; das IX ao 18 horas e 45
minutos — Discos variados: dae
18,45' ás-19 horas — Quarto de
hora eduòatívói.díis lái-ás 20 ho-
ras — "Discos 

escolhidos: das 20
Af> 20 horas e SÔ minutos — Can-
cOes,, sambas e orquestra: das
20.30 As 20 horas e 45 minutos
— CancBe» e orqusstra • do dan-
sns: das 20 45 fls 21 horas — Or-
qnestra do salão: ás 2t horas —
Crônica da cidade: dan 21 fis 21
horas e 15 minutos "— Sambas o
orqueotra de dansas: das 21.15
fts 2t- horas * 30 minutos — Co-
mentarios da Assemblêa Nâo'o-
nat Constltulntí»: da» 2t,30 ás 23
horas — ConeS*. e orquestra de

a' salão: (m t2 hora« — Ufn nouco
a»| de bom humor; das 22 ás 2 ho-

Bailes,
pelo]

RADIO CRTTZEinO DO SUL

Das 20 SS 21 horas — DIscoR
nara o Carnaval: das S1 fts 22
hora« —¦Procrama variado, i

O Sr. Mlnlst.ro da Viação co-
munlcnu an delegado fiscal na
Bala qne o seu Ministério não
vê incnnvpnl- nt.e no aforamonto
dp um terreno de marinha si.
tu ado na Avenida-" João Pessoa,
na ilha de Itaparica.
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NA IPOLylCIÀ E>H

.cri-
fe

UMA DIUGENCIA JUDICIAL
NO MORRO DO SAL-

SUEIRO
..,,, Còm i-laçfió aa casas do morroalo S_.ff.ieii. recebemos ontem-a

eeg-ulnte carta: -
- -'"Rio de janeiro. 26 de Janeirode . 1034 - Prezado Sr. Ued.tiir.do rJurnil do, Brasil". Saudações— Na,qualidade de advogados Jediversos .ocupantes d0 terrenos

no Morro do Salgueiro1 e __t
pretender ..buear' da vossa .bon.oade, vimos pedir á- V. . S. nosoar a_.isulho nas colunas do

Jornal dp Brasil',, para tornar
publico o restubeleoim.nto ,uverdade no tocante ao intuito quelevou o, promovente da dlligeiciade Despejo em massa, dos mora-¦'¦.'.dores' daquele morro, a qual »-it-seguiu cm parte.'

O adv.jado -o Sr EtiiilIO Anto.
. nio Turano, fez publicar hoje no»"Jorna. _o Brasil", uma carta1' i

qual pr'icura dlsvlrtuor a ,vordu.de .dos fatoe,- alegando nftò- serverdade 0 que dedaramos':a este
jornal, por carta do dia.24.docor.
rente, coincidindo esss^.::'hossa
carta, com declarações prestadas
pêlo-Sr. 'Turano,'os qu^is ri.i>-
exprimem o què' o mesmo .éncio.
nava levor a efeito no Morro'do

7'Sftlguero. ...
Declara aquele advogado, entre

outras leviandades; "que a,'me.
dlda possessoria: requerida peloSr. Turano. não foi devidamente
cumprida, porque, o mandado em

.;. apreço Ord»na a demolição dos' barrscOes — e nfto a desocupa.
Cão dos mesmos E mais adian-
to. pOde V. S. ficar certo quohouve multa prudência no cum
prtmentp do mandato do Juiz da
6* Pretorla Civel e a parailzaçât»
da diligencia foi ordenada pe o Sr.Turano** U.ustre Sr. Redator.
Custa multo acreditar que um
advogado que realmente conheça
o oficio, tenha coragem de faltar
tanto ft verdade como ocorre com
o Sr. _»_.' Calaça.

Pelos documentes que vos sfto
apresentados, poderets verifl»_r afirmeea do que dizemos. O man.dado expedido pi»:r Sr; Dr Juizda 5" Pretorla Civel, nâo ordenou
nem poderia ordenar a demo.lção
porque üma medida como a quofoi, requerida, em principio 

'não
podia autorizar semelhante ab.
surdo, porque assim seria oca-
ulonar uin prejuízo desnecessário

,U. O lrrem.Jidvel, porque em. sen.
tença definitiva, "é.qué tal medi.
da poderia ser ordenada, no caso
de -sr precedente a ação posseal
seria ajuizada. 0 mandado se -II-
imitou ft ordenar, a" reintegração-•¦de posse, dos,terrenos e suas-
benfeitorias, mos somente pode.ria ser .m caráter provisório e'üma vez que demonstrado fosse

¦¦ no correr do processo, não ter o• requerente o direito de usar des.'ee remédio, seria fatalmente re.
posto tudo tio : primitivo estado.7

E' falso, que tenha sido o Sr.
Turano; qua^m ordenou a suspen-' são da violenta diligencia .ornoconsta do processo, qüe por fell.•cidade estft em nosso poder paracontra.mtnutar o - agravo lnter.
posto i ía déclâão que ordenou a
suspensão, que mostrado nesta•vocnsiã.;..l se lê.a fis.;'. 3, em data

do 2» do áirrento''.—.Em face do
.,-, alegado â íls. !). — (é o que a.*>

.gamos e provamos ,'em_ nom. dos
morado.ree do morro) que traduz

•-, duvida sobre, a propriedade-recla.
. mada. pelo supllcante (Turano)

ordéso se. exppca "Contra .Man.
.dado. afim de ser restabelecida a
sl-uacão anterior doa. ocupante^
do imoval, om questão,. culo d»»

-¦_*! reito sô por sentença final poderá
ser reconhecido. Rio 23.1.934.
Edornrd Limoeiro".

Como vé Sr. Redator, logo que
Sr. Turano, teve conhec'men.

to da suspensão ordenada. « que
. pretendendo eer bondoso, correu

ao morro e. declarou, que 'atura
eospansa a dlVa-enaa,: porque isso
era.de seu josto...

Semelhante bondade, 6' facll-
«nente Jestrulda, nfto sfl pela de.
cisão do Ilustre Magistrado da 5'
(Pretória Cível, como peio lnter.
-posição am»<liata de um recurso
pedido por, Turano, daquela mes

, sna decisão, auè pleltea a sua
continuação o • qúe nos parece,
nfto conseguirá.

Quanto ft pretendida demolição,
¦a oficiais da diligencia lnrormo-
J_m èm petição ao Juiz a nossj

. . requerimento, que do mandado
não consta semelhante ordem da
demolição, "maa 

dc simples reln
tegráção.'. ,:'.

/ O que . Sr, Dr. Calaca. não
declarou, foi o prejuízo que oca.
«tonou - queba-ando moveis e ou.
tros objetos ao fazer ae retiradas
de tais objetos, doa casebres
ocupadas, o que naturalmente o
eeu constituinte pagara em pro.
cesso regulai. Com a pub ieaçâo-' da preseute, que multo, vos agra.' deoemos, fica restabelecida a ver.
dade comprovada em vossa pre.' 
éença e somos assíduos leitores'-'amigos.'— J. Corrêa de OU.
veira e Luiz Regados, Advoga-
dos".

VIAJAVAM NO ESTRIBO
DO ELÉTRICO

Os dois pingentes ficaram fe-
ridos

.' ' 
Viajavam',, ontem, ' 

no • estrlbo.
dc um bonde, elétrico Unha Ipa-
nema, Armando. Lopes dé Ollvel-
ra. morador ft rua S. elemento
n.. 168 e Manuel Antonlo, .-esl-
dente ft rua S. João Baptista nu-¦ mero 40. '¦¦'.;' '" '.

'Precisamente quando o aludido
atietrlco passava eni frente ... su-
•jirsal dos Correios' e ¦• Telégrafos,¦ «tuado-'fti Mia Barroso." èm Co-'- ¦ i pacabana, o auto transpoife de

i;- correspondência n"V- 5.878 acha-''--: va-se-ft porta daquela repttrtlçâo.
O, motorneiro Antonlo Dia. do'•VV Oliveira, regulamento ni. 605•compreendendo que era mu'to

..".. pequeno o espaço du melo fio,
gritou o costumado "oíba ;a di-

.:,; Feita". •.,
-.. -Os., passageiros referidos dis-
traídos." nem sé aperceberam do
brado de prevenção" é> 'ficaram

"¦: '-Imprensados eiitre os 
' 

dois ve-
leulos sofrendo ferimentos dè al-
guma irravldade.
- O referido' motorneiro" multo
embora de nada fosse culpado,

.toi.levada ft: delegacia do 3ú° dis*-.-. • atrito para 
"prestar esclnreclm-n-'

tos e os feridos foram socorridos
.,,.."pelo. posto de Assistência de Co-

.;• pncobsna onde ficaram em obser.
. . -vacão. :; -¦ ;.

CAD^ÍVÊíTriv ÜÍFaFO-
: ,7 ri GADO

-Tas proxlníldadí!. da nrala da
: Ürcá'.apareceu óntém bCarido O

cadáver de um indivíduo de cor
branca, em 

' 
adiantado estado de

decomposição
. . ReHrado dágua foi pelo policia

do 7" .JMrito remetido para ?
.'Necrotério do Instituto Medico

,'x*_ei.:

0 PRIMEIRO CRIME DE
MORTE DO ANO NOVO

Foi: pedida a prisão preventiva
do ^trirr-ínoso^ ¦», ¦» *;

No .'nrlipelro dia dosto ano. a
unia hora e 30 minutos, oue orar-
reu- o estúpido crlnio de morte,
fluo entflo. noticiamos, com o
titulo auoncrora: repetimos.

No botequim da rua do rtezot)-
de. esquina de Lavradio. foi as-
sasslnado um euarda civil
..-Nn-delegacia do .12? distrito

foi feito.o necessário Inquérito,
oue açora terminado foi remeti-
rto nara a Pretorla Criminal oom
o seguinte relatório- ';
' "Na madrucada do 1* do cor-
ronto. cerca do uma hora. o SO
minuto., achava-se grandemente
írcouenlado por' frogiiezcs o ho-
tenulm sito ft".rua':.-do Lavradio,
esoulpa da rna do Rezende.
Oupndo ali entrotl-vo Roldadó Eu»'
¦ .Ide* Monteiro. Dlnlx. vestido ft
Djalma Tavares do Melo pene-

Momentos rtaootia ali cbesrn, èm
atitude, rarovocarite >e hostil o
soldado Dialmia Tavncèa» de Melo
de^ldaninnte unlformtaado e com•ima arma — nlstola — ntutsl ft
mostro. dlrlcrlndo Insultava'.'.-á*
ntnep(«ifl fls nnssnan nue nli se
Rolhavam. Dessa atltiirt» Ao mlll-
tar resuWou .á Intervencflo nmls-
tosa « Preventiva do truaMa-cl-
vil, Francisco Mendes, -mie «enohnva do' serviço nas nToxlml-
dnfles.- Com e««sá Intiarvenctlo n solda,
do Dlalmi Tavares de Melo re-
tlrou-SB rto Interior do cate,'*>ermapecendo. nor.. na calcada
rtan runs nclma referidas p.onrte
estft situada aquela casa de ne-
eocto

Popco tempo daapots n nrtmelm-olrtnrto nclma. referido teve n—n
desinteligência cc-1 um rtós fre.
cruezes do hote.-.iilm. atracando-
ne nmhos. resultando oue. nara
acalmar os animes, rova-we-te
Intftrvelu o irua-t-a civil supra
referlrto. Anto a atltufle rto uni.
dado Etic.ltrtes, oue ro achava•multo excitado, sucedeu nue e«te
o o euarda civil caíram ao solo
M.s«a ocnsi-Io. wvrratelramaante a
em atitude covarde, o so^dírto
niouma Tavares de Melo none-
trou no boteoulim e eninnntn n
iruarrta civil Re achava caldo. des.
fechou-lhe um tiro nelas costas,
lesando o nulmflo direito., o cn»
racllo, produzlpdo-lhe a morte
min.- ,npe Imediata, (vl(1e examecadaverlco de fls. 82) Tsfofeito o acusado fuctlu do local,com a cumplicidade e coninlaccn-
cia do soldado TCucltdea Monteiro
Dlnlz pois. militar que <S. con-¦sentiu nue mn íM.tiRUmass_ o cr!»
me de. nue trata esse processo e.
praticado este, hao prendeu, comolhe cumpria, o criminoso, al-m
do ter ocultado o crime nos seus«uperlores. sô o revelando auarí-rto oresn foi apresentado a eetá
Uelon-ncla.

. D.lalma Tavares de Melo, ««icusiido a seguir. refu_la>u.i«e
nm casa rte seus pais em Iraift.
opde mudando rte roupa na au-«enola destes.- ali deixou um hl.'hetn. apree-ndtrto ft fls 29. onde
nedla aue fosse "vendlflo o fo"Fnrdnm»nto. neT"elrás. etc ** pot»

, ift tinha resolvido desertar rto«eu batiWiSo. o oue realment»
fez omhircando nó mesmo"- dia
nora o Fstarto de Minas f3»rals.•inrte ficou nlcrun- flli)"a nt# «ea,
nreso nor sinspeltao, vlnrtõ afinal
a.confessar o crime oue lhe po
sacana conclencla. "-'

Todavia, apresentado a eaatn
rtelepracla. a > prestar decliracüm-
relatando o -:aue "se' hávla. paia-sado antea e rtDoIs do crime. aai«
oassos aue deu o oue fez. etc,
sõ nfio se rncivrclou do. crime oue
oratleou, sabendo, norêni. oue •
havia praticado oor ter sido ln-
formado . por coleiías e aml. oe.
oa ouals recomendavam niio nAo
se aDresenta«se, o oue êle. pos.
tosamonte. fez. fuelndo como Ja
ase disse.

A respeito do fato de aue tra-

Uma portaria do Inspetor
da Alfândega sobre os des-

pac_.o. de inflama** eis
Determinações baixadas em

portaria datada de ontem pelo
Sr. José Leal, Inspetor da Al.
fandega, avisam aos interessados
que, excepcionalmente e até ülte.
rior deliberação, a referida re-
partição permitirá o despacho so.
bre agua de todos os gêneros ln.
cluidos na tabela O. da nova
consolidação das leis da Alfan.
dogn.

¦» --»?«-»— 9*1 I .¦ li ¦_¦¦

AMEAÇADA DE SEQÜESTRO

Pediu garantias á policia
Compareceu ontem, a' delega*

cia do 17." distrito policial, onde
apresentou queixa ao comissário
Sft Freire, dizendo-se ameaçada
do seqüestro, a Sra. D. Beatriz.

I Ferreira Campos, esposa do ~r.
I Manuel de . Almeida Pereira em-
pregado da firma Teixeira & Bor
gcs. Adiantou ainda aquela sé-
nhora que fora ontem, intimada-

i por 
'trGs 

indlviduce, a compara-
I eer a delegacia do 6o dfsinio,
afim de preencher uma formall-

Ida. 

e em um processo. Como se
negasse os mesmos tentaram
rapta-la num auto azul.7 _ e

D. Beatriz ' diante úa audácia
dos referidos Indivíduos resolveu

(levar 
o fato'ao' conhecimento:da-

queia autoridade, que a encam.-
nh_ra a 1* delegacia auxiliar,

D. Eoatiiz e portuguesa e re-
side ft ruá Goiieial Roca'n. 10,
casa 1 e esta atualmen.e zb habi-
litando como hei-eira do umii
herança, em que suo também ln-
teressaÇos parentes seus com oa
quais cortou as relações.

CHOCARAM-SE 0 AUTO-
ÔNIBUS EaÁU.O DE

CARÜA
j

ta este Inquérito foram «ávidas-
teytemunhas reconhecendo to-
das em atribuir' no acusado a
mtorla do crime.

Nestas condições foi determt-
nado aue so flzessse o. roconhe.
-monto do -mesmo por anuclotestèmumhn-. reconhecendo :8o-

das ter sido o acusado ouem
desfecho-' o tiro que vitimou
ttauele euardo'' civil

Igual reconhecimento foi fot-
to com o soldado Euclldes Mon-'elro. com resultado idêntico ao
outro.¦ Dentro deste proces-o encoíi.
tram-se o auto de, exame cada.
vorlco procedido, no corno da vi-
tima. o. exame procedido num
.trótètll! de arriia de foiro retirado
da vitima,'' por Ocaslflo da au.
toosla. e a foliha de antecedon»
tes do acusado. -

i Procedendo, ©orno procedeu, av
oousorto Dtalmn Tavares rte. Melo
Inclndlu êle nus nenas do art.•!04 parasrrafo 1« da Consollrt-"cHr
das. Leis Penais e, parn os devi-
fios fins.fle Direito, o Sr Es-rl-
vllo. fléoojs de feitos oonecessa.
rios reclstros. remeta este nro.
cesso ao Dr. Juiz da Pretorls
Criminal a aue couber nor- dts-
trtbulcfio. com a renresentacSc
aue faço no sentido de - ser de-
eretada. desde loco. a prlBflo"reventlva do acusado Dlalmn
Tavares de Meto. por Isso oue
estando . provada huberant?-
mente a autoria do crime oelo
me&mo nratlc.ndo. «Ho oferece o
mesmo earantlas suficiente de
continuar no fOro da culna Co-
ter o mesmo fu.Ido desta capl-
tal losro anos o.crime, sendo so-
mente preso.por circunstancias
ilhelas ft sua vontade, aventu--np«*o-R» a desertar rtns-.fiioi,--»
rto batalbtto onde serve, nu ou»
rte fntn ocairreir conio constn 1ft
rte 1934 fasslnnfloi Humberto
rtest.es autos. Rln. ?S de Janeiro
Ciuerrelro de Castro".

MORRE»! AO SER ME-
DICADA

Vitimou-a um ataque de
urimia

DIrIgta-ee. ontem. & tarde,
para a residência do: Br. Jo&O
Puga dé oliveira, sita ft rua. Jor*
gé Rudge n. 129, onde trabalna
como domestica, Maria dá ülorio
Silva, branca, com 84 anos, e
residente a mesma rua n. 159.": 

Ekn frente & casa de seus pa-
treea a pobre mulher caiu re-
pentiuamente e poz-se . a soltai
lancinantes gritos.

Por populares foi imediata-
mente chamada uma ambuian'1»
da Assistência que transportou-a
para o Posto central, onde, ela,
veio a falecer quando recebia os
primeiros socorros.

O fato foi levado ao conheci-
mento das autoridades do 16" dis
trito, que procuram esclarece-lo
convenientemente, jâ tendo in-
terdítadoo quarto da infeliz Ma-,
ria da Olorla Silva que ali cos-
túmava pernoitar tree vezes1 por'semana.

A "causa- mórtls", segundo o
boletim da Assistência, -foi devi-

da a um ataque de urimia.

ET0S.-»>._ EXPL0CT0 NA
PONTA DO GALEÃO

0 quir.-.!:-) da fabrica Stygia
foi transferido pari a (asa

de Saúde Pedro Err
nesto

O'Sr. Jacob Cliristoferson, o
químico da Fabrica Stygia e uma
das vitimas da explosão do «lepo.
sito da Ponta do Galeão, foi,'
ontem, removido do Hospital do
Pronto:Sòcorro para a Casa do
Saúde Dr. Pedro Ernesto, ondo
ficou em.tratamento.

Motivou essa transferencia o
seu estado de saúde que vinha
apresentando francas melhoras.

DECRETA A PRISÃO DO
SINDICO DE UMA FALÊNCIA

O Dr. Paoheco, Juiz de .Direi,
to ãa 1" Vara Civa do Nilarol
om data do ontom deoret.iu a,-pH-
são dé Francisco da Silvo Jar-
dlm, residente ft rua Floriano-.
n. 105. São Gonçalo, por não ter
prestado contas, no praso! da le)
do cargo de sindico da 'falência
de W. Ramos. .,¦•',:
-..O, referido magistrado, mandou,
que ;sè7 oficiasse'ao DK Chefe at-
Pcllcla dqvBstudô.ipedindo.á-cáp-
tura do referldo.áindlco, afim de
ser ò mesmo recolhido. & Cosa de
Detenção,' .. ,;

CASAASSALTADA""
OsladrSesr .por-melo de. ar.

rombámento penetraram" ontérii
na casa n. 33 da rua- Caplstra-
no de Abreu, carregando com va*
rios objetos de arte e diverso,
peças de roupa.

; AH rc-lde a viuva do Almlran-
te Bulcao. que so acha passando
alguns dias em casa de uma fa.
mula de suas relações.' em Copa.
cabana, oportunidade esea de quese;prevaleceram os gatunos.paraagirem. -.

O fato-foi levado, ao conheci,
mento da policia do 7* distrito.
Indo ao local o comissário Fer-
nandes. que o comunicou a D G^
I. e tomou as providencias pre-
cisas.

SINISTRA^ INDUSTRIA ::.f-

Uma doutora acusada de dar
atestados de óbitos falsos
a uma empreza funerária

-#-

.. ¦**._»*»-—.»¦
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«MQUYH

De que vale ume r.ic:'_
farta, com iguarias finesi o
uma pessoa olacaca do
mappelencia 9

Um doente do FÍGADO
não pode ter, os prazeres do
paladar...

•_y

preparada exclusiv__.onic
com plantas medi.ináos, ò
o mais efficiente regulacor
das funeções h-pathicas.

-, «o unlco medicamonto oue
foi, discutido na ,.'..,'*'',-Academia'dè Medlclnw. .';l¦.',- ,

^mmmmmt. mim,', ~r~-— '
7 .,,..- . ,, _.;?.._, __•..; <ç «45.:

àlUNÜftfpMOEPE^
RECEU AFOGADA

0 acidente verificado em
Maricá

No lugar- denominado SerrI-
nha.. no mtn.icinlo de Maricá,
ocorreu ura' acidente- que. cau-
sou., grande consternação.

Maria de Lourdes'Ribeiro, ca-
sada com o Sr Heitor Ribeiro,
tendo, necessidade de um pouco

: dágua, foi _o quintal afim _e
!".captá-la no peçc ali existente.
I Por um descuido, talvez; ao
alçar a lata, caiu a infeliz pe-
nhora no poço, perecendo, ato-
gada.

. O. cadáver, fól retirado e ficou
èm casa, sendo do fato cienti-1 ficadas as autoridades .locais.

i A infeliz senhora além de viu-
vo deixa um filho menor.

No dia 23 de Novejn-ro a.po'
licla, do i.u-distrito teve condV,
cimento -de-, que a sejrvente 

'dó

hospital' -Arthur :Bernafdes,
Laura Ferreira havia . falecido
sem assistência medica, em con-
seqüência de, uni mal súbito.
,' Em vista disso o .comissário
que se achava de dia naquele dis*
trito,, tomou aa providencias que
eram de sua alçada e fez reco-
lhor o cadáver ao Necrotério alu
Saúde Publica para o cohipoten-
te exume.

Mal tinha sido o corpo trasla-
dado para a "niorgue", ela que
recebe a autoridade denuncia >ié
um' empregado do hospital de
haver sido encontrada uma lata
de forniicida "Zumbi" sob o cji-
chão-' da cama em que dormia
Laura: parecendo, portanto, tra-.
tar-se de um suicídio.
, O comissário, om vista disso,
comunicou-se com o. Hospital
Hanenianiano. onde estft Instai-a
do o referido necrotério, pedln-
do lnforniações do resultado da
verificação de óbito tendo obtl-
do re-posta de que essa não ha
via sido realizada..

Ali havia comparecido um tn-,
dlviduó de nome -uatachio Al-
bernaz. empregado no "Socorro
Funerário", sito 

' 
á praça da

Republica n. 93. com uni ateb-
tado de óbito passado pela.Dra-
Aida Castro Bahiana. dando co
mo.causa da morte- colapso car,
diaco sendo por isso o corpo
removido para a casa da'. tami
lia. 6 rua D.--.-Marlana n. 36.

-,'; A autoridade sentiu, desde io-
go.que algo de'anormal havi.i
em,torno do caso e.sem deiençà
fez. por meio de nova guia. vol-
tái7 p cadáver, para o.Necrotério,
onde no outro dia foi necropsia
do verificando os- médicos ter-
se dado a morte por ingestão de.
substancia tóxica.

Coinplicava-so ; assim o fato.
vendo desde loRO" o Dr. Rego
Monteiro.' respectivo delegado.
na imperiosa contingência de
instaurar inquérito para eluci
da-lo e iniciar as necessárias di-
ligencias.¦'. •
;' Incumbido destas o comlssa-
rio Fernandes dlrlgiu-se a tal
empreza, denominada "Socorro
Funerário", á praça da Republi-
ca. o em uma bueca apreendeu
as primeiras e segundas vias dos
-atestados de óbitos: todos passa
dos pela Dra. Aida Bahiana . e
os conduziu para a delegaria.
iuntando-ns aos autos, sendo em
seguida oficiado A Inspetoria ds
DeiTiografio ' 

Çanitarla. oedin.1i
infôrmaçoa-s. sobre o: numero de

FG. ÂP^NHÀfJÓ'COM 0
PRESUNTO ; ,

,,1|^^o'mir0íi Sanf.os.,-.umi-iparda.-.
va"scti.;de 25 ános.M>em'casa1 nem
proflKsãOi.;;i.v.lil'::a - tx-r.» .d- cona
.feltaria;fdo: Largo de São FVan-.
Clscb. de:. Pi1úla»-,-,.unia t caixa . de
prezunto oue Ih*;.-e-neteceu.'

Disfarçou e suspendeu a deze-
j.dn nercadoria mas. estava
sem sorte e o "golpe** foi visto.
. .Preso, foi ,na delegacia do 30"
«f.atr i; ''aliciai, mandado autu,
ar em. flagrante, pelo comissário
Vicente Martins e recolhido ao
xadrez. .

^****.—:  
¦

DEU UMA "MANCADA"

, Salvador Conde, que é líranco.
e solteiro., apesar do seu fidalgo
cognome, e gatuno.

Ontem, nn oorta da Alfaiataria
_stre!a d'Alvo. na Praça Tira»
dentes "afanou" 2 peças de ca-
semlrá. .

O golpe foi mal dado e pelo
soldado n.. 136 da 1" compnrhla
do 4* batolh.ão da Policia Militar
foi preso em flagrante e autuado
ra delegacia'a?o 4* distrito poli-
ciai.

-.a.tes.tados passados • pela Dra.-^Idá,--.' no período de Janeiro a.
Noveinbro de 1933:

A resposta nao se fez esperar
o chegava as m&us da autorida-
de no dia imediato, acuaand.
nada menos, do vinte.e oito obt-
tos registrados naquele Departa
mento. que para maior clareza
enviou copia autentica dos'mes-
mos.
. D© posee desses documentos a
policia prossegulndo ém suas di-
ligencias verificou que quator-ze dos atestados eiám falsos.por
isso que haviam sido passados
para pessoas falecidas no postocentral de Assistência, assistidas
Por médicos daquele estabeleci:
mento e não pela Dra. Aidá
Bahiana.

0 Dr. Rego Monteiro prosse*
Rue em outras:diligencias, e para a elucidação completa docaso., oficiou á Saúde, lémbrafi-
do a necessidade de um inqueri
to administrativo.

CÒNFLITOWS ."PAULO
Um investigador da policia

gravemente ferido em um
toroteio

i -.,-».AIÍL .' ?6 - ÍPe'« te-
-Jor-al da Brasil» - Hole a noi-te. c^rça das vinte horas, nunniloo tei~noral cala racls Intenso— Poi? aoui choveu ronlo..!.ineiiro _ re^Istrou-se n norta d»whraalo. tln- rua Barilo de p.ir.inânincab.i. onde,-.fiiii..ona a Pocie.n/iil? dns.i-raflcos de fi P;iu'o -
srrl",» tl,r,c>|f-lo». entre ncnulares ' nalcrüus ' frtsbctòres de oollcia. de«prvlr-o no*-local

rt'fnfo'-'p!tssou-'se no momentoem oue. em cima no sohrado o
Çonri.e de Frola ,fazia uma oon»'ferencla. . •-. -.-..-

Do tiroteio, travado na rua re.«Citou sair erovemente ferido o'nvestlirador. de nollcla Severino:
Fraga, oue em com na nhia de va-rias cole-ns seus entre os ousis
o aue tem o coçnome de "Vene-
lio' tinham' sldj dea-tn^adot na-
ra vlarlar o Coron«;l JoSo r«|.,m.
e seu lrm»« Arthur Cabana-' O Insnetor Fraca recolhido a
Santa Casa em «aetndo erave.
nnonla. como seu aeressor o
<r Arthur Cabana.

I_ite. cuando éra nrocurado
nel,i«> autoridades r.(.mnn*,'.,e.i e«-
nhntanoamenfè a Che.fatura de
Policia, onde declarou oue- nsdn
linha com o conflito e aue se
nrocurara a nollcla fora nara
lirnn". t\ conferência .!o .'.une
nel rahnna«. nols também, co-
mo oulrflf» nepíaoais. tan.bí«Tti ti-
i-era conhecimento do conflito.

Sabptno* nup a nolio.a. cnnm...
recendo ao local em o»e verifico",
0 tiroteio, consemilu a.ll deter
• liutr.emé neBáóns daa nue s.=sl«-
tlam o . conferência do Conde
Tróia, ptitro-a. unais, o- ornnrio
confor. nrl«ta oue foi recolhido
•o" pr,éslilio .o Paralzo. nara. on-

üo-'t'àniha>m foi Remetido o Irmar
-to' Coronel Calmas.' .irthur Ca-
b-ilás.'.'."":.-1''' -''_¦' _¦ ¦

0 BARCO VIROU 
"

E morreu um pescador do
"São Martinho"

Erâ tripulante do* barco de
pesca fSão Martinho** o marujo
José Mario Barboza Aguiar, .ior-
ti'5-u6s, naturalisado - brasileiro,
com - 36 anos de Idade, casado e
residente na Saúde. .

Na altura <lc Cabo Frio. quan-
do arrlavam os escalerés para a
pesca, os demais tripulante» de
alud.do barco, deram por falta
de Tose Maria,. pressumindo.se
que haje virado o. pequeno esca.

.ler seu cargo, .devido a forte cor-
renteza provocando esse desastre
o seu aforamento.

, O fato foi levado, ontem, ao co-
nhecimento do fiscal Manhas da
Policia Marítima que tomou o«
necessárias providencias.

tfQnf NOVO HO_ARI0 '

l/a^_r__^^^^\V Decreto Municipal 4.612

\K__\_____ feyl '"as úteis: das K úh io horas.
\__WBJÊ£__\ ^r-sM Segundas e snbndos; sendo
_fÊ_£__Km*-m^J<\ feriados, dns 8 ás 12 horas.
BB^MJI-yr^^afe.'I -^os domingos, e feriados que

____B_*au TlJ—pfM caírem cm qualquer outro dia

Saiu ferido o ajudante de
motorista do ultimo

. veiculo
,».*'.- :" - »

Ntrrua Dias da Crus esquina
da rua Vilela Tavares, no Meier,
chocaram-se, ontem, a tarde. O
auto-onibus n. 479, da Vlaçfío
Gloria e o aato de carga nu-
mero 3.350.

O primeiro era dirigido pelo
motorista José de Mello júnior
e o ultimo pelo seu colega Ame-
rico Gonçalves.

Além dos da..os materiais, ti-'
cou ligeiramente ferido o aju
dante de motorista Marcos de
Almeida, que foi projetato ao
solo do auto de carga, em que
trabalhava.

As autoridades do 19T distrito
tiveram conhecimento do desaa-
tre e apuraram caber julpa aos
dois profissionais do volante,
fazendo-os autoar.

Apôs os Curativos da Asslsten.
cia, a vltim... isto é Marcos de
Almeida rettrou-so nara sua re-

. sidencla. â rua. Aquidaban nume-' ro 230, na &oca do Mato. ..

0 TRÁGICO Fl DO VENDEDOR AMBULANTE DE
APARECEU ENFORCADO NA SUA HUMILDE MORADA

0 PAPAI iNOEL DE S. CRISTÓVÃO
Os técnicos da D. O. L concluíram tratá^e de um suicídio

. A«' autoridades _o lo.* aistn-
to. .tiveram logo áa primeiras ho-
raB.da madrugada de ontem, um
coso grave para desliudar.

Na casa n. 6 d.i vila sita &
rua Conde de Leopoldina n. 16,
aparecera, estendido no aesoa-
lho, o cadáver de um homem,
em! cujo pescoço um forte cor-
dei de seda dava quatro voltas,
estando o uiVpara a naja.

Era o morto um nortista já
entrado em anos, de nome Fe-
liciáno Ferreira dos Santos, ti-
po popular em- S. - Cristóvão o
residente, ha longo tempo, na
casa acima, onde fabricava è
concertava brinquedos para ven-
dô-loe ás crianças, que o chama-
vam de "Papai Noel" e tam-
bem de "Camarada"a

Quem levou o macabro encon-
tro ao conhecimento da policia
foi o companheiro de morada do
morto, Malr Alves da Silva POr-
lo, 7ao regressar em horas tar-
dias. 

'

Sem fazer alarma, o homem
saiu nervoso para a via publica,
depois de ter' fechado á chave
a porta da casa e, embarcando
num taxi, saltou na delegacia
da rua S.- Crlstovfio. onde tudo
relatou ás autoridades, que par-
tiram lncontlnente para o local.

Na pequena casa da vila da
rua Conde de Leopoldina, o de-
legado Paula. Pinto, o comisea-
rio Magalhães Couto e o invés-
tigádor Pacheco encontraram,
então, o cadáver do enforcado em
decubito dorsal sobre o assoalho
próximo ao seu leito, tendo a
perna erquerda flexionada e o
braço esquerdo distendldo. Ves-
tlà o infeliz um macacão azul e
calçava sapatos detenls mar-

jron.Dentro da casa. que tem um
unlco cômodo dividido ao cen-
tro por um biombo, não havia
quaisquer indícios de q'ue ali _e
travara luta.

Tudo estava em ordem ven-
do-se sobre uma pequena mesa
oe' brinquedos que o morto fa-
brlcavá e também as t_rramen-
tas por ele utilizadas nesse mis-
ter

político, no centro da cidade,
que.os estava qualificando para
tirarem a carteira eleitoral.'

Cerca das 16 horas voltaram
á casa, onde o declaranté se de-
morou pouco tempo, saindo logo

O delegado Paula Pinto, depois' apôs para visitar uma filha re-
¦-;¦¦' ',"•:.'.¦* ".'....¦¦ 

v[~:w 
-.

Felioiano Fer reira dos Santos
do'exame feito no loal, deteve
Máir e Interditou a casa, dei-
xando-a guardada por nm poli-
ciai. Em seguida, comunicou-se
com a D. G.-I. pedindo a pre-
eença de peritos no locai..

. Instaurado"' o Inquérito,- Malr
preston declaraçdes. Disse o
companheiro de morada do Infe-
liz vendedor de brinquedos que
este, conhecendo-o ha longos
anos, o convidara, ha dias, para
com êle residir. Aceitou a pro-
posta e trouxe seus moveis e
objetos de uso para a pequena
casa da avenida.

Ante-ontem, á tarde, os dois
estiveram no escritório de- ma

eidente á rna do Riachuelo e qne
tazla anos. Féllclano ficou en-
tão em casa.

Ao regressar d casa, encon-
tron a porta aberta e caminham
do cautelosamente no escuro,
tropeçou no" cotoo • do compa-
nheiro. Julgou a principio que
este estivesse dormindo no
chão por cansa do calor, mae,
pouco depois, ao ligar a luz eléV
trlca, verificou que o Infeliz ea-
tava morto.

Fechou, então, a casa, entre-
gou.as chaves a D. Mario da
Gloria Magalhães, senhora do
encarregado da vila e rumou pa-
ra a delegacia, afim de' narrar
o ocorrido . polida. Disse Mair

que nada contou áque*a senhora
para evitar a balburdia qi'e irlá
se eastabelccer no local. Presta-
das e_tas declarações, Mair cnn-
tinuou detido.

Enquanto Isso -se verificava,
chegavam á delegacia-o Dr. Ml-
guel.Salles. diretor do Instituto
«Medico Legal e o comissário
Sylvio Terra, chefe da Secçüo
de Segurança Teseoai.da D. G.
I. que,-instantes - após, ácohipa-
nbados do delegado Paula Pinto,
partiram para o local.

Al, os dois peritos f'.zerám de-
morado exame, não só no cada-
ver como também em todos os
recantos da pequena casa. Após,
ambos cljegaram á conclusão de
que. Féllclano se eulcidára, fa-
zendo disso ciente o delegado
Paula Pinto. Também este é da
mesma opinião. ...

" 
.Removido já multo tarde para

o Necrotério do' Instituto Medico
Legal, o cadáver de Fellciano
não .pôde 7 ser ontem autopsiado,
o que será. feito'boje.

Enquanto leso, o inquérito po-
llclàl prossegue, tendo --aldo pos-
to, ontem."á noite em liberdade,
o companheiro de morada, do
morto. Também preston decja-
rações, que nada. adiantaram á
policia.-um morador da vila,-o
Sr. Antônio Teixeira. -

Diante da afirmafvadós pe-
ritos, cabe á policia do 10.* dts-
trito apurar os motivi"! que le-
varam o pobre homem ao sai-
cidio.

| Oe moradores do local o viam
.sempre satisfeito e aparentemen-

te feliz apre coando eua merca-
doria nas ruas e nas felras-li-
vree, a pilheriar com as crlan-
ças que o rodeavam.

Por qne terá posto termo á
vida de modo tão trágico o ho-

, mem. sempre alegre e risonho.
que fazia também a alegria da
criançada **

(C 27461

NA ESTRADA RIO - PETROPOLIS
;r___j_, J__ia _»-*_¦._: . i-.T-.r-.-. -- rir mi min in nw m iiwnn miimii ninjnil _l »

Dois caminhões abalroaram-se,
saindo feridas cinco ressoas

-#-
Bm direção á Estação de Rimos

pela Estrada Rlo-Petropolls, ee-
guiam, ontem á noite os «autos-
transportes, ns. 6.019 e 17sl2. o
primeiro conduzindo ver-luras
para a feira .dé. Ramos e o outro
materiais de construção^ do lns-
titulo de Providência.

Iitsiaméntá em-frente ao [t-nto
dé'áliial,'nn-tiicto da referl-Iá- Ks-
tindO;'o 'camiAhâo' 1.812, procurou
passai- á frente do 6 019 '.adeán-
ili)-o contra á mão e pela estiuer-
da.

Um gesto qualquer de Imneri-
cia do motorista do auto 1.S12
fe-lo abaloar o outro veicuio pro-
roçando um serio .desastre era
que ambos oe carros ficarão: se-
rlametite danificados.

A .culpa do desastre cabe eo
motorista do caminhão que trans
portava materiais do lnst!t-ro da
Previdência e que conseguiu fu-
j;ir ignorando se a sua «aenti-
ilade.

, O outro veiculo, que éra dirigi-
jdo por .tose de Almeida, oianco,
português, casado, com 45 anos1
de idade, mora^or á rua Cascil-i
da n. 122. em- Ramos, transpor-'
taya;olém de verduras, as aeguin»
tes, peseinns;

. Antonlo Martins Bastos, ratei-
'iõnté7á'rua 12 ti. 37, «Manoel!
Matlilã'.. á rüa Sebastião Oarva-|
lho n. 16, Izequlel de Alm-» oa.A
rua Carlinda n. 122 o Cláudio
Montttlvâo. á rua Dr. Niguchi
n. 184, todos em Ramos. ..

Esses passageiros inclusive o)
motorista. Jo6é de Almeida com!
o choque, foram jogados un.s c n«
tra os outros sofrendo leves es«
coriações.

No local do desastre, esteve o
comissário Ragazzi qüe por oarts
da delegacia do 18." distri:. toJ
mou os providencias que o casaf
exigia, providenciando para a reaj:
moção doe feridos á Assisttnciaj

Ido Meyer. onde foram medicados.

ATROPELADO POR BONDE
O operário Euíjenio da Silva,

residente á rua Lacerda n. 13.
outem a tarde, na Avenida Lau-
ro Muller, foi atropelado por um
bonde; sofrendo ¦ contusOes e ea-
coriações généralisada..

Eugênio foi transportado em
uma Ambulância da .Assistência
po posto"Òçntral. /onde; fõfmeÜI-
:càgq'.e;:„en-..,'áeguia'á. 

'• rètfftu.so
nara a-sua residenclav

llCOUCOM Ò PE* ES-
MÀGADO

Na estação" D. Pedro II, ontem
a tutde, o menino. Venanc.o. de
13 anos de IdaJea. filho de Ma-
•anel Gomes, residente â rua Pa-
ranô n. 331.. caiu de um trem,
ficando com o pé .esquerdo ea-
magado.

O infeliz Venancio foi removi
do para o posto central Ie As-
Sistencla. e. apiís os, curativos >l=
urgência, internado .no Hospital
ti» Pronto Socorro.,. .

d1_ra¥lhe ümãnávã-
UUDA

No Posto Central de Asslsten
;la. foi ontem & noi'.e socorrMo.
Carlos Teixeira Pinto, de 22
anos. solteiro, empregado no co-
mercio.- ' '

Apresentava um ferimento pór
navalha," no" pescoço é declarou
tér sofrido uma.-agressão, no
Gaea do; Porto, i ....- '• *.?' 

, -,
IicpQis dè' medicado, retlrou-se

pari casa. ná íiià Itaplru , 137,

MÍDÕ SEM SABER COMO
FOI

A caminho de sua casa, na
rua do .Rezende n.. 21, o opera-
rio Francisco Villa Nova,-de 60
anos . brasileiro- casado, foi na
mesma, rua àtiiigido por um -ti-
ro;, que igaira de onde partiu.-

Com uni terimento transfixan-
te na perna direita,- foi- socorri-
do pela Assistência e retirou-se.

ATROPELADO POR UM
ÔNIBUS

Ao atravessar ontem á noito á
i'Ua do liingenho de Dentro, o
menor uàio de. 9' nnoB, filho 'e
_a!ustiano de Oliveira, morador
á rua Dr. Niemcjer n.. f>3. foi
atropela lo por um ônibus, sofren.
do contusões e escoriações gene.
rallzadas.

O motorista fugiu e a vitima
teve oa tvt-orros da Assistência
do Meyer, lutcrnando.so em se.
gulda.

ATROPELADO nTpRÃÇA
DA REPUBLICA

O soldado do 3° Regimento de
Infanteria,, José Monteiro da
Rocha, de 28 anos de idade,» on.
tem a. noite fot atropelado por'üm automóvel; há\Praça'da Re-¦pub'l_á; -sofrendo' escoriações' ge-
nerállsadás7 ' "...

• A'vitima-foi medicada no posto
Central do Assistência e o mo.
toristá" -_lpadò_evádlu-se.

MODinCACõES NA POLICIA
FLUMINENSE

O interventor Federal no Es-
tado*dò Rio, poi decreto'publica-
do no. "Dlarlo Oficial" detèrml-
noi) qüe. os ituals oficial e auxi-"liar do gabinete do Chefe de
policia passarão a ter a denoml-
nação de chefe é oficial de eabi-
neté e extingulr.úm lucardé me.
dlco legista no Instituto Medico
Legal. _~CAIU 

DO TREM
O tlnturetro Nlcola Medlna. de

38 anos. casado, brasileiro, mora.
dor & -ua Montevidéo n. 307. na
Penha, rol ontem ao saltar de jvà
trem na »..acão P. 'l-n âe Mauft
vitima de uma qnéda. sofrendo
varias onrusiV?»; e escoriaçOPs

A Asslstcncla fez-lhe os oura» J
tlvos. .

CHOQUE DE VEÍCULOS 
j

Na Avenida Beira Mar. pi._l4
mo ao Jardim. da Gloria, ontr m\
oolu manhã,. chocaram.. :».' au<
tomóveis particulares n. -.6i>.
de propriedade do-Sr. Uijh.i-Í
Star, residente, - a rua- M.g.d
Lemos n. 67 e o de n. 56/ :. •
qual ê. dono o Sr. An-.onía rta,
maUio rda i Rocha Mendonça mo*,
rador á,rua Visconde òa «.iaveà.
n. -:Ss»...: • • ':¦: ¦:¦¦"

O comissário Napole do 6° '19»
trito, tomou conhecimento ã- faaj
to e os dois carros ficaram .a*
tante avariados, nada. p-K-rai
sofrendo aqueles dois cavaihel*
ros. .

NA HORA DE PAGAR ;

Adelino Silva foi jogar bilha<
no botequim da rua enatloi)
Pompeu, esquina da travessa
das Partilhas.

Quando acabava a partida
com a respectiva despesa de aÜ
gumas bebidas, houve um rle '
entfndimento entre êlp e er*
pregado ia casa. Annibal d-
Aguiiar, que deu com uma gar-rafa. na cabeia do seu conten-
dor.

Pelo guarda-roturno n. 8 ro4
ram presos e. levados á delega»
cia do 8" distrito, onde foram
autoados em flagrante.

AS' HOM_i.AGüNS i ._FAi
DAS PELO EXERüiO AO

CENERAL XAVIER DE
BARROS

l (Continuação da pagina lljj

lizar aquilo áue 36 tioderá .r
realizado pe.o esforço de um
grupo selecionado e apto julga»
ratti de séu devet. ao passar a
prineiro aniversário óe sua rem»
tégração na direção de Intenden»
ela.' fazer esta publica manlfea»
taqâo de solidariedade.

A solidariedade entre mlllta .
rea é o Ponto de apo.o da dis-
clollna. ê á base da honra mlll-j
tar tanto de quem manda como,
de quem obedece.

E nessa honra, segundo o con-|
ceito de Montesouieu, reside o
principio do listado o ae estrlbal
a disciplino.

E3ta hüi-enacem. que presta-|
mos ao nosso chefe, de fato e do
direito, que Ô V. Ex.. traduz.»
«ignlfca expressa, hlnoteco. em.
oubllço e cm cesto coletivo. al
nossa solidariedade isto é. aquilo)
aue por dever saurado de otlcio.j
Dor dedicação- devida ao noeso.
Serviço o ao Exercito e nor amopj
aò Brasil, deve ser-a nossa nreo»'
oupacão constante, cumprindo -,
nowíojdever com o emoenho ma-j
xlmo de nossas fpreas. . |

E porque assim é. e porque*
asoendeve ser. e porque assim
serft, esperamos que os acordes!
dessa solidariedade que encheral
esto Sala com vlbrac.es alacres.
harmoniosao.". eknressrlvas. ecoem
no séíodo Exercito, reoercutam
no céu.'do"Bráslle qual a nrece
dos crentes..os hinos de amor e
do fé^ as aieirr^as de uma ver»
dadslra- confraternização, subam
e se etevecn com serenidade. ¦ _
semelhança dó cântico da musa
li. nlrado e sublime do Guerra
Juunueira* I;«Tão Hmp!do tão alto """[^l

Que ê a eetreia nn riu ou-l
cstfi can tar. dc**.)

Antes dê t°rmlnar o banoyete.l
i> General G4es Mo-tçlrf. ? . - s-
tro da Guerra.' oro-imc ou o
brinde de noftrn no n.ef. d- «g
verno. encerra-do n="l'- n *S".-W

ho—«la.re— nro-f"1» "*>« =»a**-
nlçãn . :lit-r ir, R'n A* .Tnielro
ao General Xítvi?r de Barros.

o serviço iMTitrnmia

ENCí"*T,\ üiSTANC-»
bsic db rn_rr,Ki*;*írt«i

pn«Tf» ri_._l-a>Mao oo
"jon%ai oo nn_ant.' j|

l.*'- V-.- ,•.-.¦¦ ¦¦¦-.•¦ -- ¦.-...!.- '. .;
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'Lil 
A Assem.

. bléa constituinte 'deliberou
acertudamente reduzir á formulas
mais simples e rápidas o prpce$*
80 dé" elaboração cçuBtltuclonai,
confiando 6 estudo e coordenação

..dáa/ottiçndas o substitutivos a
um-epmltfi de auatro membros,
lirartoa da comissão dos.*£_,;

Com ess*» providencia peiSJe . a
eloqüência indígena, • mas'ganha
lia rapidez _.om unidade o traba-
Hio em,execução. A decepção daa
tribunas será enorme. Sobre'" ca*
da frase- de cada artigo em dis*
oussãp' eles despejavam a tor*
menta-dè.Sua verborragia, certos
de qiie-seria imperfeita a obra
encomendada, se' não .se alivias-
eem, dos seus tropos e metáforas.

Reclamaram mesmo a assistem
cia tácgráfica, pára que os
anaia registassem . perpetuamen*
te a, colaboração profícua' do seu
caber na factura da carta cons*
tituoional.

Tainbem esta já. nãó çerj o»
posltorio do» interesses parti eu*
lares, dás fantasias e das ideolo-
sl&s, que se traduziram em mil e
quinhentas emendas, maa ¦ um
texto simples © orgânico, que tra-
ce o*arcabouço das. novas Insti*
tulç&Bs.;

Eijáque consistira a matéria
- estrita e obrigatória desse- texto

Ò assunto 6 melindroso,' «orque
ao perigo expansiontéta; de .uma
legislação' oportunista ; e' èxube-
iante: corresoondè' o de se fábri*
cár •' "uma 

.', constituição,. de forrou-
Ias Hhertès, 6em seiva- o sem vi-

. talldade. ,-a!-' • >' '•"'¦

No admirável estudo que pii'
Wieou ha dias neste jornal sobre
"08",V>oderos.dà Assemblêa Cons*
tituinte". o Dr.i-Pedro.Timotheo,
ao mesmo temoò que descnvol
ria magistralmente'- aV-euá- ¦ têso,
colocando a questão nos sens ter-
mos exatos, ponderou..còm.iàcpt-
to auo ae Constituições devem
limitar-ee ao píono de vida do
Estado.,

— mostra como algumas, cartas
políticas, forjadas em paises que
passaram por grandes crises re*
¦volocionarlas. foram enxertados
de disposições Inadequadas e con-
traditoriaa com os preceitos da
técnica do direito publico, "Ha-

ja vista, acrescenta o articulista,
a impossibilidade da plena exe*
cução e, consegrulntemente, de
«racaeso palpitante que, entre
outras, têm apresentado as cons*
tituiçCeg da Rússia, da Alemã-
nha, da Grécia e até mesmo da
BSpanha, às quais foram, no en-
(tanto, quando promulgadas, ace-
nadas ao mundo como sendo dos
mais belos modelos de organiza*
çfio democrática",

A constituição deve traçar o
plano de vida do Estado, eis um
conceito indiscutível; mas se não
ee compreender inteligentemente
essa ..expressão, o paia correrá o

,' rtoco de receber um código ostri-
tamento político,- -que seja mpe*
nas um plano dé vida'vegeta ti vá.

,-' ps 
:grandea institutos da. demo*'

eracla devem nele ser incorpora-
doe: a liberdade, a justiça, a or*
ganização do trabalho, a educa-
gão,» sobretudo esta, sem a qual
llbetdade, Justiça © trabalho se*
rão palavra» vãa. — ~..

no; ánte.berço, tratará dele prin-
olpalmeute quando criança, ' í"A- disposição do menino cs.
pcclal é, produto caseiro e infe.
Ilzmçjite corrompido . na Industria.
Rodeado por atmosfera de desor-
ciem, cm certidão e volubllldade,
ji dominado pela mentira e ou-
tros vícios, chega á escola nfto
para «aprender a obediência, po.
rem Ipara fazer o que gosta sem
restrição alguma. Quando o nies-
«tre! íssgotou todos . os recursos,
possíveis, é Já tempo dé notlfl.
car. aos pais o ás autoridades- es.
nplarès que não se pôde tolerar
a presença do menino na Esco-
la, a não ser quo tonha sofrido
conversão repentina.

Observação: Não falemos ágo.'
ra daqueles defeitos mentais ou
corporais que incapacitem a
criança para a escola" (Green-
Wood).

Mesmo essas crianças anormils
não devem ser abandonadas. O
Estado a* deverá colocar eob
outro sistema educacional que as
eduque.

Era síntese*
O Estado procurará de modo

preventivo, melhorar as gerações
que vão aparecendo.

A «ducação deverá abranger
os normais e não se esquecer, dos
Infra e super.normais. A; educa-
ção. correcional deve ser amiplla**
da e ada/ptada. em casos raros, ê
verdado, 'âs crianças.

CONFERÊNCIAS

ço; que a natureza è quael sem*
pre'- precipitada nas suas elabo-
rações espantosas. Ensinar a
geografia 6 dizer que aqueles
rios-andam perdidos á procura de
um leito definitivo e auo a terra
é Inconstante e fugidia. Ensinar
a geografia é diante do que «se
deu numa das noltee de 1866,
quando d margem, esquerda (Io
Amazonas numa. extensão de 5ü
léguas ruiu ' fragorosamente -r-
vêr- nesse qu__dro —. não apenas a
descrição do que se deu — maa
o fenômeno geogehico da.nova
espécie.

ENSINO MUNICIPAL

ESCOLA AMARO CAVALCANTI

Emame do admissão — Serão
abertos em primeiro de Fevereiro
na Escola Amaro Cavalcanit. aa
inscrições paia o exame de ad.
missão aos eursos propedêuticos
diurno o noturno.

Os interessados poderão, desdo
Já, procurar na secretaria da. Es.
cuia, os impressos para os reque-
rlmentoe que serão fornecidos
gratuitamente.

ENSINO FEDERAL

O ESTUDO DOS RELÊ-
VOS NA.GEOGRAFIA —

Resumo dó conferência reali*
izada pelo professor Claudi-

,. no SguzÀ Máutins nò cen-
tro';do Professores Noturnos

« "Eis-mé aqui, neste relevo,
para.vos fe,lar da disciplina queera oütrora apenas — a- "des*
crição da superfície da,Terra".
Puramente descritiva; diz E.
Moyerson,.a..Geografia ó inexls*
tente:.».Eecrévef montanhas, rios,
costas, alinhavar' dados ''dè' 

popu*lações, sondar a profundidado
dos^mares — sô é trabalho inte*
resflante — quando exista uma
explicação cientifica. O relevo éconstituído pelas ondulações do
solo — elevações e depressões
que a superfície da terra nos
apresenta. Estudando o relevo,
Lapparent — deduz as seguintes
leis: -

a) raramente se observa nma'
transição gradual entre as pia*,
nicies e montanhas;

« b) as montanhas, de ordlna-
rio, surgem bruscamente, sobre:
a fôrma -de .cadeias alinhadas,
tendo uma" vertente mais lngre-
me do que a outra;

c) ao invés de oer localizada
no meio dos continentes ocupam
de modo girai, as suas orlas 6
olham, ora para o oceano, ora
para umá- depressão bastante
acentuada. . -

Dessas três leis se infere que
a terra firme, com as suas irre-
gularidades ou acidentes não se
constituiu dê uma sd vez: crês*
eeu aos poucos,- obedecendo a
uma lei progressiva e cada" con-:
tinente aumentou na .razão dire*
tá das, emersões que se faziam
do fundo dos' mares adjacentes.
Sempré"qúé á superfície da terra
se levanta num ponto deprime*
se fatalmente «nqatro. ,.,.-

Temos o exemplo; na Ásia.
A' elevação do Himalaia —

com os seus quasi 9 mil metros
de altitude -*- corresponde a de-,
pressão do lago de Asfaltite ou
Mar Morto na Palestina, com os
seus 400 metros abaixo do ni-
vel do mar-.

Os principais tipos de relevo
resultaram do enrugamento da
crosta terrestre — devido as
contrações que ela sofreu —
com resfriamento constante. A

ATIVIDADE DA "BRI- configuração das montanhas de-
TISH BROADCAST1NG pend&m da constituição geologi-
CORPORATION" NO COR-,ca doe terrenos sobre os quais

UNIVERSIIDADB DQ RIO DE
JANEIRO

Representação do xlcc-Rcltor,
no período ãe substituição do

Reitor 
'

EADIO EDUCATIVO

l-

RENTE ANO, pelo profes*
eor Abiosio Esmnheisa,

A Britóh Broadcastlng Corpo-
ration, acaba de divulgar o seu
¦programa para o primeiro tri-
mestre de 1934.

Consta de conferências infe-
reseantes, não só para os inglê-
ees, mas tambem, para ob ouvin-
tes de todo' o mundo, e feitas
poi conhecidos oradores da ln-' glaterra. ¦.','.... '.;vy-.t ','.-.'',

Üma dessas., series do conte-
tenciaa apresenta ; umá. impo*
nente relação, dé ¦oradores,,; úniT
versalmente conhecidos, • como
IJoyd Georgèi' Bernardo; Shaw,
^Vinston ChurchiH, H, G.
M^ells, etc.„"'

Essa serie, sob a denominação
de "Inventario", será realizada
ás terças-feiras, áa 20 horas e
3.0 minuto., .

A's" segundas-feiras; ás 19 ho-
ras è 30 minutos, serão feitas
conferências do caráter nacior
nal,' tigurahdo:1 entre os Orado
Ws vários estrangeiros, de reco*

, mhecida reputação.'
A's quartas-feiras, . á mesma

bora, serão, irradiadas. palestras

elas repousam. As montanhas
não são todas da mesma idade.
Ha montanhas velhas e novao.
As velhos, se distinguem pala
configuração acaçapada. O tra*
balbo de desgastamento lhes
destruiu aa maiores saliências,
as suas pontas, as suas agulhas.
A erosão lhes arrendondou os
cumes, suavisoú-lhes as verten-
tes'e. arrastou dé seus pendores,
por meio da_ torrente* grande
quantidade do BedlmentoS que
deposita'n$ base. a terra os va-
léS.Í ¦•¦' :•¦'}.•. ¦- ..

As montanhas, novas, estão,
anenos gastas pelos agentes me*
teóricos. Tôm cumes-ádelgaça*
dos, agudos, encostas abrutus,
escarpadas. Em insignificante a
acumulação de terra .na sua ba-
se. A cordilheira dos Andes ó
um,tipo de montanha nova.

Os massicoB brasileiros (serra
Geral, Mantiqueira, serra do
Mar) São exemplos de monta-
nhas velhas.... As montanhas
quando - alcançam á altitude de
4.000 metros, possuem todos os
climas das diversas regiões do
globo;'-De sua - base ao cume
apresentam a mosma variedade

«Obre-o têmá: "As Instituições de climas que so observam do
Britânicas", sendo tratados as- Equador ao Po.lo.,
fiuntos como: "A cidade de Lon-
dres", "A Marinha Britânica",

Â'à'' quintas-feiras, serão desen-
yolvidas palestras que ilustra*

. rão "Üiriã viagem «em torno dos.
centros industriais do Império
Britânico". ...

Aos domingos, âs .14, horas n
'40 minutos, eçráo tansraitidas
conferências muito, intereesan-
tes. 'começando por uma reviBta
de arte britânica, pelo professor

;ém "Belas Artes" da TJniversida*
de dè Oxford, seguidB de outra
qüe mostrará a conti r.bulcâo da

; Inglaterra ao progreic* das .cl-
rencias'; . . . .-

Além dessas series haverá ir-
radiações sobre musica, jardina-

-gemi-'agricultura, literatura,, tea-
r%ttó, m outros assuntos capazes,, de'interessar 

o publico

l ^COLABORAÇÃO

O E3TADO E A CRIAN.
OA PRO PROFESSOR AN-
TONIÍ/ PAURB

brfl- -' '¦
e* centro de toía Educaçun

tímam- ser, a criança. O Estado
tem pois obrigação de apanha-la
MO berço mas deve, antes cuidar
de sua formação. A greraqao pre-
•ente é o tr ço de união entre
a passada e a futura. Atualmcn-
te não se pôde dizer que a pena
«lili» passe da pessoa do deiin.
4uentè. A a83erç5o é verdadeira
quando ee trata do mundo Júri-
dico porem no biolos'co Isto nao
é verdade.

As greraçSes seguintes papam
mm erros doa anteriores. Estamos
com Erwi Bauer que a causa
da decadercla das civilizações é.
OTindpalmente, a biológica. . O
Estado, a,panl_andç« o individuo

Os pincaros do Himalaia estão
eternamente cobertos de golo
como as regiões polares. Nos
ílanços, nas suas encostas ha
uma vegetação verdadeira Iden-
tica a que cobre ás planícies ge-
ladas da Sibéria. E na baso —
crescem as arvores — e as florea-
tas se, adensam e a vegetação ..se
torna luxuriante-como ee áll rei*
nasse- uni clima tropical. As
montanhas são de grande utill-
dáde. As mais-elevadas provo-
cam, pela sua altitude e pelo
frio existente nos seus topos, a
condonsaeão do vapores atmos-
fericos, á formação do nuvens.
As montanhas tém õ seu papel
.importante na historia. Foi nos
pincaros alcantjlados da- Serra

,da pstrela onde Viriato, com Um
..punhado de. luplta.noa valentes,
derrotou vários gèperals de. rer
nome. Os Alpes Tetárâarám á iil-
vásão de Roma pelos bárbaros.
Os i,novos antigos conservavam
as suas tradições nas montanhas
— onde se desenrolavam todas
as lendas — todas as fábulas.
Olimpo, na Grécia, era a mora-
da de Júpiter.. O Parnaso, o
Pontélico — erá a montanha do
mármore sagrado. O Hlmeto. o
Caucaso,' celebre pola lenda do
Gigante Prometeu ano nretendli
roubar, as chames da vida quo
foi nor Junlter. condenado a ser
devorado em vida por um abu*
tre.

Ensinar essa dlsciolina qiie
os gênios do Ratzel, Rltter,
Humhold, Reclus transformaram
e uniram ás ciências físicas e
naturais, com o obietivo de co-
nhecer o meio ambiente de que
dependem as sociedades humanas
— não simples obra de descrição,
de cataloeucão de nome — mas
de invest.ieaoão cientifica oro-
funda. Ensinar a geoerafia é
mrwtrar diante da Amazonli mio
tudo oli é incompleto o ladeei*

Havendo o diretor da Despesa
Publica do Tesouro Nacional de-
volvido ao professor Cândido do
Oliveira Filho, reitor'. interino
da Universidade do Rio-,de Ja*
neiro, a folha do pagamento dos
funcionários da reitoria,' 'relativa

ao niês de Novembro dé 1933,
afim do ser retificada a impor-
taucia atribuída aó Reitor éin
oxerclcio — "visto o mesmo'só
ter direito a 1|3 da- gratifica-
ção que compete áo 'Reitor efo*"
tivo, como resolveu o Dlrotor da
Despesa Publica do Tesouro Na-
cional" — foi o caso submetido
a deliberação' do' Conselho Uni*
versitario, que aprovou, unani*
memente, na sessão de 18 do cor-
rente, o seguinte parecer da Co*
missão de Orçamento e Regen-
cia Patrimonial:"PARECER N. 8 r- I •— O
dec! n. 19.851, de 11 do Abril
de 1931, que dispõe sobre o en-
sino áuperior no Brasil, diz: —
"Art. 20. — O Reitor terá di-
reito a uma verba de represeii*'taçdo, :sem prejuízo da remune*
ração que lhe couber nelo exer-
eleio do cargo de professor, de
cujas funções ficará dispensado
enquanto exercer a reitoria.

Art. 22 — Parágrafo 1* — O
Conselho Universitário elegerá o
seu vice-presidente, aue substi-
tulrá o Reitor nos seus impedi-
mentos ou, em caso de vacância,
o substituirá enquanto não sé
proceder á nomeação do novo
Reitor.

¦ II,— De acordo .com'¦ esse^, ar*
tigoa, reza o Regimento. Interno
da Universidade-do Rio dé 3u-,
neiro, organizado pelo Conselho
Universitário (õ aprovado... ,ppr
ato do Ministro de Estado dos
Negócios da Educação o Sau'de
Publica, de 30 de Novembro. de
1931: — "Art.'22." — O Presl-
dente do Conselho Universitário
é o Reitor». — "Art. 23. — O
vlce-preBidentq será' escolhido
trienalmçnte, por eleição, den-
tre os professores catedraticos,
membros do Conselho Universi-
tario. — Paragiafo 1* — Cabe!
ao vice-presidente do Conselho
Universitário, substituir, na
plenitude das funções, o Reitor
da Universidade, nos casos de
Impedimento ou vaga".

III — Dando cumprimento ao
disposto no citado artigo 20, do
dec. n. 19.S51, de 11 de Abril
de 1931, o deo. n, 21.1*8, de 14
de Marco de 1932, que organizou
o quadro do pessoal da Reitoria
da Universidade do Rio de. Ja-
neiro, fixou em 36:000$ anuais
a verba destinada a represento*
ção do Reitor.

IV — Posteriormente á legis-
lação acima citada, foi publica-
do o dec. n. 22.371, de 28 dé
Junho de 1933, oquaidlspõe;' —?
"Art. 1°. — Nqg ' substituições
decorrentes de cargo vago, de su.
bistitutos, funcionários civis ou
militares, Perceberão os venci-
mentos integrais dos cargos qüe
exerçam somente nos casos dé
nomeação interina pela autorida-
de competentç". — "Art. 2o. —
Nas substituições quo áe derem
automaticamente, em virtude de
dispositivos regiilamentares, os
substitutos, funcionários civis
ou militares, perceberão o sen
ordenado, ou soldo, acrescido' da
gratificação de exercício- perdi-
da pelo substituído. —Paragra-
fo 1°. — Iguais vantagens nér-
ceberão òs oue, nomeados interi-
namente, substituam funcionar!,
os licenciados com.desconto. —
Art. -3°. — A substituição por
pessoa estranha uo quadro do

aquela diretoria dirigiu ao dito
Reitor, . o eogiilnte oficio: —
"Sr. Reitor da Universidade do
Rio de' Janeiro. ¦— Transmito*
vos o folha de pagamento dos
funcionárias. dessa Reitoria, ro*
ltttjva ao mês do Novembro, qua
acompanhou p vosso oficio,, uu-
mero 1.974 C|564, de 24 do mos-
mo mês, afim de ner retificada
u importância atribuída áo RM*
tor cjji exercício,- visto o meBHio
só,ter direito a. 113 da gratifica*
cão que compete ao efetivo.,como
resolveu o Diretor da Despesa
Publica ' do Tesouro Nacional.
Sa»i'de e fraternidade, (a.)' —
Hilário L. Leitão'— Diretor Gò*
ral;".- 

"¦ ,••-¦
\VIII—¦ Ambos esses' ofícios
foram encaminhados á Comis-
sâo dç Orçamentps da Universi-
dade, á qual, de acordo, com o
artigo 49. n. VII, do citado Re-
glmento Interno, compete fixar
anualmente a-veTba de: represen-
tOçãp do Reitor.

BC — Trata-se; «gora, de épi*
nar sobre o assunto,.e o parecer
da Comleeâo de Orçamentos e
Regência Patrimonial dá Uni*
versidade ô o seguinte:'

a) os dois Ofícios transcritos
fazem alusão a '.'gratificação"
do ' Reitor; drai segundo - ficou
demonstrado,' este não recebe
"gratificação" nelo exercido dé
seu cargo, e, sim,' a quantia
mensal de Rs. 3:000$ a titulo de'"representação";

b) a "representação",; aliAiB,
da mesma fôrma que a grotlfi-
cação, não se fraciona, o que não.
ocorre, com os , "vencimentos1'
dos 

"funcionários 
uubllcos. duc

so fracionam em "ordenado"-
(213) o "Rratificacão" (113);

o) o caso é regido pelo cita-
do decreto h.- 21.148. de 14<le
Marco de 1932, que tixou ein ...
36:000? anuais a renresentaçto
dò Reitor, e não pelo deréto
n. 22.871, de 2S do Junho dò
ane do 1938, o qual cogita, nos
anigos acima transcritos, de or-
danado o gratificações o não de
verba de representação.

A' vista fto exposto, a Comis-
são referida è. de parecer, que se
oficio ao Diretor, da Despesa
Publica dp r Tesouro Nacional,,
por intermédio do Ministro-da.
Educação, é aü'de Publica, soli*
citando dáauele diretor .a,reçon-
siileração do :seu. despacho, para
o fim de ser paga ao vice-Reitor
em exercido, professor Cândido
Luiz Maria de Oliveira Flho, a
quantia de 1: S00?. proveniente
da representação a que O meia*
mo tinha direito, no período de
15 a 30 de Novembro do uno pro-
xlmo passado, nos lermos aa fo-
lhá: de'pagamento organizada a-
2-1 do dito mês e ano, a qua, de-
verá ser devolvida, com o pare-
eer ora apresentado, casi seja o
intsmo aprovado peio Gonwlho
(7L'!versiU'.Í3.'á Dire'.^rl? G. da
Cfntabllidadé (2« occçãi.V. ,di
AlinisteTio da :Educa<ão e^ SfiU •
de Public» •:.—• (aa.) lOr?I-Cíir*
rero, relator — Rocha Vaz r-
FUxa Ribeio".

FACULDADE DE MEDICINA

Exames preparatórios — Hoje:

: Francês.',;— ás 11 horas- na
Praia Vermelha Walter- Reis RI.

'•beiro; '. ¦ '. -¦'¦•:¦• :" ..J-Si-t-•' Inglês 't- ás U-horas na.Praia
Vermellia.r-— ^Valter -Rejs ilibei-
ro c Petronlo MO'tta. aírV. r. 

'*-.¦<¦
'¦ Aritmética — ás ll. horas na
praia,, Vcrmejlia. — "Walter. Reis
Ribeiro. . .

Álgebra — ás 11 hora» na
Praia Vermelha'— Walter Reis
Ribeiro. ' / .'

Aviso: — São convidados a
comparecer á Secção do Expe*
diente, com urgência Os segruin-
tes alunos.:

3o ano medico — Antônio Bar-
roso Gomes 

' — 'Maurício José
Sanchez Basseres — Clarlndo do
Queiroz Rabello — Rubens de La
cerda Mauna — Luiz Aftonso
Dantas Sampaio —Mário V. Lo.
pes Rego — Armando Neves —
Nelson Castello Branco Tavares

Jayme da Silva Araújo — Wll
son do SanfAnna Coutinho ' —
Adlb Abjchabkl — Luiz da.Mot.
ta Granja — João do Almeida

Antônio Eulalio Arantes B4r.'
reto.

5° ano medico — Estão oom
os documentos Incompletos,- refe-
rentes A promoção: — Olympio
da Silva Pinto — Nelson Fer*
nandes Costa —: Alberto; Marl-
nl.0: Soares — Geraldo da Gama
Rangel —' Márcello Benjamin de
¦'Viveiròá -— 'Ivan 'Frota' porto

Thòmaz Catünda'Sobrinho'—
josc* Aluizlo de Castro — Euge-
nio Estellita Lins — Darly Fer-
ruz — David Fuoba — Tliomas
POmpeu Roseas — Raymundo
Xavier Fernandes —^ Luiz Clia-
loub — Braz dé Nolla Mazzillo —
-Reglnaldo Torres Quintanilha ¦—
Ruy Vasques — Hugo de Brito
Firmeza —' José. Carlos de Quel-
roz Burle — Herman Lent —
Murir.o COrtes Monteiro dá Silva

-José.Raymundo de Moura Fi-
Iho — Emillo Hidal Rousseau
Leaé Castello — Samuel Mar*
kenzon ¦-— Paulo Esplrldlão .Mar.,

i quês do Souza — Eurlco Naza-
reth Nogueira Franca —' TUffy
Cury — Francisco Canettieri —
Raclne Leão Castello — José Lo-
pes — Leandro dè Moura Costa

Leandro Coelho Duarte —

do Tecnologia «Mecânica, ãeven-
do comparecer ps seguintes can*
dldato»: Gll Mc-tta o Rauldo Fa-
rias Mello.

Cursos de Docentes Livres —
Os docentes livros das cadeiras
doa cursos da.Escola politécnica,
quo desejarem fazer cursos eqiu*
parados aos dos. catedraticos, de*
verão requerer até o dia 31, des-
te mês, e apresentar o respeoüvo
pregrama, afim de que o mesmo
soja submetido,, aq Conselho Têo
nico Administrativo.

Exames d<5 preparatório» —
Nos termos do decreto 22.106, de
18 de Novembro de 1032, revlgo-
rudo pelo decreto 23.303, de 30
do Outubro de 1933. acha*s-s aber*
tã a ..lhsci-Ição «pará os cândida*
tos a exames dé preparatórios
nos termos do citado decreto.

Os candidatos deverão apre-
sentar suas petições do dia 20 ao
dia 30 do corrente, atendendo ds
seguintes condições:

a) —- prova de possuir seis ou
mais preparatórios, obtidos no
reprime de exames parcelados;' b) — recibo de naornni_nt.o: fln
taxa paga na Tesouraria da Es*
cola;-

o) — petição, separada, para
cada "exame, coni uma pequena
fotografia apenas & citada petl*
Ção. .¦ y ,

Para demais informações, os
Interessadcs deverão se dirigirá
Secção do Expediente, diária;
mente, das Uáa 16 horas.

Chamada de alunos — pede-se
O oomparoclmento dos alunos
Bervulo Tavares Ouerrelro e Ar-
thur WIgderowltz â Secçáo do
Expediente.

ESCOLA MILITAR

Serão clinmados nos dias abai-
xo, para Inspeção de sau'do os
candidatos mencionados nesta
relação,, que deverão estar na
Secretria, ás 8 horas è 30 mlnu-
tós, munidos dnü respectivas car.
teiras de Identidade:

Dia 29: —, Francisco Alencar
Francisco Mat toso da ¦ Costu
Gerson de Pina — Gilberto

«Evllaslo da Luz — Hlldebrando
Galvaò Franca — José Aníbal
Santiago — José França — José
Raul .Guimarães — José do
Abreu Lins — Jair. Ramos .Costa—:¦ Luiz Gomes (la Costa — Ma-:
rio Latòrraca Vieira — Mario
Machado — Maurício DIns de
Avlla Melo — Maurício Gouvêa
Xavier — Nerval. Cardoso —¦
Néwtoti Corrêa de Andrade Melo'

Newton Ourlquo do Oliveira
Ney-Felix Samnalo — Nicode*

mos de Macedo Filho — Nilson
Viana Corrêa — Ornar" Diogénes
de Carvalho- — Fhidlas pia d*
Assis 

"Tavora — Plínio Guimâ-!
rães — Redàgasio. Romulo Sil-
veira — .Tude Xavier Muller —
Teofilo Benedito de Vasconcelos

Vicente Afonso Ferreira —,
Zenos Lima Cardlm — Alberto
Rlmljnger Mariz-Plnto — Atila
Viana,

Dia 30: — Atila Viana — Ar-
noblo Pinto de Mendonça — Da-
nilo Augusto ' Ferreira Montene-
gro — Flavio da Costa Valente!

Geraldo' Caval^ntl Cardoso
Idelfonso; Soares de Mendonça
Isnard* Péreirajde Almeida^**-

José da Ounha Rblelro — i José
Maria' dó Palvá'":Rònco — Josê:
Lemos dè Avelar Jü!-Jogo Batista
de' smraa — Lauro Vieira 'Motta',
¦'¦—¦¦ Lula' Carlos Abote dè Castro'
Pinto — Luiz Padilla — Manuel
Nertz da Silva .Aguiar — Maurl-
lio Lemos de Avelar — Mllson
Cordeiro i1— Natal: "Inocenblo' Gi-
raldo Newton Campes' de Albu-
querque Sá — Nilo Gentil Pache.
co' Guimarães —.: Osvaldo Azeve*
do de Menezes — Rui Maria da
Rocha Wcrnock —- Ary Lopes de
Abreu — Carlos Mena Barreto

Edison Lisb.'a Vieira da Sil -a
Eduardo Beltrão Monteiro —

Geraldo Marinho de Aquino —
Heitor dn Fontoura Rangel Fl-
Iho — Nadlr Laranjeira Batista

Ruy Codevlla Rocha e Maurl-
cio José de As-sla Jatahy.

¦¦¦¦¦MininMnwtw «aumuahw^ tum *•

comparecer os candidatos de
ns;*. 810 — 814 — 815 — 836 —
84-1 — 847 — 8452— 8477 — 8485

8B21 — 8517 — 8583 —, 8534
8588/

Latim — prova escrita — Sa*
la 8 —- ás 9 horas' 's Comlssfto
examinadora: N... -Romero, E.
Réis e Jaciiuea Raymundo. Su-
plente: David :Eerez, Deverão
comparecer s cnndldaios ,(íe nu*
meros 8025 — 8522 — 8408 —
SÍÍ34 t- (2* chamada).

5* Sorle — Latim — prova ea*
crita — Sala 8 — ás 8 Uora3 —
Comissão examluadora: a mesma
acima. Deverio. comparecer os
candidatos de ns.: 8488 — 8580•—' (3» chamada).

Examem de adaptação ao Curr
so Sèciindarlo e ie Preparato-

.rios — Provas escritas s oro-is:
Corografla .— Sala 15 — ás 9

horas — Conilssâj, examinadora:
Honorio Silvestre, O, Reis e J*
Raja Gabaglla. Deverão compa*
recer os candidatos de ns.: 8645

8647 — 8648 — 8649 — Ur.
tigos 29 e 30 do decreto 21.241,
de 4-4-32).

Cosmografla — Saia 15 — âs
9 horas — Comissão examinado-
ra; a mesma acima. .Deverá
comparecer o candidato n. -8646

(Art*. 29 o 30 do decreto
21.241. de 4>4-32).

Francês — Sala T — ás â ho-
ras — Comissão examinadora:'
Carneiro Leão! A. Chlappara o
O. Reis. Suplente: Costa Perei-
ra. Deverá comparecer o candi-
dato n; 8913 (Ofícios ns. 426 e
2035, do Ministério da Educação
de 16-2-83).

Francês — Sala 7 — ás 9 ho-
ras — • Comissão examinadora:
a mesma acima..-Deverão com-'
parecer os cfindidatos 0e uume-
ros 8619 — 8616 — 8642,— (De-,
creto 22.106 de 18-11^32 — Ar-
tígo 2»).

Exames âo curso seriado, alu.
nos do colégio —. 2* época: 5' se.
rle — Historia Natural — dia 26
fis 9 horas — provas escrita «
oral — Sala 23 — Comissão èxa.
minadora: W. Potsch, Paiva'
Marreca e L. de Castro.

Dpverão nomparecer os alunos
de ns.:
851 — 478 — 485 491—-49R
505 — 507 — 513 — 514 —'' 517:
617 — 521 — 522 — 525 — 536.

o.ensino de letras e a educação
profissional?

fi» — Como organizar a escola
primaria na zona agrícola?

3» — Como orgnni.nr a escola
primaria no zona pastoril? "

4" — Como organizar a escola
primaria nn zonn florestal?

fi" —i Co«no organizar a escola
primaria na zona mineira?

. ¦ 6" — Comp organizar a escoln
primaria ua zona marítima ou
fluvial?

. . 1' — A escola regional como
agencia da sociedade: sua in*
tluancla no desenvolvimento, da
cultura geral do povo e. parti
cularmente. na reeducarão
pais.-. ¦'*' " '" ¦'

8° — A. oscòla regional como
agencia dò produção: súa Ui-:
Cluenclá né desenvolvimento da
economia rural. :

9°"— Como organizar a escola
regional nos moldes de uma co-
munldade total do vida o,de tra*
balho?"••',.; " 

'. .;;,
10° rr- Como ,organizar as es-

colas profissionais dé acordo
com as necessidades das diferen-
tes regiões, do pais?; ;

ll" •*-,o.'problema da eàude na

dação da ate em que ae revê •_,
rão, e som . nrejulzo de outrna
atrlbulçües oue lhes forem dis-
trlbu.dn» nolo secretario geral,
nlnda as do chofe dn publlclda-
do. fi-ub-chefp do mesmo serviço,
e i nrqulvffat.n roprjpcMvn^^Titfl..

Parágrafo 3° — O Secretario
Oeral serfi, ainda, o relator gorai
do Congresso.

Art. n« — Pelo núcleo cen-
trai da Sociedade dos Amlgoe do
Alberto Torres,* sorão organiza-
dos. om numero restrito, os to*
nrns oficiais . debatidos no Con-
grosso.• Art. 12° — Para cada tema

dos'.serão designados um ou maie re-
latores escolhidos entre os me-
ilíorês especialistas, com antoce*.
delicia de, pelo menos, dois mi-
«d.

Parágrafo Io — Cada relator
devera apresentar, sobre o tema
a ele distribuído, um relatório
que .hüo> ultrapasse 10 paginas óo
formato otlclo, datilografadas com
:éntieiinha.
i Parágrafo 2" — Além dos re- ¦
latorlos oficiais, serão rebebi-iaa
outras contribuições, contanto
.ue versem os temas obrigalo-

escola regional: meios eficientes rios do Congresso e éejam texnf.-
de a proteger.

IJ" -»- Como articular á esco
la regional ao ginásio e a esco-.
la profissional? .'

13" — -CJómo organizar a esco-

tidas a secretaria da Comissão
Executiva atê 30 de Abril, do cor-
rente ano. Essas contribuições
espontâneas serão enviadas aos
relatores doe correspondentes te*

la normal.parará "formação dei mas -oficiais, afim de sobre elas

COLÉGIO P3DR0 II
TERNATO

EX-

Inscrição -para-os exames dt
habilitação na 3*, 4" e 5' seriVs do
curso fundamental

A Secretaria comunica áòs .ln-
teressados que estará.aberta nes.
te Externato, até 31 de Janeiro
corrente, todos os dias úteis, das
11'.ãs 16 boras, a Incrição para
os exames de habilitação . na 3*
4* e 5* series do curso funda,
mental, ros termos do art. 100 do
dec. 21.241. de 4 de Abril. do
1932. ' :.. . ¦"¦ ¦....

Pará ', maiores esclarecimentos.
Ohama-Be a atenção doa' Interea-
sados para o edital; publicado no"Dlarip 'JÍIcial" d0 18 de Janeiro
correntCj « mandado, afixar ha
portaria do estabelecimento

Promoção dos alunos — A Be.
cretaria oonvida aos Srs; profea.
sores, que; ainda nãÁ assinaram
as atas daa promoçOes dos alü*
nos do colíglo, cue comparaqam
hoje, ás 13; horas, na sa:a'da
Congregação, afim de ultimarem
.eBse iservlço. . -'¦:. 

concursos para'provimento ttás'cadeiras¦ vagas de%- matemático;
latim e dé português — O Secro.
tariò-doi. Colégio Pedro II— Ex.
temato, de ordem superior, co.
munlca aos interessados que* a
partir desta data e, até 5 d* Fe*
vereiro próximo, todos oa dia»
uteis, receberá dos Sra, candi.
datos aos wncureos. para - provi,
mento das cadeiras vagas de Ma
temática. Latim o dè Português,
os documentos que possam influir
sobro o processo dos mesmos con*
cureos, os quais devedlo começar
pelo do '.ituios e documentos na
forma das Instruções expedldus
pelo Ministério da Educaçã.i, re.
guiando o assunto.

ESCOLA NORMAL WENCES-
LAU BRAZ

. Media geral obtida paios alu*
rios da turma B 2 — 2o ano de

professores fde escolas regionais?
14" — Como tomar um pro*

fessorado do emergência para as
escolas regionais?

15» — i colho poderá a União
cooperar com os Estados, na
orientação e desenvolvliriento do
ensino regional?

TEMAS CO.UPLE&IENTARESS

16' — Coloillas-escolas: _ua4**
çauização e adriiirilstração.

17° — Técnicas auxiliares da
educação na eOcola regloual.' 18° — Instltuiçõei? de assisten*
cia social escolar uas zonas ru*
rais; ; ,;. . .

1.9J -• A-iniciação artística na
escola regional.

20» — A proteção a natureza
através;da icscola. ,. .'21" —o ènsilio da geografia,da historia <> dae. ciências natu-
rais, nn e-icola regional.

22.» *- O"sloyd" e outros-tra.
balhos ,>m madeira na escola ro.
glonal. ',

23.o -r-X b!b'loteca.e o museu
nn escola nagional.

24.» — A organização de eluba
agrícolas escolares.

25." — As pequenas industrl03
cio quadro da eecola regional.

.26.» — A: sérlclculturu e a a_>!.
cultura na. escola regional:

5.7." — A Imprensa ná escola
regional: sua orientação d*1os

alunos e meios práticos de a oc-
Mtmlzar. ,

28." — A escola regional « o
problema dos' transiportee.

29.» —' Contribuição da" esco.
lá regiona. para o melhoramento
do "habltaf rural.

30." — Ação da esoola na reno.
vação du mentalidade sertaneja
num «entldc favorável' a extin.
çâo do cangaço o do outros ma-
lea do sertão.

PJSGLMENTO INTERNO

Exames do Curso Seriüdo -
COnãldalOs estranhem — Chama- i v_33
da para o dio 29 do corrente; Milton Gaspar Alves Pessoa,

,. c. „ „ 4,68 ;o Joslo Horta Mattos,. 6,08-
1" Serie — Francês — prova

c-crlta — Sala, 2 — ás 14 horas
Comissão examinadora: Car-

neiro Leão, A, Chiappara o O.
.Rela,, Suplente: J. Costa Pérel*
ra.' Deverão comparecer os cao-
didatos de ns.: 8609 — 8598 —
8507 — 8519 — 34-56 — 862» —
(2» chamada),'

Francês — prova oral — Sala
5,:— ás 9 boras — Comissão exa-

o „S.: 8544 -' 8553 - 8554 - 
^Z^a^atloT^^

¦-.. ¦.¦".'.- I
ENSINO PRIVADO |

• 
' •>.-. 'I

ASSOCIAÇÃO-CRISTA DE.' MOÇOS

Chamadas para exames — Eb.

8554
8564 —

.'8669 *-
- S81Í —

funcionalismo dá direito & Rhi-I Frederico Freire — ítalo Vivianl
tlficação de exercido delxada: Mattoso — Luiz Augusto Lima
de perceber nelo substituído, ex-
cetuundo o caso do art. 1° no
quai lhe são abonados os venci-,
mentos -integrais do cargo que
exerça. *— Parágrafo 1». —
iguais vantagens Bão conferidas
ao suplente, eem vencimentos
próprios, quando no exercido de
substituição: eendo-lhe abonada
uma gratificação equivalente á
do cargo, no caso em que o subs-
tituldo nada venha a perceber
dos seus vencimentos".

V — Ao ser organizada, a 24
de Novembro ultimo, a folha de
pagamento do pessoal da Reito-
ria, figurou nessa folha o Rei-
tor..professor Fernando Augusto.
Ribeiro Magalhães, eleito depu*
tado á Assemblêa Nacional
Constituinte, com.a quantia de
Rs. 1:500$, correspondente a 15
dias de representação, nesse mês,
e figurou' o vlce-Reltor. profes-
sor Cândido de Oliveira .Filho,
com Igual quantia, correspon*
dente aos outros 15 dias do re-
presentação.

Vr — A 30 de Dezembro ulti-
mo, o Diretor Geral de Conta*
bllidade dò Ministério da. Edu*
cação e Sau'de Publica, dirigiu,
ao Reitor em exercício o,seguin*
te oficio: — "Sr. Reitor da
Universidade do Rio de Janel*
ro. — Em referencia ao vosso
oficio n. 2.061 CI582, de .13 do
corrente, comünico-vos para os
fins convenientes, aue. de acôr-
do com o art. 1» do dec. nume-
ro 22.871, de 28 dé Junho do.
corrente ano. não estando vago
o cargo de Reitor dessa Univer-
sidade, o seu substituto receberá
apenas. 113 da eratificaçâo aue
comnete ao efetivo, (a.) fflte*
rio __¦;¦ Leilão — Diretor Geral".

VII — A 12 do corrente mêe,

Custodio Coelho Guimarães —
Vulpiano Cavalcanti : de Araújo
—' Emílio SchmldUn Gullhon- —
Adalberto Ertlial — Itnlo Mar-
eello Raymondl — Maurício -Lo»
oes Ielpo — Jorge Zarur — Car-
Ios Alberto de Souza "Araújo —
Guilherme Henrique Rocha Frol
re _ Reglnaldo Madeira e Silva
—Dell o Bedei — Edison de
Araújo Costa — Ráu-1 d"Escrag*
gnolle Taunay — Ângelo Fllpi —
Oduvaldo Moreno — Miguel Ga-
brieisaad— Francisco Benedet-
ti. '¦'¦.' ' .,-:.

FACULDADE DB DIREITO

Exames de preparatórios ,—
Chamada para hoje, âs- 14 ho*
ras. Historia- Universal -r Pro*
teBSorea Raul Pederneiras. Raja
Gabaglla e Oscar Tenorlo. Deve*
rão comparecer todos oa candi-
datos inscritos.

— Em prosseguimento ás pro-
vas para docência livre -de Medi-
cina legal, realiza-se hoje; as 9
horas e 30 minutos, a nrova'dida-
tlca dos candidatos. Drs. Leoni*
dlo Ribeiro Filho e Hello de Sou-
za Gomes, eobre o ponto sortea-
do "Slmulaçãoe dlsaimulação de'
loucui-a".

ESCOLA POLITE'CNICA

Concursos — Depois de ama-
hhfi. terão inicio ãs provas do
cohcurso para catedratico de
"Termodinâmica e Motores Ter*
micos", as 13 horas. Devem com-
parecer os candidatos: Francisco
Xavier Kulvig. Abrahão Izock-
sohn e Augusto Paranhos Fon-
tenelle. Nesse mesmo dia se rea-
llzarão as provaa do concurso
para .docência livre, da cadeira

de ns.: 8544 — 8553
8555 — 8556 — 8563
S565 — 8567 — 8568
8592 — 8596 — S8Õ0
8613 — 8616 — 8566.

Geografia — prova escrita —
Sala 2 — ás 9 horas .—- Comis-
são examinadora: Honorio Sil-
vestre. Aldlmit S. Paulo e Oliu*
dlna P. Carrero. Suplente: Se-
gadas Viana.. Deverão compa:*e*
eer os candidatos de ns.: 3456

8507 — 8519 — 8598 — 8609
e 8629 — (2" chamada).

2* Serie — Francês —..prova
escrita — Saia 4 — fis 1.4 horas

Comissão examinadora: Car-
neiro Leão, A. Chlappara. e O.
Reis. Suplente: Costn Pereira,
Deverão com arecer os cândida*
tos de ris.: 808 — 5515 — 8630

8591 — 8371. — 8574 — 8-179,
Francês — prova oral — 3a-

la 5 — ás 9 hora* ,— Comissão
examinadora: a ' mesma acima.
Deverão" comparecer os cnridlda*
tos do ns.: 8529 — 8530 — 8531

8632 — 8557 — 8570 — 8572
8573 — 8675 8576' — 8577'— 8578 — 8599 — 8608 — 8601

Geografia — prova escrita —
Sala 4 — ás 9 horas—Comissão
examinadora: Honorio Silvestre.
Aldlmlr .8. Paulo e Ollndlná P.
Carrero. Suplente: Segadas VI-
anna. Deverão comparecer os
candidatos do ns.: 808 — 8515

8518 — 8630 — 8591 — 8571
-— 8574 — 8479 — (2*. chamada).

3* Serie —* Geografia — prova
escrita — Sala 6 —as 0 horas

Comissão examinadora: a mes
ma acima. Deverão comparecer
O., candidatos de ns.: 8501 —
8613 — 8476 — 8606 — 8550 —
(2* chamada).

Francês — prova escrita —
Sala 6 — ãs 14 horas — Comis-
Bão examinadora: Carneiro Leão,
A. Chlappara ©O. Reis. Su-
pleute: Costa Pereiia. Deverão
comparecer os candidatos de au-
meros 8501 — 8476 — 8550 —

.8606 — (2" chamada).
Alemão — provas escrita e

oral — Sala 18 — ás 9 horas —
Comissão examinadora: T. da
Cunha O. Reis e Oltlclca. Deve-
rá comparecer "> candidato uu-
mero 8511.

4" Serie — Português — prova
oral — Sala 3 — fia 9 horas —
Comissão- examinadora: Antenor
Nascentes Oiticlca e Clovls Men.
telro. Suplente: Renato Men
donça O Newton Mala

Alcebladès Batista do Souza,
inglês; 'Vlberto de Morais, inglês;
Acacio de Carvalho Junior. In.
glês; Antônio ,de Souza Filho,
historia Ja civilização; Carlos
Pereira, lnglê i; Domingos do
Carfrulho Barbosa, legislação fls.
cal; Miguel Alvos Rey,: portú.
guês e ..nglês; Rafael Rodrigues
Carvalho, historia da civilização.

UNIVERSIDADE LIVRE DÀ¦•', CAPITAL FEDERAL

Faeutdudo do Filosofia — Na
próxima segunda-feira, haverá
reunião do Conselho Técnico des.
ta {faculdade, pnra ass>unton de
máxima relevância.

Deverão comparecer todoa **s
conselheiros,

COLÉGIO SILVIO LEITE

Os alunoB reservistas flo Colo.
glo Silvio Leite, jurarão á bnn.
delrft. no próximo dln 31 do cor
rente. Neáse mesmo dia será -ea.
lizadn a festa d.i inauguração ofl-
ciai do nosso edifício ali construi,
do para aquele lnternato, OJtai*-
do o sou programa confeclonn-
do ão modo interessante.

ASSOCIAÇÕES

SOCIEDAl>E TIOS AMIGOS DE
; ALBERTO TORRES

PRIMEIRO CONGRESSO BRASIIJCIRO DS
ENSINO REIUOXAI.

Publicamos em seguida Os te
mas e-erais e complementares e
o regimento Interno do Primei
ro Congresso Brasileiro de Ensi-
no Regional, que. por Iniciativa
da Sociedade dos Amigos de At*
berto Torres deve r".*ilizar-se na
Bala .de 2 a 17 de Julho do cor-
rente ano.

A comissão organizadora c°m-
pijo-se dos Drs. Teixeira «30
Freitas. Humberto de Almeida.
Rnul de Paulu. Macal-hães Cor*
rêa c Vieira de Mollo.

TEMAS GV1RAIS
X* — Que relação deve existir.

Deverão na escola primaria rural, entre

Art. 1."-— O primeiro Con.
gresso Brasileiro de Ensino Ro.
gionalj promovido pela Socieda.
do dos Amigos do Alberto Torres,
sob o patrocínio do Góvorno du
Bala, realizat-se.a na c-apiial des.
seiEstado, de 2, a .17 de Julho de
1934, é terá por objeto o estudo
,o>,;debaté ' uiriplo dos prob.?mas
(relacionados. com a. orientação, do
epslnó 'ea orpanização das'esco.'
ias, de acordo cpm .ós Interes.
ses gerais' do país e, particu ar
mente, em furiçao das çonvenien-
çlás especiais de cada melo ou
região,

Art. 2.» — Para esee fim serão
convidados 0 Distrito Federal, os
Estados C o Território do Acre a
enviar ao Congresso representam
tes Oficiais, com poderes para
deliberar e votar con.'lus3es, e se
rá aberta inscrição para educa,
dores - e . outras pessoas Idôneas
que se interessem p?las questões
de ensino e queiram contribuir-
para asiia solução.

Art. 3." — Serão membros do
Congresso: .

.a) — os membros da Comissão
de Honra; b) — OS membros da
coihissân Executiva Geral; c) —
Os membros da comissão Local;
_) _ Os delegados oficiais do»
Estados, do Distrito Federal e do
Território do Acre; e) — Oo re*
oresentantes áo Oorpoi;aç5e_ cul.
tu rais;. f) — Todas e quaisquer
pessoas que tiverem, solicitado e
obtido sua inscrição.^ _^ .

Parágrafo unico: Será gratfll.
ta a inscrição como membro do
Congresso. ; ._ 

"

Arti 1"- frf O» membros du
nougrésso .terão direito. a." tomar
parto nos: trabalhos dè suas ses-
««es. usando dá palavra para de-
baer os aasunlos da. ord.ecn da
dia ou para fazer, comunicações

.i:uandó pievíàmento inscritos.
_is.*<.m. como a participar de Vi-
bi-i* excursões é sòlonidades
olcrecldas cm sua honra.

Art. 5° — Os assunto* de na-
ti reza doutrinaria . não serão su
jeitos A vontade.. Nos de ordem
adivi.:strátiva sõ ooderã< votar
o_ delegados dos 'Unidaiíti, ter-
vitoriais do pais sendo itribuld.i
um -voto a cada delegação.

___._. e°' — A Comissão Exe-
ieiuiva Geral do Congresso será
Qoust.tuida do sete membros,
sendo cinco representantes do
uucleo central, um delegado do
núcleo tòrreáno . da Bala e um
delegado — assifitente designado
oelo Governo desse Estado.

.. Parágrafo unico: — Além - da
Comissão Executiva Geral, have-
•-A uma Comesão Executiva Lo-
cal, composta igualmente do sete
membros escolhidos entro perso-
nalldades de destaque nos meios
culturais de Estado ondo se vai
realizar o CoAgresao.
. Avt. 7o—¦ Farão parte da Co-
missão de Honra: — aj Os dire.
tores da Instrução Publica doâ
Estudou do Distrito Federal e do
Território do Acre: b) — Os di-
i*. '.ores da Agricultura da repar-
tlção'federal o das estadual»: c)
— p diretor do Ens!uo Agrono-
mico do Ministério da Aerr:cultu-

1-a; d) — O diretor do Ensino
iiViil Aó M iii«t?i*!o dn Marinha;

o) _ O diretor da Saudé Publl-
ca úo Estado da Bata,

Art. 8° — Os membros da Co-
missão Executiva elegerão, en-
tre si. um presidente, um vice-
presidente e um «ecretarlo.

Art. 9° — Serão presidentes
de honra do Congresso o Chefe
¦Io novato PrnvÜ^oro ft o Tntpr-
ventor Fe.ieral no Est*do da
Bala. e vlbe-pi-esldentes de hon-
rn os Srs. Ministros da Educa-
ção. da Agricultura ¦ da Marl-
nha.

Art. 10« — A mesa do Con-
ereoso constitu:r-se-.1 de nresl-
dente J" e 2° vlcc-DresIdentes.
secretario geral. 1". 2" e 3" se*
cretarlos.

parágrafo !• — O presidente
efetivo do Congresso será o Se-
cretario do Interior o Justiça do
Estado da Bata.

parágrafo 2' — O 1*. 2* e 3*
secretários exercerão. cumuVti- I
vãmente com as funções de re-

emitirem parecer.;
Parágrafo 8o — Assim os rela-

torlos como os pareceres; dos re-
latores. sobre as teses espouea-
mente remetidas a secretaria da
Comissão Executiva deverão sor
entregues a. esta, até o dia 81 do .
Maio de 1934.

Art. 18° r- 36 serão admitidos
â discussão os relatórios, parece-
res, e teses que'terminarem por
concluBõês d^tacadas. .-•¦• - ,-

Ai*'; 14"'•'¦¦— O Congresso dlvl-
dlr-se-a nas seguintes secçõeai

a)" Ensino primário— b» Eri-
sino Norriial — c) Ensino Pro-
tissional.

Art. lã? —- Cada secção tora
um presidentei. um viccipi-ealden-
te e um secretario) -;';¦ •',¦''

Art. 10° — O Congresso reall-
zárá durante os treo primeiros
dias sessões parciais de suas di"
versas sçcçBes, cujo horário de- ;-,
vera permitir, a freqüência «3°
iodas eías por um mesmo con*
gressista e,' nos tres últimos dlus,
cessões "plenárias, em aüe serão
debatidas as .conclusões encamt-
nhadas nas mesas seccionais.

Art. 17° — Os trabalhos das
sessões plenárias orientar-se-ão
pela ordem do dia organizada o
publicada antes de seu Inicio.

Parágrafo unlco — Em nenhü-
ma sessão se tratará de assunto
que não figure nn ordem do dia
respectivo.

Art. 18° — Aberta a sessão,
será Hda a ata. pelo secretario
que a tiver lavrado e. depois dá
discutida e aprovada, passar-se-á
ft leitura do expediente, que Bera
feita por outro secretario. A se*
guir, tratar-se-â da ordem do
dia. .

Art. 19° — Todos os relatórios,
pareceres e teses admitidos pelo
Congresso serão lidos na integra
porante as secções.

Art. 20° — A leitura de cada
relatório ou têso nâo devora d-a-
rar mais de 20 minutos e a sua
discussão não poderá uitrapas-
sar de 15 minutos, por congres-
sista-. Encerrada esta, conceder-
se-ão 15 minutos pura a t-epllca
do relatoir, que será fina',.

Art. 21",— Cada orador deve-
rá' dirigir-se ao presidente-, não
sendo..;permitidos os dialogot, «n-
tre congressistas.

Àrt. 22° —*. Em coão de I>er.
turbação geral dos trabalhos, pi>-
dera a mesa. suspender tompyia-
ria ou definitivamente a 'se-.«ã'>.

Art. 23°— Na sessão de aber-
,tura do Congresso farão uso da
palavra: .

a) O Interventor Federal do
Kstado da Bala ou passoa desi-
gnada por S. Ex.: b) O presl-
dente da Sociedade dos AmíeoS
de Alberto ' Torres; ' c) O presl-
dente da Comissão Executiva;'
d) Um representante oficial dò
Estado,' escolhido por seus cole-
gas: e) O Secretario da ComiPSão,
Executiva. ..,¦.• \:

Na do encerramento usarão da
palavra; a) O presidente efetivo
do Congresso; b) O eecrotario
geral: c) Um delegado dòs ;.re-
presentantes oficiais dos Esta-
dos: d) O presidente do núcleo
torreano da Bafa.

Art. 24° — Na sessão dc- eu-
cerramento poderão ser apresen-
tadas, por intermédio do secreta-
rio gorai do Congresso, noções
ou propostas que exprimirem te-
conhecimento por atenções rete-
hidas assim como votos em fc-
vor dos interesess da edu-.iaião,
quo não envolverem preferencia
por determinada orientação dou*
tririarlo, técnica ou administra-
tlva.

Art. 2fi° — Anexa ao Congresso
haverá uma exposição regional
ondo apresentarão seus mostrua-
rios nossas industrias regionais,
fftogratias. mapas. livros, qua-
dros. objetas regionais figurarão
tambem oll.

CENTRO DOS PROFESSORES
NOTURNOS

Sob a presidência do professor
Mucio Cordeiro realizou-se a ses-
são semanal dessa associaçflo

O Professor Carlos Alberto
Franco comentou e aplaudiu o
discurso do deputado Dr. Teoto-
nio Monteiro de Barros a respei-r
to da formação étnica do Brasil.
Outros oradores se fizeram ouvir
sobre o mesmo assunto.

Foi aprovada uma moção de
reconhecimento e solidariedade
no deputado Dr. Jones Rocha. .

Para represeritar o Centro ria
homenagem a ser prestada ao
Dr. Pedro Ernesto, por motivo
de sua nomeação de General foi
designada uma comissão com-i
posta dos Professores Mudo
Cordeiro, Luiz Feljd o Pereira
Leite.

Damos em separado o reeromo
da conferência realizada pelo
Professor Claudlno Sousa Mar-,
tlns.

NOS ESTADOS

O SERVIÇO INTERURBANO

encurta distancias
USE OB PREFERENCIA O

POSTO ruiEFOsiro oo
«JORNAI OO BRASIIj»

;k

X

. ESTADO OO KIO

FACULDADE DE FARMÁCIA E
ODONTOLOGIA

Terão Inicio nn segunda .feira,
As 16 hora» os ex«mes de P-epn_
ratorlos. senlo ehntnndoe todos
os condilato» Inscritos paru a
prova de português.

As Inscrições para exame ves-
tlbtila-* foram prorrogadas nt_ o
dia 31.

Os c-indidatos deverão apresen.
tar carteira de reservista.
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0 Rex o mais luxuoso cinema do
Rio será entregue hoje ao

carioca
—#——

Vários ".lameramen" estarão gelo parn a America que caml-Bresentes para fotografar o nlinva pura um futuro cheio de«*nnde acontac:monto social quu apreensões.é a estríu do novo palácio da cl- Nfio nps neiia. possível ver onemptogratl:., o Cine-Teatro Rex | tumulto que foram esses ultl-ondo de uojo em diante o ca- mos vinte anos se os náo tlvea-

Tjma cena de amor de "NO'S E O DESTINO"
rioca se deleitará com as mais sem focallsado para nôs os em-
escolhidas produções da tempo
rada de 1931. .

Inaugura-o o super-film Nós e
o Destino, sobro o qual os maio-
res cronistas já se manifesta-
ram entusíaaiicamente.

Uma das criticas de maior re-
percussão foi a de Edwin C.

pregados do,3 fctudios da Univer-
sal em Hollywood, quando pro-
duziram Nó* e o Destino, um
film que é á marcha do tempo
com seu cortejo de gritos alu-
cinantes, lagrimas de desespe-
ro, jazzbands e cocktails, escuri-
dáo seguida de claridade, luz vi

Hill, celebre repórter de radio . glando o terror selvagem da noi-
dos Estados Unidos, que assim]te
se manifestou:"Os "cameramen" vêm foto-
grafando este tiini desde a gran-
de guerra, querc dizer, os ultl-
mos vinte anos que transtorna-
ram a -Amenca industrialmente,
socialmente e moralmente, como
se um terremoto • a tivesse sa-
cudido.

Conseguiram assim focalisaro

Foram pre.iisor vinte anos pa-
ra lazer este realmente extraor-
dinario film da vida humana
com seus destinos cruzados, o

Devemos elogiar a inteligen-
cia do realizador deste palácio
da cinematogtafia, o Sr. Vlvaldl
Leite Ribeiro, escolhendo o mais
complexo drama da nova tem-
porada para a inauguração uco

desespero e mais tarde a para- te moderno templo de diversões
lisia conseqüentes da conflagra- que fará a sua estréa hoje, ás
çâo europía, um verdadeiro fia- 14 horas.

PARA SEGUNDA-FEIRA
george 0'brien. el bren-
Del, zita johann, pres-

ton forster;..: ém 'um
programa!

/""'_ Alhamhra está agora nos
proporcionando verdadeiras ma-
ra "ilhas de programas. IS* que

^S^_JmWÊa\mmmtWaaWM_Úú¦^3_Í_S__^__^ __W__bx. '-____
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tuações interessantíssimas pre-
param estes preceuentes. na ação
do film "O Pilho Inesperado"
que o.Pathê Palácio nos vai dar
na próxima semana, com a in-
terpretação magistral .de Fer-
nand Gravèy, Baron Füs e Pio-
relle. e dos seuS companheiros
Jackie Monnier, Christine d'Or,
Saturnlni Fabre. Edmund Róze,
etc.

DEVE A MULHER PERDOAR
O NOIVO QUE A ENGANA
NAS VÉSPERAS DO CASA-

MENTO?
Este film —¦ '"Ouro 

e trapos"— diz-nos do grande desengano
sofrido por unia jovem nas ves-
peras do seu casamento.

Muita exclusiva em seus sen-
timentos, nao podia ela admi-
tir que isto lhe houvesse suce-
dído. ,

Quando adquire a certeza de
tal, rompe espetacularmente com
o noivo.

O que transparece da fita em
apreço, é que a surpresa doloro-

Cena do film da lo.v, O HOMEM
QUE VENCEU

a Fox Film está ali exibindo
dois a dois os seus filme. Nu-pruxlma segunda-feira. poi
exemplo, serão mais dois traba-
lhos daquela marca. Um d do
gênero Far West. e como tal. n
Fox apresenta o campeão seuoi
rival desse gênero de films —
George 0'Brien. E, como o ro
snance do Far West. nem sem-
pre é "dramático", a Fox resoi
ven fazer deste nina comedia,
jpor âignal que El Brendel tem
nele grandes recursos, de modo
a trazer a platéa sempre ás gai-
galhadas. A heroina do roman-
ee â linda. Lucille Tre vor. 0|sa das desilusões imprimem um
outro film quo o Alhambra noa j primeiro impulso para a' revol-
mostrará segunda-feira é "O Ho- ta.

Gingcr Rogers e Lcw Ayrcs em
OURO E TRATOS

mem que Venceu" — um ro-
mance que nos conta o que se
passou com o prefeito de' Chica-
go, que foi assassinado quan-
do ao lado de Roosevelt. Pres-
ton Forster é o' gaia., e a sea
lado temos Zlta ' Johann, a es-
¦plendida criatura que já' vimos
no film "O Tubarão".

PORQUE A ACUSAVAM DE IN-
FIEL E PÉRFIDA?

Embora com Riehard Dix no¦primeiro papel "O Juizo Final",
da Metro, que o Palácio, estréa-
rá segunda feira próxima, é o
drama de uma mulher. E essa
mulher è interpretada pela lin-
da e expressiva Madge'Evans
No film ola tráe Kichar Dix. se-!
amor. poroue a chamavam o lu
loe a vida de esplendores que
lhe oferecia um outro homem .
Entretanto, ninguém a poderia
acusar de Infiel e pérfida — e
e a razão disso que o film ex-
pllca em cenas folies, inteligen-
temente dirigidas por Charles
Brabin.

TJMA MULHER DESPACHADA
Se Robert Braesart tivesse pn-

dido adivinhar em que dêdu'n
de complicações o haviam de
precipitar os seus amores com
Annette. de certo se teria guar-
dado bem de conhece-la.

Serenados, porém, os ânimos,
g em vista dos sofrimentos que
se hajam imposto mutuamente
os que, sè amando, separam-sè,
todavia, sobrevem o desejo de
perdoar, de buscar o' eleito.

Gingor Rogers é que faz as
vezes da noiva, e o faz com mui-
to sentimento. -

Lew Ayres, o do noivo, Am-
bos saem-se perfeitamente 

"dos
seus papeis.

Ta' o enredo do film que. as-
sistiremos, segunda-feira proxi-ma, no Broadway.

O GÊNIO DE LIONEL BAR.
RYMORE BM "SANGUE

MALDITO
Em "Sangue Maldito", dá

RKyjtadio, é de' toda justiçasalientar-se o formidável desem-
ponho que ao papel empresta
Lionel Barrymore.

Cada "clpse-u/p" revela esta
sua arte magistral, que o elevou
a uateguria de potsutados entre
os potentados do cinema falado.
Vendo-ò representar, pressente se
que profunda deve ser a eua
psicologia dos seres, pois os seus
gectos pessoais nunca transpare*
cera em dois films consecuti-
vos.

Como Daniel Pardway, vemo-lo
erescar de cena em cena ate a
que culmina nas palavras que

Mas Annette. ladina demais | do seu leito de morte, dirige afr
para que se dè por vencida, lo-
go Inventa uma historia que
tranquiUsn Le Bélier. Em lascrl-
mas. ela faz-lhe o enternecedo-
ra confissão de que Robert é seu
filho-

Enternece-se Le Boüer e de-
clara que dora avante tomará
sob sua tutela o filho de Annet-
te Mais di que iseo. ha do des-
cobrir o pai Indigno que abnndo
nou Annette. que abandonou seu
próprio filho, e custe o que
custar, o obrigará a reparar o
erro! .

^dlvlnha-se que serie de si-

Cühns. concitandn.os a salvar o
patrimônio que lhes legava. *
ê!o3 iam destruindo.

A ação, é eletrtsante desde o
inicio, porque principia num ce.
nario de ruínas, apôs o formidr
vel incêndio que destruiu Chica-
go em 1871. Deoois seguem-se
diversas phnses. vendo.se Da'*'
Pardway (Lionel B-rrymore).
de etapa em etapa enri-ire-er.
finalmente, conosntrar em sun
mãos uma enorme fortuna, mer
do seu trabalho

so tamueai. com brilho do j
papel de esposa. Os outros. Alan
Dineliart. .Willlam Gargan. Ho-
len Mnck e Eric Linden. com-
piciam o grupo de personagens
qué faz de" -'Sangue Maldito",
que «veremos brevemente no Rex;
um dos maiores films do ano

A MADRINHA DE SYLVIA
SIDNEY

"Achada na Rua", que o
Odeon nos vai dar na próxima
semana, e a versão cinematogra-
tlca "'de um romance: de Vlnu
Del mar.

. Ha poncos anos, quando um
eniprezario atilado se lembrou
de converter em peça teatral ou
tra obra de Vina Delmar. *'Baii
Glrl", sucedeu ser designada
para o seu papel principal Sylvia
Sidney.

B. P. Schulberg. o produto*
Independente que deu á Pára
rnount este ano alguns dos seu.
grandes êxitos.

Hojo. lançando um olhar, ac
passado. Sylvia' tem. de réconne
cer que não tora Vina Delmai
ter escrito "Bad Girl", talve?
ela jamais houvesse alcançado
no cinema o posto de destaque
que alcançou. Vina foi portan'to — pôde bem dizer-se — a
madrinha de Sylvia no cinema

Em "Achada na rua" a grandeartista reaparece numa daa sua.-
tocantes, figuras de mulheren
que o amor inspira ás suprema»
renuncias e sacrifícios, tendo
por galã. George Raft que cada
vez mais se Impõe como um dos
melhores galãsrde Hollywood.
DOIS CASAIS ROMÂNTICOS.
BEN LYON-CONSTANCE CUM
MINGS. DOROTHY BOUCHIER

HARRY MILTON
Escute aqui. leitora romantl

ca e apaixonada: anda você sau
dosa de uma boa novela senti
mental, das que lhe "enchem ãs
medidas" e. dão expane&o abso
luta, integral á aua emocionai!-
to tendência de romantismo?
Pois si anda. alegre-se! Afãs
te do si essa impressão tristo
nha e ontediada! O Império nSo
lhe dará uma novela desse ge-nero — más duas. e no mesmo
dia! E alegre-se ainda mais sa
bendo que esse dia será depol»
de amanhã, segunda-feira. Intl
tula-se: "O amor cria azas"
film da Brlths com Dorothy
Bouchier. e Harry Milton, que *
um rapagão desempenado, do ti.
Po que-você gosta mesmo; e"Glorias de Campeão", dá Oo-
lumbla. com Ben Lyon e Cons-
tance CURimings.

. Será preciso dider mais? Pare-
ce que nâo. depois de saber quaeese programa "acumulada"
para "reajústamento" de pro-
gramações. lhe vai ser servida
pela United Artists. e não acres
contaremos uma vírgula, st-
quen

PARA BREVE
O PATHE" PALACE EXIBIRA*"VrOLTAIRE"

Para fins de Março a War-
uer National dará aos "fáns",
no Pathê Palace. uma produçãoespecial que* nos mostrará' o
grande Voltai re, o homem genial
que. desafiou reis, alterou', o de«3-:
tino.de nações pelo poder, da sua
pena. ilustre e. irreverente. «•81;Voltaire, • o amIgo dos < desvall-
dos, o paladino dos oprimidos, o
homem mais temido, o nals
odiado, o mais amado que a*
Historia Já« conheceu!

Para viver.a grande figura de
Voltaire a Warner Plrst Natio-.
nal escolheu George Arliss.

O film tem um "cast" imen-
so onde estão Doris. Kennyon,
Margaret Linosáy, Theodore
Newton, Al lau Mowbray e Gor-¦don Wrstcott.

Em Março o Pathê Palácio
exibirá "Voltaire".

O IMPÉRIO'ESCOLHIDO
PARA EXIBIR "O VIDENTE'-

Segundo deliberação da War-
nar First National e da Compa-
nlda Brasileira de Cinemas,
Warren Willlam, o super-clnico,
reaparecerá no próximo mês de
Fevereiro no Império em "O vi-
dente".

Essa ê a historia de-um char-
latão de feira, em que Warren
Willlam tem oportunidade de lu-
?.n todo o seu talento drama-
tico.

Constance Ciimmings é a sua'leading lady" e Allen Jcukln»
«tpaiece multo bem no film di-
tninuindo: em parte a intensida-
le do drama com as suas pia-•as quasi impróprias para me-
«ores!

O Império, a 12 do próximo
mês, vai apresentar • esse novo
«ixlto da Warner First Natio-
uai.

•UMA IDEA LOUCA" FOI
UMA IDEA MONUMEN-

TAL *,

Imaginem... O rapaz estava
precisando de dinheiro. Era pln-
tor.. O tio se fora passar um
mês fora e deixou tomando con-
ta do seu palácio.

O rapaz recebe a encomenda
de um cartaz e o está pintando
á porta do |,alacio.- Deixa ali o quadro a secar e
o resultado é que supõe tratar-
se de um hotel, e os hospedes
vão chegando. 10 como o - rapaz
sejo boêmio e precise de dinhei-
ro: e como o palácio Beja gran-
de, tenha muitos quartos para-
hospedes...

E lã vão tei "girlB" de uma
companhia de teatros, e gente
sizuda, e pequenas que se ena-
moram do dono do hotel...-

Imaginem isso tudo contado
como a U.F.ã. sabe contar, com
uma esplendida musica e mais
que tudo, com uma trindade de
artistas como Rossy Barsony,
Dorothéa Wieck e Wllly Fri-
tsch.

E' esse fltm "Uma ldêa lou-
ca'*, que o Programa Art nos
vai dar qu.nta-feira próxima,
dia 1" de Fevereiro, no Gloria;,

CARNAVAL NOS TEATROS
MOMO NO BROADWAY

Faltam poucos dias para o
Carnaval. O seu rltimo aluei,
nante, que os nossos sambas
traduzem perfeitamente, alcan
ça a sua máxima expressão na
musica criada pór Francisco Al
ves, Almirante. Luiz Bartoo*
Madelu' de Assis e Ary Barroso.

Quem quizer colher a impn
são do que significa este trlun
fo dos populares artistas e cr
nhecer de perto os mesm«3S, me'
não precisam fazer do que icor
rer aquele elegante cinema, r
dos pentos prediletos de reünlf
do nublico carioca.

E. para maior entusiasmo dc
platéas. deve-se saber que abr
lhanta as sessões do palco.-u

Procurando satisfazer ofl pedidos
gerais, a empresa do- Broadway
resolveu qúe tenham lugar mais
duas sessões de musicas carna.
vnloscns, tlxnndo-so da seguinte
fôrma o seu horário i 8;30 —
,1,30 — 8,30 e 10 horas e 30 ml.
nutos.

PROGRAMAS
DE HOJE
TEATROS

CASA DE CABOCLO — «Rei
Momo na roça".

CARLOS (JOME9 — «RI...
di ...- Palhaço".

RECREIO— "Ha uma forto
corrento...'"','

CINEMAS
ODÉON— "Serpente de lu.

so"; -Já temos dinheiro'*; -Me,
trotone News". -

ALHAMBRA — "Amor de
cossaco";."A Russia moderna
e "Fox Movietone Alrplanó
News".' ¦

IMPÉRIO — "Melodia de ar.
rabalde"; "Marinheiro vence
tudo"; . "Paramount Souud
News".

PALÁCIO— "Trade Hom".
GLORIA — "Amor por ata.

eado"; "Ferias marítimas"; e•Paramount News".
PATHE' PALÁCIO — "Sagra,

do dilema"; "Grandioso hotel"
e desenho.

ELDORADO — "A mulher
que eu amei"; e "Justa recom.
pensa";

BROADWAY — "O molhor
dos inimigos". No palco: sara.
bas e canções carnavalescas.

PARISIENSE — "Sangue
húngaro"; "Satan no volante".— 2' feira: "Carnaval" e "O
crime do século".

PATHE' — "A trilha do tele.
grafo". — 2' feira: "Rua da
Vaidade".

ÍBIS— "Fome.por gloria"; o"Casamento liberal".
IDEAL — "Vitimas do divor.

cio**.
PARIS — "Meus lábios réve.

Iam"; "Na cova dos ladrões"; e"
palco. — 2" feira* "Mocidade
e farra"; "Fiel aó seu amor";
e palco

TEATROS

"Messallna*.
"Mistério do"Loucura ame-

feira: "Perigos
"O preço da com.

"Mentiras da
"Pela vida dt

TARARIS —
PRIMOR -

Park Central"
rlcana". — 2
do amor"; e
pra".

POPULAR — "Mocidade e
farra"; "Ferro a ferro"; "Al.
cova dos ladrões"; "O roubo
dos- milhões":

MEM. DB 'BA' —r "Mentiras
da vida". . ,

LAPA— "Campinas do Riba.
tejo"; "Espera.me. coração".

2* feira: "Atíaz da masca.,
ra": e "Titrre do Mar Negro",

GUARANY — "Múmia";
" "Não ha maior anior". —
2»- feira: "Sabado alegro"; e"Campinas do Rlbatejo".

NOS BAIRROS
CENTENÁRIO — "Narcls.

sus"; e "Esposa desaparecida".'
RIO BRANCO — "Cântico

dos cânticos"; "Dragões da
morte". — 2a feira: "Meia noi.
te"; "Topais"; "Brasil Jornal"

CATUMBY — "Vo* do meu
coração"; "Az de Shangai". k—2a feira: "Ilha das almas selva,
gens"; "Verdade sèmi.nüa".. .

HADDOCK LOBO — "Sangue
húngaro"; "Tu serás duquêsa"
é palco.— 2> feira: ,"0 furão","Calouros endiabrados" o palco.

VELO —- " Direito de errar '•*;
e "Primavera em outono".

AVENIDA — "Sorte de marl.
nheiro".

TIJUCA — "Reportagem de
estouro"; e "Cativelrode uma
mulher".• BRASIL i-
vida". o

AMERICA
um homem";

MARACANÍ ¦—. "As 4 aabi.
donas";*e "Lei dá coragem".

SM ART — "Luar e melodia"
a "O segredo da alcova".

VILLA ISABEL — "Novos
amores"; a "Rei do volante".

HELIOS —•'¦ "Fiel ao eeu
amor".

APOLLO — "Onde está mi-
nha mulehr"; e "Perro a ferro"

GUANABARA — "I. P. 1
não responde".

NACIONAL — "O rei dos cl.
ganos"; "Uma noite dé Natal".

2a feira "Paris meditem»,
neo"; e "Amor na corte".

AMERICANO — «Sonho
dourado".

ATLÂNTICO — "Mulher e
medica"; "MaMarado" magna,
nimo".

FLUMINENSE — "O segredo
da alcova".

PARC BRASIL — "A flor do
Hawaf", desenho e jornal. —
2a feira: "O amor nunca mor.
re"; "Jogador galopante"; e
" Paramount Jornal". «

MODELO — "Novos amores ,
"Advogado de defesa"; e jor-
nal. — 2a feira: "A rival da
esposa"; "Vestidos a francesa"
e jornal.

MASCOTTE — "Mistério do
Park Central"; "Loucura ame.
rlcana* . — 2a feira: "Perigos
do amor"; "O preço da com.
pra".. ** . ,

MEYER — "Um casal ale.
gre"; "Quem foi o assassino";
e palco. — 2a feira: "A noite
do 13 de Junho"; «Viver na
morte". .

ENGENHO DE DENTRO —
"Cântico dos cânticos"; *iAuda.
cia entre adversários"; e "Loja
das novidades".,

PIEDADE — "Marrocos";
"Estigma do acaso": e dese.
nhò. — 2' feira: "Onde está
minha mulher"; "Cavaleiro so.
lltario" e jornal. ' :

JOVIAL — "O rei dos olga.
nos"; "Csmateu amarelo": e
"Trem desaparecido". — 2a
feira: "Na cova dos ladrões" e
"OsncSo dn deserto".

ALPHA — "Atração dos
ares": "Amante do seu marl.
do" e jornal. -— 2* feJ^a'*
"Venturosn vagsbundo"; "De.
bsixo de musica".

P%RAIZO — "Fantasia ha.
waiana"; "O jogador galopan.
te»  3a feira: "O congresso
«e dlverto": "Inlml>ro da Llght"

.ORIENTE — "Aurora de
duns vidas": "Orà. pUula**":"Fox News" o "Jogador, galo.
pante". — 2a feira: "Múmia"
e "Fant!*o'a hawalana".

PENHA — "Além do Infer.
io": "Parnfusonwula": "Me.
trotone e ama p^cC": "Melodias
nopul«res" — 3a feira: "Agula
de prata".

Pr»0S CIRCOS
DORBY ÍRua D. AunaN<»r7>

— Punçõee vartedar; — palco e
íúmeros circenses.

Glorli Stmrt. <*o-d'uvando < j extraordlraria ornuestra. sob j
portentoso Lionel, desempenha s>regenc)i do Luiz Americano,

TMORRHOIDAS¦ - «p.«
•-rac&c e *»a.. dOr Dr f? P*-

O" Cantos •"U8 1r "aSflr 7*
¦ «inoai (EdTiHo Souza» da.

• 1 ás IS e 1 as 18 horas
(C. í?.581

CARLOS GOMES
"RI... DE... PALHA-

00". COMEDIA CARNV
VALESCA DE MARQUE*

.PORTO m PAULO OR-
LANDO.

De tia multo ê costumo, im
éroca do ' Ca..r,aval„ representa
rem as "ompanr.mB teatral' cho*
ges embebldas de puro espirito
tollão. Mantendo a tradição, a
Companhia dt Comédias Moder-
naA levou & cena, ontem, no
Cários Gomes, -.'•'* RI... de.;. Pa
lhaço", fantasia: de Marques Por-
to e Paulo Orlando, que uni
numeroso' público aplaudiu.

Nãò ha, e claro, dados os in-
tiiltos o 0 circunstancias, crltlci
a' fazer. Baeta realmente que u
cepetâculo preencha a sua fina-
lidade e o eiclto «stá natura. ,
mente. assegurado. Foi isso o
que se deu ,e ' isso que se dar.1
mais ainda de hoje em diante
cortada do original multa baga
csira que o entulha e que dá a
peça nitido caráter de Camava.
carioca, divertido o esplrituoso
mes não multo .

MesquitinhàO. egresso da revls-
ta. está á vontade e a êle dev»
o publico ae melhores gargalha
dae que deu. Seguem-se Con
chita de Moraes. Plácido ísi-
reira. Barbosa Junlor, Lygla
Sermenio. Hòrtencia Santos e
João Fernandes ator muito apro-
veitavei que emprestaram brilho
aos seu» papeis

Mon»Mgem. ue empréstimo. vl«
tosa. E. como maior atrativa.
Sylvio Caldas az do samba, em
números acompanhados por NO-
lio «e toda a coleção de sambao
e marchas do Carnaval deste'
áno. cosidas ao libreto. — ifarlo
yunelZ

OS TEATROS MüNiaPAL E
JOAO CAETANO

O Municipal já se acha em
obras para melhoramentos na
sha parte Interna. Esse iraba-
lho'de máxima responsabilidade
foj entregue ao engenheiro Ro-
berto Doyle Mala, moço aluda.'
cuja competência e. portanto,
idoneidade para tão árdua tare
fa. fez-se pelo talento, pelo es-
tudo. e.o pelo próprio esforço. ;

Grandes são an, alterações e
modificações por que vai pusear
essa casa de espetáculos. As
obras vão- dar-lhe á saia e ao
palco uma fisionomia completa-
mente nova, mais de aofirdo om
as exigências do teatro moderno.
Na temporada lírica do ano
fluente, deverá ela, a sala. peapresentar com outra amplitu-
de, com muito mais numero de
localidades, renovado todo o teá-
tro. nas pinturas, ornatós, tape-
tes, pano de boca, velario e doi-
raduras. -

Com as modificações, vem a
perder a sala de espetáculos de-
zesete camarotes de Ia ordem e,
pór conseguinte, oitenta e .cincolugares; mas, em . compensação,
ganha 365 a mais. Os balcões,
que eram 260, sobem-a 420, Isto
é. são acrescidos de mais 160
poltronas. O numero das gale-rias. que ia até 612, é atimen-
tado de mais 92 lugares; de 612
pas0am a 700. A espécie ié es-
cada em cujos degraus numera-
dos. formando as ga erinn, se
sentavam seus freqüentadores,
desaparece em'absoluto Aqueles
¦assentos de madeira tosca, pln-tado*, serão substituídos por
poltronas decentes ná confecção,
asseio e elegância. Serão poltro-nas todas elas de-madeira é ver-
dade, mas envernizadas, confor-
ta.ve!s. Das frizas desaparecem
duas. Isto é, dez cadeiras, que
serão compensadas por 250 poi-
tronas. Com a eliminação destas
duas frizas, adquire a sala mais
250 localidades. A platéa é tam-
bem aumentada no numero das
suas poltronas, que não serão
mais as mesmas.

0« dolradOB em toda a eala'
ee farão a ouro de libre, de 18
quilates, e terão assim mais du-
ração e mais brilho. .

A pintura geral, do teatro está
fonfiada & provada capacidade
do conhecido artteta Viscontl
autor do pano de boca. Este
será .0 completado no tamanho,
para-se acomodar á boca da
cena, qüe terá. mais tres motros
dé largura, um e meio década
tado. O antigo velario se substl
tuirâ por outro de elevado cuHto
que deve otçar por uns cem con-
toB 'de réis, mais ou menos.

Além desses melhoramentos e
de muitos outros Incluídos em
detalhes que não cabem aqui
nesta ligeira noticia, a. caixa dn
teatro será provida de un ele
vádor para conduzir oa artistas
de segundo plano aos seus cama
rins. Esse elevador é reclama-
do de ha muito pela nècessliade
de eo poupar a fadiga aos mus-
culos e aos pulmões das corls-
tas e bailarinas, que em alguns
espetáculos eram, até agora,
obrigadas a galgar mais de uma
vez, na mesma noite, as esca-
das então existentes, nflm de
fazerem mudança rápida das
roupas com que deviam se apre-
sentar em cena.

Serão, pois,-dois e agradáveis,
os espetáculos nas noites ou diriq
de recitas líricas na próxima
temporada: o da sala, com uma
feição toda nova, que fará a de
ticla doa . olhos, e o do palco,
qne dará o prazer dos olhos e
dos ouvidos.

Feitas, porém, essas obra*
não me parece, apesar de tío
notavelmente avultadas, deva a
Prefeitura dar por termlrada a
eua. ação, por não haver nada
mais a fazer em mataria de teá-
tro. Penso existir ainda uma
providencia complementar a se
dar nesse mesmo terreno. E a
que diz resnelto ao Teatro João
Caetano. Nftó se me aftíura ju-
dicioso-proceder-se no Municipal
ao* melhoramentos que impor-
tam na renovação do seu luxo e
no aumento da sua capacidade,
e se abandone o «esundo teatro
municipal do Distrito Federal,
ao destino que o persegue e pa-
receobstlnar-se em *.orui-lo nma
casa Inútil de espetáculos publi-
cos.- - *.--:- ¦

Já basta que. por forca de cir-
cunstancias, se conserve aquela
frontaria melancólica, que jhe
dá un« ares de fnbrlca fechada
e falida. Internamente & que
não. AH deve ser tudo rem-de'ndo, a menos que não se queira
iquele teatro para -jxparlencias
de Companhias, quaisquer que
sejam, mas que nele se abole-
tam já com a idéia premeditada
de darem uns seis espetáculos,
no máximo, e logo depois entra-
rem em uma espécie de --olapso.
-»>mlndo-«e em segnfda. sem cré-
dito e com peeadc. prejuízo, na
Indiferença publica.

Estou meio inclinado a crer

MÁ LI NGUA
ASPIRAÇÃO

Quem fazia,
pela iiian.iã, tamanha- gritaria T
Era manha t
Tremenda manha de Maria !

Quo excelentes pulmões! E qne cordas vocais 1 '

A mamüczlnha aflita
Intervém; — Marlquita, ' ..'.¦'"'.-". ..
por que choras assim? Respondei Andai" . ,

Mamãe eu télo sô Cámen Mllnnda ...
diz, entre dois soluços, a filhlnha.

Impossível, amor l Gritando nsslm ? boblnna iPara Carmen Miranda, filha minha,
tens voz do mais .. .
tens até cordas focais t

ZE' PATEADA

OPERARIADO

que um teatro antipático, sem o
menor vislumbre de beinza ur
quitetonica e. portanto, sem atra
ção, é uma coisa Inutlt e ate
ameaçadora, por se poder tornar
um perigo para os empresários.
que nunca encontrarão publico
que compense seus esforços e
sacrifícios.

O Teatro João.Caetano acha-pe
nessas lamentáveis condições, e
uma das razões mais incisivas
dessa força centrifuga e seu as-
pecto interno, desde a orquestra
até á bilheteria, que, no seu to-
do, não se distancia sensível-
mente daa dos circos.

Aproveite-se a bôa vontade e
a capacidade técnica do Dr.
Maia e, terminadas as obras do
Municipal, feito » necessário des-
canço. seja êle Incumbido taro*
bem de dar uma feição neva.
utll. c simpática á «ala e. suas
adjacências, no desventurado
teatro da. praça TlTadanteg.

Venha êle com os seus labo-
rios.» operários do Municipal e
respectivos chefe», e cottiece por
mandar imediatamente apagar,
de modo, a não se Ibe percebero mais ligeiro vestígio, aquele
painel infeliz pintado nas pare-
des do hall.. em cima. aquele
quadro simbólico da negação do
bom gosto, da ãe qualquer sen-
timento estético, em queKtões de
arte decorativa, quadro que não
se compreende como ali foi fi-itn
e sdi ainda se "encontra, «* quesô um taverneiro mszorrn dos
subúrbios consentiria se lhe es
parramasse nas paredes da
baiúca.

Depois deste necessário ge8toInicial, imposto pela civilização,
procure-se dar á saia de espeta-
culos um feltlo conseutaiieocf.m
o grau de cultura da nossa so-
ciedade.

Não precisará então o Dr.
Mala de quem lhe Indique o que
lhe cumpre fazer na esfera das
«uas atribuições e autor'dade
profissional. Isso, porém, não
impede, nos profanos, qne st
emita uma opinião de acordo
com os sentimentos estéticos de
cada ura. e com o hab'to de-vêr
e observar as coisas. E demais,
não ee faz mistér ser um té-
cnlco. um engenheiro o para se
preferir no João Cáetnnn oe an-
tlgos camarotes, como os ha em
todo o o teatro de certa Impoi-
tancla, no mundo, aquelas divi-
soes, ,sem comodidade, demadei-
ra e aspecto'tão'desconsolador:
para se achar de iinprescindl-
vel necessidade chamar-se paraa frente até enteotarem com a
boca de cena os camarotes e fri-zas, fazendo-se desaparecer e re-
movendò-se para o deposito das
inutilidades, aqueles dois bicha-
nos intercalados nas paredes per-didas e de separação, e que pa-recém representar dois gigantes
gafanhotos ressecados; para se
desejar sejam melhoradas as con-
dlções de acústica da sala, pre-sentemente defcltuoslssima», e
se dar melhor acomodação a or-
questra. Pelo menos isso. Omais, já entra nos domínios da
especialidade técnica, o nesst-.
terreno deve o dilettavte no as-
sunto se abster de penetrar.Como quer que seja. o João
Caetano precisa Imprescindível-
mente ser remodelado na sua
parte Interna, para atingir a-ai-tura que .lhe é devida, uma vez
que, em Importância e categoria,ocupa . o segundo lugar, depoisdo Municipal. Fora disso, é me-lhor, a meu vêr, tê-lo fechadoaté que, com os meihjramentos
que reclama, passe a preanoberos seus fin„. — Arthur imbassahy.

ESPETÁCULOS
DE HOJE

A CA?Á J2P CABOCLO OOIX).
CA.SE DENTRO DO

CARNAVAL

Se a casa flo Caboclo é um paico onde desfilam, numa conti-numa de viva, aspectos das coisastipicamente brasileiras, da» col.S!S 'esrltlmamente nossas, ela nâo
poderia, de torma alguma" fugir
PO ambiente carnavalesco que vaiagora, de uma forma prodigiosaenvolvendo iodo o Brasil de Nor.te a Sul.

Primeiro, a Casa do Caboclolançou .>ma peça carnavalesca desucesso, que outra coisa não se
pode diz» de "Rei Momo ns Ro.
ça , a peça que esta vencendoruidosamon;e. Açora, comp.etan-
do, vai ela dar ao publico, hoje
ao preço ae dote mil reis, uma
grande mjtlnôe carnavalesca
Mas, como ie tudo isso não bastasse, ainda ia se prepara, de uma
forma auroreenolonte, uma serie
de bailes -eglonals brasileiros queeeião realizado..» durante o car
naval. Esta n.'Sim a Casa Jo Ca.
boç!o, teatro -tipicamente nacto-
nal, dentro do espirito da época

AMANHA — ULTIMO DIA OO"O 21". NO PARIS

Depois de uena semana inteira
de inlnterruto sucesso, dospede.se
amanhã do cartaz do clnc.'ejtro
Partia a revlsta.ohanehada "O

21". á qual a companhia Genesio
Arruda .-¦oube dar uma rc»pr»sen
tação condign-. Br-ieada em r o"ivos enruiva escos. "O 21" agra
dau sobremodo, principalmente
pelas musicas dell-adas e bem
interpretadas p<*lr eoenco da Com
nanhla, que. sem favor, e o malí
eepeclalizodo ío e^aam. Gene
sio Arruda tem 

' 
divertido larga

mente a platéia, cnm Seus ditu.-
ehlstOFOS suas plndTip Ae nlt"
humor e sua arte, caipira Incom
paravel.

Cocno já lerr.oj anunciado, cc
rn>*cnrA ni pr-.x'rt>n sccrundi fel
ra O concurso para a el«'<::in d-
melhor .nestre sala e A0 mais
e'<"ir«nte r>or'a estandarte dos
nossos clubs carnavalescos, que

;.p"mlnnrft com a oferta aos ven.redores de um rico pr*ir«nif. pe•i firma proprietária do Paris.V. R. Castro Segunda (oirãinunciuromoo com todos os deta¦ lies o prugrarr.a dc interessante'«incurso.
Hoje: fls 16.30 e as 21.30 horashaverá lessão d9 palco no Paris.

FLORIDA

j Proclso os buliçosos dias doCarnaval pode.se nutar a grande.•mimação que reina nas solrées
que diariamente se. realizam no
Oabnrot Florida.

O sucesso àicançndo. pelas "Dia
mantlnas" fez com que a dire.
çãOo prorrop.ieoo «seu contrate, e
brevemente o cabaretler Castrl.
nho, apresentará um novo con.
f-iílto de hpilT.Vlnn.-. de «ülão.

UMA NOITE DE ARTE NO
CASINO

"A ULTIMA CONQUISTA" DE
RENATO VIANA

Em melo do tumulto camava-
iesco da cidade haverá quem —
quantos seremos? Mil? Dois mil?
¦— gostosamente — se faculte

SOCIEDADE DE RESIHTLNOIA
DOS 'TR\BALHADOREE>. EM '

TRAP1CHES 'E 
CAPE*.Pedem-nos a publicação do B9»-t' .

gulnte;. ....... ' y/y
u..i|j«rilieiroB: — o« males. .->iue agitam e convulaloúáin á hòe-'1!«sa classe, i «ao decorrentes-da dU ¦"'

vlsáo o siib-diviRiio dp nossos.-'onhi»!*'
:orrontos orlentadns em sentidoa-
panholros.' quo, formando 11 versas'
opostos, dividem poi estu t.Si iria, '
a grande massa que constltiie'»/''* í
força dinâmica de nossa sociedede.;i"'''

Companheiros, acima de tudo. a i«\«i
estabilidade moral e sorl.u da S6.a-o..0etedade de Resistência dos ¦Traba»,-»,'-'-
lhadores om Trapichès e Café. v \;,.

A tór^a da Sociedade de Reslsi"''"¦'tenda, reside na união solida- '''¦»'•' --%
seus associndoa,. de cuja-torça; '--' '
sao os principais fatores, -quecálitr-i: ?Vuientadoa pelo desejo ardente «ae
verem o engrandeclmonlo daSorO-^v
oiedade. tudo devem fazer, parat.Odentro, da ordem, do direito e dó''"'"/
trabalho, conseguirem a realizai *$!
çio desse nobre Ideal, que "é. «.•.«bí**vação sempre .ceracente. moral e-.«:.-!
material de nossa classe. -,•.:¦'

Os trabalhadores divididos, dei-.", o,'
vam de ser umá torça, para 86iy "",
agrupamentos diversos, por"«onda*'*''?se esgotarão as energias latehtDs)'* '*'*
que ,. vibram.... no ¦ seio de riossaftfo-1;*
classeO .- .vj'iõ2í£|' Companheiros, para que essaa^
energias não sejam perdidas, é no',",o^
sentido de que as mesmas sejaia ' ¦
aproveitadas, em- beneficio dá; esJ-'¦'•¦¦
tabilidade da- Sociedade de Resl»i;;;-i
tencia, do futuro de nosos fllhoa
e da manutenção de nossos lares^ ,,«
são convidados todos os compa-., >.
nhelros á comparecer amanhã, (a!.
12 horas, á rua Visconde de Itau-*!.'
na n. 541. sob.,«onde se tealizará
uma erande. reunião política ''m>'.-''"!
proletária, com o fim d* escolher- 6
entre" os nossos companheiros, 0r:
qual\deverá ser o. PresMente0..daO,tcA"
Sociedade de' Resistência dos i-ta-'. WL
balhadores em TrapicHes e' cãté,"".'^ Z,

..-mm,, yi,^?^

\%^^-\\m\ \\WÊ^-\--m-\^k^k^-^^í^éS^ tmXWÊÊÊi'

OLGA NAVARRO

quarta-feira próxima, prazer in-
telectual dos mais intensos indo
a.wistir, no Teatro Casino. o es-
petáculo em hi íenasem a Rena-
to Viana, promovido por um
grupo de admiradores do nofso
maior autor teatral o em que su-
birá á cena "A ultima conquis-
ta" a peça que a critica recebeu
ha dois' anos, com aplausos, no
Trianon. „ .

Terá a linda comedia, inter-
protação impecável, pois que de-
têm os principais papeis, entre
outros, Olga Navarro e Adelaide
Coütinho, Teixeira Pinto e Re
nato Viana que possue marca-
dae qualidades de interprete. O
eiifaio á qüe ontem assistimos
uenxou-nos a melhor das lmpres-
soes e daí a recomendação que
aqui fazemos aos amigos'dp«bom
teatro — o teatro arte.e íhteii-.
gencia — para que vnão percam
a excelente, oportunidade, ora'concedida, 

para alguns momen-
tos de profundo enlevo estético.

Os bilhetes para esse espeta-
culo unlco, põdèm eer procura-
dos no' Teatro Casino, de 13 ho-
ras em diante.
"HA ÜMA PORTE CORRENTE"

COMPLETA NO DIA IV DE
FEVEREIRO O «SEU MEIO
CENTENÁRIO

Luís Igleslas e Freire Júnior
estão de parabéns, pois no Tea*
tro Recreio'.

"Ha uma forte corrente" com.
pleta na próxima quinta-feira,
as suas cincoenta representa
ç5es.-

Até lá, "Ha uma fdrte eorren-
te" continuará todas ae noites
em duas sessões, ás 20 e 22 ho
ras, e oferecerá, hoje, ás 16 ho-
ras, mais uma "matinée" da mo.
cidade com BO % de abatlmen-
to nos preços das localidades.
Amanrã o Recreio dará "matl-
née" ás 15 horas oferecida á
lixmas. famílias cariocas.
"FLORES A' CUNHA!" E' O

TITULO DA NOVA REVISTA
DO RECREIO

Albano Pinho e Mario Lago
escreveram a revista "Flores ¦&
Cunha!" que no Recreio eetrea-
rá na quinta-feira.

WVAS E fiC.Or
AFSOCTA(.AÓ MANTENF.DO.

RA DO TEATRO NACIONAL
— Ua s.Jcrtrtaria da A. a. T..V
m^.bemos o seguinte comuaica
do

No Intuitr de estar mas em
-.ntactu ;oir o melo t^atri ?..

deenrte, atender mais cômoda
mente, não si a «eus associados
como aos demais interessados
«sta Associação participa que
transferiu a sede social para c
beco da Carioca n. 24. onde já
se encon-ram era pleno fun*iona
mento todns ns suas eeccBes. In
cluslve. o cablnete de leitura
'Om farta ?o!eçãr d= iornals e re
v!s*ae de todo o pais.

UNUO CIRCENSE — Reall
za io-ee hr*je umn co'eta publica ecn
benpficlo Ac* artistas d<> Circo «
União Cir~*nse pede e espen
Ia n-.p'il.*!cã^. -arHvn o «eu xpaXo
a ste Justo ftapreendimento.-'

no período de 15 do Abril de 1924
á 15 de Alirtl de 1935. '¦'¦'¦''¦ ,<¦'¦

E a escolha deverá cair no com-,
panheiro, que pelas suas qualida-»
nes morais e atitudes sociais,,
possa vir trazer-nos a hormonia
que tanto necessitamos, acabando!"
por fim, a dessidia que reina en- ''-
tre nõa.. ' ".¦

Companheiros, tudo.pela Soc.19. s
dade, .Companheiros, só unidos é, ,¦
qúe' poderemos defender e prepa. ..
mr o nosso futuro. Todos á grau-i '
ue reunião. — A Comissão.
REUNIÕES DE HOJE:

SINDICATO OUS 1'RABAi
LHADORES EM TRANSi'OR- .
TES TERRESTRES — üe ordèm/l
do Sr. Presidente, são convidados'1
todos os companheiros que traba-
lhain em veículos de transporteis
a comparecerem á assembléa gerais
da classe, que se realizará boje. áa.
20 horas. ...OI,

Ordem do dia — Execução da-'
lei de oito horas para 05 tiaba-,
lhadores em transportes. — Vi- ;•'
riato A. Nunes, Secretario GeraliO'o

SINDICATO DOS OPERÁRIOS,
fc; ^..•.l'i:tEGADO.. NA INDUS.'!..;
TRIA DE CONSTRUÇÃO NA-«T
VAL — De ordem do compantíei- -*¦

fpesidente. e de -acordo cott»'«?
o 5 3" Jo '.rt. ?R° .-!¦- Tigiatudos,--?.-
convocamos os associados quites,.,
para a Assembléa, em 2a convo-,.
cação, á realizar-se hoje, ás.ll>"
horas, na sedo. A rua S. Bento'':
U. 30. Io andar. .«.

Ordem do dia. — Leitura.o,'
aprovação da "Ata" anterior;'"
leitura dos balancetes dos mêsea'«:
de Novembro e Dezembro do atio."'
1,. findo; Expediente e bem ge.arál. — pjlo «Sindicato-r— Manúéty.
Severo '¦ Filho-, Secretario Geral./^.v
DIVERSOS COMUNICADOS: "

CAIXA BENEKICENTh. iJÒS ',
OPERÁRIOS EM CAL^ADUS 0-r>
Em nome do S»*. Presidente ,'m'Âconforme determina o art.' 39, le- -
tra "b", dop estatutos ora vlgòr,*.-
convido os Srs. .Conselheiros- a ,i.comparecerem á sèssãc prepara-'.
toria do Conselho Admtnistrtativa
jesta Caixa, que s<< realizará se. '
gundalfeira, 29 do corrente, ás i9„.;
noras. — (a) Sátiro da Silva Liiiia
1° secretario.

CENTRO DOS OPERÁRIOS B
EMPREGADOS DA LIGHT B

COMPANHIAS ASSOCIADAS — -.-
De ordem do Sr. Presidente, são
convidados os Srs. associados qúi-
tes a tomarem parte na Assembléa

Geral extraordinária, em conti-.
nuação da do dia 22 do corrente,
a realizar-se depois de amanhã, ás
20 horas, na sede social. — CirUo 0
Pereira dos Santos, 2° secrotarib «
em exercicio.

SINDICATO DOS OFICIAIS
BARBEIROS E CABELEIREI»*:
ROS ~^ DISTRITO — Em con. ,-;
imuação á Assembléa jâ realiza- "-
da convido os sócios quites de açor «
do com o- artigo 36 dos estatutos
para'- á- eleição ' da -; Diretoria, ¦:«
Conselho .Fiscal., e. Comissão de.?
Sindicância que" se. realizara, pò
dik 30; dó .corrente"ás'20 horais_T.r
na sécie á'Pràçá';TIrádentes .4íV>?.Ç
VHiúxíãtii''. Em0obediência.ao re-''
ferido i artigo, só tomarão * part^o
na eleição os associados qultêá
apresr-lando o recibo — A Se-
cretarla.

m
IIo

m

i:iV.

uy

almOfada e* passadtsmo :
— Para as roupas de cima, no-
verão, devemos dar preferencia .
aos tecidos claros. leves, bem per-."
tneàveis ao ar (terldns troplnals),
em modelos amplos é folgados.—
IPÊS.

OS NOVOS OFICIAIS DA
SECRETARIA DE MA-

RINHA
AS HOMENAGENS PRESTADAS

AO COLOCADO EM 1» LUGAR
Os sub-oficials escreventes do

Gabinete do Sr. Ministro da Ma-
rinha. Colombiano V. Necrão. AIÍ2
cino C. de Oliveira, Edgard Rosas,
Jullo César Ferracini e Nr.lson M..
Bastos, ofereceream. ontem; uni:
par de platinas ao' seu ex-colngà'0
sub-oficlol teleffrafista. Engenbeit.
ro Celso de Magalhães,' que, era
virtude de sua colocação obtida
em recente concurso eralizada
para preenchimento de três vagáa
de 3° oficial du Secretaria de Esta- '
do dos Negoulos Ja Marinha,' tol.:
nomeado em Io lugar pára pre*' '«.
encher uma dás referidas vagas.- '.«

O Sub-Lliclal escrevente Edgard .'.;••
Rosas ofereceu ao homenageado o.
a platina em questão, tirando que.'. «
tazia questão que «sta foses usa-
da em pr,mélrò luivar na carrélrii"" *
que o homenageado iniciava e com '•

palavras repassadas de carinho,
abraçou o homenageado, sendo
esae por todos abraçado. Disse '
mais que o Quadro.dos Sub-Ofi-
ciais da Armada perdeu um dos
seus primeiros valoreis, mas o fato
estava em si compensado cor quo -
a Marinha ainda continuava a
contar com as qualidades do hõ- .
innnageadoj. ZZZ

O ex-sub-oflcial tt-legraflst» ,-,.
Celso de Magilbjes. hoje 1" Te- _2
r.ente honoi<uHo — 8* oficial da --0
Secretaria de Criado da Marinha,. 0,
. omovldo agradeceu a homena-
¦-•em afirmando que. apesar de ter 0-
sido elevado para as funções que i- o
oar desempenha, continuaria, en-..^..
tretanto. a ser sub-oflclal de cora- ,;;;
<âo. pois reconhecia o valor do .0*0
•apcl do sub-oficíal de Marinha o

na Marinha. ¦¦¦ ...^
A hom-.-nagem foi assistida pel«-"0^

8r. Chefe da Ia Secção da referld!» 
"_.-;;

Secretaria de fSstado e por ses**- ;vc
dignos auxiliares. ' ¦ .:.
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Direitos adiianfei»
ros sobre o café

na Argélia
0 Brasil tem sido sempre o

, maior abastecador, de café du'Ar»'.gélla, registrando o, súa'exporta»
>âft",utn acentuado ainTientn , a

....'"haj-Hi» 4e 1928. cujo>f«'ii'n*o ntln»
*.,','-piu Ei^vlSO nl>4 sàMa .n*3__B anc P*V" 'Tá. jauo ano seguinte alcançara"196" 227 sacns. élevandp-ae «saa a

201.401 em 1930*. a 208..98 èm
1931 o a 210 096 em 1932, espe*
vando-se que o volume do ano

.passado,.ultrapasse esses 'íiütnos
algarismos.

Desde muitos anos que o<- dl-
reitos "fle entrada estavam fixa»
dos em SOO francos para cada 100

¦quilos, direitos esses que, embora
um pnucn elevados, aram suporta»
doa pólos consumidores, quq con»
sideram o café como bebida na-
cional.

Entretanto, segundo o "Jornal
1 Oficial" de Ddn corrente, desde o

dia íl.» a Alfândega Municipal
Marítima passou a eobrar uma
sobretaxa de150 fràncOB por 100

,. quilos, taxa essa que devarà vir
gorar até 31 de Dezembro de

«193,.. ¦"* . . ;- •¦
. Devemos considerar como de

mima importância: para nõa. essn
..jwa agravação a que ficou sugai*
fiitoío noeso''.café. atendendo-ae ao
i fito de ser á Argélia um dos pai»

ses que figuram em destaque no
quadro da nossa importação da

café, cuja população, eó a Indigona'em dé 5'. 671.867'"habitantes em
1931. o na c_uâ. o-Usc. do-sa-êtem
iima importância considerável
cesse pais.

Esse aumento certamente irS
ter seu reflexo no edneumo e,
«ixalá tal aconteça pois. qaé. as-
èira sucedendo;-* as., autoridades

.que determinaram'a*medida, não¦poderão 'inistetlr-na_..inahütiíisãp
"tio aumento.'' voltando''portanto a
taxa antiga, como. jactem'auc.ai»'
do em alguns países. .>.,..:¦

EXPORTAÇÃO
DE POMOS

O desenvolvimento que vem to»
mando as nossas exportações de
frutos, em geral, bem demonstra
o grau de prosperirade que está
atingindo a pomicultura nacio*
nal. com isso, a nossa ,lavoura
vai se libertando do marasmo em
que se definhava ha tempos pas»

sados. entrando de fato, no ter-
reno das iniciativas proveitosas.
Jã constituo quasl um esteio de
inestimável valia ao surto econo»

•_ mico do pais as exportações de
nossos frutos, encontrando fran»

. ca colocação nps mercados impor-
tadores. Incentivar tudo quanto
fôr era prol cfçsees empreendi»

l. mentos é eer .èrdadelro cicerone
do eng.andenelmento de lassas
possibilidades maiores.

No ano passado, isto 6, de Ja-
neiro d Novembro, o Brsail ox-
portou 2.513.500 caixas de.iaran-

•yas, quo produziram nada monos.
__.(ie .639 mil' libras, equivalentes

cm no6sa moeda, a 53.843:000$.
Confrontandó-se com às expor»

..tações dn ano anterior, em identi»
coe m6f.es. tivemos em 1933 um

¦ acréscimo apreciável, do 612.54S
caixas, no valor de 40 mil libras,
ou de'14.4'17*0_0_.

Isso apenas com relação a !a-
ranja, cujo consumo aumenta ca-

,-. Aa dia que se paesa.
«, Referenteinente, os outros fru.

tos, as remessas naquele período
foram de 128 495 tonelada*», quo

._*. produziram 441.000 libras, equi-
valentes a 35.069:0008. dando um
acréscimo de _ 56.000. ou
8.471:000$, no. mesmo periolo do
ano anterior.

Nos onze meses decorridos do
, ano passado, portanto, a nossa

exportação de pomos produziu
em beneficio da economia do pais
uada menos de 1.OS0.00O abras,

equivalentes a S8.912:00o$000,
cifra essa que sô pôde ser ajmon-
tada daqui por diante, dada a
boa vontuüa de nossos exportado-
res em levar por diante .nMati-
vae que corroborem sempre, no
engrandeci meu to. da riqueza que,
de fato, possuímos e«qúe jazia em
situação de indolência."TELEGRAMAS,i 

,'A-
SERVIÇO ESPEi..Aí. DE CON»

XEI_BCRC?0. LIMITED E DE
NOSSA REPORTAGEM

ttio de Janeiro
City Imp. Co.

írulnerlcs Co,
Ltd..-. . . .

S Paulo Rall-
wall Co. Md.,

Western X'ólè-
Itrniili Oo. Ltd,
5 "I" Ds. Stock

0-17-6

2-0-0

'0-17r«

2-0.O

83-O-0 83-0-O

100-0-0 100-0-0
frruuos o^itun- .

aEinos;
tmp. ae mierra
:.,brlt, .3,112. ,".!•:,ÍOl-5-0
Coi.sol, 3 l\t'°i"
1IOI.EA. dis Mli.Aó:-
Italcahle:'' COm» :

pasíiiin Itália-*
na _iai uài-r;
lelnifrMflrl Sot-
tomarini liras .

-7-
101-5-0
75-10-0'

72.50 71.00

".Varren, Bros. ......
WessOn'¦ Oll and Snow-

drlít . . 54.'3-
Wósterri Union Telegraph «0.50
Wesllngbouso Electric. 43

. .VcÈ-i.vorth .*,,'. ...... 48.00
Bancos:

Bani; of Montreal .... 191
nankees. Trust .... 123'anailmn Bank ót Com*
merco  150.50

Central Hannover Trust.' 123
Clioee National Bnnl<* . . 26.50
First National Bank of
Boston  33.25

«uiunt. Trust ot New'STorlt *'. '.,... 810';..
in i«na« City Bank' ot

Somenas ', »
, Brutos secos

DIA 26 DE JANEIRO

I
I
ií)--.':

Paris sILondres,
ira. por £. . ,-

Lisboa si Londres,
esc. por t. . .' 

Itália sILondres,
Ura por £. . .

Madrld SiLondros,
, :¦ pes. por.£.«...
| New York,, s|I_on-

.' dres. dol. tel.¦ por £. . .'.,..' ,
Desconto» bu

, bancos:

Da Inglaterra . »
Da Franco . . »
Da Itália ....
Da Alemanha . .
De Londres 3 m.":-- tlcompra ".-¦.¦ .

tlvenda . . .
. TÍTULOS BRASI-

LEIP.Oa

8 2-0-0
78-10-0
23-0-0

._._!-'.
-• _!|'!;'

30-0-0. 30-0-0

G3-0-0* 65-10-0

33*10-0 83-10-0

18-0-0
12-0-0

4-Ò-0

* ,. -

im

Federais:
S-mdlng 5 •.•
N. -Fundlng 1915
Conv. 1910 4-I-
Enu«r de 1913

- 5 *\» . . . . .
Funning 19 81

¦ » | • _ • • • •

Estaooals:
.Distrito Federal
•-;'$ •l". . . *. •
Rio de Janeiro

1927 5 "l* v v
Bala 6 "i* . . 

".'

Fera 1928, 5 •!•
TÍTULOS DIVGB-

soa:
Anglo South Ame»ua
Bank of London

& South Ame»:
rica Ltd.

Brazliian Tra-
tlon Lierht and
Power Co. Ltd.

Brazliian Wad-
ren Co. Ltd.

Cable fi Wre-
lesse i.td. (B.
Shàres) . . .

Indu.trial Cli. tn
Industrias L. 1-13-1% 1

Royal Mall Steam
Pocket C.Ltd.

Leopoldina Tram-
way Co. Ltâ.
6 113 •l» Ted.
Deb. 1933 . ...

Lloyds I< a n k
..Ltd. (A Bha-

*••)• » i j í

COTAÍÕKS DA
BOLSA

DE NOVA YORK
FORNECIDAS PELA UNITEI

; -PRESS. '
Fechamento oa Bota*

26 de Janeiro dé 1934
Àllled Chemical & Dye 154.50
Allls Chálmors Mfg. . 20.75
American Can ..... 101
\.'»ncan Cas and Foun»

dry . .... . . ..... ... 27.75
American Forelpcn Power 27.75
American Gas . Electric 28.25'
Amerlòan Locomotiva . 32.50
American--Metal". . . 20
Amerli-tn Power & Light 8.25
-Vmcrlcan Kadiatoi & át ;
.Sen .... . . . 16.26

•xhií-rican Smeltlng Refl-
nlng .'.v .........; 43.75

American Sup Power. 3.12
American Tel and Tel ... 117.12
American Tobacco "B" 74.12
American Water Works. 22.12
American Woolen .... 13
Anaconda Copper .... 15.87
Andes¦¦.' oppei. i .... NIc.
«\rmours ¦ ot Delowiare

(pref.).,,.,-., .-.;• ... ,. N|c.
'Armours Illinois '•A'".', it, ' 5.75
'Armours.:IUInol8« ".B!-.:...... 3
Armours .tllínois "Cpref.). 69.BO
Associated Gas. ¦.&:-Ele-"' .
ctrlc 1

Atf-hlnson Topekà Santa
Fé . . . ... ... 68.50

Atlantic Refinlng. ... 32.12
Atlas Cirporation ... 14.13
Auburn Motor» ... . 51.62
Baldwin Loeomotlv*. . 18.10
Bendix Avlation . . . 20.75
Bethelehecn Steel .... 44.62
Brazliian Traetlon. ... N|c.
Bu.-Tougbs Addlng Ma»

¦ chlne ........ Ií
Oanadlan Pacific ..... 16.62
Case Treshing.Macnine 77.87
Caterpillar Troctor. . . 28.37
Cerro de Paseo .... 34.25
Chicago, Mllwakee St.Paul 6.75
Chrysler Motors . . ... 54.62
Cities Service 3.12
Columblà Case"Electric 14.50
Commonweadth Edlsln. 65
Commoriwealth Southern. 2.75
Onn.niidatea Qae of New

Yórk . ¦¦;. ¦..„.. .. 42.2»
Consolidated Oil .... 11.75
Continental Can ..... ,79.2.1
Corn Products .... 83.50
Creole Petrolmim . .Vi'. 12.25
Cúrtlss Wlílght Alrpla-

,«ÍCrieS _;;-, .|.,Lr,f-iK|'V,ri.','i,'i' .-- j 3.87
Dominion-Storew>,^ Vi. „i-.... 13.75

-Douglas. Aircriáft ..." . i21'.37
Du'Póht de Nemours.. . '99
Eaetmon Kodak.. .... :SS.50
Electric Bònd and Sharo. 17.50
Electric Power and Dlght 6.50
Electric Storage Battery. 51
Eriginers Publio Service. 6.50
First- National Stores . . 5S.50
Ford «Motors of Canala . 20.37
Fox Film (New Issue). . lò
Generol Aspball .... 1S.75
General Baking , ... 12.63
Gênero] Electric ... 22.50
General Foods ..... 36.12
General Foods  36.12
General Motors  39.13
Gillette Safety Razor. . . 1] 75
Glidden Cirp  17.75
Gotl Dust 19.50
Goodrich B. TI. .... 1G
Goodyear Rubber ...... 3S.62
Granby Copper  10.75
Great Northern Railroad 26.50
Great Western Cusrar . . 31.37
Howey Gold N|o.
Hudson Bay Mining . . 9.13
Hiidson Motors .... 21.87
Hupp Motor? Co 6.50
rngersol Rand .... 08.31
International Buslnes Ma-

chlne i.. . , . . . . 147.75
International Cement . . 34.50
International Itarvoster , 42.37
lntcrnatlonul NIcked . . 22.37
International Tel and Toi. 10.12
TCénhecott Copper .... 21.38
ICroger Grocory  2S.62
L/ambert Company: ... 27.50
I-ehnlan Coi-p. ..... 74
I_ehn and Flnk  13.25
Mack Trucks Incnrpo»
-.liam! Copper ..... 5.25
Mining Corp. of Canada. 1.80
Uls.ourl liansas Texae

pref.) 
Miasourl i Pacific. . . . ._
Monsonto Ohemic-J . • •
Montgomery Ward . . .,
Nash Motors . 

'..'.'_.», 
.' .

Nationa)., Blacult .. '. . .
National. Casli ¦ Réglster ,
National Dalry Pdoructa.
National Lea d Co. . . .
National Power and IJght
Néw Vork Central . . . .
Nlagara Hudson Power .
Nitrate Corp. of Ohlle. .
Noranda Mines .....
Ndrth American Co. . .
Otte Eleva tir . . . „ m
Pacific Gas Electric . .
Packord Motors,... . .
Paramount publlx ....
P»itlno Mines ......
Pennsylvanta Railroad. .
Philips Petroleum. . . .
funilr Service ot Nova
Jeraey _

Radio Corporation. . . .
Radio Preferred "B". . .
Remlngton Rand ....
Seai-s Roebuelt .....
Siímins Company ....
-Socpny Vüocum Corp . .
Soutihern. Pacific.. i.v .
Standard Branda-..-. .;-,•¦
Standard Gm Electric -.'...
Standard Oil of indiana .-•Standard OU ot Jalltor-
nla , . •

sundara Oll of New Jer-
sey .'-'¦ . •..'.'.*

Stone Webster ....
Studebaker. Corp. . . .
.Swilt International . . .
Texas Corporation ....
Texos Gulph Sulphur . .
Texas Pacific land Trust
Transamertca Corporation

13.12 Trlcontlnental
Union Carbide .....

0-2-3 lTnion Poclflc Railroad. .
United AIrcraft
United Corporation . . .
United Gas Improvement.
United Gus "New" . . .

13-10'íj United States Leather. .' 
United States Realty Imp.

j-0-o United States Rubber . .
United States Smeltlng .
United States Steel . . .
Utlliti'*. Power aiid Light

76-0-0 76-0-0 (pref.) . . . •_• * -
Utilities Power and Light
Warn-r Brothers. Plctu-

-17-9 " 
res 

'. ..... ."•' •

New 1'ork . . ... 26.50
Royal Bani! of Canada , 134

Cities Service 5' °\°. . . 40 87
Brasil . Federal 8 "Io 1941 28.75
Vi«n«>.*.timt, Uelnt de Ita-

lia 7 °\" ...... . 99.87
i- empréstimo- da Llber-

dade. dos Estados' Uni»
dos ....... . 102.13

-Imprestlmo Federa. Bra»
eilelro 6 l^T 1926-1957 28.75

t-mpresiuno Federa. Bra»
sileiro 6 l^»!01927-1957 28.75

Rio Grande 6 •)• 1968 . . 21
Rio Gronãe 8 T 1940 . , 21.75
Uunicipailiiade de Sâo

Paulo 8 "|- 1952. ... N|c.
i nulos- do Metade de áãc

Paulo 7 "l" 1940 ... 75
Titulo- do l_stnd«. de São

Paulo 8 »|« 1936 ... 25
rtiulo_ do t_!tadc de Sãc

Paulo 6 1|2 •*•[• 1957 . . N|c.
luuio- dc. Estado de Sâo

Paulo 1958 ...... Nio.
Bônus Mines Geral*

6 1|2 •I" 1959 . . . ; . N|c.
áiiniii Minas Gerais

6 1|2 0|t' 1958 ..... 22
Bstrado de Ferro Central

do Brasil 7 •|s 1952 . . 27.50
' «im6«o:

Libra esterlina .... 4.96112
Franco francês .... 6.19
Lira Italiana ..... 8.29
Peso argentino (100) . . —'-¦'...
luros dos empréstimos d

vista (Call Money) . 1~ 
CAFÉ'™

NEW YORK

, N|cot
Nicot.

Holé * Aut.
14.200 20.200Entraram

Ficando a
safra em. 2.871; 100 2.856.900
A existência orca por 1.318.700

sacos,-contra 1.826.500 eo ante-
rior.-

No ano passado or cava por
600.000 sacos nesta duta.

A exportação, verificada bole
foi: 4.300 sacos pura o Rio de
Jonelro, 9.706 para Santos e
8.000 para outros portos-do Sul
do Brasil.

CAMBIO

10 Idem 1904 port. . 606(000
21) ldem 1.983 ldem . 193|O0O
15 Idem idem ldem . 195?00ü

200 Idem Dec. n. 3.264
port. ...... I76$000

80 Idem 1981 port. . 190$00O
63' Idem Idem ldem . 1908500
14 Idem idem ldem' , 191$000. 8 Idem' ldem idem , ,- 192$000

Estadoais:
118 O, Minas f\» 200$ 204$000

8 Idem ldem 5008 . 5108000
10 ldem ldem 1:000| . 1:0258000
35 E. dl Rio 4 °[° . 104JOOO

7D.77 79.90

109.75 109.76

59.75 59.00

39.15 39.20

4.96,62 4.98.00

Hoje
3

3 1|2
S
4

Ant
3

3 112
3
4

11132 11|32
. 5|8 S|S

3|4 3|4

Bole Ant.

O mercado a termo 8 ultime
hora tnoStra-o_. apenas ,estavel,
sendo es seguintes aa ultima»
as ultimas ofertas de compra:

Hoje ti fec
Ent. era Marco . ; 6.Ô7 7.04
Idem em Maio. . . ,7.14 7.21
Idem em Julho . . .7.27 7.33
Idem om Setembro. 7.37 7.45

As ofertas de hoje demonstram
uma baixa de . 06 o • 08 cents
por libra desdo o ultimo fecha-
mento deste mercado.

LONDRES
No mercado do disponível fo-

ram as seguintes as ultimas eo*
tacoes em pence por 112 libras

Bole Ant
Para tipo -uperior
Santos  44|6 44|6

Idem idem 7, Rio. . 40|- 40|-
,SANTOS

O mercado do disponível fechou
hojo calmo, nas seguintes bases:
Tipo 4, por 10 quilos . . 14I80U
Anterior. . . . : . . .. 148800

As entradas orgamtn' por 18.847
Sacas, contra 38.141 no anterior..

a existência fica ausim distri*
..uída;

Sacas
Livre, hoje- 1.907.073
Idom anterior .... 1.999:989

As saldas verificadas hoje to»
ram: 24.856 sacas para os-Esta-
dos Unidos, 9.878 para a Europa
o 11.094 para outros portos, em
um total de 45.828 sacas; os em-
barques constaram do 111.763 sa-
cas do café.

SANTOS — Na Bolsa Oficia)
de Café foram hoje registradas
vendas a prazo om um total de
- sacas :ontra — nc ioter'0:
íctíhando o mercado paralisado
com as seguintes cotasões

Esse mercado esteve, ontem,
regularmente 1'lrmè, com ae taxas
em me)horla, revelando-se assim,
as suas perspectivas multo favo-
ravels.

Continuava, porém, pequena a
procura dé letras para remessas
e eram um tanto mais facela os
letra* dc coberturas provenientes
da'exportação de mercadorias.

O Banco do Brasil, õm conse-
quencia, melhorou «sua taxa de
saques para 4 71128 d., libra
50$190 e passou a comprar aque-
Ias letras a.4 15|128 d., libra
58$'290 .

Regulou a vjsta, a taxa de
4.7)256 d., libra 598592 e por ca»
bograma a do 3 253|256 d.,' libra
608166.

NeSsas condlcB-ee ficou o mer-
cado bem colocado no primeiro
fechamento )

Na reabertura, não acusou mo-
diflcaçüo algema e assim 

'_ se
manteve pouco trabalhado du-
rante o dia.

Fechou, porém, occeesivel o
firme. .

As taras que regularam para
a compra de letras particulares
foram ae seguintes:

A* 90 d|v. — Libra, 588290;
dólar. 118640; franco. 3720; Ura,
3950 e relchsmark. 48245.

.À' vlsts" - Libra. 5SJ690; do-
lar. 118740: fi-nço.3 

'. 
725; Ura,

8960 e reic_i<imark, 43305.
Cabogramc» — Libra, 683890 ;

lolar. 11Í790.
As taxas A* saque» foram a*

seguintes:

A 90 ds..
Londres. ... «¦-' 693190

A' vista:
Lf.ndrcs . . •"-'¦_»' 593592
Paris —*. 8755
Zurlch ....... —¦ 3S71H
Hamburgu. . 43.-125'
Milão .... 13005
Uiíboa .... 8545
Madrid . . . 13540
Bruxelas.'. . 28675
N. York ... 128001
B. Aires ... 3*735
Montevidéu . —•' 7$7UI>

CÂMARA SINDICAL
A 90 lf A' vtsti

Londres . . . 4 7|128 4 3|128
(59$190,748) (59$05O,484)

A;0_e:
Companhias;

50 De Santos port.. . 2428000
Debentures:

40 Aliança 1* 1453000
70 Mon. Fluminense . 2023000

COTAÇÕES DAB APÓLICES

Ás médias da cotação das apo-
llces da União, para o serviço de
transferenciai na Caixa de Amor-
tisação, hoje, são as seguintes:
Uniformlsadae, 1:0C08,

5 •I". . 1 . . ... 8268000
tdem Miúdas,- 6 '\'. . . 

'¦_•__

5 •!•' 821300O
ldem Miúdos. 5 •|". . —

ÚLTIMOS L.A-JCTES
Vend.

Ent. em Janeiro.
Idem em Fover. .
Idem em Marco .
Idem em Abril. .

Hoje
15850O
153500
153500
15|500

u. fec
153500
153500
158500
15J500

Parla
Itália. . » . ^
Alrmanha . .
Portugal.....
Bélgica (pá'pçl>
Idem- (ouro).' /'•'
líspanhà . ¦ , .
Suisa'-. '. . .
Suécia .'-,..-Vj»
Noruega ...
Dinamarca. . .
sirto • Pale»»
tina

1'checo- Slovfc-
quia. . 

'•'. 
. .

N. York . . .
Montevldéo . .
Buenos Aires

(papel) . 
','¦¦»

Buenos Aires
(ouro)

Holanda
rim) .

Japüo. .
Kumama•
AUstrla
Canada .
Chile . .

3755
13005
43525

; 8547.
!23676
13540
38710

8560
123000

737O0

• APÓLICES:
Uniformlsadae
idem 6 •!•.'¦¦•-'„_.
Emp Nacional

1903 port. . .
I da Bollvla ,
D smia õ" * m.
Idem 1:0003 n.
Idem port. . .
O. Rodoviárias n.
Mem DOrt :'. .
O T Nacional
Idem (1921). .
Idem (1930). .
ldem (1932). .

• Ferroviárias
(1«2* e 3-e.)

MllMIlIPAlS:
f 20 nm. . .
Idem port. . .
HOS nom. . .
ldem port. . .
IDO» nom. . .
ldem port. . .
ID14. nom. . .
Ideni part. . .
1917 nom. ... .
Idem port. . .
1920, port. . .
1931. port. . .
Dec n. 1.635 .

n 1 650 .
n 1.623 .
n. 1 623 .
n. 1.933 .
n. 1 948 .
n. 1.999 .

n. 2 093 .

Comp

8255000 S20S000

8193000 8173000
8388000 836*000

1:0123000
1:0003000

«— l:Ol5$O00

1:0128000

5103000 —
5068000

1333000, 1593000

1608000 15930O0

Petro-
31 de

Ho-

Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dc

1583000
157JO00
1908000
1818000

1578500
1563000
1898500
1803000

(OO-

33735

73690
38750

EXTREMOS

9-10*0
76-5-0

23-10-0

17-0-0
12-0-0
4-0-0

0-7-1 0-7-9

5-5-4% 6-5-0

13.12

0-2-3

11-15-0 11-0-0

-0-0

2-17-9"

27
5

82
26.87
30.37
4S.."iO
21.75
15.25

139
11.25
37.50
6.50
3|16

33.50
19
18.62
18.87

5
3.37

19.63
35.73
17.25

38 .75
8

21
9.87

46.25
21.12
17.87
27.75
24.23¦ 9.62

41.37

.47
.9.75

6.87
29.12
27.37
40

8 62

5.75
43.6.

124.75
34.50

0.50
17.50

2 63
11.50
9.25

19.12
98.50
53.S7

14.87
N!c.

ALGODÃO
LIVERÍPOOL

O aleodão disponível' brasileiro
fechou hoje. calmo o cm alta.de
. 08 ponce por'Ubra_
Pernambuco "fair", hoje*. 6.07
ldem idom anterior ..... 5.99

O disponível norte americano
fecha em baixa do . 03 ponce por
libra
"Fully mldd-ing", hoje .. 

' 
6.03

ldem ldem anterior  5.99
O produto norte amo.lcaho no

termo acha-so em alta dô . 07 a
. 08 ponco por libra. :

Hoje Ant"Fulllns mlda.lng":
Ent. em Marco . . 6.81 5.74
Idem em Maio. . . 5.79 5.72
Idem em Julho , . 5.79 5.72
Idem om Outubro . 5.30 5.72

NOVA VORK
O produto norte americano ne

mercado a termo no ultimo fecha
mento mostroü-so' calmo, haven-
vendo nas cotações baixo parcial
de . 01 oents por libra.

Hoje: Ant.
American mlddUng
Uplandfi . .... .-'-. 11.45 11.45

Ent. em Marco . . *»l.íl 11.11
Idem em Maio'. . . 11.25 11.25
Idean ém Julho . . 11.41 11.42
Idem em Outubro . 11.53 11.53

PERNAMBUCO
As condições deste mercado sfio

estáveis, cotando-se:
Hoje ., Am

Primeira 16 quilos;
Vendedores ..... —» . —
Compradores .... 438000-, 433000

Hoíe Ant
Entraram ..... 300 600
Fle. a unira em 113.000 112.700

A existência orço por 23.400
sacos, contra 23.500 no ontèrlor.

No ano p.-ssado orçava por
16.000 sacos nesta data.

A exportação verificada hoje
foi: 100 fardos.,do 180 quilos para
Santos.

Abatimento do consumo de on-
tem 200 saços.de 80 quilos."asíücar

PERNAMBUCO
O mercado de assucar mostrou-

so hoje calmo, com os seguintes
eotoçõcs por 15 quilos;

Hoje

Bancai-io . . .
Caixa Matriz .

MOEDAS
Libra (ouro) ... . .
ldem .impe!'... .
Franco (papel) ... .
Marcos (papel) ...
Peso argent (papel).
Libra tpapel) . . .
Heso uruguaio (papel)
Pesetas (papel) . ,".
Dólar (popel). . . •
ldem touro) ....
Escudos (papel). . .
i_iia (papel) ....

— 4 71123

77Í000

18930
135200

8740

BOLSA
Tivemos o mercado de valores,

ontem, em condições mais ativas,
porém a situação da maioria dos
títulos era evidência era pouco
lisonjeira.

De fato, as apólices da Divida
Publica revelaiara-eo frouxas e
.passaram a funoionor em deoünlo
bem acentuado.

As Unlformisadas ficaram oom
compradores a 8208, as diversas
nominativas a 8178 e as ao por-
tedor a 83680OO.

Sofreram as primeiras uma de-
preclação dé 103000 mais ou me-
nos e a ultima de 48000.

As apólices da 'Municipalidade
continuaram era boa posição, _en-
do cotadas varias delas com me-
lhorla de preçoe..

Registraram-ee negócios volu-
mosos sobro «a Obrigações de
1933, que ee negociaram a
1:0153, preço a que ficaram com
compradores. _

As obrigações. de Minas,' po-
rêm, desceram a 1:0223, cora o»
demais títulos estaduais Inaltera-
dos. Subiram as ações do Banco
do Brasil a. 3803, compradores,
com «a do Boavlstá a 5308 e as do
Mercantil o. 4403000.

Os outros valoree em evidência
não ¦ despertaram o menor Inte-
resse, aliás, como so vê em segui-
da, nas ofertas o vendas do dia.

VENDAS EFETUAD-U-
apólices:

1050 O. Tes. 1932 . . .1:0158000
O. Ferrovlurliia 3 e. 1:0123000

6.75

Usina. 1... ¦•;•-•¦
ldem 2* . . . .
Cristaes . . . ,
Dcmeraras . . ,
Terceira Borte .
Somenoa . . .
Brutos secos . .

Usinas l»_ .
Idom 2* . . .
Cristaes . . .
Demeraras . .
Terceira sorte

N'oot.
Nlcot.
Njcot.

^8500Nlcot.
73500

58.00 a 6J200
Anterior

Nlcot.
Nlcot.
Nlcot.
Nlcot.* Nlcot.

. S Gerais
42 ldem
12 Idem

109 D. Emissões n-xn.
62 Idem ldem. ldem _. .

200 Idem ldem ldem . .
106 Idem Idem idem . .

1 Idem Idem port. . .
9 Idem Idem idem . .

75 Idem idem ldem . .
41 Idem idem ldem . .

120 Idem Idem idem . .
Municipais:
7 Emp. 1904 c|3 cou-

pona vencidos n.

S20S000
S25S00O
8353000
817.000
813.000
8203000
8233000
S26300O
8333000
8363000
8383000
8408O0O

Dec n. 2.097
Dec n _ 339
Dec. n. 3.264
MltKIClFkie 009

estados: . •
B Horizonte

1:0003 1 •l* .
Petropolis 7 »|».
P Alecrr* .8 •!•
Dec. n. 243 .
Dec n. 34. • .
R Grande 5003

8 •!• ...
ldem 1:0003 8*|»
Iguaesé . -. .
Pref de Alegrete

12 ¦!• port. ....
Pref S Leopol-

do 8 •!• ...
Pref Gravatal

8 •l* . ...
ESTADOAIS:

E Santo 1:0003
6 "l«

Idera 8 
'¦*!• . .

M.Gerale 2003 n-
Idem oort
ldem l :0O0S an*

tlgas ....
Irem 1:0008 n.

5 •«•
ldem port 6 •!•
Idem nom. 7 •_•
Idem port. q *|"
O. Minas 9 "l" 1:
E dc R de Ja»

neiro 1 -0003000
8 *\* 2.316. .

ldem 1-0003 2 414.
Tdem 5003 p. $"\"
idem 1003 port.
P do Norte 6'\*
Sertrlpe 2008. .
ldem 1:0001". .

A-.ÕE5:
Bancce:

Brasil. ....
Biaista. . . .
Comercio ...
Regional ..."
Funcionários. .
Mercantil . . .
Econômico . .
C Gorai . .
Português port.
C R Minas'.

C de Regi-hos:
Previdente. . .-.ontlnental , .
Areos ....
Sagres . . . .,
Guanabara . .
Co» tiKsooa:

A Fabril . , .
Aliança ....
B. Industrial .
B Pastor . .
C. Industrial .
S Aleixo. . .
Corcovado ...
Mae-.enee . . .
Esperança. . .
Manufatora . .
N. America .

P. Industrial .
Petropolitona .
I Mineiro. . .
Taubaté . , .
TIJuca
B de F*erro a

Carris:
M. S. jeronimo
V Minas .
Paullno B. F.
J Botânico Int.

C ntvETtSAS»
D9. Santoe nom.

Ds. Santos port.
Brama . .
Ds. da Bafa. .
L. Stearioa . .
T e Cnrruagens
U. Industrial .
A ' Borracha .
Mercado
M S.'Mathllde

D_BENTl<RKB:
Aliança (1* C.)
Confiança. . .
P. Industrial .
C. Gávea '. . .
Ds Baln . . .
Dn, Santoe . .
Magéense . . .
^lumlnenRe F.C.
A Paulista . .
Santa Blena. .
B. Artes. ......
Manufatora . .
Brama . . . .
I. Caraplsta
N. America,
Mercado. .

-_ 1908000

— 1758000

1763500 1768000

4SO8O00

.753000 —
025$000 1:03280OO

4708000
1053000

4503000
1043000

3308000
6308000

468500

403000

1453000

468000
4403000
303000

1353000

1508000

4208000

1153000
18O3000
1308000

703000

— 1158000

23S3000
2148000

23000

3:)) 108000

1508000 —

1803000 1753000

— 1928000

2018000
2053000
1993000

Preftitura Municipal de
polis, Petropolis tcoupon
191» é coupon 26 de 1921).

Prefeitura de B. Horizonte- (no-
mlnativus de 6 •!•).

Estado, do E Santo "6 ¦_•).
Catado ãe M Gerais (noral*

nativas 6 "."), até- o dia l
Intedencla Municipal de Pelo-

tas (408, coupon 42).
DKUI-t-i IIIHKS
Conipanmti Jarrli f» Alegrense

(9 "l" cupfio 16), até o dia 12).
tleleha.

Companhia Nacional de Nave*
iraqiio costeira (73).

Companhia Federai de Fundi»
C-O.- Companhia Ü- Nacionais (cupíu.
n. 28).

Uaixa de Amortização, até o dia
81.

Associação de Credito Hipoteca-
rio La. Urasllelro (8 -i- B. A..
cupão 111.

Compunhia Docas de Santos
(6 •!*>.

Companhia Brasileira de Por
toa tcoupon i!)>

S A F Hürilmann <7...|_).
Companhia Expresfc Fedei».

coupon 14)
S A Fabrica Brasileira de L

de Petropolis. pt_ropolls UO •••>
Companhia de Tecidos B Pas.

tor
Companhia l_dlflc._doi*a (.3).
Fluminense Foiuball _*lub
SocledAde P. Ui_ BôUis Artes

icdüpon' 17)
Banco Nacional do Comercia,

p Alegre (coupon 33)
Companhia Cerâmica Brasileira

(9 •I*', coupon 12).
UlVlllEMOI«8.
Cohpanbla Docas de Santos

183)
Companhia Nacional de O

tels tl2 :'•!•)¦*
Companhia Expresse Federai

¦l-8>.
Companhia Predial e de 8. do

Kio de Janeiro (953).
Banco de Província do R- G.

do Sul 168)
Companhia Hotels Palace.
S. A Bünoo Boavlstá 1258)
Companhia de Seguros T. e

M Argot" Fluminense 11U03)
S. A Auxiliadora Predial (8<

da 2». emldíâo e 93 da 1* erais»
são).

Empresa de T. e Colonlsaçso
i£00 rêls).

Banco Regional (88).
Companhia de Seguros M. ei

Previdente (603).
Rocha Miranda. Fllbos & C.

Ltad. (73):'
S A Companhia Imobiliária

Guanabara (4 "l").
Comtwnhla de Seguros T., M.

e de Acidentes Pesíoals U Co»
merdal dos Varejistas (40$).

Banco Mercantil do Rio de Ja-
neiro (20 cl").

Banco do Comercio e Indus-
tria do Rlo.de Janeiro (10$)

Banco Comercial de M. Gerais
(83).

Companhia de Seguros M. e X.
1'hiâo dos Proprietários (153>

¦ S. A Lojas Americanas (25$).
Companhia de Ceguros Me I.

integridade (5$).
Bandi doe Fuaclonârlos Publl-

cos (23).
Companhia Cervejaria Brama

(123)
Companhia de Seguros M. e

T. Garantia (8 T).
. Companhia d*. Seguros Sagres
(15$) .

Companhia Fabrico de Tecidos
•S P de Alcântara.

Companhia Bancai.a A. Brasi-
Ieira (8$).

Banco do Comercio (5$).
Companhia Força e L. de Pai-

myra (10$).
Companhia Brasileira C. dè

Calrlo (12$).
Banco de C. Geral (6 "Io).
Caía Bancaria Andrade Arnaud

&¦ C. Ltd. (10 •(').
Companhia C. Pastoris do Bra-

Sll (2$400).
S. A. Sanatório Botafogo

(83).
Banco Nacional do Comercio.

P. Alegre (78680).
Banco do Brasil (15$), até o

dia. 29.
Companhia Imobiliária Ko_raos

(6$).
Banco Prcdlul do Estado do Rio

de Janeiro. Niterói <lu$'
.8. A. A Mutuante (10$).

Empresa Industrial do Melho-
rah-ientos no Brasil (8$).

Companhia Administradora e
Construtora Rosário (12$).

Banco de C. Mero-iitil (7 T).
Empresa das A. do Caxumbü.
Companhia de Seguros Niterói,

Niterói (5$).
Companhia do Seguros T. e

M '-.'úio Mundo.
Banco Comercial e Hipoteca-

rio dò Campos, Cair;pos (18$).
S. A. Estamparia Leão (20$).

RESTITUIÇÃO DE CAPITAL
Companhia Fabrica de Papel

Petropolis. paga as debenture*
que Corem sorteadas no dia 30
de Novembro de 1938.

Companhia 'taubaté Industriai,
em Taubaté. resgata 1.500 deben-
tures sorteadas. Cada debenture
será resgatado pelo. vapor de
Rs. 2043000. sendo 2008000 do seu
valor nominal e 43000 de luros de
três meses a se vencerem em
81-12-193., jâ descontados os 8 %
do «Imposto Sobre a Renda.

Sociedade Propagadora das Be»
Ias Artes, .esgota ao Dar. oa
1.013 rebentures sorteadas a 22
de Dezembro de 1933.

Prefeitura Municipal de Cam-
pos. Campos, resgata as apólices
do Empréstimo de 1918, com os
respetivos Juros.

Prefeitura Municipal de Petro-
polis, Petropolis, resgata as 146
apólices de 1918 e 53 ditas de
1921, qui foram sorteadas

8 A Auxiliadora Predial, rea-
gata ae letros rlpotecarlas da 1*
serie que foram sorteadas ou tro-
co por letras da 2* emisão.

CHAMADA DE CA-ITAL
Cotnpanntá Expresso Federal,

para os !.rs. acionistas, subscre-
ver as ecoes a ..ue tflm direito,
na proporção de duas aqoee por
uma do capitai atual e realirar o
pagamento em dinheiro, de 60$
nor nova icflo de 200$OOrt.

Companhia Cafeolra de M. Ge-
rals. para os Srs. acionistas a
realizar a quarta e ultimo en-
trada, equivalente a 20 'I* dn lm-
portancla das ações subscritas,
ue o dia 31.

RECOLHIMENTO DE SELOS
Departa-nefto </o» O/i-ieloa

8 Telepratoa
OIIIKTORIA OO UA.KniAl

Faqo piuilico de oi-neui do Sr.
.ilreioi 'isral aue de acordo :oni
3 art. 89 do Kegulamento dos

orreies. será retirada ls circula-
lão. a pai tu Je 15 do corrente.

CARNE VERDE
MATANÇA DE SAM'.. CRCSÍ

Bois

Para 8. Dlogd.
Para Subúrbios
Rejeitados".' . .

Total . . ,
Preços ....

105 2|4
160 2|4

266
1$0S0 a 1.1U0

Vitelos .SulnOB
I

I
171|2 | 15.1)2 I

5 1|2 | 13 lí

l$20O | 2$300 |
;{-00 | — I

I

Ovinos i Caprinos

10

10

MATANÇA DE MENDES

Bois

Para S. Dlogo.
Para Subúrbios
Paro D Clorá.
Rejeitados.* . .

Total . . ;
Preços .....

83 218
114 6|8

32 418
-0 4 8

_41
1$080

Vitelos | Suínos ; Ovinos

19
281|4

5 3|4

441|2
22 1|2

U- |
53

1$300
73.,

2$500

10

10

JJATANÇA DE NOVA 1GUASS0

Bola '

Matança . . . ,| 100
Preços l$080

I

Vitelos ISulnos jOvlno» | caprln-a

f -(•'-'

MATANÇA DA PENHA

ÍBols 
Vitelos i Sulpoe | Ov-lnos
.1

...*-.*¦..'. 84 36 33 —..._.* . .1 l$OS0 a 1S1O0 l$IO0 1$300|2$000 2SIO0I —
I

Matança
Preços .

Rio ae Janeiro. 12 de Agosto ue
l'J83. — . Elesbão de ü. Vcloso
lireior do material.

REUNIÕES DE CREDORES
Dia 27 — Falência de Pedro de

Alcântara.
TRANSFERENCIAS SUSPEN»

SAS
S. A. Empresa ae A. GeralE

Oãrangola. até o die 8.
Empresa de Construções Civis,

cm liquidação amigável, ate c
dia 31.

Banco Regional, até o dia 5
de Fevereiro.

S. A Fabrica de Tecidos Ma--ia Cândida, até o dia 10.
Componliia Industrial S. Ml-

nena. Itajubá, ate o dia 1.
S- A Fabrica de T. Esperan-

;a, até o dia 5.
Banco Português do Brasil j
Companhia de A Gerais San-

tana, ate o dia 23.
Companhia de Fiação e Teci-

dos C. Industrial, até o diu 30.
¦S. A. Empresa- Naclon'j.1 de

Petróleo. ,
M.I-...I'- LIÇÕES DE TITULO»

Banco Português do Brasil
ixocu aa suas ayues pelaa da nova
amiasão.

Companhia Predial e de Sénea-
mento do Kio de Janeiro, para os
Srs. acionistas, munidos de suas
ações ou oauteias paru receberem
ie acões pieienciuls emitidas.

Kr.bN Iul'.i5 >JU.- v O' A UAS
Dia 27 — S. A. Diário da Noi-

te, para assemblea geral ordlna-
í-la, ás 16 horas.

Companhia Noplonal o Impor-
tudora, pai-a. assemblea geral ex-
titiordlnarlii, ãs 14 1|2 horas.

Dia 27 — Caixa B. dos Em-
pregados da Alfândega do Rio do
Janeiro, pana assemblea geral ex-
traordinariu, üa 16 1|2 horas.

Dia 27 — Centro de M. de
Cohetruçáo, para assemblea geral
ordinária, ás; 16 1|2 horas.

CÃFE»
Revelou-ee o mercado de café,

ontem, em boas condições do fir-
meza, lendo acusado procura
mais desenvolvida para a rcali-
zação de novos negócios sobre o
disponivel.

Subiu o tipo 7, ' na taboa, ao
preço de 13$900 por 10 quilos, ne-
goclando-se na abertura 4.109
sacas é A tardo mais 2.545r no
total de 6.05-1, contra 2.901 de
vesporu.

Os últimos embarques verlfl-
cados foram ativos, o mesmo eo
vei-ICicando com as entradas
alias, ucn pouco menores.

A situação do nosso mercado
apresentava-ee bastante llsonjel-
ra, de sorte que fechou firme,
com o movimento estatístico ee-
guinte i

COÍAÇOES
Tipo 10 quilos
N. » 14$700
K. 4 14$600
N. ¦:';'. 141800
N. 6 . 143100
N. 7 . .'• 133900
N. 133700

Pauto 13370.
Na mesma data do ano passado

as cotações eram aa seguinte»:
Tipo 10 quiloe

8 131700
4 ....... 133200
a*******
6 » • • «¦ • • •
J *******

Em 1933
Desde o dia 1 . . . .
Em Janeiro de 1933 .
Desde 1 de Julho . .
Èm 1933 ......
Retirada do morcado

desde o dia 1 . , .
Existência:

No mercado
Em 1933

Vendas:

No dia 25 . ... . . .
Em 1933

_•_.-_._
2.41.9 •

207. »7_
187.803

1.803.957
2.250.737

583

Sacas
627.S9S
4SQ.311

Saca*
2.901
6.298

At.— Do "stoclí" sâo retiradas
iodos os dia? 600 £acas de con-
sumo local oara vigorar a •xis*
tencla diária exata. .

Aviso — Impoeto mineiro, 1800o
ouro, durante o mês de Janeiro,
33000.

No,ta — Imposto. Estado do Rio
l$000, ouro, durante o mês de
Janeiro, 58000.

At.,—. Café, bonificação de 10"|*
10 sacas.

Obs. — Café retirado do mer-
cedo pelo Departamento N os
Café, om 25 de Janeiro, 3 sa-
COS.

EMBARQUES DE CAFÉ'
Em 26 do corrente.

1:050$000 —

JUROS E DIVIDENDOS
Foram anunciados oa seguiu

i-es:
Iuros o_ .roucip:
Prefeitura Municipal de Porte

Alegre, Estado do Rio Grande do
640$000" Sul..

Em 1033 . . . . -.• .
DoSde o dia 1 . . . .

Média
Em Janeiro do 1933 .

Média
Desde 1 de Julho . .

Média
Em 1933

emlssSo de selos ordinários de Revertido ao stock
cOr carmln. serie Via- deaAe 1 de Julho .

...... 123700

...... 128200
113700

 103900
MOVIMENTO DO DIA 25

Entradas

Leopoldina (Minas) .
Idem (Rio) . . . . .
Idem «'(Niterói) ...
Marítima- (Minas) . .
Idem (Ro) . . .". .
ldem (S. Paulo) . .
Cabotagem (E. Ro) ..
Regulado: Fluminense"Ro"
Idem Espirito Santo .
Idem de Minas . . .

Antuérpia:
C. C. de Minus Gerais

Nova Orleans:
Ornsteln & C. . .. .

Los Ang-lcs:
Arbuckle & C. • • .

Los Palmas:
Slnner & C. . . . ¦ »

8. Pedro:
Hard, Rand & C. »

Lao Palmas:
Pinto Lopes & C. . .

Sacos

300

500

200

400

200

Total . . .
OPERAÇÕES A TERMO

1.92$

O movimento verificado na
Bolsa de Mercadorias, na abe»--
tura, foi do somenos Importância,
mesmo porque os preços estiv--
ram em alta e havia desencontro
de lotes.

Não so realizaram vendas n*
abertura.•A' tarde, porém, na segunda
Bolsa, venderam-ee 800 sacas e o
mercado fechou estável..

Regularam as bpgõea seguintes:
Abertura

Meses Vend.
Janeiro .... 14.300
Fevereiro ... 14.250
Março. . . „ . 14.150 '
Abril . „ . . . 14.225
Maio ..... 14.300
Junho. ..... 14.400

Vendas — sacas.
Mercado —• Firme.

Fbchambkto
Meses Vond.

Janeiro . . _, . 14.050
Fevereiro ... 14.000
Março. .... 14.000
Abril., . . . . 14.200
Maio. .... 14.400
Junho .... —

Vendas 600 sacas.
Mercado — Estável.
Total 500 sacas.

Comp.
13.600
13$S50
14.050
14.100
14.200
14.25»

Comp.
13.850
13.900
13.90»
14.000
14.150

14$.150

Total

200 réis,
Cão.

A troco do seio-em apreço seré
teita exclusivamente nas tesoura-
rios das Diretorias Regtonat. e no
período de 180 dias. cortados le
15 de Agosto corrente." Findo o
prazo acima mdl"àdo esses selos
perderão sua vali Jade.

Fim lo prazo é 11 de Fevereiro
de 1934.

Embarques;

A. do Norte.
A. do Sul .
Europa . .
África . . . .
Aüta . . • .
Cabotaçem r

Total

Sacas
2.087
1.030

515
4.011

129
2.035

300

320
1.050

363

11.863

Saca»
10.296

211.910
8.477

211.696
S.467-

2.071 596
10.007

2.943.460

164.625

Saca.»
11.297

850

630
"í30

MERCADO DE
ALGODÃO

Esteve o mercado de algodãot
ontem, ainda animado, com ope-
rações sempre desenvolvidas par»
entregas futuras.

AS vendas efetuadas & ternií
foram de 50.000 quilos de algo-
dão em rama.

As entradas foram de maior
vulto e as entregas bem regula-
res, pois, constaram de 550 lar»
dos.

As cotações regularam com
tendências favoráveis o fecharam
firmes.

O movimento verificado no
mercado foi o seguinte:

Entradas no dia 25.

Saidas no mesmo /dia
Existência no dia 26 .

Flardos
983

Fard-ia
550

7.128

O mercado esteve firme,
gorando os cegulntee preço*:¦ibra longa t*-

PO Serldô:
Tipo 3 . . .
Idera 4 . . .

f'ibra média:
Sertões:

Tipo 3 . . .
ldem 6 . . .

393000 a 4030O9
338000 a 393000

S7$000 a 3880OO'
3ÕS500 a 368500,

(Contínua na pagina 20*)
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Prefeitura do Distrito Federal
EXPEDIENTE DÃVREPARTJCÕEf

SKn.iRTARlA GERAI DO OA W*n"ri|S
EXPEDIENTE DO DIA 26 DE JANEIRO DE 1934

ATOS DO BB. DIRETOR GERAL
Designações:
Foram designados os seguintes fiscais: _
Antônio Casemiro Pinto, para ti 35' Circunscrição — Ilhas.
Marcolino Pereira da Costa, para a 3* Circunscrição — Gua-

ratiba. ...
Silvino Furtado de Lemos, para a 20" Circunscrição — An-

Quieta.
Paullno Pinto Mamede, para a 29» Circunscrição — Anquieta.
Jullo de Souza Gomes, para a 11" Circunscrição — Gávea.

7 h 7 Alberto da Silva Corrêa para a 23' Circunscrição — Inhaúma.
7 Trans/e» .nela — Foram transferidos:

Os Fiscais: Arthur Alvos Lopes, tle Campo Grande para Santo
Antônio; Clodoaldò DuaTte. de Anquieta pnra Santo Antonlo:
Hermes.de Souza Teixeira, de Anquieta para Campo Cirande: José
Gomes. Filho, de Guaratiba para Irajá: Silvino Izltforo de 011-
veira. de S. Cristóvão para Tijuca; Eugênio Rodrigues de S'uza
de Pavuna para 

"Santana: Enrico Perreirti dos Santos, de Sao
José. para S. Cristóvão; Thomnz de Moura, do Sant" Automo
para ;S. José; Josr. Marozzl Filho, de.Andaraí para Engenho"Velho: Antonlo Manuel do Faria, de E. Velho para Andaraí.

Os 4°8 Oficiais: Oscar Rodrigues de Pavuna para S. José;
Ayres' Pinto ReimSo Júnior, de S. José nara Pavuna; Joaquim
Pinto dá Costa Pilho, de Anquieta para Pavuna.

O Auxiliar de Escrita do extinto Departamento do Material
— Floriano Prudente, do Inhaúma para Anquieta.

'' Sub-Diretoria Administrativa
DESPACnOS DO SR. SOT-DIRETOR

José Alexandrino de Oliveira (1154); Lydia ..ntunes de Ou-
feira (1161); Gabriel Vàlentlm Lomdi (20500|33): Fraga, irmão

Cia»- Ltda. (601); Albino Ferreira (1183) — Roduzo a multa
á'metade, pagando dentro em oito dias. /oííW.i.

Igriacio Walder (433) o Pardellas & Cia. Ltda. (21972J33) —-
Caneelé-se o auto. em face do que dispõe o Decreto 4538, de 8
de Dezembro de 1933. j __,,' , _ ,

Alzira da Costa Ultra (715); João Antunes de Oliveira Gui-
marães ¦ (20357133); Manuel Martins Serra (21626133) — Cancele-

:¦ . o auto avista das informações.
> -Argemiro Alves de Azevedo Oliveira (231) e Giulianottl &'_ l_i_ (1147) ¦— Legalizada a.obra volto.

N. André Paulo (1162) — Mantenho o auto.
\ João Marnu.es dos Santos (21S20133) — Legalizada a no-va

eo. struçâo, volto.

EXIGÊNCIAS DA 1" BECÇ-U

\':'orge Primo _ Cia. (1291) —• Jun te. procurai,--.'.Valter Armôlin Schroder (732) —• Pague a taxa de expe-
áiente.

finstituto Comercial (1044) _ Junte o.titulo.

DIRETORIA GERAL DE FAZENDA
MUNICIPAL

EXPEDIENTE DO DIA 26 DB JANEIRO DE 193*
¦ UEHPACHOB DO SR. INTERVENTOR

Rapiiaci Fernandes Iglesias — Deferido de acordo com
formação. ....-,¦ ,

Bruno José do Oliveira — Deferido de acordo com a
moção.

DESrACIlOS DO BB. DinHTOB
Joeé de Souza Coutmtio— Deferido pagando-ee noe termoe

do parecer do Sr. Diretor. ,
João do Rego Medeiros — Diga so aceita o pagamento em

apólices do decreto ...462. . _¦ _"'¦'Leonclo Baena de Paiva — Pague-se em apólices do decreto
3.462, nos termos do parecer supra. ,

Pedro Pereira' da Silvo¦—. Retifique_e o valor locatlvo para
960*000.

DESPACHOS DO SB. ASSISTÍNT»
Manoel Pedro uouçoaves — Restitua-se.
M. Souza Filho, Antonlo de Andrade, Manoel Fernandes,

João Tosta do Couto e Lutz Marques — Aceite-se. em termos.
Maria da Gloria doe ,Guaran_s — Aceites em termos.' 
José Velasco Portinho — Deferido.
Odette da Silvo Rego — Deferido. *
Zilda Schroeder Goulart. Adaigisa da Fonseca Marques —

Deferido de acordo com a informação da Sub-Dlrêtoria de-Des-
pesa. _. , __ ;¦"_'•"

Amélia MartlnB Cabral -. De acordo com a informação da
Sub-Diretoria de Despesa.

Beatriz Pereira, da Silva — Autorizo.
Galdino da Silva Brandão — Deferido em termoe.
Isaura Novaes de Souza Pinto — Proceda-se de acordo com

o que propõe o Sub-Diretor de Despesa.
Cândido Emílio de Vasconcellos —. Aceite em termos.
Sebastião Placldino Leite-..— Deferido, ficando aem efeito a

consignação anterior. .". _,„
Prisco Cruz — Deferido ficando sem efeito a consignação

Gomes, 2« Oficial.

.

Visto, Oswaído

'—Mario Ferreira

Sulv Diretoria Fiscal
ii EXPEDIENTE DO DIA 26 DB JANEIRO DB 1931

DESPACHOS DO SR SÜR-tlIRETOB
¦-• Antônio Martins Fontes (1159); Alexandre Tavares (1126);

Alfr. Io da Silva Mesquita (1190); A. Bento de Mello (1193.);
Cobti.!to Vianna Coutlnlio ' (1156); Francisco de Souza Antão
(11V/.1): Macedo Portas & Cia. (1114) e Pereira Cabral _ Cia.
(111 5) — Dê-se a baixa.

klíredo Augusto Valente (1155) — Dô-so a baixa, observam
-o-s* a informação,. ¦.'•¦•¦'• -.;-.':

Venancio Tuxl (1186) — DS-se a baixa, pagando a taxa de
pereimpçfio.

fcompanhia Nacional de Fumos e Cigarros (19109) e Tertu-
Hanol Fernandes & Cia. (15575) — Mantenho a intlmação.

Adelino da C<-sta Vasconcellos (1201): Antônio Martins
(ÍWRV^B. Saraiva & Cia. (1197); Durval Pinto Souto (1202);
JacobV lagoda (1209); Manuel Martins Cardoso (1194).;'. Nelson
Andrnlie (1204); Theodor Wille & Cio. (1203): Theodor Wille &
Cia (li207,*». Therdor Wille & Cia. Ltda: (1208) c Vltorino Vioi-
rá da Fonseca (1196) — Deferido. . ' , ¦--._ 1 _'_.

Mas*-ts Alimentícias Aytnoré Ltda. (131(1) e The Rio de Ja.
neiro Fiíour Mills and Granaries Ltda. (1306) — Deferido; pa-
sando 20*000 por veiculo.

A K-rlos & Ferreira (1271); Francisco Antunes (1193): Dr.
Gustavo JArmbrust (1225) o Si A. Perfumadas J. & E. Atkinson
<t_62*» —': Dê-so a baixa. ' j 

. ' 
;

Ollvelim & M<-raes (1057) — Proceda-se dc acordo com a in-
formação dia Delegacia Fiscal.

A. Reb\. lo Irmão _ Cia. (1268) — Juntem a licença do cor-
¦rente exercido.

DELEGACIAS FISflAUS B DT.POSTTO CENTRAL DA
\ f MUNICIPALIDADE

RENDA BEÒOLHIDA EM 26.DB JANEIRO DE 193*' 
Candelária ......... 1:??Í_.S?
São Jostí .....'
Santa Rita '.'...
São Domilvigot*
Sacramento; . •
Ajuda • ¦
Santo Antot,úo
Santa' Terezáv
Gloria  -
Lagoa -
Gávea ........ t
Copacabana .. .\.
Santana ....... i,

anterior.' Joaquim Magalltdcs
Romero.

CADASTRO FISCAL '
(SE'DE: EDIFÍCIO DA PREFEITURA. SALA N. 22, 1" AND.)

RXI-EHtíWe A SATISIAZBB. „
José Borges Leal - Petição n, 96; Zona C. Sub-Zona 743,

Quadra 14 — Retira o recibo da declaração apresentada.-
Cadastro Fiscal, em 2G de Janeiro de 1931 *- ¦""*•'" *'

Leito. — Visto, Cunha Telles, 1* Oficial.

Cadastro Fiscal
EDITAL.

Pelo presente faz-se publico aos propnetarios e uso
frutarios do bens imóveis situados nas zonas A ¦— Central
B — Porturaria e Industrial e C — Residencial, cpie o pra
zo para a apresentação, sem multa, das declarações de que
trata o Decreto n. 4.368, de 29 de Agosto de 1933, foi pror
rogado até o dia 31 do corrente. . 4nai _

Cadastro Fiscal, em 15 de Janeiro de 1934. — A.
Werneck, Encarregado do Cadastro.

Sub-Diretoria de Rendas
pkspachos oo sn. sun-orenron

José Cardoso Machado, rua Francisco Eugênio 75;. Jo3o Pe-
reira Fontinha Filho, rua Álvaro Ramos 159 — Ctbrem-so em
termos para 11 e 19 vacas respectivamente, declorando-se no co-
nhectriiento quo a llcensa (s cobrada a titulo precário e sem pre-
juizo da ação sanitária federal. _ . . . . „ _' i„.

Antonlo Augusto Pinto Roseira, rua Projetada Arthur^te.
Empreza Naeial de-Petróleo, rua Itabira s|n, Avonida Automóvel
C1UVlbVoTdx.!mSBoavÍ6ta, rua Barão de Sertorlo 28 - Exo-
nerc^e de d„co meses do 2» amestre de 1933, pagando o imposto
respectivo.. .

¦ Í2« DISTRITO
-EsrAçnub oo su. sUu-uin_Ton

Retiflque-se

Retifique.90

Retifique-se

.••••••¦

,-i-a

.'.IV1

.,.

Gamboa
3'lspirito Santo
Rio Comprido
Engenho Velho
São Cristóvão
Tijuca 
Andara! 
Engenho. Novo
Meler 
Inhaúma 
Piedade 
Penha .......
Pavuna ......
Irajá ¦
Madureira ...
Anquieta 
Jacarepaguá .,
Realengo 
Campo Orando
Guaratiba ....
Senta Cruz
Ilh-ts ,•¦••••••«•••••¦•••<
Inflamavels  »\.
S«cção do Emplacamento,
Deposito Central ......

_.-;*

• _•••• •,
• • • •

.-•••.••. •••»»••#

6:S15S800
3-.975S7O0
4:403S100
2:707-100
C:887$500
7:793$60O
l:677íl02

564$20O
1:370S500

4B0Í50O
2:032.100
1:223*500
2:136S700
4:777$10O

517S100
5471*400

$
r:599í*0O0'1:45B«900

2:248$300
619 }000

1:213<?300
S

537$10f>
124Í900
189$500

l:409S90O
.$•

529S70O
251S100 

S
$
$

47S300
43:497$900
5:987.600

?

¦_earo.Marla 
to M--.£r-à^-o-de'd Pta* «8: Ernesto

Svalter Mee, rua Souza Lima 90 - Mantenho o »««-•»««».
Albino Pereira Dias, rua Nascimento Silva 16 — Rotltiquoso

dC 
^íltoTug^s^^fn-; rua Nascimento Silva 133 -Re-

U£iqMl1fnef-4rr^0*Lo,es, rua Visconde Plrajã 211 casos Ia
V ^Retmquem-se Paro 3 600*000 os valses de-çada. «MdM
casas II e II. - Satisfasa as exigências para retificação dos de-

-^bS-S08.* Souza Costa, rua ^udente de Moraes 136 -^*

nere-se de - mês do 1» semestre e 5 do 2" semestre do 18-af, co
branF?aS_Kli?i 

1 K& rua Sã Ferreira 53 - Indeferido.
Jton^d- 

SS* rua Sã Fcrroir^-64.
pára 9:600$000, à vista da informação. :.. . A__n„-c_ lio

Ray-iutido do Mello B, de Mendonça, rua-Joana Angélica 110
„ ha _ Retlfiaue-sé para G:760?00O, caua predio. .-._..-¦8 

João Ne^muc-no C Júnior, rua Prudente de Moraes 186 -

ReÜS.v~In^ío 'Mfr^rFrcltas, rua Visconde Plrajã 328 -

RCtTn?onieo 
^SisoTeCVua Visconde Pimjã 514 -Retifique-

30 PLrygia2Re0i0s$D!-Lopes, rua Bulhões de Carvalho 122, casa II
~ ?___*$S Slg^rru^Nascimcnto Silva 309 - Retifi-
n-e-f. l»^B5a*^?°0€0*oliyell.a) rua Qarcu D'Ayila 58 - Retifi-
""^oüIü- Mrat-lrofc Barros, travessa Margarida 44 - Retl-
fiquele para sfoooSOOO o valor do predio 531 da rua Nascimento
Sml^V\_d?aTe.dr-amR .Si Pomo*- lá •%*&*& • ^
bltramento * ^^^^g^J^' 

.
Carmelita Ramagem Soares, rua Prudente de Mc-raes 451

21» DISTPIT,
. ¦.-.-, -7.» ¦¦'.- ¦•'•;-; DESPACHOS .00 SB. BÜB-PIBETOB .....

Maria Adelaide Ferreira, rua Dr. Sà Freire 107; Manuol
MartlnB Ferreira, rua Alegria 169 — Junte o talão de recibo»

22.' DISTRITO
bBSPACBOS 00 BB. BCDDt-_rOB

Enéarnação Rouiigues. rua Soares da Casta «9 — Retifique,
se parn 3:00O$000, _¦:. , ¦,_. '¦

Bernardo José dos Santos Ferraz, rua Desembargador Izidro 1.9
— Retlfique.se jara 4:320$000. *; .,'¦>..

Eduardo Carnelrc de Mendonça, rua Santa Carolina 22 — Ro.
tiflque.Be para 5:640$000. .:-._¦_ ¦.-. 

_.,-¦¦. José Augusto Gonçalves, rua Bom Pastor 88 — Rettflquem.se
para 2;880$0O0 e 3:120$000. respectivamente,

Álvaro Porto Moltinho, rua Octavio Kelly 57 — Retlflque.-e
para S:040$000. ».».._

Celso Bayma ,nia Medeiros Pássaro 84 — Atendia-.
EXIOF.NCIAS

Bma Barroso da Silva, rua Santa Sophia n. 94 — Junte oar.
ta de fiança. ¦•«.»'•

Cia. Nacional de Rendas S, A., rua S. Migjel s|n — Deciire
quando foi anexado ao predio 25 da rua Garlbaldo o ta?rreno a
füa S. .Miguel.

i Rosa Vieira de Castro, rua Conde de Bomfim n. 2» e ourron —
Prove a não existência de cartas dt- fiança.

26" DISTRITO
D-SPACBOB DO BB. MJB'D_tKTOB -

Cosetta d'Avlla. rua ."antonlo de Padua n. l — Indeferido.
Jaymo Klttman, rua Victor Meirelles 194; Joaquim Gaia, rua

S. Francisco Xavier n. 892, casas 1 a V. Antonlo da Costa Lago,
rua Maxwell n. 266 casa V — Retlflquem.se de acordo cotn a ln-
formação. .. „Cia. Predial e de Saneamento do Rio de Janeiro, rua Maxwell
n. 169. casa XVII — Retifiquè.ee para 2:640$00O.

, Pedro Alves Reis rua S. João n. 22 — Retlflque.se para
4:200$000.

Beatriz Machado Vaz, av. Maracanã 423 — Retlflque.se para
5:22O$000. U:--,

Bernardino Ribeiro, rua Uby n. 52 — Retlfique.se para 3:0008
Alfredo Francisco Alves, rua Marechal Machado Bittencoiin

n. 93 — Retiflque.se para 3:840000.
João Marques Rodrigues, rua Victor Meirelles ns. 60 e 78 —

Retifique-se para 3:840$000 o valor do predio 40.v Hortenclo. de Carvalho, rua Universidade 45 — Retifique^o
para 2:520$00O.

Manuel Benedieto Luiz, rua Maxwell n. 35
para 4:560.100.

Margarida Drumond, rua D. Zulmira n. 79
para 4:200i*.000.

José Puente Porto, rua Baltbazar Lisboa 16 — Retifique.se
para 3:960$00O. ,

aMarit* Bastos, Tv. Paula e Souza 131 — Retlflque.se para
6:000|000.

Manuel-Portugal da Silva, run D. Maria Romana n. 38 —
Retlflqaf.se para 5:400$000.

Marianna Costa Alves do Mello, rua Oito de Dezembro 85 —
Ret'fique.se para 4:8O0$000.

Luiz Cardoso Martins, ruo Ceará n. 54... — Retlflqucso poi*a
J 360$000. .-:

Alexandre da Silva Azevedo, rua Visconde do Itamoraty ain-
meros 80 e 82 — Retifiquem.se para 4:440$O00 e 3:600?000, res-
pectl vãmente.

João José da Silva, rua Ribeiro Guimarães n. 9 — Retifique»
fie para l:680$OO0.

EXIOEKCIAS.
Sôc. Anônima Bastos! de Oliveira, run-.8 de Dezembro n. il4

Junte cartas de fiança ou contratos.
Astolphò Brum do Paula, rua Frei Pinto ns. 49 e 51 — Proce

o quo aiéga quanto a falta de documentos hábeis.
Elvira V., da Silva, ruá D. Maria n. 21: José Alves Camargo,

rua S. Francisco Xavier 55»; Manuel Cruz, travessa Cerqusi.-a
Lima n. 43: Manuel Alves Corrêa, rua Sauta Luiza n. 74 e outros

Provém a não existência de cartas do fiança.
Aurora Lopes Pereira, rua Derby Club 75 e 77: Eauitativa dos

E U. do Brasil, rua Maxwell 319 — Juntem documentos habsls
quo provem o alegdao.

Luiz Alves de Oliveira, rua Marechal Bittencourt 1G0 e on.
tros: Ermilia Bittencourt B. de Mendonça, rua S. Francsifo Xa.
vier n. 802: Roldão Silveira, rua Victor Meirelles 201: Ricardo
dô Almeida Pernambuco. Av Maracanã 43; Francisco Alves «Ma-
chadò. rua S. Francisco Xavier 379: Soe. A'. Bastos de Oliveira,
rua 8 de Dezembro 114 — Juntem cartas de fiança logalisadas.

DESPACHOS DO SR. CHKKIC DA 2' SRCçAo DE BENDAS
Vàldemar de Carvalho Motta — Junte as 3as. vias das cole.

tas que deram causa ao lançamento om duplicata.
LuizStamile — Junte ás 3as. vias dos coletas. i
João Mordallo & Moraes — Transflra.se. depois de nagas: a

multa do art. 157 da lei orçamentaria da 1933. uma averbação de
0,5 .'.sobre 20:000$00O e a licença de 1934.

Alexandre Soares Calçada — Transfira.se. depois "de paga a
licença de 1934.

Cia. Construtora Nacional S. A. — Junte as -3as. vias das
coletas territoriais.

Aiiglo Mexican Petroleum Co. Ltd. — Junto a certidão (co-
uheelmento) de Imposto predial.F. Costa &. Irmão — Junte a licença de 1934 e satisfaça 6
despnebo de 11 ie Dezonvbro de 1933.

2," Secção de Rendas, em 26.1.34. —A: Freirato
S. Meira, pelo Chefe.

Visto:

EXPEDIENTE DO DIA 25 DE JANEIRO DB 19S4 7 I
DESPAnOH DO SB. DIRETOR

Antonlo Pacheco de Lima, Manoel Tavares Valente, -tom
Monteiro e outros, Joseplia dós Santos Baptista e Junqueira *
Comp, Ltd. — Deferidos. -,

Cartas de aforamento 7*: ,
Maria Josô Leite — Passe-se a carta.

~ DESPACHOS DO BB, CHEFE DA 1* SECÇlO
Transferencia de dontimo uatif

Massa Falida de Zohl Slmão & Irmão (2) — Junta titule
do llquidatarln.

Manoel Joeé Pereira, Loozina Lopes Monteiro e Maria Eu-
genia da Fonseca Çoeta — Juntem titulo de propriedade.

MONTEPIO DOSI-MPREGADOS
MUNICIPAES

EDITAL
Faço publico para conhecimento doe interessados, que o par.,

tlr de 17 do corrente mês. fica extinta a responsabilidade do
Montepio quanto ao aluguel do predio a rua Coronel - Tedlm. 169,
de- propriedade do Sr. Juclntho Alves da Silva, visto o afiançado
Aldo Magrassl. haver' sido exonerodo. por' abandono de emprego,
do cargo publico municipal que ocupava, por àto do Exmo. Sr.
Dr. Interventor da referida data.' Montepio dos Empregados Municipais, em 19 de Janeiro de
1934. — Domicto Duarte Silva. Secretário.

DIRETORIA GERAI DE ENGENHARIA
EXPEDIENTE DO DIA 26 DE JANEIRO DE 1934

- DESPACHOS DO BR. INTERVENTOB
Despachos definitivos

Cnslno Balneário Atlântico S. A. (processo 31.320133) —
Aprovo. ; '

ATOS DO BB. DIRETOR GERAI.
Boletim n. 15, de 26IH934

Dando conhecimento, para as devidas providencias, da Cir-
oular n. 3, da Secretaria do Gabinete do Prefeito:"Para o vosso conhecimento e devidos efeitos, transmito-
voe, de ordem do Sr. Interventor Federal, a solicitação feita pêlo
Sr. Chete da 1> Região Militar, em o oficio n. 2.735, de 5 de De-
zembro de 1933: *"Tem sido bem grande o numero de funcionários de vossa
repartição que procuram esta Chefia, alegando que tem preste
de obter' o certificado de reservista para poderem receber seus
voncimentos. Muitos deles são funcionários antigos, empossados
em data anterior á promulgação do decreto n. 22.885, de 4 de
Julho do corrente ano, e com mais de 30 anos de idade.

Para os cidadãos nessas condições, não ha premente urgép-
cia para regularização de sua situação militar, razão porque po-
dem -transferir seu comparecimento a esta C. R. para maia
tarde- TV -. »¦""„_*'

Como os citados funcionários se encaminham para esta Che-
fta, certos da necessidade urgente e absoluta de obter seua eer-
ttfiçados para aquele efeito, sobrecarregando o pessoal desta
C. R., atualmente a braços cora exaustivo trabalho de atender
os. indivíduos que realmente têm urgência da suo quitação com o
serviço militar, solicito vossas providencias no sentido de que
sejam os mesmos melhor postos ao corrente desta'advertência
que, como se vé além de evitar aborrecimentos para os cidadãos,
permlttlrá certo desafogo no trabalho do pessoal desta CR.

Com referencia aos cidadãos de mais de 45 anos de idade, que
por lei estão dispensados do.serviço, militar, áünica prova qüe.
se lhes deve exigir em.face do decreto' ü'.,.22.885. de 4 de Julho
do corrente; ano, â a certidão que comprove essa Idade, nada ten-
do a vôr com o caso a: repafctição militar. .

Em 5 de Dezembro de 1933. (a.) — Raul Tavares". Saúde e
fraternidade» (a.) —.._0K,ri.a. Fontes".

Comunicando haver o Sr. Interventor mandado ficar á dis-
posição do seu Gabinete, a partir de 18 do corrente mês, a Auxi*
liar de Escrita dc 1* classe — Eugenia Julia de Almeida Re)s,

Mandando apresentar-so ã Inspetoria Municipal de Veterina-
ria. o ajudante üe eletricista de l1 classe — Djalma Leite Nabu-
eo de Araújo.

Determinando que no protocolo de Fiscalização seja adotado,
para registro obrigatório da terminação dos prazos, um livro
especial, cujas'folhas correspondam aos dias do ano ("po me-
rnorl-l) e que poderá ser organizado, pelos protocollsj.as, da se-
gulnte fôrma: gof. 

quede vem aguardar a^terminoção de
qualquer prazo, serão registrados (n. e local) na folha correspoa-
dente á data da terminação do prazo estabelecido,

bi— Diariamente os protocollstas entregarão aos Srs. En-
eenheirc* Chefes os processos cujo prazo termine, nessa uata, sen-
do a relação constante da folha de registro fechada e rubricada
pelos mesmos chefes; 

prorrogaçâo, na data correspon-
dente ao prazo anterior, .será anotada a palavra "prorrogação",
dente ao piazj au.wr 

^ loca dg acardo o novo- prazo;-
-Quando fôr concedida habitação, será anotada a mes-,

letra. H, seguida da data do despacho, (ex: --

por quaisquer

sendo o
d),

ma, com a
H.4|2|'-Í*i;0g 

protocollstas' .ficarão responsáveis
omissões quanto aos registros devidos.

íi.Ss^^

SeptVi^rlSte„r^Tco Cl_r_: i-üã Garcia 
"D-A-vila 4 - Satis.

^nt-nl^-io"- Oswaldo G. Cortez rua Comes 
Carneiro «;

Baroneza de Oliveira Castro, rua Avenida Vieira Souto 690. Cia.
Pr"cdPaTe" Hlprteoarta Fiducla S. A., rua Prudente «•' Mora«8
404 casas II a VI - Juntem oontr-toa ou cartas Pe fiança ie-

8" SECCAO "
, DFsp<aciiop no sr chefe

Manuel Martins de Almeida, rua Miguel Ferreira n. 2 —
Paga a licença, do corrento exercido o uma" averbação simples,
traiiBfira.se.

Maria Ignacia Oliveira — Pague uma averbação.
David Martins dos Santos, rua Angélica Motta 82 — raga a

licença do corrento exercício e uma averbarão slmnles, transfira.se.
Casemiro Gomes Vieira. Estrada da Ribeira 81 — Junte a 11-

cença do exercício pasmado.
M. Pereira «fe Pinto. Avenida Suburbana 2335 — Registo ò

documento,
Manuel Henrique Martins. Avonida Suburbana 3118 — Junte

O contrato da firma indicada pelo Lançador.
Joaquim Duarte da Silva, rua Um n. 61 — Paga a licença do

corrente exercido e uma averbação simples, tvanslira.se.
Alberto Antonlo Affonso. rua Américo Brasillense 122 — Jun.

ta a licença de 1933 o paga uma averbaljão simples, transfira.ae.
3« Secção tle Rendas, 26 de Janeiro de 1934. — _ . i. arneit.,

4o oficial. — Visto: Pires da Silva. Chefe de Secção, interino.

ti. do Brasil, rua Souza Lima 91. e outtogalizadas.
- Ju-tinf documentos %""p^rm"arr^s"da^ 

locaçOes
Pedro Henrique da Silva, rua Annibal de MentKnça *o

Compareça para prestar esclarecimentos ao Sr. lançador.

16° DISTRITO
DESPACHOS DO 9B. Ptin-DIRET^R

Nelson Ribeiro, rua Visconde Itauna 545 e 545-A — Retifi-
os valores á viste da informação."" " ido, .rua Ssno

informação.
qUe^n„d_V^v^:^^âdS".^rsS^ Euzebio 194 Pro-

Soma  108:270$100

DELEGACIAS FISCAIS
.1" 0IEODNS0RI0AO — OA-fDELARIA

EXIGÊNCIAS E DESPACHOS . 
'

Jofto Santos & Comp. — Junte a:licença do exercido de 1933.
Silva Rio _ Comp'., Pedro Josô Pereira das Neves,- Marto Pe-

I«lra da Rocha, Alcides Antunes de \Andrade — Cobre-se.
Paschoal Starale do Oliveira — Cobre-se a taxa de averbação

de ampliação do orçamento. \
Germano Gentil de Oliveira, Comp. Deodoro Industrial —

Paga a averbação, transfira-se. .
tNTIMWXo ¦

' Illo de Varlgne, rua do Mercado n.. 36, intimado com o pra-
so de 10 dias pagar 95$000, correspondente a diferença de im-
posto.

2' CIRCUNSCRIÇÃO ~ 8. JOSÉ'
EXÍGENCIAS E DESPAtUOS

Paulo Pohl, Dr, Gustavo Armbrust. — DS-se a baixa. .
FI.AGR.a\TF

Samuel Marquessu, Avenida Rio Bnnco n. 173, autuado porn&o ter dado cumprimento a intlmação ii.', 41, referente ao lm-
posto de uma vitrine.

4> CIRCUNSCRIÇÃO - S DOMINGOS
EXIGKNCI-8 E DESPACnOS

A: Rocha e Souza Ltd. — Prove a aceitação das obras feitas
BO predio.^Vrfiira o Franco Ltd. — Paguem a taxa de expediente.

Áneta & Comp.', Pinho Osório & Comp., Vianna & Nunes,
Gustavo & Comp., Castro & Pinho, A. Ka_tl & Comp», Almeida
Moreira & Comp., C. ... Wieee, Alüerto Agras Much, Carvalho &
Duarte, Fernandes Walter & Comp.. Ribeiro Mesquita & Comp.,
Machado de Azevedo 6 Comp., Gregory & Scheraen, E. F. Pe-
reira. Castro Sobral ,. Comp., Arlindo & Comp. Ltd., Antônio
rte Almeida, «, Costa _ Fonseca, O. Mirenick, Pereira Araújo &
Comp., Oliveira Vaz & Comp., Antônio P. CorrOa Vasques, B.
van Mastrujech & Comp., R Monteiro & Comp., Oliveira Pln-
to, Manoel do Pinho, Júlio N. de Souza & Comp., J. P. dos San-
tos Sc Comp., Custodio Fernandes & Comp., Octavio da Costa _
Silva, Vicente Pereira, Aristotenes Porto, Beck Giu & Comp., Va.
Erven & Comp., Secco Mala & Comp., Oscar Torres _ Comp.,
W. G. Wills, Guimarães Neves _ Comp. — Cobre-se.

6' CIRCUNSCRIÇÃO - AJUDA
EXIGÊNCIAS E DESPACHOS

Coelho, Irmão & Comp. — O toldo foi retirado e pagou a
baixa conforme petição junta — Cobre-se o restante da Uceuç&.

Secretaria Geral do Gabinete do Prefeito, em 26 de Janeiro
de 1934. — A. Salema. I' Oficial. — Confere, H. Rcsse, Chefe ds
Secs-o. — Visto, Lourival Fontes, Diretor Geral,.

CC^thto^^ te Carmo 1.9 _ Retifi-

qUe"pauPHna: KoCrav^y, rua Jullo do Carmo 50 - Retifique-

Irmandade da Santa Cruz dos Militares rua Benedito Hipo-
"t0 

C^loJUcnttreD^ «2 
- Junte

documento habll que prove o alegado.

19' DISTRITO
BESPACHOS DO nB. 8-BDIBE-OB

Blandlna de Laet Rebello Pestana, rua Bandeirantes 50 -

Retiflnue-se para 6:0O0$00O. _„„„„ oruio  Tnifofa»
SyiVio Baptista Leite, ma Maria a Barros 256)8 — Indeie-

rldb- EXIGÊNCIAS A SATISFAZER ¦

Lucindo Rodrigues Malta, rua Professor Gabizo 258-A —

Pr°VFeUsb;e?ttaMrtln^CB?peSs?a. "ru"'dos 
Bandeirontes 61 ,, on-

?,_= P»eiie o imposto eebre a circulação da Riqueza Movei-
tr08ci;. 

Lnz SteKrurAntunes Maciel 112 - Junte o con-
trato original. _•

G" SECCAO
nnspACHOP t><- sn chefp

Guias para pagamento de imposto de transmissão ãe propriedade
Em exigências :
N. 496. Tabelião do 10» Oficio — Junte o vendedor o.titulo

de propriedade.
N. 500. Tabelião do 14° Oficio — Junte o titulo de aquisição.
N. 7.852. Jaclntha de Mello Carvalho Prove que o pedidoesta registrado em nomo do inventariado. no Registro Geral de

Imóveis.
Processos:
N. 90.009, Caixa de 4P°sontadoria o Pèns8es das Companhias

Light e Jardim Botânico e S. A. Du Gaz: n. 90.168. José Carpin.teiro Castro — Compareçam para prestar esclarecimentos.
Em 26 de Janeiro de 193.4. — Álvaro Lage Sayâo, Chefe.

EDITAL
LANÇAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL PARA O EXERCÍCIO DE 1934

Torno publico, para.conhecimento dos interessados, qué o pra-eo para a entrega das reclamações de lançamento do Imposto
Predial paro o exercício de 1934 terminará, improrrogavelmente,
no dia 31 do Janeiro corrente, aguardando o lançamento para1935 as reclamações que derem entrada fora desse prazo.

Sub-Diretoria de Rendas, 24-1-934. — O Sub-Diretor Guilher-
mo Velloso.

ViSãO »...«. ,--- pE-p^jíog ,)0 sB, DIRETOR GERAL
;¦'.'¦-:.-•- -'¦• Dèspaefios definitivos .

Luiz Pereira Can-apatoso Costa (PW. 549) - Nada ha .ue
deCepedro 

Evangelista Galvão (proc. P*^^^^^^beiro (proc. 2.141134),'¦ Manuel^Jose âaSJJva^Çproc.-. 1.939) «,-•»_-
nuel José dos Reis (proc.

-0" DISTRTTO
DESPACHOS DO SB. S-B-DraE-OK

Maria de Jesus Ferreira, rua General Argolo 102 — mae-
ferl<Liilz 

d-Almelda Figueiredo, rua Santos Lima 29-B, casas I
a XI — Rétlfique-se para-,6:7568000. -,0 oetifione

Anna Maria Gonçalves, Tua Luiz Gonzaga 332 — Retifique-
66 Poscar:da0Si0lvk Arauio. rua S. Luiz Gonzaga 227. casa II -

ReUriXPP^o!ffltt rua General Argolo 231 - Retifi-
qUM. er^.493_aK3òi_0?°r0-_ S. Cristóvão 515 _ Retifiqne-se
ParaAS:2p«dr°a, rua S. Cristóvão 207-A - Retifique-e para
^"KerToV^eVglanl Pinto, rua S. Cristóvão 563 - Retifi.
4^,á? to8snr_<S__iio. rua S. Luiz Gonzaga 14 - Retlfiqne-
30 PManuéI%íia°s0,de Seixas, rua Figueira do Melo 376 - Retl-
tlaue-se para 3:600ÍOOO. _ , ... „.

Júlleta Lopes de Souza Porto, rua Fonseca Teles 153 — Re

EDITAL
COBRANÇA DOS IMPOSTOS COM MULTA.DE MORA DE 5 "I*

Torno publico, de ordem superior, que, até o dia 31 do cor-
rente mês. será feita a cobrança dos impostos em atrazo com a
malta de mora de 5 *i°, excclutdos os débitos que jà se encon-
tram na Procuradoria dos Feitos da Fazenda Municipal.

Para o pagamento dos débitos com a multa acima indicada,
torna-se necessário requerimento dos interessados, para os imo-
vels ou casas comerciais situadas nae Zonas Urbana e Suburba-
na. sendo dispensados dessa formalidade os situados na Zona
Rural.

Sub-Diretoria de Rendas, 15 de Janeiro de 1934. —O Sub-
Diretor, Guilherme Pelloso.

iS. » » Sfe -«rido; o requerente
na0rrSnln-aeNev^ Klproc. 39.1S5|33) - C^nceda-sc a.11-
cen^esde w o afastamento seja superiora 3,00, na fdrma
do art. 48. Paragr. ^dec. 

Mg^l_^l.

José Luiz Fernandes (proc. 34.2291331 - Cumpra a eslgencia.
DESPACHOS DO SB. ASSISTENTE TÉCNICO

Despachos definitivos „„.»,«»,,_ «_
Comp. Industrial Minas Gerais (proc. 3.876) - cer_fiq-o.se

em termos. -BXIGBNCiAS A SATISFAZER
Oscar Muller do Campos (proc. 3.738) — Justifique o motivo

das faltas. _______ '

1. Sub-Diretoria
í Edificações Municipais e Cadastro Imobiliárior

3.' DIVISÃO
(Cfaddstro /mobiliário)

DESPACHOS 1)0 SR. ENG." CHEFf

EXIGÊNCIAS A SATISFAZER ,.. i _
Anua R^cha Ferreira (proc. 2.006) — Apresento titulo de

propriedade _ 

2/ Sub-DiretoriwDií
{Viaçdo e Saneamento)

DESPAt HOS .10 SR. SUB-DIRETOR •

EXIGÊNCIAS A SATISFAZER
João Luiz Gonzaga (proc 44.128) — Completo o selo. .
Francisco Martins Gonçalves (proc. 2.B26) — Submeta.se a

inspeção de saúde.

3.* Sub-Diretoria
(Fiscalização dc Maquinas e Transportes)

DESPACHOS DO Sa KNO. FISCAL

DEFF.Rmo FAOANDO OS EMOLUMEN-OSt

282 — Walter Bllinger
t43 —. Abílio Augusto Trompa ••••.
136 — Domingos Vita . ••••.••/,;*•••»;;_ ••»•••¦
138 — Aliança Comercial de Anillna Lta. . 
124 — Lopes Rebello & Cia. . •••

42 — Isaac Kallf Chneke e Kalif Saul Ohneke . ...
271 — D. Rodrigues & Filhos 
146 — Comp. Fornecedora de Materiais

EDITAL
Convido pelo presente editai os senhores contribuintes que

tiverem qualquer reclamação a tazer contra o levantamento <ia
fiança do ex-Despachante Municipal — Josô Salgado .Moreira,
exonerado por ato do Sr Interventor de 19161931 a apresenta-la
nesta Sub-Diretoria dentro do prazo de 90 dias, a contar da data
do presente edital. _ „ ¦__.

Sub-Diretoria de Rendas, 2 de Janeiro de 1934. — O 8ub»
Diretor, Guilherme Velloso.

EDITAL
Pelo presente edital, ficam convidados os proprietários de

Imóveis sitos ãs ruas Repnbllca, Bernardo Guimarães e Garcia
Pires, do 31" Distrito Fazendarlo. a apresentarem.. nesta Sub-
Diretoria, declarações com a metragem de frente dos' respectivos
terrenos, para efeito da cobrança da taxa de conservação de cal-
çamento. .

As referidas declarações estão Isentas do selo.
Sub-Dlretorla de Rendas, 13 de Janeiro de 1934. — O Sub-

Diretor. Guilherme Velloso.

S. Luiz Gonzaga 155 — Retitlque.se

Retifique-se

tifique-st ra 3:960?000.
AchiUes Stephan, rua

para 4:104$0O0.
Manuel José Rollo, rua Almirante MaTlth_44

para 6:16OÍ000. 1, , « „ ...aJuiieta Lopes de Souza Porto, rua Emerenciana 9 — Retifi-
que_e para 4:560$0O0.

EXIGÊNCIAS A P * **". "¦****'•"•,
João Luiz Martins, rna Almirante Mariath 34 — Junte do-

cumento hábil que prove a renda. _
Darcet Rodrigues Botelho, praça Marechal Deodoro 41 —

Junte carta de fiança. _,'_,"; "i".
Primitivo Barcia Fernandes, rna S. Luiz Gonzaga 666 e 668

— Apresente coleta predial e cartas de fiança qsc provera a renda.
Joaquim Fernandes, rua S. Cristóvão 61 — Jnnte o contrato

e talão dc recibos.

EDITAL
Pelo presente edital fica convidado o Sr. Affonso Vizeu. pro.

prletarlo do predio n. 51 da Avenida Rio Branco, a comparecer
nesta Sub-Diretoria. dentro do prazo de trinta dias. afim de efe.
tuar o pagamento da importância de 4.947S600 relativa a dite.
rença de taxa. sanitária do imóvel acima citado, cobrada a me
no no corrente exercido.

Sub-Diretoria de Rendas, em 27 do Dezembro de 1933. — O
Sub.Dlretor. GKlWierme pe*io»o-

DIRETORIA DO PATRIMÔNIO
EXPEDIENTE DO DIA 24 DE JANEIRO DE 1934

DESPACHOS DO SR. DlrRTOB
Transferencia de liomimo útil

Antônio da Bilva Duarte — Deferido.
DESPACHOS DO SE. CHEFE OA 1* SECÇÃO

Cartas de aforamento
João Leopoldo Modesto Leal — Satisfaça a exigência.

3291700
57*700

103$00O
851SO0O

81*700
244*300
132*800

3:890*200
433 — J. da Silva Gonçalves .- • " 114*000

Deferido como REquEB: ¦ ¦ ¦
231 — Nicoláu Zelenteff
182 — Comp. Fornecedora de Material»
243 — José Maria Machado ¦

EXIGÊNCIAS A SATISFAZER -
359 — A. Cardoso & Cia. — Declare na coleta a Instalação

que já existia no mesmo local em 1933. ¦•_-
303 — Bias Moura de Faria — Declare para qne fim vai ser

usado o refrigerador. i ,y
283 — Manuel da Silva Júnior — Compareça nara esclareci,

mentos. .

4." Sub-Diretoria
(Biílftcae.e» Particulares) „„.^,T ,-„->

CONCESSÃO DB LICENÇA. PARA OBRAS PARTICULARES
_• DIVISSO

1". e 2" zonas
DESPACHOS DO SR. ENG. CHEFS

PASSEM-CE ALVARA*S:
3012 —Carmen Fernandes Tapla (Ajuda) ...a...
2356 —: Fellx Kepplòh (Gávea) .'.

34340—Francisco Armangerps e outros (Andara!)
410S0 — Ernesto Elyaklm Israel (Copacabana) ...

2021'.— J. Queiroz c. Cio. (S. José) — Declare

35934 — Francisco Gonçalves Portella (Copacabana) — A exl-
gencia não está satisfeita. __,.'

657 — Genesy Vieira Ribeiro (Copacabana) — Evite o da-
vaSsamento do vizinho e apresente calculo.

24983 — José do Alcântara F. Neves (S. Domingos) —
Compareça.

Passe-sf alvará': _ .0,.,a_'
11136 — José P. de Barros e Azevedo (Copacabana) 521*100

37529 — Eduardo Teixeira Pombo (E. Velho) — Compareça.
3284 — waldemar Pereira da Rosa (Andaraí) — Satisfaça o

art-24435°-eG^dyear7Tlre Of R. Cia. South America (Gávea)
— Indeferido, tendo em vista o parecer da 5* Sub-Diretoria.

PASSE-SK ALVARÁ': ..
42787 — Antonlo Joaquim Pereira (Andaraí) ....

2*. DIVISXO
3* e 4* zonas 

DESPACHOS DO SB. BSO. Oaaiil-
Passem»se alvará"s: /_ , .

33250 — José Telles de Moraes (Realengo) 
26737 — João Cesario de Aguiar (Piedade) 
39480 — Lúcio da Costa Moraes (Piedade) ......
40221 — José Ribeiro de Mello Filho (Penha) ..

1:240*500
4:022*10-

337*600
1:404*60»'
o fim do

2S|70O

3S1570t"l
76$40O

:S61i20O
105*80»
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'(12571 — Mnnuoi Reis (Meler) .'."
_ *i2?23 — Podro Rodrigues Alves BárboBa (Giuira-

.1 tlba). ..................,-.............,
4.606 — José SimpUcio don Santos (Anquieta) ..••¦'
3,9300 — Sabinu doa Reis Alves (Madurelra) ....."."

l:007$0O0

COJ000
UtOOÜ

salão de

¦Í3

38300— Sablna doa Reis Alves (Madurelra) —
bilhar.devo siitisfazor oart, 172 II, Decreto 2087.

, 123!).—'Guilherme. Maxwell de S. Bastos (Ponha) — Com*
Soroçai para esclarecimentos. '

10471 — Lafayetto Gomes Ribeiro (Tijuco) Apresento um
curte do pavilhão o figuro no projeto o rio.

.PABBEM-SB ALVAKA'S: ''"' /
44208 —. Josá Flrmlno BarboBa (Madurelra) ....... : 71$000
.3323 — Vlctorino Cordeiro Couto (B. Novo) ..... 138.300
2539 — Joaquina de Jesus Linhares (Penha) ..... , " 71J000

37780 — JosC DiaB Corrêa (E. Novo) 144$30O

1593 — Antônio de.Almeida — Compareça ao Alinhamento,
. -itUtí —¦ Antônio Alvea Marqueo Henrique — Compareça ao

Alinhamento para esclarecer sobre o local.,
. 2639 — João* Lovino de Carvalho— Compareça & Numeração.

"-':-8"v 
DÍVlSAÒ ¦ - 'V -iHyyJ*'.

(Censura ie Fachadas),,-.. ,-..;¦ ..!,,,•
UrSFACIlÒS uo sit. uk.nsôii .¦-..,. a,-1"'.i ••¦ . . DPípoc/ios definitivos 

':¦¦ 
;, 

'¦¦¦¦', • :-.¦¦,'.
Construções e outros: ¦>.
Manuel Agostinho Pereira (547); .José Bonifácio A. da.Slívá

(86); José Luis Sáyão B. do Carvalho (100); «Espolio Pontes
(b|n); A. Tavares &'Cia. (s|n); Taboas, & Sttelino (s|n); Josô
Pereira Nuties (481); Leonida Hamequeúm (46099);'João Fon.
toura Borges (95); Augusto da Costa (s|n); Rocha Azevedo &
CJa. (siri); João de Deus Scares (s|n); João Gonçalves (s|n);
Lourbnçó-de Oliveira (s|ri); A. Ascenção Siqueira (s|n); Jayme
Kduffman .92); José -Pereira Cotta Júnior (515); Centro Musical
do Rio de Janeiro (siri) — "Aprovádfs.

-.., EXIGÊNCIAS A SATISFAZER".
, ¦ Adolpho Chop (61) — Perfile a marquiso pelas doa números,
4«3.e 225.

. Sebastião Mendes de Brito (76) _ Cote o marquiso.
. J. M. Lage (s|n) —Compareça,

Lauro Caetano-Ferreira (2992) — Apresente melhor projeto.Florentlno de Paula (307) — Cote o balanço da marquise,
Francisco Costa- Guimarães (19) — Retira p letreiro • requeira

licença em separada pára êle. ¦:¦:

.Fiscalização)
!• DIVISÃO , s

SESPACHOB -DO 'BB. ¦ ENG*. CHBnt •
Despachos definitivos

Jorge ijanna Saade;.rua Copacabana 1030 e 1030-A— Pôde
habitar. • *

*.*¦•! Joaquim José da Silva Fernandes Couto, ruaSouza Lima 118— Fica' aceito o concreto. «'¦"; , --. -

_>ABS_Ú.SE ALVASA'S: .
José do Patrocínio Lisboa, rua Prudente de Moraes

209 (ficha 2485|34) 
Edmundo Bittencourt, rua Copacabana 1057 (ficha

n 2769134)
Oalil Elias Sultanun, rua Santo Expedito 54 (ficha3004134) .........;................
Salgado Filho, rua Toneleros 43 (ficha 2688134) ...

EXIGÊNCIAS A SATISFAZER
Alberto, de Almeida Corçêa^iruâ S;,,-Clemente 64, fundos

A planta apresentada não corresponde aò.existente,

97$700

97?700

97$70O
177$70O

AüTOB DE eXAORAHTB . ,
it. íav —Lavrado contra Américo Ribeiro dá.SliVa;'rua Mfji-ria Angélica 17.,

71$000

71?000

2" DIVISÂo
DKSPACHOS DO SB. ENO*. CHEFH

Despacho, definitivos
Passek.sk ALVAr__s:

Igreja Presbiteriana, rua Silva Jardim n. 23 (n-cha 9480|27). ".
Liceu ¦ Literário Português, rua Senador Dantas nu-

. meros 104 e 120 (ficha 2325|34)..........  1:764.300Luiz Eugênio Ryres dos Santos, rua Sampaio Fer-
raz n: 56 (ficha 2770|34).. 71S000

Espolio de Alberto de Faria, . rua Senador Dan-
taa n. 47 (ficha 44561|33). . . .......... 71S000

Augusto Corrêa de Souza, rua do Catete n. 205
(ficha 2103). . . 

Bernardo Alvee Pinheiro, rua da Estrela n. 22 (fi-cha 3095|34). .... 97?700
¦ José Duarte Reis, Avenida Mem de Sá n. 95 (fiel ^ 40694)•-Aceito á marquize.

Antônio Gomes Lima, rua «Barão de Itambi n; 43 (ficha.;..• 3,5571|33) —Aceito as obras.• Angelina de Jesus da Fonseca, rua Itaplru' n. 183, casa XIX
jtficha 23726|33) — Acento o.concreto.

.-.-. 3" DIVISÃO ,i
„. ... -, - , OESRACHOE OO SR EHOÍ CnEIÍ!' -i".'- '"' ,'•<.¦¦

, Despachos definitivos :: ;<<«,:., :,;,;

39818 t— Joisô i,ulz.dá Silva, rua Jòáo Caetano n. 5 —.Aceito
«.obra. ¦¦..¦¦;. , :-. ;" 1838 — Moraes __.,Nunes, ruà General Pedra n. 73—Grátis.:

40191|34 —r Manoel Souto de de Pontes Câmara, rua Acre nu-
tnero 37 — Aceito a obra.

481 — Antônio. Carlos da Rocha Fragoso, rua
Barão, de S .Felix n. 77

2146'— Franklin Pinto da Rocha, Estrada do
Dendê n. 2.

2388 — Antônio F. Lima, rua i General Câmara
n, 161

1696— Maria da Gloria, rua Barbosa do Castro —
Praia de S. Roque n. 88

£0085 — Antônio M. Pereira da Silva, rua Laura
de Araújo n. 11.

,40676 — ««ins Tupogi, Prasa da Republica n. 116

habitar.• Ficha 11879, Álvaro do Almeida Barbosa Filho, Estrada da
íaqiuírn n. 170 — Pôde hnbltar

Fiaha 33.829, João Pedro da Sllvn, rua Teixeira Campos-n. 04— Passe.se alvará.
Ficha Coleta Au roa Corrêa —Compareça pára esclareclmen.

tos, rau das Chitas n. 110.
Ficha 44.184, Condido Marques, estrada Intendente Magalhães

560,00, dopois do n. 1047 — Cumpra o despacho do 8.1-34.

5/ Sub-Diretoria
(Levantamento Topográfico e. Geológico — Urbanismo)

''':',-'-., 
3- DIVISÃO 

' 
.'¦'¦,'.'¦""''

(Geologia o sondagens)
OEBP.M HON 110 SR ENO*. fHUTB

nerapnim Gonçalves Raymundo, rua 24 de Maio n., 479 —
Compareça para esclarecimentos. . .

Campos Silva & Cia., estrada da Tijuca, kl. n. IS e Cia. For.
necedora de Materials, estrada do Porto Velho s|n. — Pusaom.
se. alvarás.

Sebastião Antônio da Silva, rua José Hlgino n. 42 — Apre.
sente croquis.

Floriano Alfredo Gonçalves, rua Dr. Jullo Ottoni sin. — Com.
pareça pára esclarecimentos. ."

... Abai de ollv»lra, Fazenda do Macaco s|n. — Completo o selo
np requerimento.

Uhecri Thyrra e Anls.Achcar, rua Djalma Ulrich clentrada pe'on. 61.A— Passe.se alvará.
. Benito.Arêda & Castro, Fazenda da Bica — Apresente croquis.

Comp. Brasileira de Imóveis o Construções, rua Marechal
Jofrp n. 218 — Apresente croquis.

Hilário Ramos, lustrada do Colégio clentrada pelo n. 200 —
Passn.so alvará.

íoRé Antônio Gonçalves, estrada do Norto n. 771; José RI.
beiro de Freitas, rua Aprazível s|n; José dos Santos, rua Juüò
Cosar n. 337; Francisco Carvalho, Av.' dos Democráticos 775;
Carlos Paschoal, rua Namur s|n; e J* Süvlno Lixa., rua Recife
n. 1B1 — Passem-se alvarás, „. .

Antônio José Braulio. rua Pescador Joslno 67,00 depois, da-ruaMaroim —r Compadeça para esclarecimentos. ,,
José da Silva & Cia., rua Corrêa de Oliveira o, 52 —-passe.

se alvará.
. Thereza de Jesus. Av. Automóvel Club s]n. r- Compareça

para esclarecimentos.

4" DIVISÃO
f Uri mi -n.i,i

TirSPACHOS DO SB. ENO.* Cll Kl-g
EXIGÊNCIAS A SATISFAZER

Cacllda Lino Tavares, rua Assa. lote 11 (proc. 3147); RonaLno da Fonseca Guimarães, rua Ministro Viveiros de Castro 42 0P
antes do n. 71 (proc. "633); Jardillno Joaquim de Mendonça, rua
Antônio Saraiva ns. 159 e 161 (proc. 2620): Faride KlmttnrA(bb Chalaub. rua 6 de Julho, junto e depois do n. 76 (proc. 2799):Victor Hugo de Miranda, rua Gravatahy ns. 57 e 59 (proc. 360):o Amllla dos Santos, estrada Vigário Geral, junto o depois don. 283 (proc. 2845) — Apresentem as escrituras.

;¦ Henrique Vargas da Silva, rua Angelina Motta n. 27 (pro.cesso 3112) — Apresente planta de situarão de todo o terreno.Carlos Luiz Duque Estrada, rua Araripe Junior n. 10 (pro.cesso 2928) — Junte a escritura.

S4$300

34?300

26?700

74?000

137?700
97Í700J

m
B

f DIVISÃO
DESPACHOS DO SB. ENO. CHEFE

Ues-paclws aetinmvos
Johama Romana Cabral, rua Henrique Flelss n. 39 — Pude

habitar.
.Antônio Fernandes Affonso, rua Visconde de Abaetó n. 48,

casas II a IV — Pôde habitar.
Carlos Nagele, rua S. Miguel n. 698 — Fica aceito o muro.

Idalina Carpenter Ferreira, rua Carlos de Laet n. 11 — Fica
aceito o concreto. -¦ Pabskm-se alvaba's: V:

John • Scollard Fitch, rua da Cascata n. 82  : 2785600
Antônio José Cerqueira, rua do Matoso n. 186.... 71$000
j'r_nci8CO Xavier .de-Araújo, Filho, rua Mearlm nu* .' ;

meros 110, 110-A,-,. 112 e- 112-A. '.. ¦.: 518?000
José fatxão, rua Araújo Lima n. 75........ 84?300
Oscar Cesario, rua Carvalho Alvim n. 170, casa II.. 97$70ü
Domingos Ferreira Gonçalves Guimarães, rua Antu-

nes Maciel n. 80 97?700
Companhia Auxiliar de Viação e Obras, Praça Co-.

mandante Xavier de Brito n. 14. 50?500

EXIGÊNCIAS A SATISFAZER-
Guilherme Woods Soares, rua Conde de Bomfim n. 130 —

Declare o numero com exatidão.
Nair Martins da Rocha, rua Conde de Bomfim n. 187 —

Deve requerer prorrogação.
: Lucy da Rocha B. de Nlemeyer, rua Severino Brandão nu-

mero. 30 — Não pôde habitar, eatisfaga a exiueiuiia-

5«. DIVISÃO
DESrACHOB OO Sb E.*CQ.« CHEr» ,

Despachos definitivos
Passe-se alvaba*: . .

Maria Paulina Gaspar da Gama, rua S.
li, 168. • • •  • •.

Januário

Alberto da Cunha, rua Conde de Porto Alegre n.
Deferido.' Passe-se ai.vaba':

Adelino Joaquim R.
.'*.. mero 83. . ."¦¦'.

Leandro, rua Argentina nu-

71$000
.112 —

71?000

Manoel Leal Ferreira (ficha 33801), rua S. Lui2 Gonzaga
20S — Fica aceita a obra.

6V U1V1SÃO
DESPACHOS DO SR. EMO. CHEFE

. Despachos definitivos
Pôde- Antonia Rodrigues (33.181), rua Enes Filho n. 123

tabiiai.•Manoel da Silva.Moreira (28.355). rua Venina n. 6-A —
Ficam aceitas as obras. . . . -

*n*onio Nunes.paiva(41.447)i"-rua 23 de Agosto n. 29 —
. .Picam .aceitas as, obras; .• •-,. Antônio Gomes Guimarães (10.280), rua. Indígena n." 33 —
Aceito o concreto.

Mario Costa (42.475), rua Temporal n. 14 — Aceito o con-
ereto.

Arthur de Souza Martins (40.850), rua 9 n. 135 (Bairro Ma-
ria da Graça) — Aceito o concreto.'. . Passem ot alvaba b:

Maria' Amélia Slrqueira 32.367), rua Apicu nu*
Saefo. 64. ..'...... 50Ç500
• \* EXIGÊNCIAS A SATISFAZER .

Produção de Vernizes Meridional Ltd.' (27,007), ruá Olga nu-
aiero 130 —.Satisfaça as exigências.

Ramon Pouza Euriques (36.488), rua Lobo Junior n, 269 —
Conclua as obras e volte. __ ••¦ ; ¦' -i-.- ¦

Manoel Vicente (11.843), jua D. Cantilda n. 18-A — Faci*
lite o exaine do predio. _

Josô de Oliveira Martins (38.151), rua Itau' n. 210 — Re*
gueira exame do concreto. _„.. ,_ .'¦ :'¦¦'

Torquato Pereira de Andrade (31.081), rua 15 n. 13 (Msr
ri* da Graça) — Prove ter sido aceito o alinhamento.

8" DIVISÃO
vcm-Amoe do sr eno* CHEre

Slclia 28481, Bernardino Gomes, rua Auristela n. 107 — Aceito
#.concreto.'";' 

\ ficha 28481, Be-jpardlno Gomes, rua Auristela 107. — Pôde

EDITAL
Tendo falecido.o Sr. Arquitíto.Constmtor Aftonso Thomsemsão convidados todos os que tenham papeis 

"em-transito 
nestaRepartição com plantas assinadas pelo referido Arquitéto.Construcreto n. 2.087. de 19 de Janeiro de 1925.

, Diretoria Geral de Engenharia, em 24 de Janeiro de 1934.' —
tor. á faze-las assinar por outro profissional legalmente resistra-lq.dentro do nraso de oito dias. de acordo com o que preceltúa o deOthelo Caldas. Chefe da 1* Secção.

EDITAL

. .DmJ,or1em superior, em virtude oo despacho ao Sr. Aseis-
£ ia9Técnlco,'Jde l7 do corrente, exarado no. Drocesso n. 44 035de 1933. convido o trabalhador da T Divisão de Vlacão. Sr NunoJoão de Almeida, a lustificar. com urcrencla. o motivo da snaausência do serviço ha mais de 30. dias. sob pena dé Incorrernas comlnacôee da lei. '

.Diretoria Geral.de Engenharia, em 17 de Janeiro de 1934— OífteJo eólias. Chefe da 1. Secção. ,> e *".

rVSJPRTORIA 
"rÜ^ONf^sJSnFS

FYPEDIENTE DO DIA 26. DE JANEIRO DE 1934
DESPACHO DO KR ' INSPETOB

Dnsnonhos ifotinittroí-
i..ilní1,êa'íei>0fta de Luxo Ltd- — Petição 21 — A siiDsrí*tuição de uma linha por outra poderá ser permitida, a juizo doInterventor, desde que a nova linha se enquadre na nova o-pa-nizacão a ser adotada (artigo 3° do decreto 4.496, de 11 de No-vembro de 1933). - Conquanto viável, não se acha ainda en-quadrado na nova organização o itinerário que se pretende aio'*tar e certo que o deferimento da presente petição, nas condições-atuais, viria complicar,, ainda mais, a solução de um problema,por si mesmo complicado. A idoneidade do licenciado para ex*piorarão dos serviços que tem contratados e que, com Iustiça, «ataInspetoria reconhece, ser-lhe-á, oportunamente de utilidade. Pre*sentemente. nos termos dá lei, lndefrido. - '
hiV: DESPACHOS DO SB. SÜB-INSPETOB

Despacho/, ti<=finitivt"
Companhia* Imobiliária Nacional — Ptlção 182 — Deferido.

EXI0EN0IA3 A .CÜltriURCompanhia Imobiliária Nacional ¦ —. Petição 183 — Requeiradevidamente a licença.
Inspetoria de Concessões, 26 de Janeiro de 1934. — Zoraida

Simões Lobato, auxiliar de escrita. — Visto. J. B. ie FreitasMello, 1» Oficial. ;

DIRETORIA CERAI DE ASSISTÊNCIA
MUNICIPAL'

EDITAL
1 — Na Secretaria Gerai da Diretoria Geral de Assistência

estarão abertas de 15 a 31 do corrente mês. inclusive ás 15 ho-ras em mela .as inscrições nos concursos para admissão de estu*dantes de medicina nos serviços desta Diretoria.
H — Haverá concursos distintos para alunos de 5" e 6* serie?

médicas das Faculdades de Medicina oficiais ou reconhecidas
desta capital, recaindo as nomeações sobre 10 5o anlstas e 6 6'
anistas, obedecendo as-ordens de classificação.

III — Havendo classificação em chave, serão preferidos os
candidatos que já houverem prestado serviço na Assistência.

IV — A inscrição nos concursos será feita mediante reque-
rimento devidamente selado com selos federais e municipais, dl*
rígido ao Diretor Geral de Assistência, firmado pelo candidato,'

— Juntamente com o requerimento da inscrição o cândida
to fará a entrega dos documentos que comprovem a sua ld?ntl-
dade, sua inscrição na serie medica exigida e as suas condições
em relação ao serviço, militar e a outros deveres de cidadão exi
gidos por lei, documentos que lhe serão restituidos depois de jul*
gado o seu pedido de Inscrição.

VI — Os candidatos cujos pedidos de inscriçã-? estiverem
legalizados serão submetidos á inspeção de saúde no Centro de
Perícias Médicas, antes dos seus requerimentos subirem a des
pacho do Diretor Geral.

Vil — A chamada para inspeção de saúde será feita por edital publicado, no órgão oficial da Prefeitura e procedida á medida
que os pedidos de inscrição forem lulgados completos.

VIII — Oe concursos serão feitos perante suas comissões exa
mlnadoras de 5 membros, uma para cada serie medica, designa-
das pelo Diretor Geral.

IX — Funcionarão como presidentes dessas comissões os
membros especialmente designados pelo Diretor Geral, e coriin
secretários ns funcionários da Secretaria Geral, tambem designa
dos pelo Diretor Geral.

— A aptidão dos candidatos será apurada por melo de
provas escrita, oral e oratica, versando sobre socorros medlcof
e cirúrgicos de urgência,

XI. — O julgamento das provas será feito pnr meio de pon-tos, correspondendo a cada prova o máximo de 20 pontos.
XII — O,'numero de pontos de eada prova será representa

do pela soma dos pontos obtidos nos exames da medicina e cl-
rurgla.

XIII — Serão considerados Inhabllitados os candidatos que
em qualquer das provas obtiverem nota inferior a 6, e aqueles
que não alcançarem 20 pontos na soma das notas das diferentes
provas.

XIV — As chamadas para as provas serão feitas por melo
de edital publicado no órgão oficial da Prefeitura e obedecerão
á ordem de inscrição dos candidatos.

XV — Sô -será concedida 2" chamada por motivo de doen-¦•a. verificada por 2 profissionais da Assistência, especialmente de-
Hignados para esse fim pelo Diretor Geral: em virtude de lutn•onsequente á morte de pais. irmãos ou filhos, verificada nas
ílttmas 48 horas em caso de ocorrência, notória que Impeça an•andldnto o acesso ao local em que se realizarem ae provas.

XVI — Para a obtenção da 2* chamada o candidato terá que-equerer dentro dn prazo de 63 horas, a contar do inicio da pro
va a aue não compareceu.

XVII — Para efeito das nomeações o concurso será vallrtn
Dor um ano. a contar da data da sua aprovação. ¦'¦. Diretoria Geral de Assistência Municipal, em 15 de Janeiro
te 1934.— Oliveira Santos..Sicr.etarlo Geral.

Stella;, 11 127 — Dulcinên Martins; 11.129.— Milton* MacielRmi0S: A1. Í31 — Norival Gonçalves;. 11.138 — Maria Atho*'nes.-^ll 136 - Bortha Machado Corroa Netto; 11.137 — Vilma;11 l.,9.""".Jéto; ll l41 — Iracema Francisca de Souza; 11.143*-- Nicéni Teixeira; 11.145 - Norma; 11.147 - Rubem Monteiro
?uln;„11149 - Vilmn Carvalho; 11.151 - Anesia Fernandes;.11.16.3 — Maria Thereza de Souza; 11.165 - Ubirajarn de"'OU-veira Queiioz; 11 167 — Paulo Martins;: 11.159 — feto; 11.161Djalma Gomes de Oliveira; 11.163 — Herondina; 11.165 —
Llna! .V.W ~ Zoraida; 11.169 - feto; 11,171 -José Ama*
ÍP,; . 1:UA73 ~ Enedlna; 11.176 — Valdyr Vlgler; 11.177 —
Vnndn Ribeiro; ll 179 — Marina; 11.181 - Aiayde Rodrigues
?? Ar„au3o:' P. 183 - Valdemar Azevedo Dias; 11.186 — Aríete;11í1S7 - Silvino Ferreira; 11.189 — Dulce Pinheiro; 11.191Jnyro; Barbosa; 11.193 — Adinosete Pereira: 11.195 — Neusa;
.} 1.97 ÍT Amllín';: H199 — Lindolpho Silva Filho; 11.201 —Mario Pererr Leite; 11.203 - Wilson de Souza Vallarião;
r11 i20^ - VaId>r: 11 207 - Dllma Pereira da Silva; 11.209 —Luiz da Costa; 11 211 - Aida; 11.213 - Mario; 11.215 - EliasBarreto; ti 217 ¦- Armando da Silva; 11.219 — Nailton Mon*
\%-VnnUn'222. - Teimo José Dias da Conceição; 11.223 — Luiz;
Wlll 

~ 
,Çeo,,lnda Pinheiro; 11.227 —. Valdyr Pereira Main;'}};.* 9 7; Maria José Azevedo de Aguiar;' 11 231 - Oscar Fon-

5?US2; » 233 - Valdyr; 11.235- Antônio Carlos de Farias;
¦ 2V. — .Antonio dos Santos; 11,239 — Renée Pires da Fonse*ca:'1,1,'2íí. ~ Sebastião Dias; 11.243 — Adair Soares de Bar*ros; 11 246 -teto; 11.247 — Celina Gomes; 11.249 — EstherPacheco: 11 261 — Rosalvo Castellões; 11 253 -- Nelson Fer*oandes; ll 26u — Aida: 11.257 — Alberto dos Santos; 11.259-feto; 11 261 — ^Aricéa Felix Roque: 11263 - Octavio Alva*
,r?n^„ Coelll?: 13"266 - Vilsa Lopes de Barros: 11.267' — teto;
i,1 269J~ J$w; H 27i — Justlria dé Oliveira: 11.273 — Joel¦Pinto de Oliveira: 11.275 — Alcides Santiago; 11.277 — Hélioda Rocha Machado; 11.279 — Conceição da Silva; 11.281 -
jy11»80»11^ n.,283 ~ BPhlgenio; 11.285 — Milton Alvos Couto;11 287 - Newton; 11.289 - Maria Gomes de Abreu; 11.291 -
ÍVSoÍí.e: nJ9? —„Marcos Corrêa Guimarães; 11 295 — Amaro;
li 29' - Calva Gomes, de Limar 11.299 - Neusa; 11.301 —Newton Salgado Teixeira; 11.303 — Margarida; 11.305 —
Ignez; 11307 — recém-nascido; 11.309 - Nilva Alves Plnhei*ro; 11.311 - Rauí Theodoro Soares: 11.313 — Milton de Al*cantora: 11 315 — Jurema Rodriçues da Silva; 11.317 — José
,W'JP da Silva: 11.319 — Luiz; 11.321 - Aldé da Silva;11.323 — ^Gerson; 11 326 — Joaquim: 11.327 — Corina da Sil*
«'«o»11'329'"^ Irony de Oliveira: 11 331 - José de Oliveira;
* 2P T-, VS? Ne7 da SUva; " 335 — Arnaldo Gomes Ruiz
í.ce„dí.: 11 337 — jibirajara; 11.339 — Maria Pereira Nunes;11.341 — Getulio Fellsmindo; 1.237 — Maria.

AntiLTOs:

õfin^^ínr CaE/«>s Pinto: 6.400 - Emilia Joaquina da Conw*.
^a°i 5 404 T ^'Ren18 de Jesus Rodrigues; 5.408 — PedroJosé da'Costa; 5.410 — João Roberto de Mendonça; 5:414 —
íl?^? Kda^o?onceríH.Co?ía: hJ^ ~ Valdemar ' de ' Souza Mon-telro; 5 428 - Emilia Mass de Queiroz; 5;430 — Abel Augusto
9UA%rna' 5D432 ~ Aleina Palma; 5.436 - Arthur Alves da Cunha;
Íoii2»r r?^a. Soar.?s ,d°s Santos; 6.442 -,. Edmundo Augusto
íf, ia 'c .ío T-Marla do Carmo Gomes; 5 454 — EugênioElias; 5,448 — Joao Augusto da Costa; .6,450 — Noemia da Sil*va Braga: 5.462 — Alclna Barbosa Costa; 5.456 - Idalina Car-™JMGI1; ^-45° —>ul? Gil Pacheco; 6.460 -- Miguel Justino;55 462 - America da Rosa de Carvalho; 5.464 — Olympio Cam*pos Maciel: 5 466 - Maria Paulina'Justa; 6.468 — Leonor Ma*ria Rodrigues; 5.470 -Vicente José Vieira: 5.472 — MariaFiancisca; 5.474 - João Evangelista Leal; 5 476 — Maria doRo^Í,8 Luz: 5.478 - Alexandrina Rita da Conceição 5 48?.
r4SR Pl v?^r^raM0lra:J6"A86- Maria Clementina Plnelas;?,488 - Virgulina Maria da Conceição: 5.490 — Dorothéa dosPrazeres: 5.494 - Florlnda Padlne de Araújo: 5.496 - RosaMartins do Rio; 5 480 - Maria Vieira da Cunha; 6.482 - An-
W MGnd?s: 5 «8 -Maria Libania da Conceição; 5.500 -José Thomaz da Silva; 5.502 - João da.Costa Ferreira; 5.504Joao _José Soares: 5.506 — Maria Hilda Pereira; 5.512 —Antonio de Siqueira: 6.618 - Aiayde Franklin da Cunha; 5.620Zlmaria de Vasconcellos; 5.522 — Damiana: 6.524 — Orlnn.do; 5.526 - Licinlo Alves Botelho; 6.514 - Brasillna gK*5-|10 - Antônio peleira da Silva; 5 516 - CaetànS Cláudio;
M2n 

~ Estrella Fernandes Pnusada; 5.528 - Manoel Elias5.530 — EUddio Domingos Zacarias; 6.632 - Maria da Glorinde Almeida; 6.534 - José da Silva Barroso; 5 536 -José A?ves de Oliveira; 5.540 - Julia Coriche Dias; 5.532 - Isaac Josédo Rosário; 6.544 - José Rodrigues dá Silva; .6:538 - Joaqu°mMendes: 5.546 — Silverio Antonio da Silva: 5 648 — DomiUEMSemião Soares; 5 550 - Corlolano de Oliveira: 6.654 - CaraRosa de, Jesus; 6.556 - Vicente Luiz Ferreira; 5.560 — CarlosMoreira de Almeida; 5 662 - Aurora Costa: 6.664 — CorinaMaria da Conceição;; 3 362 - Ma-ia dos Santos Lima; 6.484 -Antonio Corrêa da Silva; 5.652'— Hortencia Passos Nunes-6.492 -.Francisca Eiras; 3.360 — Cecilio Pinto da Silva; -."IliDolores Martins;.
a ,í?^!;e,0ria,.Gera,„de Assistência Municipal, em 25 de Janeiro
Oltveird 8antoasna - 

Visto, o Secretario Geral,

INSPETORIA MUNICIPAL DE VETERINÁRIA
EXPEDIENTE DO DIA 26 DE JANEIRO ' E 1934TAXAS COBRADAS NO DIA 26 DO COR.IENTERenovação de matricula de 16 cães ..'.Matricula de 8 cães .,Matricula de. 1 eqüino

Renovação,de matricula de 9 caprinos
Renovação de matricula de 3 ovinos"Renovação de matricula de 29, muárbs-.....-..._....
Rem vóção de matricula de 5 eqüinos
Guia fle fiscalização veterinária de animais de es-

pecües varias ...'..... ,;;,....
Animais estabulados .;.....

1025400
107$200

13$40O
81$9i»0

,"." 27J300
C62ÍSÓ0
3616.0

1:196$000
. 352$O00

Total Rs. , 2:479$300
Em.2C de Janeiro de 1934 — OI» Oficial João José ia CostaGuimarães. — Visto, o Inspetor, Dr. Júlio ie. Azurem Furtaio.

EDITAI
De ordem do Sr. inspetor convido aos interessados a anre-sentarem até o dia 31 do corrente mês. ás 13 horas, na Inspeto-ria Municipal de Veterinária, na rua Senhor dos Passo<= n 123aò propostas de preço por unidade, em duas vias. para comprasde cais apreendidos na via puoiica e sacrificados no HospitalVeterinário Municipal, sito a Avenida Bartholomeu de Gusmãon. 480 — entre as estações de S Cristóvão e Mangueira.A primeira via de proposta levará um selo de expediente de15200. um federai de 1S000 e um de Educação de $200. ficando oadqui.rente obrigado a fazer um deposito de 2OOS00 e a retirardo Hospital Veterinário Municipal os cãi» logo após o. sèu sacri-flcio que será determinado pelo Sr. Inspetor desta RepartiçãoEm 19 de Janeiro de 1934. — O _• Oficial, João José iaCosta Guimarães.

EDITAL
ABERTURA DF SEPOT.TÜBAI?

Estando extintos os prazos das sepulturas abaixo indicadas
ficam. Os interessados avisados de que serão nhertap =e até o dia
28 de Fevereiro do corrente ano não forem reformados.

Cemitério Municipal ãe Iraii
Infantes:
10 829 — Jorgelina Setúbal; 11.025 — feto; 11.027 — Ed

•né" dou Santos: 11 o?9 — rpcem-nasoldo: 11 031 — Almv*
il 038 — Jorge: 11 035 — Rubem Garcia: 11.037 — José:
11 039 — Maria da Silva: 11 041 — Alcides Teixeira: 11 043

Alberto de Oliveira Fernandes: 11.045 — Puhem: 11 047 —
Caturari; 11 049 — Sebastião; 11.041 — Altalr da Silva; 11 053

Álvaro da Silva: 11 055 — Dagmar Regina ds Silva: 11.05"
Jorge Reis; 11 059 — Nelson Braça; 11 061 — Valter:

11 063 — Renato; 11.065 — Léa Leonldla Lov.reiro; 11.067 —
Guiomar Gomes de Oliveira; 11.069 — Maria da Conceição;
11071 — João; 11 073 — Hélio Mesquita Ramos; 11075 —
Diva: 11 077 .— Wilson Mariano Campos; 11 079 — João de
Avellar Rezende Filho; 11.081 — Odalêa: 11 083 — Ayrtes Go-
mes: 11.086— feto: 11.087 — Raul; 11.089 - Francelino Al*
ves da Silva; 11.091 — Otheoclismo Cascaes da Silva; 11 093

Nelson Cardoso Gomes: 11 095 — Vanda Francisca Maia:
11.097 — Marisa Monteiro: 11.099 — Mario; 11.101 — Jorge
Domingos Coelho: 11 103 — Marisa: 11,105 — Valdyr Torres
da Rocha: 11.109 — Elica Coutinho dos Santos: 11.111 — Jo-'celina: 11113 — Nilson da Silva Lima: 11115 — Therezinha
de Jesus: 11 117«— Jurema: 11.119 — Luiz Costa; 11 121 —
Thereza Guerra; 11.123 — Altalr José do Nascimento; 11.125

)IRETORIA GERAL DE MATAS, JARDINS E
AGRICULTURA

EXPEDIENTE DO DIA 26 DE JANEIRO DE 1934* m:sr«*Hop nn SR. niitnron 3f*Ai
Sebastião Lacerda — 765 — Deferido de acordo com á ln*formação. '¦

EXIÓESPIAS A SATISFAZER
Florentlno Fortunato de Abreu '— 

837 — Submeta-se á Ins-
peção de saúde.

DESPACHOS" no sa. «nB-nmOTOB
Waldemar Cardoso — 428 — Satisfaça a exigência.

Sub-Diretoria de Matas e Agricultura
nESPACHOP-OO SR «OB*nTRET'R

Miguel Cardoso Barbosa — 436 — Prove a procedência damercadoria.
Diretoria Geral de Matas, Jardins e Agricultura, 26 de Janeira de .1934. — G. Novaes, 4o Oficial. — Visto, Sylvia Borges,Chefe de Secção.

Joaquim Alves de Pinho, rua do Catete n, 333.Manoel Paulo (ambulante n. 1).

i. Por 1-íííJr^fi8'.? d0 artleo Io do (íêcroto n. 3.927. de 24 de Ju.nho de 1932,' foram autuados qm ¦flagrante, as (lrmaB aba xo
ST% ?,Uíi d,fertt0 recal!iai' "^la Diretoria, dentío ío
?.5í?..d"ej dez (^0) d.Ias' tt contar da data da infração, as impor-tanclas das multas impostas: -TjrVF

Ellslarlo Luiz da Rocha, Estrada da Freguezia ns, 61 e 63.Martins & Duarte, Estrada da Freguezia ns. 602 e 712.Por serem reincidentes no artigo supracitado:Eugênio Lopes Gonçalves, rua do Matos n. 11.Borges & Godinho, rua Dr. Archlas Cordeiro n. 2UB.M. F. Ferreira, rua 24 de Maio n. 825.Diretoria Geral de Abastecimento, em 26 de Janeiro de 1934.— Paído Teixeira Dantas. Bscrlturarlo de lá classe. — Visto Pia-um Taveira, Chefe de Secção. ;. ¦¦!- -

RENDA ARRECADADA EM 25 DE JANEIRO DE 1934 -
33:489$200
' 1:527*200

..... 14Í500
275?700

Imposto, de gado.- . 
Renda dos,matadouros.;.: ,
Renda daa Feiras Livres. 
Impostos, . taxas e emolumentos diversos.

Total. Rs. . . . 35:306$600

(Trinta e cinco contos, trezentos e seis mil e selsceutos róis).
EDITAL

CONCORRÊNCIA rtmi.ICA ¦ PARA Á CONCESSXO, DURANTE O CORRENTEFaço , publico, para conhecimento dos interessados, que doconformidade com o disposto no artigo 134 do decreto n. 4 620,de 2 de Janeiro do corrente ano, será realizada concorrência pu-blica para a .oncessão do serviço de aluguel de barracas e tabo-leiros nas feiras livres, concorrência qüe obedecerá ás seguintes
disposições: «...

1": — A concorrência-será realizada na sede dá Diretoria Ge-ral.de Abastecimento, á rua S. José nV 57, 2o andar, ás 14 horasdo dia 30 de Janeiro corrente; áto que será presidido por umaeomissão de três runcionarlos da repartição previamente designa-
da pelo Diretor Geral.

2« — Os interessados que desejarem tomar parte na concor*rencia deverão depositar na Contabilidade da Diretoria Geral deAbastecimento, até ás 13 horas-do dia 30 de Janeiro fluente aquantia de dois contos de réis como garantia do pagamento dalicença constante da proposta do corrente.Esse deposito será restltuldó no momento em que o concor-rente vencedor efetuar o pagamento da licença obtidaA' — Os concorrentes que apresentarem propostas aceitas oque deixarem de efetuar o pagamento das licenças dentro do prazoüe quarenta e oito horas após a realização da concorrência, per*derão em beneficio da Municipalidade; o deposito referido nacondição 2* deste edital e o direito adquirido na concorrência.
„ /, u*8 Propostas serão entregues diretamente á comissãono.dia e hora fixados na condição primeira, é serão abertas napresença de todos os concorrentes que as rubricarão, folha por fo-lha, juntamente com os membros da comissão.
^a.f--"i'-JA comlssa? Procederá a apuração.das propostas napresença dos concorrentes, sem Interrupção da sessão, anotandono mapa comparativo de cada uma das slls séries, os preços pro-postos pelos concorrentes, aceitando como unico vencedor para oaluguel exclusivo-- em cada série de feiras durante o corrente
íln^,H^q?e..melhor Preso Pr«>PUzer, salvo se a maior oferta fôrmrerior á doença mínima correspondente e estabelecida no ar-tlgo 134 do decreto.n. 4.620, de 2 de Janeiro de 1934. caso emque nâo será tomada em consideração.

6a — Na hipótese, de Igualdade de preços propostos para amesma serie, será preferido o proponente que durante o ano findo '
explorou essejamo de negocio na mesma série, de acordo cora eiprincipio estabelecido no parágrafo 1» do artigo 13i do citado de**creto n. 4.620, ile 1934.

7';— Os concorrentes, cuias propostas forem ac-uaá davifn¦í!Síí,--1« nas s??s Pr°P°s,tas 1ue assumem o compromisso de n",á<?aumentar em hipótese alguma os,preços que vigoraram duraram'o ano findo para o aluguel das barracas e taboleiros.
iia Lr ! acôr?°„„c„0ln P disposto ,no parágrafo 2" do artíigo
iilUi .«fwo.l^i1^4-6?0- de 2 <Je Janeiro de 1934,.os felnuites, po-aerao utllisar-se das barracas e taboleiros de suá propriedade» ti*
«?«. ^'Sf suí?f,tos a? Pagamento à Municipalidade, da taxa Ipre-
^í8.,?0/*^8?0!1"^ cltad0 e ao registro desses utensílios na f Dl-retoria Geral de Abastecimento, para efeito de fiscalisação. [
-„„ „~ ¦ p.1eÇ.°.s aceitqs em concorrência serão conslderaldnncomo licença até 31 de Dezembro ao corrente ano e serão paffiis,de uma só vez, juntamente com as demais taxas devidas piilaalicenças,, até quarente e oito horas após a aprovação da conícor-rencia. v
.„i„J£ 

"ÍI^a^prop5sta.!í, sera° apresentadas em duas vias, em'' en*velopes fechados, devidamente assinadas pelos concorrente^1 ouseus representantes devidamente legalizados, tendo as firmas'rfconhecidos, não podendo esses, documentos conter emenda, i oúrasuras, propostas que serão preenchidas de modo uniforme I tleacordo com o modelo que será fornecido com antecedência polaDiretoria. ,'
. .„u'— As primeiras vias das propostas serão devldamsn>í/ae*;ladas com estampilhas federais e municipais que serão iritiftill-;,sadas de acordo com a ler. |
ra.aJoda8 aa„1i?1,,_18 das, lm e 2" vlas «as propostas tambfpi'.i_.verão ser rubricadas pelos proponentes. .:12* — Não serão examinadas" as propostas que nãò tá-àmacompannaaas dos seguintes documentos: / e
'•¦vsl°, —-Recibo do deposito previsto na condição 2» deste edital:do 

ano7lndo°Va 
de':q,ultasa° doa'impostos' federais e municipais

¦ , 3" — Prova de idoneidade comercial da firma individual ou.coletiva. 7 ,
.13" — Aos. concorrentes cujas propostas não foram'aceitasserão restituidos, mediante petição de'curso raplrio. os diepositosefetuados de acordo com a condição 2*. .

14' — No. caso de absoluta Igualdade de condições eritre dunaou mais propostas, o desempate será feito mediante prfauista leaumento de preço feita secretamente e aberta na prsriçj"dé ití-dos os concorrents. . k"--rv'. ue "-0
Se o empate ainda persistir proceder*se-á ásortélo15» — A Municipalidade reserva-se o direito de cfauísr a con.corrência, se julgar o seu resultado prejudicial aos sems interesses
16" — • Os concorrentes poderão apresentar ei* uma unioa'proposta suas ofertas para a concessão em todas as7 seis séries dafeiras ou somente para as que lhes convenhara. í
17* — As licenças minlmas previstas em lei, s(fí.o as seguintes.:

1* série;
2* série.
3* série.
4* série.
5* série.
6* série.

.í,:,
5-.ooo$ooo:
5:000?000
3:500?000.
3:500$000
2:5O0$0O0:
2:500$000

18* —*• Os concorrentes vencedores obr\garn-se a manter efi-cientemente o fornecimento de barracas e taboleiros de; modo quenão «posse haver interrupção no funcionamento das feiras, sob
pena do cassamento da licença e conseqüente pera da concessãoobtida. . i

19* — O pagamento da licença obti*a nesta licitação implica
na posse dos direitos adquiridos nesta concorrência e nas obriga*
ções previstas neste edital. ,¦•)..¦

20* — No caso de empate entre as propostas aai^esentadas pe-los alugadores que durante o ano findo funcionaram na primei-ra série das Feiras Livres, ò desempate ssrá feito pelo critério'
de antigüidade.

21* — Qualquer outro esclarecimento desejado pelos Interea*
sados será feito no gabinete desta Diretoria.

Diretoria Geral de Abastecimento] 22 de anelro de 1934. —
Capitão Lui» Celso üchòa Cavalcanti;. Diretor' Geral.

COMEKCIO VAKitíGiSTA
TABELA DB PREÇOS MÁXIMOS PARA O COMÉRCIO VARE-

GISTA DO DISTRITO FEDERAL. ORGANIZADA PELA
COMISSÃO MIXTA DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1.* E 9.'
DO DECRETO N. 3.927 DE 24, DE JUNHO OE 1932 PARA
VIGORAR, A PARTIR DO DIA.29 DE JANEIRO DB 1934:

l>ÍKKTOUiA ÍÍERAI illS ABASTErrvrawTO
EXPEDIENTE DO DIA 26 DE JANEIRO DE 1934

ATOS DO SR. Ü1HETOB GERAL
Licença:
Usando das atribuições que lhe confere o artigo Io do decre*

to n. '3.645, de 14 de Outubro de 1931
Resolve conceder (seis) meses de llconçá, ao preparador de

suínos, não titulado, desta Diretoria, Sr. Cândido Corrêa, nos
termos do artigo Io do decreto n. 3.786, de-27 .de Fevereiro de1932, a partir de 4 de Dezembro do ano próximo passado.Dispensa ie ponto:

Resolve conceder 45 (quarenta e cinco) dias de dispensa de
ponto, em prorrogação, ao "limpador de ganchos", não titulado,
desta Diretoria, Sr. Manoel Cardoso do Nascimento, com (213dois terços) do que vence, nos termos do parágrafo unico do
artigo 45 do decreto n. 2.124, dé 14 de Abril de 1925.

DESPACHOS DO SB DIRETOR GERAI -' '
Cândido Corrêa (processo n. 14.892133) — Concedo, na fór*

ma da íel 6 (seis) meses de licença, em face do laudo medico,
Manoel Cardoso do Nascimento (processo n. 15.084|33) —

Concedo, na fôrma da lei.
J. A. Oliveira & Silva (processo n. 0.185|34) e Bandllio

Navarro (processo n. 16.868133) —. Deferidos.:
J. B. Chaves (processo, n. 0.052|34), Ferraz & Irmão (pro*

cesso n. 0.060134), Gracinda de Carvalho (processo n. 0.063|34),
João Bianchl Filho (processo n. 0.10134), Felice, Oliveira £
Comp. (processo n. 0.215)3-1). Oliveira fi Ribas (processo nu-
mero 0.229|34), Antão Caetano de Oliveira,(processo n. 0,230134),
Antonio Rodrigues Ferreira Neves (processo n. 0.292134), Acur-
sio Pereira da Silva (processo n. 0.392|34), M. Machado & SI-
mões (processo n. 15.242133), Silva-Ferreira ft Comp. (processo
n. 15.660|33), José Joaquim da Silva (processo n. 15.733|33),
José Maria Antunes (processo n. 15.779133), David da Cruz ft
Comp. (processo n. 15.86Ü33), Oliveira Costa Pereira & Comp.
(processo n. 15.894|33), Antônio,de Souza Franco (processo nu*
mero 15.898|33) e Baptista Ribeiro & Comp. (processo numero
15.943|33) — indeferidos.

DESPACHOS no SR. CnETE DA RECÇXo DK ABASTECIMENTO
Henrique Fernandes dos Santos (processo n. 15.361133) —

Atendido, mediante o pagamento da averbação respectiva.
Clemente Augusto Felix (processo n. 0.294134), Clemente

Augusto Felix (processo n. 0.295:34) e Clemente Augusto F*v
lix (processo n. 0.296|34) — Atendidos. Retire os cartões de
matricula, mediante recibo passado no corpo de cada processo.

Jovellno Vianna da Silva (processo n. 12.808|33) — Aten-
dido, de acordo com as informações. .

AtTos m. ii aoraute
Por infração do artigo 3o do decreto n. 3.927, de 24 de Ju-

nho de 1932, foram autuadas em flagrante, as firmas abaixo
relacionadas, que deverão recolher nesta Diretoria, dentro do
prazo de dez (10) dias, a contar da data da Infração, as impor-
tancias das multas impostas:

Antonio de Araújo, Praça Hilda n. S.
Augusto Pereira (ambulante n. 4.058).

Alcol de 36 graus (selado e sem o casco)— Litro ....
Arroz agulha especial — Quilo
Arroz agulha, de 1* qualidade — Quilo
Arroz agulha, de 2* qualidade — Quilo .....'...........
irrnz agulha de 3" qualida.it> — 'Quilo
Arrrz japonês, especial — Quilcj
Arroz ijaponês, de 1* qualidade --Qullò
Afroz japonês, de 2* qualidade -j- Quilo
Arroz Japonês, de 3* qualidade — Quilo
\rroz quebrado (sangai — Quilo ,.
Assucar. tipo I (contêm 99.0 cie Sacarõee Uo minimo,

e até 0.50 de Giiróse. no max:mo. por cento) —
branco.-refinado, (extra, a eranei» — Quilo

Assucar tipo II (contêm 98.0 de Sacarôse no minimo,
e até. 1.0 de Glicose, no máximo, por cento) —
amórfo. refinado, de 1* qualidade — Quilo ......

Assucar tipo III (contêm 9?.0 de Sacarôse no minimo,
e até 1.5 de Glicose, no máximo, por cento) —
amórfo. refinado, d» 2* qualidade — Quilo .. ....

Assacar tipo IV (contêm 75.0 de Sacaróee no mínimo,
e até 4.0 de Glicose, no máximo, por cento) — ama.rélo. refinado, de 3* Qualidade — Quilo\zeUe de dendê - La*a de 1>4 de litro

\zelte de dendÊ — lata de H2 litro'-.
Azeite de dendê — r.nto d# 1 litro
Banha, tipo I (contém 9S.3 de matéria gordurosa no

minimo, e at* 1 «en-í .••»m cobl"<» de aridez t»or
cento) — Bm latas fêchcdas — Quilo

Em pacotes (impermeáveis é invioláveis) — Quilo ....
Sanha tipo [1 (contém 90.fi de marèrla gordurosa no

mínimo e até 1.5 cenMmetrnp cOb-T* ie acldez oor
cento) — EJra latas fechadas  Quilo ..'.

Em pacotes (impermeáveis e invioláveis) — Quilo
Banha típc I*A (eontém 9!» ft dp mataria tror-tnrnsa no

nrnlmo e até 2 cen«inn»trof cúbico? de acldez nor
cento) — Em latas abertas, a retalho — Quilo ....

3antu -inr II A (con»!5'-» "P a de mnté**la eiordnrosa no
mínimo e até 3 centímetros eflbicos de acldez. per
cento) — Em latas abertas. avretalho — Quilo 

Banha Mno III-A (confêm 99 0 de matéria eordurnsa no
minimo e atê 4 eenMmetros eflbicos de acldez nor
cento) — Em latas abortas a retalho — Oui'o

Batata nacional, amarela, graúda. especial — Quilo ....
Batata nacional, amarela, regular — Quilo
Batata nacional, branca, especial, grattda — Quilo
Bata'a nacional, branca, rcenlar — Quilo
Batata nacional, branca, nieúda — Quilo ¦*
Café -orrado e moido "Bom" (Classificação a que se

refere o Decreto n. 22 916. de 11 de Julho de 1933
— Quilo • • • *,* • •¦•••-

Café torrado e moldo. "Segunda" (Classificação a que'" se refere o Decreto n. 22 916 de li de Julho de
1 1933 - Quilo -•••
I Carne seca nacional, tipo fronteira — Qui,o ..........

1S600
1S400
1*300
1S200
1S100
15100
1$000
$900

¦ $800
S60O

1J200

1$100

1$000

5900
252(10
3S600
5Í800

2560O
2$700

2S400
2$C0O

2-«400
$7*10
5600
S700
$500
$400

3Í000

2$600
??S0O

y:mmmmemUmlnk»» mmmmfmmmmm «SBBiBIBPwmpmK** ¦¦• '..V-..^. ¦',,;¦'¦



JORNAL DO BRASIL -SÁBADO, 27 DE JANEIRO DE 1931

ff-irrr. ... . ' ""  ' " ' 

19

• • • • a
mMMIIMMI

• ••¦••.•••••••

itr,*!**'**'*'"
• . • 111. 

'• 
? • • *)>v <• 'V t •;

. • •»¦ • » »• • t • et» • ;
«•••¦•'

Quilo
» • • • '

»¦••••••••

»*••••••• .*•>•••••

ÇJarne b8cb nacional, típo comum, de 1* «u8,,da^B:t^í

! Cãrâ^ãca' íaoVonoi:' típò' wmiimV de 
"i." 

«uiuüto'-

CobôiaB nacionais 
'òn 

estrangeiras — Quilo .»» • •
Farinha de trigo, de 1.' qualidade - Qu o ...........
Farinha de trigo, de i* qualidade r» Quilo .........
Farinha de trigo, de 3. qualidade - Quilo
lcarmha especial, de mandioca ~ W"*o •
Farinha tina. da .««n*11008^ J^V.n.;Fnrlnha entre-tlna. de mandioca - Qu»°
Farinha grossa, de mandioca — «uno
Feijão preto especial,-. Quilo ...
Feljãc preto, bom - Quilo ......
Feijão branco, meúdo — Q»"0 .*,*
feijão manteiga especial - Quilo ...»
ifeiião mnnteigu. bom — Quilo •••
Feijão fradlnho. nacional ou estrangeiro
Feijão miilflti.ho -r Quilo »•••••
Fulw de milho mlmOsc - Quilo 
Fubá de milho, extra tino - Quilo ....
Fubá de milho, fino — Quilo ....
Fósforos — Pacote 
Fósforca — Caixa 
Gelo - Qdfio .........•-."•":••'•
Leite condensado nacional — bata 

_ QullO
Mate tino comum — Quilo •••„• •*¦*
Manteiga salgadTde 1- qualidade - Qu o 
Seii. Sllada de 2- qualidade - Quilo 
Milho mesclado — Quilo ••••:•,;;•
Querozene (sem o casco) - Litro
Queijo de Minas (ou deete tipo)

Que^^-Mlnâs-n^-áwtó-ú^^êlV^^^
SabãQoU marmoreâdô:' brknco \& ròw" -' 'b^ 

de>Meos o
sebo -(wntêm 48.0 de ácidos graxps. mlnlmo;J6,0
de humldade. máximo: 4,o de matérias Inertes, e

inertes e 0,5 de alcalis, livres, por cento) - «»"<¦

Sabão
. .», iviiniriiri* i <¦ n i 111-> iiiiiiiiu^uwi »•*"-¦-  .....

por

•*•••••<•
•••••••*•••,,»«•»•••••

••¦•••••

••«••••••*
de 1.' qualidade

28200

18900
l»20O
18100
$9Q0
$80»
$800
i. oo
4400
,,$300
$800

, (S00
1$000
$700", $600
15000
$700
$S00
$«00
$400
2$000
$2i;o
$200

2$40il
2Í300

2S100
$80.
6$60O
5$4O0
$400
1$000

4$300

SflOO

mo • •• *J*J •*•• ***

•••••••••••••••••••

Banana tlso — Quilo ••
,Bauaha 8- Tomo ~ Quilo .;......•• *
Banana da terra — Quilo ............
Batata dOce — Quilo •••••
Barlngélas — Quilo
CenouraB — Quito '¦
G116 e nabo - Quilo 
Laranja lima — Quilo?» ••
Laranja da Bala - Quilo 
Laranja seleta — Quilo
Laranja, pOrn'¦•_¦ Quilo ,.....,.«.....••••
Lima da Pérsia — Quilo
Tangerinas — Quilo
LlmOes — Quilo
Maxixe e quiabo 7- Quilo ,..........¦•.»•••••

. Itncntões - Quilo •••••*,•••' * * *''',_''' 'ónViA '
Repolho para vendas de 10 quilos ou, maie - Qu o .....
Repolho paro Vendas, menores de 10 quilos — Q0»o „•.•.•;
TonVates graúdos 1 escolhidos» pára, vendas de 10 quilos

Tomaíefg^aú^jcfcbl', Idoa)' 
'pára* 

Vendas\'menôrM'dé
10 qutlóe— Quilo ..:,.»...

Tomates reguiares. para yendas
:¦ — QullO »» .»•••

tomates regülares, para vendae
~» Quilo

Xuxos — Quilo .", ¦¦¦••
Vagem de ervilha, para vendas

— Quilo ....,.,...;...••••
Vagem de ervilha, par» vendas

— QullO V ' "1' ¦ ._
Vagem de feijão manteiga, sraúda. para vendas de io

quilos 00 maie — Quilo. ..."."••
Vagem de teljão manteiga, graúda, para vendas menores

de 10 quilos — Quilo
Vagem de Jeijfto regular, para wnda* dt 10 quilos on

Quilo
virgem, de. -1' quãüdade" (contém 48.0 de ácidos

eraVos m nimo: 32.0 de humldade, máximo. 12,0 ae
matérlk^" SSSi ô até 1.2 de alcalis livres, —

cento) - Quilo ¦_-.'_:;,w^:'r.__',_^'9Í n"\ÍB"acÍdis_^m^m w_m<%tm: »*___:
¦/raios minluío; 4 3"íí''de. 

"numldade. ma.tlmo: 16.0
de matértw inertes, e até 2,0. de alcalis Hvrea, por
cento) — Quilo ¦••••,*.;•>••*• ....,......»•

Sal grosso. nacVmaV, r- Qu»o .....-......»•
Sal moldo, nacbnal — Saquinho de t quilos
Taiharim Mníum — Quilo
Toucinho (co» sal) -- Qu 
Toucinho isagado) — Qallo »»•
Vinagro oacisual — uttro 

11600

1$500

1ÍOO0

$800
S30J
$800

1$40U
2S000
2$2ÜC

ÍÕUU

de 10 quilos ou maie
' 

ménoréá' de' íÔ' qiiílòs

dêYoquiíoí on mais
' 

menores' de' iò' qiiíloe

mais — Quilo ,....•••• ,.,....:......•••.•..
de téllão regular, para venda* menores fle »

1700
18200
ÍÍUIU

$400
l$40l)
1S100

»8ül.
$000
$51 Kl
$411»
$600
$000
$501'

l$0tlli
$800

2$<l(l(i
$4«)0
$500

1Í400

1$600

$800
15000

$706

1$000

11600

$700

$900

9500

Banana
Banana
Ban.ma
Banana
Banana
Banana

LBaúMBS, HORTALIÇAS B FRUTAS
Abóbora ~ Quilo ••_•••Agrião Dertalhe e couve — Moino
Alface uraçai — Molho ,.,,.....».
Alface parllBta — P* ••' "
Batata dOce e aipim — Quilo ,...•••..«•••••• ••
Berlngélas — Quilo ,......••••.••••••?.•••••••••
Banana prata — Quilo .....••••••• ...«••«••««•

muçã — Quilo ..••••••••••••••••••••••••••••
juro —' Quilo ........••?»••••••••••••••
doRua — Quilo ...,,.,..
figo — Quilo .,...••*•••••••••••«••••••?•••••
S Toraô — Quilo •......•••..• ••••••
ds terra — Quilo ,.•.•••••••»•'«•• •*•

Laranja da Baio — Quilo ...••«•••«««•••••.•
Laranja limav— QuLo 
Laranja seleta — Quilo ••••••••
Laratija pêra — Quilo ...»
Lima da Pérsia — Quilo .......
Tangerina — Quilo ..,......•«••<•••••?••••
Llmbes — Quilo ...,,..,...•••••••••••••••••••
Cenoura — Quilo ......•••
Couve tronchada — Pé ....••••••••.••«••«•••»••••••*••
Giló o uabo — Quilo ..••«•t»e»<t««»*«<i»«*******«**«v.**
Maxixe e quiálvj — Quilo ..,..•....•••. •••
Pimentão — Quilo ......;*•••.••'•••'•»•••••»••
Repolho — Quilo .¦*••••*•••«•••••••••«••.••>••*•••»•*
Tomate graüdo — ^Quilo .........••••••••.•• ••».•••••
Tomate regular — Quilo ........«•••
Vagem de ervilha — Quilo «...
Vagem de teljão manteiga graúda — Quilo ...........
Vagem de feijão regular — Quilo
Xuxu — Quilo ........••«••••••«•••
Tom a tâo —~ Quilo •_• • ••••••••••••• ••••!«•«••• ••«••••••

•••••••••«

• • • • • § • •

•¦••#•••

••«••••••?•***•••

•700
1$700

$406

1$20U
1$500
1$800
2$200
2$600
2$400
2$SU0

$500
$100
Í100
$200
$400
1$2»U
$3011
$400
$700
880n
$50(1
$900

1Í000
$400
$700
$30li
$500• $800
$400

18200
5300
$300
$600
$600

18800
$40(1

18400
$700

1$300
$800
$600
$500

1$500

V AOOUGUES

Pbecor TinA "ESPSÍ .0 balcAo: Bl»-t«
Carne freecai de vaca. de 1." qualidade tilé. alcatra,

^Vinn ri*, dentro laEarto e pato) —tjuiio .........
Carne fresca!^'de vaca; do 2.» qualidade ipft^^aBBímj

CarnTtrwca? de Vaca." dè' V.« 
'qualidade 'ípèito 

V coréia)

Carx~ frlsca. dó' Vltéíia'.' dé i>'_ qü.ílVdadV' (filé. - aicatra,
Ahan do dentro, lf-igarto, pa e pato) —• quuo •••••

Carnp fresca de vltéaa do 2- qualidade (assem, peito
e costela) r~.Quilo ...- '"l_!_.'J\'"

Carne de porçof dèil» qualidade (perna e costelãta) -
Ouílo i(v» ¦••••••••••'•••"••• •'•¦• • • • *• •••••••••

Carne de pifrció.'".« 2'. qualidade — Quilo
Toucinho fresco - Qütlo .....»..• ••••• •••••;.»'Z„_üa_*_
Carne fresca. A carneiro e de cabrito, de V qualidade

(perna e oosteléta) —Quilo .....•••••••••••••.•¦.»,•
Carne de carneiro c de cabrito, do 2" qualidade — Quilo
Língua fresca — Quilo ....»• '
Miolos — Quilo
Coração — Quilo .., .........•••••
Mocotó limpo (eem unha) — Quilo
Tripa — Quilo ••••••
Fígado — Quilo ...........•»••••
Bôfe — Quilo ..

Rabo — Quilo ......
Rim — Quilo 

A carne entregue a
por quilo ......

,«•••••••••••< »»•••••••••••••••••••¦•

domlciílo"' sêrà'' majorada de réis

AVES ABATIDAS E UMPA8

Canje de frango - Quilo ....
Carne de galinlia - Quilo .»

•••••••••••••••••••¦*•

¦' _' m m •••'••• V •'••¦••"• t'« ?.

1*600

1$300

$900

2$200

1$000

3$O00
2$60O
2$200

3$000
2$8nn
3$60O
2$200

$900
$900
9900

2$30U
$400

1$900
2$300

$100

5$800
58400

Vagem. _.
qnlloo — Quilo

tomatãor —• Quilo
OABVAO

. Carroarias, qnitandaa e outros estabelecimento»
Carvão vegetal— Quilo ........•.•.••..••.•»•••••••'•

GASOLINA E ÓLEO PA RA LUBRIFÍCAÇAO
Gasolina — Litro •• •••••

óleo fino. — Litro ...-.....•••••«•••••• •••• •*•
Óleo médio — Litro .»••••••••••••¦
Oleo' pesado -—Litro •••• ••..»••«••••
Olèo e. tra pesado, especial — Litro ...
Oièo grosso para: engrenagene — Litro
GraSI?aTa^,10de-.lVo;;nao«^^^^^
flD° 

Asd%endSas'dos artigos constantéSi desta «Tabela- quando
vendidos em. fraçõee de quilo, serão feitas, proporcionalmente, à
razão do.dò preço de quilo. s

Diretoria Geral de Abastecimento, em 26 de Janeiro de 1934.
- Cap IM Luiz Celso? Cch ia Cavalcanti. Presidente da Comissão
MIxta. ¦

PEIXES

Camôões grandes — Quilo ...•••••••••»•••••••*•••••••
Camarões médios — Quilo ......,........••»•
Camarões meúdcs •- Quilo «••
Badejéte, pèscadlnha. roballnho e linguado — Quilo ....
Garoupa, linguado, chérne, mero, pescada,' bijuplrá, ba»

déjo e robalo — Quilo
Cavala, namorado, vermelho, corvina (de Unha), tainha e' enxâva — Quilo • • • •
Cherelête, olhôte, dourado, corvlnóta. pargo e parati —
Quilo •• «j'»'••

Serra, galo, espada, -roncador, cocorócà e batata -—Quilo
Cação, arraia, canguá e sardinha _ Quilo
Só é permitida a limpeza dos peixes nas barracas e re-

cinto das feiraB livres aos felrantcs que tiverem o-
aparelho apropriado o do tipo aprovado "pela Direto-
ria Geral de Abastecimento, e pelo peixe escamado e
limpo será cobrado mais por — Quilo .»•••

Pare aqueles que não tiverem o citado aparelho, continua
proibida a limpeza dos peixes, nas iparracas e recinto
das feiras livres podendo, porém, trajser ]ft limpos «
postejndos os seguintes-peixes: Pescada. Robalo. Ga-
roupa, Bijuplrá. Corvina. Meto. Chérne, Linguado,
Badejo e DouraJo. cobrando mais por — Quilo ....

68000
4$000
2*500
4$ÕO0

3$000

28500

28O00
18500
18000

$500

$500

Rio de Janeiro, 10 da Janeiro de 1934. - (a) Artelo Splno'ni,:
Tetecíro — b) José Orcdmann. — Tostomu-has: a) Carmen Rodri-.
gues - b) Lygla de Mattos — c) Carlos Moutinho Reis.

Foram inutilizadas estampilbas federais no valor de cento e :
trinta e olnco mil réis, c um selo do Educação no valor do réis S200.
(duzentos ré(B). . . .„„, .„„..,•

Secção de Contabilidade, em 24 de.Jnnetro de 1034. -^ Contero.. /.
Bom werneck de Castro, Chefe. Interino. — Lygia de Mattos es-
tagiaria era exercício no Departamento 1 de Educação. .-.'visto:
Oc/ao»lo SUva, secretario Gerai. ¦ . -. í-'í; ¦ ¦ ',., \

Instituto de Pesquiza«' Educacionais
DIVISXO DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR B ESTATÍSTICA

Registra dc professores:.de-!S..slnp particular •
o.sPACtws do.sn. .imiírort oübal

Letizló Mattos — Registre-, e:; ,
DKSrACHOS M SR, CHKKItnA. divisão .,¦ ,,

- , Geraldina da Costa Mattos — Apresento duas fotografias pe.
UC 

Maria "Gíazlélta da França 'GuimarãesiefPadre, Armando Tltq ..
Domingiies — Submétam.sc á Inppeçâo.-do saude... .¦ -,-_.¦ «

Secção de ÍPròtocòlò e Arquivo
EXIGÊNCIAS AisATISFAZÈR •

,r Albina Moreira. Lhomitiia Dbzer Ramos. Mercedes Baibina
Moui'3b. Leonardo da Fonseca Sãrtoré!'Ferhandlna Lemos da Silva,
Clovis Soissoua da Rocha. Olga" Clottldè ' Epplnghaus (Madre,
Maila Bertha d« Jesus). Maria na Conceição fiüiüghei Ramos. Di.
Cândido Thomé de Abrantes. Juvenal lustlto Fel*<*.f. Emev.ie
Costa. JudUh Levy Lervette, Aury Bernard. Isaac Schneidar, vir.
ginia dos Santos — Retirem os documentos..

BDITAL :' "' ' ''¦',% :"C'ÍJ
Convido os funcionários cujos nomes oonatam da rtia«So anal-,

xo. a comparecerem na Êecção de ítotocolo é *W}*° *VL*l£2&
partamento. a«tn ie retirarem seus títulos e licença antes de wrem
SrqnDlstTltò 

FedeTal. 26 de Janeiro de 1934. — (ãj Albino .4
Silva, Chete de Sècçfc), interino. '

da

é •• ?••#••*.#¦••*•
¦ ••"••••¦«•••••••

184O0
1$300
18200
18150
1$()00,
18200
l$05O

8950
$850
$500

í$Í0Ó

OAFE*
Nos CATfiS E BOTEQUINS: ¦... . ,J'Mli»'

Café simples ou com leite - Chlcara grande (média):
sem serviço 

^•¦£££; ^âfànj^^mSntêig^Pão

Pâo

francês
Oro

francêsüm
do' 70 gTamà. 

" 
(gafanhoto) sem manteiga

LEITE

$300

820t

$1Q«

NAS LE3TEBUS. OArtl8 B HOTEQOIHB

ueite trescp no balcfto - Litro ......
Leite fresco, no balcão - 1|2 t"ro ...
Leite fresco, no baicuo - Hf de litro
Leite fresco, nas mesae - Utro -..»
Usit* fresco: nas meeas - 1 - }£r°''''
Leite fresco, nas meeas - 114^ de^^lltro .
Leite fresco, a dom c o - "»«•" —
Leite fresco, a domicilio — í\i i»ro ..

Nos estAbdi.ob: ,
Leite .fresco, no balcão - LlUfl
Leite tresco. no baleflo - 112 W.0,,'.'.''
Leite fresco, no^baicuo - 114 de litro
Leite fresco, a dom cl o - Litro .....
Leite fresco, a domicilio - II2 »«° ••
Leite tiesco. a domicilio — 1|4 de litro

NOS CABBOS TASQUES*.
Leito tresco — Utro •••••
l^eite fresco — 112 litro 
Leite fresco — 114 de litro

Nós postos:
Leite tresco — Litro ••••
Leite fresco — 112 litro
Leite fíeeco — 114 dé litro

"$:oo
$400
$200

1S100
S600
8300
8SO0
$400

FEIRAS LIVRES
EDITAL

DB ORDEM DO SR. DIRETOR GERAL DE ABASTECIMENTO.
LEVO AO CONHECIMENTO DO PÚBLICO QUE DE AÇOR-
lio ('OM O DECRETO N. » 927 ÜE 24 UE JUNHO, DE ltfá2
VÍQORARÃO A PARTIR DE 29 DE JANEIRO DE 1934.
ilnAnS-^irRnqnE PRIMEIRA NECESSIDADE ABAI-

. XO^ENClONADOs!^EGUINTES PREÇOS MAXIMLS:
OENEBOB D1VE1IBOS

Arroz agulha,, superior, brUhado — Quilo
Arroz agulha, especial - ü*iilo ..•»•.
Arroz agulha, de 1» qualidadt — Qu o
Arroz agulha.: de 2. qua iaade - 'Quito
Arroz agulha, de 3- qual dade -- Quito .^.»
Arroz japouôB. especial (brilhado 1 — Quilo
Arroz japonês, especial -7 Quilo »•;•••••
Arro, japonês, de* 1* qualidade _^Qujlo •»•»
Arroz japonês, de 2' qualidade — Quilo .»••••

AésS ^S^^^^^^g^-r^iô^"' — QullO .......»•. '".'"•"r.",',' "
Assucar refinado, de L* qualidade — Quilo ............
Assucar cristal, moido - Quilo •»•••
Assucar refinado, de 3.* qualidade -Quilo ...........

Azeite de oliveira - francês - Lata de 1 qu^to^,,»••»
Azeite de oliveira — português - Lata dei S^nVrktaáfe
Azeite do oUveira— português ~- U^ta <li= 

^ 
Eranla6

Azeito de oliveira - espanhol -.^A\\^ '""]
Azeite de oliveira - "»1,a'10'T.í'„dt?Bd?l41 2» __._.Azeite üe dondô - Daiano — Lata de 1 4 <•« «"»<» v'X.eiie 

de dendê - oaiano - Lata de H2 quilo .,....»»..
^eite do dendê - baiano — Laia de 1. quilo ........

•Banhat tipà 1» (contém 99;» dè matéria, gordurosa., no
;f-m^intmà:^ ate i centímetro cúbiconde acide?., por-

perito)'•"— Em latas fechadas — ..ullo ............
Ranha «no l iconteín 99.8 de matéria gordurosa, no

minimo e ate 1 centímetro cúbico de aciüez, ,por
cantor-: Bm oacótes omwrnieavelee invioláveis)

Rnnhl üoo 
°ll" 

tcòntèm 
'99.6'"dè* 

m .tériã" gordurosa.' no
Ban 

minimo. e at.11.5 centímetros cúbicos .de acldez por

Banha^tllTl 
"íconum 

HTT Mt5?" ^__ièsà." 
'nò

Ba 
mínimo. e a é LB 

" 
nUmetros cúbicos de acldez^ pormínimo.j a^ 

^^ ,lmpormeavets e. Invioláveis)

do

1$0S0
SÜ5U
$9UU
$750

1050IIU
71300
5$500
7$00i.i

2*100'Ò.Í.Ü
Õ$400

2S4O0

2*600

S $ 200

Diretoria Geral de Abastecimento, em 26 de Janeiro de 1934.
— Capitão Antônio Sanromã. Assistente Técnico.

DIRETORIA GERAL DE LIMPEZA PUBLICA
E PARTICULAR

EXPEDIENTE DO DIA 26 DE JANEIRO DE 1934
ATOS DO SB. DDtETOB OERàl ._".',

Dispensas de ponto: *'•'-'¦',
DuranteC06°mês^'^6p?S«o^çao. nos termos do artigo 1«
S» 3 786?'de^T^^ISSS. ao motorista - João Alvares

Sea 
Durante mê^em prorrogação, nos termos do artigo i;do

Manoel Pimenta Filho. ..
Revalidação de dispensa ãe ponto.

SeloívrJ^fdar o6!^^ 14 de Outubro do ano findo que
concedeu dispensa de ponto, durante noventa aiat.fom 213 dos

m a'partir."Ji&ãWJZ&X^- Alva.
Manoel Pimenta Filho -.J^_-^^ 

V^Mfde jt

SS -Iclf-r|m't^íi)-1 ConceXde^rdo com as infor-

maçOes» . _¦¦ _

NISTRATIVA, EM 25 DE .JANEIRO DE ISWi

Gabinete do Sub-Dlretor; Fiscal (excesso
gem); '"'*

RBLÀÇIAO A QUE SB REFERE
O EDITAL SUPRA

Stelllts Gomes da Silva
Darlo Joaquim de Almeida da

Silva
Francisco. Assis Bauer Carnw-

ro
Emilla José da Silva•Odaléa Penha Brasil ¦
Svlvla Dlás da Silva
-Ma%*de Fontoura aS Oliveira '' '
Mahyde Torres da Silva
^Inkir Ribeiro Duarte
Alice' Lopes Leal
\vne Carvalho Teixeira
Brlz-^ela de Almeida Pacheco
Filho "'•'

tlnrmen Machado
felina Henrique Flenelrá
Celsa de.ÔUveira Ribeiro
Cid Carvalhal
Deollndi Texelra Plnt»
Edlth Passos •¦:".. H--

Francisca Nunes Rodrigues' VeL-.',
reira-' •' "' '

Gloria de Jesus Gome»
Grazlela Caselll „:
Hilda da Velgà Tavaree
llka Labarthe' -
Irene Borges
Jenny Hall
Juraey Meirellés
Laura Silva -'. •-'••-¦"
Laufã do Vilhena „_.,,,„
Luiza . da Conceição: Varlzd > S.i «
Marina da Cunha Cru» -.*;
Marina Ctida' '¦¦'¦i-_% . bÀ'U..,Maria, da Glorla-Pinto de Souza
Maria Josê de CaBtro Neves
Maria de Lourdea' da Costa..Ne-

Maria de Lourdes,da Costa Ca-
narlo ••:¦•' 1 • '<¦

Maria de Lourdes Lnipes
Maria de-Lourdes Pereira . -v
Maria Luiza.Cláudio.da Silva-,.-
Maria Rodrjgues.-.dsn.Rooha ,0!

'-v'íf.1>

Yç.àMtA ^Secção de Pessoal í ;;',!;, '.., . sX
Convido os Srs. iProfessores .Primários; cujos nomwç.mstnm

tIladSeição 
de Pessoal, 26 de Janeiro de 1934.— P. Martins, Chefe

de Secção, interino. .
ÜÓITAIj

Convido os serrentnarlos do ertlnto ^V^^Z?*^*?comuarpcerem
para objeto 

"de'sê'i^iVo 
pnbHr«5 !"J8f"*|* :-,-.P Edncacão. 82 de Janeiro de 1084. .-.

rial, com exercido neste nenartamçnto. a
SècoSo "Pessoal

Departamento de —---.-- _ ,
OCTAC1LIO SILVA, Secretario Geral

TÍTULOS DE PROFESSORES
PRIMÁRIOS

Rôllo de; Araujo

dé cuba-

SecçSo do Mercado.
Secção Marítima. .

Total. Rs. ¦ .

1158200
798200
488500

2428900

de

Quilo
$400
$600
$500
$400

3$0U0
28200

2S800

••••••••*

PÃO
¦••••¦••

de

de

112 quilo a.

112 .quilo »

caefite,

P5o tipo fr'ancè3. dè trigo, em unidades
1 quilo, a domicilio - Quilo

Pão de.trigo, tipo francês em unidades
1 quilo, uas padarias — Quilo 

Pães esneclais tais como: redondo, provença.
trança rõaca e ae cervOja. em unidades fraclonadas,

a domicilio — Uullo ....,».'-' y:V.""r<_tYY"
Afi mesmas, qualidade, de pães nas padarias — Quilo ..

PEIXE

NAS IIAKCA& D»JS MKHCAUOS;

Camaõe? grandes — Quilo •
Camarões médios — Quilo 

SÃ P^ífe^» è' iingu. blniiV '^àiô
Garoupa, linguado, cliúrne, mero, pescada, bijuplrá,

côrvliiú (de linha), tainha

corvitidt .,' pargo e parati
Cavala, namorado, vevmêlUo,

o enxôva — Quilo ...,
Cherclôte: olhête. dourado,

SerrI."£"óí «pi-la»'. jiwdòiN cwoVóVa'e batata'- Quilo
Cação, arraia, canguá o sardinha - Quilo •»

centoi

Bat^tó nacional,' amaréli,'graúàk, especial
Batata nacional, amarela.-regulai -^Q "'o 54UU
Batata naclonai, branca, regular _ Qu^ lo .^..»» |
Batata nacional.-branca, graudd. esperai «ui o .... *
Hatata nacional, branca, meuda — Quilo
Bacalhau superior — Quilo

anfé~torrado e raoidò!,:íSegundà""(CÍassifÍcação a queCa 
se íefére o Decreto n. 22.916. de 11 de Julho de
1933 — Quilo ,• ••:•„•

Carne sêça nacional, tipo fronteira — Quilo 
Carne seca. de 1* qualidade -7 Quilo 
Carhe s6ca de 2" qualidade — Quilo
Cebolas nacionais- _,Quilo ....-.-...• • • • • • 
H-arinha de trigo, de 1.- qu> idade -Quo
Farinha de trigo de 2/ qualidade, - «uno
Farinha de'trtgb.* de 3' qualidade - Quilo
Fariiilja espednl de mandioca ;- Quilo
Farinha fina. de.mandioca - Quilo ...............
I. árlnha 'entre-tlna. de mandioca —Quilo 
Farinha grossa, de mandioca — Quilo
Feijão fradlnho — Quilo ••••••
I. e.jSo Oranco. graúâo — Quilo 
FellBo branco, meüdo- Quim— •¦••rY_À_l
Feijão de cores nâo especificada» - Quilo 

ti"eilüo manteiga.- éSpeciai -- ¦ Quilo '»•
Feijão manteiga, bom — Quilo ••••
Feljãc. enxofre — Quüo .-;
FeljSo cavalo - Quilo ...
Feijão mulafinho — Quilo .........
Feijão preto, novo, limpo — Quilo
íeljãi. oreto. superior - Quilo 

.,Mmu, iruba de milho mimoso— Quiloi ....
2SB0 ' L''ubíl de mllha ex,ra «00 - Quilo »
alnSn lruhfl de milho, fino -- QulU. ......

Lombo de porco, salgado - Quilo ..
Costela de porco, salgada — Q_}i0, •
Manteiga da 1* qualidade — Quilo
Manteiga de 2f qualidade — Quilo
Muasae aiimentielas - Quilo ••••••
Milho vermelho. Catete — Quilo ,.
Milho amarelo .*- Quilo¦¦............
Milho mesclado — Quilo 
Fósforos - Paéôte

$8fl«
$408
$20(1
8900
8501)
$300

$600
$300
$200

8600
8300
$200

18300

181011

JSâOl'
U30I

6$000
4*000

48000 i

3$000

.28500
2$0lW
1S500

, 1$000

-Sfe-t 
~ 

ffllte-so o que constar o nos

SedaPXicSdS ^f&âtl-*** 
*» "M° -

Stiai^se. debando traslai0.submela,
Orbela Marques do Souza - *«°»«» -J -^ flcmtn. ae acfir
IreiiB de Almeida — ^.n™?„"f,„ ..,,_,¦¦.' narecer d<

do com ã certidão de nascimento da

NOB PEIXEIROS AMUULANTES.

Camarões grandes — Quilo
Camarões médios — Quilo

^C-^dlnta.QÃtaHnho e Hnguadlnlio _ qu.ic
Gwoupa. linguado, chérne, mero, pescada, bijuplrá,,. ha-

déjo

' 
itnguadhiho — Quilo.

Q*eíió° Võ Parmeron.- 
'ônrionâi/ '$!Ü' 'qualidade' -

28400'i$CO0
. $000
1880!..
18100
18U00
$850
$750
$600
8500
$40*
S300
$900

18000
5900
$700
$660
8550
$800
$700
$650
$750
$450
8750
$500
8S50

28700
28400
G800O
48900
l$2liC
S4ã.
8400
«400

18900
$200

se á inspeção de sa 11 de
senta dias de licença, de açor
. riauça e parecer do sr. 00

wetarlo Geral. h _ concedo vinte o um dias de licença
Aida Martins Ki«-Uner ^ PoSsoal,

„os termos do P"^^^, ^, ^

Concedendo, dea çôrdo 
cora o decreto 21,4,

de 1925. as seguintes «cojW»' 28 de Novembro do nnc1 prox mo
Vinte e um dias, a partir oc 

^u.comW da coro 0 art. Io, a

w feSsV^f. ^Pttárplrro~ Primaria - !rene de .MmeU.i.

rjesioiiondo: _.„., , 23 de Agosto de 1932. paxa
Non termos-do decreto n. WM*à^&à_b no-quadro etatL

substituir i^t^r Primário, por-'»aga e^.^ (lo corrente ano.
vo. no período de 2E58^aJa°^VoCacional Ferreira Vianna. a esta-
oom exercício na liscoia rie- „'.'¦¦¦¦,"-•¦>.
giaria - Alayde Braga do_Carmo -0brUtatorteaade Escolar e

onmuundo '^vidhnmnto atitorirtM^ sTc.,ndafia Geral
auxiliar da Superintendência de v.nte 

& mnuIlernfiao do

Nadlna Ribeiro Munlz Gul*
marães .
Nadyr do Amaral e Sousa
Nadyr de Mello Azo v o do
Amaral
Nadyr Martins Cardoso Lopes
Nair Alves Costa
Nair Coupé..
Nair Odori de Souza
Nair de Souza Pinto de Frei-
tas'

9-V Nair "Torres de Araujo .-uíVj
lO^Nazir Cardoso da Fonseca iti
11 Nelson Olympio Oddone
12 Nomezia.;: Lopes; ...'"•:¦13 Nicía Faria Caetro '
14 Nlcúlinà"Còrtart"Fro6sai'd
15 Nilda Rangel ürrutlgaray
16' Nilda de OUveira
17 Nilza Conde
18 Noemia.Bicca de Gouvôa de

Azevedo '»
i9 Noemia Cabral de Lacerda
20 Noemia Soares Pinheiro
21 Norma Dias da Silva Uma

Rodrigues
22 üílette de Araujo Pereira
23 Odette Brito da Rocha Veneu
24 Odette Gomes dos Santos
2b Odstte Riealina Ribeiro Vin-

chon
26 Odilia Burcho Sarmento
S7 Odila Coutinho Batista
28 Oena Massena Serpa
29 Olga Moreira Lima
30 Olga Thereza Bertéa
Si Ülgâ Thompson da Cuiüia
32 Olivia Braga Kitzinger
33 Olympia Maria Campos -limo
34 Ondina Pires da Silva Mu* icy
35 Ophelie Tavares Guerra Jorge
36 Orc9lina da Costa Guimarães
37 Orminda Blcalho Costa
SS Osrarlna-R. sa Alves de Crir-

valho: K'ií; ,..,_.'.. of ..11.
39 Oscary de Mello eTSouzaí; ¦
40 Osvaldina1 Bastos
41 Otilia de :Melrelles Giffoul ».-
42 Palmvra de Souza Llinánlm*

bassâhy
43 Paula de Souza
44 Pnullna Looes sarmento
45 Paulo dè Souza lardim
16 Piacldo Affonso Ribeiro

47 Precllla

48 Regina de A1 m e 1 d a Mala
Rublão '

49 Regina Leite Lourlco .
50 Renllde Lavlgne. „„;.»
51 Reny de Carvalho a.,. Motta.'

r,2 Rita Pereira dos Santos Braga
sa Rosa Pacheco . dc Almeida

Al

Al-

"Estatística, o
Contratando

nars

Goulart ,
54 Rosa Gomes Pereira ;.; -1
55 Roea Lepesteuer Saroll2.
56 Rublna da Silva Rezendf .-; :-¦>,
57 Saphlra Carmo da Silva

r-58 Salene Corrêa Reginato
¦59' Sidolina Lda^Silva^ Pires .
60 Stellà' "êrquelra de Carvalho
61 Stalla.Fernandes de A**T«*fo,
62 Steilá Queiroz Pinto de Men-

donça ¦ _ • ... ,:'
63 Stella Santana'Babo p.
64 Sylvia Couto Lemoe
65 Svlvla Galland Gomes . .
H6 Sylvia Pinto de,Lemos .
R7 sylvia Serra Pereira Jaçomna,
«8 Sylvia Veiga do' Valle' An»

tunes _, , Q , •
60 Syréne Pereira Vianna
70 Taclana GonçalvM
71 Tatiana Magalhães • de

meida . .
72 Tranqullina do Almeida

buquorque
,73 wanda Plzzo
74 wolfanga Stotlno Alvares ris

Azevedo . - n'
75 Yara campeio pimentel
76 Yolanda Chòuin Pinheiro da

77 Yolanda da Motta Vortinho ¦";;:
78 Yolanda Oberlaonder Mello ,'9 Yolanda Torrentes Gomes
50 Yolanda Von.HnonhoJtz
51 Yvonne.de Barro» •
82 Zaida Malda Candeal
83 Zaide da Cunha Menezes. ..,
84 . ella de Castro -
R5:'-Zelta'.'dO-Frada Seabra :
86 Zenaide.BárbniajMorelra
S7 ;Zllah'VlajmàíAmorim •. -j
SS Hilda? nesBhàmpsrf.Cavalcariu,;
.'-. Nazareth: o*>.-f..;',,,;.«"
S9 Zllda Neves Morgatte-:
«10 7-ilda Raynsford deRezende .
91 Zorvama de Almeida ; R?dri>-

gues - ' ¦ :-, ;S
32 Zultna Duraes Cerqueira
03 Célia pomes das Neves.

sbKÍ

3008000 mensais, o cidadão
EDITAL.

Sun^re^f^vç^^*?^^,-,^

Clierele?e.*olh6te, dom«do,*cóiviúótâ,'. pargo e parati —

SerrI. 
"aloi 

espada.' 
'roncadõr ' 

çccòíúíá'é 
'batata - Quilo

^Sut'„c^lVTef^roSTmdl«
escaanado limpo e postejado (com cabeça) »»»£,«?

As ban?as1 o^peixelris ãmbülanteV VobVaVão 
'p*e'lO 

peixe
escamado, limpo e postejado (sem cabeça) mais em
eada — Quilo •• '**

CASAS DB AVES E OVOS

Quitandas e outros estabelecimentos
Frangos —
Galinhas —
6vof rresooe

Quilo ....
Quilo 

escolhidos (a dúzia oêsa. mais ou menos
^SiTgraWVr- para ven ias de 10 duzla- ou mais

ôvoslrw^0 escolhidos' Tá 
'dúiia*'Pfe 

.-''maie 
'oú 

menos
550 eramas) - para vendas menores de 10 duz.as
— Qütlo • *

Abóbora — Quilo '___._[ úkihn
Agrião oertalha couve. salea e cebOla — Moino 
Aipim - Quilo 
Alface bracal — Molho
Alface paulista — Pé ••
Banana prata — Quilo
Banana maçS — Quilo
Banana ouro
Banana dágua — Quilo

68400
48300
24S0O
4$3O0

38100

25600

28100
18600
I5IOO

$200

$400

48000
383U0

2$800

88000
Minas! 

'tou 
dèéto' tipo')", de !.• qualidade - 

jj5M

28500

QUllO
QuelK' de

Queíllí^de' Minas 
' 
(oa dwte MpoV, de 2.v qualtdane^ --

Que?jo!'°tlpo' Parmezon.,' 
'naclonai.' 'dè' 

V.« 
' 

qualidade* ~

Sabâ?n1m0armoread'o'.' bran^' è' rosa 
'-' 

bMe de ôieoa e
sebo - (contêm 48,0 de ácidos graxos, mtnlmo: 36,0
de numldade máximo: 4.0 de matérias inertes, e

. 07 ds alcalis livres, por cento) — quilo
Sabão eí?e?ia?, refinado tcontóm 58.0 ^ acldoe grwos

mínimo*. 30,0 de bumtdade, máximo: 2.0 de matérias
inertes, e 0.5 de alcalis livres, por cento) - Quilo

«?p}«:.^ 1°VÃ.ínTo'dl Fe^amiiico. 

â palestra aue o
imo sábado. 27 dt*

sobre o movlmen.

iZ^Z^£ xW^^ê *m£llm 8n,,re.m
mo af-simlo. Tanelro d» ÍOSl. — !a. Anísio Sri-

I)-,. trlto Federal. 25 ,de Janeiro u.
«07o Teixeira. Diretor Geral.

_„ ...iimii»!, nn PRflDTO sito ã vua
TERMO DE

Adelaide ¦¦-.•, „„,. er
Fedi»rnl. representada pelo tar

68300

18500

1$400

Badajôs n. 22 que fazem a 11 Teixeira.
Fedaral. ^P^r^lV-fàmento d5'Eduw&o e a Sra Dona

Geral do Departamento de Educação eoo joaquina
mami. oom o procurador bastante da mP n ,2
do Nascimento, do. predlt sltojtjvn 

^a^UB 1g0 Carlos Mou.
rante ns testemunhas ataixomenüonadas ££££ to. fle E(i„.
tinho dos Reis. Auxiliar do «PedUnt^,00 v 

, convencionado a

Superintenfloncia de Educação Secundaria, Geral ;i
Técnica e Ensino de Extensão ^-;.;

ESCOL . SE^S^^E-CNICA'*'RlVADAVlA:ÇORRBA- ^''0 is-aci'nc\o'rARA exames Pe admiSSío ¦ ¦_¦
De ordem da Sra Diretora., comunico aos Interessados que

de ral.™ Fevere^o acham-se abertas as inscrições para exa-

tante da candidata deve constar _da f111^0*1^-^^
residência da canJWata e P»oH^Jto-Bai. M «Wy8^* la e .

etcir?Joer^£rat ^Keme^5Sncdiaa de .....
™l\ VZf^t ^^^a?ffier'firma devldamén,;:
te reconhecida^^ 

^ ]dade (reglstr() clvll) provanao a candidata'
i.vde mínima dq H..ano6._ 

60,ado com uma estampiiha tedural.
saude de $200, devidamente tnutl-O requerimento deve ser

_}£____&£m_Tilsm&&
dèsUria^'ao cmã slcündario'on, our Industrial ou Gomerclal, ao,

¦••••••• ••*••-••¦••¦•

38000
$600
$100
$500
$100
$800
S40I-
S60H

labãc virgem, de 1* qualidade (contém 48.0 de ácidos" 
graios. mínimo; 32.0 de humldade. maslmo: 12.0 de
matérias mortes, e até 1.2 de alcalis imes. por
cento! — Quilo ;•' •_\'_'i"":_'l

3abâ<, vlritem -de 2'/ qualidade (contêm 28.0 de ácidos
graxos. mínimo: 45.0 de numllade. máximo*. 16.0
de matérias lnênes. e até-2,0 de alcalis livres, por
cento 1 — Quilo 'Saí moldo naclonai — Quilo ••

Sa: moldo, nacional - Saquinho de 2 quilos 
Sai refinado nacional - Saquinho de 2 quilos  ...
áal moido nacional — Saquinho de 1 quilo  it.na I obras nue, resultante*» <
Taiharim fresco - Quilo  _%*__ 4 seo-rr-ca do Imóvel
fouclnho (c<mi sal) — Qul'°  ií?!!s rtuinta —
Toucinho (saisado) — Quilo .......
Toucinho fumeiro — Quilo •• • • •

OARV&O
»••§•••••¦••••

$900

$700
$400
sumi

ísnnu
8500

28100
38508

t nno aos tveit.. »»»...--- - - . . contrato, foi convenciona
cação, designado P»raJ»7r^|nté a^ seí lntes cláusulas:

11 novecentos e trinta e quatro
con.

tar de «m/e JaWrc, de »!1 
^o^^S-^^"."^"»^;Segunda - O ali.«ue^ser^ de setece pr,vIamente anun.

císe5ono.SlarêDlXla GeraT^^Fa^nda. dentro do mês seguinte

«° 
TercWrd - Correrão por conta da proprietária todas as despe.

«as JeXcntes de Imnostos «f^W 
^2?. $_%> .sèrvacão Ai.

. Quarta - A PreWtnrt•<**¦-«' •lJ™*{0 "t 
X;,,, «,m hois

(movei emoi-anto durar a l0n^5poe%^^0nSb,,"i7ra,ndo porém, r-eíos
C°n<,sC^e.dreesuulSS de° deTeHos de instrução, forom necessária.

^,,,;;,;:ai0i^C'cas"ò de Incêndio on outro qualquer dano }m
£í__?,-TmSSstWlIte^o funcionamento da e<=cn! . quo sor A ns.
l-^V^Tr,1nrlsente 

'"ontrato 
serô. rescindida sem «ne o

a taxa anual de 605.000 (.sessenta ? h^'^,rft^':máterla8t. P**^
0; exame de sdintesão constará das ^ojoW-mMww». 0 j.

tugu^. Geografia,.; Aritmética. Historia- d? ,BrMÜ. o Cienoms 
^ 

.
Naturais, de acordo com o programa do EhsiUo aecupu»»^.

IS^áâtt^.,diasuteia das

Carolina Eaulc»

Carvão vegetal — Quilo

AVES B ÔV03
Frangos — Qnllo
ial:nhaí - Quilo— wuuo j8(lll 0vof .resons -wcolbidos

— Q?ii<?  _iW g50
(a duzla pesa.

gramas) — Quilo
mais ou menos,

9350

88300
38000

2$800

nronrietkriS'tinha" direito a qualouer' tndenlsação._P»r narto do

sicas e
rio Federal. ' ., ¦ 'SS.

Os requerentes serão atendidos nos
"^Distrito 

Federal, 25 de Janeiro de. .03. ,c.
Conceição, Escrituraria. -. . 

'.

ESCOLA SECUNDARIA -Te;CNICA "R1VADAVIA CORRÊA"

Da ordem da Sra. Dlretora^eSo convidadas a renovarem sua
matricula de l- a 10 de Fevereiro, todas,-;aa alunas-antlgas doa.
Cursos Secundário. Industrialle Comerciai.. V'Eacr.tu..ari3.'V Distrito Federal, 25 de Janeiro de 1934...— A. Mcmuiaria».
carolina Sakle» conceição. - ¦

Superintendência de Ensino Particnlai
"; 

1?' CIRCUNSCRIÇAO

dos 
"srs. 

Diretores doe estabeleci-
lo N S, da O.nceiçâo Colégio
Escola Mlxta ciaria Joaqnina,

oosfA I GlnáslV"AHa,_ínsirtuto Padre

•.«.

nrevlsto .?alada no predio ,0 uresent

^_llò?'n^Pnte termo mie denols de Udo e achado conforme

neiro de 1934, pelo talüo n. 001082. ..;:;;

ment^Escorc^rTeLT AÀUTdf dó Ni;¥c**o Co,eSlo

..;_.

- • :>?



20
l I . ~~ ——- -*-
_míèí>'& ¦

JORNAL DO BRASIL 
'« 

SABADO, 27 DB JANEIRO DE 1934
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Pereira, ú sôde desta Suporlntendoncia (Escola Nalr da Fonseca
Marechal Hermes), quartafelra. 31d'> corrente, ás 13 horas.

Distrito Federal, 26 do Janeiro de 1934. — Venerando da
Graça, Superintendente. ______

instituto dc Educação
EXPEDIENTE DO DIA 26 DE JANEIRO DE 1934

ESCOLA DE PROFESSORES
EDITAL

(censo df. fe'iuas)
'ii De ordem 3o Sr. Diretor, comunico nos tnterossndos quo se
oncham abortas cté o próximo«dlá 30, as inscrições pàrá' os; cursos
Intensivos de Biologia Educacional-e Psicologia Educacional,
obrigatórios para os StB.aiun. s quo pretendani prestar exames
dessas discipltnns om 2a flpoca. Amscrlção será feita mediante o

Íireenchlmento 
de uma fórmula qué se encontra á disposição dos

nteressüdos no Serviço de Informações; dos 11 ás 16 horas, deppls
do pagamento da taxa de 35?000 para uma disciplina ou 60TOOU
para as duas disciplinas. 

' ' 
.""¦'¦• __ T «

O curso de Biologia Educacional, a cargo do Professor J. P.
•'•Fontonelló será realtíad": á3 segundas e sextas-feiras, das 14 ás

15 horas.apanlrode^ deOFeverelro próximo futuro. ,
- O curso de Psicologia Educacional funcionará .diariamente das

IB áa 16 horas, a partir do dia,1° dó. Fevereiro. .. .... :
.- Instituto de Educação, 25 de Janeiro do. 1934.. — (a) Antontp

-'.Vicior. Sfw.rfitarlo. ' ¦ .,. _¦',,. ¦ •¦..'' •

ESCOLA SECUNDARIA
EDITAL N. 34

CDliao DE FE'ItIAS
Srs. Alunos: ,"¦",.< -;';'," ,-'...
Acha-se aberta até o dia 30 do corrente mês; ás 16 horas, ins-

erlçfto para os Cursos de Férias, a qual não depende da apresen-
tação de requerimento. „.»„„„ .,, , „ _

Vigorarão as seguintes taxas: 353000 para uma disciplina,
G0$0O0 para duas disciplinas e 25{0O0 por disciplina para o caso
dé tres ou mais. :*".:,*, ;•¦ :

A inscrlçáo será feita mediante o preenchimento de uma
fórmula que se acha á disposição dos interessados no Serviço dá
Informações das 11 ás 16 horas. .«.; , i .. ,

Instituto de Educação, 26 de Janeiro de 1934. _ (a) iforio
ide. Brito, Diretor da Elscola Secundaria.

JUIZO DOS PEITOS DA FAZENDA
MUNICIPAI' •! 2" 

OFICIO
BXSUMO DO JUMAltENTO DOS PROCESSOS POS INÍTUÇiO Dí MSTD1US

'.'¦': . MnNlCIPAt
Audiência de 25 dê Janeiro ãe 1934

V Compareceram, foram condenado^ e apelaram: __„„,„.
i-'." Abedé & Mello, Espolio de Antônio do Carmo Pires, Emyalo

Romero (dois autos). Barbeito & Irmão e Arnaldo de Souza
Fernandes,

Edina 
PWerneck 

de Andrade. Francisco Machado _ Evangelho
fdoiB autos) Agenor Teixeira Goudar e Antônio Teixeira jGon*
dar8(ttoHutofi?Urbano Augusto Affonso, Orlando Gomes Octa-

0 
"lano 

Costa Moraes. Manoel Pimentel. L. Ferreira- e José Bai-
thazar.

L^L^rda Guimarães (dois autos), José Fernandes
' 

Lima; José Davfd Salll, Rela Santos fi Comp. Ltd.. Imfm Ma-
noel Prambullo, Domingos Pinto Figueiredo Mascar.enhas, Em-

leprosa de.Transporte de Carnes. Verdes...Francisco Machado Evan-
' 

gelho (dois autos). -.- , '

C'Manoel das^Neves, Paulino Fernanda e Hermlnlo

Scaffa de Azevedo Falcão (quatro autos).
A' conclusão: , „. ,
Companhia imobiliária Nacional,

2—12Grupo 3 — Pinos da'lliisueta.de catrncá 370 H. C. R

Urüpo 3#— Braçadelras completos H. D. I. 052 — SO braça
dolraa — Uma. *

Maquina n. 34*. .
Orupo 3 — Peca n. I. R. 33.66 — 1 peça — Uma.
¦Iriipo 3 — Peça n. Ií R. 33.222 — 1 peça — Uma.
Pedido n. 171 da i" Divisão da 2" fiwti-Dírcíoria da D. G, ãe

Engenharia. ¦•¦ , ,, 
'_ '¦-,-,-

3—A—420 — Amlnntho em folha •— Comprimido, do l|«
(Vei-wèlhov—' 20 quilos — Quilo. mt.„„i„.

S—A—420 — Amlantho em tolha — Comprimido, plombagina.
dò de i|16" Vermelho — SO quilos - Quilo. ¦ : . ¦-

30^ao-420 — Amlantho em folha — Comprimido, plombaglua.
do dc 1|S" Vermelho — 20 quilos — Quilo.

,. .'. 3—a—420 — Amlantho em folha — Comprimido, plomhagluu.
dò de 3116» Vermelho—• 20 quilos — Quilo. ,.' »-«,£¦«

3—A—420— Amlantho ém folha — Comprimido, plombagina
do de 114" — 20 quilos — Quilo ;

3—O—140.— Gacheta.de amlantho trançado de 518**
quilos — Quilo. 

. Práso de entrega: — 5 dlns. .« .
Local de entrega: •*-¦ Rua Elias da Silva n. 27.
Em 26 de Janeiro dò 1934

Comlssáo de Compras. ,

— 20

Grupo 4 — Vagouetes "JJocauvllle", do caixa basculante com
capacidade de 0,35 mts. o para bitola de 0,50 — 4 vagonete» — Um.

Praso de entrega: — 10 dias. ,.'.,.
Local do entrega: — Rua Machado Coelho n. 124. •¦¦
Em 25 de Janeiro do 1934. — Dabney Nobre Freire, Chefe da

¦"-mlseão de Compras.

Nova intimação

cedo.
Santiago e Venilchenca e espolio de Olavo Liberato de Ma-

Pará requisição dos signatários ;do auto:

mmmpmy-
Para informações^ da Prefeitura. Fontes, Américo
josô Roeco, GanWdl. PiUft Bvarlsw 

^^^o s autosj.
,Bueno Sampaio Antônio Gomes, vuu*a <>u£ da

.^er^me^rd^8 SatttRomero de Oliveira Somes de

AndNãò 
compareceram e foram condenados â revclhi: ^

. . Hercules Ribas & Co^P-í*,?,1?. autos), 
Jj^S^pètroleuni

iDlniz Scarpe. Emilia Rosa Mesqmta^Ango Mcxi^an

m%h. 25 de Janeiro de 1934. - O^scriyap^é de Oliveira
'-Machado. ' ' - ¦'-":¦"¦"*"' *"''';

c rítivil«;SÃO UE COMPRAS

Martins Gomes & Cia.. Antonio CW owei Fontes

_ c.lr.. S. A. WWt^artins D. H. Benule 
&

Garcia & C>a-. José Hollanda, ameu a Luzla g ^
Albuquerque & Cia., José Francisco -J8 

Hermany Filho & Cia.
Ferreira Passarello & Cia*r"aaV j. Ferreira L^al, Antônio
Ltda.. Castro. Gomes & Cia-, A. J- bber Company of

.Ferreira Agostinho, ^.f^^o/- Deferidos.
-South America. A. /^.^certifique-se em termos.

D. H. Berude & Ç e. — Certl"q"e^ 
(00) sessenta dias de

.,« Heloisa da Silva Marques -j- Coneaoo^ 1 j 
DecretQ ^ de'._  nn» termía do n. 1 ao »;r"s" " T„_„i-„ corrente.

CONCÓRR13NC1A NO 125 — GRUPO 4
a ser rénll«zada no dia 30 'do corrente, ás 13 horas..nesta

Comissão de Compras, á Avenida Rio Branco ,n. 47, 1" andar,
observados, rigorosamente, todos os Itens do edital datado de 18
de Outubro de 1933 e publicado eni 19 do mesmp mês e nno
no órgão oficial ("Jornal do Brasil'.')-'dá Prefeitura do Distrito
Federal." , ' -'

Paro atender ao pedido n. 6 <fo Departamento .de Educação
Grupo 4 — Pneu de 6,00 x 21 -r 1 pneu tt.Um.
Grupo 4 — Camnra de, ar de 6.00 je 21 — 1 cnmara .— Uma.
Praso de entrega: —,!3 dtas.o 1 ,.
Local de entrega: — Rua Euclydes do Cunha 19.
Em 26 de Janeiro de 1934. — Dabney. Nobre. Freire, Chefe da

Comissão de'Compras'. •

CONCORRÊNCIA N. 10? — GRUPO 23
a eer realizada no.dia'29 do corrente, ás 13 boras. nesta Co-

missão de Compras, á Avenida Rio Branco n. 47. 1* andar, obser-
vados. rigorosamente, todos os itens do edital datado de l8.de
Outubro e publicado em 19 do mesmo mês.e ano,,no oreáò oficiu)
("Jornal do Brasil") do Prefeitura do Distrito Federal.

Para atenãcr o pedido 52 do Almoxarifado da Diretoria de
Limpeza Publica.e Particular

.'23—E—000— Escovão para encerar, n. 1 (oval), pesando6,112 quilos, com escova de cabelo, costurada a arame, tipo Stan-
dard — 10 escovSee —. Um.o 23—E—000 —, Escovão para encerar, n. 8 (ovai), pesando
9 quilos, com escova de cabelo, costurada a arame, tipo Stan-
dard — 10 escovões — üm.

23—E3—000 — Escovão para encerar, n. 2 (quadrado) oesah-
do 8 112 quilos, com escova de cabelo, costurada a arame, tipo Stam
dard — 10 escovões — Um.

Entrega: — Imediata.
Local de entrega: — Rua Frei Caneca n. 4Í.
Para atender o pedido 17 do Departamento de Educação
23—P—000 — Pano para limpeza (branco), on seja sacos df

ilgodâo vastos, em bom estado, medindo no mínimo 0,80x0,60 —
3.000 panos - üm.

Entrega: — O proponente dirá..
Local de entrega* — Rua Miguel dé Frias n. 46.
Para atender, o pedido 15 da Diretoria Geral de Assistência

. üfuniclpal
23—I—010 ~ Inseticida, em lata de 1 pinta — 150 latas —

Lata-. -,' ;r,:. ¦•'.., . ;0,.- aí O.:. iCi-o.«0 íd.i
Entrega: — 15 (quinze) dias;
Local de entrega: — Praça da Republica.
Em 23 de Janeiro de 1934, — A. Vignal, p. Dabney Nobre

Freire, Chefe da Comissão de Compras.

CONCORRÊNCIA N. 110 — GRUPO 7
A ser reaiifcudá no dia 2» do corrente, ás 13 horas, nesta

üouilssáo de Compras á Avenida Rio Branco n. 47, V andar,
observados, rigorosamente, todos o» iteqs ao edital datado de li
de Outubro de 1933 e publicado em 19 do mesmo mês e ano no
orgfto oficial ("Jornal do Brasil")" da Proteitura do Distrito

Pora ofender ao pedido n. 125 da 3a -Divisão da \* Bub.Dtre.
toria (Cadastro Imobiliário). ¦ ¦ '¦ , .

Grupo 7 — Luneta stadlmetrlca com esquadro de prisma
(Lodisi Carl Zelas-- 3 lunetas - Uma. . , ¦ H

Grupo 7 — Mira de distancia Carl Zelss — 2 mlrns — Bm».
Pedido n. 122 da 3", Divisão da 1* fiub-Direlorio (Cadastra

Imobiliário). I. ¦ . „' ,.,,-.„. ò • 0.
Grupo 7 - TKeodolito «universal"; AVlld, 860*. em capa de

«. a„ snvn n -n 'aço com tripé extensível dllbl. prisma oçulnr e vidro,solar. dis.
nahiihuNoh,é Freire Chefe do Positivo de iluminação elétrica - 1 theodoUto - Um. ^Dabney,Nobie ti-irc, t-neie uo yo= Qrupo 7 _ TOeodolito.a bússola "Wlld- com leitura direta de

1" com limbo üorlspntal e. vertical 360a, em capa de aço e trtpe
— 2 theodolltos —.Um.

Praso de entrega: — 3 dias. ,
Local d» entrega: — 3' Divisão da !• Sab.Dlretorla (Cadastro

Imobiliário)..,*- . 
. :„ , ^r---'.

Em 24 de Janeiro de 1934. — Dabney Nobre Freire, Chefe
da Comissão de Compras. , .

Art. 15* — O fornecedor in«<ilto, »<vra •lorise.io a r*:u»r«i*,
anuu.mento. em Janeiro, a revaiidocuo <ic >*>a 1>i»«m.;j* ptio
esse ano, comproinctenuo.so/por e«<*nto.'a aiibúi«*<tyr^aa'» '.*P>-*4
jpurtunus, os aucj.nomoa uc quitoçãq de mji.s ím;io>li'ú^ ./.jer mu.
limpam, quer tuueruis.

• Rio de Janeiro', o de Janeiro' dc 1931., — Oabnày'Noay:c Preir*,
Oheio da Comissão de Compras.

CONCORRÊNCIA N. 106 — GRUPO 36
: (PREÇOS VAUD08 ATE' 30 Dt AUMI DESTE AW0>

A ser reallzada.no dia 29 do corrente, áe 13 horas ueetn Co-
missão de Compras, á Avenida Rio Branco.n. 47 — I" andar, oh
servados. rigorosamente, todos os itens do edital, datndo de 3S de
Outubro dé« 1933 e publicado em 19 do meemo mlte e ano. no rogão
oficial ("Jornal do Brasil") da Prefeitura do Dlâirito'Federal.

Explosivo.de Ia classe - Quilo.
Explosivo de 2a classe - Quilo.
As cotações serão dadas para as. claasificações acima, obede

cldas rigorosamente, os especificações e condições gerais do Cn
derno de Encargos da E. F. C. B. — C. E. 1", de 1931 (170 —
Explosivos — itens 1 a 8).

O proponente, cuja cotação mais vantagens oferecer, fica¦¦brigado a fornecer, não só certificado da E. F. C. BO como tam
item os elementos materiais necessários âs provas a quo terão,
obrigatoriamente, de ee submeter antes da aprovação definitiva
Ja cotação oferecida.

O material fornecido, cujo ensaio não satisfizer as especifica
;ões e condições gerais acima mencionadas, será devolvido sem
ônus de qualquer espécie para-esta .Municipalidade, sendo, então,
o fornecedor sumariamente cancelado da relação de fornecedora?
da.Prefeitura do Dietrito Foderul.

Sã serão aceitas e tomadue em consideração ae propostas com
declaração de que se submetera "in-totum" ás exigências do pre-

;sente edital. — , ¦::':¦¦:««.- -• ¦• -o .•.¦'.:,«'¦--•«'¦,.««¦¦.-«.•¦ •; " *
PRAZO DÉ. ENTREGA:' — Variará, conforme a .matar ou me-

nor quantidade do-pedido, a-critério desta Comissão.
LOCAL DEoENTREGA: — No-deposito da Ia, 2a 3a 4a. 6a

6a. 7a e 8a Divisão de Viação e Uelnà dé Asfalto.
Em 23 de Janeiro dé 1934. .— Ai-Vignal, poi Dabney. Nobre

Freire — Chefe da Comissão, de Compras.

ií de Abril de 1925 a parar u™ --_ 
g Ustoçam a; exigência.

Adriano Maurício^ Cia. "da. °^ 
de Almeida (2) -

Vieira Bastos & cía--^°CÒ desembaraçadas as cauções
'Em 

pS k 
dBapUs?aTcTa' ífoStorldíto acordo com a inferma.

-Çâ° Ssa" Lâ^LWaTGodinlio & Cia. - Deferidos, efetuem a

caução. ___ nas
CONCORRÊNCIA N . MJ^-°£"x^hoías, nesta Co.

. M realizada no dia 30 do eorreuve, »=, ^ 
andar, ob-

«isiole1 Compras, á AYenWa Rio Branco n.» 
^^ áa g^

eervados, rigorosamente todos Obiieneu anQ no orgáo
^utubro-de 1933 efluW eado em 19 

^ 
-ne-mo ;.Wd«^

i^^^tWW.lB.* *" Oivieão:da ^Bub-Dire

í* Grup^^Sohi- negra sranulada«"Bombàraàf-;200

^"^ Ser,ao« pedido' n. 2 da Diretoria do-Patrimônio'

¦ 88_Rt!?r-0-BÍÍlm- (P^a t ela'8' vulBameníe °°"
nhecida pordilcote)^.^ 3pP^asde 

Cadei'ra, vulgarmente co-
36-R-loiO-- 

''R*üm — Peça.

2 Todas e varais

nhecida por chicote) »• «-^ 
^ Material' e controle da

. pedirío u. 89, davSuBDtreioria, « ,p ticielor: .. -" 
- «nA «I- - áSK pPa"ra armara com 4 ou 5 r,das - 3

WrrorhupSo"ífiU-"Cavrlnho para armazém com

/—..3 carrinhos -r ITm. -• *

Prazo de entrega: — 5 mas. 
42.

. «Te MrdV SU. - ^bney Nobre Freire. Chefe
-fla Comissão de Compras. __

^Federal

r>

Dlvisdo ãe Viaçdo da

i-ernizado. ovalado com i
178 da

Serai:
lo. ova!

«atí? «ii" pressão, tí^ggf 
fc£h^^%°vM°L 

«.?>J]*C_J040 - ÇadPOdo. e^wn™^-dM _ Um

, 28—C—210
Ilfífcpólégaaa-. interna de 3|8

"" ' 
.OQuilo.

de^^tro de elo _:.100 Quilos -

.„ pq.1 doce (ferro) cah. chata, parn

8 íe" aço-7ar^ta-para metal de•>á_p—030 — Parafuso de
•^^og-P-140 - Parafus'

^ 
^P-470 -^írego de açc, cuhcç.;Chata ;dè,24x36 

- .20

y»^Zp^0;-^régo;de aço mboça chata de. 18 x .24 - 20

quilos  Quilo." 
'_.. 

 _._.„,>„ via nm rOomwamB de 8

Chefe

^j:i:«v, 
¦¦;: ¦

*; 

¦

:-_-¦ 
¦ '

l02SS-T^lU4r- T«a con,n-^cantd\T&X^i:"ente

Prazo de entrega: — ¦LJ}a|j,lnq 
f1n Silva n. 27. PI?dode.

R1.SSu*. -a-™>™ »•»¦ Freire' cl,<
á_ Comissão de Compras. 

CONCORRÊNCIA N. 123 — GRUPO 3
é. aer realSdá^ no dia«S0 do corrente, âs 13 horns, nr-sl.i

r. + 11 ií rWlnrás ft' Avenida Rio Branco n. 47. 1- on.lnr,
.Comissão de Compras, a Aven do 

edital datado de IS
observados r'for?9s|^|ntpeibUcado 

em 19 do mesmo mêe e nno.

£ Sondai";?j\rn^ldo BrasPU") da Prefeitura do Distrito
Fô*d*srfll

para atender ao pedido n. 132 dn 4a Dinisío da 2a Sub.Dire.
toria da Diretoria Geral de F.ngenharla.
Peças Ingersol Rand, Compressor 14x12:

Grupo 3 — Válvulas de descarga n. 86 — 8 válvulas — Uma.
Grupo 3 — Chapa de admissão da válvula de descarga n. 87

- 8 chapas — Uma. '„0<-' '¦'".'.-'.
Grupo 3 — Chapa amortecedora n. 87-A — 8 chapas — Uma.

Para martelete B. C. R. 430:

CONCORRÊNCIA N. 118 — GRUPO 25
A ser realizada no dia 30 do corrente, ás 13 horas, nesta

Comissão de Compras, á Avenida Rio Branco n. 47, l°andar,
Jbservados. rigorosamente, todos os itens do edital datado de 18
de Outubro de 1933 e publicado em 19 do mesmo mês e ano nc

órgão oficial ("Jornal do Brasil") dá Prefeitura do Distrito
Kederal...

; Para atender ao pedido n. 177 da 4* Divisão de Viaçdo ãa 2:
Sub-Diretoria da Diretoria Geral de Engenharia.

25—C—Ü10 — Corrêa Balata, com 3 dobras de 1.112" de lar.
cura — 13,00 metros — Metro.

25—C—010 — Corrêa Balata, com 6 dobras de 14" de largura4o,0O metros — Metro.
Praso de entrega: — Imediato.
Local de entrega: - Rua Elias da Silva n. 27 (Piedade).Em 25 de Janeiro de. 1934. — Dabney Nobre Freire, Cheie daOmioi.au uc Compras.

CONCORRENCIA~N. ÍTõ — GRUPO 14A aer realizada no dia 30 do corrente, as 13 noras, nesta Co-missão de Compras, á Avenida Rio Branco n. IJ, Ia andar, obser-vados, rigoiosamente, todos os itens do edital, datado de 18 deUutubro de 1933 e publicado eni 19do mesmo mês e ano, no órgãooficial (Jornal do .Brasil) da Prefeitura do Distrito Federal.
Para wendei c pedido n. 144 dá Diretoria ueral de Engenha-

ria — Secretaria: -.
14-1-010 — impresso para oficio, conforme o modelo n. 26 —

20C centos — cento,
n. 27 — 100 centos — cento.

14-1-010 — Impresso para registro de material, de acordo'èom
o modelo n. 28 — 2C centos — cento.

14-T Ouu — Talão com Ou toma», conforme o modelo n. 29 ¦—'
200 talões — um.

14-E-020 — Enveiope. para oficio, conforme o modelo n. 3051» centos — cento.
14-E-020 — Envelope para memorando, conforme O modelo

n. 31 — 30 centos — cento.
Para atender o pedido n. 160 da Diretoria Geral de Engenha-

ria — Secretaria:
34-T-OUU — Taláo. ae 100 guias, de quatro vias cada gnin, em

papel branco, numerados ae 1 a üu.vuu, conforme o modelo n. 32luO talões — um. ,-
Para atender o pedido n. 26 da Diretoria Geral de Assistência

Municipal:
14-I-OHi — impresso, talão com 100 folhas, de acOrdo com o

modelo — 2 ceiitoa — cento.
(Ua modelos se encontram nesta Comissão).
As propobtas deverão declarar o prazo de entrega,' não sendo

tomadas em consideração as que o omitirem.
Locais de entrega: — pedidos ns. 144 e 130, nn run General

Câmara n. 386, e para o pedido n. 26, no Armazém B dn Direto-
ria Ueral de Assistência, á Praça da Republica..

-*Em 25-de Janeiro de 1034. — Dubney Nobre Freire, Ciiete da
Comissão de Compras.

CONCORRÊNCIA N. 114 — GRUPO 14
A ser realizada no dia 30 do corrente, ãs 13 horas, nesta Co-

«mlsbao de Compras, á Avenida Rio Branco n. 17, Io andnr. obser-
vndos. rigoiosamente, todos òs itens do edital, datado de 18 de
OutUbro de 1933 e publicado em 19 do mesmo míse nno, nn órgão
ofirln) (Jornal dò Brasil) ds Prefeitura do Distrito Federal.

Para atender o pedido n. 16 do Departamento dc Educação:
14-B080 — Borracha para tinta e lápis, "Vivaz 240" on

"Meir.ur 166" — 2.518 borrachas uma.
11-G-010 —. G« branco, ém lápis, era caixas de 100 —~3.000

caixas — ;alxá. *'.-.- '¦ ¦ . «._„ , .
H-G-040 — Goma pasta, -em, Vidros de 200,0 .com pincel —

.2.000 vidros — vidro.. .1. - „„. , „- „„» 
'

14-L02I) — Lápis bicolor L. Faber COS ou J. Fnber 736, com
inscrição "Prefeitura do Distrito. Federal" — ti.OOO Inpls — um..

M-L040 — LoplB preto, tipo Faber n. 2, dí cedro,, com. 0.00K
de •liumotro. com inscrição "Prefeitura dò Dlbtritò Federal" -^.
»;;6 131 lapls—um."14-P-170 — Papel stencil "Gestetner" ém caixas com 24 ío-
lhas ^100 caixas — caixa. - - . •

il-P-240 — Pena"Hymalala" em caixas d9 100 — 3.000 cal
vas — cíiixíi.

11T-050 — Tinta para mlmeografo, em tubos— 132 tubos
" 

Prazo de entrega — O proponente declarará.
Localde entrega-— rua Miguel du-Frias. u. 45.
Em 25 de Janeiro de 1934. — Dabney Nobre Freire, Chefe da

C* ni.-são do Compras.

CONCCÍRRENCIA N. 113 —. GRUPO 4
A ser realizada no dia 29 do corrente, ás 13 horas, nesta

Comissão do Compras, á Avenida Rio Branco n. 47, l" andar,
observados, rigorosamente, todos os, itens do.edital datado de 18
de Outubro de 1933 e publicado em 19 do mesmo rnês e ano. no
órgão oficial ("Jornal do Brasil") da Prefeitura do Distrito
Federal.

Para «fetider ao pedido n. 15 da 1" Divisão da 1* Su.bZDlrcto-
ria da Diretoria Geral de Engenharia.

Grupo 4 — Trilho "Decauville" com bitola de O,50 completa,
com dormentes, talas de junção e cavilhas — 200 metros

CONCORRÊNCIA N. 117 — GRUPO 28
A ser realizada no dia 30 do corrente, ás 13 horas, nesta

Comissão de Compras, -á Avenida Rio Branco.n. 47. l°andar
observados, rigorosamente, todos os itens dó edital datado de IS
deOStubro.de 1933 e publicado em 19 do mesmo mês e ano.no
.orgão. oficial ("Jornal do Brasil") da Prefeitura do Distrito
Federal. ., ,,  .

i-ura atender ao pedido n. 58 do Almoxarifado da Diretoria d<'Limpesa 
Publica e Particular.

28—C—210 — Corrente de aço polido de 114" de diâmetro.
vj de 1 l.!4" x 1|2" interno — 200 metros — Quilo""Vaso de entrega: —.3 dias..

T.nc!.i a« e-irpH-i: — Rua Frei Caneca n. 42.
Em 25 de Taneiro de 1934. — Dabney-Wobre Freire, Chefe da

Comissão de Compras.
CONCORRÊNCIA N. 93 ¦ — Gbopo 3

A ser realizada no dia 29 do corrente, ás 13 horas, nesta Co-
Comissão de Compras,- a Avenida Rio Branco n. 47, V andar,
observados, rigorosamente, todos os itehs do edital datado de 1H
4e Outubro de. 1933 e publicado em 19 do mesmo mês e ano no
tornar oficial ("Jornal do Brasil"), da Prefeitura do Distrito Fe-
deral.

Para atender o pedido n. 34 da, Diretoria de Engenharia —
3a Dirisdo de Viação da 2a Sub-Diretoria.

Peças para a ing-hand
3-B-000 — Bucha 803 B. C. R-4 — 6 buchas — Uma.
3-B-000 — Bucha D. C. R-l — 6 buchas — Uma.
8-M-000 — Mola aspirai 360 H. C R-2 — 6 molas — Uma.
3-M-000 — Mola aspirai 370 H. C.rR-2 — 6 molas — Uma.
3-p-OOP—oPistóo 2IK0D. O. R-l —.6 pistdes — Um.
3-M-000 — Mola 360 D. C. R-2 — 6. molas — Uma.
3-P-000 — Propei n. 125 — 8 propers — üm.
3-S.00O — Stop ,— plate n. 125 — 8 stops — Cm *
3-V-OOO — Vela A. C. — 4 velas - ümai
Grupo 3 — Mandibula de aço manganês, forrada de chumba

(Jogo de 4 peças) — 7 Jogos — Jogo.
Grupo 3 — Calço para mandibula de aço manganês (Jogo de

4 peças) — 7 Jogos — Jogo.'-' 
ObsebvaçXo: — Os jogos constantes deste pedido são Iguais

aòs modelos que se encontram no Deposito da Ia Divisão da 2a
Sub-Diretoria de Engenharia.

Pedido n. 59 da Divisão de Usina de Asfalto (Deposito n. 4)
Grupo 3 — Peça 1-R 33-958 (para maquina de apontar bro-

cas D. Sharpener n 6.203 tipo l; R-34) — 4 peças — Uma.
Peça* pára o copinréssot Ingersol Rand El R. 1-7 * 6

Grupo Válvula de descarga o arruela n. 86 — 4 válvulas
—-'Umá.- .-..--.•--¦

Grupo 3 — Chapa de admissão de válvula de descarga n. 87 —
4 chapas — Uma.

Grupo 3 — Chapa amortecedora de válvula de. descarga
n. 87-A — 2 chapas—"Uma.

Grupo.3 —Mola de válvula do regulador R. A. 39-127 —
Imola — Uma.

Grupo 3 — Arruela de iuola de valVuia do regulador R. A.
-39rl28 — 1 arruela — Omn.

Pedido n.117 da 5a Divisão — 2a Sub-Diretoria
o Grupo 3 — Mandlbulas para brltador, de aço manganês, de

acordo cpm o modelo existente na 5a Divisão, de Viação — 6 pa-
res — Par. o •

. Grupo 3 —Calços ou cunhas, para mandlbulas, de. aço-man-
ganGs, de acordo com o modelo existente na 5a Divisão de Via-
ção — 6'- pares .or- Par.

Pedido ii. oZ da Divisão de Oslna de Asfalto (Deposito n. 4)
Grupo 3— Cunha de aço fundido — 4 cunhas — Uma.
Grupo 3..— CorOa de aço fundido''de 2" interno e 13" ester-

na — 2 corêas r—: .Uma.
. Grupo-3 — «-Coroa de aço fundido de 2"'Interno e 9 112" ex-

terno — 't corOas — Uma.
-'•¦-' Grupo 3 

'-i 
Mancais de aço-fundldo — 8 mancals — Om.

Grupo 8 r- Cremalheira deTérro fundido de 3" x,18'%—. 60
cremalheiráS'"'—«Unia. -:-' ¦•-¦ ¦ ¦ ; 

'-*•' •• .-
Grupo 3 — Luvas de ferro fundido dé 5 1|2" x 2 3f4" — 24

luvai) — Uma."
-•o (Amostras na"Osii»aoe asfalto).

Para atender à pedido n. 34 da • Diretoria dé' Engenharia —
Ia Diiüsflò de Viação da 2a Siid-Direforta

3-P-000-— Placa de aço com 16" x 16" x 1 1|2" para brita
dor — 4; placas — Uma;

3.p.Ü00 — Placa de aço com 16" x li" x 1 112" para brita-
dor — 4 placas — Uma.

3-P-000 — Piac de aço com 21 112" x 11 112" x 3" para brita-
dor — 4 placaa — Umá.i•3-p-OOO — Placa de aço com 15" x 11 1|2" x 1 314" para brita-
dor — 4 placas — Uma. •¦« '.'¦'¦".-.'¦¦'

3-C-000 — Calha de ajço para brltador — 8 calhas — uma.
NOTA: — os modelos-dos artigos constantes deste pedido,.

encontram-se na Ia Div.sáó da 2a Sub-Diretoria de Engenharia.
Paia atender o pedido n. 60 da Divisão de Usina de Asfalto

(Depósito n. 4)
¦ Grupo 3 — Chapa de aço .duro de 1I16* de espessura com

furaçáo de 3116", distando oa furos de centro a,centro 318" um
Jo outro, para peneira, com 1,00.de comprimento x 1,375 de. .lar-
gura incluídas as duas faixas externa» de ã cm. de largura cada
uma. para Juntas, de modo que a-partecom furaçáo de'.3|16" te-
nha 1,00 x 1,275. As. chapas devem ser. curvadas em quarto de
circulo e' os furos das partes de união devem ser idênticos em
espaçamento, náò sá nas faixas de uma chapa como em 

"todas

elas, devendo os furos eoincfdir,.-para permitir a colocação de pa-
rafusos. Estes furos devem ser de 1|4" è espaçados de 10 cm., um
do outro e colocados ao meio dás faixas — 4 chapas — Uma. '•

Para atender o pedido n. 53 da Divisão de Usina de As-
falto (Deposito n. 4): 4.. ,* .¦ Grupo-3 — Chapa de aço diiro Roechllns ou equivalente, de.

1|4'' de espessura com as dimensões de 1.200mm. por l.SOOmm.
curvadas em quarto de circulo de 152cra. de diâmetro, para penei-
ráè coro fui ação de 1|2" e passo ou distancia de centro a centro
de furo de 1" — 8 chapas -r uma. '•¦-','.-«: 

"¦>¦/:¦_

Grupo 3 — Chapa de aço duro Rnechllng.eu equivalente, de
1|4' de espessura eom as dimensões de 1.200mm. por 1.700mm.
curvadw, em quarto de circulo de 152cm. de diâmetro, para penei
rá, com furacão de 1" e passo ou distancia dè centro a centro.
de íurct de 1 3|4" — 8 chapas — uma. , ,

Grupo 3 — Chapa de aço duro KoecliiinR ou equivalente, de
1|4" déespeRsura com as dimensões de 1.200mm. por l.!»25min.
curvadas em quarto de,circulo de 152cm. do.diiim*tio. parn, penei;
ra.de 1112" e passo ou distancia de uentioa ccutiú de furo de
íl|2" — 8 chapas.— iimá.'.'. -,i-., j

Grupo 3 — Chapa dr- aço duro ttdechling ou enuivalentp, de.
i|4'" de espessura com as dimensões de 1.20dmm. por fiomm,
cunndas iem quarto de e.ircu.o com liametro deol52cm. para penei
rasem tnração — 4 chapas— unia. .« ., , j. «_

Paro atender o pedido n. 51 da Divisão de Usina de As-
falto (Deposito n. 4):.'.,-.-•¦
Grupo 3 — Mancai de feno fundido — 8 mnncnin — nm.
Grupo 3 — Mancai de reno lurirtldo — 18 mancals — um.
Grupo 3 — Eixo de aço.- 8 eixos -r- um. . -«.,.•-.
Grupo 3 — Còrôa de nço fundido de 2" interno x 91|2.'. es-

terno — 2 coroas — uma. ¦¦"•"i-ií-i.o!
Grupo 3'— Luva dc- ;.. .o fundido de 51|2" x 2314" — 24

lUViui •—¦ ¦ unm» '
Grupo 3 — Coroa de aço fundido de 2" interno x 13" — 2 co-

rOas — umai - • "' .
Grupo 3 — Parafuso sem fim de aço fundido com furo de

ll|2"— 6 parafusos — um, ' '1 ¦'!;'¦¦¦ . .
Grupo 3 — Parafuso Sem fijn de aço fundido com furo de

< 314** — 6 parafusos —« nm. ' ¦ .- - . 
' 
,.J, . 

' 
..

Grupo 3 — Parafuso fpii: fim de aço fundido com furo de
2 3|4"--4 parafusos — v.ui. '_ A

(Amostras na Usina de Asfalto)
Para atender b pedido n. 48 da Divisão de Usina de As

• falto (Deposite n. 4): _ _
Grupo 3 — Grelha de terro fundido — 24 grelha» — uma.
Grupo 3 — Couraça de ferro fundido — 8 couraças — uma.

o Grupo 3 — Cremalheira de ferro fundido-. —' 1 cremalhelro

Grupo 8 — Cabo de aço para o transportador de material*
- 200 metros — metro. . i J , _^ „it,„.,.

Grupo 3 — Cremalheira em bron7* fundido — 1 ctemnincir»
,-- umá. .* 0"Grupo 3 — Sem-flro de,aço temperado —.1 sem-fim — nm

Grup«> 3 o— Parafusos para caçambas de brltador — 160: para'usos — um. 
"o

Grupo 3 — Roldanaa de ferro fundido com furo de 1" —
24'rcldnnns — uma. ...,_-

Grupo 3 — Itoldanas de ferro fundido cora furo de 11|2" —
24 romanns — uma. ,-¦ „.„.....

(Amostras na usina de Asfalto)
Prazo de entrego — quinze dias. exceto para- o pedido n. 59

da -Divisão de Usino de Asfalto, cujo prazo è de três dlns.
' Locais''de-.entrega•— Os.pedidos -Ia Usina de Asfanto devem

ser entregues na-TÚa Júlio do Carmo n. 335. Os pedidos da -Ia. Di-.
visão de Viação da 2a; Sub-Diretoria de Engenharia devem sor en-
tregues na Avenida Pasteur n. 44. O redido n. 117 da 5a Divisão
de Viação da 2a Sub-Diretoria de Engenharia 1-*ve ser entregue na
rua Aurélio ae Figueiredo n. 1 (Campo Grande).

Em 22 de Janeiro de 1934. — Dabney Nobre Freir?- Chefe da
Comissão de Comprou-

CONCORRÊNCIA N. 120 - GRUPO'1 "' ;'
A. ser realizada no dia 81 do corrente,, ás 13- harut, <>istx

Comissão de Compras, á Avenida Rio Branco . n, 47, l" ?r'aj-,
Observados, rigorosamente, todos 03 itens ao' edital tintado ue 18
de Outubro de 1933 e publiendo em, 19 do. mcdriio mis e ano, no
orgão oficial ("Jornal dò'Brasil"') o du, Prefeitura "dò'Distrito
Federal'.''¦•

Para atender ao pedido n. 132 da. 8a. Divisão deiViagâo ia 2"'¦' Sub-Diretoria de Engonharia." -¦¦¦'¦'
1—A—QOO — Aço.doce tferro) em barra de:

0' 3|4» x 1|4" — 30 quilos — Quilo. 
" 0¦6|8-" it 1|4"'— 30 qiillos - Qiillo. . --, ¦ ,

... 1—A—06O„— Aço doce em. viga-Lv bnse regular de 3" —
a00 quilos — Quilo.

1—A—130 —, aço duro em vergálhão'quadrado de 2 1I2" —
500 quilos — Quilo. .

I—A—150 — Aço duro em vergnlhão redondo de 1" — 500
quilos — Quilo.

1—A—18b — Aço.duro em'vergálhão Sextnvado, furado de 7IS"— 500 quilos — Qullò.
1— A— OOO — Chapa de aço furada e envorgada, tendo as se.

guintes dimensões:, 2,S5 de um lado, 2.61 de outro lado e 0,58 polo,-«joutros dois lados,.igual á existente na fedreira da Vila Militarcom furos de 718*,. de d(ametro . Pdde ser confecionnda com duaschapas emendadas. Eapessura da chapa. 118" — 1 chapa — Uma.Para atender üo pedido h. 168 da 4a Divisão de Viação da 2*
Sub.Diretoria, da Diretoria Geral de Engenharia.

.. 1—A—240 — Aço melo duro-em -vergálhão sextavadõ de 7|8"
(furado para brocas, de 6.00 dè comprimento) —.1.200 quilos 
3|4" i 1 l|2" — 1.000 quilos — "Quilo. '

' .' O" 'I" qulloe,—. Quilo.¦:.'¦¦; ,:i:.. ...
As propostas deverão declarar o,praso de. entrega, não «3endotomadas em consideração, as.que o omitirem.
Local de entrega: — Para o pedido 132. nn praça D. João Es.

S?w.rd„<Coí1?â,GJrftJ,axe): e para ° P^^0 16s. «a rua Elias dasilva. n. 27 (Piedade).
Em 25 de Janeiro de 1934. — Dabney Nobre Freire, Chefe d?Comissão de Compras.'

CONCORRÊNCIA N. 115 — GRUPO 6A ser realizada no dia 30 do corrente, ás 13 horas, nesta Co-ninseáo de Compras. Avenida Rio Branco n. 47 -^ 1».andar — ob-servados. rigorosamente, todos os itenB dp edital datado de 18 deuutubro de 1934 e publicado em 19 do mesmo mês è ano n< .rcáooficial ("Jornnl do Brasil") da Prefeitura do róístilto Federal.Para atender o oficio de n. 3.020, da Dire-tòria Gerai de
Assistência 0.0"-"'.

Grupo 6 — Cadeira tipo Premler — 1 carteira —i Uma.Grupo 6 — Mesa ajudante — 1 mesa — Uma,-- >

Umá 
P0.'•'* ~ Armário Gabinete Júpiter n„ 9 — i:armário —

Grupo 6 — Estante para medicamentos com 18 fracos — 1 es-tante— Uma. 1. ,
Grupo 6 —' Mocho gabinete — 1 moebo '•— 

Um.
^ ^Grupo 

6 — Porta-reeiduos Júpiter Real1— 1 porta-.resKuoe
Grupo 6 — Equipo dental completo — 1 «quipo -í- UmGrupo 6 — Esterillzador elétrico n.O 211, tipo Pejton. croma.do — 1 esterillzador — Um.

—j GruporT6 ~~ Esterillzador-de vidro para sevingas — 1 estciili-zaaor — Um.
Grupo 6 -

Um.' 
Grupo 6 -

ootlcões — Um.

Contra angulo para P M 7 — 1 contra angulo 
BòtlçSea para incisivos e raizea n. 150 e 69 — 2

Grupo G — Boticões para raízes superiores n: 28S e 56 — 2botiçoes — Um. • . •
Grupo 6

2 boticões —
Grupo 6 -

— Um.¦ Grupo 6 -
Um.

- Boticões para alveolares inferiores n. 85 e 85-Aum.
Botlcâo: para incisivo e canino n. 213

BotlcSo para premolares h

1 boticão

101 1 hóticáo —

Botlcâo para secclonar ou separar n. 6 — 1 botv

AVISO
Afim de poderem continuar como fornecedoras dn 1'tefoltu

ra. ho corrente exercício, deverão as flrmn'- Inscritas nn Comls
„,.,.^.„, são.de Compras, cumprir o que determina o artigo IO1, do Rcgn
Metro, 'lamento da mesma Comissão, abaixe transcrito:

.. *f.r"Pò'.* -;LBotlc3es pára molarea superiores n. 18-R.e 131 —,& boticões — Um.
oGrupòf6 — Boticões para molares superiores n. 53-R e 53-L—.2 boticões — Um; .......

n v Ç/"P° 6 — Boticões para molares superloréé n. 103 e 104 —2 boticões — Um. o ¦ ¦" '..'.¦'"
-Grupo 6 - Boticões para molares inferiores n. 15 e: 17 — 2boticões — Um¦ Grupo 6 —

câo — Um.
Grupo 6 — Jogo de alavancas Barry cl 4 pontoe"cromatico-i —Jogo —' Jogo. .
Grupo 6— Alavanca n. 10 cromada.— 1 alavanca — Uma.Grupo 6 — Pinças para curativos íi. í e 10 Inoxidáveis — 3

pinças — Uma. .. ....••>
Grupo 6 r- Pinça para fragmentos niqueláda n. 61 — 1 pln-Ça — Ima.

^ Grupo 6 — Grozá de brocas.com broquéjro nlqueladò - 12dúzias.— Dúzia. ',.;.//¦ a  •.
.V*.? Grupo'6 — Seringa para:«tóesqs^erlimí:-n: 1040-el pontade ouro — L.serlnga Z- uma'.~.. .0.; ;'..-..:. „..«••

Grupo 6 — Seringa para injeçSo hypqd. Flscher cl estojo demetal..,— 1 seringa —.Uma."
Grupo 6 — Eecovlnhas cilíndricas — 12 escovlnhàs — Uma.
Grupo 6 — Calcadores duplos Inoxidáveis ^t 6 calcador*» —

Um; .... .. - . , .- ¦ ¦• ¦_.;
Grupo 6 — Sondas simples Krupp — s sondas — ümaGrupo 6 — Sondas flexíveis de metal¦.<—-.«• sondai — UmaGrupo 6 — Porta arflalgama W. H. — 1 porta amálgama —

um. .'0 •¦ ¦.«_.'¦ -,-;: : c\ ...
Grupo 6 — Espátula dupla inoxidável '— 

1 espátula — Uma.Lrupo 6 — Espátula agate — 1 espátula — Uma.Orupo 6 Cabos extirpa nervos nlqueladò — 2 caboe — üm. '
Grupo 6 — Seringa para agua n. 22 -i 1 seringa — UmaOrupo 6 ^-Seringa para ar quente, n..34 — 1 seringa - »7ma.
Grupo 6 — Jogo de extratores de tartaro. óbm 6 extratoresJogo. •
Grupo 6. — Jogo de instrumental porcelana'inoüdâvel — 3

jogos.— Jogo. -.',-'¦¦
Grupo 6— Porta vidros para medicamentos n. 7208, Sec. D1 porta-vidros— Um. •
Grupo 6 — Gral para amálgama — 1 gral —'Um.' *
Grupo 6 — Placa de vidro para manipular grande — 1 placa•Uma. -„.'.¦¦ ;.... •:.-...... -
Grupo 6 — Cubetas para brocas tipo chápoíay'— 2 cubatas —.

uma. o -'
:, Grupo 6 — Copo de vldrò branco para Mepela"'—. 1 copo —*
Um. .'-.- ¦•'¦ «

Grupo 6 rr- copo de vidro vermelho para asepslar— 1 cot» -*
Um. r .;...- --• ¦;¦'••¦,¦ *.'• •¦ -,--

Grupo 6 — Espelho para exame de boca crbmado — 1 espelho-.—'um. ',. '«'..--¦ :¦'¦¦-. ...... " .' ¦-.,
Grupo 6 — Calcadores duplos inoxidáveis — 3 calcadores —»

um. .....-..;
Grupo 6"— Sonda dupla inoxidável — 1 eohda — Úma.Grupo 6 — Espátula dupla de aço nO 20 -- 1 espátula — Uma.Grupo 6 — Equarlssoirs — 2 dúzias — Duzla.
Grupo 6 — Separadoree de dentes tipo Ivary — 1 separado?—•Um, ¦-.'-'. ..-.'o.

"'. Grupo 6 — Porto-algodão . nlqueladò — 1 porta-algodfio —>
um,
„ "r"P".6 —Cft'xaa de 1|2 duzla de brocas Kern (sort) D" _R m P M 7 — 2 caixas — Caixa. -

•_Grupo 6—Brocas para alargar canal tipo Peeeò — í brocaaUmn. f: ':&
Grupo 6 — Pontas montadas em cárburundum p m 7 SS W2 diiülás — Duzla.
Grupo 6 — Mnndrls n. 303 A R e P M — 3 mandrls — Um-Grupo 6 — Mandrls n. 307 A R e P M — 2 mandrls — Lm.(¦nipo 6 — Mnndris n. 302 A R e P M — 1 mandril — lia. i
«mpo 6 — Mandrls n. 322A R e P M — 2 mandrls i- Jm.Grupo 6 — Deposito para algodão usado niquelado n. 2 — Sdeposito — Um. . -• • "----

.-.Grupo 6 — Dllntadores de canal Kerr — 1 duzla — Duzla.Grupo 6 — Discos e rodas cárburundum SSW —-2'duzlaa -*
Duzla. •

Grupo 6 — Discos e tlgellnhas de borracha. Long — 1 «uztei-— D.iizla.':"-. ".".-..'..
Grupo 6 — Extrator de plvot pequeno Giganta ¦— f extrato?r— vvn, ¦/'„...
Grupo 6 — Brumadores SSW com cabo — 3 brumidorea —.

Um.' •¦
Grupo 6 — Instmmento n. 5 pera cera e porcelana tipo L éCrom. —«1 instrumento — Um. ...
Grupo 6.— Brocas para canais, chntae, pontudas e quadradaslo mão òu angulo SSW serie 10O — 6 brocas — Uma.
Grupo 0 —.Escnvndnrea Krupps — 6 escávadores —Um.
Orupo 6 — Kstlrpsdores SSW — 1 dúzia — Duzla.
Grupo 6 — Calxn de borracha SSW — 1 caixa —Caixa.
Grupo <»..— Armário, de ferro para Innttumsntos c| 3 prateie!»-as de vidro" com 1,45 x O.fiO x 0.24 cemüllado do "oram-o 

o paredeslo vidro apropriodo,— 1 ormarlo — Um.
Grupo fi — Botlcõcn para ralira 8»roriores n. 2S6 e CS —•

2 bnttrõea — Unn
PRAZO OK ENTREGA: — Imcdl.ito. :¦:-.
LOCAL r»R ENTREGA: — Dli-otória Geral de Aseistra-la.
Em 28 de Janeiro de 1934. — Dabnmtt Nobre #'"*6V«, Chslu da

Comissão de Compras.

CONCORRÊNCIA N. 106 — CRU** 4
A ser rsallzada no dia 30 do **,iicni«,. as 13 *tmas. n-mtm

Comissão de Compras á Avenida ROc. Bra<».o •'.' **, X* a»***»,
observados, rlgoronamenta to«li» os ;ú#r>s uo canal d-nai-o »» W
de Ontubrr. dc 1833 e pub!tc*d«. %-m 19 do a.«amo mis « «*o a*
irgão oficial ("jornal do Bráair 1 aa P>*lei:a'ia •• mm»*m
Federal. . . -,

* PARA GOÜCCSTOB Dl ACTClJUÍI-NllOra Dl DtOTntPJ O»"
nt mr.cKiiAhiÀ

Auto Tharnirr-aff *. 2lS — Pc<*lto n. 21
urupo 4 — AiostoFem ge>al d» motor: •nicn»>i«i«>ito tns *•.

melou; retificação dc blcwo e ciso d«, ¦>«ni.«»: p s,tí«», m«t»s ••
secmento. pinos. rnlvnl:i6 e \clcs, ««vo», in»t«iaçã.i matxitr- •*,
parar a cablu». cair> oorle nova o xntnr» •.anrei — .1 «i.

Anto rtwtno •. i2& - fttbdo «.. ?¦)
Grnpo 4 - V<astagem r.**"-""l 00 motor; r.-tl"v3Çfto aoa cl»n«!r»s?

juntas, plstflcs, valvulnn. moI«s oe wguifito. »i»o», r*»>«larr* d--4
tuchos. disco <le trnr.smltaão (1). o«ic«s iw feio í) crrtfc-»a d*»
rlireronrinl. vidros do,para.brtsn. llçnçfto *j n-.iT.eia (ti>si. v->lm,
bntcrln ti), cabeça do dircrcnclal bc<i;!»ias (2), mvca; c««erto
da carrocprio, pintura geral e 4 art>s massiçtís -— -Um.



"/ Auto Busslna n'. 225 — Pedido ». 29
unjpo 4 — Aiustagero geral dó motor: retificação dò blocoi

.notas, plstões, mola* do segmento pinos, válvulas,, discos dntransmissão vidros do para.Wlso «baterias (2). novos; pinturageral —• Um, . >¦..
, ' dato Busiflng. n. 228. — pedido n .. 29.,, 

'',-¦'¦
Grupo i - .Ajnstagem geral do motor, retificação do bloco:concerto da bomba dfl basçula. Junlns. plst8es, mólae de segmento,

P-,n.08' ^J™*-»1.»»»» <*i«<»oa. da transmissão, vldroB do pára-brisa e bateria (3). novos: pintura cerol —'Um, '*.;'..
Aúit whtte n 18 - Pcdiãt n 80 

'."',

•.-...r^-P.0 ™ Modificação da rodagem ..aros .piasslços, porápueumaficos 32 x 6; substituição dos platinados e pintura gorai"*• um. ¦'•,"'¦Y *
Aa propostas deverão declarar qnál a garantia do servíço.felto

t ÍJ?.^10 4e •*¦¥*•*• nftoiendG tomada «m conslderaçãt:as queo omitirem. <•*• ¦. .-,.' ¦

-j'°? **ut»xcamiphOôs encontràm-s» na "Qarag. Tpirango*, ondepoderão ser examinados. '•'•... ,.'':' ¦ . -_

d. &&VSK$.e 
1934' ~fW*°l "obrcFrclrc, chefe

,• â ... CONCORRÊNCIA N. .111..- GRtTPO S
™t..«» !£ í?8'-"-»*18 no dia 2» dò" corrente, ãs 13 horas, nesta Co-
ÍSÜL-iL?0 p0™'"»'' d,Avenida R|o Ü.anco n, 47 -1» andar, oh
O^Hr^rte8069^..1^05>' •-<•!••» d-.,, editai datado de 18 de
SSÍ?» ,í? l93? 5 Publicado em 19,do,mesmo mês e ano.uo órgão°°bS2. '££íSl,a,'do 

l/38»'") da Prefeitura, do Distrito Peão..il!'/"ara ofender o pettldo n. 78. da Divisdo de .Osina de. _u/alfo',-.• .'- .¦'•?-, (Deposito n 4)Grupo 3 - Chapa de pressão n. 34— 2 chapas - Oma. .
«™£í. I 

~ 
9?a,pa *lff.Prisão n 36 - 2 chapae - üma.V ;

% moV^- üma- v...d?".W>rtsa«. 
de,pressão,para,o drán ,b -

PRAZO DE ENTREGA: -» 5 diss. 
'

FmC£M.ET_EIírlíf ?¦£.._- Ru3 Ju"° *> Carmo n. 335.- -'-.
_H5.'a4J<,0_Jan.e,"%v!a»3' 1-934. — tjabnèy.Nobre Freire, Ohefe da

HW_PliMHM-__-WI_^^
WL\WamWa^^Êsw^^^^!^ "''¦¦ -

-1 - v
'*'¦''.'',¦•''" ¦ •; '¦¦¦"'''.¦:r '; Ul

¦ -¦¦¦¦' ¦ "V* .¦:'.''-' .' ¦ .\.:-.-.\: >;>.,, ' » "* ."' '"- y^ * ,A *''.".¦"'¦¦"';." .'_ ' * . *<" '* . r ,'¦¦»'¦, v

. 

¦¦'¦_

JORNAL DOIWASIt, — SAlíADO, 27 DE JANEIRO
Annam_„.iD5b li.*8 i6» horaB ~ Dr- J°ft" Sequeira,— Rua DNerí n; 474 — Segundas e quintas-feiras.

na NÍmes n?S349. 
Ü°raa ~ Dr* Rena" Rei8 ~ Rua D' ™™

¦ii,h,,I.S?ny„*í,..XÍ,Ê0ra8-r" -Or. Alvaro de Amorlm — AvenidaSuburbana n. 2.018 — Terços e,.sextas-feiras. "¦ "»•"««

SubuN^a^V.OlB.0rM rDr-, Alvaro de Amorlm _ Avenida
Not£: '¦— 

As.. fichas sô serão distribuídos dentro dò horárioacima. "¦• *•.¦ *

>A£nÇar__esada do expediente. — .Thereza Bernardino. — Vfào— O Chefe da* Secretaria, Leodegard Lage Bayão.

$__££&____*

Comissão de compras.

"a __. 
'CONCORRÊNCIA N. 112 .-; GRDPO í 

'

*»»__a 2r £?aIlza<ía no dia 29 do corrente, ás 13 horas, nesta Co-missão de Compres, á Avenida Rio Branco n. 47 
"l» 

andar ot
O^fhr'n9'^1f?-?8Rentt',.t0d03 <* ,teus do-edital, datado do 18 de
?nlui 

°Jir.mSi 
5 Publicado em 19 dò mesmo mãe o ano no órgãooficial ("Jornal do Brasil") da Prefeitura dó Distrito FederalPara atendera 
_tfl**»..p%*> Almoxarifado dauèíretMa de

1 ajica »" "«Pe-w Publica e Particular . '
"ííiwTh- 

-Jt Aí.0'ttoc-» (ferro) em vergalhão.redondo de 5I1G" cl' 
i A^mp^ap?x- 7. ±:m luUos - Quilo* ° ' '
i-A-070 — Aco doce (ferro) em cantònelna — «!_•»_ .™ w,

bórros^Vn^50 
d0Ce (ferro) ^ ""ra de95|8»T3J16*. -¦ 20

' ' 
?5£?P DE ENTREGA: - 5 dias. .LOCAL DK ENTREGA: - RUa Frei Caneca n 4.

CONCORRÊNCIA N. 108 ~ GRUPO 2a 
' 

-^
A ser realizada no dia 29 do corrente i,i.h™. „ '* „

Para oíetider o pedido ». 
*77dollm&ado^D 

^eíoM'
•»_ PJinn th«, 

<mp^° Ptt_,ica e Particular 
°* mrelorla «

«^OT;i5^.1^^^ taW, Para la-

CONSELHO CONSÜLTÍVC
DO DISTRITO FEDERAI

;y. jBXPEDlENTJí! DQ DIA 26 DE JANEIRO DE 1934
•Itequèrimehtò;~ Albé.lcó Freire de Sont*Anna—* Solicitandodo Conselho ser''conéldersdò Engenheiro da Diretoria de Engonhorio Municipal - Ao Protocolo e & Mesa em 26.1.934. Napoleaode Aleneastro Guimarães, Secretário,, ;¦¦.:>
Oficio n. 219 de 2Bde'Janeiro de 1934 dò Interventor Federalremetendo ó processo de Bernardo Jamardo — Ao Protocolo e áMesa. Napoleao de Aleneastro Guimarães, Secretario.- . y lRequerimento ¦— Alberto Jorge Dydia — Solicitando melhoriade vonçlmentos.— Ao Protocolo e á Mesa. Nàpolcão de Alencastro GuíMardes.Y_ecretar!o. ¦ ..
Oficio t-220 de25 de Janeiro de 1934 do Interventor Federnlaqnsando recebimento do oficio n. 172 do 19 de Dezembro de 1933do Presidente do Copselho Consultivo comunicando a' reeleição daMesa do Conselho Consultivo— aò Protocolo e á Mesa. Nanoleãode Aleneastro, Guimarães. Secretario. -" ' *?poieuo
Oficio 221 deâ5 dè Janeiro de 1934 dó Interventor Federal,acusando o recebimento do oficio n. 9 de 2 do corrente — AoProtocolo.,e á Mesa, Napoleao de Aleneastro Guimarães. Secretario

„ Conselho Consultivo, em 26 de Janeiro de 1934. — VltrlcoCoelho, Chefe do Expediente o Contabilidade,,em co-nissãoT .

Mitra Arquloplso(«ial do Rio doJunelro. - Negou-se provimento,unanimo. '
N. &.!)__ _ Relator, Sr. Dos-umbarguaor ü/iaio Homeiio 1-ugravanter D. Maria, uu GraçaAianiue-. _>• agravaino. Josii .lod-uuim Maruues. Agravada. D. __1-vira da Silva Costa o j^j. 2» «juiu-uor das Massab l«'alldasi — Nu-gou-se pròvlinunto ao agravo Ja1* agravaiitt» e não so cünliecou;lo aegmiuo, .upaiilmo.
Agravo de instrumento — Nu-meio, 1.380 -~ Roíator, dr. Dea-embargador Ovldio Ribeiro. Agra-vantes; ifiiuaiiuei Block & Krôro• .gravado: j.-.B'. .Madureira, —segou-se provlmouto, unanime',Acórdãos publicados - Agravos-*,s.s.o;«.._._, 8.;.o., 8.86.7s.a°_

.Adiaram os demais julgamentos,<or nao t.r. .oinp.,iueid0 o Dea.embartitidpi* apuara Gomes. ,
CONSELHO Í)EJTUèriçx'"

' Acórdãos
íliio tív 215
_ou Jose Dias.
'Agravo it. (18. Agravante, SIA.

publicados' —i con-
Suscltame, Domhi-

I) FORO

LOCAL bE ENTREGA:' - Rua Frei Caneca n 42• 
ConS^^g^,06 

1934' - D<*»*y .ySTl^g- Chefe da

CONCORRÊNCIA N. 104 -i Grupo ti

SÍ_*l^-^«^.^'ÍP«-«'* Itens do «Sguf datadl de 18 
'de 

Oa-

L^i^^fTA^Jl^eorventè, as 13 horas, nesta Co-47, l«. andar; obsér
ode" 1933 e pu'bíica"do~em"T9 

"do "mesmo!"_?«. 
Dde 18 de 0u

||OaOficial: ("Jornal do* -^A"&-a-X^ta\S^'SS,

deral.
Parac£V$i?dl 

&£ift?\ Retoria 
de Material e

inetr""0-°M^o<:e,lr0 
em Tab08S d8 Í00 x 0.40 x 6,03 - 240.00

me1^0- Metrot,ro 
^^^ á* *W * 0,40 x 0,002 - 200,00

metrc^-^ll^6^ 
teboafl de 4'00 x 0>i0 * 0.01 - 160.00

metr"'0^7 M^ro^™ 
^ tab0B" de ^00 x °'40 x °»025.- 'W.Q0

ll*p-lip — Peroba rosa para vigamento de:

tubrò de

3° x 9"
3r» x 9»r
3" x 3*
3"- **íffí

8,00 — 320,00 metros
x 6,00 — 240,00 metros,

4»?0 .*-.¦..9?,0,» metros.,
x 4.20— 84,00 metros'..

••••••• Metr*
Metro
Metro
Metro,I-P-130 —• Peroba rosa em taooas de 5.50*x ò 1?.« »Á. _-.-_relhod^m-.fir^- 220,00^J^fW^.*

„,.1i"r"1*)t*. ~ Peroba rosa em taboas de' 4,20 x 0.11 x 0 03 an__reihadss. -m. f. —. ibsnn mo..„. ^_ »»„.„'*" r»:-"^.-1 s »•«•» apa»_„W7„„ «j^uauu  Ms trorelh^l.l^^^^.íf^tí0 * Ü$*W *>*
T.60f^em e^a^S^/^^^f0^1^ ^

; un. l n on -T Çer?b? rosa. om íolhãs de 6 em coucoelras de6,00 f 0,20, em esterinha - 150,00 metros — Metro. 
us,uelraa 

.oe
'íài"¦• non 

~ Per?b« roso em folhas de 5 em coucoelra de'^iÍ 
r-25°.nem ?WBbJl 

--«0»00 metros - Metro. '
676.oVmet7o8^ÍMetro^raná ^ taboas de 4'50 s °'30 x °'03

•PRA20 DE; ENTREGA: —30 (trinta) dias '

X X#tt°l|2~,»^HetPr6ors0bi K0^a 
Postigos de 4, OOx

Metro0 
~ RfeUa divisoria d8 cedro a. .7 — 100,00 ,metros

f^AZÕ DEYÉNTREGA: — 15'(qutáze) dias)LOCAL DB ENTREGA: — Rua Frei dane" n
' ¦ ?V*o$^ o-pedido 9* .da Sub-DiretoriaControle da D. G. de L. P. P.

H-C-pOO —,; Cordão paro; régua
ftue ^-200.00 metros - Metro.• PRAZO DE ENTREGA: - 10 (dez) dias.LOOAL DE ENTREGA: - Rua Frei Caneca n 4»

í^lfün%i°Jf^Lia a °' de ^»ostecimènto
«^"Ss -tto46 R1Saem C°U£0eira de 3" x 9" * WO. -

Asâstenciá Medico-Cirürgica dos Empregados
Municipais

. HORÁRIO DAS CONSULTAS
_..« _ í_. ft^Po0?'*8' Qtr^AS E sextas-feiras:
Dafi 8 ãs 9 l|2,,hoi*as — pr.Ca_he.ros Netto -. Clinica me-

dica. *.' ¦(-¦-•'
:ròg^'8 á3'9a'2 h0r" ~ Dr- Xácèrda Filho - Clinica cl*

otatfi-S!""8 
-";Dr- Helvecl° de 

,AlnleIda 
~ Pinica

pa* -10 áa 11 horaa — Dra. Beotri? Gonzaga — Clinica gi*
Silveira Martins

42. '
de Material e

de venezianas de 0,01 de

Dr. Herbert- Jonsen —

Odilon Baptlsta;-

.Clinica

Clinica

Clinica

Clinica

aeuulogica.
,..-' Das,10 áa. ii. 1|2 horas — Dr

Bieatca.
.;r Das, 13 ás 14.112.horas
#e.,olhõè. :'V. .,, .. .***" Das 14 ás 15 1|3 horas — Dr
cirúrgica. . . ,.

medict! Í6 '& 1? 1|3 toraS ~ t>T' Joa° Lase Sayao - Clinlea
'..'. 

-Daa^ ^ 17 112'horas' — Dr. Carlos Couto Duarte — Cli*nica medica.

•bste^rfca^-lianos12 
h0ra8 ~ Dr' C°Sta Fe"elra ~ Cllnlca

xtlca^ X-^_\$àr* ~ *¦ V0Ua BaPtÍ8ta FranC° - CIi"
'. Das 17 ás 18'hòras — Dr. Maurício 

'Guimarães
de ouvido, nariz e gargadta. v .

r. 
'_. 

^ „ 
'' TEBSAO,'Qin-ítAB B SÁBADOS

Das 8 ás 9 1|2 horas — Dr. Condido de Oliveira — Clinicamedica.
Das 8 ás 9 1|2 horas — Dr. Victor De Ahgells — Clinicacirúrgica. •¦ i
Das 8 ás 9 1|2 horas — Dr. Hermink» Leal — Clinlea me-•dica.
Das 10 ás 11 horas —» Dr. Maurício Guimarães — Clinicade ouvido, nariz e garganta. "-....;.-Dos 10 ás 12 horas — Dr. João Pizsrro — Clinico homeopsta.

;. Das 12,os 13 1:2 horas — Dr. Carneiro Lacerda — Clinicaebstetrica *- partos. '•-.. •¦¦ .
Das 14 ás 15 horas — Dr. Volta Baptlsta Franco — Clinleade vias ustnarms. . ¦- ....,.¦¦¦

•,:-.: Das 14 ás 15 1|3 horas — Dr. Mario de Mello — Clinicacirúrgica.
. \ Das, 15 ás 16 1|2 horas — Dra. Beatriz Gonzaga — Clinica
gmecoiogica.

. Dos 16 ás 17 1|2 horas — Dr. Silveira Martins — Clinica'medico.
... Dps 16 ás 1? 1|2 hpras —Dr. Nelson SUva — Clinlea me-dica. . v

Das 16 os 17 1|2 horas — Dr. Mario Parreiras — Clinicoelrnrgica.
MABIAMENTS!

pediPttfca1.4 
15 *!¦? b°rBS ^ Dr- Warceno. Garcia - Clinica,

,». ?,?f.i^ !a lv l10^3V— Dr. Newton Tatsch — Clinico de na-rlx. ouvido e gargante — (menos aos sábados).
•rurglco8 h°rHB ""' Dr* Gilbert0 Silva — Clinica cl-

t. m- _ -'. AMBUUVTOBIOS — DIABIAMERTB'ti- Das013 -»-16 •?oras — Dre. Roberto Santos e Olynto de Cas-
n..R.. fre,I_C,_'neca n- Í2 - Segundas e sextas-feiras. . .

eiiico m*...h^n16iiSras n Dr.' Alar(5ues Po^<> ~ Avenida Fran-«sco Bicalho n. 146 — Quartas-feiras e sábados.

rwidoro 6810 
h°raS ~ '°r' 'Menezea Franco — Rua General

SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL

.11* SÉSSAO EM 2« DE JA*NEIKO DB 1934' <$;_*.
"Presldençia; 

do* Sr.' Ministro Ed-' mundo ."Lins.""— Procurador
Geral oa República, o Er;Ministra Bento de Faria. —
Sub;Secrétarlo. o Sr. Dr.

V Theophllo Gonjalveb Poreirn.

A^3 12 horas e 30 minutos
àbriu-se a ¦ sessão, acho«do-se
presentes os Srs. Mihistrus üer-
meneglido de Barros, Arthur Ri*beiro, Rodrigo Octavio,. Euuardo
i-ísplnola, Pllniò Casado, 'jt-rva*
Ih Mourão, .I^audo de Camargo,
Costa .uonso e o Sr, Juiz Fe-ucral OctOvio Kelly,

Deixou de comparecer por so
achar em gozo dé licencia, o Sr.Ministro Firmino Whltaker Fl-Uio.

Foi.lida e aprovada a.ata dasessão anterior e .despachado tó-do o expediente sobre a mesa.

JULGAMENTOS-,

Reijuraps, crlmluals:' . ;
;. N.'..7S.;.—,..?aranã -^.'.Relator oSr: Ministro" Pliuio Casado." 'Júi-
zes da turma, os Srs.VMini.troa
CarVaiho Mourão Laudo do Ca-
margo, Hermenesildo, de Barros
e Arthur Ribeiro,-Recorrente: o
Procurador da Republica. . Re-corrido; Jacy Bcrnardes. Deram
provimento ao recurso, para pro-iiunciar o recorrido de icirdo
com a denuncia, unanimem snte
_ N» ,7?7. — Sergipe —. Relator obi. Ministro tüduardo Espinola.
Juizes da turma, os Srs. Mluls-,
tros Piinio Casado, Carvalho
Mourão, Laudo de .Camargo, o
Costa Manso. Recorrente: q Pró-curador da .Republica. Recorri-
do: Alvaro Qorrêa. . Negaram
provimento ao recuroo, juanime-
mente. ,, t

N. 802 — ,S. Paulo — Rèiator) Sr. Ministro Hormonogildo' dc
Barros. Julzea da* turma, os cjrs.
M.nistrós Arth.r Ribeiro, Ro*drigo Octavio,. Eduardo• Ssplnolo
é Plínio 

"Cosadi.., 
Recorrente.*Kaphael de Cunto. Recorrida: a

Justiça Federal. Não' tomaram
conhecln.onto do recurso por ter
sido interposto .fô."* do prazo le--
gal, unanimimente.

Revisão crhnihal:
. . 

" 
».4.1 — D. Federal —

(-.mi-, -ms) — Art. 9, parágrafo
V oò arreto.:.ro. 06 .dè. 1901.
lielator o __r..VMlnlst_o Rodriso
Cctavio. Embarganto: Alfredo
dos Santos Passos. Converteram
o julgamento vm diligência pa-
ra que o feito seja' revisto pel.isrespectivos revisores, unanime-
mente.

Apelagãp criminal:
N. 1.243 — Rlò do Janeiro —

Rolator o Sr. Ministro L0*iirdo¦Cspliiola. Kuvlsoies os Srs. Mi-
nistros Plínio Casado e Carvalho
Mourão. Juizes do tunha, cs
áts.- Ministro* iráudo de Camar-
go o _ Costa Manso. Apolanté:
Manuel Moreira. Apelada: a
0usti_a Federal. Rejeitadas as
l>teiiminares uB hulidauo suscita-
das, unanimemente; do. mCrltis:
negaram provimouto â' ãpèjacão
centra o voto do Sr. iulnl.^»...
Eduardo Espinola, que lhe dava' provimento para absolver.o ape*
lante,

r N. 1.247 — S. Paulo — Re-
lator o Sr. Mi.-ijtro Costa Mor.-
«o. Revisores os Srs. Minlsttos
Kermenesildo de Barros e Ar-
thur Ribeiro. Juizes da turma, o
«r. Juiz Federal Octavio Kelly
e.o Sr. Ministro Rodrigo ?ta-
vio. Apelante: Arsti-Jgi.do Vieira.
Apelada: a Justiça Federal. Ne*
garam. provimento A apciaçâo,
contra o voto do Sr. MlniBtro
Costa Manso,, que lhe dava ..ro-vimento para absolver o apelan-
to..

Recursos extraordinários:
N, 2.459 — D. Ftderal —

(Embargos) 
' — Relator o Sr.

Ministro Carvalho Mourão. Re-
visores os Sr_i. Ministros laudo
de Camargo, e Co-ta Manso. Em-
bargonte: Carmen de Sampaio
Coelho. Bmborgaiio., Alvaro Jo*
ee dos Rela Tualòr. Deferiram" o
pedido d>: adiamento do embar-
gante, com o qual so .conformou
o embargado, unanimemente.'

N. 2.445 — Espirito Santo —
Relator o Sr. juiz Federal
Octavio Kelly. Revisores os
Srs. Mlnistroa Rodrigo Octavio•e Eduardo Escola, 'uize. .ia
turma os Srs. Ministros Plínio
Casado, Carvalbc Mourão. Lauda
de Camargo e Costa Manso, Re-
correLtes:' Erzilla Nicolettl San-
dovál e outra. Recorrido: o Ban-
co do Brasil. Preliminarmente
não tomaram conhecimento da
recurso extraordinário por hão
ser caso deie. contra os votos

do Sr. Juiz Federal Octavio Kel-
lv e do Sr. Ministro Eduer.o
Espinola. que oonneclam do
mesmo recurso.

Embargos reme-ido»:
N. 6.495 — O. Federa! —

Relator o Sr. Ministro 4rthur
RlWíiro. Reyi.o-e- os Srs Juiz
Federal Octavio Kelly e Ministro

Rodrigo Octavio.- Juizes da tur-
ma. os Srs. Ministros Eduardo
Espinola e Pllrió Casado. |pm-bargnnte: a Companhia; Santa
Cruz. EmKir^àdosi D. (Reginade Moraes e outros. Rejeitaram
in- totum' os embargos, contra ovtto do Sr. Ministro Rodrigo
Octavio, que os recebia no -parte
relativa aos imovei3, ''excluindo-
os do reivludicacão. Usaram da
Palavra, os advogados Dr.. Ga-briol Bemaides; poia embar-
gante e Jullo Santos pólos em-bargados.

.Agravo de instrumento:
N.. 5.951 — s. Paulo -

(Embargos) — Relatório Sr.Juiz Federal Octavio Kelly. Em.bargante: a Empresa Americana
de Publicidade. Limitada. Em-barsada: a Fazenda Nacional.Receberam oe embargos, paralulgar extinta a ação. contra o"v°t°s «o Sr Juiz Federal Octa»vlc Kelly e do Sr. Ministro Coi.ta Manso, que os rejeltovar
Lsou da palavra o advogadoDr. .Tafglno Ribeiro.

Encert-ou-eè a sessão ãs 16 Bo.¦ras e SO minutos.

CôRTE DE APELAÇÃO
COMISSÃO Du PROMOÇÃO. •

_..S.°1' í.presidência$<,.Desembar-gador Elviro Carrilho, secretaria»üo pelo oficial Dr. Adrlano^iÚ-marães, reuniu-se, ontem, à Co-missap d? I-rompções e Nomeações
rf,./1!,611'511^100^ -Presentes • osDesembargadores Morais Sarmén-to,, Alfredo ¦ .RusselI, Nabuco deAbreu e Goulart dp Oliveira, Pra-curador Geral do Distrito e os,Drs. Zeferino de Faria e Raul Pe-derneiras. ¦*o Depois do lida e aprovado a ataanterior, em sessão secreta, foramexaminadas as provas dos condi,uatos ao cargo, da escrevente iu-ramentado da 8' Vara Criminai:
iVii»Tlasao'iiuIsou todos Sles ha--imitados e convocou outra reuniãopara segunda-feira próxima, 29.. <is!• horas e 30 minutos, para reali-zasão das provas orais.-

QUARTA CÂMARA

Sob a presidência do Sr. Des-embargador Alfredo RusselI. re-uniu-se, ontem, a sessão dá 4" Ca-mora. , Presentes oa Srs. Desem-bargadoros Colares Moreira .*Edgard Costa. Y

JULGAMENTOS

ApelaçõeB Cíveis — N. 4 118
n.» Relator» • Sr.. Desomhartíador
Colares .Moreira. Apelantes: Car-valho Mota & C. Apelado: Gui-inerme Rtbelro Jorge, representa-oo pelo Dr. Curador de Acidentes.— Negou-se provlmehto. unanl-memente, .

, N., 4.161 — Relator. Sr. Des-«imbargador Colares':Moreira, Ape-.lante: Tutfy Saad. Apelouo: Bru-no Marcer. - Não se tomou co-nheclmsnto. unanimemente.
Foram adiados os demais Julga-mentos por não tet comparecidoo relator oú revlsor, Detiembargà-

dor Cesarlo Pereira.
Com dia pára julgamento asApelações Cíveis ns. 8.703, 3; 7633.880, 4.084, 4.067. 4.IOS O .4.176.

SEXTA CÂMARA
Sob a presidência- dó Sr. Des-ombargatlor Nabuco. de Abreu,reuniu-se. ontem, u sessão da 6*Câmara. Presentes os Srs. Dos-embargadorea Ovidlo . Romeiro ePontes de Miranda,

Lar tlrus.ieiro'
Reclamação n. 477 — Recia.mante. Viana irmão 4 c.

FALÊNCIAS LCONCOK-
PA1A3

•y PÀLÍilNÇIA DJECRETADÁ

. .A,JM; s,aIln *'Cía. — Pelojuiz da 1- Vara Civel. por despa-or do ontem e atenjiendo aorequerimento.de Scalva & Cia.
142- s^lixS ^PurM.ücia de....VI4^53á?38ü, reDre8entadó. nor.duplicatas, tol decretada a falen
a« _da- "f-ga VSiPra, estabelecida á rua- Buenos Aires n. 87,fixando o termo* leèal a partirae 16 de Junho do ano passado,sendo marcado , o prtww de" 20dias para -a habilitação doe ero-dores, que deverão comparecer aassembléa no dia 26 de Marco.Foram nomeados síndicos òs'credores requerentes.r-

O'CASO,DA BOM PASTOR'

Sabíamos qne havia sido re-
querido, perante a 4* Vara Civel,o seqüestro de todos 00 bens, daFabrica Bom Pastor, maquíni.mp.-acessório, mercadorias; mostínhamos o esperança de nio vêra medida.executado. Não eaxer-
gando nenhum; fundamento jurl*dicor,para uma medida violentacomo o seqüestro, estávamos
persuadidos; de que á ultimohora' eerla sustada a - diligencio.
Mas esta foi executada contrauma fábrica.como a de TecidosBom Pastor, como ee fosse dlri-
di 

c»?.ntra "r111 comerciante sem
Além .disto, segando estamos

informados, o pedido de falêncianão está regularmente ins-truido.
A Fabrica Bom Pastor jã estáre,. c-s>ntada em juizó. tendo oseu advogado embargado o se-

questro e apresentado defesa, emque éo demonstra a fragilidade
dos motivos que levaram o cre-dor requerente a proceder pelaforma violenta a que nos refe*rimos.

EFtamos longe da falência etalvez nem esta "será 
decretada,

mas o trabalho rem: torno da* sin-
dicancia contlnu'a «ativo. " j

.ASPBMBLE^A -DB; CREDORES
" Será realizada hòjé, a segiiío*

te,.assembléa.-de .credores: . . -
y^l' VàráV--»':Ped_o de Alcori-' 

^mâriõsíy :
... Serão sumariados hoje, nísdiversas Varas Criminais Os se-
guintes réus:'

. SEGUNDA: —Antenor Er-
nesto da Silva, Carlos Manuel
t. Oliveira, Antônio Gomes Rico, Joaé Gomes. Rico, Ahton.o
Soares Bello e Manuel Pe_-,r_
Santos. ri.'

QUINTA: — Santana, Alher
to Cordeiro, João Cabral--1 3ali';-
micho, Manuel Reglnaldo da
Costa, e Manuel Carneiro Mi-
neiro.

OITAVA: — Carlos Frederico
Silva Ramos e Antônio Rodri-
guos Pinheiro.

DENUNCIAS
Perante 6 Juiz da 7* Vara Cri»

minai foi denunciado Ant.-nor
Paulo; Marouès, acusado de ho-
ver ofendido., uma menor sob
promessa de casamento..

°i Tr*buna) dou provimento aapelação para. reformando aseiueuga apelada absolver o réuda acusação que lhe foi mtentoua contra, o voto do Sr. Mi-ntstrc Ribeiro «ia Costa que conrirmava a leutehca.
N. 2.062 - Mato' G|*osso -

relator, o Sr. Ministro Ur. Edmundo dn. Ve.gn,' apelante, aprcimotorla da 11" C.J.M.; hpe*lado, Sebastiftt Rabello Leite,major refortnsdo, absolvido dô=r"«5 Previsto no art 148 dol.pm. Julgamento em sessão se-creia. ¦••
Usaram da palavra o advogado Dr França Leite e o Sr. Piocurador Geral da Justiça Militur.

H4BEÂSC0RPU£

N 6.977 — Capital Federai~r relator.- o 81 Ministro Dr.Ednupdo lo Veiga; . paciente,Virgi.io forces Vieira sorteado
pela 1» CH. e incorporado ao l"R.C.i).

Concedeu-se g ordem com pre-Juiz. do prúi-rsbo.
Oa Sra Ministros Barbosa Ltma, rosBQ ITraeoso e Cardoso de

Castro' que loncedlam. sem pre-
juízo do processo.

RECURSü CRIMINAL

N. 781 — Maranüão — rela-
tor, o Sr. Vlihtstro Dr. Cardoso
de Castro;, recorrente, a pronto-tone da 9" C.J.M.; recorrido, odespacho do Dr Auditor que nãorecebeu á .enuncia contra o To-
nenie Coronel Luiz Tavares
Gueirreiro, cumandante do 24°
B.C. e o Io Tenente veterinário
t-aturnino Santana Filho, o primeiro como ihiurso nas penasdo art 113. combinado; com o
art. 61 do O.F.M., e o segundo
nas do art. 94 combinado còm
c art. 58, para&. 1° do meBmocoaigo.

. O' Tribunal deu provimento eorecurso para mondar que o Dr.Auritor receba' a ' denuncia e
proceda nos termos da' formação
da culpa contra os denunciados.

APSILAÇOESV í

N. 2.955 - Capital Federal-
relator, o Si. Ministro Dr.' Bár-
boso' Lima; apelante, a- promo-toria da !• A «is 1» C.J.M. Exer-
cito;- apelado, Américo Figueira
da Silva, 2o tenente do 29° B.C,
absolvido do crime previsto no
art. 94 do C.KM.

Julgamento em sessão se-

N. 2.971 — Capitai Federal —
lelatpr. o Sr. Ministro Dr. Ala-
jico Silveira; apelonte. Antônio
Tbetdoro Machado, soldado da
Cia Ext, do E.M. (revel)' con-
denado como incurso no graumáximo do nn 101.* parág.' l»•ÍO.C.P.M.; apeiodo, o Conselho
de Justiça da 3* A. da 1' C.R.J.
Exeicito.

O Tribunal deu provimento A
apelação paia, reformando a
sentença apelada absolver o réu
do acusação que lhe foi inten-
tado contra o* votos dos Srs.
Mini6tros BúicSo Vianna : nue
conf.rmava : 9 sentença; Barbo-
sa Lima,. Tasso Fragoso e Car-
doso de Castro que davam pro-vimento para reduz.r a penali-dade ao grau sub-meâio do. re-ferido artigo. Y

N» 2 939 ¦ *-' ¦ Capital Federal —
relator, o Sr. Ministro General
Ribeiro da Costa; apelante Na:
tanie) Baptista de Oliveira.

- Mat. Nac. a. 902 S.E..'; 2*' cias-
se, condenado 'como 

incurso no
graii'í_ünimo Ir art. 117 do C.
P:M-.; -apelado o -Conselho de
jusüça da 2* A. da 1» C.J.M. Ar.
macia. •

a sentença ape-

JULGAMENTOS
Agravos de Petição — N.S.983

^ .í.*^01*' ,Sr- Desemoargador
Ovldio Romeiro. l"s. agraventes:
Antônio Ribeiro Salsa e sua mu-
i». ,2°, asravante: A FazendaMunicipal, representada pelo Dr.*° Procurador. Agravado: JorgeUiedic. — Deu-se provimento
para que o Dr. Juiz "a qiio". re-formando o seu despacho,' remetao agravo para o ,Jul»> conten-
cioso onde serã apurada a legiti-
midade do seu direito, unanime,N. 9.068 — Relator. Sr. Dee-«mbargador Pontes de MirandaAgravante- Maria Ohaves da CruzSenna. Io agravado: Olinda daCruz Senna Invèntariantó do es-
pollo de Manuel da Gru_ SennaS "agravado: Carlos da Cruz Sen-'na Filho. — Negou-se provimen-to, unanime.

N. 9.061 — Relator. Sr. Des-embargadoi Pontes de MirandaAgravante: Marie AngeUne Cie-
mence Clamans Aldred. agravado:
Dr. J. Marritt Fordham. — Nao
se conheceu do recurso, unanime.

N. 9.046 — Relator, Sr. DesPontes de "Miranda. -Agravante:
Menores Macario e Marina BnzAlmeida, assistidos 1 por sua mãeJardollna Barreto Almeida. Agra-vada: Comi*nhla Predial S. A.,como concessionária do Banco Na-cional Brasileiro. — Converteu-se
o Julgamento era diligencia afim
Ue ser ouvido o Desembargador
Procurador Geral, unanime.

N. 9.043 — Relator. Sr. Des-
embargador Pontes de Miranda.
Agravante- Dr. Thaden de Araújo
Medeiros. Agravada: A Exma.

.yy^HABEAS-CGRP-JSV- ¦";_;"
5 Por sentença .de; on.tm, o iiiía

da 4» Vara Criml-il julgou pro-
.¦udicado a ordem de "habeas-

<• 'rpus" Impetrado d favor de'
Luiz José da Cruz, que alegava
sofrer constrangimento 'le^ol
por pai te do Cheie de Policia.

JUR1
OS DEBATES DE ONI'EM FO-

< RAM ADIADOS

Sob a presidência dó .miz Dr.
Magarlnos Torres, funci .nando
cjino piomotot1» pubjico. o' Of,
Gomee Je Paiva, e como escrivão

-Br. Salles de Abreu, re-iuiu-
se. ont-m. o Tribuual de üuri.

A. sessão foi iniciada ás 12 hò-
ros em ponto, na pre. .aca de
num '.ry * iegal dè <urado3 ,.

Aprssoados os réus, respen-
deram José Gomes e Altamiro
Gomes, acusados de homicídio.

A defesa esteve a cargo dus
advogados Drs. Evandro Lins e
Silva e Romeiro Netto.

Não-8e realizou o julgamento
por se *er verificado a ausência
das testemunhas de* acusação.

SUPREMO TRIBUNAL
MILITAR

ATÁ'DA li«" Í3ESSAO, EM 26
DE JANEIRO .DE 1934

; Vice-presid.ncla do Sr. Mlnls-
tro Almirante Pedro de Frontin.

Procurador Gera) da Justiça
Militar, Dr. Za/ de Mello.

Secretario, Dr. Syivio Motta.
A'8 12.horas, com a presença

dos Srs.. Minibtros' Almirante
Barros Barreto. Drs. Bulcão VI-
anna e Edmunco da Veiga. Ge-
neral Ribeiro da Gosta, Drs.
Alarico Silveira, Barbosa Lima
e Cardoso de Castro e General
Tosso .Fragoso, foi aberta a 'ses-
são.
- Deixou de comparecer com
causa participada, o Sr. Minls-
tro Presidente Marechal Caeta-
do de Faria.

Lida e sem debate aprovada a
ata da sessão anterior, foi des-
pochodo o expediente sobre a
mesa. .

Em seguida foram relatados e
julgados os seguintes processos:

APELAÇÕES

N. 2.972 — Capital Federal
- relator, o Si Ministro Dr.

Edmundo da Veiga; apelante,
Nerral Menrlas Rosa, ex* 3"
sargento da E.A. 'revel). con-
denado como incurso no graumáximo do art 154 do C.P.M ;
apelado, o íons.lhe d- Justiça
da 1* A. da 1» CJ.Í... Exercito.

.Confirmou se
lado. •¦

,N. 2.958 — Rio Grande do Sul— relator, o Sr Ministro Dr.
Bulcão Vianna; apalante, João
Teles-dè Ca-volho, 3o sargento
do 4° R.C.D., condenado como
Incurso no grau mínimo do art.166 do C.P.M, apelado, o Con-
selho de Justiçs da 3» Audito-.
ila da 3- C.J.M.

Confirmou-iie a sentença ape-
ioda.

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

N. 85 — Baia — relator, o Sr.
Ministro . Dr. Alarico Silveira;
suscitan.e,i o Conselho de Jus-
tiça da 6" C.J.M.; suscitado, o
Conselho de Justiça.da 3» Audi-
toria do 1» C.J.M. Exercito.

Julgou-se prejudicado o confli-
to, por estar prescrita a ação
c,rlm»hal oontra.o réu.

Açham-se em mesa' a correi-
çàú.;de 1932 e as apelações Hu-
meros.2.784, 2 967, 2.968, 2.934
o 3.945.

Encerrou-se s sessão ás 17 ho-
ras. ;., ,,

LEILÕES JUDICIÁRIOS
NO "FÓRUM" (PALÁCIO DA

JUSTIÇA)

Relação ¦ des; vendas jadioiaiede Imóveis realizadas neles pur-
teiros dos auditórios, no recinto
da entrada principal do "Fo-
rum",, durante o mês:

JANEIRO

Du 29

. 2* praça com 10 "l" de aba-
tlpènto e leilão imediato

Predio assobradado e terreno
á rua Torres Homem n. 320 —
Avaliação: .40:500$ — (l*Vora
Civel).

Prédio de sobrado e terreno .á
rua Dois de Maio n. 118 — Ava-
liação: 27:000$ — (1« Varo Ci-
vel).

Prédios e terrenos á rua Mo
reira de Azevedo n. 1 — Rua
Gaspar Vianna 44 —- Rua Gas-
par Vianna n. 46 —- Terreno á
rua1 Gaspar Vianna — Todos
om Engenheiro Leal — Avalio
cão: — 58:500$ — (1* Vare Ci-
vel).

(loiros de Artur Raul Vieira F.r-rnz que porventura existam: omuls quom mtorcHsar possa, pa-ra. findo o prazq do presente ediíoi. vi rom responder aos trirmo">>
Jin referida ação. finando'..IcPile'«"o. cltndos paia todos os lei
?.?,»i. ,nrm.oa ¦•••• '-««to. pena , do
nll" <i,entf:,, ^ *»•"' ¦'¦«•* ¦•«-iionolas deste fulzo teom, liuraris terens. e, Rt?x'os-fe1.'"s. dn tre
T?,_f. me,"> hoj-ns, no Pnln"lo dnTustlca. fi ma, D. .Mnnnel.tudr
Íi85» PZ™0* "¦• netlcflo. com 1ls

7__l__f* Potlcrío. FxrMPntlsRlmr
^nhor Doutor .Tuis» dn .,Qtiin»r
^arn rivel. Pqt»f,ni. Forr,,-/ ,frunha. hrasilelra vluvii. domes-'«ca. resldnntç fi r,m r-op-^e-Veho n.i^pro t.p**»nfos e dnns .0\lnlr. Am»>«irl .Naprliiiento e',_le.".Mlann HTàHfi; tnennv-p'«. immi."«res. fil»,n<. |pn.inmo_, r|p Toí|r'Tnn-iM do Mn-nlB futnr. n««tiirfl'
.l'em,°. rp.T"Tn,q """f ni*-itó. oie Glldn Wni-ln ^ ronc.-rln fn-'pfldft. a- «mom rer»w.e'ntpf> na"resonto >ip1o ná forma do ir'"O trr*»«ntn>. e 'clncopntn e oltp-,<t^~.Kf(_ „nIpn -o^hi,,,,,,,, mr_.i nrtl.Ti t»*p^nt0^ 0 soqRPntí, _,.-°'s di r<odl»ro Plvll vem nos t*.*mr.r¦«o artigo treirpntpp B ttoosen^n e¦^«•ps. numero T e IT *lo on .l«p"t*_rt<i, pronor, umn anão. nrd'nn.-'a de lnvP«*fl.»nn'tp d«» pntP|-nldn*<>.: canino . ob hordplros do Artur"nul Vieira Fn-r-ir. folpnlrto. em•vlnté e olnno de Outubro dp mil-nverpnton p quatro pp.sta Panl.?nl. no çstnrto de solteiro do.»-mnlM ,os, «mnllnnntps «nbem ano-ti\n dn' exlptpnnla dn ^iillna Vlp|.rn Ferr"*?. irmii do finado, brnsl-'pl«7i. soltpli-a. rp^'dpptr. nesta nR-

filai íi rua CoHmnF Vnlbo num...-o dnzpntof* e 
'quarenta 

e .oú.-^s snpllnnntp.. p.nvnrãir> qup^ O•innflo Art«ir R, Vlplra .Ferra?; ni?<ipo,..de,..mtl olfnnenfos e novent,"*> dpns.. rèsMIndó nn F(ir»endà..B»'"nnhoe^a. da nronrlnda-ln de kpÍ'*»nl o Cnronol Cnotnno .Tos. Viel.'a Ferra-., pltundn no. ^'strlt.p. dc^ninaro : fn"nlc>nlo de tiarro
,Hansa,-, F-t-ído <Jn Rio.' tinha: v,q-mo çonóublna uma ésn.rava «1«»«.pu nól. sp»-va de nuhrto de ."unpnlemdn m^e. dp nome Faustina.
Maria d. Connninno. que era mo-na sdlle^a: dçsse. cònnnWnPtC'
pnsçeu Vst"ran.>i,' hblfe Fstpfnnin"¦prrnr. da >^iin>l*i n Primeira su-'•llchr.te.' Oiie piáls tiirftn no ano''p m!1 oltnnpntofi e novonti e x*..
te. ¦ na mesma Ff>7endn da Ca->*hpelrã'. -onde : indn: Vivia tinTi.-»'
Artur, como concnl-ilna: • out-*,ipseravá rlp p»u nal. de serviço . c
irrnman"o da casa de nome Be.
ppdlta Maria da Connelnão, quperq tnmh«>m' mona soltntrn: des-
se cn».nnl.inatp nnscen fíMda Mn-fln da Conneinüo: mais tardn°nida Mn^la do Morais, jíi fale-"'dai.e m**e dos sunllcantes Alair••mstirl Np">cimpnto e Sehastlnna,rarla fvldè certidíles anexas)••^Inai.-nepte. que Artur fálpnpii"o psfoflo dp. soltei-o. ne«ta Cr
"ital. & nia Senador .Tnmiaíl-
lie numero de*< no dia' vinte e"Inno de Outubro de-mil novp.nentos e quatro, (documento?nntnV Assim. nols. renuerpm n"Itnníio de ünllna Vieira, Fn^rnr
p do doutor curador de órfüns
"ara. na primeira audiência dp.i-
te Inlro. virem ver ser pronosta
a presente R«»ão ordlpnrla dp In-,
<*pRti"^n*io dp T>atp»-n,(lí>rte. afim
ie serem rpnonhenldnq Kstníinln
"-erras; dn runhn e Gilda Maria*le Morais como fll-ins do referi'-
do Artur Raul- Vip'.*a .Ferra?..*>flm de que es"a filiação, pro.
d>t_a os. seus devidos ,e leprais"feitos. Intimando-se,' por editai!"
oq, qiitrps herdeiros do Lf(nailoiiie porventura 'erxfstaTn o mais¦«iipm lotoressan possa. Para oa"fèlto . da .taxa (M-sté rt,presente
o valor dé'"um1 conto de reis e*vira':'tís.'legais- declara-se que o
irlvwadn p'"*natarlo tnm escriro.

.Ho.á rua Primeiro de. .Marco nu
mero dezesete,. segundo andar
P. , deferimento. — P. P. N. N
^or todo. o ereneró de prova cm
direito permitido 

' Inclusive de-
nolmento pessoal sob pena -le
confesso, prova testemunha, sob
nena de revelia, exames pericial-
documentos, etc, etc. Rio. vinte
o dòus de Novembro de mil no-
vecentos e trinta e tres. — Au-"usto Neiva de Sá Pereira. (De-
vldamente selada).; Dlstrlbui-yio:
Distribuída em vinte e tres de
Novembro de mil novecentos e
trinta e tres. Ao senhor ^ulz
da Quinta-Vara. Civel. — Pelo
distribuidor, Hello Bernar.l-_
Despacho: A. exr-ena-se max.da-
do de citaçÃo e editais. Vinte e
tres-onzo-mil novecentos e tnn-
ta e tres. — Estaclo Benevido*:.
Despacho: . Kxneqam-se editais
nom o" prazo de noventa dias
Vinte e oito-onze-ml! novecentos
,e trinta e tres. — Fstaclo Bene-.
vides. ,l£ para' constar, passa*,
fi-rà-se': este e outros .de r^priial
teér, qnérserão, publicados é.áfl.
\ados na forma da lei. Dado' e
nassadb nesta... cidade do ...Rio de
Janeiro, aos trinta de Novembro
de m'l novecentos e trinta é três.
Eu. Kdlsoii Mendes de Oliveira
escrivão o subscrevo. — E-encío
Corrêa de Sá e Ttenevldcs. Esta-
va .legalmente selada. — . i.di..on
Mendes de Oliveira. (30406)

EDITAIS
-Nint> va oxraHia aa ozinr

TA VARA CIVEt,

De citação, com o prazo de ,30
dias, aos herdeiros dtf Artur
Raul. Vieira Ferraz, que por-
ventura existem, e mais quem
Interessar possa, na forma
abaixo.
O Dr. Estaclo Corrêa de Sá e

Benevides. Juiz de direito da
Quinta .Vara Civel do Distritc
Fedoral. .etc:

Faz saber quo por este Juízo o
cartório se processam os autos
de ação ordinária de Investiga.
ção de paternidade, em que sSo
autores ' Estefanla Ferraz da
Cunha e Alair. Amauri Nasci-
mènto e Sebastiana .Maria, filhos
de Gilda Maria de Morais, a
qnem representam. « João Ma-
nuel de Morais, seu pai e tutor
e são réus os herdeiros de Artur
Raul Vieira Ferraz, nos qualr
foi requerida e deferida a expe-
dição de editais. Ero virtude dc
que se pasroí*. o presente edital,
com o prazo de noventa dias. pe-
lo teor do qual se citam os her-

OS QUE VIAJAM PELO AR
- PANAIR DO BRASIL

Procedente do Rio da Prata,
com as escalas de costume, che-
Eou ontem, ás 15 doras e 45 mi-
r.utos. o hidro-ovtão de carreira
da Panair.

No aeroporto da conipa*anIa,
na ilha dos Ferreiros desenhar-
curam o» seguintes passageiros:<proc.xlem.ee de Buenos Aires,
Maxw_:i Jay Rice, gerente do
Traição r.a Panair do Brasil, e
Willat-1 R New.some meteor/l»
logista norte-americano: de
Montev.d.u o-Dr. Ilenri R
Rings: di» Porto Alegre Coronel
BenJ.*>rnin Vargas. Jullo Sanrla-
go e ivo Corrêa Meyer:.de Fa-
ranufMá. Woltf K Klabin. e do
Santos Ao-i"'.! do Almeida.
Artbur O Chaves e Paulo Rapa-
porl.

Com destino, aos portos do
,Norte, segue hoje, ás. G .horas,
outra aeronave da Panair, leran*
do, entre .outros, os -Oiuint.s
passageiros do Rio de Janeiro,
cnm destino a Vitoria Alfredo
Morgado Horta e loüo Mafra So-
brinho: para Bala. Arthur Bos-
sard. Sra. Aida Bosaard o Ja-
raes E. Montgómerv.

No mesmo avião do Panair.
segue oara Fortaleza, o Dr. C.
A. Nobrega da dunha nosso co-
lego de imprensa e atual t*Iro-
tor do Departamento de Educa-
cão do Estado do. Rio. que vai
oartiniT—r di PonVe<*so Naclrt-
nal de Educação, e reunir-ae na
nmxlmfl semana na Capital cea-
rense.

Tombem ê paseaiçelro da aer»nivp dn. P."-iir it-.* M.-''-«_ í
General. Luiz Acevedo. diretor
da Av.~-no Militar aa Colninbla.
ntip re<"*essa por esse caminho
a Bogotá.

ACADEMIA BRASILFMM
Roíillzou-se, anteontem, a sos.sflo semanai da Academia Bra*

_..:,__, de Uiras. nresente, oa
Pn?í. nl* üí*,vfl'' Presidente;Pellx Pacho.:o. secretário EGrnl!Hei Ir I,ijJ)o, i« secretário: au*
_%_l_?,,J-rfL,,2a- 2« se-retftrlo;
ç.audlo de Souza, tesoureiro:
wielm.ar Jia,v<*re» Affonsc Cp!ro.Afranio Peixoto, .Alcantari) Ma*«•nado. Aloyslo de Castro, ."«o*
Paiva, coelho Neítto.'. FeruundoMagnlh.es, flllntq dd Almeida,firegoriô Fon^ce. Humberto doCampos, João Ribeiro. Landell-no Freire. Olegario Marianc/Rodrigo Octavio e Roq.ettarinto. '¦•"

Expediente: -1: carjta do Pr.Henrique Larreta; agradecendo amoção que lhe enviou __ Acadc»mia. por ocasião do 25." aniver»sarlo da publicação do -omfim'3•A Glória de D. Ramlro": ofl-(,i0.,<**__ Sr- Ministre da .iustrt-a.
pedindo a Indicação do nome doum acadêmico, para fazer psrtoaa: comissão encarregada de elo*borar.um onte-projêto de iet do'imprensa. , ,,,; ..,
..,~ °. 'Sr. 

__ Afranio, Peixoto
r»S_»V:A'Sa(í?nl'a a >Arte deGramática da língua- mais Uíauana costa do Brasil, pelo P, Jo*
w? .*de anchleta1.- édiçã. da Bi.bllotéca Nacional do Ri, de Ja*nS .?¦ tcÀta pe,as estereotíplas daedlcao Flatzmann. de 1878 _ac-simlle d o rarlssiin_. edição
prtncevs do 159b". E' uma reli*
uma. Se os estudos da nngua
geral progrediram nestes crêsséculos, depois dè' An'n'hie:a. estafoi a primeji-i linha pela qualos padre3 missionários d.:»v._a-¦ram a .-'fdhrúsa llrigmi aborVvaei
Paro. a catequése. Desde 1580.ainda manii-crita. que*!) tJ i_,iijzoa.Grá. obrigava nos1 Colégiosoa Companhia, âs licées de 'gre.
?,_": «nome- irflniio 

'desse 
tupi>

¦Úy!?,'??1* "te deYAn.-lileta. ABiblioteca Nacional, onde come.
Çaram, Impressas po/ Tel...:raae Mello, as publlcaçõt»_ dae cúr»tas .do,Vehèravel, rende assimcom o Sr. Rodolfo Garcia, ò'*-*'mo* Iiiótorlndor e tiipióloso, dl»
gna*'honiebã»rem.a Anchleta p-s-¦íZméntB, * como a Academia, oveneravel Instituto ¦ jde culturanao se contentou eom i«*u .¦•Oee,
mas cóm obras, que só _stas lou*vam. devidamente, ais n-iomón.abeneméritas.".

O Sr. Afíonso Celso' oferè»eeu para o arquivo da Academiaum oaçóte de carta? aiifOi;riiraade vários acadêmicos'" vivos ofalecidos.
Õ Sr. Cláudio de Sou_a

declarou que' sempre se mos-rrára contrário a toda e qual-quer moção politica por canoda Academia: A data ;ue trans-corria, entretanto, nâo era r*ma
data pólitlcp m*»" nm , ..,1,- xr.iio?res datas da História do Bri».
sil: à ia fundação de S. Paul.-.
Nao tinha o orador o brilho ti*
eessárlo para fazer o elo?!.- do
que *tem sido a prodigiosa açãodo terra paulista em prol da na*
cionalidade. nem conhecia pala.vra alguma que ondi.se tradu*
zir côm aproximação siquer os
gloriosos. leitos de S. Paúlc na
formação; na consolidação e nos
mais lúcidos fulgores ria bistó»
ria 'brasileira. Profundamente
brasileiro, profutid3m--*nie Inu.-
grado na nnldarle oátrla aa
grandes dataa de S-Paulc siio
o. orgulho de todo o Brasil. Pro»
punhaY pois;: qué 

' a Academia
lanca.ose no sua áta -um vofr do
compartlclpacão nas soienidadas
que Se realizam em S. 1'aniò'Y

As palavras do orador provo
taram palmas e aplausos itlidí-
mos. sendo assim aprovada s«"a
proposta.O Sr. Adelmar: Tavã-ta
ofereceu, em nome do nutor ••.*!,'
exemplar do livro "Aa. ^riV iiia3
de mel", do Sr. Custódio de Vi-
velros. "referindo-_e com eii.gio
e simpatia ao livro que a cri-
tica brasileira vem -recebendo
com o maior sucesso".

Encerram-se, no dia 23 do
corrente, as inscrições de candi*
datos á vaga de Con.-anc:r Al*
ves, cadeira n. 26, patrono I.au*
rindo Rabello. tendo-6e apresen*
tado os Srs. Teodoro Sampaio.
Ribeiro rCouto, Carlos &.»?_ o
Gastão Pereira da Silva. A elei-
ção realizar-se-á no dia 28 <la
Março próximo.Para a biblioteca -ia Aca. /
demia foram oferecidos o* so*
guintes volumes: —¦ "Deus o
Pátria", de.A. Pompeu. S Pau.
lò, 1934: "A Grande Guerra",
de Pedro- de Melo. g. Paulo,
•1333:.: "Revista de Edu:ação",
(S-3 Paulo, 1933; "A" 3rdení*-."Revtstav do- Instituto .Iis'ór!co
e Geográfico do Rio Grande do
Sul": "Arquivos Braqileitoe do
Higiene-Mental". "Boletim da
União Pan-Amr.lcana" e outras,
revistas, últimos números»

BOAS FESTAS
Do- Binóculo, eu* publica em

Belfm» PaiA, recebemos votos de
»>oafi-íestas.

iías sr*« i.Kí.cnns 11».
ri_nriin..\AH

-IIIV.I-5B OO »*«B(»TO TH-
LEFONKNJ UO

"JOU.NA1. OO clUASH."

EXPOSIÇÃO PECUÁRIA EM
PETROPOUS

TRABALHOS PREPARATO-
RIOS DA ORGANIZAÇÃO DE3»
SE IMPORTANTE CERTAM13

Afim de ativar os trabalhos'
de organização da IV ExposI*
ção Pecuária de Petropolis ren*
niu-se, em sua sede. a Associar
ção de Criadoras daquele muni*
clplo. • .

Essa agremiação, vem reali*
zando, todos os anos. desde 1931,
o interessante certame que 6,
presentemente, o.unlco a ceie»
brar-se cum regularidade, nesse
gênero, em nosso Pais. Desde
essa primeira mostra das atlvl*
dodes^pecuorlos petropolitanas
atê hoje, grandes e assinalados
têm sido os progressos ali in»

Vidos nessa Industrie. i'e*
tropolis ,é hoje.. graças aos es*
forcos desse grupo dé criado*
res um centro fornecedor dB
excelentes especimens de gado,
das melhores e mais afamadaa
raças. '•¦'¦•:'

Enibóra conte, apenas.- com os
seus próprios recursos, essa is*
sociação vem desenvolvendo
grandes esforços no sentido do
estimular a industria animal no
município serrano- A' sus fren*
te encontram-se homens de reco*
nhecida competência nesse aa*
santo, sendo os certames anuais
provas palpáveis do muito que
vem sendo alcançado nessa c_*
fera de atividade.

A IV - Exposição Pecuária de
Petropolis será aberta á visita
publica na semana de 15 a 23
de abril próximo. Como noa
anos anteriores, sua' inaugura-
ção será presidida pelas altaa
autoridades, a começar por Sua
Ex; o Sr. Getulio Vargas. Che*
fe do Governo Provisório, qua
teve. no ano pasmado, palavras
encorajadoras oara 08 prometo*
res desse patriótico** certame.
De todos os pontos do pais co*
mecam s chegar pedidos de in*
formes sobre o grande certame
de Abril prpxlmo em Petropolis-
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LORD CLUB
grande baile de hoje prornovidp

pelo grupo dos 18
Para os qúe freqüentam os so.»

Iõi-h do Lord Club, a noite do ho».
jo'serft de'grande encanto o alo»
gria, com o - pomposo baile nuo
o «•'«rjipó dós 18" fará realizar

«o'..(jiHSÍ pelo entusiasmo desperta-
do no? ;m«io». recreativos, pro-
mote revestlr-so do maior bri-.
lhaiillsmo, .. .

Quando se anuncia uma- fepta
dossiê' jâ, pinipaticõ ¦ bloco,, revo'
lm.iohar_i.__. és meios fqlio_t*co9i
ij-iijssãndo a- ser aguardado - core-
nnsledndçodiada eua* reali*n_u_.
Assim, 6 jiieto o grande interesso'pêlo'-_ií.e do hojo, sabido como fi.
o '.valor: dos que' estão. & frentoi
dosse , movimento reorèntivistn
dê'".ijá" fibra, trabalhando sem
desanimo, para ter assegurado o
puoesso do maie essa noitada «que
os ?l8," dedicam ao povo folião,

'' bomiõ ó Inicio de uni ..programa
feéfivo-" durante os folguedos ds
Momo; .

• A iplgar pelo brilhantismo de
que se tem revestido aa reuniões
nnteriwés ná simpática soòleda-

„ de da rua do" Rezende, Onde o
_•¦« sexo feminino acorre em grande
, numero, nüo pod© haver mais
•« dúvida • quanto no sucesso que
,',e_t_, feservado a esta festtvida-

i de. - i .*•.,*',
•¦¦ .'AS'- dansas serão Impulsiona-

*. das. «pelo . conjunto típico,' Tuna
li Mambembe, que sé tem revelado

.*. émTfcoBSc* salões, oonstltvflndo -o
.número . de maior átençfio'¦'¦¦ dos

,,', dánsaJ-IhOs e que no balléde ho»-,
«v je contribuirá para a:'girando yl--.•"¦ torià reservada ao "Grupo dos
¦••'is".''' ¦ ' ""' ¦ " ¦¦'.......'

Valentos defensores da folio,
"Frente unida" oontrarla aos

["Sliiis-fo..",
Políticos dn "Escola da alegria"
Ea&hurclB, deputados- e Minls*

I-roa...

! A' Vflloroea Imprensa, nossa
defensora o baluarte do tedoo ,o'a
Clubs e Grupos carnavalo3coo;'liberta' 

...Ma*
[geítosii,.. r

Paoho dé: luz, audaz o semprC
lafoitol

.«—~!_____ii 1—~ ' 
"

Salve, .Inüii-cDsa

-*.ésta'qua'd.a. vai toda respeitosa^
A homenagem do "Grupo dós 18

Aos demais grupos fortes, valo-
[rosoe,

Co-uponhelrôs da nossa "bafcu-
[cada".:

Lorda do Samba, heróicos gene.
[résos,

Um abraço geral da Macacada.

Os 18, estarão â. postos para
saudar as "lordlnas" «.demais
amigos o' "torcidas" e agradecer
a.bondade que elaa'sempre tive*
ram para com os componentes
do nosso Grupo, alma rubra, de
todas, as festas grandioéaa no
Palácio doa príncipes..

Aoa. que'"torcem" contra nôs
um grande abraço é aos verda-
delr-os frlnclpee o nosso ;prélto de
agradecimento, para. terminar,

. nunca é demais lembrarmo-nos
do» peru'e (segundo o gene»
ral...),e vai ai uma. quadrlnha
sô para lembrar...

Definindo o baile a:- fantasia
que, hoje se realiza e de inicia-
tivaído grupo dos 18, mandam»
nos-ós ativos foliões o seguinte:

Quem naó puder que nüo'agüente.«nas 
o tempo—vál eer...

quente-'— «•**•¦- 
•! •' :AA- -*• **&!* .-;>_-___) I

v Dô koopdo • com a constituição, ¦
..«. -¦:¦¦¦ IA val-versOi....*.-/!'

. Grupo famoso, heróico* folgaz5.o,

. Dezoito "pecas" dõ Fortim- da
.; ¦ '¦„-• . Graça...

Escudeiros de JHómo, o bona/cfliSo,
I/wds do Riso ©Leaders da oh-*

Ilaça-l

No sereno ê doido se esperarl :
Mas o "peru'" é calmo e i*eni-

[tente... 
'

"Gargareja" . em surdina o sou* , ' . [pezar,
E espera- i_m frouxa para passar

«."*-*,.'.':>'.. '.:-.. ,'¦¦¦ -Xna frente.

__ postos ^íóli-es^^isalv© o
"Grupo dos 18"! .*¦¦'Jt-í-sb —•'"__.* teií-_|da f_ na exa»¦ ';..'" :;.., 

y+Xt [ta..,;-.
comnosco ê atê-nà-batatal
•Escreveu não pagou,' Páo cantou.
Todos ao "Lord".

Corrêa — Secretario.-

mais significativa será a., qne o
aeu rilhln.io unlco lhe oferecera
lia pr-.slma quiiitB.íílra. l" do
Fcverelrp. Os meninos cstuo &>,-
toa. "Boiljão" o' invencível . ta-
kl, denooulieclflo foi chamado us
tireesus pura assumir a dlre-.ii»
da brincadeira e não so fen cs-
uerar, aqui cheg.tndo ontem ue
uvlão. '•Iteboqiic". "Fnustlno ,

• jar ..tó'"'; "Oalinlid", o "SheiHC.
Clzlnho" em. disponibilidade, "•-»-
na';it)" um -novo elemento, toda
cata' gente, pareço* que o juízo
deles..c_.ft -lm íôrias. Dizem e
repetem a todo momento que a
festa deles hão ficará a; dever ao
do seu pai o Famoso Cocdao da
rua 13 de Maio. ' '

CLUB DE S. CRISTÓVÃO .

A DOMIT.GBUIRA AO CLUB
CENTRAL DE NITERÓI

ProÈ-segulndo no seu apreciado
programa de festas, mais urna
domlnguelra carnavalesca, sera
realizada no próximo domingo,
noa confortáveis salões do Club
do -bairro que lhe da o nome.

Cqmo ja foi anunciado, a festa
de domingo será em homenagem
ao Club Central, de Niterói ee-
treltando, mais -ainda, as rela-
C-és de amizade Jâ ha muito
existentes, entre esses apreciadle.
simos olubs. . . .

Dado* o quilate social do ho-
menageado e homenageando, . é
de' esperar transcorra a -reunião
dé domingo, animadíssima, apre-
sentando seus salões .aspecto des-
lumbrante. onde veremos o que
existe de mais seleto da nossa
socidado e da capital vizinha.

¦ Ais dansas serão realizadas, nos
salões cinza, rosa e azul, .que te-
rão ornamentação típica.

O inicio da festa será âs 20
horas e 30 minutos e- terminará a
1 hora.

CLUB GINÁSTICO POR.
TUGÜKS

0 PRIMEIRO BAILE ELEGANTE
DA^JERIANÇAS

Será realizado domingo, 28, no
Teatro João Caetano

'",.'.'"V .._—___(#.____— ;••.;.;-._

AS crianças cariocas vão ter <lomliii;o it sim primolin festa
carnavalesca. Será no Teatro João Oactnno, a. elegante

cnsa da Praça Tiradentes. Um.baile clcgnnte estu «ondo orgn.
niziido para a. idegre petlzada tln nossu terra, que encontrara,
além de bôa musica proporcionada pelos conjuntos, típicos
Tnnn Mnmbembõ e Guimarães _a__-, distribuirão de brinquedos
e bonbons. •

UM CONCURSO DE.DANSAS'.B PARA .* MELHOR
FANTASIA

Além de innmerot.-atratiToa e rte. elegância qne a festa
possuirá, interessante concurso de .dansa -t "f .r"nl""J*-„,„*
realizado perante nm Jnrl composto de cronistas carnavales-
cos cujos nomes amanhã serão, conhecidos. ,moM..n -„

Haverá prêmios qne serão entregnes no ala imediato ao
baile.

;' Ò INICIO E QB I-.GRESSÇJS

O Inicio se?á áe 14 horas," pxocntahdo a es¦'¦ ¦>»'!«• "JJ*'
das orquestras, • marcha vencedora no concurso dit Muni.
clpalldade

quinto carro*, pelo "sport" nn
cional; sexto carro: cerra fila*.
Comissão de "tíuftet" com a res
peetiva "mastigolaudla" e uni
painel "Salvo q Dezoitcl';

, o regresso está marcado para
ás___ horas..

PORTUGUESA

Fidalgos da Praça da Bandeira
mmtnrr.immB.imam., h_iiih__iiiiiiiiuiii_1iii __i_-___im «...«íBiHiM-mis-i

A sua reorganização — Um vasto
programa de festas pára o corrente
ano — Muitas novidades — A junta.

KyA governativa

A. A.
DH DOMINGO
TANTAS IA

Clubs
DEMOCRÁTICOS

Òi_,BA_____- DB ASíAtmA B'¦ 
DEPOIS DB AMANHA

*? HeâJIzam-ev ao "Castelo",
amanhã e domingo, doua gran-
dlosoo bailes,.que como de ooetu-

. me levarão A sua Vastíssima aêde
todoe os bons carnaváleaooo da
-_06_á bela SobastianòpolU.' A- testa de amanhã torâilnldo
ès 32 horas o finálizar-ee-â âs *'; 'horas' de domingo, para conti-

;'núà!r" novamente' ás 20 horas até' 
ao alvoiwcer de Begunda-íoira..

_.JC-^"^ W"**" 
'-#

Ax

w6_* £_ '

!¦- 
'

'__genop Brandão, o feliai anto»
da marcha "Qném criou o caso''.
(Caricatura feita espedalnten.
te para provocar © entusiasmo

do Agenor pelo "Senado":)

, ./FENIANOS^"; \\'j-S 
pHOXIMAiS FESTAS DO

.:,: ... '-PÒLBIRO*'

O- «¦Poleiro'* amanhã e domln-
go estará em festa.

• :B* o.ue sua ésforgadà' diretoria
.no louvável intuito-«de divertir
oa seus associados, realizará duas
grandiosas íeetas que, sem duyl-
díji marcarão mais 'um tento para' 'os;í afins' já riquíssimos anais car»'
na-_aieí*-os. .,, :n

...'.tiastão, pois tddos os "gatos

;, da .cidade, de parah-pns,

TENENTES DO DIABO
-¦¦A FESTA DB SÁBADO PELO

"GRUPO VAI TER"
A" :A -ÍÇaverna" óu por outra o
. i <íÍ?anden\onip" na noite de saba«

do "vai ter", é o que o "Grupo
vai .ter" íarâ realizei- Um "lan-
danguassu* de massada" em ho-
menagem & diretoria dos Tenen»

Ites Affonso Zaaelanl, Raul Zappe.
Ilí, Bigodlnho e carlOB'Aires, pre-

sldente. secretario,' tesoureiro e
procurador, respectivamente do
grupo, não tem poupado esforços
para que o brinquedo venha a
constituir um ruidoso suceaeo.

O "Kon-Kan" terá. Inicio **_ ho-
ra do costume, estando a "Caver.
na" preparada para receber até
o "Diabo", nada menos de duaa
"Jazz" o uma banda militair J>_->
dará tréguas aos d-__-*oM-OS fo
USes até a hora de Satan pintar
o sete. - :

Nesea noite "Belzebu--, fia»
tan, "MeflstofeUs", "corisco",
faíscas, e outros entea infernais
14 estarão em peão cheios de, fogo
e aniíai-ieãéj'

Das cáhoa IníernaiB vira -ama
I infinidade de .atanicas raparigas

bonitas que emprestarão com a
sua graça O maior brilhantl-J-o
a __st_.

WERROTS DA CAVERNA
OS DOUS EÍROXIMIOS BAX__B8

Amanhã e domingo a diretoria
do "Moinho" oferecerá aoa seus
inúmeros consoclo» duas grandio-
sas.festas que irão, eem duvida,
marcar época na cronloa cama»
valesca da cidade.

Para essas festas foi coatrata-
da «ma orquestra de real valor
no mundo muslcvsta. I
CONGRESSO DOS FENIANOS'
CONGÍ-ESSIONALISSIS-IMOSB
BTJNIANICOS BAILES A FAN-

TASIA HOJE EJ AMANHA.
No "Senado" a turma folionica

iprepara-se para os irresistíveis
"kan-kans-* que hoje o amanha
ali se realizarão.«Mino o Xuxu*" â frente do
cordão não têm poupado esfor»
ços parti que essce dous "fandan-

Os üifíressos. apesar de se. tratar de nma fem.popnhinx
custam 5$00O por pes»"*»- «•«•-¦_-•_ Inilusive. t w^WM»**™f_i_a8 

508000V Tanto uns como outros IA se cjicontrnm na
bilheteria do teatro, onde devein ser proenrados,

Cuiilailosn ornamentação foi prèivnrailn para que..* pri.
melra festa da petlzada seja coroada de completo ex.Mo.,.,.

O VI.SP1-RAI.
SERA' A

"E* 
.finalmente domingo, que

ae realiza o esperado baile â
íniis. . "'• dedicado aos soclí_> po-
Ia sua incansável dlretorln.

O ' ' • ¦-Kan'''terá inicio às 10
. terminará ás. 24 horas na
m_i. '• -mania. .

A festa vai ser boa, visto que
na noite de domingo compare-
cerão.,os .grupos: ,"Eu Jft vou", "Ri Palhaço"
"Azul da .Bola Branca'-', Cana
Roxa"r-•' • ainda mato ' oe «contie-
cldos '-""es Salvador,- Vai, .Aro-

'nla,' Alcides, Cardoso Dlnla., Coe.
lho,e*C.-vr'.hel.a,. que prometeu
fiizer coisas do "arco da ve-
IVin*

Os* salOés estSo sendo eapü-
chados pcw competente artista.

MÃUA'F. O.

O ORANDB BAL MASQUE' DA
EiMBAIXADA DB REI

. MOMO I
;4»rm.(7nlord esto festa, * afa-

¦ ' mada "Tuna Mambembe
Falar no que-são' ps bailes quer

, Bota noticia, , nor. corto, nptra-
dura á todos.í|iie.,so Interessnm
pelo reoreatlvlMno du cidade ou
pelo brilhantismo do melhor.CUr-
naval do mundo. '

O .club "l-trialo-ps. da :Fraca dü
Bandeira" estfi sondii reoriíiinliui-'do ¦ por .uma'"turma" de foliOrs
de verdade.. ¦'¦'*. •'

.Bsto club deu festas tão rui-
dosas que revolucionaram-.todo o
reduto onde .estava Instalado o"1'nlaclo". '..

Posta- memoráveis, venUul .Iras
noitadas de • prazer e oii-arita»
mento.

Para. não citar us demais, bas»
tu' recordar u ultima, a festa joa-
nlnn,' realizada na nolté de Süo
João próximo passado, que cons-
tltulu um acontecimento , invul-
sar dc entusiasmo lndescrlvel,
alogrla sll, "escrevendo uma pagl-
na de bnro no muhdanlsmo ca-
rlocn. Alfredo Macario dos "Reis
e Alexandre Mollsanl, foram os
lnictado.es das "demarches" pa7
ra o "reajustamento" t&o so-
nhado.

Trabalharam • ativamente, e
desde «'logo colheram, os . frutos
dos esforços dlspendldos, pois
aderiram Incondicionalmente, fl-
guras de destaque no cenário re-'
creatlvo' e. carnavalesco., tais co-
mo: Uoca,' Bar.-eto, -Agostinho,
Miranda 5-ezlnho, Losslo. Alarcão,

1 Norlval, Dr; Silva Junior. Dr.
Rafaellesecos ou nâo. promovi- Mala. .Gilberto, Floriano,lesecos *¦-.'¦ I,  a r*_.,„ir,v, nmora ram d

O BAILE DE HOJE
Ho,©, sahado. 2,7, das 22 ás "A

horas, nos .s.._tuosos ealoes des-
ta aristocrática agremiação re-
creativa, realiza-se um grande
baile que se destina a ura ma*
gnlflco suc*so. nâo só.pelo ca-
rinhoso empenho com que í°_
preparado, como pelo grande en
tusiasmo qúe despertou em to»
dos os associados e suas lami-

E' mais nma das festas do
programa preparatório, .orgaui*
zado pela laboriosa Diretoria vi-
vãmente, felicitada pela íeliz
lemhrança

seus associados e suas . famílias
realizar-se-á no dia 3 de Pevo-
reiro um grandioso baile. O tra»
jo será completo, ma? , serão
tambem admitidas fantasias dis-
tintas. Os.palões estão sendo 1--
xuoBamente ornamentados. In-
gresso como recibo n. 1:

..... AMANTES DA ARTE; ¦

- SUA PRÓXIMA. FESTA* IN-
FA1.TII-.

Como já' se tornou praxe, - o'
Amantes da Arte, vai realizar a
sua festa infantil á fantasia, ns
domingo de Carnaval.

Ela .terá inicio ás 14 noras e
finalizará ás 18, havendo farta
distribuição de doces, balas e
brinquedos entre a petlzada.

Para maior animação, ofere-
cera, tambem, a diretoria .«do
club. aos melhores fantasiados,
lindos e valiosos prêmios,.

E' natural, pois. o entusiasmo
da garotada, por; esta festa exce-

grito de Carnaval na rua do
aguerrido "Grupo" q-.„ a ,.Fra-
ternidade Lüzitanla" abriga no
seu selecto quadro social / peacordo coni as ultimas resolu-
cões os "Dezoito" deyem se re-
unir às 20-. horas, no barracão
da rua General Pedra n. 11»•
Depois de ultimados oe reto-
quês finais todos os seus compo
nehtes'se' conduzirão pára oa
selis'•'camarins" para ás 21 ho»
rias todos se acharem a postos
envergando a garbòsa fantasia
"de tenistas brasileiros". As
21' horas e 10 minutos,. ordem
de embarque para" o desfile que
obedecerá o seguinte Itinerário'
rua de Santana. Praça Onze de
Junho,- onde haverá uma peque»
na parada para apanhar o estau*
darte qúe se acha exposto numa
das vitriiies do "Café Jeremias
recebendo essa casa comercial,
por èsBa ocasi&o uma manifesta»
çâo de apreço e simpatia. Prós-
seguindo o itinerário'o "Grupo

S trai. 
-determinado 

6 o. dehènte.que^vem merecendo os ^ 
| passará ^pelas ruas Senador Eu-

passeio e o ingresso será feito
de acordo com as prescrições re-
gulamentares em vigor.

CENTRO IiUSITA-NO DON
MUN-AI/VAI-I--¦ PEREUIA

A FESTA DA ALEGRIA — UM
BAILE FORMIDÁVEL

rinhoe da diretoriarzh
rinhos doe diretores Bernardlno
Antônio, José Oliveira, Aguiar,
Francisco Ferreira doa Santos e
vários outros.

CLUB FRATERNIDADE
LU2ITAN-A

I zebio. Mariz e Barros. S. Fran*
cisco'Xavier. Dona. Zulnilra-
I-egresso pelo' niesiiic itinerário
e uma visita de cortesia ao Stu»
dio Carlos Gomes" para agrade»
cer ao jornalista Celso .. de Fl»
guelredo autor da letra da max-
cha "Grupo dos Dezoito . o seu
brilhante concurso lntelectnal.

O prestlto terá a.çegulnte or*
ganizáç&o: primeiro-, carro;
"jazz-orquestra" Tamoiosr se
_íünd(._-arro. diretório e estau
darte: terceiro carro; "suplentes

,r cousesumit, __.. «» .o "mascote": quarta carro: te*

mos ver..5 o._t)* ^Verdadeiro nistas braslleiriV» (hoAenagemi*

A. GRANDE PASSEATA DK
^HOJE DO "GRUPO DOS

DEZOITO"Promovido pela comissão re-

S^d_l__bi-S__- ÍS*ui_n 
"Í_SteS-U_^li-N»-i-ltf_n-- rmteiU ^«^ ««^

esforça. por . animar . entre . os

dos pelos associados do glorioso
Mauo F. 0.. í falar em suces-
so 'anter'1-ioBús. Pois bem: a em-
baixada d. :R»l,-Mi»mo; 1. jrriipo.romposto de foliões de fibra a
sanmie . ardente ?«*¦;••*"nrande Bai i Masque so 'próximo
dia 3 de Fevereiro, no qual aerí...
durante o transcorrer do mesmo,
proclamada a sua 1ra•••J-^J,*•vendo Wtii rico prêmio oferecido
por gens ya-enlos. para a que
for elelt*. .. -..

A Tuna Mamhembe, a tao ra-
ladn .Iara do Milaguti. * queçm
darfl inicio a esta exubemnU tea-
tanca. com um fonnldavel re-

"Lord K Tra. K. » pro-
pertorio -ode olecarnavaJe-ico.
vende o sucesso que a "¦»«!'•
baixada li* taxes com este baile.
«tfAonsW.W_-» uma novidade,
ainda inédita nos meios carna-
va--*co9. I»". *>n« -oa- eonvida-,
dos nãos-ntíiin consaço no trans»
correr da orgia. Nao vio oe, W-
tores pensar, que ele lr» fazer
distribuição de Untlsal. parados
«és • Toby para fortalecer.
Não!... uão 6 nada disso. K.»
os leitores qnlzorem saber. y..o
no pro-drho dia 3 de fevereiro,
ao Mauft F. C. e veroo qual a
novidade de Lord K. Tra. K..
assim aconselha-nos. porque sen-
do um privilegio dos embaixado-
res do Rei Momo I. estamos pro-
hlbldos de dlvulgal»a por aqui.
Como tombem somos francamen-
te do brinquedo, la Iremos com-
partilhar da bacanal ofertada
pela Embaixada do Rei Momo 1.

ENl)IABR__DOS DE' RAMOS
O BAILE DB HOJE

Hoje, o Endlabrados de Ra-
mos fará realizar mais um for»

nomes que dispensame Gavião;
adjetivos.

Kntrou. tambem.. para o "cor-
dão", mais um elemento de, va-
lor. b Ur. 'Octacilio Meireles,'mas
qne lmi'0_ condlçBes.... Não ad.
mlttii. em hdpotése- alguma, que
4i "nplltica". esta "menina .leva;,
dn". donlInasSR o' club, mas quun-
do sóiihp que o candidato, ft pre-
sldciíòla era o seu colega Suva
Jtinlòr. fantasiou e mascanw a
"política" elncontlnente começou
o Incutir no-espirito dos seus
'-'pares" os "considerandos" * con-
trnrln;* Aquela candidatura. « •

Aliriiem. querendo contrariar oi reto.

distinto - causídico, disso-lhe: Mas
Dr.; ieso não é política?

i,l_ flle iirontairiertto respond'«n*.
13' política, sim; mas pollllc*.
1'lnn. polltlcn para bom do club
o Ccllcliiade seral de tódosi.. o
deu uni Rorrlso.

Contando com esta pleládo de
cnniuv.ilcscos Incorriclvols, quo
lutam iiicansavelmento ati esco-
tar aa ultimas partículas, de
esforço e entusiasmo, prnv.-se
que «_'"PaIucio" vivera novamen-
té as suas grandes noitadas do
prazer estonteante, -enchendo a
Práqa da Bandeira de mulfn alen
gria carnavalesca, numa, confun
são de luz. musica o canto, num
delírio quasl Infernal.

Alem dos bailes de mascaras
dos dias'destinados ao reinado de
S'. M. o Rei Momo. a comlssúo
encarrcjíada das dlversOcá do
club, : está organizando um' pro-
grama vasto de grándeS festas
para depois do Carnaval Fala-se
em excursões a recantos pltores-.
cos da Guanabara, com os, res-
.péctlvos "cornes-e bebes" e com
ò concurso do lindas'-'.patrícias;
umá formidável festa--joanlna a
caráter, no colossal batlè do anlt
versarlo e outras novldodes que
por Certo, surgflrão promòvidns
pelos "alas" queU nascerão, ...fruto
dá fibra follona dás figuras *.uo
compOem os "Fidalgos da Praça
dá Bandeira". \

Podemos garantir, antecipado..
mente, que o club da rua dc São
Cristóvão com a "turma" sadia
que possue, fará uma.-.'carreira
brilhante do vitórias. •*

Depois duma assemblea geral e
extraordinária, bastante animada*
foi eleita a junta governativa
para reger, provisoriamente, os
destinos db *'F!di-li.os da Praça
da Bandeira". ficando 'assim
constituída: — Presidente, 'Vjosô
Teixeira de Miranda; tesoureiro,
Dr. Silva Junior; secretario, Ar.
Ilndb J. Braga (Doca) e pro-
curador, Eugênio de Souza Bar.

midavel baile que.-.por.certo», en-
chexà as medidas de todos ;quaa*
tos à'êle compareceram.

Para gáudio-dos freqüentado-
res da "Caverna", foi• contra-
tada excelente."jazz.band'*' que
promete não dar descanso aos
foliões .ridlahrad-fi,. que terão.
pór certo,'. uina' noite alegre1 e
festiva. .' . GRUPO DOS ÁGUIAS

Acaba de surgir, para gau-to
de S. M. o rei Momo, o grêmio
acima. ; , . •'• '--•'•'.'.' '-•',:'

Trata-se do Grnpo dos Agulns,
filiada ao conhecido- Club En-
dlabradbs de Ramos, cuja dlre-
torla flcoiv. assim constituida.

Presidente, João Novaes; vice»

assim, dentro de poucas horas (os 86us lindos sálõea completa»
mente cheios de moças e rapa»
zes que ao som da jazz "Jockey
Club",. dansarão com invejável
enruslasing desde o inicio até o
fim, alta madrugada, do excelen-
te festival. ••••'.¦'

A Comissão orsanizadora des»
ta reunião ¦ resolveu, permiti?'fanlasiaai de acOrdo porém. cora
as Instruções da> diretoria do
club.-í Os; noucús . convites que res»
tam. para o baile de hoje acham»
se a .disposição doe. interessados
na secretaria dá. sociedade, om
pódèr das pessoas incumbidas
da sua distribuição.* '.

Ninguém deve perdor este
"saráú". pois, sefítindo Informa»

Õ Dia dos Ranchos
^^^^^^^ I*" 

/'*"' —-~r~7^^-—-£S£^^^mm»^^*muumS*amw**sr*immmm*m*i»

10:000$ ®m dinheiro ofereesrá o "Jornal do
Brasil" aos colocados nos 1", 2.° e 3.° logares

a r FPT IT AMFNTACÃO DO GRANDE CERTAME -SERÃO

^M_Í-^ÔaD^'.2 DE FEVEREIRO AS INSCRIÇÕES

Aproxima-se a data em . quo
será rcaU-ado, c«.in brllhaii-

S»*1S^S^rS5-i"5- historio.' tismo invulgar, oy«ViIA , OOg

^-oje^or exemplo apezar do RANCHOS» «1- JORNAL-DO
rcalorr • éxe«_-_sivo- o "Xuxu
ritri_-_ho do medico irâ bancaria
"ipalowa*! nos salSes ao lado de
outros. foliões. ^

Amanhã,-o "brinquedo", conti»
nnando, outros carnavalescos co-
mo Mausimho e. João Pereira pro-
videnclarão' para quo' a noite ¦ ee-
ja coroada do tmesmo exito de

Para movimentar as dansas
tanto hoje como amanha, uma
barulhenta "jazz*- ao lado de
uma valente banda militar nao
darão tréguas àquela een.e da
folia.

BOLA PRETA'

O CORDÃO DOS- BOLINHAS
F__KA< A SUA FESTA NO

DIA l*
Entre as homenag-ens que vai

recebendo o famoso Cordão da
ruá'13 de Maio, sem duvida, a

RANCHOS
BRASIL.

Como sempre acontece, n,
nossa iniciativa será coroada
de completo cnIío, natur.ü-
mer.tc áinila maior,. ntcndeuuo
á nova orlentasão com relação
aos premios.

10: EM .
DINHEIRO

10:000!?000 em dinheiro se-
rão distribuídos ás Interess^n.
tes sociedades que abncRada.
mento participam sempre do
nosso ecriamo. Essa importan-
cia ficará assim dlstr\buida:

Campeão . . ... *:Ó0O»00O
Vice-campcão . .. S:Cp0$0<l0
Terceiro lognr . . 2:000$000

ceder *;o exame da indumenta-
ria do _nes_no'_ançuo.

6.» —.Todos os ranchos pns-
suráo em. • frente-no---coreto da
Comissão Julgadora- (lado do
-JORNAL DO BRASIL") das
10 fis 24 horas, podendo haver
pequena ^tolerância, a juizo da
Comissão, apenas; para as so-

-clcdadcs que vierem logo após
ao.último ..rancho que estiver
sendo julgado^ findo o que;a
comissão se retirará do*coreto.

1.. — O julgamento será fei-
to na quarta-feira de cinzas e
o seu resultado sô poderá ser
conhecido pelo --JORNAL DO
Bl-ASILí*.

8.»  As letras- dos números

neno do Carnaval dc tí)íM? , (cinco contos dc reis) parn .
P 

A Qu.,1 
"o raiuho en, ron.li-l rancho classificados çm-prl»

cSfcs dc obter o terceiro lognt".': meiro lURnr e que fie.,:., sciib*

COMO DEVER*** SER FEITA
í :,'• A CIjASSIVICAÇíÍO 

'

,' 15.«  S6 haverá três cias.
S-flcnçõcs pnra efeltp.de pi'».
_otlos: primeiro, segundo c ter.
ceiro .logares. Parn a cou-
quilata • dessa classificação, .n
Comissão de Julgamento teru
em vista o* conjunto, riqus/.n,
originalldudc, enredo, cenogra*
flá,, escultura, harmonia, (mu-
sicai e coral), indumentária e
Iluminarão. •'"•'-•-

IO." -*- A fn-ta dc cenografia

} o "Rmicho campeão

CENTRO CÍVICO tEOPOLDINENSE
**_WBm*Wm***nm*T*a*»u^^

O seu primeiro aniversário — O
baile de hoje

""¦' 
*.•'',.. —-#—

A''-0-.Centro Cívico .LeopoWInen-, 
'. 

Na •»Ireto^£L^_}la-n^m^,e^
áa 'comhletou', no dia 24- do oor- destacar. Todos portam-se, qoer
rlntc Sm ano de profícua exls- com os convidados ou^com a im-
tencia. : 

' - (prensa,-..como perfeitoà. "gentle-
Essa 

"noticia cai_8arã. setn du-'_nans" que aã°» ,:;
vida;. profundo ref-osijo^no-sj ¦ carnavalescos de fina .empe-

Para orientnçBo da comissão
de julgamento foi estabelecido
um regulamento que publica-
mos a seguir.

O REGULAMENTO

que forem exenjjitados junto á .ou dé escultura não constliuo- * "- --*  " 
prova eliminatória, pois ha en..
rodos que. dispensam <*..»-»
duas feições artística».

. 17,«" __. A Comissão de J.ill..
gamento, não obstante ter qu"
classificar somente trôs rim
chos pnri» cfelt'- do3 .prêmio,
prlnclpnis; deverá oi*si>nl-»r,
dentre todo» os ranchos .íuo
comparecerem, us logares ' 

que
quo vierem da zona Sul; e da]se seguem, Isto é, os.colocados
Praça Mauá, os .que vierem dal cm quarto, quinto, sexto, otc.

comissão serão entregues por
ocasião da sUn execução.

O," — Os ranchos pararão
cm frente ao coreto o tempo
que _..«"' Comissão Julgadora
achar-necessário.

IO.* —¦ Os ranchos partirão
do Palácio Monroe, lado do
Passeio Publico o desfilarão
pela. Avenida Rio Branco, os

R-âr*''

^_r_^_'' '

s'" ,',-t:'fi •- -.-

mélõa' Sociais recreativos dó ,vas-
tiHBÍhio subúrbio leopòldinonsc.
onde'o Centro se destaca pela
stià ação, quer spòrtiva, rêorea-
XitÁ -tii civica.
-íía "Cidade dos Sorrisos".
onde está- localizada sua vasta
e belíssima séde social,. è ondo
se desenvolve mais _ sua ação be-
nefica, apesar de todo o' 6U-ur-
bio servido pela Leop-jldina ser

beneficiado por essa: benemérita
instituição. .-..¦:-•;:• _,_____-_

. - Nôs, por ^tns colunai.,, diver-
sas .vezes temos tecido comenta-
rios sobTe a obra moral o ma-
tèrlal que o Centro Cívico Leo-
poldinense resolvou empreender
e oue* está empreendendo.

No recreativlsroo leopoldinen-
se o Centro é um baluarte.

' B* o unlco (não desfazendo'dos*'demais) Une na zona t»_eue
freqüência própria. Seus bailes
são'-deslumbrantes, sobresaindp

: hotatramente o elemento temi
alno.

ra apr__eiitarajn-_e.no banho de
mar a fantasia da praia de.Ra-
mos, promovido pelo'C.C. C
com' tres automóveis lindamente
ornamentados, causando admira»
gão ao povo que ali acorreu.

0 BAILE DB HOJE EM 00ME-
MORAÇÃO AO SEU PRIMEI-
RO ANIVERSÁRIO

Pará hoje, ás 22 horas, sua
esforçada ' diretoria organizou
um grandioso baile pára o qual
já recebemos amável convite.

E6Sa festa Irá marcar mais
um tento para os já riquíssimos
anais rocrcatlvos desta socie*
dade.'

i.» _ A Comissão Julgadora
designadn pelo "JORNAL DO
BRASIL" será composta: de
um literato, um cenógrafo e
um escultor, um muslclsta, uni
hórdadòr e -jm. perito ém indu-
mentarla, cabendo »/ este a ln-
cumbencla de, na noite db jul-
gamento, ir fis fileiras do raa.-
cho examinar a Indumentária
e dnr n respeito o seu voto. 1
Serão, portanto, cinco juizes.

2.**  No coreto da Comis*
suo Julgadora será vedada a
entrada a qualquer pessOn cs-
tranlm á referida comissão.

3.0 -_- Os julgadores darão o
seu voto por escrito.

4,«  Cada rancho fará Jima
pequena parada cru frente ao
coreto do Comissão Julgadora,
executando dois números do
repertório e fazendo evoluções.

5.« __ Ao técnico do cada

Cidade Nova, S. Cristóvão o
subúrbios, Salvo deliberação dé
ultima hora, de, acordo com o
regulamento da Inspetoria do
Trafego,' podendo, tiesté caso,
cada rancho tomar outro Itine-
rarlo no «sentido de atingir o
mais * rapidamente «possível o
local -do julgamento, tomando
depois o destino quo achar coii-
venlente. ¦'

ll.» — As inscrições dos rnn-
Chos serão feitas atê o dia 2 do
Fevereiro de 1034, que será
Improrrogável.

, 12- — E' facultado ao "JOR.
NAL DO BRASIL" aceitar o
desfile de algum rnn-ho «íue,
mesmo não estando inscrito,
queira lhe. prestar uma home.
nagem, não podendo, no cn.
tanto, disputar ós prêmios que.
constam dn relação abaixo.

18.' — Os enredos devem ser
entregues no "JORNAL DO
BRASIL", exclusivamente, ntò
o dia 2.de Fevereiro dc 103-1.

até o ultimo, especificando em
relatório a sua decisão.

18.o __• üm on outro requl-
sito a»<* figura no nrt. 1." des-
tas -disposições não importa em
eliminatória para o titulo de
campeão. Hxemplo: nm rancho
pótle tei um oiireilo fraco o
possuir iini conjunto soberbo;
umna evoluções intoleráveis e o
resto excelente, © assim súcca-.
sivamenlc.

1».' — ..' fneultfttlvn n ap*ro
scn.nçâo lios cortCJoi da comis.
são de frente, evoluções, estnn»
dartes, flaníulas ou carros »1<-
gnrleós. 

'.
•JO'.* '— Na clnssl.i.ação fljíji

rnrão' tullos os rntielios <''*?'
dailc ou doü . íibiirblos, desde
que toiilmm f«*lto u¦ nocessni 1»
Inscriçiicí. conforme dctonulili»
oátt. n.°»

da Ci
dade"; • -•

1 PRÊMIO. DE 8:000!?(M)0
(três contos dp róis), parn o
rancho colocado: cin segundo
togar, que ficará sendo o ran-
cho vlce-campcãò da cidade.

1 PRÊMIO DE,.,. 2:000$«0»
(dois' contos de -èlsj). parn o
rancho Colocado em- terceiro
lognr.

22.", —- A todos, os rancho^.,
inclusive* os- três vencedores, -o
"JORNAL DO-BRASIL" ofere.
cera um diploma do presença. *

23.« — Se a Municipalidade
ou outra entidade (o comírcio.
por exemplo),- resolver dar oii,
tros prêmios, estes poderão ser
incluídos na lista, mas . dtstrt-,
buidos aos ranchos quo forem
classificados do quarto logar
em diante, a critério da Cómii-
são de Julgamento.

O primeiro' prêmio, no cn-
tanto, será sempre o do " JOR
NAL DO BRASIL". '

»4,*>  Os prêmios em di-
nheiro, oferecidos pelo "JOR.
NAL DO BRASIL" serão entre*
gues no dia imediato «o do res*
pcetivo julgamento, aos repre.
sentantes devidamente creden.
ciados, quo passarão recibo.

presidente. Nelson Gama: socto côès" seRuras, o exito é certlssi
tárlo geral, Ary Fragoso: 1* se. mo.
oretárlo. Valdir Ramog: 1* te-
sourelro. AIvbto Garrido: .2° ie-
snuroiro. André- Gonçalves; pro-
curador, Carlos-Proênça. Conse-
lho fiscal: Fernando Nezl e Luiz
i__Iíeqít*o* '¦'** »• ¦ ¦ <
í' Ftoli-escolhida para, "rainha"
do griiipo., a; Srta. Parcy.

Foi' oferecido ao Gtu_)o .um
samba denominado "Adoro a ba»
tuenda**; de autoria de Ary Fra-
gpso, que é secretáno geral do
referido grupo.

PRAZER DAS MORENAS Í>E
BANGU'

os bailes" K BATAÍ-HAS de
CONFETT1 DF, HOJE EAMANHA

O festejado'.;club da rua Coro-
nél Taimarlndó que tão belas e
expressivas vitorias tem conquls-
tado nos prcllos carnavalescos
de anos anteriores, abre hoje e
amanhã os seu» salões para a
bailes a Cantasia.

Em frente â séde aoha-se air-
mado um artístico" coroio onde
tocará um excelente1 conjunto
musical, durante a realização das
batalhas de* coiirettl, que renllzar-
.e*ão hote e amanhã ha "referida
rua no 

'trecho compreendido en;
tre ns run.s do Retiro e Engenho.

Os'bailes no club .serão supo*
rintenrildo- pelbs senhores Bene-
dlcto Bürbòsa, João Gullh«-no
Vieira e Antônio carregai, o
"¦bar"" ficará sob a direção do
Sr. SouthSr dos Santos, tendo
como auxiliar o - Sr. José Fran»
cisco,, a portaria estará a cargo
dos Sre. Antônio Nascimento -
Manoel Santos

i/xrr-l^ü.

Este é o Torres da Dolo _*.'c««

CABROCHAS DO ENGENUO
NOVO

OS BAILES DB HOJE E
AMANHA

Haverá nessa querida so_!_da-
de suburbana, hoje e amanlia,
dois grandiosos • bailes a-..tanta.
sia e'como hos bailes¦ anterlo»
naqueles vastos salões serao-dois

Para essas duas noites qua
.laqueles vastos salões .eern dois

Não linverá convites e o In-, r^rl*ava.s a diretoria ifi consnl'
p-esso' serfl, mediante' api-esenta»' , „a mneatrns. Melra Lima
<;ã(T do recibo de Janeiro. .. •

MUNICIPAI, RECRB___nV0
CARIOCA' ;'..;;.

. NOITE DE HOJE -NA iSE'DE
PA ESTRADA * D. CASTORINA

Em bomenngem . ao Sr. Edu-

i os maestros, Melra Lima»
¦Malvino. e Edmundo, - sobre •
aumento da jazz da casa, en»
So.China o bateMa inegua,

lavei diz que agüenta ani_o. aa»
vaquetas. -

Còihunlca-nos o 2." Seeretario,
da S?D. C. F. Ca-rocbas do
Engenho Novo. que a le,ta ua

O bailo terá a abrilhanta-lo | rancho será exigido subirão
uma excelente "Jazz-hand", que 1 coreto da Comissão Julgador:.
sô dará doacanso aos dansarlnos j para dar explicações do enredo
ás 4 horas fieguintes ao -Inicio
do baile.

Ao Centro Cívico Leopoldinen-
se oe nossos sinceros votos _de
prosperidade.

e dos detalhes <_c cntlu perso:in-
gem; assim como facilitar lo_
dos os meios nc membros, du
comisssão incumbidos dc pro-

OS QUESITOS

14.» — Os quesitos ficará r.*>-
sim tllsi-rlminailò-.:

n) Qnnl o rancho campeão <1«
Cmnuval de 1034?

b) Qual o rancho _icc*Cimi-

OS PRÊMIOS
"JORNAL BO2!.* •— O

BilASIl,". no intuito de dar
maior Imponência ao "DIA

l)OS RANCHOS", contribuindo
mesmo paia que sejam melhor
«Imputados os prõmlos da ;M<>-
lia. oferecerá três prêmios, as-
sh>i illscriinlnndos:

1 1'REMIO UE 3:000$000

RANCHOS JA
INSCRITOS

Rancho Carnavalesco G. A.
Caprichosos de Ricardo
Recreio das Flores

O PRAZO PARA
A INSCRIÇÃO
Avisamos nos ranchos que,

segundo deliberação da nssém-
blêu reializada em nossa rela-
ção, termina no dia 2 dc Feve-
relro o prazo para a Inscrição
no "DL-V DOS RANCHOS',
prazo esse que o Improrrogavl.

As comunicações devem ser
endereçadas ao redator encar-

ar do* A^i.»P7.."haverá esta noite ^nrgna0rl^dve°ssa4 Sociedade, é

^&%:s^a^^
&jm**&^ ?rande CÍ,'CUla-
Estrada D. Castorina.'que terá ça°» _¦____¦_,

IfÕpacabãna terá o seu
:• banho ji fantasia ,

O Centro de Cronistas Carnava-
lescos tomou a si o encargo dessa

grande festa
—(*>-

. Cop.-icnbann vol ter o sen b»*
nho a fantasia com importante
concurso de _i«ii*ot... Ha dois
anos esse formidável banho vam
?endo. patrocinado pela Munlcl-
palldaiie e organizado pelo Tou-
ring .Club.

Este ano. por motivos parti»
enlares. hnvla sido resolvido
que o banho não se realizaria.

COMO Sr-t-,-* FEITA A INTE*
RESSANTÍ3 FESTA •

A Interessante festa vai ser
realizada.

O Club dc* Caiçaras e o Cen-
tro de Cronistas«Carnavalescos,
duas organizações prestigiosas,
conjugando seus esforços, vão

assim na-

vido ao sucesso "ia9 homenaçiensl
qne por \seu povo lhe foram
prestadas, está até agora em si'
tuação predominante.

Festa popular, promoções co-
mo estas, principalmente .omo
esta. necessita do apoio geral. Co»

pacabana, como todos os bairros
da sona snl da cidade, n.o .lia
de faltar com êle. cohipnreceudo
em massa a sua mocidade a ce sa
promoção, que ê carnavalesca."Momo quer vêr multa fanuií.a,
multa me6mo... .' (
OM CONCURSO DE MAIL0T3.

E PIJAMAS DE PRAIA

Como nos anos anteriores,;
«erâ feito um concurso de mai»|
Íol» e pijamas de praia, com ri-
cos prêmios. Nesse sentido o
C. C. C. entrou em entendi»
mentos com o vigoroso Club dos

íue

promovft-ló, sanando
_ ,„„„ i quela data uma falta que, se sa»

rezado desta secção, nosso com . »««,» viria deixar a
Cheiro Romeu Arêde, até ás «d. nojem*. 

££J«l1alaa Caiçaras e tudo 
^a^er20 horas daquele dia. numa situação de desprestigio será uma festa ^unt.\10sa-°',^

Os enredos tambem devem | ™,ealJ,^f 
Mômo,, cuja gra-1 bretudo.de graude vibração caw

Sções Wh" dT^vereTo:'S pela praia de Ramos, -*> valesca.

• - 
• 

... •* .-.¦'.¦ .--«.,

*¦ .« .' 1 - 
-: .
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0 aniversarto, hoje, do Centro Galego
Um pouco de historia — Como será comemorada

a grande data
Foi om 29 de Outubro de 1Í99.

que uma ploiade do patriotas
oriundos da região galega: da
parto- soptontrlonál -da Esuanha.
sa. reuniu nela primeira voz ma
sede social da ' Beneficência Es-
paflola. então na rua da Cario-ca, tondo oa organizadores con-
cedido a presidência - do liilcln
dos trabalhos ao Sr. Teimo Vol-•loso Rey, que em palavras cheias
de fé o patriotismo na Obra queia p6r-r,i em' execução, a qual

__u ¦___tey * ^Hp"1 i£__Si* sajTIí

8r. Serafim Regua, do Centro
Galego

«ra nada menos que a fundaçãoduma sociedade- espanhola queagrangesse o artístico, o culturalm o beneficente, e poder, ao mes-mo tempo, agromlar em seu seloa todos os esimnhols -dó Rio deJaneiro e principalmente 03 ga-legos, quo dada a afinidade', do.sen dialeto com o nosso idiomaconstituem o maior numero en-tre nós. .
. De acordo com as atas dnquo-

. Ia época, em palavras claras' econcisas, dizem que a sociedade¦ que se vai fundar deveria levar otitulo da Centro Galaico, paraassim perpetuar o nome dnque-la região espanhola, o que depol»de alguns debates 'ficou apro-
Trado.Esta primeira sessão fól se-eretariada pelo Sr. Manuel Núüe*Martlnez.

Foram ae realizando diversasteuntSes até que os1 primeiros es-,tatu tos foram aprovados, è: jáentão em sede provisória, á ruada Carioca n. 20, foi eleita a í>rt-znetra diretoria, cabendo- A' presl-dencia ao Sr. Baptista Segundo
Iriarte.

Em 1901. sendo, presidente 
"m

Sr. José Blanco- Amelgeiras, ha
uma fôrma geral de estatutos,
sendo, então, mudado , o nome
para o do Centro Galego, que ga-
lhardamente ostenta na- fachada
do edifício próprio á rua do Re-
íçndo, 65|C7.

Depois do tornar-se. celebre no
recreativismo carioca em«festi-
vais artísticos e do carldada or-
ganlzados na sede então, da rua
cia Constituição n. 28, e hão
comportando este loeal o nume-

.ro de soclós que o Centro já pos-

^.iOKJNA ir DE JUNHO
;;;,': 

"sua.;festa 
amanha-; •-.-:

Uma noite . agradável paasarão
os que forem amanha, á sede dá
Tuna 17 de Junho, onde se efe*
tuará uma festa bem 'interessan-
te, promovida pela suá esforçada
o valorosa diretoria; á frente da
qual encontra-se a figura 

"sim-

patica de José Mar ia. Ferreira.
Movimentará os pares, exe-

cutando üm repertório cheio de
musicas da atualidade, o' esplen-
dido conjunto db maeétrõ- Almii-
Samnaio. ¦ ''.'¦ «: 

'•¦:.¦
O baile-terâj: principio ás 20

Sioras. estando ' escalados para
ba vaTlos serviços, entre outros,
os Srs. peruando Ferreira, Ben-
to tfà Cunha Rosa, Adelino, José
Gonçalves 

'•Moreira Junior, Hdn-
siqus, etc.

¦¦OARA; O CARNAVAL ¦¦- BA1-
JT LES — Ricas fantasias ém ve-..
ludo, seda e- setins, pijamas de
praia e origlnalissimqs recebidos
de Paris, costumes de todas ; as
épocas, toiletes luxuosos, tudo da
melhor qualidade. Alugam-se é

. vendem-se por prôçoB ao alcance
de todos em casa- de confiança,
onde ha local para.mudança das'roupas. Mme. Alonso; <rua Vis-
conde do Rio Branco 14. sobra-
do. Telefone 2-65S4.

(C 27285)- - '._
CLUB DOS OHINEZES

O GRANDE BAILE DE HOJE

A sede do Club'dos Chjhêses. â
fua S. Luii Goiizágá n.' lll.ea-
tara hoje' engalanada para rece-
ber oe inúmeros admiradores da*
quele veterano ciub.

Os preparativos para receber
Momo estão sendo desenvolvidos
com bastante entusiasmo pela
eua diretoria', tendo á frente o- conhecido folião Xixi.

O baile de hoje será animado
com nm esplenddio jazz.

Carnavalescos, a postos.
UNUÒ DE QUEIMADOS

'A POMPOSA FESTA DE HOJB
EM HOMENAGEM A"PICARETA"

Na sede do União de' Queima*
dos, realiza-se hoje, uma ijompo-

. sa festa em' homenagem ao nos-
so companheiro Romeu Arêde,

. (Picareta).
/• E.Vmais uma demonstração de

apreço e simpatia que as entida-
des recreativas dos subúrbios. da
Central do Braeil, rendem ao
nosso cronista e redator encar-

. regado desta secção.
A's 21 horas,- ao som de uma

excelente jazz, lnciam-ee as dan*
sas, abrilhantadas pela assls-
tencia de inúmeros convidadoô
0-,gentis patrícias.

..,-• ri sedo do União de Queima-
dos, á rua Arruda Negreiró3

. _i. 91, ostentará deslumbrante
ornamentação o faria Ilumina*
ção elétrica

Varias providencias foram to-
madas afim de aue nada., falte
durnte o transcorrer dás sole-

. nidades, aue promete todo o re-
alce e brilhantismo possível.

nula, mudou-se, mais tarde, paraa rua Vlscondo do Rio Branco
n. 53, em amplo salão, onde!as
famílias espanholus • e cariocas
passaram momentos dõ -Intensa,
alegria e -onde o cultivo do ton-tio espanhol, brilhou por muito
tempo, graças & boa admliils-
tração dq suas diretorias quesouberam agrupar os amadoreB o
artistas espanhola radicados nes
la bela Sobnstlanopolls.

Vlnto mios transcorreram,
quando uns quantos espanhola
sun ti ram a necessidade do dotai
á soclfddde com sédó própria; e'num rasgo do entusiasmo-os Sra
Francisco Gonzalcz Romai* e
José Manuel Vidal Sotellno mo-
tem mão ií obra (uixillados. porcomlssOon formndaa no selo da
colônia espanhola.

Depois.«do muitos esforços foi le-
vantada a nova sido, cuja.lnáu-
guraçáo .«reallfcou.se no dia 20 de
Julho dc 1922. quando o Brasil
comomoraya o primeiro Centena-
rio de sua Independência poli-
tlca. . .:

Edifício solido e de linhas efe-
totlcas. está constituído por' dous
andares, cujo salão de fitop e dé
dansas è um dos maiores da nós-
sa capital e":onde atualmente o
Grupo . Còmlco-Llrico Hispano-
Americano atua com ¦ toda cf 1-
ciência, recebendo:' a ' todo mo-
mento adesões dé elementos de
nosso, pais, ehgropsáfido assim
suas fileiras. . .';

. A secretaria, onde os associa-
dos. são' atendidos por. ' pessoal
Competente, está montada coin
requintado feosto.

Nas: damas, xadrez', ping-pong.
biiharçs 9 foot-ball, os soclós' que

Ijjfltflffiwf i^______j^______l
^K "^ %!_____

^H^S: Fãf& ' ___f____iâ___H

^b _,i^ I* m>i________ _________

Sr. Cláudio i5aTRa<loi 2* secre.¦ tario ' 
.

atualmente compõem o seu qua-dró social, é onde tem momentosde' verdadeira'"expansão.' A pardestas diversões, a bllbllotéch.
constituo um atrativo. bem - comoos jornais o revistas da -Espanha
e desta capital que todoa os diasse reoebem" na sádo do Centro.^
Homens dó letras' e de ciência,
tanto no nosso pais como da ter-ra de Cervantçs-. têmv; desfilado
pela sua tribuna esclarecendo ¦ as
pltttâas no segredo das,, cousas.

E' Justo e rtuturnl que * wino-
moraqüo do 3-1" aniversário do
Centro Galego sojn, pois, do in-
tenso júbilo para a colônia ea-
panholu-domiciliada entre nfis.

Damos a seguir o1 programa da
festa, organizada pela sua digna
diretoria,' em colaboração com a
Comissão do Festas- para hoje,
dia 27. .

A's 21 horas, sessão solene
presidida pelo Exm. Sr. Embal-

segunda-feira gerdn, quando a
noHF.n cldado vibrará de entu-
sinsmo pela ilquoza o deslUm*
braniento do seu vitorioso cor;
tejo, . .

AMENO RESEDÁ*

HOJB, GRANDIOSO BAILE

Os saldes da "Jarra" estarão
hoje em festos, eom a realização
do um imponente baile quo Os
dirigentes dessa simpática socle
dado oferecem aoe seus habitues
e admiradores. ¦¦¦¦¦¦.•¦

Todos oa atrativos serão pro*
porclonodos aos dansarlnos, teu*
do para isso os "malorois" do
Rancho Eecola toma-lo todas as
providencias organizando um
atraente programa, que atrairá
aos salões da rua Visconde do

ves e sua'esposa,'.Dí^MàuIa Gori-.1) bailes-ide-rhõleí -eramniiliã rt^n.'S'•Sentes"
seus èonvlvaa -^ sensacionais qné anda espalhan-eí"cSV.ortanto, 

os luxuo «?". P^s qu1Vi,„ ,canto;
sos.é amplos salões do "Reino",
esta noite e amanhã, como habi•tualmeute, sucede, traneilordan-
tes de foliões eámigoa da casa.'

Já estão sendo objeto do
acurado estudo, os bailas carna-
valescos- com quo o "Prazer das
Morenas .de Botafogo", receberá
o "Imperador da Folia" nos dias
10,'ll, 12 e:13-(io próximo'¦ mês;
'¦ A "Ala dos Duques" rouuindo
o pessoal da velha guarda, cou-
tlnu'a a movimentar og prepara-tivos para a . soberba festo, ilo
dia Io de Fevereiro, na sede da
rua Jardim Botauico, duranto a
tiual. receberão ¦ lihdas e valioaas
medalhas os dlntintos musiéis-
tas da jazz "Gavelandia", afilha-
da do Prazer das Morenas de Bo-
tafogo. .

PÉROLA
OS BAILES DE HOJE B

AMANHA
¦ Este já bemqulsto e popularClub da rua Buenos Aires, quetem á frente dos seus destinos
as figuras valorosas e estima-
das de Manuel Gonçalves e Cha-
bi, próporcioiiârá aos squs ami-
gos- ,e admiradores, hoje e ama-
nhã, duas festas tentadoras é
animadíssimas, daquelas que o
cronista do "Consulado" costu-
ma denominar do "outro mun-
do".

Ambas terão a realça-las uma
jazz excelente, cujo repertório
moderno e saltitante, agradará
plenamente;

Segundo disse- "alguém" I ao
nosso companheiro- "A. Zul",
estes bailes- deixarão muitas o
muitas saudades, pois dá estarão
nestas noites as "embaixatri-
zes" da beleza e os "príncipes
da alegria". .'

Sendo assim, ninguém resisti*
rá e até ò "E. F. G."será obri-
gado a seguir a carreira.do "K.
Rapeta", ingressando t • cçm ar*
mas e. bagagens n,qf "cordão"....

COLOMY^ClitTB
BAILE ^.'FANTASIA

O Colomy Cliib dará no dia 27
um grande baile á fantasia nos
seus salões á rua Gustavo Sam-
pulo ,n. 26..'

Para esta festa o traje 6 do ri.
gor ou f«autaslas de luxo, „ sendo
feito o ingresso oxcluslva'mente
cpm a carteira social.' 

As mesas poderão ser reserva,
das ua Casa Britânica á Avenida
Rio Branco n. '145.

PRAZER DAS MORENAS DE
BOTAFOGO

FLOR DO ABACATE
O GALHO TERÁ* OS SEUS
SALÕES ABERTOS HOJE E

AMANHÃ
O Abacate continua a vencer

com as suas festas esplendidas,
no transcurso das quais ha sem-
pre um entusiasmo digno de
imitação.

Eloy, que é o mestre na dire*
çâo destes saraus. não dispensaOS BAILES DE HOJE E AMA- nunca a colaboração de Daniel,NHA — A FESTA DE "ALA Juventlno. Caneca, Caixa Dn

DOS DUQUES". NO DIA t" DE culos. etc. inuanslgentes de-
FEVEREIRO — OUTRAS IN-lfensores do navllhão do Galho.

FORMAÇÕES 1 Dai o intetesse com que o
., , 

I pessoal aguar.!:, «empre os fes-
A diretoria do Prazer das Mo- tejos do rancho universidade.

reuas de Botafogo, proporciona*; caindo de cotpo e alma no

xador da Espanha, com a • pre-1 Rio Branco ,uma concurrencia
considerável, emprestando â Un*¦fla festa maior encanto o alegria,

O soxo feminino, quo já se ha-
biluara aquela são convívio, alcor*
reríi om ,grando numero, concor*
rendo, como sompi-e, para quo o
ícatlvldado se revista dò gTandérealização de dous suntuosos

A "jazz . Freitas" com um ro-
pertòrlo que a todos encanta, não
dará uma folga, executando OS
mais modernos trechos .musicais.
CAPRICHOSOS. DE RICARDO

OS..ÚLTIMOS ENSAIOS CAR-,
NAVALESCOS

Mais um oneíalode conjunto,
verificou-se .te.onlen*. na qué.rida socledide • dè Ricardo do
AJhuaüerque.- ,

Pelos movlnientos de' pastorase mesmo o corpo coral. 6 de pre-ver um ruidoso- sucesso. • ,visto
quo alem disso a rapaziada ,,'érr.esmo caprichosa.

Os movimentos bastante ca.
denciados da srta. Neuza, á por.ta estandarte, despertou comi'éra esperado a' ansiedade párau-m futuro rlsonho o compensa-
dor.

A sua diretoria sempre solicl-
ta em proporcionar o bem' estar
doa presentes fez repetli varia?"vefees.-.as marchas oficiais.

.Parn termina, a diretoria íez
sorvir aos presentes um bhopps
quo devido ao,ca,!or foram sabo.veados com verdadeiro apetite..

Outros .ensaios estão ,.. já. ;nocartais séndó que 6 primeiro ;lo.
go a sefriiir _crâ;o"do hoje.,' Ha-
.yen^o ainda todas as ' 4as.Jà; Basservir aos presentes .'uns chopjis''ador. Alberto Tolos.. ' "

CAPRICHOSOS DE BRAZ! DE
PINA

A MONUMENTAL FESTA DE
HOJE

Nos amplos salões dos Caprl-cliosos de Bra/ de Pina, situa-dos. na. Estrada Rto-Petropolis.
Circular da JPenha, realiza-se
hoja um grandioso bailei fan*tasia, acompanhado por monu-mental batalha de confetti na
parte Interna 'dos Caprichosos.

. As, dansas serão animadas poruma ..formidável jazz que nãodará. tréguas aos ,amantes dosvolteios. coraoçráficos.
.. DeSji'écessarlo. se torna enca-recér.as festas realizadas no pu-jante"»'íancUo carnavalesco, lec
poldineáso, . basta que se digacm réstimo. que á frente do mo-vimento. se encontra Lprd' Ta.*-lkman^p.essãa quç desfruta'd?"um, grande '^reatiglo. entrç à cò*'lotiviijalie.'.: d.rs.Caprichosoá' déBraz.(do Pihií. '„.'.:'.:.'' ';..-.: •';'.

DECIDIDOS DE MARECHAL"
HERMES

_¦£ ' -tlM COMUNICADO
DAíCOMISSaO DE CARNA-

$>f yy'.y 
''VALV '',:.

Esteve em nossa redação acomissão do .-árnaval dos Decl-o idos de Marechal Hermes, em
que vem tornar < publico que no
Próximo domingo, 28 do corren*
te, ás 14' hora-l, o barracão esta-ra aberto á disposição da comis-são de,' fiscaliE.ição deliberada
pela comissão de turismo."

A diretoria do ciub acima ei-tado prepara uma sugestiva sur-
presa aos componentes du cara-vana.

Sr. Alullno Santalinó Fontoura,
, , tesoureiro do Centro' Galego

sença das autorlda(lcs diploma-
ticas e consulares o presldonlubdas sociedade , espanholas aquiradicadas, dissortando sobro o'
histórico. do Centro o sua "evolu-
ção D; Dlogo Paz' Ares, elemen-
to' de destaque tia colônia do paiaamigo.

O Gnipó Comlco-Llrico Illspa-
no-Americáno porá em cena, o>
seguinte programa:

Primeira parto — Abertura pe-
la orquestra. Estréa do melodra-
má de Demotrio;Mlãana, em um
ato "Aves Sin- Nldo", com a se-
gulnta distribuição: — "Cachito",
Sta. Carrlén; "iNata", Stá. .Dlla
Abril: "Vigilante",, Maflo: ''Ma-
sltero",.. Frultos; ... "Transeunto",
Ansures.

Segunda parte', -^í. O joguetecômico, em um ato e eni prosa,original, de Narciso Dlaz dé Es-
cobar e José Santiago, intitula-
do. "En.donde me escondo?", com
h seíniinto distribuição: — Elè-
na,, Sta. Dora Margrlt; "Timo-
te.V;, Sra. Julia Parra -Palmerlin:"Paca",' Sta. Ellisa Fernandes;"D. Pio", Jláflò; "Inocento",
Mendoza; "Pantaloon", Miniiosa.

Ponto — Celso Rodrlguez Lo-
Pez.

Terceira parte — ürandioso
baile familiar, amenisádo. poruma das melhores orquestras danossa capital.

A03 Srs. associados dará in-
gresso a carteira social e reci-bo n. 1, podendo se .fazer acom-
parthar. por pessoas do sua fa-

,m|lla," como sejam: mãe, esposa,filhas o" irmãs,.solteiras.
Traje para cavalheiros: pretoou branco. Tara 'damas: vestidode baile.

 da cl-dade o popular carnavalesco Bo*roró. «,
..Segundo consta e temos ra*zoes suficiente, para acreditar,for decretado p livre trauslto nobuffet tia^a as pessoas gradas.Antes isto, pois nâo será de-mais relembrar os esforços doEloy neste sentido, embora des-conheça ainda os motivos, dosnossos répar.13, _

PARASITAS DE RAMOS
•* '"

GRANDIOSA NOITE-DANSAN-
TK ORGANIZADA PEt.OGRUPO "A VITORIA

E' NOSSA"
ilealiza-B';, amanhã, gi'andlosanolte-dansant.a organizada peiogrupo "A vitória. é nossa", emhomenagem ao3 grupos internos"Aviadores", "Granadeiros", "Ha-

ja o quo houver", "Sú pra moer"e dedicado áo pessoal do bar-
ração.

O "Lord IC. E.' Espero", jã to-

navalesca prepara uma "gordu*
rosa, substanciosa e nutritiva
feljoada-dansante" para comorao-
rar a chegada do "Deus daFolia".,

O "grude" que será acompa.nhado cora. todos os apetrechos
necessários aó mastigo, terá
ainda como contra.peso a tal"água que urubu' lava os olhos".

Terminado o ropasto, haverá
um "fandango" do outro, mun*
do até ás 24 horas impulalonado
por uma barulhenta "jazz".

Consta que vários foliões, mu*
ntram-se do • ellxir parégorlco o
folhas de urtlga.

VARIAS
v .. JAZZ "A PONTINHA"
"ALEMÃO", O A'S DO PISTAO,

FAZ ANOSAMANHX
• O dia de amanhã será de grando. Intensa é justificada alegria
para os rapazes da'jazz "A Pon
tinha", para oe seus amigos e
admiradores e para todos aque*lós quo já tiveram oportunidade
de assistir a exibição do famoso
conjunto de musicistas patríciosaplaudindo-o com o entusiasmo
.quo desperta na multidão quan*do executa as palpitantes pro.diições musicais da atualidade

UMA HOMENAGEM AO
CRONISÍA 'TALA-

MENTA"
Conformo ficou deliberado

uo almoço oferecido ao cro-
nista Barulho, será, realiai-
da, dentro de pouco tempo,
expressiva homenagem ao
cronista Palamenta (Edgard
Pilar Druniond) qué substi-
tuiu''aquele ná direção da
secção carnavalesca d'A
Noite,

Essa homenagem consta*
rà de um Jantar em local
que oportunamente será da*
ájKnaâo. ...,.,.'" 'Bfsae 

jantar será 'presidi*'
doípelo. Dr' Lourival:. Foni
tes e contará com a presen-
sa do Dr.1* Alfredo Pessôai
chefe do Departamento do
Turismo. .,', __

As listas encontram-se des*
de já am poder do nosso
companheiro Romeu Arêde,
iniciador' dessa festa, e oom
o Sr. Pilai Drumond, na re*
dação do Correio da Manhã,¦ Já aderiram os Srs. João
Pereira (Congresso dos Fe*
nianós). Pilar Drumdnd
(Correio ia Manhã), Ro-
meu Arêde (Jornal io Bra-
si?),-Carlos Ferreira (A Ba-
talha), Octavio Espirito
Santo e J,ourival Dalier (OJornal); Ctpitão Rocha Sou*
telo (Recieic das Flores) e
Muratori..';liarrèii-bs. .(Pleri;
rots da Ca.yçrha). •'" ''•¦

0 CARNAVAL NA PRAÇA TIRADENTES
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Será domingo, 28, seguindo-se grande baile no
Teatro João Caetano

A praça Tiradentes, inega-
velmente uma das mais Un-
das que poseuimos, vhi ter,
depois de amanhã, mais iima,
execelente oportunidade de
festejos carnavalescos. «

As "escolas de samba" da
cidade ali afluirâo para o
concurso que é promovido..
íi é fácil adivinhar o queacontecerá: uma uolte de
completa vibração carnava-
lesca. " -

Tudo faz crer qúe a noita-
da de domingo na grande e
vistosa praça marcará época.

DEPOIS UM BAILE NO
JOAO CAETANO

Dopois do concurso, ou ati*
tes. depois de 22 horas, terá
inicio o grande baile nò Teá-
,ti;p J.dão Caetano, habilmen*
te preparado como desliim-
braniento e como feéric. Só
ipdo ao elegante teatro para
saber.como se prepara uma
festa' mesmo popular, com
distinção e elegância.

Os ingressos custam oitico
mil,réis individualmente c as
frisas e camarotes cincoenta
mil réis. ¦

A TPNA MAMBEMBE!: A
GUIMARÃES JAZ2! SÃO OS

CONJUNTOS»;;¦¦".
Uin baile para ser bom

necossila ter niisica, bôa mu-
9i,ca: Esta pj.rie foi confiada
â Guimarães Jazz.e á Tunu
Membembe, 'ambos já; popu-
larizadas, o o m repertórios
modernos, e cujos compo-
nentes cantam è ensinam a
cantar!..." ,. . . 

',^'l^y

Membembe, ambas já popu-soberbo, üm bkile qüe hon-
rara o João Caétanor,,íao nd-
miravelménte confortável e
luxuoso. í'' -'-

¦Õíí$if'i W"- anos, ; o í pcipúla-risslino. e; querido •fAIemâo'!'
pistonlstâ exímio: da "jazz'*
Ele nãoobegará pára os abraços,
pois bom;como é, possuindo pro-alçados quevprendejn as pes-soas que dôle se aproximam
pela primeira vez, tom millia*resde amigos, e todos, sem ex.ceçao, irão procura-lo, amanha,
Para, numa demonstração deafeto o simpatia, transmitiremnos amplexos apertados, toda-aamizade sincera dos nossosleais follães.

Aqui, desde já, deixamos tam*bem os nossos parabéns ao gran-do amigo do "Jornal dg:Brasil"
CORETO DE TDRI.ASSD»

A comissão encarregada dosfestejos carnavalescos <S estação
t>„i„b „..„..., . lde Turí-Assii, vem mui respeito-

,,„P*«s D/eParativos aue so vem'samente comunicar ã dijrna po-
íniJÍL—-» ;é <le -prever uma.pulação dosta localidade que. deruidosa vitoria, pois á frente da acordo corn os anos anteriores, jácomissão constituída pelos Srs. | começaram os preparativos para o
^ÍPS^° X?ente Ferreira, Hen- levantamento do artístico coreto,rfque de Oliveira. Henrique Do- sendo o mesmo a earço do com-ge, Antenor Bessa e Theodoriéo petente cenógrafo "Sr. CarlosMigueloni está o competente ar*.Franco. ¦ ' ¦ :¦¦¦¦ rií, : ¦
tlsta Laurindo. •¦« :_ .população carloca-tèrá aSsini

vai, da Municipalidade, multa
gente, "bateu papo" durante dese*sete horas, vendo quanto são in*
gratos Os'homens desta torra,
quando querem sonegar o jut>tis-sirao direito do "Eu Sooinbo" do•'entrar uas massas municipais".

Vários oradores citaram tre*
chos das obras de Pitlgrilll Lwncavalo. Camões e Dr. Jacaraudá,
onde foi constatado o direito de viver que possue o unfco bloco .quedesde 1920 vem triunfando'.;, em
«todos -oa prêmios carnavalescos
da .cidade. ...

Mas, com subvenção ou ¦ sem¦ela, os seus novos cararécos' virão
novamente & rua, pára quo o po-vo julgue dos seus minguados re-cursos espirituais.

Maa, c9m ela, a "coisa" será de
um modo, e sem a "dita" tom
que ser doutro.

Essa festiva assemblêa quo tan
to incomodou oe vlsinbos e a po-licia. pelas desavenças surgidas
durantes a mesma, terminou jte*palhafátosamente quando *pr6si*'
(lente propôs meia bora desllen-
cio barulhento I em homenagem
aos inimigos desconhecidos,

EM NITERÓI
CLITB OENTRAIi

BANHO DE MAR A FAN-
. TASIA

Está marcada a data de 4 de
Fevereiro para a realização .do
banho promovido pela ala "Joga
teu jogo" do Club Central, na
praia de Icarai.

Foram-iniciados todos ob pre-
parativos, para oe quais não fal-
taram a devida licença da Policia
e o prévio alvará da Prefeitura,
requerido* da fôrma seguin.t6:

A àlá'"Joga tou jogo" do Cen-
.. [trai,

Qüé com brilho vai entrar neste
., . . ,. [brinquedo
Pede ,á,.:Policia licença ,eèt??'cial.
Pára"- poder, mostrar/o ;Bpu; :en*
.-¦:¦•¦'- \.'-: ";--;f^^-'
E a Prereitura que mándõx'o'' Aeu-[fiscal
Porque o ¦ Alvará tirado logo

[cedo,-
Não deixa' duvidas; que para o

[Carnaval,
0 "Jqgo é mole" e a turma não

tem [medo.
Já temos tudo e até material,
E pr'o dinheiro que eátá con-'

[tado a dedoj
Foi feita transação, tão simples,

[tão banal,
Qiio 6 coisa feita, não pôde ha-

[ver segredo.

0 quo pedimos, nada tem de
[original,

Mormente em se tratando de
[folguedo,-

Que tem na frente o nome. do
[Central,

Com ala forte e firme no.arre-
[medo.

'— A ala "Joga teu jogo"; do
Club Central já começou'-- os sen-
8álos, dirigidos pelo maestro;1 AU,
berico, 'encarregado tambeinSda;

quem deseja V procura, alegria,
é o ambiente' Não ee p >de com*
preepdòr umá . risada alegre
num ambiente fúnebre, não se
pode imaginar um momento fe*
liz num ugar que seja triste.

Por isso é qüe a maior preo*cupação da diretoria do "Higb
Life Club", nó .momento'' presen*to. 6 prèpàrar"o ambiento .que
c puMicd..deve-déSfrutar dúran*
te os.grttides bulles do óorna-
vai ^tíe: àquele veterano' iS"q(ie*
rido cliib Carioca'vai'' oferecer
aoe : eous - freqüentadores. ÀmbI*

;' ?íMistlerioso'*, .<» bomt-.r que
.riiánda"'Chover ^J»nà^Ícopol.

-eme, oim:.at_biente- que. condiga•com^a- alegria-*.da cidade ;e-que
seja capaz de dar alegria e'bem
estar mesmo aoe mais tristes e

.desanimados;':'¦'¦l':i- ;¦.'¦:..Para isso, fazem sé milagres
dentro do. grandp palácio da rua
Santo Aniaro. Os jardins, com a
iluminação que ,lhes vai ser
dada, üâo, de- parecer mais jar-
dins encautados:.,.os sa>1ee hão
de lembrar "palácios de sonho;
tudo, .énfiin, será maravilhoso
gigantesco, fantástico.

E o- "Higb-Life", assim, con*
firmará a suá fama de ser o
ofertante dos melhores' nailee de
carnaval do Rio de Janeiro.

CARLOS GOMES
O CARNAVAL DA CRIANÇA-

DA CARIOCA,
A noticia da realização do

grandioso baile infantil. ¦ segunda
feira de Carnaval, ás .3 . hordí

da tarde, no moderno e. arejado
teatro da Empreza Pasohoal !Sej
irretoi.iit&m scàúsado entutaa^pio
entro r.o. !petizada-..!cai*ioeai.s.vv" '¦*"

"¦' '¦¦.'Mão-R-podteu' se»: daí, outisai-i-oia-1
.'¦¦¦...ji.j.i . .,".:..vn.:. .„u,i i,..i,—~— !

FRANíSliCÜ ALVEí:.^ 5£&5lQ££

rá, novamente, hoje e amanbã,
aos ,seus incontáveis admirado-
res. dois bailes sensacionais è
animadíssimos.

Ambos terão o concurso da
Jaw "Sorriso das Moreninhas

"brinquedo" como diz o vete-
rano Reynaldo Pereira, outro
elemento de dertacado valor na
administração do Abacate.

Não é de estranhar assim a

mou todas as providencias, o"Lord Rovoltoso" lirèpara os re-
i?lmeritos para massacrar òs ml-
migos, Os "Corpos dos aviadores"
estão de rigorosa prontidão.,"Lord Fubá" tomará conta doS"penetras".

Tocará uma excelente "jazz-
band". "•.

Os Srs. associados terão In-
gresso com o recibo n. 1.

"Mãe preta" — Samba. Letra
de Carlos de. Carvalho. — Musi-
ca de Ivo Coutinho.

Momo já possuiu' A lourapa moreninha e a
[mulatlpha!

Quem será para o ano, meu
[bem,

A futura "Rainha"?! (Bis)
Se não vier
A Vermelha ou Malala
Pra cair na, gandala
Do Carnaval,
Não tomem a mal
Essa minha fal-cta:
Eu proponho coroar -•
De "Rainha", a Mãe preta.

ALLlííÇA CLUB

AS FESTAS PRELIMINARES

Promete alcançar grande bri-
lhantlsmo as testas carnavales-
cas do popular rancho campeão
das Laranjeiras.

Quasi que diariamente os fo-
llões dá .Taça da rua Alice, rea-
lixam animadas reuniões dan-
santes, as quais terminam dei*
xando multas saudades pelo en-
tusiasmo que Ccmtna aquela le-
gião dc devotados amantes de
deus Momo.

O esforçado diretor do biles,
Sr. Mario Gomes, auxiliado pe-
los seus devotados companhol-
ros, entre os quais notamos D.
Miranda, nüo tem mãos a me-
dir, tudo providenciando para
quo na hora máxima nada fal*
te aos aliancistas e ás famílias
que ali comparecem.

Hoje a amanhã, por exemplo,
serão realizados dois Imponen-
tes arrasta-pís que prometemser dos melhores, sendo quç o
de domingo será precedido com

ranos e Blocos
MATRACAS DE OATOMBP

CARNAVAL NA RUÁ
Podenn-nos a publicação do se-

STilnte:
Levo ao conhedmenao dosadeptos« doste bloco que a suadiretoria acaba de dar o smltooe Carna-al na rua.
A' frente do mesmo acha sé o"Canarinho" , seu presidente edestemido folião, que desde a

a $¦ m

Impaciência da turma de fo-1 um ensaio gorai dos que parti-

Norbcrto . do Souza (Tesoura)

fundação dCB*e bloco sempre se
esforçou para o brilhantismo do
mesmo, que "desacata" a trls-
teza em snaa tradicionais pas-scatas.

DE LÍNGUA N.ÍO SE VENCE

A GRANDE FEDOADA.DAN-
SANTE DE AMANHA

Duranto a noite de Aoje. e o
dia de amanhã, no "Da lingua
não se vence" não ha descanço.navendo o Sr. Manuel Gonçal* llões pela hora do inicio dos'paráo do ma_e_toso presUto do e' quo a turma foiolna e car!

o prazer, do admirar um dòs maisartistlcos coretos destes* últimos"hnos, o que provará o" Interesse
em engrandecer o carnaval ca-
rioca pelos esforços dispensados
pelo povo turí-ássuáno.

ALA DOS DUQUES
SUA PRÓXIMA. FESTA NOS

SAL6ES DO "PRAJZEK DAS
MORBiáAS DB BOTAFOGO"
Os populares e estimados "d-tt-

quês" João Ribeiro, Arnáfflo
Soares, Joaé Carioca e vários
outros, prosseguem ativamente
nos preparativos da formidável
festa anunciada para o dia 1°.
de Fevereiro na sede do "Pra.
zer das Morenas de Botafogo",
cujo êxito extraordinário marca-
rá mais uma brilhante.'.vitoria
do "terrível o poderoso grupo de
foliões de Botafogo.

A aplaudida e conhecida jazz"Gavelandia", conforme a do
domínio publico, receberá nesta
deliciosa festa as medalhas con.
qulstadas no ultimo concurso do"Parquo íris", durante o qual
firmou o seu valor.

Pelo entusiasmo que se obser-
va entre os nossos foliões, não
tememos afirmar que esta sole-
nidade levará aos salões da rua
Jardim Botânico, '. no próximo
dia 1°., considerável multidão
de amigos e admiradores da "Ala
dos "Duques" o do conjunto dos
maestros Quimqulme Rondão.

VAI SAIR NOVAMENTE O '
"EU SOSINHO"

Apezar da duvida que existe
em nossos círculos carnavalescos,
sobre o valioso concurso do vote*
rano e tradicional "Bloco Ou So-
sinho", nas pugnas deste auo,
podemos garantir que os foliões
que constituem eese formH-indo
conjunto, estão trabalhando no"escuro", pois. ba uma forte cor-
rente contra eles.

Ainda ha diaa, depois duma ae-
sembléa terminada ao esp mear
do parati, foram detidamente es-
tudadas as condições matíi-ials,
físicas e financeiras dos cofrts eo
cíhIs.

Presentes o_ diretores daa Co*
missões de Turismo o de Carna*

organização dos choros, da har*
monia é da cadência do pessoalda, ala do Club ¦ Central.

H(ígí'0M»i

NOS TEATROS
E GASAS DE

DIVERSÕES
TEATRO REPUBLICA

AMANHA E DEPOIS BAILES
A FANTAZlA

Finalmente amanhã o- depois,
as portas dos amplos eàlOes do
Teatro Republica abrem-se paraoferecer aos foliões cariocas mais
dous populares bailes a fanta-
zla,

Duas- bandas da Policia Ml-
Htar, contratadas especialmente
para tpcar nestes bailes populá-rer, mala Uma vez vão botar os
carnavalescos daquele geito.

O bailo de domingo, que,é em
homenageen ao veterano bloco da
zona do agrião "Respeita as'Car
ras" devo obter sucessii absolu-
to como. de-domingo ultimo'.- -'.

Para receber este festejado
bloco, a diretoria do "Mossorõ
Minha Nega", que orgflnlzou esta
recepção. Já tem seu programa de
receção. coucluido, pois b "Res-
peita ; os Caras", será recebido
como dev-a'ser.

Os _al8es do elegante ' Teatro
da Avenida Gomes Freire estão
caprichosamente decorado, lu-
zes em quantidade o lindamente
caprichosamente decorado», lu-
cantador.'

Todas as musicas carnavalce-
cas, serão cantadas pelos fol|8es,
os organizadores destes- bailes
emviaram muitos convites paralindas mulheres, para que os
verdadeiros carnavalescos dan-
sem para não mais parar. Quem
faltará ao Republica? Ninguém,
certamente.

HIGLI LIFE
DM PALÁCIO ENCANTADO

O que mais neceseario ee tor*
na a quem quer divertir-se, a

a Jlra afendenao-sa -A trádtcio- osucesso- -desse baile'còm '.que-.{tar?
dos o_ anos" aquela' ¦¦ Empreza
costuma' "brindar• 'os'' petizee, nasua preferida .casa ds espetacu-
lOB.

O programa e organização éverdadeirairante Benyacljnal
Pnsüi ilzar que ,1 suá frente,

para divertir áe crianças, estãoos queridos artistas cômicos Ja-raraca, o "rei" dâ graça, quaterá a seu lado, em igualdadede espirito e íi.ia verve, itati-nho, o "enfant-gatê" de todos.
Estará aberta amanhã, dasduas horas em diante, no Toatro

Carlos Gomes, ã inscrição paraas driflnças que desejarem to-inar parte no alo variado dsmarchas e sambas para o caínaval.
As primeiras clasificfldas re-ceberão lindos' prêmios, cabendoás outras quo tambem tomarem

parte nesto concurso, brindes deconsolação.
Para-.«. mais. rica o originalfantazla, haverá tambem belos

prêmios,.- como tambem, fartadistribuição do - brinquedos ebon bons «.. todas as crianças queforem naquela, tarde ao TeatroCarlos Gomes. Topará uma ex-eclonte jazz-band.
AO UROADW.VT

AS MUSICAS DO CARNAVAL
O Carnaval, á"loucura carioca;está al.E tambem. àos domlhsosda Cinelandia; no Broadway.
Quem dizer apreclarlo, desdeJa, é s6 dlrlglr.se para b.olegaii.te cinema, ondo .as figuras deFrancisco Alves. Almirante, LuliBarbosa, Madelu' Assis a AryBarroso, lídimos foliões o repre-sen tantes do ritimo satânico donosso carnaval. tr»*m as* delicias

da platéa.
Por isso mestno explica-se queas enchentes • continuem graudesno Broadway. esgotando-ee aa lo-

tacões umas apôs outras.
E ali que se terá ocasião da

verificar a verdadeira Interpro-
tação dos sambas o marchas de
Carnaval Carioca de 1934.

E" ali. ainda, que se poderão
ouvir as miuicaa que foram pre-

miadas pela Prefeitura no -con-
curso-realizado no Bstada-Bra-sil — "Agora -ô cinzat», "Yayâ
formosa", os dois primeiros: sam-bas: o, "Tipo 7?, "Linda>Lourl_,
nha", as duos primeiras marchas.• Ademais disso, ha a-«,ç$|asldèrar•a estréa tambem, no mprfto, pai-¦ cqkdo. maior imitador-. ,'djfc.sALuIB
Barbosa, o homem'dOiic^aptu do
paÍh«. ..,«, ' ,. -.'¦,'-,(-,';;-,•Todoá' as musicas «de...píogra-
má serão anompanhadás por uma

«orquestra, única nò,:generp,. e om
qüé teremos a oportunidade de
ouvir Luiz Americano, o príncipe

.dos axofone. . « ¦„.
'ÀM (jUÂTRO NOITES[NO.^STA.
y/y ... DIUM RIACHUELO,
' *•¦; ,.-. '.-.' » ¦-¦,¦;.)

tsCterballes, nas. quatro,.noites
de Carnaval no uSta4Í)]m<. Ria-
ohuclo" são. de dar "furo" noa
chamados' bailou populares.-"¦iA': Empresa Pugillstlcéi Cario-
ca, organizadora deste amblen-
to,s' pagãb;-''* e íuzarquelrO; ;não*iotiT>a esforços para uten/iér cm
tudo, a chusma de foliões queaflulrão ao seu "stãdiurn»;;'. •'.

Estes bailes Já batizados do"Bailes' da Chanchada" começo,-
rção. ás 22 horns e¦ leT--#l»';,'<~-.;,i ¦•"*<
alvorecer..' Quatro ' banda*, do
musica lá estarão.-paffli.-V^prne-
reta ininterruptos' o rodopio -lou*
co. ..o esfuziante da >_o_aoaicada
do samba" do morro 

"o 
dâ~cida-

de..",,' 
'¦'" ' 

.|
Fantazlas ricas, típicas e at«

o "travesti", lá estarãç, com o
ingresso do três mil-'réis." sem
selo, para entregareni-ise, fran-
comente a esta test^nça-. pagi,
denominada Carnaval.';.',".""'. •

O CARLOS GOMES BCPISXlLB
INFANTIL DO CARNAVAL

.'¦,'" í: 2câ*S
A Empreza Pasehoa]. Se-srreto, a

exeomplo. do -que temi.íaito.. to^oa
os anos. realizará, segupdã?Ç?li"*
de carnaval, ás 15 hoi^.kô':Tea.
tro Carlos Gomes, umi animado •
.conporrldo baile Infantil 'ém: ho-
menapem 4-petlzada Cáriocãi

Havettf concurso de samba» •
majreffíilítfataasicriançaB que de-
séÊfiffehii.$'• ftiBcrevér diariamente
no-teatro áia praça Tiradentes.

Os. clftsslflnados', em primeiro
lugar receberão ricos prêmios, nm-
bendo aos outros, concurrentes
interessantes brindes de con8ola»
ção.-. :,£S,' j>Jaracaca o Ratinho, os aplaudi-
dos cômicos que tanta «sitfipatla.
gozam entre a petizadai >e exi-
birãoeni interesoantes/surprezas
cômicas que muito arófd^ao *
meninada. Para a **to^._y$*
rlcà o original foraní/lnstitutdoa
Igualmente, ricos prêmios.

NÕTCLÜBr*
ESPORTIVOS

BOTAIFOGO DE REGATAS

. BOTAFOGUBNS^^TIJUCA-
NOS E FLAMENGO» ÍKMSANA-' DOS NA FOLIA' :•

j."-; jsjir. .'.hoje, 'isè'xta-feira,'..M, * -amn
"tíiSha; tfo coníetl-dansanteiidos bo»
tafoguenso o dedicada aoá vluba
Tijuca o Flamengo.

O magestosó rink e o eneaa-
tador-pavllhão rusoiço, artisti»
eàaherite, ornamentados :e «terica- •
monto ilürninádos, serão invldi*
dos por uma multidão d9. JoVOea
éo ciub proíbotor e dòsclub^ ho-
menag?ado3.' E* unia festa genuinamente'Cârnávalis&a ,enrlquecida com o
ctíncursa' do afamadoíiVJazz" do
Souza,'- i. •..,''.*._ ri

A's 21 horas os elafrjns Jf^un-clarão o começo da. monumental
festa. ..*;¦ 'tt :!;

... O Jngroeso dos assoCiaJíos do
elub woinoaor e dos hóiâShageaí*
dos, far-ss-A mediante» a apre-
sentaçâo do titulo social e re«
clbo cirrehte, podendo lia forma
dos estatutos fazer-se acompa-
nhar de pessoas da familia. (Mão,
esposa e Irmãs solteiras)'.

Os associados aspirantes eú-
mente terão Ingresso, quando
acompanhados, de suas rèspevti"!
va« famílias. ¦. v.-v..;

CIOLE CLUBE í 
"\

¦ •.'".¦•'• l-Jy ¦
PRiEPARATIVOS PARA O

GRANDE BA^HO""

O» "ciclistas foliões" 'do, Cy«
cie Cílub estão em grandes pre-
parativos para o, banho a tenta-
ela a realizar-se no dia 4 do
Fevereiro no Flamengo. •

A turma está com ¦ a.., "volu-
pia"; e . não da uma. folga nas
costureiras.. O Lino, já. gastou
aproxlm<u5sc"»nte '3.000 .'litros de
gazolina no 5'fordoco"...càrrègan-
d& aa.costura». 6 .Manoel Do-
mingueà diminuto conwflftfavel-

mente'de volume O ^laxlo' Vlel-
rii- do tanto tomar lêitaSfÇá fl-
cando com a vóz mais 'insira O
Horacio está . ficando "njajs bo-
nito o Já mandou fazer uima" dt-n-
taduro, mas enquanto a dita nao
fica pronta, êle com ¦*&. livro do
Oiiro em punho, convidai os "te-
nores"- a soltar as "notas".

A Comissão marcou três dlefl
por semana para 

"o «nsalo quo
teia sido bastante -animado.

Será que o Cycle' _CInb- fará a
mesma surpreza do ano', passa*
do? E* o que vamos.-ver..-

VILLA ISABEL fK©.'
' A FESTA DANSANíè^DE

HOJE EM HOMENAGEM AO
TIJDCA, TÊNIS CLUB

O Vila Isabel F. C.-a veterâ-
na sociedade da avenida SS um
Setembro, abrirá hoje x>h seus
vastos *e eksgantes sálôea. para
realizar um baile em Apmena-
gem ao Tijuca Tênis Cluli.

Nada é preciso dizer" "para M
assegurar „_ c-sito sem prece-

':¦'
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dontès entro ns vilnisabelc-sos
na festo de hoje. -.,..,;

Otto Gonçalves. Carlos .eixel-
ra do Freitas, a Slnionides, Pt-
res. a outros vllaisubclensos.de
fibra estão no firme propósito
co "abafar a banca"...

Os salijes'foram ricamente or-,
ii_móntados e-decorados com.
muTto s. eto. nuresentaudo aw «
et,. intoi-ssantisBlmo.

Segundo ouvimos. Simontdes
Pires o endiabrado carnavales
co quo promovo os bailes do Vila
(Isabel exibe sempre mais de
niela duzla de fantasias irá se
Spresontar de p\aneira Inédita
Durante' us dansas que terão mv
cio ás 23 horas. íócará uma ex-
CeAnentíkda d9s associados-dn
Vila I-iSôl - e7 dq Tijuca Tênis ,
Club sofiS mtp, com a carteira ]
social, e,.P r.edbp numero l» 7

>;;^J-_ME_ÇIÜ
O BAJ.LE,A 

'FANTAZLV ,
O baile n fantazla que o Club

do Regatas do Fla-nengo reall-
zarâ. nc-W ano vae ter um
cunho «^''Originalidade, por isso
quo .rá-'abrilhantado com a real
presf-nca do Rei Momo. que. de-
vendo chego" ao Rio momentos
nntes da' realização do bailo,
dlriglr-se-á para o Palácio das
Festas, em 

' cujo grande salão,
c -ora com cr área da 700s metros
quadrados, receberá as homeiw-
gens dos sócios e convidados do
Flamengo.'.- 

'•••'-„
Essa grande, festa o. Flamengo

vae 
'levar:a efeito na noite de

3 de Fevereiro próximo, ás. 22
horas o -terá uma grande re-
pcrcuBsü^na vida social do Rio
de' Janeiro.

COSTÍV LORO ATLÉTICO
. «_LUB

ÜMA BARALHA DE CONFETTÍ.
A diretoria do Costa Lobo

Atlético Club levando em con-
sideração que já se torna tradl-
cional a .Batalho de Confetti' .a
rua que empresta o nome á
agremiação, resolveu este ano.
leval-a a efeito em 1 do mês
vindouro, nomeando, para este
fim, uma" comissão constituída
de Santos1 Lima, Fonseca' é Sal-
gueiro, 'qúe eficientemente,.' aii-
xillada "~o comercio, local, dis-
tintas famílias e diretores, vem
assumindo' ..os preparativos im-
presclndivefe ao sucesso perfeito,
da festa

Além da' Batalha, a diretoria
«jjerecorâ -aos seus associados,
em sua s*de social, um baile &
fontázla, que certamente assl-
nalaná miais um triunfo para o
glorioso.;gavllhão "Alvl-Rubro".

EST__»_ííí TINA MUSICAL VP.
. CLUB

O valoroso grêmio de Laran-
Jeiras, realizará sábado próximo,

um .nlmado bailo a fantasia,
nos salões do , Aliança ' Club, á
rua Aliço.

Os próparativos para essa fes-
ta, fazem prever um desusado
sucesso,-marcando, assim, mais
um triunfo para os "eotudan-
tes" de Laranjeiras.

Uma -finada jazz-band, lm-
pulsionará ãs dansas, que ee
prolongarão atê alta madrugada.

v CORCOVADO F. O.,

•ÜMA CARTA DO SR. MANUEL-. GONÇALVES

serão armados, onde ..tocarão duas
bandas do musica. V.

Valiosos promlos,. serão confe-
ridos as melhores e mais orlgl-
uálai fantasias, blocos, cordões,
sambas, niorchas e embarcações
quosc apresentarem. .
! Estão, pois, de.. parabeps, „ os
moradores desBa, Incomparavél'joio de noSBO Guanabara, pela-rea
llzação' dessa festa, que serft a
mais 1UBta 6 consagrada home-
nngom ao. rei da folia '

:_a comissão organizadora, fa-
zonv Parto os Senhores Osvaldo
.Azevedo. Ruy Corrêa, Roberto
Silva Francisco Rodrigues?Jo-
sé pòdrotó O das. senhorltas DI-
norah Samnalo, Joceüna Ramos
p.Artemlra Santos,

'-..VE"- SAMBAS

^ATALHAS BE
CONFETI

CAUBY E SUAS COMPO.
S1Ç0E3- "-

Ary Fragoso, cenhecido compo-
sitor musical, apresenta os suas
composições para 1934. — "Gol-
pó certo!', "Rainha do Carnaval"
o "Adoro a liatucada", sambas;"Embaixada do sossego" e "Vai
querer?", marchas.

Damos a seguir a letra do sam-
ba "Golpe corto".

.Tnmais darei.golpe errado ,
Pois eü sou dá malandragem
Vou bancando o apaixonado
Para pador... .; .-•
O que?
Levar vantagem.-

HOJE
, TRAVESSA ~. DOMINGOS —
(Madurelia) — Amanhã promo-

vida pólos moradores.o .'omerclan-
tes. Serão armados três coretos.
Essa batalha foi tranBforlda pa-
rahoje o sorá realizada no trecho
entro a estrada Vicente dc Car-
valho e rua AUce do Freitas,

RÜA D. ZULMIRA - Reall-
dar-se-ão hojo o amanhã, os
tradicionais batalhas* de cometi
da rua D. Zulmira.

A ""Rainha das. Batalhas** este
alio so . :v«stirá do raro esplen-
dtir. 7vlsto estar "a comissão pro-
motora vivamente empenhada

em mon ter bem alto o merecido
titulo:quo goza de Rainha.

A rua será artisticamente ot-
namentada, èstundo este serviço
entregue - ao conhecido artista
Jaymo Rodrigues da Silva, que
por suo vez, .'não tem poupado
esforços na ./confecção _o_ ex-
presslvos "«retos.
PRAÇA SECA — .ACAJtE'PA-
GUA' — Kecllza-so • hoje na Pra-
ca Seca uma formidável batalha
de confetl o louça-perfume em
homenagem ao Dr. Luiz Aranha.
promovida pela "A Voz do Su-
burbllo" jjrual de grande eircu-
lacilo nos meios suburbanos,
acompanhada de um magestoso
baile aue se realizará na séde do
S. C. Albano, _ rua Cândido
Eonlclo n. 500 /

Esse grandioso prello será em
homenagem ao Dr. Ecnani dé Fl-
gueiredo Cardoso e Heitor B,ra.
eet.

promlos aos mascaras, carros, bio-
cps e ranchos que mais se dlstln-
guiroiTi,

A eomlssão organizadora cons-
i.ltultla do gentis senhorltas o In-
cansavois foliõos ó a seguinte:
Saverlo Torontlrio,' Arloto Bastos,
Carmon' Barbosa, .Aracy. e outras
quo nos pediram ocultar o nomo.
Os foliões Lery do Ia Corda, Jorge
Alvos de Morais, Carlos José da
Costa, Heitor Baptista da Fonseca,
José Tlclano e Wandro Qultete.

Não percam foll8cs, du assisti-
rem' a deslumbrante batalha da
rua Follpo Camarão I

RUAT30RJA REIS — Engenho
do Dentro— Realizar-se-á no d.a
80 do corrento, á rua' Borja RelB,
no Engenho de Dentro, uma mo-
numental batalha de confetl e lan-
ca-porfumos em homenagem a
Companhia Hansoatica e dedicada
as familtas da" localidade.

Três artísticos coretos com ban-
das de musicas militares deliciarão
os foliões até' ás .24 boras.

Haverá prêmios valiosos que so-
ifib conferidos aos blocos, ranchoti
o mascaras avulsaB que melhor
se apres.intaroin.

A comissão está assim consti-
tuida: Horaclo, Morrete. Joaquim,
Palliarés, Adriano, Bclormino,
Mario, Ptns-Pong e Waldemar
Rollna..

Dia 31 •

Quem não' <5 da malandragem
Jamais pode. ter valor. ;......
As pequenas acreditam-
Que o' malandro tem amOr.
Eú fico doido por «Ias ,
Somente quando estou perto
So ou me afasto esqueço
Isto é que,é um golpe certo.

«Adoro a batucada" (samtia)
oferecido ao Grupo da Águia.'

jíu adoro a batucada' Foi assim'.que'me formei
Doíxél multa pequena inaguada
Só porque nuhéa amei.';.

y

-ri
J.íy.1,.
"¦',

i
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¦ -a. propósito da nltimá'festa
deste cl__, recebemos do Sr." Ma-
nuel. Gonçalves, presidente • do"Prazer das Morenas de Bota.
fogo", _••'seguinte carta: • "Sr.
Redator-.' Atenciosas saudações.
Muito grato ficarei se fôr pos.eivei publicar esta' missiva nas
colunas,,_do vosso conceituado
Jornal: •"Desde: a fundação do "Pra-
_er das Morenas de Botafogo.
vinha sendo procurado com- in-
elstencio e instado por vários
rapazes do "Corcovado F. O..",
para ceder o salão do meu club,
gratuitamente, àquele grêmio
desportivo, afim de, realizando
um baile», conseguir numerário
suficiente para Inaugurar ¦* seu
campo de foot-ball. A princi.
pio resisti, pois pessoas de mi.
nhas relações disseram-me quehaviam-tido ciência. de que ál-
guns adétos do grêmio desipor-
tivo andavam fazendo comenta-
rios 'desfavoráveis ao meu club
e mesmo a mim, não poupandoainda minha - senhora. Como
nada absolutamente devesse a
eles. não liguei importância ao
caso. o mesmo acontecendo com
minha esposa que diante.da in-
slstenciá do pedido do Sr. Leão,.
resolveu"interceder.-junto a'-mim
pelo "Corcovado F. O»**;- Ven»*:
cendo a minha resistência, ale.
gou minha esposa ser necessário
ajudar Ongremio desportivo,, *>ois
aos rapazes pareciam muito bons.
Sabedores de.que eu tinha con-.
sentido na realização, três dos
diretores do Corcovado'' foram
ao Club o muito, alegres
agradeceram-me o favor; '¦ Fols"bem. No dia da festa,' isto é
domingo ultimo, a miniha dire
tori^ eívet_'mesmo,' não-merece-
mos a menor consideração dos
promotores do baile, pois o meu
fiscal de salão, o meu procura-
dor e outros diretores, quasi fo
ram impedidos de entrar na sé-
de e minha senhora nem siquer
foi apresentada á comissão de
moças-.•••• Aturei isto' tudo para
são passar por grosseiro no mo-
mento. mas como. um' dos musl-
cos da^Njazz" que é nosso afl-
lhado _ctaposto no rua aos em^
purrõe. e' quasi Conduzido preso
ao distrito, o que não aconteceu.
por interferência do comissário
Cadi, ô""que"motivou; _ retirada
brusca de minha senhora da sé-
de, perdi a calma e mandei sús-
pender-a festa, evitando desta
fôrma'-'maiores aborrecimentos.
Devo acrescentar que verifiquei
lamento a descortesia - com que
foram--'- tratados os jornalistas
prometendo-lhes jamais ceder oe
calões do meu club a quem quer
.ue seja, pois ali os cronistas

sáo donos da casa e merecem as
nossa» maiores homenagens.

JBrte-o qne' tinha a dizei" nesta
earta para', esclarecer : a minha
atltudo na- festa do "Corcovado'T.-CiX --- ¦- ¦¦-pi

Eu 7 sõ quero aleB; <». , ¦'.'
<E a "amizade da menina-
Voii topando qualquer tlp« -
Seja grande ou. pequenina.

Não faço questão de^npme
S6 faço questão de cor. •
Quero que ela' seja boaslnha*-
E não me negue o seü amor.

(Breack — Senão eu acho ruim).

Quem' fala a verdade
,Não merece um castigo'Aprecio muito o"fllrt"
Mas amor não ê comigo.

Se por acaso algum :di_
Alguém por mim se. apaixonar
Eu farol todo o possível
Para esta pequena amar.

(Breack — Meu Deus que vida)»
"Rainha do Carnaval" (sam-

ba), oferecido á "Embaixada do
sossego",- . - '"";

MJnha nêg» - •.'¦_! ¦:¦¦' •
Meu nego (Abro alas) . (Bis)'• Dêm passagem -'-¦
Pra Embaixada dO. Sossego. .

Recebemos um diploma¦-..'_ ,\
E tombem unia medalha
Que ganhamos noutro dia
Quando fornos na' batalha.

n
Nos Tenentes do Diabo
Tem lugar especial
Pra Embaixada do.Sosscgf
Bainha do Carnaval.

Ary Fragoso (Cauby), além du
compositor é pianista, bOnjIsta e
"otras cositas mas".

BM HOMENAGEM A* B.1RRA
DO PIBA1
VIAJANDO i

Letra e Musica de
Sebaelião Silva

Eu fiz uma viagem
A Barra do Plrai.
Encontrei uma menina
Tao ,bela, assim nunca" vi.

Vários corotòs serão armados,
onde .varias _ bandiui de musicas
militares farão os delicias dos
.íO.HSes.
:"Vali03os'prêmios serão comi o.
ridos aoe blocos, mascaras o fon.
tostas que mais se destacarem.

Farta iluminação se verificar.
ao lado de üma artística engala-
nação,a caráter.

AMANHA
EM BENTO RIBEIRO —

Amanh- rcaliza-se na rua João
Vicente, no trecho. comprt.idido
entre'as ruas A.podl e Divisória,
urou,' monumental batalha de cou.
tett. promovida pelos Ombalxa-
ddtou "ale 

Bento Ribeiro,? repre-,
Hentntit.eu na Comissão de Cama-
vol composta dos Srs.: -João

José Rodrigues,, Antenor Jacyn.
tho de Almeida. .Wenceslau San.
tos, João Ai ves, Antônio Siiva,
Euclldes Alves Queiroz e Hctri.
que Bonilha.

Este grandioso prelio ê em ho.
menagem aos cronlstoas carnava-
Iescos.

A comissão promotora da ka.
talha resolveu que o Júri seja
composto pelos cronistas carna.
valescos que fazem parte dos ma.
tutinos e vei«p-;rtinás carloc«a..

Aos ranchos, blocos, escolas de
samba, cordões e avulsos, qu«
melhor. so apresentarem serão
distribuídos valiosos prêmios.

RUA PEREIRA LAND1N —
Reallza-se amanhã uma monu-
mental batalha de confetti e .an.
ços perfume em toda a extensãc
da, rua Pereira Lanain, promovi,
da' por uma comissão de moças
moradoras na referida'rua.

Tr& coretos e oandas mtllta-
res animarão ofl foliões até as 24
horas,' havendo prêmios aos Mo.
cos e avulsos. • . "
7 A ..omissão ê composta ., das
Srtasi. AmVlio Vilarinho, .,,-W».
Jardim, Dlvette Silva e a Sra.
Alzira Cardoso

RUÀ GENERAL SILVA TE-
LES — Promovida pelas fami
lias locais- realizar-se-á no dia
31. à rüa General Silva Teles, no
Andarai. a grando batalha de
confetl promovida por um gru
po de famílias do bairro. Reina
muito entusiasmo para esse
festejo em louvor a Momo.. £»
fua 

General Silva Teles serão
rmados tres artísticos coretos:

As senhorltas que fazem parte

Brasil, a comissão julgadora, dos-
empunhará a sua missão.

Os promlos serão lnumoros
sondo classificados os vencedores
no primeiro dia, o distribuídos os
ricos troféus no sogundo dia.

Para a clusslflcução geral, se-
rão assim divididos: 1°, 2o. 8° e 4o
pr-mlos Blocos em autos, Io pro-
mio; Autos com fantasias, Io e 2°
promlos: Crianças fantasiadas, l
e 2° promlos; Masoaraa avulsas.
1" o 2o prêmios o melhor fantasia
bataclan (moças) 1 prêmio.

. DIA 3.
CONSELHEIRO OVt-OARIO. K

DERBY CLUB — Dla^ 2 a.
fevereiro. Monumental pataina
do çontetll nas ruas Conselhei-
ro Olegarlo e Derby. Club sen-
do a da primeira destas ruas era
homenagem á Fabrica, de penr
nas "Brasil", estando & fren-
te dos mesmas os Srs Djalma
Bolívar Oswaldo Losslo: José
Rlbeiroí Álvaro Reul e Oswaldo
Leão.

A ornamentação está a cargo
do competente elotrlclsla Mocaos
fPae da luz).

RUA DERBY CLUB — Dia
2 • de _ everairo.

RUA FELIX DA CUNHA — Em
homenagem ao Amet-.ica Voot.
bali Club, todo o bairro da TUuca
vai sentir socegas-rio. próximo dia
2 de •'. evon>Iro, com a'-rea.li?—.ao
de uma formidável batalha de
confetl, na ruaFeilx da-Cunna.

Os cronistas Já a denominaram
de "Bata!ha<alnha" tal o *»pien-
dor de que se revestirá. .

ÓS proprtoa tlju-onos flcurãt)
"grogy" quando tiverem essa
formidável noticia. Mho»„,ha

Ainda mais sendo a batama
rainha» em homenagem ao Ame.

da noBsa melhor, soclcdudt, resl-
doutos em Niterói e emprogan-
ilo a atividade no comercio Cario-
ca, fundaram um bloco denomina-
tio "Gaviões Teludos" e organiza-
ram umn colossal batalha dè con»
fetti para o dia 1." do. l-.verelro,
na barca Imbui, cuja partida de
Niterói se yorlflcai- ás 7 horaa.

RÜA SILVA GOMES — Cas
cadura — Realiza-se no próximo
dia 6, de Fevereiro. malB uinai
monumental batalha de confettsl
e lauça-porfumes - na rua Silva
Oom-s. promovida polo 7 bloco
dos Lords: Lourinhn. Cavanaa-
que, Testinha. Conquista. Russi
nho e Vê tudo; dedicada.aos mo
radores dp lugar e ás distintas
famílias da rua Silva Gomes;

LIGA BRASILEIRA CONTRA
A TUBERCULOSE

SOCCO RR O GRA1UITÜ
roseo i liuts ommagrecendo . ferdo o appeilte « at

torças . Vâ aos dispensarlos do -icts itrontt do Theatro
Phonix avenida feOrt li 1381 Além dos exames d« latio-
ratorlo e pelos raios X ahi lhe' ser» feito o tratamento pot
especialista* ds tones pratica Medico tnjocçôo» remédios
e leite gratia ,

Conselhos nycienicoa Adnissao de crianças traças no
Sanatório U. Amcllu. tt-quetá)

VaoclnacAo. contra a tuberculose oelo B. C. Q-
(C 42»0t

-"COHKTOS HAHA BATMi."A?_____?Í'r,m

EM SAO CRISTÓVÃO —; Reall.
za-se no dia d do Pevetolro a mo.1'
numental batalna de confetl'dedl-
cada ao Centro Politico de são
Cristóvão, em homenagem ao Dr.'
J. Joneo G. Gonçalves Rocha.

A comissão compor.ee.á dos se
guln.es foliOest' Henrique 1 Glme-
nez, José Casca'-dotl Jalr NVnva,
Gentil Gomes, Moacir Ciquelra e
Senhorltas Alzira Alvln. Dolores
Alvin, Elza Rebtíllo, Arturlna Re.
be'lo, Maria Barreto o Odette de
Oliveira.

Não tem poupado esforços para.
que esto fique memora.vol nos
anõls carnavalescos ..•,..

liiA 7 *

NO "TAIOBA" DE CASCA-
DURA — Reina grande entuaios-
mo entt. os pasageiros do "talo-
ba" de Cascadura que parte do
ponto ás 8 horas e 10 minutos,
pela grandiosa batalha de con-
fetti qu0. ali ee realiza todos os
anoB.

A comissão do Bloco dos 8 e
10, composta dos Srs. Antônio

-José de Freitas; Latayotte Mou-
ra; Pedro Vieira de Carvalho;
Eustachio do Carmo; Mario Cor-
rêa Câmara; Joeé Pinto Dique e
outros não têm poupado eefor

SOCIEDADE DOS AMIGOS
DAS ARVORES ;

TESES E CONTRIBUIÇÕES
APRESE.MTADAS "A' PRIMEI-
RÀ CO.NFliRKNCIA BKA-1-.
RA DE PROTEÇÃO A' NATU-
REZA. ''•'-;i "'•'

A prlnieiira Conferência Brasilei-
ra de Proteção á Natureza promo
vida pelo Sociedade doà Airugoi:
das Arvores a reunir-se no mês-
de Abril próximo sob o nltò pa-
troclnio do Dr. Getulio vargaa.
Chefe do Governo- provisório,
constituindo rio nosso meio um

o M_l,,oh rV^^^o^i.^ «.«co
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rica Foot.bal Club. que t*m a
preferencia incondicional de,-to.
das as garotas do bairro.. •„¦

A comlspão não tem poupad'
esforços, tendo, entregue a com
fecção do coreto-chefe ao conhe-
cldo armador Carlos Monteiro, e
a Iluminação â Raul Monteiro
que vão desacatar os bairristas

Serão distribuídos prêmios nu.
merosos, sendo a lista, publicada
multo breve. '¦ ¦_.¦'¦ ""•'¦' .

Tocarão duas bandos de muoi.
cae esplendidas. ..

Será uma grande vitoria paro
o America e para o "bloco telia.
no", organizador da ba.aina»

Üwüül _Í
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Sebastião Silva-

Conversa puxa conversa
Assim diz o ditado antigo
Em menos do'dois minutos
Ela falava comigo.

Ao chegar lâ na Barra
Que grande satisfação! ;¦
A menina disso assim
E* teu, meu coração.

Ao regressar do dita Barra
Vinha muito apreensivo
Pensando ainda falar com ela
.E ela falando cominge.

; SALVE UNIÃO DA ALIANÇA
' Marcha —" musica. * letHt" de

Lòurlval Eranclsço..Carneiro..-

RUABARSO DE IGUATEMI —
Está definitivamente marcado
para amanhã o grande prelio car.
navalesco que será travado na
rua Barão de Iguateml (Praça
da Bandeira)'.

Nos ultimes dois anos a orga
nização dessas batalhas coube ao
Independentes Sport Club; este
ano, porém, os moradores locais
anteelpánun.rio para homenageei-
o referido club.

A lista de iremios ê numerosa
destacando-se o belo troféu ote-
recldo pelo homenageado para
ser entregue ao melhor conjunto
de samba que comparecer aos re-
feridos fest _os.

AVENIDA PASSOS — Depois
AVENIDA PASSOS - Ama-

nhã, nesta bela Avenida, inicia,-
tlv ada conceituada A Cedofeita.
Cluco coretos e bandas de rnu-
slca abrilhantarão a batalha,
que será de grande repercussão.
Completa ornamentação e ilumi-
noção Já foram inicadas. será a
maior festa do ano!" 

PEDRA DE GUARATIBA —
Reallza-se amanha 28, a seg-un-
da batalha de confetl brilhante-
mente organizada por excelentes
e denodádos carnavalescos e -a
julgar-se pela realizada domingo
passado.- Justo é esperar-se o
grande,.sucesso que vai cansar
tal festa.

Abrilhantará a, batalha f« har-
moniosa banda do musica do
Pedra .Sport Club, sob a regen-
cia do seu maestro. ,

Serão distribuídos brindes l» ou
tros' surpresas. Todos á Pedra,
todos, ft colossal batalha que «
em liomenagem a todos.

RUA PEREIRA LANDIM —
Ramos — eRallzar-r.e-á amanhã
em toda a extensão da rua Pereira
Landim.' uma monumental bata-
lha dé confetl e lança-perfume, em
homenagem ao Dr. Pedro Ernesto

"A Noite".
Três elegantes coretos serão ar-

madÒB ende bandas de musl-ja dos
Escoteiros de Ramos dellclar&o os
foliões.

Hoverá prêmios valiosos que se-
rão conferidos aos blocos, etc...

A comissão composta do pessoas
da fina sociedade leopoldlnenso,
está ásslm constituída: Sra. Se-
vero Cardoso, Srtas. Aida Jardim,
Analla Vtlarlnho e Dlxette Silvo,
os Srs. Humberto Izzo, Severo
Cardoso e Ary' Gulnia"râes.

da Comissão Central organiza:
dora vestir-se-ão de "Cavadou-
ras de ouro", etn trajes de des-
focado efeito. Haverá prêmios
para as fantasias mais "chies",
para os automóveis melhor or-
nanientados, etc.

RUA S. LUIZ GONZAGA Ê
LARGO DA CANCELA — Pro-
movida pelos SrS. L_I_'A"cci0-
11, Mario Durão e Alfredo Soa-'re Vinagre com o concurso dos
moradores e comércio locai- á
realizar-se no dia 31 do cor-
rente. i

Manonumental batalha de con-
feti em homenagem aos Srs.
Drs. .Luiz Aranha, Henrique
Maggioli e Mario Antunes, na
rua S. Luiz Gonzaga no trecho
compreendido entre a Praça Ma-
rechal Deodoro e rua Emanei-
paçào.

No local do prelio serão ar-
miadoe três artísticos _ coretos
aonde tocarão duas bandas de
musica e unr excelente jazz-•band; havendo grande distribui,
ção de prêmios aos melhores
ranchos, blocos e fantasias avul-
sas que compareçam.
RUA BELA VISTA — Realiza-se
no dia 31 do corrente més, uma
fortnidavd e piramidal batalha
de confetl e lança perfume na
ruaBela Vista, no Engenho "Novo
organizada pelos moradores e co.
mercio, local.

Estão sendo armados para este
flm\.qUa'tro coretos, estando a or-
namentasão da rua,, entregue _
competência artística dos Sra
lords, Goi-ur/i _ Marisco' (duis).

A '.conhtclda fo!lã do -arrabaldl,
D. Ra.ta.Coco estará presente
tendo instituído um prêmio para
quem dansa>- melhor do que ela.

Sarãos d(strlbutdo» vario
promlaiS, oferecidos pelos co.
merclanws locais e pelo Sr. Te-
nente Genesio, organizador da
monumental batalha, que ofere-
eeu a mesma, a imprensa carioca.

RUA DOS CAJUEIROS E BEN-
TO RIBEIRO — Os moradores
da rua dos Cajueiros e Bento lli

E. m Central
c§© Brasil

1. .PARTE .\

BANHOS
^. _V;; FANTASIA
BANHO DB MAR'A FANTASIA

NA tt.tta r>Tl PAQUEtTA'

Oe rawádóree da encantadora
STiha de'Pàquetá, aguardam com
andedaVle o próximo dia 4 de Fe.'
vevelro, em que será realizado o
monumental banho de mar a fan-
taala, .na belisslma praia da "Mo-
«reninha**.

Os preparativos vão bem adion.
tados ,e a comissão não tem pou-
I>odo sanriílcios para dar o maior
brilhantismo possível a essa festa,
qne forçosamente «instituirá uma
<5as notas alegres do carnaval des.
te ano. ' -

A praia está sendo artlsticamen
fis oc_as___tada\» vários coretos

Sorrir brincar '-;*-.
Esta Canção * u .
Que.taz palpitar
Os corações
Nestes três dias de,harmonia
O prazer da melodia
Quem nos, traz a sensação
Como é belo
O delirar
Quando na Avenida
A passear
Todos cantem com gentileza'
União da Aliança
Que vem comprlmer.tar.

_.• PARTE
'' "i 

. '

Quando o povo carioca
Saúda esta linda Canção
A inspiração do nosso amor
E' a confraternização
Salvo União da Aliança
Com grande satisfação
Cantando e sempre dizendo,
Terá mil vitorias
E mesmo de coração.

DIA 20
RUA LINO TEIXEIRA — Rea.
llzàr.se-ft. no'dia 29 de Janeiro.-
em todo o percurso da rua Lino
Teixeira, Estação do Riachuelo,
grandiosa batalha de confetl o
lança;l perfume em homenagem
aos moradores do aristocrático
bairro, sondo distribuído pela co-
missão numerosa, e'valiosos pre.
mioe .ie melhores fantasio», ao
mais bem organizado bloco, idem
rancho >,ao carnavalesco mais ee
ptrituoso. .,' ,-._ _,

Serão armados sèls coretos e
terá uma iluminação fierica. es-
tendo a cargo dn or. amentacao
uma .das melhores easaa deste ge.
neroi ,

FE_/ÍPE CAMARÃO — Reall-
zar-se-á dia SO de Janeiro, terça-
feira, na rua Felipe Camarão, em
Vila Isabel, a maior- batalha do
logar, dealtcada ao matutino "Dia-
rio de Noticias" © a proferida
Agua fle mesa Nazareth.

Serão armados três artísticos
coretos. A rua ficará profusa-
mente iluminada com lâmpadas
coloridas em toda a extensão.

. A comissão julgadora será pre-
sldida por um representante -do
"Diário dc Noticias" e um das
Águas Nazareth.

Haverá farta distribuição de

beiro, d% parto do Barão de tíão |Fellx, ao3 Cajueiros, organizarão (
unia batalha úo confetls e .ánça
perfumes para o dia 31 do cor-
rrente, quarta-feira,
pedem <--s o comparecimento das
escolas de sambas e blocos.

DIA 1»

RUÀ PONTES CORRI-A — Por
motivo da força maior, à comls-
são promotora dnsta batalho, ro-
solveu transferir do dia Io de Fe-
vereiro como% já havíamos. notl-
ciado, para o dia 7 'dó mósmo
uiês; ..

A comissão espera obtèi o apoio
dos respectivos moradores.

A comissão tem á frente o ve-
terano Carlos P. de Lemos, Mu-
rlllò P. Cordeiro, João B. Neiva e
Elias A. Miguel.
RUA BARÃO DE MESQUITA —
Promovida pçlos; negociantes e
moradores locais, reallza-se no
dia Io de Fevereiro, uma' monu.
mental batalha de confetl e lan.
ça perfume na rua Barão de Mes
quito,» entre Souza cruz e Ferrei-
ra'Pontes.

Será um acontecimento, visto
que a comissão organizadora não
tem poupado esforços para que
o mage3toso prello seja coroado
de exito.- Nada menos^de sois coretos se.
rão armados, onde varias bandas
militares deliciarão 0s foliões até
as 24 horas, havendo um coreto
para a .(...missão. .'¦',,'" Vários nremios serão conferidos
aos blocoB, ranchos e mascaras
avulsos.

Outras surpresas estão rezer.
vados aos foliBes inclusive uma
farto iluminação multlcor.

A. comissão está assim «Mijtl
tuida; Stas. Brostl.ina Bastoa
Laura Teixeira,' Maria Aparecida
da Cunha, Vitoria Eugenia Peres
Labrinla e Nelza Chlgnall. -. .

Oti arsí. Armando de Telles.
Manoel Henrique da SiNa, A. F
Motos e Adolfo Oliveira Heitor
Terloço Lacqla,- Frederico M.
Soares.

RUA , GUANABARA — Dpls
dlaa de batalhas — Uma-grande
nova ostolrou ante-ontem pelos
nossos arraiais carnavalescos. «A
realização de uma dupla batalha
^confetl na aristocrática ^ruaPinheiro Machado, antiga Guana-
bara, na Laranjeiras I

E era vordade. Nos dlos 1 e -
de Fevereiro, sob o responsablll-
dade exclusiva dos Srs. Affonso
Gonçalves ti C, proprietários do
Bar e Confeitaria Bataclan. serão-
realizadas duas Importantes ba-
talhas carnavalescas, que marca-
rão época entre os nosso» foliões.

E' a primeira vez que essa vta
publica se empenha numa festa
popular, e dal o Interesse que a
referida noticia despertou.

A batalha do dla.l é dedicado
ao Sr. Chefe dó Governo Provi-
sorio, Dr. Getulio Vargas, e a do
dia 2 é em homenagem ao valo-
roso Fluminense F. C. e ás fa-
anillas locais.

Três bandas militares abrllhan-
tarão a festa, em coretos que se-
rão armados nas esquinas das
ruas Laranjeiras. Álvaro Chaves

rainha"
RUA PEREIRA NUNES —

Realizar-se-á no próximo dia 2 de
Fevereiro, uma .monumental e
grandiosa batalha de confeti e
lança-perfume em homenagem ao
"Jornal do Brasil". .

Esse gigantesco e brilhante
prello*carnavalesco IrA constituir
mais Uma demonstração de vlta-
lidade dos foliões de Vila Isabel,
onae aparecem ,á frente desta
oportuna Iniciativa os figuras po-
pulares e estimadas de Hermano
Dutra Mello e Eurtco Solon RI-
beiro, auxiliados pelas Senhorltas
Idealeda e Zenith 'Vargas, Nalr
Cardoso, Alalde Santana, Ondina
Raimundo, Leonor Peixoto, Irmã,
Nair e Odete Eiras, Nair Fernan-
des e Léa Ferreira Alvos."

Serão armados quatro, coretos,
sendo um para a comissão orga-
nizadora"e três para bandas -úe
musica -'milltarlaaiJas.-"-'-;;5

Vários e valiosos'prêmios serão
distribuídos entre os blocos,, ran-
çhos, carros, etc.

- RUAS MARQUES -OE^O-INDA,
ASStINC«*»0 E MARECHAL NIE-
MEYER — Em homenagem aos
moradores e promovida por uma
comissão chefiada pelos Srs. Ar-
mando Marques Barbosa e M. G.
S., real!zn-se uma monumental
batalho de confetl no local acima,
sendo armados trfis coretos, nos
quais tocarão bandas-dt- musica
militarlsadas. Haverá premiei
poro ranchos, blocos, _ rupos, cae.

Dl_i3 ,
EM OS7.V_PO CRUZ — rvo.

mete ttrande sua^sso. ás batalhas
projetadas para Os próximos dias
3 e 4 ie Fevereiro.

BANGU' — ESTRADA RIO
3. PAULO — Alcançaram extra-
ordinário exito . as batalhas âe
confetti que os proprietários do
"Bar Rosemberg" realizaram sa-
bádo e domingo últimos em ho-
menagem oo Bangu' At'et'Ço
CÍub, campeões.cariocas de 1933.
Reinou absoluta" ordem e enorme
assistência, comparecendo tçraii-
de numero de blocos, escolas de
samba e fantasiados avulsos.

EM BANGU' — NA ESTRADA
RIO-S. PAULO — Os proprieta-
rios do Bar Rosenberg tendo á
frente o Sr. Manuel Santa. Rosa,
folião da volho guarda, estão pro-
movendo para os próximos dias
3 e 4, duas grandiosas e super-
magestosas batalhas de » confetl,
aue vão deixar muita gente com
água ho bico. O Santa Rosa custa,
mas quando entrea ho brinquedo
perde a vontade de sair.,

Como da vez anterior haverá
um concurso dedicado aos blocos,
cordões, escolas de sambas e avul-
sos que comparecerem nas aludi-
das batalhas.

A RENDA INDUSTRIAL —
-IIA.MADO A DEPOR — DIS-
PENSADOS — O CAN-ELA-
MENTO DE INSCRIÇÕES —
PASSAGENS RDQU1.S-TADAS

— TRENS PARA «MANGARA-
TIBA — TRENS PARA RE-
CREIO — ACIDENTE EM TE-
REZOPOLIS .'— O TRANSPOR-

TE DE FRUTAS — CHA-
MADOS

DIA -

RUA PACHECO LEÃO— No
próximo dia 4 de Fevereiro. rp_a-
liza-se ns rua Pacheco Leão,
uma Imponente batalha de con-
fetti. promovida em homena-
gem a Companhia America
Fabril e ao Joeltey Club Brasi-

EM SANTÍSSIMO t- Na rua de
Santíssimo, aprasivel localidade do
ramal de Santa Cruz. haverá no
próximo dia 4 uma piramidal
batalha do confetl em ho-
menagem aos lavradores da loca-1
lidade. ¦

A comissão promotora que e
composta dos, Srs. APoHnário Al-
ves MartlnS, Antonlo Costa, Fre-
derico Torres Braga. Carlos Pesset
e José da Paixão Paiva, estão se
esforçando para que alcance torto
explendor.

Será armado um artístico coreto
onde uma excelente banda de mu-
sica deliciará os foliões e haverá
um concurso cóm valiosos brln-
des aos melhores blocos e escolas
de samba.

Dia 5
RUA VISCONDE DE FIGUEIRE
DO — Reallza-ee no dia 6 de
Fevereiro, monumental batalha
de confetl. e lança-perfumes. em
homenagem ao 1. Rettlmento de
Cavalaria Dlvlsionaria.

dia e ;r
No dia 8 de Fevereiro será éall

zada a grandiof- batalha de con.
fetti nas mas Jorge Rudpro » 01-
to de Dezembro a»m homemgem
ao Sr. Cons'antino Pinlo Coelho
e aos demais moradores.

A comissão oreranizadora da
çrandlosa batalha de -onfetti vSm
mui r5SP?itofnmcnte agradecer a
bOa von-ade dos moradores que
a auxiliaram. _., ..

NA BARCA IMBUI - Dia 1.

A renda industrial da Central
do Brasil, inclusive as estradas
de ferro filiadas, no dia 25 do
cerrenta atingiu a importância
do 5O3._S4?600 para mais ......
53:5771100, sobro igual data do
ano anterior.

 O delegado do 18* Distrito
Policial solicitou â Central do
Brasil, a presença naquela dele-
gacia policial, do guarda freio
Paulo de' Miranda, do destaca-
mento de Alfredo Mala ás 12 ho-
ras do dia 27 do corrente, afim
do depor em inquertlo. ,Foi dispensado por abando-
no do emprego, o trabalhador
extraordinário da Central do Bra
sil, Zoroastro Miranda, da esta-
ção de Barra Mansa.

 A administração da Central
do Brasil transcreveu em oficio
circular o acórdão do Conselho
Nacional do Trabalho, de-,24 "de
Agoirto de 1933 sobre o cancela-
mento de inscrições na Caixa de
Pensões e Aposentadorias da Cen
trai do Brasil, recomendando
quo esses pedidos devem ser dl"
rígidos diretamente á Junta Ad-
ministrativa da referida Caixa.

A estação D. Pedro II ior-
nece-u ontem, por conta dos íl-
versos Ministérios 51 passaseiw
na importância de 2:400$500.
Essas requisições foram assim
distribuídas: M. da Vlação, uma
passagem na importância de
121$; M. da Guerra, 12 n»
quantia de 50OÍ10O; M. da Jnstl.
ça,. quatro no valor de 217S900*.
e M. do Trabalho. 33 num total
de 1:439$300. .

A partir do dia 28 do cor-
reiite, correrão todos os domln-
eos até segunda ordem os ,*;rens
SI 7 e SI 2, com o seguinte ho-
rario: SI 7— D. Pedro II, 1 bo-
ras e 30 minutos; devendo cho-
gar a Mangaratlba as 10 horas.

SI 2 — Mangaratlba, 15 horas
e 10 .minutos, devendo chegar a
D. Pedro II, ás 17 horas e 82 ml.
nutos. Nestes trens só »iaverá
p.i!,sagelros de 1* classe.

Todos os lugares terão aumen-
to de 18000 por lugar numerado.' — A administração, da. Central
do Brasil determinou a criação
de um trem para atendir a atra.
cncla de passageiros, na zona de
veraneio- o qual correra, aos ia-
bado.. á tarde e. voltará aos do-
míngos á noite. .Esse trern cireu-
lará aa,bitola larga de D. Pe-
dro II a Barra do Pirat .dando,
correspondência ,em Belém.:.a um
outro que irá até Paty dc'Alteres
na Unha Auxiliar, o Cidade de
Vassouras... Os reíerlao?„.tre^
rorrerüo somente aos sábados na
Ida e nos domingos na voita, ©
nna vésperas de feriados e regres
sando no? dias seguintes.

O horário será inlciaao t. par-
"_^eO 

trem do Terezopplis.-.che.
cou ontem, a esta Capital, com
atrazo de duas horas e.-40-mlnuT
tos, devido oo descarrilamento de
uma maquina *rtI-*W°W«{«
Raihvay no quilômetro 43. . US
íretisda Central do Brasil fizeram
baldeação. , . AS Paiulo Rallway comu-
nicou á Central do Brasil, que a
purtlr do 1 de Feven.iro proxl
mo, bem como as companhia»
Barra Bonita, Morro Agudo eJO-
boticabal yão conceder abaUmen.
to de 60 "Io nos fretes de frutas
frescas ou verdes do,pajs, açon-r
dicionadas ou a granel, quando
despachadas por trens.de carga-

— Estão chamados a compare-
eer á segunda secção do Trafego
da Central do Brasil, para fins
de seus interesses os Srs ku
bens Bruno. José Pinheiro da fali
va e Mario dos Reis Tavares.

l-i-STrr_-ral_-Mour_ d. fo^í. - y_ne_T_p«_

«O MALHO" — A espantosa
tragédia do arranha céu Marti-
nelli é a capa sensacional de
«O Malho" desta semana, dese-
nhada sob o tema de um con-
to-reportagem de Joao de Minas.
tão estranho como brilhante. Mas
não é sô: reportagens Interessar
tissimas, produções dos nosso3
melhores poetes e escritores, no-
miravels paginas fotográficas
sobre os mais lindos recantos dq
Brasil, a crônica semanal de Be-
rilo Neves, a costumeira pagina
dupla sobre cinema, novidades
internacionais — tudo quanto o
leitor inteligente deve exigir da
um maganlze moderno, encontra-
s=_ no ultimo numro de "O Ma-
lho". bem escrito, bem ilustrado,
bem feito. A secção de modas e
elegância feminina dirigida por
"SorciéTe" eetá repleta de novi-
dades que nenhuma senhora de-
ve desconhecer.»

quanto visa esclarecer problemas
da Economia Nacional-até aqui
bastante de_curados_stâ ¦ 7sendo
objeto das • atenções •_ simpatias
de cientistas.e estudiosos desses
assuntos como o demonstra o
grande numero de teses e contrl-
buições já recebidas pela Socie-
dade.. '. ,,

Até «ta data elevam-se a mais
Je 'seteilia. c. trabalhos destina-

c. a»-- ,c-'rt_mf ¦ ¦ •' • ¦¦¦"¦¦c ú:'..llsUl
que abaixo,publicamos, convin-
do assinalar que, entre eles,. ti-
guram duas valiosas contribui-
ções'-• enviadas- espontaneamente
da Argentina pelo professor dou-
tor Huso salomon. presidente da
Comissão Nacional Protetora da
Fauna Sul Americana e doutot
José Llebeitnann, do Jardim Zoo-
lógico de Buenos Aires, sobre
"El problema de Ia proteciôn a
Ia Naturaleza en Ia.Republica
Argentina» .

São as.seguintes as contribui-
ções recebidos: -

I — Educação. 1* — Os Par-
quês.da Alemanha — pólo pro-
fessór "'bf. A. J. dè Sampaio.
_• —. Da ação, protetora doa ar-
vores sobre os benefícios da vida
— pelo professor Dr. Saladino
de'' Gusmão. 3o — A arvore pe-
rante a filosofia, pelo professor
Dr. José Caetano de Faria. 4° —
Arvores e Florestas, palestra
para os alunos das classes prima-
rias; »exempliflcação didática pe-
10 professor' Durval Pinho. 5" —
Clubs"Escolares' de Amigos da
Natureza. Comentários . dinaroi-
cos. 6° — Hortos Escolares e a
Proteção á a.aturezo. T — O
Parque de Mont-Vernon. 8° — A
estação botânica de Brignoles,
França polo Dr. A. J. de Sam-
polo., 9. —-'Postulados ;sObre. o
Problema -Florestal, pela Socie-
dade dos -Amigos dss -Arvores.
10" — Influencia da flora sobre
a evolução humana — pelo Dr.
Augusto de Lima. 11" — A Pro-
teção á Natureza e. a Suciedade
dos Amigos de Alberto Torres.
12»  Monumentos naturais- da
Hungria. 13o — O museu da es-
cola regional ¦— por Maria da
Gloria Valente — Contribuição
publicada na Revista Nacional de
Educação. 1'4° —'• A primeira fes-
ta das arvores no Rio de Janel-
ro. Comunicado do professor
Durval Pinho. 15*— Arquitetu-
ta paisasSsta {_' pelo Sr. Arruaa
Camará. ."'.'Contribuição publicada
na "A Lavoura". Comentários.
56» — o. importantíssimo proble-
ma da escola rural — pela pro-
fessora .Ada Guimarães plmentel
("Jornal do Brasil" de 31-12-33).
17») — Construção de choupanas
pelaa crianças. 18" — Programa
de sllvicultura e proteção â flora
no Brasil — índice de um pro-
grama para as escolas primarias
— pelo professor Durval Rlbeirc
de Pinho.

II — proteção d Natureza em
geral —'_> — A proteção A Na-
tureza na Alemanha •— p.or-Lina
Hirsh. 2" — Proteção &¦ Nature-
za — por Alexandre'Curt- Brade,
«p _ parques Nacionais nos Es-
tados Unidos. 4? — A Primeira
Conferência de. Proteção á¦ Natu-
reza no Brasil — por Virgmio
WernecK Campello. 5° — propo-
sicões para a proteção dà fauna
e da flora brasileira — Pem 'P"**
íessor Dr. Hugo Salomou, de
Buenos Aires. C — Contribuição
da Republica Argentina á Pri-
meira . Conferência Brasileha de
Proteção á Natureza, o proble-
ma da Proteção á Natureza na
Republica Argentina — pelo Dr.
José Liebermann, do jardim Zoo-
lógico Municipal de Buenos'.; Al*
res jc ^ A Proteção da Nature-
za'no Brasil. 8» — Oficio lnter-
nacional, de Proteção á Natureza.'9. _ parques Nacionais — pelo
Dr. Raquette Pinto. Contribui-
çõo publicada na Revista üacio-
nal de Educação. 10* — Resulta-
do da Conferência Internacional
para a proteção da Flora e da
Fauna na África. 11" — Touring
Club d<? Franca». Manual do 1 Ar-
bre. Noticia. 12" — A ^Prot^
ção â,Natureza na Holanda. 13
— Proteção 6. Natureza no Con-
selho Internacional de pesqulzais.
14» __ a proteção á Natureza em
Pernambuco. ~ ;-'-.-.

in — Qeologvi. Silo e sub-
silo  _» — Grutas e sumldouroe
no Brasil — por Carlos Vianna
FrtMre, preparador-do Museu Na-
clonal. 2o — A Gruta do Alam-
bart — toot. Magalhães Corrêa.
Contribuição -/publicada no "Oa-
relo da Manhã" de 3-12-933. 3" —*
Acidentes geo-morfologlcos de
Gotaz, Serra Dourada. Fotogra-
fias ' do correspondente da Socie-
dade 4o — Monolltos do Estado
do Paraná — fotografias do so-
cio. Coronel J. Gaértner. •

IV — Flore — 1* — Explora-
çãò florestal na Amazônia. 2o —
A cultura do eucalipto -r por. je.
hovah 

"Maciel, prefeito do Muni-
clplo de União, Ceará. 3" —
.chegas ao problema da defesa

florestal no Rio de janeiro —
nor Noronha Santos, i* — Plan-
taa raras na flora brasileira. 5
— Distribuição geográfica das
Marautaceaa — por Carlos Vian-
na Freire, preparador do Museu
Nacional. 6" — Reflorestamento
Municipal —pelo professor Dr.
A. J. de Sampaio. 7" — Organl-
zação do Serviço Florestal nas
Estradas de Ferro da União
pelo Dr. G. Machado Nunes,
inspetor florestal. 8" — Sllvicul-
tura Pratica e Botânica Florestal
na Itália. 9« — Jardins Botanl-
Coa — pelo professor Dr. A. J.
ale Sampaio. 10° — Novo método
de semelar florestas. 11* — CoB-
.seqüências da devastação flocos-
tal

Fauna — 1* — Pardals-
Comunicado do agrônomo Emes-
to C Santiago Júnior de Pedro
Leopoldo, Mlnts. Boletim de
Agricultura e Zootecnica. de
Agosto de 1933. 2» — Uma pales-
tra na Sociedade de Caça e P»'ca âe S. paulo — Contribuição

:do Sr. Martinho Silva publicada
no "Cruwitro". 3* — Criação do

'bo.boletas« pequena industria

no Habltat Rural — pelo proíec.
sor Durval Ptnho,

, VI,.— Atiíí-opOioffia •— índigo-
nas — Sertanejos e ei lançai — _•
Umlmllo cientista —- pelo dou-
tor A. J. de Sampaio. 2" — Pro,
dlgios da selva amazônica por
Soares de Azevedo. Contribuição
publicada na "llevlsta da Semae
na" de 23-12-9S3.

VII 7- Blogeografla — HO.ifOl
fitara' — i» — Habltat rural bra-
slleiro. A aldeia da Estiva. 2o —
Iiabitat Rural pelo professor Dr.
A. J. Sampaio. 3o — Riquezas
da Madalena — por j. Santo-
Lima e Nomlsio de Aquino. 4o -"
O Município de Arraias, Estado
de Goiáz, pelo Prefeito Francisco
Teixeira de Oliveira Sobrinho
5?, — O «Município de Jatai, Esta-,
do de Goiaz, pelo Prefeito Ernes-
to Martins Vieira. 6o — O Muni-
clplo da Barro do Corda, Estado
do Maranhão — pelo Dr. S*
Froes Abreu. 1* — O .Município
do Formosa. Estado de Goiaz —
pelo prefeito Moysês peroto. 8*

O Município da Capital de
Goiaz — pêlo Prefeito Jo«qul_i
da Cunha Bastos. 9" — O Mu.nl-
cipio de Taquatinga. Estado d_
Goiaz - pelo Prefeito Leonardo
Carmo Lima. 10* — O Município
de Plrenopolis, Estado de Goia3 •

pelo secretario-, encarregado do
expediente da Prefeitura. 11* —•
O Município de Santa Luzia, vEs-
tado de Goiaz — pelo Prefeito
Sebastião de A. Machado. 12" —'
O Município de pelotas. Rio Gran
de do Sul — pelo Dr. Atallbn
de Figueiredo Paz. 13» — O Mu-
nlelplo de Bento Gonçalves. Ea-
tado do Rio Grande do Sul, pelo
Prefeito Arlindo Franklin Bar-
bosa. 14» — A cidade e o muni-
clplo de palmeira. Estado _o
Pernambuco, pelo Sr. Dlreea
Souto Pinto. 15" — O Muni-.ipio
de Tihagf. Estado do Paraná —»
pelo Prefeito Mario C. Guimoí'
rães. 16* — O Município de Mor-
retes. Estado do Paraná — polti
Prefeito Pacifico F. Zotor. 11"
— O Município de Capivari,. Ea-
tado fio Paraná, pelo prefeito Gar
pitão. Estacio dos Santos.

VIII — Legislação '•? método
de proteção •- V — A servidão
flor_tal — pelo. Dr. Daniel de
Carvalho ¦¦. - Contribuição publl»
cada no "Diário de Minas" de
28-12-933. 2° — As leis ile caç*
s a Proteção, ft Natureza em ge»
ral.-3* — A defesa da No tureza.
e a legislação florestal ••• pelo
professor Eugênio D'Alix_..)nt!ro.
4" — Sugestões ao decreto cju-
regula a caça no Brasil — polo
Major Snmuel Rarrelra. t." ••- A
Italii FlOresUU — Oolltribuíçãaí
do professsor B^igenlo -D'Alessan-.
dro.

A A. B. 1. E A ASSIS-
TENCIA MEDICA AOS SEUS

ASSOCIADOS
O jornalista Sr. Edgard Mello,

soclo da Associação Brasileira
de Imprensa, que se encontrava
enfeTmo na Casa do Saúde Dr.,
Pedro Ernesto, enviou no presi-
dente daquela associação de
classe a seguinte carta: — "Ten-
do obtido alta da Casa de Saúde
Dr Pedro Ernesto onde, como
membro dessa benemérita Asso-
ciação, fui acolhido com a maio.
simpatia e consideração, so ter.
de submeter-me a uma operação,
venho agradecer-lhe os bons ofl-
cio da A. B; Ia e a dedicaçõ.
de V. Es. para com os auxilia-
res da imprensa. Outr-S_im„.
cumpre-me manifestar a minha
gratidão aos operadores Drs. Man
rio Mello e Odilon Baptista. oa
quais se houveram com profi-
cioncia e dedicação, sendo d«
considerar o desvelo e o carinho
que me foram dispensados at,
aludida Casa de Saúde. Apre-
veito o ensejo para reiterar a
V. Es. os protastos de elevada
estima o consideração. De V. E_»
àt° am." e obr.° — (a) Edgar
Mello.". O Sr. Herbert Mosesa.
ém nome dos associados dá A.i
B. I. dirigiu ao Dr. Pedro E»
nesto os agradechnentc. pela
atenção dispensada àquele come
panheiro. .

INSTIl-TO DA ORDEM DOS
CONTADORES

COMO CORREU A ULTIMA ¦;
ASSEMBLE'A '

Realizou-so no dia ?5 n. »., «t
assembléa geral ordinária dee_o
sindicato profissional sob ani*
sidencia do Sr. Alberto Vieirü.
Souto e com a presença de r©>
guiar numero de soclo». •

Depois de lida e aprovada ,
ata anterior o presidente ma»
dou proceder á leitura do reis»
torio o contas da ultima dlrt»»
torta sendo tudo aceito pelq
Assembléa e consignado um TO»«
to dé louvor ao Sr. Cândida}
Moreira da Silva, ex-procurador»
pelos relevantes serviços que)
prestou á administração passa»
da, e á Ordem, extensivo a to*
dos os que o secundaram.

Quando ia ter. inicio a segun.
da *ãrte da ordem do dia, in»
teressea gerais, foi anunciada O
presença na casa do Sr. Mendes)
Cavaleiro, presidente da Federa*,
cão do Trabalho do Distrito Pf
deral. O Sr. Vieira Souto desl»
gnou, para introduzi-lo no re»
cinto, uma comissão composta
pelos Srs. Lourenço Cabral,
LourivaV Veneza e Moreira da
Silva. O presidente do sindicato
deu as boas vindas ao recém-
chegado e convidou-o a ocupa»
lugar na mesa á sua direita.

Na parte de interesses gerala
falaram os Srs. Lom-mçç. Cs.
bral, criticando a pretensão oo
interessados na abertura dc no»
vo prazo para habilitação d«
provisionados, o Sr. Enzo Perl,
o Sr. Ribeiro e outros. *

O presidente da Federação d»
Trabalho fez uso da palavra •
discorreu sobre a reivindicação
trabalhista, terminando por co»
citar a Ordem dos Contadores a
ingressar na Federação.

O Sr. Vieira Souto, a seguu?
respondeu ao presidente da Fe-
deração. fazendo rápido f»mO
de algumas lacunas da ler 19.7.o
e explicando os motivos quei ata
agora, afastaram o seu sindica»
to do seio daquela instituição.
Terminando saudou a Federa-
ção do Trabalho ná pessoa do
seu presidente e agradecendo »
honra de sua visita encerrando,
ás 22.horas e 60 minutos a ses»
são..

C "*
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Ao léo da
p$na ...

Sendo à Confederação VBraát*
letra de Desportos, a enfáade
iflclal que dirige e controlo to-
ios os .sports, no pais, nada
nals natural' qne o Governo a
l»re«tlRlo e 'tome mesmo medi»
Ias que a fortaleçam cada ves
liais. :-..,¦ -.-,¦

A campanha de descrédito qne
naus sportsmcn- braellelroe: vêm
movendo contra a, Integridade
(portiva da Confederação, só po-
lera prejudicar o bom mme do

rtball 
bragllelró, como ainda

desenvolvimento de outros
(porte, atê então desprezados pe-1
toe diretores das empresas pro-
Heslonallstas.

Os nossos dirigentes. não • de-
tom esperar.r nma pacificação
Iwnrosa entre as duae correntes,
{porque os profisslonalistas qae
íl 

'estão, nãó querem a 'pas e
lem tão ponco a ordem, mas ed-

^ente 
o dinheiro, a:' IntaVe' a

«ordem para melhor tirar pro*
feito. ,yy iy... .* .y.W

A desmedida eomplascenela
Itspensada aos • profisslonalistas,
BB> sido o maior, erro cometido
faina homens, a quem estão con*
lados os destinos do sport bra*
Jlelro. '•'.'..'".-'¦•' A «elei
• O regime mercantil Implanta* lfortaleea

Io pelo_ Inimigos dò. amadorts-
mo, além de pernicioso tslsea
Hn saa prática com o verdadel-
Jo sport...

Enquanto os amadorlstas tra*
balham sera nenhum Interesse
pecuniário pelo aperfeiçoamento
Ia raça e grandeza db sport bra*
hrtlelro, 

i;oa profls8lonalistae in*
fceresselros, com nm programa
Üe questões clubistas. enfraque*
bem moralmente essa raça. com
em sistema moderno de negocio,
Qne êlee chamam — "frofissio-

aalismo educativo".-f-,
¦ Pa-ra og pseudos-proflssloBalIs*
Ias. regeneradores de costumes,
a cordialidade e a.. moralidade
sportlva, são predicados secnn*
darias.

Do vasto e luminoso programa

Sebo 
em execução pelas emprs-

s que 
'explorara o football mer»

eantll, sao condições. es_enclals
arrancar o dinheiro do publico
fe* arrastar á pratica desse sport,
be Indivíduos inclinados, ao pra»,
per da vida sem maior esforço.

Qne importa aos remodelado-
\res do ntísso "soccer". o dosapa-
tecimento do8 grêmios qtts abra»
tam o Ideial amodoristo, se tala
gremloe não. pesam na balança
comercial T ¦ v

Que Importa aoe noraneaSore.
do football. que os demais sports
praticados no Brasil venham a
desaparecer on retroiceder desde
que o profissionalismo com Ia»
tenha vàníágehls. T:"'; r! :. V . _!»:' 

'•'j

O publico, què, Tem aprecia*
do com extraordinarlòVintèresse
6 desenrolar, dessa anarquia no
sport brasileiro, por,, certo, aln*
da não se esqueceu do que dis»
seram dè Inicio os adeptos dò
novo regime: O profisgionaHa*
mo "educativo" ô: o nnlcò si*
tema de sport capaa d«Y»or«H
par o football...

Entretanto, depois qne apare
feeu esse -profissionalismo' "fu*

tarlsta'y toi-pelor a emenda que
p sonetoj' piorqüeo football" nun*
__ esteve, tão 

' 
desfhorállzado •

knedlocro eomo no presente mo-
tento..* .... y-
I Tudo' quanto, disseram oa tal*

gos sportmens, até hoje' nada se
CealizoiH" a nSo'«'*er< r o convênio
qne fizeram, paia * cavaçao do

pinheiro,,:. 
'V . .'..'.""'.__ '¦¦

Estamos certos dé qne o,Go»
jrerno, < bem intencionado como
iestá em- resolver os problemas

K 
ordem financeira do país, a

nto do ter sacrificado cènte*
nas de-'servidores da nação,- não
deixará" de obrigar as empresas
brofiesionaligtas ao pagamento
de Impostos a que estão.sujeitas
hor lei todas as casos de nego*
feio, pois -football profissional ,'é
Eegocio e por isso ê taxado em
puenos Aires. ••.- -

a« regalias doe empresa» que
«pioram d football prOIiseional,
não podem ser iguais as que o
boverno concede .ás entidades

pue praticam o. sport na acepç&o
Ida palavra., ¦-. . '..',-"¦ '..'..'.

E', portanto, toulto natural
fcue á Confederação Brasileira
ide Desportos, unlca e legitima

Notas da Confederação
Brasileira de Desportes

O "Scratch lo Pacifico", composto doe melhorea elementos
do Chile e do Per*, que se encontra em Barcelona e que acabo
de realizar, com sucesso, nma temporada na Europa, principal,
mento ha Inglaterra, propôs A Confederação, fazer um Jogo no
Rio de Janeiro, por ocasião do son proximo regresso.

A O. B. D. aceitou a idéa e telegrafou indagando a data
exata da passagem pelo Bio. Caso possível, haverá um jogo
em São Paulo.

A Federação Paulista de Malha, entidade recentemente fun.
dada na Paultcca com o.prestigio de 10 clubs e que se jpropõe
á organizar campeonatos desse eport, oficiou A Confederação
pedindo as bases para a sua filiação.

*' Atendendo ao pedido d» 'International Amatear Athleito
FMeratlon", o Conselho de Administração resolveu enviar-lhe
duas medalhas para figurarem no quadro qne essa valorou en.
tldade vai oferecer ao seu fundador e presidente, Sir Slgfrld
Edstrom, em Agosto proximo, por ocasião da passagem do «en
20* aniversário. Esse Ato. terá o patrocínio do Príncipe Herdei,
ro e contará com a presença de nm representante da O. B. D
para bem testemunhar o alto apreço do Brasil por t_k> profícua'-presldènda.'--

A Federatlon lüstonnlenne de Football Aseoetatlon remeteu
á O. B. D. nm cartão de Bdas.Festas e Feli* Ano Noto.

A Liga Athletica Bio Grandenee agradeceu, por oficio, aa
atenções dispensadas pela Confederação' noa membros d» sua
delegação de basketball que concorreu ao 8* Campeonato BrasL
leiro de Basketball. -Y-.-¦,'. .•- -,-.

- *j í 
.r *

¦ A Liga Sportlva Espirito Santenoe eomnnteo* 
'• 

posse d»
diretoria recem.elelto pam dirigir os sea» destinos no cor.
rente-ano:*-

Campeonato Brasileiro de Football
-mmma-awm-aa-ammammamm-a-aammm^ma-mmms\\ .mi nn nn

Ò grande jqgQ de • amanhã entre
cariocas e éspiritosantenses

sporttra do Maranhlo, embarcou ontem en
regresso a S. liais, por ter sido derrotada pelos

Caso se efetive o atraso do vapor "Manaus", a detegaçSo
cearense sd chegará em Recife no dia 20, pela manha, razão
pela qual o Jogo com a Seleção do Bio Grande do Norte será
realizado no dia SO, para quo o vencedor possa estar èm São
Salvador á tempo do enfrentar n Bala no dia 4.

Está fracassando o profissionatísmo
noürufióài

A disputa do Campeonato Bra.
silelro de, Foot-ball prossegue
normalmente. Amanhã será 'tra.
?ado o match ontre o Scratch
Carioca e do Es_nrito Santo
O jogo será no campo doOota»
fogo F. C, a rua General fie»
veriono.

Os "capióhohas.?, mnl» insta.,
mente mimados pitos ¦ triiinfos
colhidos p«-!os seus ¦ valorosos
conterrâneos no basket-ball, :io
remo e n»i natação, nre.iararam.
se oom afinco e vêm dispostos
a arrancar a vitoria' dos cario*
cas. Trenós sobre trenós foram
realizados para o* preparo do
equipe, e os responsáveis pela
süá eficiência não escondera a
certeza de unia figuro brilhante
e mesmo um possível triunfo.

Tudo, pois, Indica que o Jogo
de amanhã, alcançará franco su*
cesso. i
OS "OAPIOHABAS" TRENAM

HOJB \._ _'. 
A valorosa turma do EJspirlto

Santo realiza,, hoje. o seu ultimo
trenó, no campo do Botafogo.-

Apds o ensaio a delegação "ca.
pichaba" resolverá então em de*
tini ti vo sobra a constituição do"ecratoh" qne amanhã, Irá en.
frentar o Scratch Carioca. <

O JUIZ DO MATQH
O Juiz qne dirigirá a partida

interestadual de amanhã, foi
ontem escolhido pola% porte* ln*
interessadas. O representante dò
Espirito Santo Indicou em nome
do sport "caplchába", a pessoa
do Sr. Carlos Martins dn Ro»
cba..* '•¦"

A Amea concordou eom a es.
colha e o Sr. Carlos Martins da
Pocha apesar da relntanda qne
opoz, aqulescen em dirigir a lm*
portante partida. :¦¦ ! . :;¦ '<

Carlos Martins da Rocha é no
dos juizes consagrados em gran.
des pugnas e representa nma se*:
guranço para a boa realização
do match.'

ESCOTISMf
IO» GRUPO I)R RgÇOrTEmOB

ÚÒ MAM

, UM C0NVÍT#3BRi_Í-i

NOTA DA qONFIÍDiElRAOAOj'

RealIzando.se, amanhã, - no
campo do Botafogo F. C, a par-tida do 9o. Campeonato Brosllol.
ro <le Foot-ball entre oe _oraíoh»
da, Assoclaçã Metropolitana de
Hteportes Atléticos e Liga Kepor*
tiva Espirito Santense, a Confè.
deração Brasileira de Desportos
tomou as seguintes resoluções: ¦

a) — A prova preliminar sera
realizada entre oe teams prin*
oipals. do Cocotd F. Ce do Hu-,
maytá F. C, filiados reepectl»
vãmente A Associação Metropo»
lltana de Esportes, Atléticos e Li
go de Esportes da, Marinha:,'.

o),—- abrir os portões e bllhe-
terias As 13 horas;

. o) — as entradaB nora o pn-
bllco e portadores de Ingresso
serão feitas pela rua General Se-
veriono: _. "

d) — os sócios do Botafogo
F. C. terão ingresso pessoal*
com o recibo do corrente m&s,
pela Avenida Wencesláo Braz»

e)—-pólo portão da rua Ge*
neral Severiano terão ingresso
os possuidoreb .das carteiras da
Confederação, Diretoria e .on..
solhos da A. M. E. A., L. S.
E.S.. juizes ds foot-ball da
A. M. B. A. sos permanentes
da Imprensa forneçldoe, pelo Bo»
tafogo F. C. •;¦• presidente dos
Clubs Confederados.

f) — os amadores dlsputantes
terão Ingresso eom os cartões
fornecidos pela Confederação;

fi) — o presoj dos Ingressos
será de 3.000 para geral, de
B$008 para arquibancadas,, e
103000 para cadeiras. Nestes'
preços está Incluído o selo..

n) -— fazer realizar a prova
principal ás 16 horas o a pi»
liminar ás 14 horas. ,

1) — designar, atendendo a
escolha de comum acordo entra
as entidades disputnntee, o Sr• nrlos Martins da Rocha, pára
Juta.

-»*>-

COMENTÁRIOS DA IMPRENSA
DE MONTEVIDÉU

jj>- . -—*
' 
BtíínSnto os profisslonalistas

dõ Rio impingem ao publico to-,
da sorte de mentiras e mandam
espalhar. noticias a seu favor
para que os tolos as acreditem,
não é demais transcrever-para-
hòssas colunas; a seguinte local
do "El Imparcial" de Montevl»
dfin:-; ,

Como nma nova demonstra»
çfto de quo resultaram errôneos
todos os calcn los feitos quando»
em nosso meio, se implantou o
reglmen profissional para as
atividades footboüstlcas, ai es*
tão os projetos da mor parte
dos nossos clubs, no~ sentido de
proceder quanto antes á dimi
nüição dos gastos anuais, Inv
pondo í destarte, apreciável rebai*
xamento nos "primas" e orde*
hados 'mensais qué vôm recebeh»
do os jogadores e nestes últimos
tempos -— a despeito dà afirma-
Cão. estampada no famoso i libre*
to impresso pela Liga, de que no
Uruguai se pagam salários de
tome aos que. praticam o "soe*
cer" alcançaram um aumento
que não guarda proporção com
n situação financeira das entl*
dades, a maioria daa quais atra.
vessa : momentos difíceis, me-
nos.por falta de interesse do pu*
blico, que pelo fato dos protl*
«iona!_ terem ido além de Sj-jas
possibilidades é meios.

Nesse sentido, houve tanta
presunção, que mesmo quando
os encontros do campeonato uru
guaio acusaram um aumento
considerável na arrecadação con*
sequenc|a dos preços extorsivos
estabelecidos pela Liga e clubs.
não se permitia a estes assumir
com seus. defensores o compro*
mlsso de mesadas tão exagera*

¦ • Bi'.--. conclue "Bl Imparcial
— se a atnal situação de Índole
financeira de nossos clubs, fizer»
mos desfilar todas as calamida*
des que nos proporcionou esse
reglmen, desde a decadência •
falta de vontade dos jogadores
até sua indisciplina para corres*
ponder aos Interesses do publi*.
co ha que convir nma ves mais,
que a transformação operada em
nosso football, ao invels de pró
porclonar novas è amplas satis-
facões, -nos fez cair no descre*
dito. na Impopularidade e num
caos. levando-noa a um estado
de coisas qne nem nos peores
instantes do amadorismo foi
dado verificar".

ÓÜB DOS CAIÇARAS
A testa de X de Fevereiro pro

ximo, * organizada ..pelo Bloco
Salçu' — Tá*Tá, constltuMo ..—.-— *.»/.~~ v..^.y

-Por um grupo de associados d»i diante o recibo; do mês
Club dos, Caiçaras, está desper» " , 

' 
\m ¦¦

tando grande entusiasmo entre
os foliões de Ipanema e Copo»
cabana.

OLARIA A. CLUB
Y Encerrando o sen programa
dè empreendimentos e atlvida.
des do corrente mes, realiza o
Olaria, hoje e amanha mais tres
lindas reuniOes que abaixo ds»
criminamos. .:

Sábado 37 -— Noits dansante
promovida pela ala doa cinco;
coto Inicio ás 22 horas no salão
Othelo de Souza. .

. Domingo 28 '—'. A's 10 horas
da manhã, sessão magna.'para
instalação da nova secretaria do
Olaria A. Club. cora a lnaúgn»
ração do novo mobiliário enco*
mendodo . especialmente,*' tara
esse fim, obra: de arte e Dom
gosto executado pela "Fabrica
Brasil"." . Y

A's 11 horas: inicio do grande
programa espórtivo-ayiàtório or
gánizado pelo Sr. Gomee Filho
em beneficio da casa do Garo-
to, festa de energia e lances ar»
rojados, com âcrobacias aéreas,
tres soltos em paraquêdaa. prò-vas estratoriais.. atletismo, vol»
ley-ball, football., bola militar,etc.

Os Cossacòs do Cuhan: ~*» Os¦Jossocos do Cúbán farão tres Hn
dMYexlbicões como propagandada festa de equttação *.ussa que
Será 

levada a. efeito no próximoomingo 4 de Fevereiro, emnossa proco. de. esportes. .
t A entrada dos associados serara pelo porüto principal e me*'

ARCO ÍRIS ATLÉTICO CLUB
.; CONCORRBNCiÁ' PARA ,»Üí*..' 'OBRAS. DEf .NIVEDAMEN-»

. ;T»1X) CAMPO B MURA.! .
DBA DB ARRIMOY

Por noeso Intermédio, o Sr.
Presidente do. ."Arco.iris Atleticd
Clnh''. comunica aeB interessa»*
dos, que a planta para execução
das obras acima referidas, acha.
se á disposição doe mesmos, até
ás .0 horas do dia 81 do correu'
té mês, na sede do Club, sita 6.
rua Teixeira. Campos n. 6, Es-
tação de Santíssimo.

. i e ¦*»*.»*¦ r,
REMO

RBDNIXO DÒ CONSELHO DB.
. LIBBRATIVO DO CDUB IN*

Y TERN..OXONAX, DB RE.
GAT4S V----Y:'"

De ordem do Sr. Presidente,
convido os Srs. Conselheiros a se
reunirem na sede social deste
club, nò dia 29 do. corrente âs
£0'.' horas o so minutos,, afim-1 de,
tratar da seguinte Ordem do dia:
Eleição de Nova Diretoria,'..,

Not^; —..De acordo oonri QiOrt
43 dós 

'Estatutos 
em vigor .on

sócios o-npmpritoíf.e remidos, são
Membros,p^rmànentésVdft'¦' Cfciwè..
lho.Deliberativov,.,,'.-¦ j _, ••¦.¦,;..,;;

Alfjiédo. Alve» .rejcpltfL, .-pela, Sè.,
oretario. 

"'.- 
.'».„..'.. V.,*.-V-'J.

> .m.eAa*..:.+ .,:'.:.:

O sucesso extraordinário al
ci.nçado pelo baile do ano pas»
sado é a maior propaganda da
festa de. sábado; Magro, á qual
a Comissão vem uedlcando r-u
seus melhoras es forçou afim de
que nada falte para o seu bri-
lhantismo.

Os salões do Rio de Janeiro
S Assoclatlon foram escolhidos
para essa realização por motivo
de estar em construção ainda a
nova' sédé dò Club. na Ilha dos
Caiçaras. Os "tiokets" necessa»
rios para o Ingresso acham-se a

das, mérmente quando sabemo» disposição dos interessados, em
que .tinham pela frente proble» mãos do Sr. Julião Vieira á
mas mais sérios é urgentes, co* rua Visconde de Plrajô n. 574 e

CICUSMO

nio. ã construção de suas novas
praças e.qne pelo. que sentimos,
foram relegadas ao olvido.. .

Ante a situação .atual pois,
hão ha slnão como dar "mâr»
cha-ré", enfrentando o' descoa»
tentamento dos Jogadores.

Não se crela «xiie fantasiamos,
pois, são as próprias autorlda
des dos clubs filiados á Liga
Profissional que não ; ocultam
a necessidade imperiosa dessa
providencia. Dentre essas auto»
ridades o atual presidente do Pe»
narol, ao aceitar süá proclama*
ção para nm novo exercício, fez
declarações bempósltivásvy' 

Pouco a pouco, vão,- Pois^ detr
aparecendo ns grandes bondodes
e os enormes benefícios que os
lnicladores do movimento em

do Sr. C'.
vilhaò";'

Miranda, no ''O Pa»

"':: 
YVV.

. .jai, .nor.. «m nc* 'nvor do profissionalismo pro-
^^^Oo^rr^Va^l^^^ nos ;quatro ventos.
prestigie sempre . e cada. yezj
mais.

VAZ ANTAO.

CAMPEONATO CARIOCA DF
WATER-POLO

O, SEU INICIO AMANHA

A Federação .riellelrt de
Desppnrtos AnuáHnoi" fará 'r.\v'v
amanhã a disputa do campeona*
to carioca de Water-Polo, com a
realização dos sesuinte» jogos:¦1.. Diytaiap . .

Natação x InterpMlon«a.
Vasco,dà,Gama Jt Guanabara.
t* D('vlsão: V:¦•'.''• va»»o da oama"« nnanawtrn
Todos os 1ogos serão realiza-

dos á tarde, na plòlna da Ilha
das Enxadas.'

0 CONVITE PERMANENTE
DO C. R, DO FLAMENGO

Da secretaria 4d glorioso C.
R, do Flamengo recebemos o
convite permanente paro as suas
testas sportivas e sociais ao
corrente and; y*_gratps.--- ¦'¦ 

^

EXCÜR^iÒNlSMO
ASCENÇÃO Á'S "ÁGÜIiHAS

NEGRAS" -Y

A abertura da
ciclistica

-i»i-

Ás provas de amanhã no
de S. Cristóvão

Campo

-(»>-

Prosseguem animadíssimos os
preparativos da caranovo do Csn*
tro Excursionista Brasileiro para
a grande excursão a realizar-se
durante qs dias de Carnaval sos
gigantescos picos das "Agulhas
Resras" ná. Serra do Itatiaia,

Serão escaladas tambèin-às ce-
lebres "Prateleiras", tão jõshe-
cidas doe vetranos
se vigoroso esporte.

São. avisadas as pessoas Inte-
ressadas que o livro de compro-
.-nisso iie encerrará no dia 3. com
Luniüro limitado.

âão duma-beleza Bem 'guai as

. Com um programa bastante
Interessante vai á Federação Ca*
rioca de Ciclismo e Motociclls*
mo, a mentora dos dois sports
inaugurar a temporada de 1934.' As orovas serão realizadas,
amanhã, no campo de S. Crls-
tovão, e terão Inicio ás 14 horas.
Pelo entrelasmo reinante nos
centros cíclicos e pelos apurados
trenós a que estão se submeten*
do'*bs.concorrentes'o desenrrólar
dae provas promete o entuslas-

adétbe" des-' | mo quesempre tem despertado.
CLUBS CONCORRENTES

v Tomarão parte nas provas os
seguintes clubs: Ciclo Club
Club Ciclista S. Cristovâço. Club
Internacional de Ciclistas. Ciclo

pião, devendo ásslm. os amaures'
.tia fotografia, prevenisse . com
«suas maquinas para melhor do-
dumentação dessa Jornada.

Indispensáveis: material cm-
pieto de excursão, ogazalho far
nel e cantil. Informes mais por*
menorizadne serão prestados pelo
gula Ary Ramos.

exnrslonar é vlvert
Vivamos pole amando as bele-

sas d» no^a terra 1

Iwlro. Pédal Club S. Cristóvão,
Veloz Sport Santa Cruz. Centro
Clclistleo Universal e Moto Club
do Brasil.

O PROGRAMA •

O programa será o seguinte
* 1* prova — EBtresntes — 3

voltas — Prêmios aos vencedo-

2» prova — 5" categoria — 4
voltas — Prêmios sos vencedo-
res.

1 3' prova —* 4* categoria — temporada.

6 voltas — Prêmios aos vence
dores. -..—,.

4* prova ••«-- Juvenis — 8 vol*
tas'— Prêmios aos vencedores

B* prova — . Velocidade •*-
Aberta a corredores de 1" V e
3« categorias. Prêmio? nos ven-
cedores.

6» prova — Motocicilsmo —
Prêmios aos vencedores.

7* proija'— Infantis'— 1 vol*
ta — Prêmios aos vencedores.• 8* prova — Valocldade —
Aberto a corredores de 4« lf
categorias e estreantes. Prêmio»
eos vencedores.

9« provs —* 3-* categoria ;— .
voltas .—» Prêmios aos vence
dores..

10». prova »— í» categoria —
voltas — Prêmios aos vence*

dores.
íl" prova — Motocicilsmo —

Prêmios aos vencedores.
12" prova — 1" catsgorls —

10 voltas — Prêmios aos ven
cedores.

As Inscrlçíes acham-se sber
tas nas sedes dos clubs federa
dos e encerram-se no dia 26. ás

horae. na sede da Federação
á rua S.-Cristóvão n 316. Os
concorrentes deverão fazer no-
vos registros para a presente

AINDA O CIRCUITO DA CIDADE DO RIO OE JANEIRO

Nãoitendi, o .conselho de Jul-gamento da Federação carioca òeliie.ismo e Motocicilsmo queridorccjnhecer o direito do corredorThoni*5. Gomes de Figueiredo, o
Clcio suburbano Club' resolveu«\pelar para c Conselho Consultl.
»•»-. Turismo, enviando ao Seu
presidente o seguinte oficio;"Illmo. Sr. Dr. Doutival Fon.
tes — DD. Presidente do Conso.
lho de Turismo. — o Cie.o Sub*
urbano Club tendo inscrito dez
de seus corredores para- a prova 1
Circuito da* Cidade do Rio de' Ja»-.
nelro, organizada pela Federação
Carioca de Ciclismo, e Alotoci-
cllsmo, patrocinada-pela- "A Noi.,
te" o oficializada ¦ pelo Conse.ho
de Turismo — vem por -este melo
pedir a- atenção de V. Ex. para

qne possa dispor: — os non-'
corren.ee que chegaram reepectl.
vãmente em 1" e 2o lugares Srs
Joaquirr Peixoto e Ferrer. Dér
tomo, apesar de não haverem 'fei-
to o parcurso 

'estabelecido no re.
gulamento da prova, foram oon.
tudo classificados nos dois ' pri.
meiros ugares. cóm' prejuizo do
ciclista lliomaz Gomes de Flguei-
redo què chegou em 3o lugar, coro

minuto e 1 segundo apenas de
diferença 'de Peixoto, diferença
aliás motivada, por haver feito o
percurso maior ru? os dois adver.
sarlos citados, pois em vez destes
passaram pela rua Francisco Ota
vtano (art. 3* do Regulamento)
cortaram pela Avenida Rainha
Elieabsth, encurtando portanto «
percurso. Entretanto, em vyt da
sofrerem a pVnalldsde prevista no
«rt. 28, foram'classificados como
vencedores dos 1* e >* .ugares
Nio w conformando com a de-
cisão da F. C. 0. M». o Ciclo
Suburbano club' apelou para <
Conselho de Julgamentos da dita
Federacã-s afim d* que, d* «jcor»
do oom o Regulamento da prova
houvesse justiça O dito conselho,
porém, por decisão do relato-, do
recurso, "«eolveu tpolar a cias.
slflcação lá citada, passando as.
sim por sobre um regulamente
aprovado e pub'tcado, Náo jul.
gando iusta a deliberado do Ton»
selho de Julgamento, vem por
este meio pçdlr Justltia a.V Ex
visto a prova em »preçot*r swo
oficializada pelo Conse.ho Con.
sultivo Sn Tírismo. o qusl coia.
poeto de homens de respoiiiábHI,
dade e sem partidarismo clublstl-
co, saberá reconhecer O" direito dp
corredor Thomaz. — Assim, con
fiante na Justiça que. preside os
atos de V Ex., subs->r»»vo.m«f
atenciosamente — Cr" C»r" fa»
li. 8. Viltas BOas presidente"

SC. BRASIL
CÒNSÉLBO' DI-LIBfflJRiATIVO

2".« tfKImO oOfiuocafao

De ordem do Sr.' Presidente
convido os Srs. membros do
Conselho' Jblíbemtivo a se re-
unirem em 2" e ultima convoca-
cão, no dia'31 do corrente ás _0
horas e 30'minutos, para trata-
rem da seguinte ordem do dio:

a) relatório da diretoria qué
termino o mandato;' b) eleição da nova dlreltorla:

c) eleição do Conselho Pl-cal;
d) interesses «rerals.
Rio de Janeiro, 26 de Janeiro

de 1934.
if. DD PAUDA NEY, 1° Seore-
tarlo.

» *m aa* m

A PRÓXIMA REUNIÃO
H: pügiustica¦í.•-¦•».:

SANTA E LEIZI -NA
PRINCIPAL .

PROVA

\
Reallzar-se-á quinta-feira 

"pro

ximo, l" de Fevereiro, uma
reunião pugiiistica no estádio
Brasil.

A luta 'principal do progra-
ma será entre José Santa-, o co
nheoido peso pesado português
e o italiano Leuzi, da mesma
categoria,* e que ee anuncia: co
mo um boxeador de muito va
Íor.
i Do programa farão parte, en*
tre outras lutas .as.dé Manuei
Pires contra Heredta e Lofredo
contra Mario Francisco.

Afim de aguardarem a chegada
da Embaixada Escoteira Carmca.
sao opnvldados todos os gra pos e
associações de escoteiros desta
capital para comparecem ns Bs»
tação D. Pedro II. amanha, áa
18 horas e 30 minutos.
PATRULHA «VF.1-HO tOBO",¦*:
Eis a razão que levou a p*trn»

lha dos R. S. Maurício Maga*
ihâes, Jofto Mos, Adriana Anulo,'
César Chaves, a escolher pnra eeu
patrono, o grande chefe «Velho
Lobp"-, ''' ' -'"svi'.

Devendo as patrulhas dos? R.
S. escolherem um seu patroa»» o
sendo em geral escolhida 'Uma
personagem apenas do historia
pátria,,mas. tambem, da autoria
escotelra.. qúe é a maior nela his-
toria do mundo, por isso que é.
a mais -sublime, a. mais idesl s
mais humanitária e a mola uni*
versai.

Levou-nos tambem a esta «itu-
de o tato de ser «Velho Libo*'
um dos espíritos mols perfeitos
do escotlsmo. especialmente ná
nossa raça, onde tantos homens,
têm sido um verdadeiro fracasso;
por não terem o preciso car«ter.
para uma obra tão grandlós*. e
onde tantos mocos têm demons-
trado ser mais homens- do que
aqueles.

dó primeiro relatório da vida
da nossa patrulha irá constar a
biografia do nosso patrono eon*
forme o estudo Já feito, «fim de
podermos seguir o mais próximo
possível as suas pegadas."Velho I-nho":* — perdoai a.
nossa ousadia por .escolhermos
para ribssò»patrono. Talvez, que
r.ào sejamos dignos disso: -mos.:
necessário è, que,, pelos . vossos
prandes exemplos, sejamos dlg»
nos de invocar o vosso nome para
w destinos ds patrulha.

| Estamos certos tambem que
còm o exemplo profícuo dò nosso
chefe, e tantos outros exemplos,
venhamos s constituir uma satis-
'ação para vds.

i A patrulha Já decidiu essa e&
colha em seu conselho e mesmo
trae seja pára vds menos dlena.
ela visa tão-somente transfor-'
mar-ee em um -verdadeiro con-'
Junto de homens,' pare honre voe-
sa, da grande famillá escoteira e
para maior satisfação do nosso
querido 10.» Grupo.

:ÍO* GRfPO OK ESOOTEIROÔ
. .DO MAR" .'V

COMO OS «BOTOS" TOMARAM
PARTE NO GRANDE. CON-,
SELHO DE TROPA, E COMO

SE DISSOLVERAM
' 

A*s 20 horas reunlmò-nòs. A
patrulha'compareceu oom tidoo
seu efetivo. Isto é: Maurício (mo
nltor); - Jaime. (Bub-monltor),
Paulo. Mario, Agostinho. Cláudio
e Roberto. O monitor explloa sos
escoteiros como vai deixar s po»
tralha, faz pedidos, dá conselhos,
e por fim despede-se dos' seus
comilanhéiros. em pronto, sendo
igualmente correspondido.

O apito do chefe châmon*nos
para cima. O que fizemos com
rapidez, -eentando-no< nos luga-
resx-_ndreadòs?r'

, O chefe lê os relatórios de ati-
vldades e trata dos assunt.s ge**
fala 

'da' tíopáP'Dépott disto con";
cédè.a; palávrolíts GàivòtaS ciüò

mòhlfor abdica dè séu postofséndo
aploúdidtf pelos Botos, còm frèe
fortes aneuês.-;¦': -. '¦"¦*¦ i"í.;v..r

, A ségiílr tem a palavra*os B6*
tos: Cláudio levanta-se* e lê*o re»
lotorio da patrulha ea seeutr o
de seu cargo: —escrlba: .eeuln-
do-o o Agostlnhos lê o reiatorlo
do .tesoureiro que é o eeu sa-rgo.
Maurício e Jaime, abdicam dos
seus postos de monitor e sib-rao-
nitor, respectivamente * E' isto-r»
escoteiros da patrulha. levantam-
se e abrem-nos em pranto. As
Gaiovotas eaudà-nos. O chefe man
da formar o "cadelro da froter-
nldBde"'e 'exclama: \' 

Bfltos.!
Sempre Unidos!

. Sempre Irmãos *
¦ Sempre Alerto !

. E em coro repetimos o nosso
lema: "Pequenos ho físico, mas
grande nos ações".

A seguir o chefe faz fortee elo»
glos : patrulho, proclamacdo-a"a melhor, patrulha da tropa•-.. co?
movido com* tão- forte.expressão
de amor, :©¦: chefe» Rodolphj Mij*.
lemprè. oferece um binóculo prls»
mati-d, tendoj8. patrulha agrade-
cido sènsiblllzadámehte.-.Foi a-tsimqiíe o gronde pati;u-;
lho dós Botos do 10.° Grupo de
Escoteiros do 'Mar, dissolv .u-se.
fornecendo para a reorganização
dò'referido grupo três mopitoies.
dois eub-monltores, três primei-
ras classe, dois segunda e um no-
viço,- '.' 

Reorganização — , Ha tempos
qué os Botos tem uma. serie, . de
seis cargos, que no Grande C. T,
Ant.nl ficou assim organizado:

Fiscal o escrlba — Claulio. o
monitor.; enfermeiro e tesoureiro
— Condido: material e zelodor.*—
Josê/sub-monitor. — (a.) Clait-
dioiato, monitor e escrlba'. .,

A CgfeRIftA BÊ HOJE
Dispondo de seis lnteressan*

te,, carreiros, realiza, hoje, o Jo-
Cüef: Olub Brasjlôlro, ho.sbutq^
gnitico compo de corridos da
GaVèa, a ponuitima..reunião des-
ta temporada de verão.
.;0.¦equilíbrio de tpíçàs .qne.se
w>tà'.*:hírav»_s dos sêfs'Camiroèi.i
e U-tj, indico .seguro de que, os
:ti_i_í33 ierjí& empolgantes, pro»
poretonondo á oss.Htencla mo-
meütos ds vtvá- em<iC8» e entu-
siosmo. ,.  

com as mòhtorias provayéls é
as cotações que ontem' vigoraram
no merendo turft-sta, eis o pro»
grama:' • 

, 
¦

1» carreira — Prêmio «Zana»
g*"»»T..íi800 ^J"08 — 4:00°v

800$000.''" y; ;K..- Ois.,

Mineral, J.. Mesquita
Yvette,;P. Spiegel ..
Canção, W. Cunha ..
Vale, W. de Andrade
7nga, G.. Costa?....

izl, J. canales

.^•carreira — Prêmio "Susiô'
^.i-ií0 *P«rtlK» — S:OOÔ$000 s
6008000.

51 25
52 40
62 60
52, 50
52 50
52 30

K8. Crs.

PS»lmare«, C. Morgado
Pjtó&JP. SplegeiV?^
Oálarim, J. Mesquitaxámate, A. Brito ..,.;'
Tárzán. G. CostaV.,.,
llatflim, P, Vas

?•> carreira 
"— 

Prêmio f Alte»
rosa1» ~- li300 metrôs •— 8:0008
«'6001000.;.-*...'

65; 40
55 35
.55 .60.
52 .40
65. 50
55, 80

Ks. Crs.

Zaloye,. M.. MedlnaV*..,-55-.,
Lampreia,. .'G.» iCoeta, v.r.58
^Ittf1''! P» Vaz r._i. • ,52.
A "Batalha. A. Brito . 56
íemopotyr. P. Spiegel ?52
üKí.yw» Cunha .... 52
Legenda, J. Mesquita* 52

35

produtos ,4e dois anos para áV:
temporada oficial a lnlclar.se ..
am _\brll proximo: . ..,- V

1. 'Noema. — • (Fam. ,38),. fêml-ü;,
nino, castanho,; 2/7, por Eaglo,.,
Rock e, Antelope, por. NóVeTtjf;'
em-Meda por Henry.the First,,",'
ÍScieücla — (Fam. 191, feml- •
nino, ca_i_anho, 30/7, por EOglo
Rock ém Audiência, por Dusky
Boy em Las Palmas por Tar-
poley ou Novelty. ,. ...

Oucuhy — (Fam. 91. maecull.-
no, castanho, 21/8, por Sun.,
uerland e Barford. por Son-in-,
haw em Aye Aye por Fling Lo-
mur.

Carpuceira —- (Fam.-11), fOr,
mlnino. castanho, 16/7, por Engle
Rock e Caranucema i'or'l.'isky •
Bqy Tàpitangã por Perlcl»ss.;,.. ',,

Lalagijiâ — (Fam. 15),ríejn_-
nino; castáhho. 13/10,' por Eoglê
Rock e Gyldis, por Grogano.urV
em -Prandmarcih por Goldflhch '

Guahiba »»-t (Fan, 17),. femí-
nino, 14/8, por Bstgle Rock >..'
Joydé por -^ylng Orb em Joy
Day por Holidoy House.

Cruongy — (Fam. 4), más- .
cullno. castanho, 26/9. ppr Eagle .
Rock e Lines Glrl por DesmouY
em Squnw poi Indlan Runner, ,

Sanhypé *— <Fam. 7.) •mas»''
cullno, zaino, 10/8, Eagle Rock
e -Mala Real, .por Royal Canoipy"em^.Osòa Marah n«r SongíGraft.-'íltapòan ¦¦¦¦:>.— * (Fam. 18). mas_.
cullno.:t^rdllho, 30'9. pir Kl*ch.
nér; é 1 Pendent.. .«>or Polymelus.
em _ffl"lty. por Orfcy. „ , .

.,' Efèltòro ~-.(Fom. 14), feml- ,
hláoy castanho..-. 3/7. por Eaglé*
Rpck e- Picric pór Voter em Gin-
gham porVD6á_lno.' Arrestado ^-,(Fam. 11). mas.,
cullno'. i-fifiif.ho.'.1/1. por Sum,;
dèriaiid SVTanlíango. por Perl-;

,49., cies ,em.-^ll-'?ÇSrellYSor PllotVta
35-v
.0

50
30
40

•.¦» carreira *•* Prêmio "Rou»
llen" f- 1.500?metros
e 600$000.

í Betting)

Patatl. W. Cuhha ...'
Malám Croes, P. Vaz
Joanlna. G. Costa ...
Chevaller. P. Pereira
Milagrosa, F Mendes
Boyero, K. Popovltz .
COck Roblm, C. Morg
Double Zero, Mesquita

3:000$

Ks. Crs.

51
47
47
52
60
54
54
50

20
50
30
60
50.
60
35
40

6" carreira —» Premlô "Tra»
- --- '3:0005cajá" — 1.500 metrôs

e 6O0J0O0.
(Betting)

Ks. Cis,

.Fineza, P
Pirata, G.
Marquità,

Spiegel ..
Costa ....

. CV Pereira
Llttle Jack, Rozendo
Kyrlfl|l|! J. Nascimento
Xaxim. W. Cunha

52,
56
52
63
56,'

-r(53.

25
40
40
60
50
35

Qlarode Luna, J.Mor* oj...
.' WHÍ.*' -»a»'»£*'.-_ .'úi. íí:62.i.i..|50 i
Ueglsádor, A. Brito . 53 50
$iisl&.M. Medina ... :6_ 50
Gjgòlette, J. Allendz . 60 40
Aueròfo, J, Mesquita*-53* 40'

6*»''carreira —-Prêmio "Porte-
fia» —1.600 metroa — 3:000?
e 600|000. -

(Betting)

,,ir,.,aClqnh'a rr. .(Fam. J),,:!,tp-- 
",

"mlnlüoi VJ.izãò;.'..l/T/.nor sujndér^.,.,-,'
land ti; 

"Rica..Vllfe'..por Meyrl^k. ,','
em i'«.Hwllhíri* —'"-tmlnt. *,..'

., Ujrutógo . —.. (Fam. 9), mas- :.
cullno.;záíno. 9/7 nor T-n~ ••»-*,'."...
e Üriitagoa "bt. Braxfed «ím FJeld .,'.
Day pòrGrand Paráde. ;;".;:

Aycaru*'— (Fam. 1), mas- w
cullno. t^^l^ho.' 21/11. por _ti 

';:

chner e Wôlsh Honey, DbrH*'1*"
nev.Bee ein Langusslepor Llan--;, ,,.>
glby, 

" '•' ••--'¦"¦' >.*¦; •%«--)-
A maioria destes produtos ê

esmerada no próximo mês de
Marco. .'• '» *•'' ''•'•'•'

AMÉRICA FWTOALL CttJB
aviso -aos sócios :;*y:,

Realizando-se hoje, a Datalhaos'
de conletis què o Fluminenses.>
F. C. oferece ao AmerlCd. F,:Gii'i<
visando retribuir as homena- ¦.::
gehs' que lhe foram prestaaasfci
por ocasião da' uatalha qu«. i-hn-^o
foi. dedicada, e ainda mais es--
treitar os laços de ámlsadcesia*.)
tente entre òs dois clubs. o Do*
partamento Social - do Aniwjcn. ,
F. C. .comunica por nosso iBV**sr*
íuedioí que a entrada dos aens
associados:;nessa.»festa se .«-faça--.
com o, Üpréspntáçaò - do cartçiiQir, t
social,: é,'reçíbò..ide Janeiror epíh
rente.» Comunica ainda; que. »;ir»
caravana rubra partirá impréM*- ,-
rivelmente de sua sede, em au».;»,
tomoveis. cora destino a rua,Al: -•:
voro-Choves. •,.- ,*-Vf-_

. Ks. Crs.

66 60'60 40
56 35
64 50
.48 60
55 30
56' 50

Tracajá. P. Spiegel'-,.'
Juhdlá> P. Vaz'-*;.',•,;"
Blue Star, A. Brito .
Phoroô, C. Rosa v.'...
Kleops, W; Cunha ..
São Sepé, C. Pereiro
Traidor, G. Costa ..'

Eis os nossos palpites»
1 Minera! — Vvette

Gaiarlm — Palmores
, Bolívar — Ubá

Patatl — JoaniuaFineza -r- MarqultçBlue Star —'.'SI' Sepê.
Axares: — Zizl, Martim,

luya, D. Zero. Alterosa. e•OJA. ..,,. ..,:',, '.'.,

DIVERSAS

Ze-
Trá-

Será disputada amanhã a prova
dassica "Guanabara"

-(*»-

Os concorrentes á grande prova
de fundo, em natação ;

-«#»-

OS JOGOS DE AMANHA
CENTRO OALiEGO F. C. X

NACIONAL F. C.

Realizando.**» O festival spflctl
vo do Woriaa F. C. ama.bfi o
Centro péáe •> cOn»pareclm»mo
doa ioic^doree abaixo escalado,
na iMe as 14 horas para en
frentar o valoroso NTa«»k>n»il V C

Samuil; Õpuoho e Ausraato:
Repolho, Camarão s Minueho
(cop >: Santos. Psntuls 'Mbral
Tlon. Affapso ou Chtqutnh<v

Reservas: ,— AIbrto, Rodolfo,
Benitp e Ramão.

! A Federaç5o. Brasileira de
Desportos Aquáticos fará reali-
zar, amanlia, a prova clássica
"Guanatorá", certamente:' • a
maior prova de fundo, da nata-
ção carioca. - ' '_".- {""i 

saida ssrá dada as 8 jKwas
na Praia Vermelha, da Ilha da
BOa Viagem, em Niterpí; sendo
a chegado A Praia deè Santa
Latia, em frente ao obelisco da
Avenida Rio Bçanco.*' .

O percurso *é. aprozlmodomen*
te de 5 quilômetros, e exige dos
nadadores não somente um no*
tavel fôlego, como tambem um
bom conhecimento dos corrente*
***¦, 

OS INSCRITOS
' 

Foram Inscritos na prova, os
seguintes nadadores: .¦ ¦ 

.*
Manoel Caminha e Murillo Lo.

pes. do Club Internacional de
R6-EâtftS

Aurélio Perez Domlngues. e
Melson Duprat.

Reserva — Luciano F. Ro
drigues. — do Club de Natação
c Regatas. .-' V .

Ary Monteiro e Ellzeu Fran»
cisco da Silva — do Club Rs-
eatos Vasco da Goma.

Aladino Astuto e Roberto Sch
nemeln — do Club de Regatos
Boqueirão do Passeio.

Adherbal Almeida Senna èl
Luiz Cavalcanti Bierrenbach.

Reserva — Rogério ds Mello
- do Club de Regatas do Fia
niengo. • ; •

Hélio Salles — do Flumlnen.
se F. Club.

Alvaro SA 5— do Tijuca Tenw
^JlUb: 'i.'*Y .ir,::- . - 'i -.-;.

ÒS. VBNOiáDORES DA PROVA

Desde bus ins!i«uição. a prova-Guanabara" te» sido. vencida
oslos nadadores:

192l'.— R-Jgerlo Mello — 1 h
4* m. 40 s. .

1922' — Oht'jnr'Mathsus —
2 h. 42 m. '

1923 — AbranA Sàiltnre -
. h. 22 m. 57*llf s. 

' ";
1924 — AbraUã*. Salitúrs —.

1 h. 30 m S0 e.
1925 - R««erlt Mello -U.

24 m '46 s. ;;;¦'"•
1926 — Rogério Mello — 1 h

38 m. ,' 1' •*"
1927 — Rogério Mello — lh

24 m. 30 s. '
192S - Rogério Mello — 1 h?

16 m 41 s. ...
1929 — Rogério Mello — 1 h-

29 m.' 19 s. , „ n t1931 — Aurélio Perez Doanln*
çuet — 1 h. 26 m. 25 s.

193? — Mario Tomasslnl
1 h 89 s.

1933
Conti •

' ^Dos íp8»5Wí^íaltsUftos«ijai>a;
ns. i*euiii&píífetó)à:S:'i"*^>!*?ÍW
no Hlpodrô_ao;Brs«»elrO; -...oiví*-.
íuimoe rogfetrtr c* derrol^ifCs
«xcrclcioe .W^sègulntes: • ¦ '¦ ::-*>.

Pob«.te '(Fmviò), 700 metrôs—.
47" (suávé).' ': • j- 1 •¦'

Volandà-(Voldemiro), 700 nt*
iros — 45" 315 (siiovè). - ;¦

Marfim.'(A,VVsz) 700,. metros
7— ¦ 47", (em_vèi<isy . .Y.V-V-- '*> Y

! Alsacisiio' (Oátialdo),.700.-mW\
tròs, — ,47?"<^uàve). ,:•".:,• *..;

Cúàuhttfmoff (Valdemlro), in-;
timos ,340'metros da partida de
500 metros —:9t.": i''r<'Ç'¦¦'<•¦:'DohblèrSteél (teiry); 799 ms-
tros--» 45" (suave». '•

Penalozà (P. Vás), 540 MO'
trbs'— 'S3"-.: ':'Y*: '-

Pati (V. cunha), 340 metros
- 21" 4|5.' '•- y-

Caudal (G. Costa), 340 metros
—¦20" ais. .;¦,->. ¦ . - ¦ ...-

Vingativo (Nelson). 340 me»
tros — 22" 415 (suave).

, Fagulho' (Valdenilro), l;Q0O
metros —* 64 3»5..

Yellow (Osmànj^), 1.000 me»
irós -f 64 315. ^ 

' '^

Vgerns (F. cunha), «40 ms»
tro*:- 21» ai&.y;^ .v.

.Capua (lad.), 70O metros —
43" 315.

Tuplnambá (Mesquita), 700
metros — 48. 3|5.. , .

Navy (lad.), 70O metros —
43" 315. Y 

' 
-

Suele (Medina), 340 mítros —
jj.»... -. , .srasv -"

,,Sfllàgrosa..,(Oparo). 340..ms»
trôs.— 21'':'" ' '
,,;Zlzt (Can_»l?s), 3*0 metros —
*i »"-.-. »* • 2í>?»,*.*i ¦»•••:••¦ - *¦¦' ~

íjgíítfe (GerÜtòy.SitfTnétroii -
21". 215. ,

, Zoõrastoon (Mesquita), 840
>metrós — 21" 115 para Zjpras»
toon que dominou fácil seu com»
banheiro "Negro". [__,

Negro (Jorge), 840.metros'—
21\ÍI5..••:.¦-. ,'.. ,v- ... 'V

Tomyrim (lad.), 340metrot.rrr:
22*' 315 ' Z'' . "-¦ •

R. stãr (Á: B.itó)/7ô0metT<»
•.AÍ" 315 (suave).
Aráxlta (Mesquita), .340.. me.

Htros^- 21" 216. 
". ;.:.:.

Jraldpr,(l«id.)....$00 
nwtríie -r*

. Audaz (Mesquita). 640 metros
21" 415.

Trltonla (Geraldo), 700 metros-, ¦ 45** {sn&vo)"
Leno (C Pereira). 700 metros

•- 47" 315 (suave).
Rio Branco, 700 metros — 46".
— O horss "Maranguape" ins-

— I talado no Bs»ido de ..Pernembu-
Co o de propriedade do adianta

BASKETBALL .*£.
LIGA DB SPORTS' DA^3. '

'MARINHA '• "y

A Liga de Sport* da Marinha
fará realizar hojé'ãs 20 hora^fneÇ.'1
Ginásio do Tijuca T. C dois íç»»"''
gos de basket-ball' entre o» leoms
de procos e de oficiais da 3" Re^'*
glão Muita, e da Marinha. • •'-

Os prováveis teams do Alar!*!
nha são: ¦ ••:¦'-

I) — Praças: Porto—Chaves'-*
Farias —¦ Gervasio '— TrevizanliY

Reservas: Lourival — JoGelí^s
no — Nahor — Salomão, rilsén

2). — Ofiolais: Hardmao., **is
Josué —. Milan» — Agomarr*** 1
Vilar.' . ,-. ^asdffl

: Reservas: Lauro.— Pinto —.
Bàrrelroás.— Mario — Cardoso de-.
Castroj frr lAchê.i,- :»*.«* &

idós''0«': cronistas sportJv(is*..i
convíldadosv';» assistirem,»

¦«sSjjs Jogwí''amistosos. v;.-;.!"

1(1 kkííCARl#QÜEREWÍ í
0 SMMtí MÍNIMO E 0 SBrW:
yg CURO S0OAL
ÍÍOVA RBDNIiO NO SINDICA- \
\yy, TQ DA CLASSB -.,:,' .
'Os 

empregados dos barico^Y
nesfe Capital, já vinham «etn-?,
dando o seguro social, existindo.,,
meemo uma delegação de sen <
Sindicato 1 credenciada Junto *
comis«ão que-estuda o assunto
no Ministério do Trabolho. Trá»
tondo-ee, porém, de matéria, ,im?í_
portante e de perfeita «orrela»A_
ção com o seguro social, os ban* .
caries estão abrindo sobro o-rsá-, .1
larlo mínimo nm Interessante
Inquérito para o esclarecimento,.
do assunto entre os Interessa».
do«. Nesse sentido, vêm res*
zando reuniões gerais ds- real _
proveito, cuja concorrêncis-.ben» .
demonstra. o interessa qne des>
pertam as matérias em estudo. .
Na sessão, havida s 19 do «01»*¦-.
rente, varias' ,sugèstBes. fonm-
colhidas, havendo alguns ops*
ciados • feito, referencias e. mos»-;.;
mo, a defesa do seguro eortfa..
o desemprego, hoje èm uso-nos..',
pa'ses de legislação social adlan^-;
tada.:,**.;,.. >{-: .- *. . Y <atè«3'
. Estamos informados de que. •_.
diretoria do Sindicato, por: rao..-
tlvo de força maior, acaba» io-,-
transferir a reunião raarca_l».
para ,hoje_-,qne ;a»slm deverá» re__ts:
llzar-se depois de amanhã, âs 89.'.-
horas. _-___,»

Essa reunião qne. como as^ss»' r
maisj realizar-se-á na sede do?
Sindicato á Avenida Rio Brán-.
00 n. 33. deverá ventilar prin;
clpalmente as questões relativas
áo salário mínimo, sobre o qual
fálorà *<v Deputado bancark* At-
bertoí Surek.: *•

_«_¦

li
ysm

CofcrTra d o imposto de . - "

industrias é profiy*ff i-ó^^gf;
V bdo: do RíO .ií>y...-.'«7?

O Diretor «Ja Recolta do BJatado -s»*
do Rio, -»m circu'ar exo^dida iiem'rr.xt
eh°f°s «le Rereb»»_orIiiB. e òóWtOi iV
res fez sentir que o Interventor-'. 

~içi

Fed»ral' hão mal. prorroaaré o»S;
prazo pa"a a cob-ança sem mUl."
ta.' do imposto de indisir»»»*: ".*•

— Lidnlo doa Santos" do criador Frederico J. Lan-' profls-ões. nrazo este que termi.
1 h. 21 m. 54 s. ' dgren, conta com os... segulntes.na np aja. al.

--Í.-ÍÜ-

¦P~y : - ¦¦_¦_¦¦_¦¦ :¦--.- ,-..-.—'. ,-....?^.-i.*.... .->' WWWK^S^SHEíWlMBIWfBHwwflWRnsmi
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* ^"«1 r7* "rr

Secção Religiosi
.v;^!:vÍAntq;;dp dia ,,-,

a, joao ohÃysostomo
.t-nfffí' .í-^-í: "¦'-¦ l ¦ ¦•¦¦¦"• J j ,

'•'f"ifjãtô- Jpâo :Cflsostomo 6 :um,,doB
" JmÚlíres iuminaros da igreja Ca•;
.:. .toilça. Fez seus primeiros ostu-

dOB sob a direção do ftuhotíò re-
.«-«.tórico Llbanio; em 'seguida
- íi^ò/ceu * advocacia; mas, ad-"iveruUo por seu ain.go Braulio.

.' dos potigos .ai- essa. protlaauo
.,.inerentes, breve renunciou-' a
Tela,, Era, de caráter vioiento 

'e

Jt.'íJmpetUoso; mas soube, dominar-
ee' á tai ponto, que Se tornou

^MLjlísove afavel a inalo nào' seii..
Aborrecido .das mtr.gas do mun--do,:e teirlèndo' os perí_ó_ em qüe1 "$'¦.. teçuiylo", renunciou a . tudo e

. Jntornoú-se na solidão, onda vi-
veú quatro anos de rígida pé-¦nitencia sob a Iluminada e sa-

ibia^^ídireção do' lncomparavel
mestre de eupiiito, que era san-
to'-"Aritão. Depois reurou-se ptua¦OiraA: gruta onde pausou' dous

.-. anos absorto ¦ na meditação daa
feagruda paginas. Nesse Inte-
¦«.rim,subiu ao trono o Ímpio a
.:il^n'te, que, por., um severo de-
_içf.eto>Xi mandava inuorponir. n o
«exercito, todos oe que se davam
¦á»-vjda soiUaria e mortUicada do

-.'deserto, sob o pretexto de que¦ eeties. homens. eram náo sâ inu-
teis para os seus setnelnanles,

mas até prejud.ciaes ao bom an-
..-, damehto e progresso do impe-'tíé, _; João Crisóstomo, arden-

do em zeio, saiu,' á estacada e
^.èsiàifcyett três livros em defeaa

, .da.,,,.yida« monasticu. Ordenando"sacerdote, e notnelado if depois
. bispo' do Constantinopia, - dispen-

deu largas energias "¦ na con ver-
São 'dos pagãoe e dos herejes, de
que a cidade estava iníeatadu.

."ÂVsua .'eloqüência retumbante' e
e .'«sua ciência invulgãr arrasta-
vam as multidões.'que, deuivn-,

.tes dé entusiasmo, cediam, ás
luzes da graça divina e sé-con-
yertiam aos centos. O resulta-

-dioide. tão ..intenso apostolado foi'incorrer êle nas.iras dá Jmpera-•'¦triz^BíudoXia; pór, U'êa vèzés es-j:! teve''-desterrado,'i.e féranj . «seàn
cbnta os maus tratos qiie. lhea
.infligiram. Pór'fim os heresiar-¦Jías.iVèndo que o' Sántò' Patr^f
ca'., não desarmava.' recorreram

-com. lndtanc.ia ao imperador-Ar-
:¦ cadio, •que o desterrou para ais
..jcósttts do Mac Negro. A traves-
\te\ai , entremelada das mais .tra-' Êiolsiv peripécias levou três me-

zes;. e o santo houve de se de-
fròntar todo esse tempo com o

i.odiõ feroz dos dous soldados de-
^legados para o guardar. Tendo
chegado á cidade de Cuniuna,
alojou-se perto da Igreja onde
jaila o corpo do mártir S. Ba-
eílisco. Eete apareceu-lhe de nol-
;tè..'o dlàse-lhe: "Coragem, que" fltaknha estaremos juntos". No

:'dá', seguinte os soldados queriam
Seguir viagem, mas o santo Bis*
po não pode dar passada, cain-

' dO'- sêm ¦ forças. Vendo que üe
;&Vlzinhava o momento süptemo,
Ye&tiii-Se de branco, . recebeu a
Jesus Sacramentado e expirou

, repetindo a jaculatona que tão'familiar lhe era "Giorla a Deus
.s.poir-.tudo"«

«DOMINGO DA SEPTUA-
. GESIMA

¦ilÈVÃNGELHOrDA' MISSA DE
jí AMANHA (Math. «XX. 1-lfi)
./«Vj.Naquele tempo, disse Jesus.'.'Esta ¦'¦ parábola aos seus dlsdpu-
los: o reino dos céus é seme-" liiiinte a um pae de familia.
Sue. 

ao romper do dia, saiu a
ontratar. . trabalhadores» paru a"eutt'''yihlia. B, feito com êles o

ajuste de um dinheiro por dia.-mandou-os para a sua vinha*
,«JE, _ selndo A hora terceira, viu
...outros.' que estavam na praça«giófiós. 13 disse-lhes; Ide vás
«.tapibqm para a minha vinho, e
:.:$airyoa-ol o que for Justo. E
.. #_w .foram 8aiu novamente per-'.' to -, da sexta .da. nona hora. e-fez o mesmo E quasi á undecl-

nia hora snlu. ainda, o «achououtros .mala. que lá estavam, elhes disse: Porque estalB vfiaáqui-todo o dia sem fazer nada?.--.Responderam-lhe: E' que nin-,:iuem-,nos assalario. Disse-lhes
;.êle; 'sIde võs 'tflmbem para a mi-nha vinha. No fim da tarde, po*•rem. disse o senhor da vinha ao
,eeu feitor. Vai chamar os ope*ráriós e pagn-lhes o «ajario, a

r começar petos últimos áté aos
.^primeiros. Aproximando-se,., pois.os que tinham vindo quasi-,á
.íJPRwciriia hora. recebeu cãdâ"qúal"Sm. .d|nheiro. E: -chegando tam;".fiSP"'-03 lue haviam, sido'o. pri-' meiros, calculavam '.que. haviam: de,;receber mal*; mas ' 

nao -ré-
i-ceberam sinâo uni dinheiro cada,-qual. E, recobendo, murmura-
, Tara contra 6 paè de família,-dizendo: Estes últimos não trà-• ba)hafam sinão uiha hora, V e..igualaste-os a nfis," qúé suporta-mos o peso do diá e do cator.¦í-le^ porem, liriglndo-se a um•dá ;turma, disse: Amigo, não te
uf^fi6-. injustiça' alguma; porven-tura,- não concòtdaste comigo era
,;. mu' dmheiro? toma, pois, o queto, pertence, e vài-te; que eu porminha parte quero dar tambema. este ultimo tanto quanto a•U.,-Ou nao me è licito fazer o, gue-í da minha vontade? Acasoo teu olhai .é "mau porque eu

...««.««.bom?..Assim, é que os ul-
_*)mps serão os primeiros, e os
terinieiros serão os últimos; por-,- que. muitos são ós chamados e

, ppuc.os os escolhidos.

Santuário do Coragão de Ma-
í ^! homenagens ao Revmo.
....Vigar_o Ddefonso Penoiba
«««Multo, significativas foram asfcoro/nageps Prestadas ao ímdri

t^Stido ileyer- por ocasião da
?^f?emJÍ0J,B9U adversário na-talicio;>.a 23 do corrento.
¦ÍÊ," Ja 

'¦h2raí, fo' celebrada noaltar-mòr do Santuario-Mátrlz. árua Cardoso, no.«.Meyer. missa
, f^va^enjação de gragas/a que^SMstlram. revesttdasde suas in-
^cmt8'Jt0,3a8 M nfisocluçoes reh-oelosas da importante paroquia. S '
§ij v ../Vlifsrio. além. das Inúmeras
Çrfemçnstraçoes que recebeu de.'s«eua paroqulanos ao terminar és-oa cerimonia reUgiosa, foi alvo1; de outra nomenagem á noite,

í,-prestada pelas damas de honra de
j j .Nossa {Senhora das . Dores, querealizaram no salão paroQolaLum.Imponente festival litero-musicaL
í,' O festival teve Inicio áa 20 ho-Utaa e 30 minutos, sendo executa-

jjdo.ao plano o hino nacional, pelon padre José Antonio Cárlvano, comacompanhamento de violino, pela¦ •enhorita Honorina Rlcce../¦' ,Em seguida, foi Inaugurado nosa'.io paro<iuiaL o retrato do pa-
«•dre Ildefonso PeSalba. que seachava circundado pelas bandel-' ras brasileira e espanhola, tendo
j ao centro, a bandeira pontifícia.
i».AP .ser depeerdaa a cortlm^aeod
:*; Ao ser deiicerrada a cortina que.cobria o retrata o que foi feito-'jjípélà.senhórita HIMa Bi:'ard. usou

DH AUXILIAR AO 8KL UI8FOR BK1C1UNTB1, HA1-1UO tt
«.,,, „ .'¦/,,. . 

'. 
UUFOUCAUO .^

O SERVIÇO J N 1 E RUR BA NO
f08TO 1'EI.I.KOMCO NO -JOHNAL UO. BIlAülL»

7. COMERCIO E FINANÇAS
gue, um. dos* primeiros -mlsalona-
rios do Coração do Maria, que emcompanhia do seu colega de-Con-
greguçãu paure Florentlno tílmon,
hoje bispo dé .Tocantins; percor-réu as ruaé do Moyer, para esco-
Ihér um 'ocul pat-a a fundação uo
uih templo, o que por fim f01 coni.
seguiiio, na rua Cardoso, onde
uoje sé ostenta o! magnífico San-
luarlo-Matrlz. O orador passa a
tratar da personalidade •io home-
nàgeado, qui. foi lia lon ros anoB•seü .'colè&á- de -estudos;*'para teri
idíltiar- dizendo'-i..quo . se;'julg-ívá
multo líonrado em estar hoje sér-
vindo sob a sua esclarecida om-
ontação, porque fortes laços, de
.verdadeira' amizade' os. prendiam
e assim, julgava behí merecida
a manifestação de! carinho e de
respeito" qut- acabava de ser prés-
tada, pelas damas de honra de

Duarte, - Adamastor dos Santos
.Corrêa, Homero ilarques. Aime-
rindo* Mar.ihs. Uoiiies. fransiioci.
Castilho de .Mattos, Manoel Pe.
reira Loureiro' e Ventura Alvé.
Nogueira." rrovedora, D. Marina
dê Üetheacourt:- VLe-Provedüra.
D.. Laura Marques; . Zelàdora
Hilda Figueiredo je Oliveira.
Hauael Braahy Duarte, Any. ,Barosa, Dolores ¦ Poi Nogueira
Nair Poi -Nogueira; Clotilde ü

, Sá .Nunes. Thereza Pereé". Ber
nardo, Odette Oliveira de SOüza.

PAROQUIA DE NOSSA CE*
v^líHOBA DA QUIA y jj

Continuam com grande exlto oé
atos da S*i:nann Eucai ísllca' hu
Matriz de- N ¦ • S. da Gula, ha
Boca do' Mato, Mtyer. '

Nossa Senhora das Dores, do San- ^ prosta-aadaholaé o seguin.
tUario-Matriz dò Méyér, a Sua a*, a hnU. "» «í ™in„,^o'•.."Hevmu.. manifestação que faz £-& de 

PSm »aI_io Ge^l dtójiis, pelo multo que,tem feito em SÍX!., ^t »S?J. ¦" GelW ° ¦
prol da religião catollc-a. As ul- j 

? 
A*a 19 híí^s e 30 minutos -tlmas palavras do pádrt Fellcla- Exbos.cao' t?Bonna!. ^iene -no foramvcobertas por uma sal- S^Sa1. ? pS» S *va de palmas, Bendo ao piano ex- „àn7^í i>J£ 

' 
ailzZJ? í,.i?eCutado d. hino pontifício, assls- ^"Tfí- P^taa d «hnv 'tido de na. Dor todftn oa. nr«KRti. . rea e.JI.irla Lulsa ;D,-Sh,ay.tiao oe pe, por. toaos os.preBen- , Amallh5 ^ 7 horas - Missa

I Campal -de. Co-nunhão Gera, de
Prossegulndo na execução do to-as as Aaçociaçô.-s da pnroqjla.

programa, foi apresentada a se- ; A's 9 hoi-ás — Missa soleno.
nhorlta Yvonne Muniz Bastos,' -A's* 16 hor.is e 30 minuios —
nome já bastante conhecido nós procissão. Sclèno do Santíssimo
nossos meios sociais. A senhon- Sacramento pelas principais 'uap

(Gr inação Há pagina 16)""J1»1 entrenha. • uiboo i.tooo
Lagunu una*. .'. ._.,._

Nominais . I Idem «cessa . . >—
Nominais |irAHiNH4DBTRicwi

ta Yvonne executou um numero
de declamação, que iespertou
grande .entusiasmo na. numerosa
e escolhida assistência. Depois, fez-
sé "óüvlr áo plánò -á 'senhórita
Carolina Curuoso de Menezes, que
executou um magnfiico ' numero Èucaristica.de musica, tendo conquistado da,

do bairro. Bonção So'ell_ no
pateo da Liga Naciona de pro,
teção no cepos: Benção dás crinn-
ças na chácara da tamllla Pira-,
gibe: Benção.final no Adro ,do
Matriz.- oncerrando^e à' Semana

assistência 'demorados aplausos.
Em seguida, o Sr. Jorge Murad.
deliciou'; òs presentes com- varias
anedotas árabes; Logo após, a
senhórita Stella Dantas Coelho
executou ura numero.de musica
Encerrando a - primeira parte do
programa;- apresentou-se u senho-
rlta Alzira Blbejro, que cantou
uma peça musical, entusiástica-
mente- uplnudldèú; sendo" o. acom-1
panhamento ao piano feito, pelo
professor' tír. Fernando' Àraüjo. I"AJséguüdá 

parte, Alrilclada. péiõ
padre José Antonio, organista do
Santuário-Matriz - do Meyer, con-
stou: de um numero de musica
uo plano e üm numero de canto
de' musica, sacra espanhola, tam-,
bem mereceu francos aplausos dá
assistência.. Seguiu-se a senhon-
ta Yvonne Muniz. Bastoa em nu-
mero de declamação. .

Apresentou-se depois, o Sr. Os-
car Borgeth, violinista que por
duas vezes se fez ouvir, receben-
.io demorados aplausos. A senho-
rlta Alzira Ribeiro, de novo fez-
se ouvir, com um numero de can-
to e depois de uma nova decla-
mação da .senhórita Svohrie Mu-
niz Bastos,. foi ..executado. ao pia-
no o hino espanhol, sendo o festl-
vai encerrado, "com, o disfurso de
agradecimento pelo padre Ildefon-
so Pefialba, que disse não ser me-
recedor das. homenagens que lhe
eram trilutadad, terminando; o
seu discurso feito de improviso
com um boijo que dirigia á.ban-
deira brasileira,. que" êle ' tanto
amava, como. sen.Io a da sua se-
sunda pátria, ,

. Constituiu assinalado'sucesso o
festivaL-UÍérítemusiiçal,. ..realizado
no salão paroquial do Santuário-'

IGREJA DE S. DOMDTGOS
DEGDSMAO '

A Corifmrln do Rosário' Perj».
tuo nesta igreja minda celebrar
amanhã, missa com comunhão
geral, âs 8 horr.n. em ação do efo'
ça» pe'o nnlversarlo nftollclo do
seu 'dedi-ado. dlretoV Conogo oHm-
pio de Castro; ¦.-.-::¦ ¦'¦ ¦¦'¦' -

Cearflt i
ripo '8 . _ •<
liem 6 ,_• . -,

t-ibia -'UlU:
Mntiia.

Tipo 3-,'.:.' .
ldem 6 

'¦¦.¦'. 
.

lillHISUtSi
i;ipo 8 > . .
ldem 5 .;.-.

251000 a 868000
83SUU0 a 34|00U

'„. Nominais
. Nominais •/

MKtttÂiiODE
ASSUCAR

Regulou o mercado, de assucar
em condições dé- firmeza; com ai"
cotações era alta, maa, Inaitera-
àW--.:';'.1/.: .;'¦',.' ,..-, 

' '""!''" 
;«

O movimento qUe se verificou
de entregas, ou retiradas dos tra-
piches fçi muito desenvolvido, ao
passo que a_ .entrada» ficaram
multo aquém. ,...,,,,

Com' tudo.|Of,mércado achava-se
b«em colocodo' e'! assim fechou,
com o -movimento estatístico se-
guinte: *.."' .'" 

'. 
:

Entradas no dia 25.

Saldas no mesmo dia
Existência no d Ia 26 .

¦' Saco»
V'«.9.0.0

*' _ Haoe»'18 173

ASMKÍlAtXiES

íémollna. -. ,.
HlBpeciai . . .Boa Sorte . .
Diamantina .':
3. Leopoldo'.
•;KKijub,'.;u_i

Semollna, _ .
irfudá . i;''.Soberana .. .VaèióhalV .'.
Trigullho. .';

PORTUGUBSF.S DESAMPA-
DOS

. No Intuito dé' bem poder aten.-
der aos seus associados nos dl-
ferentes serviços das suas va

rias Assistências esta bénwmerl
ta instituição de caridade esta*
beleceu ' desde o começo dc. cor
rente anò, o seguinte' hi,ra**«>-

Ambulatórios —. Olnlca ge*
ral — Dr. Pereira da. Silva •
Das 8 ás 9 horas: Dr Cabral
Pitta"- Das 10 As 11 horas- Dr
Pereira.dos Santos — Das It Ar
16, horré: Dr. Ubaldo .Veiga das-
T4.SU ás 15.30 horas: Dr. Mou
ra Vergueiro —• .Das, 14.30 ás
16.30 horas; Dr. Arnaldo Bal-

lésté — Das 15.30 ás 16.30 ho-
ras.

Homeopatia . — Dr. 8nWn«
Theodoro — Daa 11,30 4» "li »«
horas.' •¦' ¦•--¦:¦ ¦-. '¦-* •

' Bspeclálldadeo —'Cirurcm* c
Geulcologia — Dr. oduvaldo
Moreira — Das 8 ás 10 hora»;
assistente: Dr. R.' -Souza. PaJvá'
Curat;*.6^ (ErifermélrosJ.^T, l^*'

Matriz «loCoraçãto de Maria, acf| í>» * n°™> e daa 10,30 .áel^SO,
Mey,r e qié fòi.habllmvtite orgá- h0.??»*
nizado prlas gentis s'*nhorltas
Uttllla, HIMa e Kalr Builard,.tO-
das pertencentes a uma dás fa-
mllias mais antigas e distintas do
Meyer, as quais tiveram pára o
seu completo exlto o valioso con-
curso do todas as componentes dá
Associação dás Damas ;Jc Honra
de Nossa Senhora das l.oios.

A' MARGEM DO EVAN-
GELHO DA MISSA

DE AMANHÃ
Cada um recebeu um dinheiro.
O dinheiro que cada um dos tra-
balhadores recebeu, simboliza a
recompensa celeste. Todos os
homens que, na hora da morte,
forrtn encontrados a trabalhar
ha vinha de Deus, Isto é, no es-
tado de graça eantificante, en-
trarão no eeu; nisto nâo haverá
diferença; grande diferença ha-
verá,'todavia, entre o grau dé
felicidade de un_> e de .outros;

• pois. é- certo que os- que me-
lhór é- maio tempo''houveram'30 minutos. ,,__».
tivibalhàndo por Deus,, terão nol OperaçSes — Dr,-Abel. Bote-
ceú umá "felicidade - sUpéi-iér' á Iho — Olrurglao-Lhefe - — Aten
daqueles quo trabalharam pouco de ás seür lidas e. quintasi teliaa
ou com frouxldão;* O quèexiga ás 13 horas, aoe doentes envia-
a justiça divina. À parábola ; «los peloe Srs. medico».

CKo-Rlno-LartaEutogla.- J- Dr ¦
Òlivio Alvares —--Dás 9'.30;'a*-
10.30. horas; ás terças, « sexta«
feiras. ¦

Slfllis e Pelle — Dr. Ubaldc
Veiga — Das 14.30 ás 15.30 ho*
ras.

Oftalmologla — Dr. Ruv K"
Um — Das 13 ás. 14 horas. &.'
se_undaa. quartas, e sextas tel
r_».

. ot-_teiricla (partos) — Dr. Ai,
r.aldo Ballesté das 15,30 ás 16.Su
horas.

Vlas-Urlrarlas — Dr. Arthui
Breve» "- Das 16 âs 17 horas

Deutarla — Dr. Antônio- Mal
zuli» - Iodos os dias, das 8 á*
11 e da: H ás 16 horas.

Laboratotrlo de AnaLzeI — Dr.
A,rlstldes Madeira — todos os

dias 4s xS horaa. - Exaiiies t,«
saiiBi1» A* quintas feiras as li
noras.

Assistência Infantil — Dr, R.
de Souza Paiva —• A's sçgund^e.
quartas e sextas>feiras, As.',W*. e

quer, portanto, dizer que; quan
to ao principal • edsenclal' da
recompensa (a posse do eeu) se-
rão Iguais todos és. quo mor-
rerem na graça de Deus; mas
não quanto ao grau dé fellcida-
de.

Operários- na -vinha do Senhor
são todos os homens que traba-
lham por Deus, principalmente

os que professam a verdadeira
religião. Os que trabalham só

para.- .si e pelos seus interesses
pessoae acham-se fora da vinha
do celeste pae de família, e ,iãu
terão direito a prêmio algum.

LIGA CATÓLICA JESUS
MARIA JOSE'DA IGREJA

DE SANTO AFONSO
Na próxima terça-feira, no lo-

cal do costume, reallza.se a rea-
nião dos Conselheiros, Preíelios
e" Vice-Preféltos.

A reunião geral da Liga rea*
llzar-se-á no domingo, 4 de i Fé.
vereiro, ás 19 horas e 30 minu.
tos, visto que o segundo domin*
go é dia de Carnaval. '

. Durante l os três d Ias de Car.
naval haverá expcéiçõo ao San*
tissimo Sacramento, á qual ue-
vem comparecer todos os- sócios
de acordo com o horário do cos.
turno.'"-: ¦>.- .< ¦ l':

D1MANDADE DO GLORIO-
SO SANTO ELOI

POSSE DA NOVA ADMINIS-
TRAÇÃO

¦ Reallza.se, amanhã,, ás' 11 ho-

AVISO — As cnapas.para aa
consultas médicas sô sorão en
tregües os'doe e s pessoalmen-
te, mediante apresentação da
uaiteira socai, uma, hora antec
de começar as consultas.
- Cada er. médico dará 20 con-
sultaa. :. • „

Assistência Judiciaria — Drs.:
Neves e ¦M«npvr i-arquelja —
todos ••» dias ustelo das 15,30 âa
16,30 menos aos sábados.
CÍBNTRO ESPIRITA ÜNIAÓ E

C.UUDAD»
Conforme tora anun.u-ido, rea-

llzou.se no úia ,14. do corrente a
eleição.da nova diretoria do C.n.
tro Espirita União e Caridade,
do Realengo. ¦

Anrovado o relatório ds admi*
nisuação que ílnuavn o seu man-
dato, procejJeu.se A'..e:eijão que
corrtu na melhor ordem possi.
vel,.sendo eleitos os segulu:es
diretores:

Presiuente, Leonclo Carlos de
Souza Mota — reeleito; vice.pre-
sidente, Marclioo Vás Torres, re-
eleito; 1« Secretario, Amauiy
Pais Leme; -2° Secretario, Oscar
Ramos de Oliveira; Io Tesourei.
ro, Allamiro Ferreira de Almei.
da; ree.eito; 2o Tesoureiro, Dona
Juracy Vás Torres, reeleita;-Bi.
buiotecarjo, Srta.. Adelaide.Bor-
igée dá'Silva,-reeleita. ",
,« Encarregado da Assistência <.—
Mário Caetano da'Sl:va;'il" PjSo-
curador, Leopotd.no da 'Silveira
(^•un.-ího;, ,2» Procurador, possi.
donlo Marques Coimbra; ¦l" Ze.
lador, Edgard Pereira .dos, San-
tos; 2* Zelador, D. Castorina "de
bft e Silva, reeleita;

. «Conselho Slscàl i— Henrique
<.e. Oliveira, Gedeão: F. de Vas.ras no Consistorio da Igreja da I conceios'ê J«»ê BarbSskVjrgem Mártir Santa Luzia e c0ncems e J06é BarDosa,

posse da Administração da Ir-mandada do Glorioso Santj Elov
eleito para o exercício de 1934.Nesta solenidade que se revés-tira do maior -brilho passívelprestarão o compromisso débem servir a administração se-
gulnte: —- Provedor, Manoel Ri-cart; Vice.Provedor. FauetinoChaves; _•.. e Z-. Secreta-ios.Arlindo Telxeirar. Osório e JoãoPereira de Souza: Tesoureiro.
Francisco Antônio de B«.rr«s:Procur.dor. Ercole Bartolomel;
Irmão Mestre. José Brum de Bi-
tencourt: Para a Caixa de Ca-
rld«de. Secret»rio. Antonio Pe-
reira: Teconrelro. Manoel Rodri-
gues pereira e Procurador J->r.
e;e de Pethencourt: nefiridires,-às palavra « padre Feliciano la- Ignacio Costa, Adelino Gomes i drigues

',*v -« " ' : ¦ .'¦' - ¦' '¦-,¦'.,¦¦. 
'"¦-'¦, 

¦

W4____:...y ¦.

Caixa.: de Aseist^ncla — Dire'
tor, João Batista da Silva; Se.
cretario, Nazaré Braga Peixoto

UNIÃO BENi-FICÉNTE DOS'
CH.VUFEUR3 DO RIO DE

JANEIRO
Dessa associação de classe re-

cebomoü. comunicação do haver
sido empossada a sua nova Dl.
retoria. assim constituída: .—Presidente.' Mario Jòsô de BVel-
tas; Vlce-Presldente, Agostinho
da. Trindade: 1°. Secretário, José
Constantlno dos Reis; 2», Vale.
riano Netto Crespo: l" .Tesourei*ro. Antonio Themudò; 2', José
Duarte; Procurador Geral, An-
golo Alvarez Sanchej- Biblio.tecario. Manuel João Rabello e
Arnulvista, Gaspar -Antônio Ro-

¦ Oi mercado estév* firme vlgo'ando,:ne ieetitntes"preços:
B. cristal-.1 . . —."*¦¦" :5180(H>¦iniHi-elo. . . ,448500. a 4>*o<";..Mnwnvinho . . ¦ ¦ 'Mnminhii*.
Mascavo . . ._, , 83800Ò a ilIOOÒ

1AR1NHADB
¦...¦¦:v:.T3iiGO";:'-;.:,
3REOÒ|S t)b MOINHO FLiníl

NKNSa "¦'
• ,, Por éace ;>

..-.-.-: _"-., i 891001;
— 378000
—'361000

.' i_J Sijlilil,

. "¦'— 
,.'• 35$O00

MOINHO IMli.Eí•Por «sice
«.. ¦ .. — 391000

V" 
'-.'--i ¦ ¦aitOUt;

..(...rr: «,36*00(1
.'.,,'¦ "—'' "SSÍtino

.'• 10$500 a 11J00Ç
'KEVOS DÜ M.LNtíU DA LU^¦ "Po»:'*acr.
Semollna. .. . ,. . — 89800V
LU» . ¦'. . . . . ,'if 87IUUU
Fres coroas. ... — 3itim' m-Miantm . . . —'• ssíoim1Trigullho. •"; 

,»_. lOtOOO a 10.500

FARELO DE
PREOOS DO MOINHO FLUMI

NBN8B
\ l'OI 8S quilos 

'
Hwrelo . . . ,\ . 68000 a 68500Farellnho . %.?. 68500 a 61000itemoido . . . . 8$500 a »|uoi"ltE(.Od ÜO MOINHO INGI.Gi-

t\ii 35.quilos
Airelo .. ... . 68(HMi a aSíoi,•'areilnho . . . 68500 a 68001
KemoldO. . . ,".. 88500 a 8I00U
rrlgullho. ... 1O85U0 a I18ÓÓI;vveia HO ks.)'. — 1J8U01«KEUOá UO MOINHO DÁ ,.i .

¦ •'oi .15 quilo»Farelo . . i . . 
" 630O0 á ilíòi;

Fsrpilnho >; » >.«' ôiíuoa'3 «iJÓ«i
«emoldo... .vi- ."." SfõOO-a-VKfllot"
rrlgullho. . .- 108500 a llfúUi

. i-1" ,-¦-'!'.'... '«III,, . 
' ' -,','¦

',';• Janta èò» Corretores e ¦
Boba de Mercadorias

Preços correi tes ofii-lals quovlgotiaram na semana de 1 a 6
de Janeiro de 1934.

Mínimo MáximoAcuas min*- <
BAiS;

Caixa
S|C 3S8Ó00 ü|t 058000" 

3I$000 " 54800(1

Moinho Fluml-
! nense: '•

Especial. . «. _.'
S. Leopoldo . .
Dlamnntlna . .'Semollna. . .'¦,.
Moinho Infilds:

(H. V. M.)
Buda . ;,',''. . «

^.sui-ional ,. . .
, fSêmolina. ...Soberana .... ...¦ Fkijío:..

Prfto- bpm. ¦; ..
ldem ruguiar .
De cOres Porto

Alegre. . . .
Preto novo esp.
.Manteiga. . ./¦'.
Brahrd.nácional
idem- tísiran-'

feiro . ... ,'.•Inxofre. .!•. _i
Amendoim. . .
Fradlnho'.. •¦•'.-¦ . '
Mulatinho. ,'. .i)e oihihs qua-
. Ildades . . m

Fujad:,; .
•Om corda—Ml-•ias. espe<'iaL
Idem idem, bom.
..-leiii ctoiii naixo.
,,.tio Grande -"amarelo 1*. ..•lem idem ?¦;,.'
Ir, comum' 1* .
-ldem -idem 2* .
Suina Htnrlna'esp " 1e I*'"';.,
Jd,om; sup de 2*
iu, oaixo .av 3a
ilauí' esiieçial -..
ldem superior .
ldem bom . .. ¦«

Querozcmb:

44 Quilos

388000
3730'i0
30*000
40J00O

3S8000
j36Ü0UU
408000
;378000

80 Quilos
2OW00 228000

-25800,
"308000''
461000

.283000
33Í000
628O0U

438*00 4H8O00
Nominais <

15 Quilo»
563000
«08000.
12ÍUU0

853000
8,23»0'''
168000
183000

163000
. 123000

803000 ,
403000
808000

803001*
,668000

2U*UUU

403001
36800b
20$00»
16|UIH.

2Õ3P0Õ.
16t'100

•0800b
653000
408000

\merlcano dl-
: , versas mar-
!-'i.oá»-i:.'.'¦. . «¦. Lombo:

¦ >p Minas e Pa-
ranâ. . . . .«
Manteioa:

Minas e bstado.-
do Rio '. ... .

i- a n 1 a 'Jatari-
na latas ie 6
e 10 quilos. 

','•:
1'^trangeiras dl-', versas marcas

Milho: , , .:."

Amarelo. ...
Vermelho . ¦. ".
Mesclado. . . .!>o K ia Prata

Olbo:

De llnhaça:
Em barris ...
Em latas . . .

de

.'axamtú
wamtian¦iuluturis . .
^umbuqutrà.
i xourenço.

AaUABliKNrE

De Parati . . .
De Angra . . .
Ue Campos . .ie Pernambuco

AtCOOU

De 40 graus, ,
De 3» iühus ...
De'36 graus . .,.. A-ursti:'}':'.-.'.

Nacional. , . .
Aíiuib:

ilv. marcas. .Alhos:

Nacional. . • ¦
estrangeiro . _Aaaoz: .
Brilhado 1*

agulha). . .
Idem 2* Idem .
Especial agulha
Superior. . .. .
Bom ......
.i-aular. . . ..

Japonês esc. -.
Idem de 1» ...
Idero' de;2* .' .
Sanga .' . 

'.}'¦.

ASSUOlR:,

liranco cristal .
C. amarelo . .
Mascüvlnho .' .Mascavo. . . .

3i'3uuO
378000
S&Í000

54ÍUUI,
54(000
55800U

480 litros .
2408UIN, ,25080111
24U$OU0 ÜòOílhH
24UÍOÜ0 .. 250ÍU00

480 litros
— 25U800I)

''¦¦.'".,. 
Qúllo ,

.1440 .450
Lata

53000 7860V
100

13500 33500
4»»uo &im

60 Qulloe: >

75ÍO00
70$000
72J0U0

608000
668000
52$0O0
27*000

828000
70?000
74JU00

628000
58ÍU00
558000
288000

Refln. 1*
Idem la,
ldem- S«. .

Bacalhau

(ext.)

DIv. marcas. .
Cascuuo 1>2 c.
J*etxellm i|2 c.

Banha:

P Alegre 20 ks.
Idem 2 quilos .
ldem 1 "quilo .-'
-Jjágüna.Í20 lia.:'
Itajal 20, quilos
ldem 10 quilos:
Idem 2 quilos .
Mineira e ^hu- .

listas 20 ks.
lem 2 quilos.> Batatas:

Mineira e Pau-
listas..' ., . m

Rio Grande 
'; 

.
Estrangeiras. .

Cebol.\s:

Nacionais .''._,%';
Caitê: -

Torrado de 1"'.
Idem de 2* . _

Em grão- tipo 7
Fabelc ot ntiao;

Moinhos naclo-
nois
Fabinha db '

mandioca:

60 Quilos
50300U 51J00O
44$500 458500

Nomtnaee
3180UI. 323000

Quilo
18000
3900'
»800

Caixa
1358000 1758000
578000 608UU0

18900
139Q0
13900
13380 «
18920
13920
18920

- Quilo.
23160
23160
23160
1$9U_
23160
23160
2U60.

'orto
fina.

Alegre

Quilo

$100 $600
Nominais
Nominais.,

Caixa .
33$000 

" 
34J0OO

, Quilo
23200" 2310O
280OÒ 28200

10 Quilos
11J200 118400

35 quilos

63500

60 quilos

17J00O 17.000

De caroço
algodão.

Nacional. . . .
Kntranuelro . «

Polvilho:

Minas. Rio e
S Paulo. . .

Porto' Alegre. .
¦íanta Catarina

FosroRos:

Ipiranga. . . .
.•.Qlhp?if._„j _
tSol7i....-.:..í
O. marcas. . .

Qu_iji«i: 
-

Minas, qUilo. . '
¦'ainiira tipo•'Rheno". . .
ripo prata na-

cional, quilo.
Sal:

Morte, grosso .
Idem moi.lo , .
C Frio grosso,
ulem moido . .
-Intrangelro . «

Tapioca:

>l versas proce-
-dencias ...

Toucinho:

Comum ... .
De fumelro . .

Vinauiuc:

s'acionai. ...
elatrangeiro a .

Vinhos*.

Rio Grande ,. •'•¦.

virgem. ....
Verde. • • • _'olares. . _ _

Kah«ub:

i. Prata • Patos
. .e„ mantas *'¦". .
Idem mantas .
M Grosso. ,pa-.

. tos e inantas.
Do Int. de- Ml-
, nas. Rio e São
¦¦; Paulo . . . .
R Grande pa-

toa e mantas.

¦'.'.¦;'«¦ Caixa

-~. v,-!Ü5$0OÒ

Quilo
28200 2$400

Quilo
5$500 6JO00

62 Quilos
188000 188500
193000 198500
16$000 .17$O00

Quilo bruto
H800

« Litro

13900

Quilo
$400
.$400
r$4O0

8Í0Ó0.

0$000

5$50O

3500
$5l)ii.
$500

Lata .
.197.80.00v197.30(Hr
I97$i)0b
1978000

Dm
4$000

123000

. 6$50O

60 Quilos88700
93900

rr 8$W«
rr- 93300

Quilo

$500 $600

Quilo
18600 13800
28000 28100

8o litros -
301,000 403000
488000 . 603000

Barril.
115$00»
Pipa *

«- 1.8008000
1:8003000
1.80030ÒO

Quilo , ¦

1$700 ' 2$800

2$300

2J000

28400

23300

CONSELHO DE CONTRI-
BUINTES

Pauta para a sessão extraordi-
nária a ser realizada segunl-i-fcl*
ra. 29: de Janeiro corrente, ás 9
horas.-.
..Serão julgados nessa e^sâo.
aiém doe que deixaram de se-lo
ua de sexta-feira, 26, os saguln*
tés recureóa: ''

. N. 3.3S6 — Lundgren, Irmãos
Ltda. —-V. mercantis—: Artigo
33 — Delegacia Fiscal em Minas
Gerais — "Ex-oficio" — Relator
o Sr. Othon de Mello.
, N. 4.265 — Álvaro de Vascon-
cellos Cruz —V. mercantis —
(Restituição) — Delegacia Fie*

.cal no Espirito Santo — Relator
o Sr. Otto GU, com vista do.Sr.
Othon de Mello-.

N. 4.474- Bertholdo Rech —
imp de consumo —.Artigo. 111,
paragrafo: 2,' ua" — Deh-gácia
Fiscal no Rio Grande do Norte —
Relator o Sr Otto Gil.

N 2.190 — Cia. Aga do Brasil
S. A. — Classes, de mercadoria

Alfândega do Rio de Janeiro
Relator o Sr. Tobias Rios

Filho.
N. 2.294— Llneu Gomes —

Claas. de mrecadorias — Aif^n*
dega de Santos — Relator c Sr
Jaime Severiano.

N. 2.651 — Barreto FTho &
Cia. — Classes de mercadorias —
Alfândega dò Rio de Janeir. —
Relator o Sr. -Tobias Rios F-Iho.

N. 2 653 — General Blostrlc
S. A. — Classes de mercadorias

Alfândega do Rio de Janeiro
Relator o Sr. João Alves

N. 3 224 — S. A. Comnosi-
çSes "Internacional" — Ciai*, de
merc. — A'fandega do Rio de
Janeiro — Relator o Sr. Cthon
de Mello, oom vista do Sr. Otto
Gil. .

N. 4 485 — N. R, Santos A
Cia. — Claas. de merc. — AI*

landega do Rio de Janeiro — Re*
lator o Sr. Otto Gil.

N. 3.499 - Sander St Oautà-
chman — Rótulos em ling-ia ee-trangelra — Alfândega dnHlo de
Jáudlro"— « Ex-df Iclõ" — Relator
o Sr Othon de MellA: >'y N.2.86r— cia. «B.,de Perro
Ç. Paulo - Rio Grande — Olfè*ronca-., deu direitos'- aduaneiros- rrAlfândega de S. Francisco —
Relator o'St Otto GU. -om «lotado Sr; Xisto Vieira Filho.

N.< 4 441; — Clarlno Lírio daSilveira — Fiscalização bancariaConsultoria da Fazenda Pu-blica —."Ex^flclo" — Relator òí«r. Otto Gil.'N..;4.529 — Club'de ; Sorteios"Bônus Federal"-- -^ clubs demercadoria ~ Delegacia Viscalno .fará — Relator o Sr. Òttb
N; 1.327,.'—'; TadesKaiifraan 4rn»>n$ _ imp»wto dè cnneiimb —

Recehedorla do Distrito F«teral"Ex-olicio"-^ Rolator o Sr.Mherfo-Matqüeà." •'•¦•"'•
N 2 30J - S a. Mauinelli
Extravio de mercadoria- Al-fandega"do"Rlodé lanèlrò- Re¦ator o Sr : Jaime Severiano.

N. 3.438 — Atieelo' Novello 4tia. e outros — Industrias enro-riasíies — Recehedorla do-Uls^rí*to Federal - Rolator o Sr; Jaini© severiano.

GAWNI.TE DO ;¦ INSPETOR
¦Atendendo -6 situação especialem que."se encontra o TrapicheMercúrio, decorrente da ultimaexplosão ocçorridá" na fabrica iedinamite..'•Ptygla" o Inspotor bai-\ou portaria declarando, pára- ro-nheclmento dos interessados, que,excepcionalmente e atí ulterior.lellberaçrio. permitirá o déspaeno

sobre ngun de todos os gênerosincluídos nn tabela C da Consòll-dação das leis das.Alfândegas.
1 — Atendendo vás razões. expôs-

tas pela,Companhia de Navegação
Lloyd Brasileiro, o Inspetor bai-<ou portaria declarando ao'Guar-
do-Mflr. para .os devidos efeitos,
que résolvl!prorrogar até,o dia Io
de Fevereiro.próximo vlu.lonro. o
prazo pára que os nnvtos da mes-rna Companhia passem a atracar
no armnwm :rt. 8 .1o Cais dó Porto.

:—* Atendendo ao que requereu olespachantf . iduaneiro Gustavo
Lemello. o Inspetor'baixou porta-ria autorizando ao mesmo despa-
chanté "que se «iiisente. do aervlçò
por' "vinte diaa período- em queserá suhstit itldo. pelo tambem des-
parhante aduaneiro Augusto Le-
mellb. ' * ".'.':.;.'
'—Ao Presidente do conselho<>nfral de Compras o Inspetoi so-

licitou providencias no sentido de
«er recolhida aos cofres da Alfan-•lega a quantia de 6:7913600. «m
papel, referente aos direitos .ie
consumo e. taxas da mercadoria'lespáchadn: pela riotq livre h. 961;
le 1933. Essa decisão se baseou

no fato de ter a Circular do Ml-
nisterlo da Fazenda n. 7, de 1932.
declarado ter o fio de cobre siml-
lar. na Industria nacional.

'Ao ' Prfesldente dò Conselho
im' Contribuintes"' foram encaml-
rihadòs òs recursos de José Araújo
H C.' Ltda'.. Mendes. Carvalho &
O, Ltda'.., .Companhia Brasileira
•le, Portos ,e Joaquim M; Pereiras
¦—¦ Ao-Diretor da Receita foi eni

,'amlnhada.- para os fln* da co-
orança.executiva cerfdâo de dl--.
vldk.,tiB lmpprtanol8_de 1*109830(1;
r>apèt. extraída contra.;:a^'-San,tà
Casa' de Misericórdia. do.Rlò de
lanelro.« provèhlentí- de .revisão
procedida no. despacho de.r;impor-
tacão n. 50.957. de 19S0.--por Isso
qué a mercadoria, despachada com
redução de direitos tem' similar na
Industria nacional.

Áo Diretor da ' Receita Pu-
ollca o Inspetor comunicou.haver
concedido, mediante assinatura de
termos de responsabilidade, com o
prazo de 120: dias, para- preenchi-
mento das formalidades legais,
isenção de direitos dé importação,
pagando 10 % dé expediente e as
demais taxas-.Integrais, para os
materiais vindos pelos vapores
."Llnnell" e "Southern, Cross". *en-
trados em Dezembro flnrio. e con^-
signados á Soclété ' Anonyme du
íaz dò Rio. dé Janeiro. • ¦'— Foram assinados.- no Serviço

de Isenção.. quatro termos de res-
ponsabilidaüe. petas seguintes ém-
presas: The Rio de Janeiro City
Improvements: Company,. Limited,
dois, e' Rede Mineira de Viação,
lols. Por esses termos, as ditas

empresas se responsabilizaram
pelo pagamento dos direitos Inte-
grais dòs materiais que desfiacha-
ram com Isenção e . redução ;.dos
mesmos direitos, pagando as de-
mais taxap. ihtegrala pagamento
àquele que tornarão efetivo se no
prazo" de 120 dias não cumprirem
as formalidades • legais on se não
lhes fôr concedido, no todo ou em
parte, o .favor, pretendido. .

DISTRIBUIÇÃO" DE MA-
FESIOS.:

Em 2B do corrente'.', .;
114 - De N. liorlt-r Vapor

tngl6s "Eastern ¦ Prince".' vários
gêneros, ao Sn Carvalho Junior.

115 — De Glasgow — Vapor in-
glês "Lòndonler". vários gêneros,
..Sr. R. Rocha..

116 — De Hamburgo — Vapor
alemão "Holsteln", vários gêneros,
ao Sr. Gurgel. .

RENDIMÉNTOiB FISCAIS

ALrANcmu 00 «rei 1* riname
K»>*n1l*nento de ontem*

Bm ouro .... 1.384:6823700

De Parto Alegre o esc, vapornacional • Aníbal Bcnevolo"
De Piranacr ifl e eso.. vapornacional. POdète*, .,
De Ba'a e eso., vapor naclo-nal «Alice".
De Recife o «so.. vapor naclo.nal "Campeiro?,.

S\il>AS DE ONT0M
Para Buenos Alrejí 'mjgaVaft va:

por lng'?e "Ens^erh;. Prinoe"
Para r^ondres e osc.-. vapor, In-

glé« "vice poy of .índia ". „Para Bu»nos Alri» e"es'ò., vá.
por amer'.!nnn "West Ira".

Para Cabedelo e eso,. vapor
mwtonol 'Ai'a,ra^g^a,V :,-.. ,;,

Para,'Porto-ÍAle'gr«:f eso., va-
por: riaotorinl'' *Ita,pjra"; ¦'

Para Co pi to e esc.'vapor ame
rlcano 'E G, áeuhert".;

Para.Penedo e '6s0., vapor ha-
cional'".A rári''';"-.'. ¦

Para B,ienos Alres^ esc. vapor
alemão *Cap Arconaí •'>'•
• ,Para /alparalso e p8c, vavor
chf.crio '¦'.intn -Arona"*; ¦

Para Be'»*!! e eec., vapor na-
ciona'- Pará". '. ¦,«-.-.

- Pára rtipiib'Ica Arcr.*ntina, va.
por sueco •"Gydrun-ira" ,. Para ltajcl. p esc,;- vapor. ;á.
cional "Arataca".",:... « 

':.. ¦.'
VAPORES ESPERADOS. ';,.:;

itajal eso» "Tutoya". ..... Ü>
P do 3ul'"Annà" -.- . -. . 27^
B Aires esc , *-A • ,'Pepna" .. 27
Finlândia,eso. ..^Santos" . . 37
B Aires -'eec'¦uPn'latia . . . 28
P. Alegre esc. "Sergipe" .... . . 28
Santos "Á. Alexandrino" . . 28;
Santon -'Cabetlelo" . '. . . 28'
B Aires "B A . Marn" . (., 28
B Aires eec "Arlanza" ... 28
Southompton esc "AstüriaS" 28
B. Aires eec. 'íAlcyon"'... . .29'
B. Aires esc. ''Pérsler^ .' . '29
Amsterdam ese "Flanaria" 29
B Aires esc..-*Liparl'V..- '., . 30
Gênova eec "C. Blancamano" 30
Amarração escV "3-de;OutU- ¦ ¦

VAPORES A SAIR
Belém, ese. "C. Rlpper? . ,Recife eèo." "PltíBtmy;"": 'T
A. Branca esc. •'Corcovado"
S. Francisco esc. "Laguna"
P. .Alegre esc "Campelro" .Penedo esc. "Itaquatiá" . .P. «Alegre: eso. "Itatlnga" .Houston .esc. "Palatla" .Japão' esc- "B, A Maru" .Southamptbn esc. "Arlanza"
a-.. Aires ,,eso. "Asturlas" .Suntoe -R. Soares" ....Hamburgo esc. "Alcyone" ,Maceió ese. "Sergipe" . . .Antonina eoc. .."Araruno'! .Macau: eso,' "Campmás',' 'íl- .Bala''esc." "Alice"''. '.' . .S, Mateus esc. "Odette" . .B Aires eso "flanaria" •.
Houston esc "Cabedello" .Antuérpia esc -"Pereter" -.. •»"
Recife esc. "Itaglba . . . .Havre eec ".Llpárl"* . . .Pará esc "Piauhy" . ; .B Airee.esc. rí.C Blancamano"

.91'27
91
27
27
28
38
28
28
28
19
28
29
29
29

29
29
29'29
29
29
30
ao
30
30'|',im;ii4i^;s

H O J E

LEILÃO"Em 30 de'janeiro
;;-. ¦ ..'¦ .. A'S 18 HOHAs 

'

CASA GONTHlER
Henry Filho & Cia. '¦-?¦

LUIZ DE CAMOtS 45-47 •
.. '_ '.-'-•.,' MATRIZ '

Fazem íellèo, de penhores veitTaldt-B e- avisam "aòe: •'rs ¦ 'mutua-
rios -que- podem rètormar-'oU rad-tratar as suas cautelas até á yèai.pera do léUgo. <L 1551

ASALVJLDORA LTDA.
Paz leilão dè penhores no

dia.31 dò corrente. Rua Pe-
dro 1'. n. 31. (L 18-Í9

HOJEA's 3 horas da tarde •
IMPORTANTÍSSIMO

LEILÃO DE RICAS É VALIOSAS JÓIAS
Lindos reloisriòsdé Platina edm brilhantes para seiihorà, àneíade ouro e platina com brilhantes, de 1, 2. 3 e mais quilates- b? -Ihantes soltos com 1,25 e 2 qullatea. Rarlsslmo brilhante preto, çom. 1 quilate. Alfinete com pérolas orientais legitimas e brllhan-tes. Ricas*pulseiras de ouro. ditas toda de platina 9 belos bri->hnntes. Relógio^de ouro Pateh Fellpp para casaca Broches do'platina com brilhantes. Relógio Patek Felipp. ouro dé lei 22 ¦ 11-nhas Valiosos pares de bichas de ouro e olatlna com brilhantesetc, etc. '
Fábio alves; Pereira ' '

I Escritório e armazém Rosário n. 136 — Telefone 3-1222nevldampntr notorlznilo ••?£
VEM1BHA» EM LE1WO HOJE. SAS.IUO i! UE JANEIRO DE 10.14,

âs 3 hora* da «arde. em «en arninzem, A-Rua do Rosário n. 136, próximo á Av. Rio Branco
. Tudo acima descrito e mais o que. constar do catalogo ffoJornal do Commerclo" «de hoje. (L itfzyl

DECLAITAÇÒES

' I ^Sl I I... * J^jL r' II y| 'mem l\. I ' ; - "'

De 2 a 26 do cor-
rente.. .« . •.. • 27.891:638*250

Em Ufial período
de 1933 ..:¦'. . . 26.543:249*900

Hferenm a mais
em 1934. . . . 1.348:388*350

tNSPrroBU nscAL do bstado cb
MINAS 9BUUB

n^railacSr <!• dia
26 do corrente 37:469*700

De 1 a 26 do cor-
rente ..... > 777:807*900

Km lúuai período
do ano passado, 773:552*800

CAIS DO POBTO
vavtos >b pegrinAí cmbaucacObi

ATBAfADOí te CAU
Em 26 do corrente. '
••l-unins" — Arm. S.•Toml" - Arm* 8."Punta Arenas'' — Arm. 9."La'nnd" — Arm. 10."Perynaa I"* — Pateo 11.
."T.efio" -:,Pateo.11.
"Paul Soares" — Arm. 13."Lòndonler" — 'Artn. 13."Eastern Prince" — Arm. 1(."Cap. Arcona" —Arm. 18."Viceroy of índia" — P. Mauá.

movhvT^íntodoPfwrn
ÍJ^^TRVTIAS DR ONTEJM

De Hamburco e ene., vapor
alemã-, V_p \roona"*.

De Hamburif) e esc., vspor
a'«mão 'Holíi-eln*.

De Porto A ejtro e esc., vapor
nacional "Piratiny",.

SENADO : PRÀÇÀ TIRADENTES. 27
HOJE!!! -^^-: :Z:.fl,0..i'E!!!

Sábado, 27 de Janeiro de 1934 !!!
BET-MBÍST», ACO.NTECI.MIS.VTO CARNAVALESCO I!t

MnvioMo e anselleal BAILE A FANTASIA orgnnlaado pelo ane»
rido e -aloros» .-, ¦* , -. i .,'. , ¦ ..., ..

GRUPO DOS CARINHOSOS ,'.'.'.'.'
para comemorar com o máximo esplendoi o seu glorioso

S.o ANIVERSÁRIO
Salve III Gentis Carlnfaoioa !II 3 vetam mnlvé Í!I

Com â maior entusiasmo ob nobres SENADORES componentes
do GRCPO UOS CARINHOSOS, prepararam-se para'receber em seus'
salões, em melo da maior orgia, o nosso Ineguaiavcl a galhotelro

I». MOMO... 1.° E UNICO
qne se fará acompanhar da sua famosa curte, ondo aobresae a
esplrltuoso .? ,  - ¦ -

-<¦¦-'. .1 í . BACO 
'

A formosa :. .
,-• veni;». ,. '.,. ;, ;;

e o endlabrado
COPIUO

que transformarão ios aalSea do Senado em nm verdadeiro NINHO
DE FADAS! . . ¦,:,¦:

. EVOE' III MOMO III , EVOBMII
Os CARINHOSOS esperara que cada úm' luinpra o seu dever,

por Isso ... : i. '_-.-.
.-' AO PRAZER l!t AO AMOR II! A' ORGIA li!, ., -..'. . .
mesmo.porque, para nos a tal CRISE é uma bàlelá- que nffò nos
Impreasiona. o nosso lema ' 

':.¦"". "i"',. T'." i"'.,
RIR!!! BRINCAR"!!! FOLGAR"!!!r'" -¦¦'•¦'

a(ê o CHICO dizer que chega: Ob MEIGOS cSE.SADORES,. maloralo
dos CARINHOSOS estarão a postos para receber, condignamente a
mais TERNA, a mais AMORAVEL. a mais BREGEIRjC MbUiKR
CARNAVALESCA... a linda e encantadora , -

MILIIER CARINHOSA !!!  "
Hnrrah ! Carinhosas!!! Ipr ! I|>e : Hnrrah II!

Vai servir como lntrodutor do BELO SH.XO o austero Senadov-
OONKELA, que estará ricamente paramentado de PALMITO E CA-
PELA para dizer-lhes

Bela mnllier coacrrulata !
Cristão nfto ka qn te mllla I... « "* 

, -
E'a bela. éa mrlicn, ém aaaorona... . 

' ..««-.,¦.
Ue eoracS» nobre e bem leal .''.'
E'a aen dnvldn a mnlher Ideal... . »:
E'a, enf Ina. a nanlher Carinhosa i!t

é por isso que nós só desejamos .'., . ,
. . CHAHPAGNB !!! FLORES !!! MULHERES A», BE9SA ft!. .' .

mas apezar da reconhecida pureza do nosso Oouzelá, o MALVA-
DEZA e o. LEITEIRA estarão de alcatêa, 

"pois 
dizem files qua i».

têm visto multa donzela virar... gaTlHo !
Tambem' uma grande comissão de doutos. SENADORES foi

organizada":para receber com todo CARINHO esse pugllo brilhante
de rapazes distintos,.a quem tanto veneramos, os dignos represen-
tantes da criteriosa e culta'¦ IMPRENSA CARIOCA
que serão recebidos no gloriou» Senado do Grande Momo entre

Palmaa !!! Flores !!! E cbnmpaane em profnafto !!! '
BALI hV !!! ' - IMPRENSA CARIOCA !!! SALVE'!!!

vinde prazelrosos, discípulos de GUTEMBERG, aqui vos esperamos
de braços abertos para cairmos num fandango de arrella... assim
vamos ¦ .

AO 8AMBA !!! AO MAXIXE !!! AO CAN-CAN III
Os amplos salOes do SENADC foram rica e teoricamente ens*-

lanados para essa-monumental festa que ficara gravada em logar
de destp que nos

. ANAIS CARNAVALESCOS t
O lnslgne artista e querido Senador

ÁLVARO SA'
com • competência que lhe é reconhecida, transformou os nosso*
alues de tal-farma que tem-se a Impressão nítida de um verdadeiro-.-;¦¦ - - SONHO ORIENTAL

Moita Inaül Malta Ilor !1! Moita mnlher II!
Tres harmoniosas

BANDAS MILITARES
e dana barnlhentaa JAZZ-DANDS. nio darflo tregnaa an veaaeal da
brlnqnedo até ao romper do dia !!! _-

E toca o bonde macacada, que ainda tem mais... . ¦:.:.
Para AMANHÃ

DOMINGO — S8 DE JANEIRO UE 1B34
OS CARINHOSOS organizaram nm enrnlento S1ASTIGO DAX.

SANTE em qne serft saboreado om DIGESTIVO e APIMENTADO
ANGU' A BAIANA

primorosamente manipulado pelo nosso querido e presado
MALVADEZA

que mala do que ninguém conhece os mistérios da ARTE CULINA-
RIA!!' Para rebater o SABOROSO, ANGU' eerão . servidos finos •
preciosos vinhos de todas as nacionalidades existentes e por exis-
Ur. Antes, a Utulo ds abrldeira, será servida uma fina o pura

CASINHA UE ANGRA
mandada vir especialmente para esse fim pelos, oonsplcuos Sena-
dores : GANDA1A. 1LHÊO e ÁRABE que, como toda a gente nue a»
preza são apreciadores do DIVINO NECTAR!... Ela negrada ' *i

AO PRAZER!!! A' ORGIA!!! A> LUXCRIA !!! '.Cfe
Logo apôs ao ANGU' terá inicio o magestoso

FOHRO'BODO'
que 80 terminará a hora em que o guarda noturno recolher!. J~."_t

Ein rapaslada da farra!!! A vida é nm aonho togas!!! 
"""*'.

HAJA ALEGRIA!!! MUITA ALEGRIA !!!
E com todas as forcas dos nossos pulmúes. orademos

âalvé ! Carinhosos II! Salve ! Coacresso !!! 3 vezes salve !!!
AVISO ÚTIL E AGRADÁVEL!

Os Sra. SENADORES terfto franro Ingresso mediante a apre-
sentacfto do recibo a. 1. Para Isso estarft fl dlsposlcflo de todoa a
nosso distinto tesoureiro o llastre SENADOR LEITERA. NSo ha
penetrações, sem exercfto de pessoa.

O Secretario do Grupo — Senador DONZELA.

BEN.'. LOJ.\ VISCONDE DO; A-CQ.V.RESP.*. LOJ.'. CAP.\

' 
--l* 

"¦¦

RIO BRANCO
Sábado, 8 le Fevereiro de 1934

sessão eleitoral para eielçâc- én
Sob.: Gr.: Mest.: e Gr:. Mast:
Adj*. pede.se o comparecimento
de fod"s os OObr.: as horas do
cos: umo,

Secret.: T1BURCIO S2.:
(L 22.212

SALOMÃO
Rea'izChdo.se no próximo dia

1" mis vindouro, E:elç.: .arp-os
de Gr* Mest.: e Gr: M-st.:
Adj.: sollritn compareclnrento
Icm.: do quadre locai de cost»
me âs 19 horas e 30 minutos

NELSON ATTOUSTO DE íOO".
ZA, 18.: bocxetaiio. (L 93CSO



:JÔ$^f.:!'Í^ SABÁ DQ, 27 DÈ JANEIRO DE *1934

___&___%_.

yü: i_vm^sY:YS*'"'"' l/T: •* *' '

Club dos Democráticos
¦ (FUNDADO BM 1867)

-3T

Castelo Prcip)- io
Uaitr <• Carnaval Carioca

Castelo Próprio
91 c 93 RUA DO RíACHÜEtO, 91 é 93' •; J. ¦' >.. , "',. -,V.f . -v-, . É..'.-,-;-..,»¦•:ãf^jfj" ¦

Reconhecido de Utilidade Pnblfea MUleiral

...Nio'* basofla..,íB' uma verdade pura e cristalina... Que lm-
Sértaqu» os outroBsembam de RAIVAI .Ua unia-ferte corrente
contra «les ., Pois nem siquer; nos permitem,gua, dlaámos.:Jtó.lty

-SOIS:O-QUb!N0.'S.:F0>10S ,B ÀMANHAJ,TA1,VE . SEJAlS Q..QD4
NO'S SOMOS;;.. Isto, porquê o SAPO fita a liUA.maa.inlfp ««•com-

-par* 'cóm-ela''".. -Deixemos/porém, em PAZ os pequeninos... Para
elas. ainda ha de sobrar um pbuco dos-, bens que distribuímos no ]
NATAL.;'. B se eiesttveiem ainda um apetite aceso, entío qu* ¦«
f_\&_i_i a h6S, que abriremos IÍíBBACÕSDA^ÍH
*• lneorporaremos ao cdrdao dop GRANADB1ROS DA ALÜJGRIA, nm ,

, .'-,.' GUARITA OA mVBNOJVBL aTIARDANBOBA ••<

GUARDA NEGÍIA I 
"i 

| 
V.BWABD^jtBGJM;,»' 

S
: leaiea ¦ finai"flor do» CAVALEIROS, 

',,',;
na. elorloaa falange, endlabrada, '

Smo» é Una 'lar doa GRANADB1ROS.
- M>meítgTÍm.mfmtt^ãm:mmtttilt_iá_.

ftaaado «aframos na Ilça — oa mata ..ll*etroa,'¦-• Usa» lança perfumes ciwh» espada,¦_'_£___
¦:.i r.O». BAMBAS^.—«•<». oa nO»»os ESCCDEIROS —' "Pára' •' con»el«ta dm MLLHER AMADA. < _

- -O noeao BATALHÃO '-*. MOMO abeáfta,
,¦ i .•;..-.,•., ¦ ¦ >-__tm^_é tm*o,'eo*tonne oa.galadareèj. •.

..,; ,'¦ He .OURI. HAS de tro», MORENA BOA...
"','.¦ ,".,.'". Aaando chfftpmos — o* ciaria» eAmüritof'-"'":','¦".¦
i'i'\!'." .¦ 

','¦'¦ — Espalham! ,»a'd losé», pelo» are». -,.-, "¦¦*.:¦
. A Alegria febril de nosso., bando.

• 0,'Mundo inteiro conhece ^«üABDA NKSBA,,jo..YALBNTb ri;
Cimento aa ATIVA carnavalesca, que constltue"a GUARDA- AVANJ.,
CADA do BXBRCITO DEMOCRÁTICO é qlie tem poderosa «BSBR.
VA <je' cidadãos 'casados... qué-nao podem' vir... -para a frente

¦'tfa"luta.'"'" ' ' ¦ ¦ •}. ¦..; í 
'¦''.¦• 

,."
¦' .'-•'¦ia minha mulher deixasse. .-'¦¦ ,''T•,'¦'¦ '.'^naüiln' coni»', ea nâo faria,""' '".'"_','-' ' '¦;' '',..
. !'-'*tue Imensa felicidade... ,'* "'¦'.''">' r'"."'',

»'-'.',' •!»-Mee; rtlnhé'mulher nio deixa, ¦¦ - — •.-¦, •'.¦... . .,-..,..
• '¦ • B en. com toda a hipocrisia, ¦-....'.'.'

Von -bancando.,.-¦¦ Honestidade. .-.-'•

í>s SOLDADOS DA GUARDA NEGRA '««am como Caio Julio
Ceoar, — chegam, vêem e vencera... todos, os' corafiOes ,e. todas as•^•r1 ,"•¦:¦/ rAiuww:?:^;.: W-éi&.t';'-'' Ém'. tres anos de lutas, as ásasda Vitoria tira acobertado ob
nossos SOLDADOS e nossa FAMA VôA, com rapidez e o fulgor
de um meteoro. Somos hoje DOMINADOKES DO CASTELO, pela
pujança da nossa eBtlrpe, pela gloria de'nossos trlunf os, pela' dle-
-clpllnade nossa plolade. ' ,

S; HOJE —»— ST —' BABADO —l-fc-H OJ|
... -,...*.„-„..'!.:' Fenomenal e eapetlcaloaò baile a fantasia ¦¦- ...-"¦-

:A * A N H A '¦—*—88 — DOMINGO —t— A H A . B- .
SaenlentBB « a»etlto«a» comedoria». «aentea « frlna) ¦

Duas imponentes festas que ecoarflo através dos aalSes e irtò
despertar o DEUS MOMO e levantar, .cada ves m»li O ""Vilbío
AIíVI-NEGRO DOS QUERIDOS.E INVENCÍVEIS' '.-

' -o". ¦'•'.'i D B-M O.C B.A .5P 1ÍÜ O S ¦¦¦¦ ,v".":'f.
relicario da ALE6RIA CARNAVALESCA DO POVO CARIOCA, a em
homenagem ao invicto car'naval8scò; ANNIBAL ROCHA, o BO-
HEM DO VENTRB-SAN. ' *.':.'.'£{ '-., .-!'*¦•." 

. 
''

A PODEROSA ÁGUIA ALTAHBIBA '
','¦" 

ao nosso querido CLUB DOS' DEMOCRÁTICOS, fôik, enteai
mes, oeste i momento, a; nossa prece t carnavalesca, reaando a noa-
aa nroflssSo de FB': ¦":•'' i .¦,:¦:¦ '¦.''• '-..¦"¦ >í ~-1,3-1' -.'-'---.r,1- "v"GLORIOSO 

VETERANO. DA ALEGRIA. NOS «BUS SAIjOES
ILUMINADOS PELO FÜIÍBOR^DOS Tã-MPADARIOS o pelos »prrl-
ao» das mulheres bonitas,- nsis tuas. salaB, onde os pares se entre-
laçam ao soro dolente da MUSICA BRASILEIRA, os verdadeiros
foliões esquecem, nos dias da mágica loucura, todaa aa trlsteias

..¦rlWfylita.''¦«"_ :.;l]AY"~vS ¦'¦¦ ¦ i*F; AÍ'':i~'-?'i: '^-Y'!'¦ 'V *. k Y\."'"•, ';
,-">'" -J9«ndito-'a'eJaB 'pali» BEM qbe faéés; duas vesea bemdlto pela
ALEGRIA que nos (proporcionas;' mas mil veaeB bemdlto, pela «ran-
da. * Eenerosa dádiva do «esquecimento, a aue' MEGAPESTASSlCon-:
d., qu mt\03, nos.Sflorloso», TEMPOS OLIMPO; . J" 

'

AO CLUB DOS DEMOCRATIZO. ;,; .
Velhtw trimáfador» d* passado,- -. ¦•'Y-iy. -ÍÜ: í."l- %.\
Na GBABDA-NKGRA «na po»nl» asora... •

¦ ncTt-K o VELHO CLUB remoçado . <¦>'¦•..'-.:
Aáteo falsot «abllme de»t* AVBOBA...4 .. ¦:'•"¦

Falaac* da Atearia! Á brincadeiraI '.*•¦-'*.,.¦ .ii*n>'\
,A: E' am halo de In» no PAVILHÃO,

m vive!» 'Am ALEGRIA verdadeira •:':•*¦¦¦ v-...-.">. '
dae naace e false em cada CORAÇ.-»w... ::',', ,'.\

¦¦-,¦¦'•,¦.¦¦., aaando vA» deütendèla.o>o»»o-vé* ¦:•¦ -',"v.•¦,'.
' P«r. »-wêo da AGBIA VITOBIQBA. - I

¦ •¦'¦•' -•-'•*¦ Ka mala falsór no doce .aaai-4U(i«C4w<'.
Mala e»plend*r na «urt»» ml«terl°»a.

Diante da» magnas desta vida *»l»<e» .
Noa momentoe de d*r è de emocío...
Hfnanem nue vibre deste AMOR resiste— -
A doce Instante dèrteéordnçao.

' Fasel de voaaá FORCA Imensa cheia... i jO.H ..'í ¦"'.'* '.'.'"Mra*'iiréa'ae».:no» ELOS'-dà AMIXADB.' •.'¦. :¦_--,,,,
E transformando a "BfiDE" na CADEIA
POr no "XADREZ" à nossa MOCIDADB.

AO IRMÁO PRONTO ALIVIO <.>¦!¦'' '¦'-':'.
-- » » tt ANNÍBAL ROCHA, tambem, hóssò IRMÃO.. A «, que te

temas Indispensável- â.' FESTA, pola tua ALEGRIA COMUSMCA-
ÜIVA.e pelo'tèij-PRESTIGIO NÓ,FlNALf:.i:i «'::¦'.*.;•'„'V, •¦¦"'"'"¦".)'''-'^,'

!}"-':r''',10*_}^_ íe nma feijoada, .-¦'" ¦";>••¦:¦ 3/i..-t«-. Si- '/.¦*<!-"
.,-,'¦ ;:¦' Ooaado desponta a manha, '** "•'¦'¦s ¦¦:•

"•¦ ¦'' 'Nao-ha vlnho»"nao-hn nada ¦'.:; • > ,'
Melhor une o VENTRE-SAN :,.:;/¦;.','', YS-rYY'Y-A.'

¦ "BVAhérla 
perdoada."- 

•-¦-¦¦¦ o-•-,.:.• ;:¦-.¦¦,.-?: 
'

'¦-' ¦¦"•"'.":" ,'No'- Incidente d» urAC*.- <"¦' ';'•••' "'¦" '- ' ;•"¦ !-'''." iv... _..t-'.r*i-_m AD_Ofos»e CAMARADA .»¦>'•''<•' >;"¦"'¦¦'.o'.:.-.">;'-'.'í•"'.¦¦ E lhe desse... VENTRB-SAW. '•"•: '-'-V íw* .i.í.K<J!

to» • Ifis, a I
¦Si > 

' 
•" 

'\.<: '•''"•• 
:'¦'¦ AMO» COM AMOR,.. ,' B' uma homenagem simples e comovida, sem ressentimento*

sem Interesse subalternos, em nosso nome e no de todos nfis,
madrinha de um nosso, IRMÃO, a ultra' brasileira

\''^SY'Y^rYY Á A''*Wl>pt& DEMOCBATICA -
flor transplantada ao VELHO MUNDO, onde irradiou o sen perfu-
me de lambo, maduro, o seu tregeito dengoso, nos mais alegres sa-
10ès': da - valha .BÍfROPA,. •¦¦::'/¦,. '• ' '•¦
.__'A ti, AÍBACrCORTBBi. alma viva do nosso SAMBA, FLOR AMO»
ROSA DE TRES RAÇAS TRISTES — ".que encarnas, a um sô tempo,
a melgulce de nossa MAI PRETA, o movimento felino, o menelo
gracioso de IRACEMA e a alma generosa e 59a <te PÒRTUUAL...
A ti, -«ue fostes »,.embaixada de nosso SAMBA, a sacerdotisa de
noss»; ALEGRIA ap VELHO.MUNDO a ti. diante jujo sapateado,
se deixaram pisar os CORAÇÕES ompedernldos da JEUNISHSH DO-
RfcE'parisiense; a ti; BRASILEIRA DA GEMA; — AS BOAS VJN-
.DAS-DAiaUARpA-NBORA;.;'.:'• ' ;,..;.'. ;--;^ '

ATBRMA DA ABHANCADA
.''Ba ti, macacada destemida, companheiros de ioda» as hora»,
QUAKDA AVANÇADA d» ARRANCADA DEMO^RATK-A: » ti. <iue
ê», a um tempo, o exemplo de AMOR: FRATERNAL e da ALEGRIA'COMUNICATIVA: a ti, que dlstrlbues. Irmãmente, as alegrias e
tristeza, de cada um: a ti, :que divides, entre todos o copo de cer-
veja ou a bolsa, num exemplo magnífico .de solHartaílade, vamos
enumerar estes soldados, desconhecidos, para que o' POVO «alba os
nomes Cesses, HEROBS,:,. anônimos :

um

«fWando começa a Polia, ,
»• «carro engate... nn frente, ¦
Corre o DomlnicM.. .demais,
K a turma-*>rde o aen. dlai .
— O carro nho anda, mal».

O Rnmherio. tem tala brilhante*, i
Cansam'<anta» »»n»aca»a — ,
ané.'*Mi*»rbaT«"'*"wtatn- ¦'.
D* ae»»o amt*_> KMOEB, -.>.

O Carneiro * Camarada.
O Tercto— «.colando" o cana» - '
R' nhvnd» todo réo... -, .
Aeahon,. éeiando » gran...

Qnaado o Bante» «rende n» Zinho,
Ante* de 'pdr no xadre». :
Dl» logo ¦ — Melrelleelnho
Est» «abra é ten frtgoe» t

O Gome» tem tanta poae.
E cnnaa tal scnaacao, .-'-.-
One « Anr»lo lembra, «orrlnd*
Da» caixa*'.de papeKo... 

' -

Caatanho enva freanerea,
O.Lttdovieo. lhe ajuda /
A e»trtp*r o» nortagneae».
Do Morro do Plato a Nada.
ic»t» dnpla * mal* sabida.

: ,- pavelha mala eeaerta. , -
*%- mal*'.' dar* e mal» tenta,
P tia a mnlher mal» aerdlda
NaoV*Me pá»nr a "PERNA"

Tem de faaer». «*CO»TA,CBRTA"

Heracltto pa»— o* dlaa. ,
No «CORREIO IM: MANHA".
Dividindo aa alegria». , .
Com a farra mala »*ra «... »B.

¦,, _.Vu-._^.-- OB DBrBNBORES DO CABTBLO "'
„ A. GUARDA NEGRA extende os seus braços. aos Irmlos de lu-

ta*,. filhos desta A6U1A VITORIOSA, cuja» asas têm cortado, emtodos os sentidos, os -largos <_ horizontes, d* VITORIA i INDEPEN-,_ -»3fe^0NARio8:'bp -CASTELO. -VASSOURAS O, 7VINTB.DB»
SRA. ...  .._ „ „ 
FRBNTBTCARNAVAfiESPA,' naturalizada, DEMOCRÁTICA por de-
çrèto expresso de MOMO: referendado pelo INCONFUNDÍVEL CAR-
TA, BRANCA, num supremo gesto de suprema expressão carna-valesca. , 4 ,.. 

'.-. ;; . :.,.v-.:v.'- '•;.•..¦¦ '.¦¦¦"¦¦'..'¦. •'. *¦.-¦
.'.Para todos, sem dlstlncio, abrimos noBsos braço» e nosso» co-

,:.--iv ;.-.-,-, ..•¦-!. AMMPRBNSA CARIOCAi Imprensa carioca. A: ti; em Cuias hostes hombrearam. irm»-'
mente. RUT- BARBOSA e QUINTINO; ALCINO GUANABARA è IRI-
NBU^MARiraiO-e tantos outro*,; cujo» home» andam, no ALTARDA PÁTRIA, para-servlr. de EVANGELHO!: ao nosso civismo, umagradecimento sincero da GUARDA NEGRA. ¦„ -v -

¦ BemdM* a Imprenra indomlta e alfanelra. ¦ - - ¦
<kne aa defesa forte do oprimido. '•,,

', Destra'da, tremnlante, nma- bandeira.
E fa» vencer a» glorias do partido.

'-.. ( ¦¦¦'i'-' " Benídltn n Imprenra qne é am pn»»ado rivo, .-•' }¦>¦•¦¦¦•¦¦¦
¦¦..],.. .- De todo» o» momento» do PAIS, "-
,;. Diante de. ti — o AMOR « nm tneena-ro, -
-.,... '•;¦.-,,•„, 

..''.Pola . B1BA8IL ee t«m»ra ;fell*.,
*..-.'¦ 

„"'V. ¦"<. A»R,ÜrBRn»AB. DEMOCRÁTICAS '-¦'. '
Vlvandelras anônimas de nosso batalhSo. as queridas democra-

tlca* nos momentos de paz ou de luta, silo às nossas companhel-
raa inseparáveis, que nos apoiam com a» suas cartolas o nos pren-dem com seus carinhos, ':¦'.:¦' Vinde ao nosso OLIMPO, a esta BACANAL, onde o espoucar do
CHAMPAGNE. deixara, em vossas almas, multas, palxSes aoa».»».

Filha» d« nm reino Inbrico e encantado.
Diante de v«» % phrlnéa era antipática.
Cléopatra perdia o aev paaaado.-3 venclaa, SEREIA DEHOCRATIO'

DESERTORES
Apenas treB,., Esteve*, Carahgolla e Costtnha.
'.Com* m. primelra -.pomba deapertad/ '-''-
C«d« om foi partindo de nma ves, '
*» . GUARDA NEGRA vl*-ae deafalead-

;¦.,;''->y.. :Do» tt**.i.i''."_,,-;7V ..--.; ''*?;,¦'¦': -¦.
'".-',' f Félicmente mo unn batalhl».' -
.-'„•{}.', Nlngnem choro* aquela vlnve»

. B lln,canaon prece*** ea » -<«*(*•...
:'¦-.¦ *'\-' ,'•'iV'^'•*,^r'*•,"••'•¦.. ••"•"¦. '.'.,:i 

--
-.. !>or qaalqner Pm processo fgnòr*.

. Por nm mllaere. ejné nm dontor Jt fe*,.: . .-%tl.o hmd povo esperançado
. \«e voltem, ¦orrldaate... -todo* tre*.;--

X

¦ i.j.- *'-.-¦. :'¦. .

;"«

;, Be alguém ií ergueu um altar -ft' asrtitfwlla-sroea" de' TJOURDBS,
belos benefícios qüe fez, como'tiâo erguer tambem um altar ao
VENTRB-SAN. que é no dlà sèêulhte do RBGABOFE, tâo mllagro-
éamé^è. CAMARADA ?.'¦- ",¦ 

.'': ' 
,.:; ;!':'};. <',','• :'S,V"'.*::'¦' 

'

*) ' 
HA UMA FORTE «ORBENTE... ...'""'>

.'•'",* Üó principio do MUNDO,' ADÃO* e:EVA viviam em ¦¦Írt_\e_-:tè.J.

taldade. 

ADÃO erá'Üm burguez' pacato, que se divertia Jogando
tclepcla; com um baralho feito dè" folhas de tlnhorâo, emquanto
VÃ/' céwó toda i-MÜLHERir sè • mirava nó: espelho'dà* aauas .'(iàíà-

dâa. Mas um, dia,- a SERPENTE procurou-tentar :'ADaOí.;í Nao"¦ffconsèisul*. èpedlúó-àuxillo dé EVA. Como todò~ OTÁRIO^-ADÃO¦'¦o*deu1 'aos encantos- da -MULHER e o primeiro' PECADO fálravé«s«iM'timrntt ha;'Bars(anta dè nosso PAJ. DBCJS (nSo- querendo que.om&o
exemplo proliferasse, expulsou-os do -ÉDEN. ADÃO saiu triste,
cbflarido a barba negra, emquanto EVA- se vestia, a moda das ba-
nhlstáé -dé-llbjè.l'. 'E tiveram muitos filhos : CAIM,* ABEL-e SETH
té preciso nüo contundir com o carlcaturlsta); foram-osvque fica-
ràm. 

'desde logo, com nome, naUiSTORlA.-'; CAIM.um dia matou

êBEL... 
e' DEUS amaldlçoou-o, assim como a sua: prole,futura.,

•kta- màldlcâo foi què nasceram os primeiros FILHOS.,. dos ,HO-
MENS, emquanto òs filhos' de SETH ficaram sendo Filhos de .Deus.
Mas as 'duaS rafcáe' se uniram; è a:cOrrupoao' foi "gorai.- Tinha que
íie.*Tafttà'kèrité'"Júnfa>'sô 'dí FANDANGO.' E'para bancar oserlo;"¦'Deus *tevé-qüO' 

se entender- ooril Ó' INTEftVSNTOR, DAí ATHOS-
FERA e decretai o" DILÚVIO. , . •.,.'. '^¦¦¦' ¦i'-v.**:v-;. <-;"

ii •¦'iJQÈf; que erá o 
'mais. 

emplstóiado . dá época, (nao ..tinha siquer
tempo de fazer a barba) —recebeu uma ARCA e nela se acolheu

-com todos/os bichos que nfio gostavam de água... Quarenta dias
- v*í*quai:enta' noites choveu mais,.que todo. o CHOPP-dlspèndldo em

dou- CARNAVAIS e, quando'aa' águas baixaram, NOE', como fa-1
zem os políticos de hoje, ofereceu um sacrifício ao, SENHOR. ESTE
fe» úm pequeno discurso de agradecimento e tirando a gravata, ex-
tendeu-a no CÉO, para formar o ARCO-ÍRIS;.. Naquele tempo òs
Chètes tljiham .palavra o .Oi SBNHOR- suspendeu.: a, .chuva.,, Sa„tosse
hoje. .era'capaz dè NOE* ser,enganada,,,...x ,_, . ., .í.j" •'.5-,...;.',:iv.r .

: Más 
'nb-'molo''dò's' escolhidos--de'-'NOE', entraram vario* FI-

UJÍD9... dos Homens e quando NOE*'voltou á TERRA, Jà.eies sé
Kãvlam novamente proliferado. O casal de coelhos tinha para-mala'5'e-cem-filhos'... E dos homens? NBo -Se sabe.-.. .O que. se sabe é* 
que estes descendentes do CAIM têm virado' ds dentes contra a
OUARDA-NEGRA dizendo cobras . e • lagartos... Mas a GUARDA
NEGRA pasca e 61ès se curvam, servllhieilfe.... ,Pudera.-:.-..-Oa-SOL-
DADOS DA GUARDA NEGRA sflo bravos, destemidos e. HERÓICOS.

¦'- Nio fnle» mal»... Tem Jnlce, -:; .'.''":".. L-*ln*o tu niurres A mlnena, yf-, -¦-•* ¦' - II» aleifrlà* oih! ÚcaffriiCAtfò»;,'j.' v** ..'¦)i.1
. Depoia re mordes n llngna. . ¦'"

,'.;'-,-...',-J»'nhda iriiil» é preHso'.^ "vS* '"'-•""..'•.. ''O*-'.'-.- ¦:¦-¦ (..-...',''•-.-•
s'^—''\. . ,?0'» «norre»,.., enTenenàdo,'',».' '.-¦'. 

.; _ j Y''' ¦-.-"'•¦.¦:
.'. Mas a peste dos invejosos tem uma utilidade: resaltar o Valor

dós amigos. E entre os nossos GRANDES AMIGOS, se resalta o
GLORIOSO e. QUERIDO , ;'

CORDAO DA BOLA PBBTA

. Q áòssb ÍRMXo e PADRINHO, a que nos prende a fraternal
amizade.de sempre: onde esti O nosso IRMÃO, o CORDAO, esti
a GUARDA, numa confraternlsaçâo- de IRMÃOS SIAMESES... A'nossa FESTA é tfio deles quanto nossa. Presos oelott floa de uma
AMIZADE Inquebrável, nfio se distinguem,, nos'HINOS LI! GLO-
TUA de nossas HOSTES, o VIVA & BOLA PRETA dogrlto _ GUAR-
DA NEGRA. .Uma. completa o tfutro,' -'- .'¦'"''.'•„-'•'» : '-¦'¦> '.{ 

£").'
'^'"'Nobre» gnardlOe» dn Intemerntn lida, ¦ _.- .......... .-^

;*r *'-Tmm> po««odo límpido e -kIoHomo* •' ". ^S.y:)
Enche a' cidade de nma nova vido. ' '.

,(»;,-¦'-,,-¦..*,..CARNAVAL.«e.torna mal» aunlOM». .... ,,..'
Ò BOLA'PRETA «. sempre a inotlnirldtt"."'.' ' Vo»»o roílDAO # sempre o. vitorioso' * - -Í"'V."¦ A vossa falta' * multo mais «entlda,: .' • ¦
_ o POVO. flen triste e pesaroso..;

l.Ü, ."• doando «orce», porem, qnantn alrprln, - '
i' Cerea o vokso prestigio lmntr»»«lvel,"' Uni halo de crnmlera e simpatia.

E* nm delírio de voar» e flore»,
E o coraefio mala Inarrsslvel
Se reveste de límpido» AMORES.

WÍÍSÜ-» rilf,'¦„;i.v-',;''..,..vA-.*E",W.,-»A'',PROM«89JrO. " .' -:''<':f-v''>S' '
.. ..,'.jip^rfi,,comb a terra da. PROMISHAO acolhia, em sen Belo' ge-
2ero*o, 

os expatriados, A ÁGUIA DEMOCRÁTICA acolhe, sob suas
zas,.os"companheiros qué ee afastaram de outras hostes. E'-aqui,

rio* nbssos salOes, qué melhor SE ¦ ASSINALA A FRATERNIDADE
BRASILICA. IrmBos de um mesmo culto,' o culto de MOMO, so-
mos, ANTES DE TUDO,- BRASILEIROS e sabemos cumprir nos mo-
méritos; difíceis, a nossa obrigação de FILHOS. DESTE'QUERI-
DO-;BRASIL;'"..-. -••,:.',.,.•..-;¦— 

,:..'¦ i. 
' ¦'•¦•--',.''''

PÁTRIA, nd» exaltamo» tna exeelea graça,
A, belesa »em'par de tena boiq.aea nombrto», -
O fnlgor de ten SOL, a qaletnde do» rio»,
O ten OURO »em ganga, a»'tna» pedraa aem jaca,

•- Canta ' am HINO - a' geraçlo «ae pa*»*,--¦:¦:'• Enchem, ehelo» de ardor, o» eoracSe» mala frio»,
.¦„.-. Onando tnà;bandeira esplendida esvoa.cn,

No anhllmo eaplendor do» concavO» sombrios.
•". O te* .CRUZEIRO AZUL, àempre nio C*o Inalndo,

:í E> o emblema da FE'' qne temo» nn .VITORIA,
V. Na cenqalsta da Ia», no ten valor Infindo...

. TB OS TEl'<8 FILHOS, HEROES, nnidea em coerte,' HBo de «aber ajravar, na» pasclna» da HISTORIA,
-...:¦-., O ORGULHO DB SER GRANDE, A GLORIA DB ».» FORTE.

CARNAVALESCOS l A POSTOS I'. ' - '"-".'"¦-'.'¦./¦ 4CARNAVALBBCOS1
•'•'.'"<"" . ?¦¦¦¦¦:.¦ .• ',E» 

A-DRGIA. ABACAKAK...1 !-'SARDANAPALO redivivo. HERODES, resuscita, PARA GLORIA
FA HONRA. DE SALOME'. VINDE AO CASTELO ÒLEOPATRAS E
PHRINíA. ATEt HELIGOBALOS, VINDE, A BACANAL B' COM-
PLETA.,--., . :'.''.. ,-¦'¦- -•*• ..-,¦',

.,; GOLPE POLÍTICO
,A'frénte unlca da'TESOURARIA.é a untea entrada,.pela fren-

te.^déjpole de vlétoriàdos' pelos olhos dé LINCE do K. MOBSr—
TESOUREIRp ..¦'¦'¦¦''-ri-'--'; ... .¦.-,."

CHANTBCLER canton dé novo,
No terreiro da ALECniA...

. , : Bacntn o-canto, meu POVO...
.," •'..'. .B»,ÇHANTECLEH.., «^«W «*_-!«*... .

.'' CHANTBCLEH — Seeratarto.

FRATERNHlAnE BENEFL.
CBNTB HVV BAHROSA-

ALFREDO BLLI8
SB'DE RUA DOS ANDRADAS

N. 31,'l« And.

,-P9 
'S*1?*"",- 

do Br. PresMentosao convldido* todoe os Srs. aa.aoctados, para de acordo com òcapliulo^viiv art. 19» paw^a»
5m 8L,J*<rt*a J?' * constituíremem ««sao ordinária do assemblM
geraj no dia 29 do corrneie. asi» horas, ti*sta secretaria. Leitura dO .nareoor da comissão tiscaje elelsOo d0 conselho Admlnlstativo. .,

Rio. 28 de Janeiro de 1934 —

*"-».¦'¦'¦'. l-L 83.226
1. UNDAÇAO ALBEIÍGUETiA

, BOA, ,VQNTAI)*ffl . „
1» 2X>NVOCA0AÒ

iP*.otd<in* *»o Sr, !• vico.pre.sidente^ sm 'exercício, Dr. l-f«a-
cisco de Oliveira Passos couvo
Conselho^da BMndaçSo Albergueda Boa Vontade, para uma raa..

11 
*» corrente, quana.felra. as 16horas, a rua Xteneral Câmara. 56

l"I^. (S6d* *> i^deracâo Iridwrtrial), --para ouvir a expôs!»
çSo. da sltuaçlo financeira daFundRçAo ti-, resolver em deflrilti.vo «obre o modo do «ou funciona,monto. .
...Rló ie Janeiro. 96 de Janeiro

fe-l^itT" -P?íl>R0 MAGALHÃES
CORRÊA, S» Sscretario.''*' ;' '.' •''" ¦¦' ¦" <L 80.801

GRÊMIO B. H, SANTA---..¦;,'. CIWUAA
Convida-ae os Srs. associados

a *• reunirem em assemblêa t.*-ral oosta secretaria á rua Álvaro
Ramos 181. segunda-feira 29 do
Corrente, fia 19 horas. —Ordem
do dia: Parecer da comissão is-
cal — eleição da Administração
A assemblêa deliberará com qual
quer numero uma hora depoia «
convocada.

Rio. 25 de Janeiro dé 1934.
.JOSÉ» NASCIMENTO ARAU-JO. .Secretário. (L S0123
SOCIEDADE OOOPERAUVA

DOS CHAUEFEVItS PROPRIE.
TARIOS DO RIO DE JANEIRO

(De Responsafillidado' lAnd. 
'¦

-;,.'.;.;;..,,_ tada); 
'..',/'.;.:.;',-; 

i

84de,~ rua Visconde de itauna
n. 341; sobrado — Edifício

próprio — Assembléia Geral or.
i ¦ dinaria

. (Vmvidlo 6* Srs, acionista* a
tomaram parte .na assembléia gre-ral ordinária a realizar-se no dlà
!9 do/.orrcnte, Am 26 horas:

Ordem dia — Eleição da nova
diretoria e Conselho. Fiscal. 

'¦¦
¦Rio-Ie Janeiro; 27 de Janeiro

de 1934.— .0 presidente josb-
SJMOES,'.-/ , (L 3176

SINDICATO DOS PROPRIE.
TARIOS DE .VBICITÍOH DÉ

CARGA DO RIO DE
J.VNEIRO

GRANDE RBUNlXO DB'•'CLASSE 
.-..-.';

•0'SP..„PFaBlíen't»''.em exeroWóconvida todo* os. sócios ? nãoBocios. proprietários de veículos
par* uma reunião emt nossa sídeap*!al. & ruai Acre n. 21; «ob ofim de ,Bé;,tratar de interesse.
ai^e- se^ relacionam còm -.aviei ,dV 8Íhorae, no dia 28 do corrente, fis.¦H:; horas;-j'..í ...... :-S-,'í: ,

.O presidente em .exercício. —'
JOSÉ' RAMOS TEIXEIRA, JU-!
JONIOR. ¦-.--;. (J g301

ANÚNCIOS
(Continuação da 1' pagina)

SERVIÇOS D0MESTI0Q8'KBfS,

EMPKEOADA» DOHUüllLA.
'^^^t^1 ui lassas».
pueciSA-BE de uma empre-
f: gada .para casa do familia,
com' pratica da cozinha; tratar
& rua. Saldanha da Clama n. 24.
Homãuccsao.: , .'•¦¦¦ (L 8277) 8
pUtíCltíA^SE de uma boa co.* Pelra branca, para' àuM^dè

família de tratamento; .ejtlgçm-
so referencias; trata-se A ruà
Cosme Velho 60. Tel. ã;063S. ,"¦'. 

(Lr8282) 1

pKEClSA.-SE üma empresada,•*¦ ' 
para todos os serviços; a

Avenida New Vork 24. C. 6.
Estaçüo de Bomsucesso.

-  (L 22281) í
pRECISA-SE de uma boa ai-¦*¦ rumadeira portuguesa, pela
parte de manhã;, paga-se bem; A
rua Bento Lisboa 112. Catete.

:'¦'¦. .(L 
2?2a5) â

PREOISA-SE 
de ama seca;. &

. rua Ferreira Viana. 85, Kla»
mengo. . ..' "'.'• (L 15578) H

PRECISA-SE uma boa empre-
*¦ gada. para todos os eervicó*
á rua do Catete' 247. casa 12. i

•¦!.'¦•'¦' (L 80344).»
"DRECISA-SE .empregada capn-
r* 

' chosa' • par*» todo ¦ o. serviço:
sabendo -cozinhar, bem; ordenado
1203000: á rua Joaquim Murtl.
nho n. 86. Muratori.

.. .' , (L 80866) a

PRECTSA-SE 
de uma empré-

gada em casa de um casal*.
A rua Luiz Pinto n. 16, em.frén.
te ao Hospital de São prarcls. o
de Assi*. , ,:. . •*. . (L 30358)' 3

PRECISA»»*. K oficial* para me.* w de piOho e lustradorea
para' peroba' á rua do Chlchorro
58, fundo*. ,.: (L 80431) E
PRECISA-SE dol* 

"carpinteiros
•*¦ r-para 'obra* Ar,rua do ChlchOr.•¦

tVi' 63, fundos, (L 80132) E
pREClS, >SE d? uma; aprendiz
f: com pratloa íé costúrii«;f,
rua Ben1amín,,0. listaht h, 1Í8Í'."..',,, tt, 8229) B-<l
PRKClSA-SE do uma ajiidaute'_~A: do costura, habMIatda a' *uá
do Senado n'. 13. «Obrado, trata-
«è das 10 da manhfi :âB t &_
tarde. !!.,,._„, <L 15526)'E"»

PRECISA 
^nf'do ..costureira .0calca r oficial* : de; oaletotè

.cnleeIra.-,.'Rua; .Ledo-S.lli «antiga'¦S- . Pree,'- .- ,-.-..' (L,<3315); _,8
¦ ALUGA-SE^ póf -itt*.¦''¦-_ casa'** 

da rúa Vlsco-dõ âe Cafáve-
ias 148. Largo dos LoSos, com
hall. duas salas, quatro quartos.
é terraço; trata-so ao lado. •
', ',' 

. .'¦' 
' "' 

(L 1556S). 19

9. ORISTOV46

-A LUOA-SE uma cana com tn»
¦•* quartos, uma,eala. 

'fógiò',-'«,

gâs. grande quintal e as mais
comodidades:. preço 26ot0u0; in-
forma-se-á. rua S T.üli Gonzaga
n» 8ul>. (L. 15.82S) Ih
ALUQA-SE a casa V da rua~ 8. Luiz .Gonzaga m. 443. ,'e»tfi

como nova. aluguel 210$(100: es.
tá aberta;, tratar no n. VII cár;ta de fiança oú trêa, m íses ádlan -
tados. ; -1 (L 15498) 25

MRD1NUIHO»

pRECÍSA-SE móclhhfi pára
• '-ama seca, creança dé meses:

fi rua Sampaio Viana 103. casa
28 telfàne 8-*14S.

(L 15524) 8

pRECISA-SE de uma boa em-
¦*• pregada para todo ò serviço

de üma caso de familia neoueri,
menos-..lavar, a, roupa fl rua San
to Amaro n. 33. sobrado.

a"; » Y":' 
' 

o.'15546) a,

pRECISA-SE do uma arruma-
A delrã. moca.' norlueuesn que
tambem sálha serélr ft rua ,Co-"ícabana 872. (L 3235) 3

pREClSA~SE de uma :««pre-"• gada A rua Bolívar n.-Í69 —
Copacabana. .. - ' <L 30391) 3

pRECISA-SE 
'de 

uma boa em-
•*¦' pregad para todo' o àervtcõ
em anortamento de ca*al:. bom
or9«nado: exige-** ref>>reii"'as;
á rua das Laranjeira» '531 auar-
>amento 4. (L 3220) 3

pRECTS4-SE- de uma empre-
¦ f 'a que salbo lavar e oas-

sar e n»itr« serviços. ..^ara fa-
mlH" ">ertuen«l na rua Aure"ano
Portugal 138.; Riò Comprido,

:.'"''•',''.Cf.', 3304) 3
*fff—•*< ,' Ml I III Igg

COPEIROS E 4JVDANTES

pREClSiV^SE 
'de 

ura copeito
-*}.-coxtí pratica de pensão arpa
:PránoÍ9co Octavlano 51. "Copa»;
cabana;'. •(_, 3298)9

pRECISA-SE. de ura rapai
:'f: Branco, pira colpelrar- e ttriajé
SèrvPís daníéstlcòeá' ruá Copa.
cabana ,,,..,''..;,,, (L 30394)' ''9

visoss feltóiòso.
pRECISA-SE de .um'¦'. creado
* • para casa de familia ¦ com

pratica de servlyo é qué dô re-
ferencias;^ trata-so no Largo «le
S. Francisco 25, sobrado, de x
fis.5 horas. (L 8250) 1)

A* PRAÇA ,

Urqulsa Sànt*Anà,; sócio solido,
rio da firma Palmyro Persegani
,*, Cia'. LWá;, 'desta'jbaplta', "faa
puhllcôíqúé' delxòú de.„fazèr..pari
ie\^a mesma,,ít!TÍiia;:,d&sob»-lgado
d0 qüalqufr responsabilidade ati.
va,.ou passiva pelo qüe recebeu e
dou mutua quitação, continuando
com o -seu escritório- d0: represen.
taçOçs¦_ p.raiá Manfi.n. 1. Preva-
lece.se: da. oportunidade para
apresentar os' si-us-sinceros agra.
declmentos pelas atençse» e Pr0-
vás 'de^^miüifle dlBjfiárisada'* du*
rante _o perioilò. üe' sua. 

'_*at^ç na
referida .firma. "•' ¦
- Rio dei Janíro. 32 

'dé. -Jánelró
de 1934 <- URQUIZA SANT'AN-
NAi-V- 

'.'.:. . 
O. 8-1T5

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
AMPARO. B003ÍÒMICO DOS

""•*'!V'."."vÇALAFATBS";'

Sfide! social::" RUA/SENADOR
. - ; EÜZEiBlO N. 352 -

efcí»üntlil Assemblêa- Geral O.riH-' ;.¦ ;t|«rlu'. ¦ 
_*:' j-''' 

Dfe' ordem- do- Sr. • Presidente,
convido todos os Srs. associados
quites, á' comparecerem á Assem-
bl<a Geral Ordinária .qua se rea-
ilíafinaterça-felra, 80 do corren-
te,- ás 10 l|2 horas.,Ordem:do dia:
Leitura J,è :dlBCussão:do nárecer da
Comissão .de Poderes..eleição do
Conselho-:* Tesoureiro.

Secretaria. 26 de Janeiro de 1934
- ARGEM1RO DA MOTTA E
SILVA, Secretario. (L.S287

.A' PRAÇA
¦ Comunico á praça, que .vendi o

meu estabelecimento, sito ft rua
João do Rego n. .209., Olaria.. 11
vre e desembaraçado de qualquer,
ônus judicial ou extrajudicial,
aos Srs.,João Gomes Tranqueira
e. Álvaro ¦ Rodrigues Ramàlho
Quem se julgar meu devedor
apresente suas contas que. serão
nagasno prazo determinado por
lei;-

Rio, 12 de Janeiro de 1934. —
JOSÉ* LUIZ TEIXEIRA. Con-
firmamosrJOJIO GOMES TRAN-
QUEIRO e ÁLVARO RORIGTES
,RAM*T.HO.¦.'•"..•,:-.• <Li .7826

CENTRO. DOS CONPERENTES
E CONCERTADORES DE CAR.
GA E DESCARGA DO PORTO

. PO RIO DE JANEIRO

Em 'aomè do-presidente deste
Centro. .*onvido oa assoclaJcs. s
compareceram no dia 26 de Fe»
verílro," do anrfante: ano" na- «*de.
social, ás 19 horas, pára consti
tuirem a' Assemblêa Geral Extra,
ordinária qúe terft de autorizar a
alterbç^o t- reforma dos estatu.
toa em. vigor, de acordo-com os
«eus artigos 65, ,qptnbl. a<Jo, cora
o artigo 48 pa-.-agrufo unlco o ar-
tigo n. .49. . . . \

Rló de .laffelro.'"37 dè Janeiro
dê 1931 - . MANUEL FRANCIS.
Cp DA ROSA, 1* Secrearlo.

(L 15.Í20

CAIXA DE SOCCORRO AO
PESSOAL DOS ESCRITÓRIOS

DA SEGUNDA DIVISÃO DA
E. F. CENTR.W1DO BRASIL

. j>e ordem do- Sr. .-presidente,
na,forma dos. arts. 83.-85' a 38
4fts. Estatutos,'convido-o* Srs.
associados "a ctmnarf-cerem fis
17 , horas do dla; !Í9 do onreste,
na èa!a"dn...2« 8»câo do, Trafego,
nara a. iltura. discussão » apro-
yaclío dò ralatorl» da Comissão
rte 'Contas-' • elCnflodá.pnva dl-
wtorla.-^. S«crafíHo, ART-KO-
ErNER . NOGUEIRA4- '

'YYY:a'Y. __'ó^Mies
"CONGRESSO 

-BENEFICENTE
DR. THEODORÍCO DE SOUZA

'¦ De ordènl, do .Sr. presidente
convido a tod"8 os sócios quite*
%m géraf para se rennlr»*»i *m
i>!«eèm>>14la ueral '-oriUni^Ia,-' em
*úa" s-^e soolal, â"~rua Figueira
de Melo 893, .As 19 horas de
•icordo com . art. 30 dos esta-
ti*>«s-è»".vigor e art. 8* .

! Secretaria. 27 Ae. Janeiro de
«Si;- OSCAR JOSB' DA SIL-
V^-IRA, %'(L'21S4
' CEN^TRO BBNEFin.NTÈ B.

! "AO 
O- »t*GV»TO DE

CASTILHO
SECRETARIA:. XV. MEM DB

SA' N, 32. EDIFÍCIO PRO-
PRIO — EXPEDIENTE DAS
9 A'S 11 UORAS •

; DS ordem do Sr. preeidente.
convido oa Srs. sócios a consti.
tulrèm a 1* Assemblêa Geral Or-
dinaria, terça-feira. 80 do oor.
rente. .&. 19 horas. Uma hora
após a determinada, funcionará
com o numero de sócios presen-
tes. — JOSÊ riK MORAES. 1°
Secretario, (L 23177

A Frei Fabjano de Chnsto e
7a* Servo de Deus agradece a
graça alcançada; uma devota
M,_T._M. -B. M. <L 23266)""freTfabiano 

de cristo
M. F . cjjràdece un»a graçaÊ-Ieançada. , (Ls4o474
Frei fabianò de cristo

-Por um milagre conseguido.
MathlMe' Aguiar, (L 15000
irmandade do senhor"doi
bomfim e n. s. do paraizo

Segunda convocação
De rdem do Sr. Irmão Pro-

Vedor' convido 03 irmãos para
mesa administrativa, extraordl-
narla a realizar-se no próximodomingo 28. ãs 10 horas;

Conslstorlo da Irmandade; 27
de Janeiro de 1934.— AMÉRICO
vieira Loureiro, secreta-

(L 2168
.'/"¦, SANTA TEREZÍNHA 7

Por.. u*na graça alcançati: — ¦
BRAGA. (L 23.2tó0

VENERAVEL E- A-RQUIEPIS.
COPAL . ORDE. í TERCEIRA
DE NOSSA SENHORA DO

MONTE DO CARMO
PENSÕES

• No próximo dia 5 dè Feverei;
ro, na Pagidorla desta Veneravel
Ordem, cfetuar.Be-4 o pagamentodas pens8-»s dos meses de Novem
bro e Dezembro de 1933.o Janeiro
de 1934 aós Irmãos socorridos,
que: dsveríLo procurar suas guias
dè 27 do'corrente a 3 -daquele
mêe, dae 9 as 11.30 é das 13 ãs
16 horas, na Secretaria.

O. pagamento serã efetuado das
9 fia 11 hora« do dta^aclma. sen.
do-atendilos em primeiro lugar
Os tfmãpe graduados..

A entrega das guias sft- será
féltá aòs próprios, oü a seus pro-
Curadores, • com apresentação do
dloloma e carteira - de Identidade
não se fazondo entrega das guias
no' dia do pagt*m«*nto, seja qual
for a razão alegada.

Tesouraria- da Veneravel Qc.
dem, 26 de Janeiro dó 1934 AL.
BERTO' TAVARES FERREIRA,
Tefiourjlro. (C 27.461

BARBEIROS
¦RARBEIRÒ; 

precisa-se para*'hoje,,<iabado, 
pagà-se 16$000

A rua Buenos Aires 221.
CL 8227) E 1

PRECISA.SE: 
de. nm .i»rdlnelro

... jJOrtueuee, .qu* d6 .Informa,
cões: ft:r,ua,Cooaoabaha 972... -J':.": ¦¦'.".•,.": 

:¦ (L .2236): b'"4
..pRBCISA-SE.r.de um;,ajpdonté¦*¦ de lardinelra: no ..Hotel ;Gtó.
ria. . : <h 3303) E- 4

SAPATEIROS , B. AJUDANTE*

POSPONTADBIRA8 
'dé oalsa-J* dò; praclsa-M'-£ rúá :Ge»ie'fi.:

Càmíira__v>'. ,236:"^(L 
'80437) 

ES'Ü

PRèÇISA-SÍS. ;<!«* um. of IclãTéa-'
patelro.nará concerto; â.',.rüai

üustavo Sàmoalo n. 318. Leme" ¦'"¦ :' ' - ¦'¦"¦' ÍL' 1265) _ 5

EMPREGOS DIVERSOS

BUMBE1RU hidráulico — Pre.
clsa-se dum ofiolal: â rua

Hegenta J;'elj6 n. 16-2.
(L 3272) ¦ E

rjOBHADOR — Precisa-** tem
; ordenado 'e- comissão • ft ruà

Acre 80, sobrado, das 8 ás 19
horas. (L 8221) E
PINTOR — Pintura em geral.x decorações e reformas de
prédios; a rua da Quitanda 17,
2-670. (Ü 3203) E

pRECISA-SE de meio oficial
de barbeiro efeilvo. . •'_.-. rua

Cardoso de Moraes 474 — Ra-
m°s ¦,--.•-.. (L 51642)' E 1
pRECISA-SE: de um oficial

baj-belro pam hoje sábado.
que trabalhe bém;-paga-se 16$.Rüa Marquês de Sanueal n, -162

¦ "' ¦ ¦' (L 8223) E t
PREClSA-SEde uni oficial bar-
r",«bcIJ° "!&* .ho-le- naga-ee-17$aa.I5o.i.llos-Diários: A rna 18 deMaio n. 33, '' (I. 1564S)' E .1
PRECISA-SEVde um" oficiai' na-ra.-sabado:. & riia S .eáròn-»..::8,*3.v ,.„;" (L,32441 _ 1

PRECISA.SE de lim bom. ofl-ciai barbeiro Dará ho.le sa-nado: no Salão I#me; t, rua Sal-vador Corres n. 86.'
¦ '¦¦''¦ - -. . CL 135i36> H 1

TT ""ISA-SL 
do uma aprendizde costura bem adiantada- e

umá costureira'ft rua do.cátete
n. 300, saia n. 4.-¦''¦¦ ." ¦-¦¦¦ 

_ (l sios)^

pRECIÍSA-SE- de"fempregaíla ft
„ ijjtecate, 3 112 horas diárias

da manhã para todo o sorviço de
Senhora . adi* .^trata-se . das 10,30
âs 11,30 hora* ei ruá, 19 "Üe" Fe-
,verçlrq,rn.„.7p. Bútafogà, 

'"::;' ',
,^,a;sa v,'2y s:* .i&mto-M

¦'pREOISA^E--1 -de" 'itmííperfetto
pedftirb _'tUa Seniídoí»Dan-.

tâs^34;>'sôhrádó/_'.' ' (L 3395) B
pREF^A-SE^úm caf. tolro c^m¦. pr.tica de lelterla ft rua da
.Constituição 62.: . (L . 3291): E

pREWSA'-8E um ícablneiro
- com: carteira o "outros dOcu-,

mentos:.' 'ratar nà rua dá Mlserl
cordla 81,'. ;¦;¦' ¦"¦¦ (L 33Ò9) E
PRECIÍSA-SE de duos mocaí•*• bem, aeselèjlas. e. muito atirvas" i—ra tpmar. conta de partasc. r^rescos. não sondo nestas
condicCès não.se;apresente; tra-tar na rua do Rosário 174.

(L 3313) E

CASAS E ÇQMpDQS
UOTAFOGO""/•"-'' 

í^ASA' pequena' —Alügár^é üma;
, .InformacCes ,A„ ru» Gpiierai
polido/b n.,398; aluguel 27,01060.

(L. 8';i27)19
pASA : com quatro quartos .e
.-Ti! sala espaçosa,, para •jantar.
A nia Adriano 46, onlhiin «le Pri-
mavera. (L 8094)'30
pASA — A' rua Golaa n.*'vÍ44,
..„'^?_a In» Pel° álugüeY'-' do1508000} trata-so na rua M«ft«ièlVltorlno U. 83. ii.'(l>.->'ai8IH)'i3'0

J>.Ç., RS,-,AGiÍA,V';T»,rAiíi'i55i»
¦jj-iOiiíftWW* IoJa.:,4a¦.,•^::fesi•u,n1.'jsraluguel. 140 .060;: wf^á-:Vès-ao^tado; trata-so no .RançoNacional Ultramarino: & rúá ila
Quitanda h. 120. -(l, 31626);.90

J« áB.E/PAGTTA'- — A).t.g_-M•... grande, casa da rua'.General
laureio 22, centro d«. terrino,aluguel 160»: ohaveá na hiesma; 

'.
trata-te no Banco Nácíonft);-ü!«
tramarlno, A rúa da Quitandan'_lao».'¦'¦ ..(L 31628). 30
^ETEr — Aluga.se uma-fttía¦;..;»»«*"n* 'Honorio ni-í879íJ!:poii6t|P00, com. dua*'. salas,;."'íOls
quartos, cozinha.* ba»1iellNeí.>'-Vi_i.
oes- de.cachambl; tratar nó.tl.¦¦'"" '__ CL 222í5*i!S>

«7; St_-íro- dei o»*eara.-a*liórfi'wS
Si.^*. ¦pw,?<>na easa 'ilttd*i_m-:

trabalha ,,pe comercio e de todorssnelto TnformaoSss ft rüa Vàí-eo da Gama n. 39. *•• '•»*''«?-.

_^<3K 82Í4)^3I>"Ckopoldina""
l'i-M8»a——

íALUGA.SE íima casinha '.edto
5*.nownha; á ru» DrumonàV*3*7,"""'•* (i..'.2aoi't_>';?iOlaria.,
A-liUGA.SE üma loja com "diiaa

-**¦ ntfrtaè 'própria . para qüJtaS-da er qualquer outro '-rie^élp;'
trata^e';"á rua Pereira Laaãltaln>;6õi estação'de RAmo&S^-ir¦^ ¦'' '¦¦'•¦ . 

<L 15314V'31
A LUOA-SE.uma ca*a com dois** .quartos ;-"um'a «ala eléfando

¦II. W)..-.•??. .Ramos: á..rüa,;dás
líIlssCes'4;...;l88':, as chaveeJ„np
|54íJW^ 

-^'"Ãfmázem¦ 's._r.'.'.',';',\

¦íA?!ÍÇ.OArSErá,"rua. Rarrelrós 87.
-í.>ySsJai:qúarto; cozinha eto. ahi»
!?(iel. 1008000; tratar na me.«m»
Ramos. .... (L. 15.2621,81
A LUGA-SE casa para nesrócio^¦*"*¦ para famlHa; á "rua 

Còndé âo
Agrolongo n. 93 Penha: ™*JÍN

(L. 3.Í60f.|t

PRECIRA-SE'do um oficial bar.
beiro .para ho.le nasta-ae 163;

_ rua Gonera.1,Caldwell n. 66.
(L 32631. BI

PREClSA-SlTí 
oficial* barVelro,

nara bole sábado, wa-se
138000 e mais nara efetivo bom*,
ft Avenida Salvador fle S4 84. ¦

:-.:¦¦ ., (L 8273) E 1
ST"

CAIXE1ROS E AJUDANTES

pREClSA-SB rte um caixeiro,¦*¦ para botequim; ft rua do
Rlaohuelo n. .174. '~ 

'." '

<L 16637) E i

ALFAIATES E COSTLREIRAS

riONTIÚMÉSTRE' — Precisa-
se ".m habilitado que dí.re-

ferenolas das, casas q~e traba-
lhou-, *!em.não estiver em con-
dlçCes é fe.vor não se apresen-
tm*; ft rur. Visconde de Ptraift,
C«S. "•anenia. (L 3204) E3

PRECISA-SE 
.de um ¦ atudinte

de alfaiate: ft rua Santo Crls.
to n... 10». .. fL 3213). E.3

pRECISA-SE de- duas mocas4- cara servir ca.fé na run 13 deMslo ns S3 e 35; Edlfi-clb „ daA Nacao" no café Es-Deraricá'
:- ";¦ ' (L 3237> E

PRECISA-SE de «m lUsírnAor:ft-rua K. Luiz Gonzapíi 30.
___._. (L_l'9666)_ E

PRECISA-SÊ de um 
"«olohoelro

: oarft trabojlhar a cera: arua S Luiz Gohzaea n.. 20, ¦,.
(L 18664) E

IÍRECISA^SE. 
<le um-emnreíçaão

,nará ciMitádox do-pio . niráoalcSo de' nadaria e, um caixeiro
para rüá::&,rua-dá'I>a.Dãíl'5 d;17«..'. M ¦" ns-r.:-¦-•-.- ¦.,(_.S0i.l..y;^

PRECISA-SE 
'dè ' umr neáueiío

Oara botemilnv atê l6'.'-anoAí
ft rua.S. Francl»ccvX, vier n-. 463
osaulna de D. Zulmira.

- ' .'. .- c.' c ííiíí??-)' ^

FRECrSA-SE 
deum nioco Pará

carregar.: marmitas-:-, e. *. -uma
moca-com nratlea. de cozinha:,ft
rua Santana n. lí. ...
,. . .- .-..¦:. (L .3272)• E

A LUGA-SB uma linda' cásá;-ria** rua Aimoré n.' 33, ' Pehha,
tem entrada para automovéíríB--

,tá quasi nova; as chaves nò.;nô-'
mero.27. (L. 22161) 31

A LUGA-SE umá c&s'á Inrdèpén»»',¦^ dente, com duas salás,.;!q,u|í-<
to e cozinha; _ rua Conséilieii;
ro Paullno _", 69. estação "dei*|fl»!í]
mos. (L. SlfflKgl"
A LUGA-SE uma ,boa casa" caía,¦* -sala, 2 qua: tos e cozinliaüAt

rua, Dlomedea - Trota 31, antigo
Estrada de Itararé; um minuv>
do bonde Penha e. de Ramos*

(L. 30.4O7)v.Sl
A LUGA-SB uma cana com doía'"¦ quartos, sala e cozinha, bom

quintal; â rua'Euleoterlò'!'Mottai
•ri. 83, estação de-Olaria, ¦ ,-;.

<L 8256) 31
;A LUGA-SE». :¦ oasa"¦" c0m'.yd0is¦ífti-quartos...,aaia e co.ü>hset A
rua Phllcrtiena Nunes n. '319;
rua calcada e muno próximo: da .•estação de Olaria. '(L 324%);iiBl

ALUGA-SE ,uma casn; .&.'«&™, João Romanz 104. em".^,-
mos; perto da estação; com sala,
q.rarto, cozinha e mais depen-
denclas; 100JO00; telef. 5-uuSS...' 

(L. 22.26.2).-SI'
A LUGA-SB uma ' casa, -centro

**-'de terreno, com duas "sãlàs,':%õ
dous, quartos e cozinha, bánhflrp,
á rua João Romáriz 12è.'-Bstó-,
ção de Ramos;' tratar' á,' Avenida
Rio' Branco 129. Io. Tel.' 3-(fS98.,
Dlogo. " (li 156aV)'3t

ALUGA-^E 
_ rua André l'!»f'>

n. 164,- a casal sem 'fliliíoa
uma casa com sala. ouaíto---o
ooziniha. Ramos. «,. ,
-¦,.•¦¦¦ ... ¦ : (L_-.8p.3_ ?):j$_

ALUGA-SE 
o sobrado da rúa

dos Romeiros n. ..na estasüo
da Penha. Trata.ee com-o-,Si;.,
Vieira: a rua General Caniãra
n 129, 1» toWone 3—4407'' 3-" .

 __. (L 15350í.i>3t
rjOMPUCESSO — Aluga-sè ;>
, 

'• ÍSiSllla sossegada, essa ènce.
râdá com' quarto; sala. cozinha,
báihélrõ, quintal e. jardim:"';*
4.Vénidá Nova York b, 9+JA;.''~' '

:--ü;. -:;;,-;. 
^eo:.:..;-. (tl fílsSV^l

>êhlis-
SOSOOp:

PRECISA-íE 
de. boa.» Da^sWel-

•ra.s ite:.hrln). .« fle . Vf^flflòã
Hom 'ordenado',' tftiha^ò efetivo:
ft Avenida Mem"ã<( SA -f.0. .' ''-"¦¦¦¦'¦ - (I.--S274) E

(Continuação da 4a pagina)

SUBÚRBIOS

CENTRAI,

A , VGAM-SE auartos ã B0Í0OO
~.& rua Vaz de Toledo n.,'23:'
Kngenho Novo... - ,(L 15546) 30

CASA em frente A estàçSb Quln-
tino.'alüsa»so com 2 miartos «

2 salas; A rua Republica 23: ís
cliaveonó 16, a*mazem; tratar ft
rua Engenho dfl Dentro n! 90.
fone 9-4532.: : (L. .8.187) 80

•jK'Ãlüea.Tse na.
•• eám' tree "cômodos. '

ttatà-se'-'Aíiruà-Í n; 9. PenhAV
.'. r... . y- •¦¦ ¦- í_ 3382VÍS1,
PASA — Aluka-se"""por l60$00o' ^ duas. salas! tres quartoáV. fípt
ps.' no2ÍÃha' barihelro. varSncl.a.
•trráride" terreno com fruteiraft.;iuz
ç água; nlnco minutos da è.slaWlo
tiàrâai tíucas'; -ruá íoaquím-íto»
drlgües-n. 124. cliáves no' Wí:c•s ; fi-- •:.• ¦¦; il . 2.-i9ay^i
,f{AMOS",-»- .'Atúgajse. casa ,ç-íce-'* 

rada com- ftjes.'quartos, dui»
sâlás,"cozinha."banheiro é- vvp»
Internas, 

'.' 
gçánde terreno! tpflo

murado,, lugar fresco e íauda.vel
ã rua Nova Siao n. 143;-e|5tá"Tüa,
principia defronte _ sstacãa. iddo
alto. CL 30409 ;31

ÂVI sos M mmm
ei'*' I

MOS
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PEREIRA CARNEIRO & C. LIMITADA
(Companhia Comercio e Navegação) '¦ _ 

^
AVENIDA RIO BRAN CO 110 E 112 - Caixa Postal 482, Rio de Janeiro

''¦;: —Telefone 
2^7630 Yy-^y':1' 

";^:'^ft

CORGOVADÒ
T. EXTBAOnDINARIA

S4e hoje, 27 do corrente,
para: . ,
MACAB

ARUIA-BRAlüCA (MmsorO)

CAMARAGIBE
VIAGEM CONTRATUAL

UEÍEMIIHO
DB

Em sabatltnlçlto eo Plnnf' Sairá no dia 80 do corren-
te. oara :

Bala MaeeM. Heclfe. Cebe-
'elo Natal. Macau. Areln-

Bmiic» Ara<-all. Cearé e Parfl.

Iswaldo Aranha
VIAGEM CONTH ATUAL DB

JANEIRO
Saíra no dia 8 de Feverel-

ro. para: ' ';"

Santos, Paranaguá,. Anlonl-
na. Rio brande. Pelotas, Por-
to Alegre. .

ASSW
' T. "EXTRAORDINÁRIA -

Sairá no dia 6 do Feverel-
r<k o«ra=!~ 

.¦•• ¦ ¦

Barra- Iiaplmirim. Vitoria".
.Pônt« d'Ar*la, Caravelaif.
IIIi^oii. Bnla, Aracaja'. Penc-Jo.
Vila Nova.

Tèlífo-'Para 
fretes orden sde embarque e mais Informacées no Escritório Central, â Avenida Bio Branco ns. 1101112

ne 3-7830 Caresa o»lo armazém n 3 do CAea do Porto. Fechado oara almoço de 11.S0 as 18 boras.

''¦

.3

-.

LINH A:JiyXrLlXR_

AIjUGA-SB'o esplendido ;'pôí'd)o
**¦ da rua Bàrliosà. nodflj^iiéa
ní' 192,-èm frente .1 esta'çEi> %. ¦*
Cavalcanti, coin 

'srnixide 
teri+níi;'

as chaves nos fundos, no n*es^
mo, daa.9 Aa'W horãsVoufiJáia
Grenhalgh. n.. .20; bondes,sde
«apira*. (L.ZlTTf. -.S
:\ ÍjÚGA-SE uma cosa nova '«om
ii dous auartos duas salie. cpzl-
nha. e boa arear fi. rua ZefeHno
Coetan:.; 221 .Cavalcanti.-¦•.,v.i''

t Ii..8832;lV.;?S...' íLjbb

;í:



JORNAL DO BltASIL ^ SAIU DÒ, 27 DE JANEIRO DE 1934

fA LITOA-. 15 unia casinha por
"» .i'itOi.i: 6 mu itnlU* W. c*. 1,

t__. -.137) 5*.

.' BÜNOALOW IDEAL A VEN- 1 Pred.O " 
J^.O, 

"ao 
« | «*o»

P DA - Em,centro de Jardlml . ^-w^n . M.nrtBS* íantlu¦ I 3raga i
^i^r'r^=tídeof°co°tS; -í.-Lue^inrru.r^ ¦ -

.'..riau-oLis.' y—i. '

_ v„_„, -.=-^v«™.-¦»«_>»:, v?8gS^Í-g^l^_M^WíSS

•I1EÍROFOLIS — Aluua.ee,casa
*-*¦ cbm ou sem mobília centro
de .ardlm preço de ocasião: rua
Téieza 077. chaves n* eapataria

.ao lado; ínformacôe. polo te.eto*
ne 6—287- <L. 2716) 34
^PETROPOLIS — Aluga-se pre»
¦**- dio todo mobiliado e com para
ee» á rua Sete de Setembro 308.
chaves -.. ."do; tratnr X>^a_te]e-
fone 7—8309. (L. 2185o.) 84
¦nUTROPOLIS — Alupa-se ,mo-
_- biiia<-_. a rua Kouza Franco.
Petropolis. a emeo minutos aa
£taç__>.' casa confortável, com
oito quartoa. quatro salas, gara-
ge apua de mino, trfis quartoa
Iara -criados, etc. Tratai nl á
fua Set_ de Setembro n. «8: te-
tefone,8520. ou aqui. telefone 8*

• 3156. CL. 45231) 34
. Linha Auxilie*

— Ãluga-se uma boa casa

perto-da estac-o. Estrada Octa-
vleno-n. 40, T.url-Aesu . 2 quar
tos» 2 -alas, oo-inha. mais denen
dencl_i. e W>nK terreno; preçc
14OS000: tratar on n. 44 ou te.e-
fone .5.0088. (L* 22.261) 32

rjnjRi-ASPU'

pisos de conoreto revestido» com
tacos em' variados /deBonhoa.. E
construção de' aprimorado coeto;
com 6-ltnas 

'.natalacões * aanita«
i*iaB e elétricas,*- tendo garage •

varanda, terraço, quatro quartoa-
dua« salas, gabinete cora.entra-
da .Independente, copa com ar-
marlo embutido, cozinha com fo-
B5o esmaltado: m.oderno jj auar-
tode banho, dois W. C. etc.
Negocio direto e podendo • fa-:
olllta-Be o ^Kameivov Ji 

ra"j.
Castro Barbosa n,. 13. Andaral.
Praça Verdun; acha-se abjrg^

|\_SA - Vende-se â da Y rua'**-¦ .Barão dei Bom... Retiro 88j.
. na d íí-conde, de.. Pv'.™»
.lente, com boIs cômodos, «jata.
lações de gás;- terrenp de -18. por
25 metroe, por7 -SsOÜO»*, Caclll-
tando --ctam-ntoi P^to-Uxo,-
tratar na me ma. (L 8013) __

CASAS 
— Vendem-se duas com

dous quartos, duas Balas, co-
zinho, banheiro e porão, separa-
dos, novos e vaslás. com o pro-
prletarlo; & rua José Bonifácio
n 17. Todos oa Santos; telefo-
no 9-1956; íaclllta-s^ e 

faga-mento. , 
" <L 7749) Z

do. largo ds GU«rla e a.; dez mi
nutos pelo. Iwnae de Santa Te
reza, dp largo ds cailoca. Dian.
do barra é do Uisii- b-lo Panora ,
ma dp Rio de Janeiro . Maib in
formações pelo tele!.ne 6-OWO.-

••»'¦¦', (L. 2.994) >g

DENDA — Vende-Be um gran
de predio em Botafogo, pro

teimoso mar e com multo terre
no. renda atual- 81 contos., po
ano.-1 podendo. render • 52- contos., s
for bom administrador; _-Pre«>
136«contçs. Id. Sayer. "Jornal

dp Come-cio". _*. aalaj^g, 
2

n.^B 
8i2ü_-.èd^,er.B 

;SUVa| MarooT na ha.fi do2. Cont-oBay*

_:______.¦ ________ «. C3« *T*_-.l*_*_._r__. SeCCãOtTENDE-SE em 8ahta.1JnVn*}ííô-.lrino'ôóm-.o Sr. Teixeira. Seccâo
.{,__._ £gtÍ W»r&!Hmtm\ Predial. <l_. 22.140) . -
rata-so com o Sr. Fontes
...Sado Municipal «4 a 50. .lado
xtorno .!_ 2819)

_..... ¦¦

NITERÓI

VENDE-SE uma casa,
'bungalow. nova, com cinco
«ecos; motivo de mudança, 17
ontos. Ver e tratar A rua Nu-

ité-.B. 866. Olaria. 
^ im^

\TENDE-SE 
um terreno cora -

casinhas, face» oara.2 ruas:
boa renda; á rua Ocidental 76.
tratar, á rua Brmelinda..n..> 179
.anta Tereza. (L..7,892) z

VENDE-SE uma avenida no
.; 

' 
centro dando boa renda; In

forma.se â rua Visconde de
Inhatíma n. 53. barbearla/ com
Marques. (L 21923) -

VBNDB-SB 
por 29'000*000, um-

cana que está. rehdendi* 350*
â rua Hatechlff n. 29. transversal
ft. run Alice Fleuelredo ou Frei
P-nto:;trata^8-7184.<ÍMfl;)^

ENDB-SB por 14:00.JOOO uro

n'\ 
"iz 

I\T END-l-SEI uma. oasa ooinXdu^
?)__f' I V Balaa. dous auartos e oralnlio

tipo e' toda- rs exlKenolas sanltarlae,
ft rua Marque» de /.Araçatl^MV
dralft) trata-se â. raa.'A-h»|>í|
Nopuelra -n. 8. (Pledadel. osia
alugada rende m*^P^Ü^\

AVISOS F1!NF_HRRS

f 

¦:..¦¦

., fH
i

'A LÚGA-SB b predio da rua
" Padre Anchieta n. 56 Nite
rôi. 4 quartos 2 saas e porão
centro,de grande terreno, trata»
â rua'Sete de Setembro n, IU
Io an'3ar, oficine de ourives. Rio.

. 
"". 

. .... (L„ 2.785) _».,
-A LÜGA-SE por 350S000 o nre-' ¦** dio á rua Dr. Sardinha 170.
ein Santa Rosa. em Nlterdi. «om
oito quartos e duas salas, copa.(
cozinha."etc. Sendo cinco quar-
tos fora e independentes, pôde
ser vistb ft qualquer hora e tm-

,. ta-se t ruá da Candelária 40.
10.1a.-. Rio. (L__8262_-__,

A~ 
tiURA-SB uni qtiarto com
líèhsão na rua Ãlvaresae

Azevedo 46, Praia'de .!-."-. I." ."(t. '3314),'-86

-CASAS, no üíeyelr ,— Vendem-|8.
S em presta.õ-p. Com a entrada
í.e 1:0005000 e a mensalidade de
184Ç000 poderá V. S. adquirir;
uma cnsa com uma sala. dpi-
quartos, cozinha," banheira cpn>
aouecedor é togão a gfts:, ver e
tratar todos C-.dias,, ft rua Ma-
galhaee Oòuto n. 182. casa «-., a;
Ônibus da Primavera A porta.

."-.' (L. 22.220> Z

. r«ASAS — .Vendem-se.. a . nreeo
-V de ocasião;* 20 contos cada
uma. com tres quartoa duas sa-
Ias. cozinha e grande aulntal: ft
rua Padre Mlgúellnò ns. 39 e 41.
Catumbl. ver etráíar no h. 41.-

: ¦¦ •« ' 
(L . 8164) 7,

fASA — Troca-se por casa nos
*•-' subúrbios ' ou bairro, nma
casa em N. Iguassu' com çhaca-
ra de 6.200 metros quadrado»,
plantada de laranjeiras;.lntonria,
ç5es á rua Bernardlno Melo 363.
no local. (L 15601) 7.

bondè/.duaB.ca-as.sendo.uma^no?
fundos, grande - e^^A^01^
do preço barato. 25 «o-Jtoa-^ '

(I..:

ILHAS

IA.LUGA-SE uma boa casa.com
** ires quartos, salas, banheiro
e 

''mais 
dependencioí3: & Estrada

das P-drlnhas 111. Ilha -»° Go"
ver.-iador, Freguezla; procurar
no local o Sr. Macarablra e tra-
tar á. Avenida Mem de Sã 96.
sobrado, telefone 2-7^8.oogo) 

si

PRESTAÇÕES • —A companhia
.* Administradora ft rua do Ou-

vidor n. 89. 1«-andar... vende
terrenos com. 10.x 50. desde 308
predios, desde VMl^tf-rj»»^
Capela o Pavuna .(Anchieta».
tenV agua abundante fi* vae ser
instlaía lua . . Terrenos • desde
86*. em Jacarépaguft. antes oa

Pra^,Seca;^àos^tore.r^)Z

T?UA Aquldaban ¦»'. ¦-» Un» ^1 V 
""solido 

predio com dois qliar
Vasconcelos." tres» minutos_dp tos; ^^ cozinha w. o., oanhei

ro_ qU1I1 tal varanda etc; ft rua
André Rlnto 10 em frente da es-
tacâo .de Ramos: .tratar .ha': mes*
mo preço ¦ de ocasião por. mou*
vo .do viagem. (L^_293g^ l_

\TEN.DE*SE 
.unia casa nova com

tres quartoa uma sala.e-de-
mais dependenctas.vlófçar.para. au»
tòmove).. ver e tratarrá rua ça
navtelrai n. 36. Grajau*.•"¦¦¦'••

.*,•;./ >.'('- tL.« Í.935)'_-.it

\rBNDE-SB 
casa por~9:00Ò*000

com sete compartlmentos for
rada. com ¦¦apua e lUr e bastante
pedras, i terreno. 10 * -50 ou faz
permuta;* rua ;Lerao«_;Bri!0.25S>
Quintino Bocayuca. <L.21.994) z

yTENDEM-SE. ^s,-óelente predio
* nó nie.hor ponto dá rua Bueí,

nos Aires ;e parte dum \era™
edifício situado A-enida .Riç
Branco; tràta.se cem pias. ..ai
méida & Cia.. A rua -l- d^arçí
n. 8; ' '•'¦'* '¦' * ' (L .15447 V?

VENDE.SE 
uma casa eom ¦'dou'

àuartoi sala e. cozinha, .açu»
W. C.:, d rua AnamA »,¦."*.f**
rada dè _._-ae.;_i___ <L «,1,**'-.-1?

VENDEM-SE 
duas 

"casas." sen-

do uma com: aoüs quartos_ e
rtnua salas e outra - com saia;
qürrto^e^ozlnha estando ambas
Situadas A rua do'.-Mg^jg»-.,

VENDE-SE uma aréa de :•'*•
N reno^ com 212 

""metros *}e

frente mV-^Tda fundos, si-uada
_?nrua^r^i. om OUrla t.a.ar
se com„o Sr, ..«_W«iJ*: ^"in-ai'neral ..Câmara n. V?-). \h_3LyXztelefone, 3-4407'.' (L loaW) ,J-

ÜANTA TEREZA ..-. Ven^.e0f -
-.um belíssimo terrenp.*, prop»
ú pára construção: lníoriawee»
pelo telefone 8-2663*(Ii;i5511yvZ

TIJUCA • - o 'TeTiôíVrj-tiio.
1 .venderá em leilão terCa»feira
30 do corrente aB 51^oras._o pre
aio sito ft rua Garlbaldl 7o. me
a^ 40 x 44 ao_c^r^o4ma|

¦*•. terrenp de 12x30. ».«-*-«
Miguel, junto _do U, SH: preço
15 contos, sendo 5. ft. vista e w
ém prestações: tratar ccm^o do-,

no, g rua Urugualana^.^

'PERRENO ¦ ¦ •---::;Vende-se um

-crÊNDÊ-SE Por i5:0,00$(K)0>';.um
VEprfedlõ de dois pavlmentos :ft

rua Conselheiro parlas 
m£Cv

faclllta-se o*. pagamento;. ™?W

-irENDEM-SEv;por. 24:009 *m
Toda um, dois predio*. ¦ po_.

rão habita-*-!,, com . duas »*Ujj|•
tree quirtos « cozinha.; ¦ íasAim.
quinta,; ft tüa-Oome-vSerpfiJi* *•¦
_ 59« (Piedade) faciUla-se^opa.
CT_nento."traUr * rua*» «*•»-
tanda.n'87. Ernes^^^

•fENDF _.E -um -pm ;*»'"^-0
com -r_a :AUma oa=a de es.

,uina. » ruaDr.'^««Ça jVfc
Ramos.. . * "« i»»-»*" "

LO prestacoeB de .B0$; em-OMnp
jrande, servidos por :Bondes .»
_n.bus, para criação, e P-autacai
etc.; ft rua Uruguaiana 41, «ob.
.Om M-i-qUlta..:, yLi 15359____Z
l »i_ACARA: Quintino*V.Í_-Ç__üvà..''*-' Vende.se perto da. estac-M-
cóm 39, x,125.e frtnte para treh
riiasí. servindo, para tree «faralllai
ou colégio. F_olllta.qe . ror paga
mento; Quitanda 72. Paulo, Ur
gente. ." 

'¦¦''' (L 15645) Z 1

CITIO, duas horas do Ri-.' B
R F. O'. B-, com ampla mor*
da, W. C. fcfenhelro, casa ie
empregado,' agiu- ein abundância
situação\a_tá e linda,-.vende-se
pbr 26:Ó00Ç00Ó; Informações de
talhada* com < J. Burmeiater, a
rüa Géheral Üamáran. 104. loja.
tel. «4-5883; .'". tL. >ZÇy^64)y~\^

SÍTIO 
— Vèndé-se em 5acaOel

..rãs, -mèlp. caminho', de -Frl*
burgo.; qulnae hetarés dè '.terraé.

margeado «por' \ rio encachbél.-arto.
estrada pública,: preço 2:200* ft
vista; VLaranjeras 530, casa 62.
apartamento:77. daa 9 ás U, ho-
ras só '.pessoalmente. V

(L 8248) Z .

J. Brito 
'A.

Marieta, Brito, filhos,, no»
ras?e"netos, agradecer» a-

horadoc a ,todos qop.com-
- xrtllharam de su» flor

or, ibeasião ¦ d,i falecimento
do seu querido e • bondoso esposo,
,.ae; soboe avó J09B' ÂNGELO
vrBIRA DE" BRTTO (J. áRlTOl
e convidam para assistir ft n|l'«.
de.setiiro dia. qu» por su» alma
mandam celebrar',' segunda-feira.
29 "do. corrente,. fts 8 hpras, na
Igreja dc 8. Francisco de Paula,
na Ciriélá de Nossa,Senhora da
Vitoria. <L 22155

Jeronymo Aumi».o doi Santos
Vitalí

t

Aocacto Augusto dos
Santos Vital Franelsca
Regina de Barros, Vital.
Ar'alldes Augusta dpa
Santos Vital. Aracy V tal

Coelho e «ua filha Nllza nii6
Dlás- Coelho"' e", ¦ íllhos. pais. r«
mães. cunhado e íobrinhps ia
Impossibilidade- de agradecer tx-s-
soalmente á todos on parentes,
am gos e- companheiros aue o*
acompanharam ha grande -Jór

pela perca de JBRPNTMO-A*-'-
GUSTO pÕS SANTOP VITAL,
o fazem por este, melo. convl-
dnn-i') nara assistir' a; missa de
7» dia."qúe¦ por sua almai man-
dam -celebrar no *altar-«i6r na
Matriz de Santana. t-»roa-fe"ra.
30 do corrente, fts 9 hora« e. 80

«. Biza e SteUa Barbosa m __utoe. confessando-ge eterna»
dos-f-anto-,' filhas e.demaia. mente gratos. (L 3241

"A'"''

; y

Lydia Barboia dos Santos
«' J)1A)

VENDE.SE
bom-

TKASl-__-S-_»
ZZ*mS^m*+a^^™m^**^^***^^t^^*m*mm^r^

Í^JVSAS. Sitiòsi cnaCaras é, lotes
^ iVendem-sé em diversosi bálr»
rdàv, á rua S. Josá 66. Loja «
ma-rniflcos lotes em Jacarôpagim
árua Virslnla Vldal 249, em
prestacSes desde 20$000; tratar
no local aos domingo^ 

iBgM> z

pASA 
—- Vende-se nova, poi

65:000*000, metade do valor,
a familia do alto tratamento,
com cinco quartos, duos ¦¦ salas,
sjaratçe. terraço, lustres e gran-
de Jardim; á rua Llclnlo Cardo-
so 105; tratar na rua do O-rmo
n. 58. sobrado. (L 30379) Z

r«ASA nova

BARRA 
MANSA — Traspassa-

sé' um antigo café, em um
dos melhores pontos da cidade
O motivo é o proprietário pre-
tender se retirar para tratar de
süa-sa-ido. li. Manso, E. do Rio,
Avenida Joaquim Leite n. 522.

<L_- 2507) o

i^ASA nova, com doU quartos.
^-* uma sala e dependências —
Passajse o contrato, ft. rua Jequl-
riQav<n'. 136, Penha; in_orma_0e«i
ft rua Itau' n. 23. (L-loaU) b
"PASSA-SB uma.casa mobília-
-V da: :& rua Olarisoe índio do
Braslli' cotn sete.:-.quartos;* duas.
salas;', dois banheiros, etc. B
tombem, sem mob.lla.^ 

^^^
. r-RASl-ASSA-SE bom contrato

—-•"montagem de botequim pon*
to' para armazém, tem morada e
sobre-aluga; & rua Miguel irer.
handes n. .. e_tação do Meyer.
informações com _"ernand-s.

(Li. 7.7í)2) S

fPRASPASSA-..E uma casa ho
¦A belhor ponto do Catete lun-
*o aos banhos de mar., com ia
cômodos, todos a-ugados: tratar
na mesma: â rua .do Catete 335.
sobrado telefone S-^*..^

ÍTRASPASSA-SE um armazém,
fazendo 15 contos mensais,

.T"RASPASSA-SE o contrato de
, '-^- uma pequena rasa com duas

ealas o dois quartos, própria Da
ia ca-al distinto, com ou sem
mobilia: trata-se no local ft rua
Paula Mattos 17._(L_30283) S

rpRASPASSA-SE o contrato dc
'-""•'Uma boa casa com 17. nuar-
tos. moblllndos: ft rúa Corrêa
Dutra n. ". TelcfoneL5-n,^s

Vende-se á rua
Amaral 56K (Andaral). duai,

salas, quatro quartos, copa, cozi-
nha, hall. banheiros, entrada pa-
ra auto e quintal; preço 30 ou
20 contos ft vista e o restante
em prestaeOoa mensais semi Ju-
ros. (L 8286) z

CASA 
__ vtnde-se sala quarto

cozirha terreno 8-28: & rua
Tuplnambfts n. 54, Ramns

=dO 13.10 , 8-1.00. tode
murado e com -Ü™*
nortfto de ferro na frente. «««»
do á rua 24 de Maio. entre oi&'ssr?am&*.
pelo telefone 9-1060. -^ 

8._.. ,

l^ERRENO - Vende^e W >»*
A te de -Z-aettos^í^
arvores frutiferasv ft¦'>-*. °™^'
_^tlga Joa.au.rn Braoo..,. Penha
Circular. trata..e . _. " '

in.(___f__Q. (L 219-«_)_f
•I1ERRBNO na Tijuco, — Veij.
a de-se terreno na--fwa-'^^.Uruy

«uni. entre os ns .5».» ««; "-*

alndô 12 x 44* preqo.de ocasião..
informações com _o 

I*t'1-oc50B^:
á rua da Candelária n. IS. 4 an

Sor. ou pelo telefone^ 7.-15^ -z

VENbE-S_i 
um bom.- predio.

por 35.000*000: :ft -rua- Andrí
Cavalcanti 162; por íav°r f pes-
soa mostra. . •*•* ,,(l,-3013ti /

\rBNDB-SE 
uma casa cdm :dois

'¦'quartos' sala. ,cozinha luz e
agrna terreno 10 x 40 cerc. arbv
rua Acarft 48. Madureira .Vaz
Lobo 2* parada depois do ponto
de 100 rêls. (L.1.22026) Z

VENDE-SE a casa da rua Ca-
> chamhi,n.,324 com grande

pomar.-um. Urtdo terreno arborl:
sado e uni barracão, ver «tratar
na rua Gotullo h. 303 Meyer. .

i-'tf-"_ X.Í.X.. 21.996) ,Z

\7BN,DBM-SÈ. duas 
'¦ casas, 

'por

"15 contr*». sendo'6 contos ft
vista ¦'* o restante * a preatacao
ft rua Firtnlno Gameletra n. 334
Trata-se â rua Antônio Re/to
n-, . «a .*'-Olaria. ¦¦¦ <L 15462) Z

(L 22301) 7.

'f^^^mo^e^or^yO-Si V ^t^f fer^oTr^lJneL de-se Otlmo lo".."^^^: & 1 Vas-onceloB'. lunto ao ,n.proprietário: ¦; ft I VasconçelJH* * A* n__ +/_1_k_ I ____•__._• *.tlt

aNDE-SE -nl _-rests«bee_um
27

e pequeno"prídTôrA r"uTca«r_ Alv*.
Meyei*. e outro grande., ft «1»
J-_e>BoulfaeJo : n 64. Todos,o».

-."-BNI-K-BE umãrSaá «¦*<•?-_.»•;«-•
;¦>'•'• cômodos - maia dwndonvla-
terreno de 10 a .50, todp;íarbcrl«.
eado:«â Estrada do %Maciiçp 

94«

^ertô do Campluho;; E»ira^.Wo
•SSo Paulo. '•' (l_.8_i31—4

VYENDB.fiE 
«m terreno :<*jom1t|.

- si 42. na E_trada do Macaco
n;%4i^rln.cipia .na. Estrada .Rio
Sãè-Pa-lo; tratar :,na. -^»1*',

^^yrroniu^n^^
VÍr.-ÍNDE.SE un, magnífico lote
V; ae terreno c-m perto de .41 o
metros, na «squlna da^rua J-U-
lario i Ribeiro^ .<***. *.t?M0,:_?^,
Reis, perto da Vraca da Ba"-
deira: trata-se no -otequim da
esquina da rua de-,'Sao*. Cristóvão
com sotero do» Reis,.preço bara»
tls-imo; A vt«ta ou affgg*^

-VTENDE-SE um lote de terreno
V in x 40. zona da Leopo.dlna.

40 
' 
minutos de -rem..: ta_çttita-ae

porte do pag-mento. l:o(Hi*000.
trata.se com Pedro,,â roa d»

-__-_c-,7?_ (Jj oUi-io#. y.

.VBNDB-SB . urp- sitio de -7S mil
metros quadrados, situado a

ppucbs qullomeros !do centro, oom
frente 

'oara 
a,.Estrada f Rio*SSo

Paulo;; tept.'4.0Ò0 laranjeiras-em
franca' produção além de outras
aitvores. f rutiíeràs :*. ;.'precp';,dè ..oca*
slãb:'-tràtar com Emanuel ar ruo
1« de Marco ri. 82 .3"-andar.-.."'

(L. 22.144) ZI
^^em^mm»1f»smm»wimÊÍmm*»m»Ms*i^»iy»m^mmm

,fAiülOMO» JC-il» OH,_OC--i-UU

Antomoveis ns» do. J,«J^
tai". — Baratas:: compieui aorli-
mento, Fori Dodga e Cbrysie'
1931,, chevrole», liaruner.- Limou»
stne» Ford 1931 2 e 4 portas, v
mais,de hão,:cairos de todue o«
Upus", tamauboi, .e nre«oà ¦ cou»
tacliidade de • pagamento . aeei
tando-se X troca.»' Comp"ám-'se'.':*
vista. Somente m ' Àvenliiií Hen-
rlquè Valádare* n. 164: \'_
:¦¦:¦¦ ¦•¦'¦:¦ .¦'¦•'¦ ¦•.''¦'¦¦¦ (L '7344>;:X'1'

parentes de LTDlA BAR
BOi-A/DOS SANTOS, oro-
fundamente reconheciflos,

agradecem a todbs que acompa-
nharam os restos mortais de tua
nranteàda mãe. irmã. Ua e
cunhada, e aos que os conforta-
¦ram moralmente nesse doloroso
transe e convidam ás pessoas de
sua amizade para a missa te 7*
lia a,realizar-se hole sábado 27

«do corrente. An 10 horas- e 30-mi»
nütoB na Itrreja de S.:Francis-
co de Paula,-. ¦ ;"' (L Ml''

VirgiUo dá Silva Pereira

*

Lniz T opes Ramos*
(MINIS-*RO).

Sua esposa e filho» wn-*
vidam aos. demais oaien»
te*- e 'amigos oara «assisti»
rem ft' . missa.'do 30* t dia

.qiie por siiá alma mandara
celebrar teria.feira,.'30.«:no-_altar
mOr. «da Igreja de Santa Rita.' á-
9 horas. pelo. que,'- de /apteí-mão
agradecem. ^CL 1-631

t
S»*us filho» • noras «o-

municom abi. - f>éue oar •
tés e amlsos- r passamento
dò seu brndb»c' "e quo. Ido
chefe VIRGÍLIO DA . IL-

VA PEREIRA ocorrido -ontem ft»
U.L.las. nesta Capita- O enter
rb ealrft- hoje ; sabad*). 2't • 3u oor-
rent* fts 16 h ras da rus Frau*
cisco Octaviano o.- 175'-para:. *¦

Pe-r.'fer'c S fPraicliicr Xavier
Nem f **re» . nem «orOas -égua

,d- or de*>e .n. Tant¦;€Bl^,¦'o- « pta
vf-ia "filo final?.. 

'¦¦' ". 
d »!32«

Professora 
"UHy 

Reerei Irmft, Irmãos. • tia sObrl"
nhos e primos ds prantéa»
da ' 'professora .L1 i»-L:T
RRSVE agradecem já ;,to-
doa os amigos qüe;., M

acompanharam , no /grande pezar
nela . Inesperada perda • de : «ua
tverlda porenta',. e: jiartlclpèni
.bes que a trjlsM de «etimo «di*
serft reza d» hoje. unhado -ti: do
corrente fts flhoraee 80 ' minu-
tos.na -Ié-r»-ia do"Carmo;>.:. ".-¦''

_.'.v-'v. (T.;.1*S4_

A.l/luMUV 
Etb "', Kord :V S e «

cilindros, novos e usados
Variado! aióck .üe Kbrd e outraf
marcas prbprloe ¦ oara' Carnaval -.

pregos módicos e faciildPde no.
'P-gainehtos.í-í.Recebem-af autot

para .< vender sem despezas ou
.-onipram-se 

'ft vista- Otlma va-
lorizau-ao nas troca* A rus _ie
Janec» n 64' Telefone 2-0540.

.. (J I353U) X i
UTOM JVE_- Packard; —.; Ven-

de-se ura de cinco- lugares.
a_ •; . asi .novo.* em pleni
funcionamento ¦ Ver ft*.rtia Ge-
neral polldoro n. 130 : garage.':

•¦¦'.¦¦• U» 73331 A .

A UTOPLANÒ — 4us_n'tãnd_ •
» me, vendo este auto-' uovissi-
mo; preijò aonvioatlvo:. võt "ia-

12 fta 17 hòra_. ruá .Copacabana
n 

"•/- (L 213471 X :

6ARGAMTAlAllYHBnEPHAirYM6lTE BI
IRÀTÁMCnIO tfFICAZ PElft-

PASTILHAS GUHURAES
foTiIIn?_NÍt^-»BÕ_-_ 0* 6A0GAN* 1 0*5 viAS -t_P-i'0M<
I .-.- port»». oeewTRAo»» dos »*it«»ioi. _ ' 

%-.
UhIISEPTÍCAS Dt Eff eiTp SEGURO E MUITO, v

AGRADÁVEIS AO PftL->P*R - -»i: -
I^.J.p-IIJJ.Nil.i.l B V np M«R0O 17

ir i4tsa

IjViKD 
— Uoiibleohoeton 1929," 

vende-ae .oor-'oreeo vantalo-
-o- 2 7t0$000 em bom .estado- ver
«tratar.» rna 24 de Maio .149-
•asa-7- CL 32561 X 1

flAOHAMBI — MEIBR -
u Vende-se á rua Tenente
Pranço^n; 65, nma boa oasii
de jinotá-ia. tendo mais dua?
pèqnénas liabitáçõès ind^pèn
dentes, em centre de terrenc
de 43 y 66. todo arbprisado
ver no mesmo e tratar coir
o Sr. Fonseca, 3' andar
"Jornal do Brasil".
PACHAMBI*. Meyer — Vendem-
^- se bons lotes de terreno de
12 X 60. com fruteiras; paca-
mento «m prestacÇ?».. sem juros:
A rua S. Gabriel n. 79.

„ <L 8335) 1Z

r-HAMO atençHo para a venda
^ destes predios em ótimos
CondlçOes de preqo e de conforto,
tenho dous grandes de dous pu-
vlmentos com grande' terreno; ft
rua.Munlz Freire, outro na Mu-
da da Tijuca, outro importante
ft rua Ana Guimarães, outro na
Avenida 23 de Setembro, uma
avenida & rua S. Januário, ôt -
ma renda, uma pequena avenl-
da e um bom predio, centro d«
terreno, para familla de trata-
mento; â rua Teodoro da Silvo
ao lado da Praça 7; tratar á rua
Uruguaiana 12-. Loja; telefone
3-3-0,9,. Jorge, de 1 *-3_*>-^??* „t í * ¦¦ (L 155G3) 7»

trati-se com o vrooriex.^,. - ,•gf^irò -S rüa .Brasil lume

^<b^s^^L_^^^^J^^^^
1^™ã?caÃfiV?a%™™x0™ 

de.Mtrandan B. 
<t.....^ z

do Andaroi, com ¦' 1M0 __ *

21.50; r.a rua Duqueza de B^a-

Andradas 75.

^n«4 n.61; trataiA. rua do Ro.-
aarlo ¦__ 13»..sobrado. (I< g^g

mais eaudave.; ft A^m?a1Se2*'
fim Moreira, junto ao n. xeia.
tratar com o' Sr. DJ*--i_*i ,"on."
ielro (farmácia), e^,^f°%
7-2428. __ tL 

1^?JZ> *

TROCA-SB um oü mals^terre-
A nos nos subúrbios da Central
por um automóvel», trata-se ^n
Confeitaria S. Francisco de Pau-
,0,-com o.Sr.Vlelra.^^^ ^

VEMJE-SE ó predio dè n:,181
aarua Pontee Corrêa, de ..r«.

cente construção e perfeito oca-
«_,amento.: com todas as depenr
denclas e comodidades, faciiltaiee
o nagamento; tratar com o p™-
príetarlo. 4 rua da qúUanda^aD.

VENDE-St 
. um carro FoW-.-.M

carera. em nerfelto ' estado;
meco 3:f.ooíO00. Saraére * 'ose
Vfauridò B4. (L.S2_2r.Xt

\rcSl¦_--&-_ em. 
'ore-ta.Oes um=

V nequena- ca-« *. rna CasemI*
ro d°e Abreg.n J09 

outra ft Pra
ca Xavier Slg*nd n. 6 Treta-s*
rr^;Alvàro de Mirand^n^^

VEJÍDK-SF'•'-. 
um' bom- lote-de

terreno oom'., --frrac5o.com
oKua e.esKoto/ sanitário: lnfdr*

___SM ^Estlc^dfo^rla VENDB-SB por ^motivo 
de.re.

Loteria (L 80169) z| V Urada 'u es 'lotes de terren-.

AUTOS: 
de ¦ larga, em estado, de.' 

novos, -vendem se .dois d* »
e-B toneladas. ou: se trocam'vpor
doía menoies; ft rua Capa vieira-
n.- S7.. Qrajat. . (L. «1». 169) X y,

AUTO 
C_a_i.iLãõ Ih ernatidna.

2' 112, vende-se,«â rua".Arlsu.
des Uobo n. 234. (L 8018) 3Í 1

L'TOMOVEL . usado--- Compra-' sr"• maria.'Ford ou Chevrolet

17CRP ,oti Chevrolet — Vende-'
*¦ se urn ou outro, ambos p
Ph.-tlpo W<1. -bem. calddos e
bons motores e .multo-, erpm.mâ-
*ob:- ft _>»»!>rMa" Pa««iv» n. 75.

_;-',; 
' 

(L 3213) x 1

MCÍÍ.-1-K-i'KI KS** M^CA> I
SH*-Q-> gru ¦¦¦¦¦¦

¦irBÍÍDE-SB por 14:0001000 . r
v casa com dolo quartos, duas
¦alas. etc. em terreno de es-
outna. com 24 metros de frente
ârua Honorio n. 27 Todos^os
Santos, a chave no. fundi», tra-
ta-se ft rua S.ôrst-v^^^

VEMDEM 
.SB os;,,predios de 2

pavlmentos: â "rua* Pinto de
Flguenedo ni' «2 e-64. \Tljuc. .
tendo coda um, q.uatr_o .quartos,
tres saias.'copa e uemaia depen-
denclas; tratar °<>>^^gÍ0), 

z ,^^'0 jAgamehto; a rua Bue»
¦¦XyT' _, 

'.:. 
nos Alret. It. 229. daa,;10-.tUioU
Sr. Bonifácio, telefone, .'.4--6238

.-(L1_7.M4) X 1
caminhões

ofertas a portaria deste jornal
L,/ 7,955. 

'¦:'• (L. 7955)- XI

AUTOMÓVEL 
Phieion.~-»ete Jo»

!gãrès' preço de ócaslâc... tra.;
tar diretamente coni ó dono' façi-

I 11KSll de direção emi_uíti"-- ¦-..,-.fiioyêu: ea
peciaj para amadores. Tele-
onar para 7-3-1- AxA-y

. : (L 2218») XI.
PHAUFFEUR português.-
^-**' i*lnéo mima

cdn_

/'1RANDE terreno, próprio nara
'T cohstrucSo dlima avenida ou
fábrica, sito ft rua ^da Ale"'*-
- 379: trata-se das 11 fts 12 no-

Dr Vicente*, â. rua
39, loia

(L 2481) -
ras. com
aos Ourives n.rrÍRASPASSA-SE o contra

•L to de um apartamento;
Seis peças. Aluguel mensal
4501000. Vende-se parte do d0 ip^tr0Clril0 -8, com diversa*

íi RAJAU' — Predio — Vende-
yy se um ôtlmo; & rua Josô

linhas de bondes è ônibus ft I>or«
to; tem ótimos quartos, dua*
boas salas, grande cozinha, na
nheiro completo, entrada nara
auto, etc, preso umeo. _end*.
18*000$000 de entrada e o rea-

n-íT.TICA — Vende-se. conforta-
JT vil nredlo. solida , cor.strucao
nara er-Sdi família, -stft Umno
SSdo Ur visto. 120 contos, «rara-
£B; ft rua Conde de Bcmllm^.

«TI JUCÁ — 42 conto»—< Vende-
*• Ee o aprazível bungalow da

rua Medeiros Pássaro^«. JL 
em

»_ntro do terreno arborlaado a*

iS X 47 com duas salas aua£o
uuartos. despensa cozinha e ba»

n_,elro; trata-e no. tr esmo até 12

horas, telefone 8-"{**_ 
3 163) z

VENUE-_tí por 40 
^s ^V terreno de 10.45 de Ir "

oor 39 metros de extensão: ft rua
?.roíess_r Saldanha, todo -«-tra

L tratar ft rua dO( Rosário^ 62^.
St<-1>, ¦ —

Ví-RNl-E-SE 
um bom predio, A

rua Frei Caneca, perto do

campo, com duas lojas e sobra-
do: rende l:260í mensala*^ trata

ae diretamente, com o 
nP*0Prl^_

rio, ft rua da Carioca »• ¦• '*
de calçados, das 10 fts 13 e da»

,l?li 4 112 da tarde: preqo

\rENDE-SH. 
em Kamos Cami-

nho Itararé 107, '•»-».i,,c*??

moderna, com ótimo .<£*«£» ar-
borlsado; trata-se n>(^ 

2

moVliario moderno que o
guarnece. Edifício Moraes.
Praça Vieira Souto, 9. Es»
planada do Senado. Ver e
tratar depois das 18 horas. ^^"Vm" píèstasBes â combtnin.l ' rua ^^Vcontos^pertVda

\h 3139) S A«-ha-se aberto atê tersa-telra. |sobrado,_por V »?«»•. P?„,_, ,,a_-  
(inclusive), com excepçü.o das íz

q^BASPASf-A-SE o contrato do ^14 horas. (L 16694) Z
A predio â ru. Visconde do Rio 

r,RAJATj. _ yendo-se %umn

1.0 contos ou o q^.à^g^

-f-ENOE-SE uro hom predio na
' rua do Lavadio. com loia fi

VrENT)E--K a otlma casa da
rua Getulio 150, Todob o»

Santos; ver.e tratar c«m o pio»
prletario na mesma. (L. 800) ^

VENDEM-SE 
duas casinhas.,

com grande terreno, , pela
maior oferta: A rua Mi_ruel_ Au-
gelo n._530, Meyer. .. (L 8174) a

TraKDE-SÉuin bom predlP. com
"dois quartos duas salas, em

grande terreno bem plantado; Lá
rua Antônio Badajôz ,67. *-)staoao

Oswaldo Cruz^ __(L. *5147)_Z
"\fÊ-íDE-Síi em'Copacabana bom" 

predio nò-melhor local, tendo
tres salas e cinco quartos e mais
rlepende-.c-as: tratase no m«flmo;
li rua No.fi de.Fevereiro 108.

(I... 8.157) g
•\rENDEM-SB'.. rasas e «terre-òs
V em presta-Mit, desde S6»000.

com pequena -Tir.*¦".: t-atar <*om

Augusto Teixeira. •*_rn?"ra.r,V

S.^-83'SaPê-<^^

dois na'.Penha" e'um com casa na
esquina, da rua Bernardo *F__uei-
redo.com trinta, de Maio; tratar
na rua Trinta 'de Maio 27-A.
Penha. (L 8313) Z

VENDE-SE por preço de «oca.
sião o ótimo . predio* (da ,rua

São Francisco Xavier n. 864. ver
no local e tratar no Banco Hea.
panhol do Brasil;, ft rua' 1*' de
Março n. 43. '¦-¦'¦. (L 80331)...Z

terreno 22 x
a-

(L, ,30396), '-;__VENDE.SE 
um

84, ver e
tihambi n. 146.

•A UTOMOVEttS e.
A aoVoB o**- 10.. d« rpputo.io»

ttt>ricáht«_.'.' còm diversos íipoe
de carrocerlns. abertos e .. fecha-
los. de cinco ei lugares, ven-
lem se por preços excepcionais
rom facllltaofto Ae pagamentov -
-aa dos Inválidos n 134 telefo*
.¦e --6-Í4B. <C 27144) X 1

AUTOMÓVEL 
— Vende-se um

carro dé.passeio e um' caml

FORTV 1927 perfeito funciona.
¦ ' 

mento vende-se pòr 500$:
ver n'p-'Caf-'e «Bilhares Talma na
nraca da Harmonia de 1 Ae.5 ho.
rís". (L. 7 953) X_l
1-T-TOM/-TITT ii* _ cilindros, sete • trinta anos de Idade, -ca-ado.

H^^^m pouco ú_Ò:- c_r deseja colocação; entende eapM
i «-írf-f» vende se por preço nhol e francês; tratar ..a ru»
¦$m?u!mtE£»? p-gamento;• â. Visconde de Itauna 85; 

'tèlefohe

-r». 'doe 
i^^J^yxj.

fitlmámén-
se

o, pagamento e um '.Chevrolet
Selo de Ouro: funcionando. 11-
rendado por J-í00*»00-,, 

™R„e
tratar fi rua Barão do Bom Re-
tiro'829. <L 82<9) X 1

rrimSON*. «po 92G; fitlmamei
f1. te reformado; facilitando-i

VÈNDE-SE 
um terreno (eequl»x

na), ft rua Cândido Beniclo
(mede 22x70; liaiar ft'pniça aa
Repub.lca n. 189. alfaiataria.

,*(L. 15.488) Z
"^TENDE-SE um bom predio; ft

T rua Emancipação.n; 33: tra
tar com Bolívar. ¦ â rúa -Rodrigo
Silva- n. 17. tt-. Jtt>.608) z.
-írENDEM:;SI_ bons lotes de ter».

" rénos, perto da estação de
Cascadura: ft rua da Pedreira
n. 72-A; trata-se ft rua Sllverlo
n. 83. CL. 8,129) Z

r im -t-frTNT1: Eseex — Vende-se
*-* "um 

em bom estado <**.m trSs
pneus novos e biteria nova, 11-
cenclado este ano; ver ft rua
Mach do de Assl» 49; tratar ft
-ua da A'fandeca 256.CL.22033) X 1

Visconde de Jtouna -85;
4-8366,. . ¦';' (L 15590) 

'XX

/ÍABAGE -Carioca;''--;-yen-K-»i*
^•úim caminhão Ford, para ehi'
tregas; preço 600$Ò00 e unia I-W"
mousine e um Buick para ,-pfcw-
ca; & fita dos Arcos 62. .^ (L. 8186) XI

RECITA-SE um chaufeur com
• bastante ppatlea; ver é traia*

na rua General Roca 137.¦¦¦¦¦;¦. ít_. Í.H8V..-X.1

>N-E1'S oara toaos os tamsnh-J*

PACKARÜ 
— Toro«!o 633 de

sete l-uowe* em estado ae
™. _ .novo vendeme parti-ular: a

nhão, bem equipados; preço deirua Carvalho Montei-o n.zi
oc^lão. Garage Madurelra-^Es- L 221?_2__X_i
tação Marechal Rangel .77.. Tele-
foge 8-8322¦-.. - '¦ (D 8284) XI

DARATINHA Reynaud, ,'' 240
A* quilômetros com 20' litros:
vende-se òu troca-se: &' rUa Bue-
nos Aires 189. Loja,*':««>m. RI-
beiro. ¦'•'¦¦ (L 15564) XI

RARATA Foro. peda) motoi
0 novo.' tipo Sport; preço «•
•wasisò: á rua- Engen^-__de IJen
tro .120. ¦"' '» ¦

MOTOCH'LKTAS B«C,CLK- 
:,

IAS -It.

VI ÒTOCiCLETA — Vende-»»
-*1* uia Indlan Ebcouto; ver**'*'
-ratar d rua.Uruguai 4.0^ -•"->'.-£.
3r Mixilm.- tL 801->) X.1

VíÕTOCICLETA — Compra-sf,
-*"* tipo leve. carta, com preço.

P -- 
lReformn_ós«' 

etc.: mnlsv -.e | pe^"^ dei__h»*-s. para L. :.15.4--,
: Garage Godoy. ft fia «-^"e' 1 na. portaria doste jòrna,.'^-.^.,«00

Caneca o 31. (3 12.30M X 1 1'
___n'! *

d," Í5J493* J-"l.;

Universidade n. £6.
ÍL 15624) X 1

•^-VXTMETRO alemão — Vende-
,,  A „ um com pouco uso. Preço
:<L«__. XJ 250$000; ft rua do Rezende 

^6^•RARATA Marmon. em. dtlmo (-*-• -
-13 estado, e uma Bogati tln/-

Branco n 28: trnta-se a rua
Visconde do Rio Branco n. 27.

(L 295|)_S

T~"RÃSPÃSSA-SE 
uma boa casa

de pasto, ponto de futuro e
-. centro de esquina; o motivo se
-¦-•-• dirá ao comprador, com futuro

para qualnuer negocio; v<ír e
tratar á rúa dos Andradas 110.

1: (ti. 8151) S

TRASPASSA-SE. 
mobillrtdo. .0

sobrado da rua KvarHlo oa
.Veiga n. 123 Para m "¦•••'«-••

«o mes""0* !._^"_L.!_--P

Traspassa.sk 
n f~» .»it'« J-ua Bento I.l-boa n _ 167.

.telofòr... 5—11 OT. (- .83071 S
frRABPAS*3A-SE umfl casa P-o-

- pria * para '.étis-lOj mO!illi«>da.
ienão-9 oua-toe e pala de jan-
tar»-preqb de oca*»l-to: alugue.
_í,0_á00!por mês.: m<*tl.vo.."*'.via
seni-C tre'ar ft rua do C.<et<"- H*
telefone B-1522. (L. 80.480) S

0„'«ercõm excepoao;d^1| ruo¦&*""*?,£*£ ca^* I nh?J_____!_____^

a c^n o proprietário, das 10 fts. 11 
Y^ND-SE por 10:000»

- . das 2 112 às 4 112 -a -arde. » restante em prestai2S: trnta-se ft rua GKe*ífe"a.aa e c\»nt1«t°avel"ôa- ê"das 2 l|2
w _._.____ a >li.__ nn..a com cinco auartos o duas sa-

!___ .im todos os nertencee._ao
celitro rte terreno de 18 ms. com
t.es dlnhas de ônibus nara.o cen-
tro: trata-se d rua Barão de
Bom Retiro n. S49-A.(;L 

>in) %

IPANEMA— Vende.se por. 1*
-** contos, ótimo terreno de
9x20. ft rua Gorcelx, em. frente
ao n. 24. é asfaltada^e começa é
rua Alberto de Campos1 74: tra-
tar com o dono, ft ma ürngualo.
na n. 41, sob. (L; 153o7) -•,

(_,. 15.154) Z

fLHA DO GOVERNADOR -
*¦ vende-se uma boa caslnna
com dois quartos, umajj\a •

mais , dependências, pe rto da
nrulfl. Dreco a. combinar, imor-
m-S!oeSrte-efone 9-1929. Dona
Aracy, ver e tratar com o pro.
prletarlo no local, domingo das
U hoVas fts 14 horas.^ 

^ %

VENDE-SE uma hoa casa de
V madeira, em boas cond-SOes,
com^-sua^ncínada e proxlmcia
p?Sa le banhos, *****.'**£
ro e preço multo reduzido, á vte-
"¦ eouPenVpresta?_--s; ver-eJta-

ATENDE-SE a casa- da rua.Dr,¦V; 
johim n. 32 com terreno ao

ladd: próprio para 
^^.^f%

ft -vista.o
prestaçBes : como

se combinar; casa:còm oito co-
modos: â r.-Gue_ramirangain.«46

estado, e uma
corrida, vendem se por preço ba
rato; ft rua Senador Dantas jp.1 ¦',,. ly . (L. 30.484) X 1

VENDEM-SE. 
bonitas- casas,pa,' 

gas co-n ó.rgn^.se-- . •!': s
em lugar alto, muito .saudável.e
dè.grande futuro, e lotes de ter*:
renos a prestações de 5OS000 sem
juros: para ve* ft rua í- Àlcobaça.
antiga Borges de Freitas, esta,
ção 

"Ricardo le Albuquerque;"; as
chaves das. casai estão &¦•me-ina[ I X. fZ_eIXr0" n."'sí. Catete.
rua n. 81; tren. dePárucambi' *-e V«--*"hbro n* "* 

^55) x x
ou Nova Iguassu', de 20 em' 20 

"RARATA Ford, para o ¦ Carna
-V vai. Pede-se 8:200»000._.In»
foraia o soldado Sebastião, gara-
ge do 1» de Cavalarlai^así^ftt
12 horas. (t'1R41Í);X
"RARATA Chovròlet •— Vende-
¦U¦ se: ver e, tratar a ruà .Doía

OTtlDEBAKER — Vende***» , -^7ENDEM-SE uma mOI/iclc.eta
*-• em perfeito estados ft rua aa t de um- aliindrO. DT K. wr.

«n ótimo estado e uma Harley.
com eide-car. por preço t-arato _»
4 rua-Senador Dantas.-n..«.75 .-.¦.

(L. 30.486)* X>,1

TTENDE-SE um trlclcle para.
» venda de ov_a'e aves;,-* ru»

da. Passagem *i» W»' _— '1
aa _-í__-^-_- tXj:S204) Xil.T7ENDE-SE' caminhão 

' Chevro-
V let de séls "cilindros: mot vo

de viagem», tratar « Wf
Atlanuca 802, telefone^gS^

VENDE-SE 
automóvel C-dlllae,

sete lugares, tloo 1927 HW»

^^——^!^_______-irr=s:s=S9AMM-V1S "- tAi
'/'•ABRA de leite—Vende-_e un*.

___' ^_rf«.lTo 
"estado" 

de conserva- jV- com cabritlrho. nova p dand!»
em perfeito <*£<£_. 

£,. n8 Ave. uma garrala *»-teitaj; 
^.ÇW.86. Lobo n. 114-A 8 .^Francisco.Xa-ção. Procurar

tilda 28 de* Setembro n

Quintino. - 
_____ (D. 8.121) Z

minutos; trata-se ft rue do Se
nado 10, loja, onde estft a planta

(L, 15 519).Z
TTENDE.SE unia. casa a r»jà
,v Filomena Nunes n.. 119. dt-
riá... ' 

'... '(L 
30339) .Z

\rENDK-_l__ um terreno com
-'._ 60 metrogde frente -por. .50

de estensao todo murado, com
duas casas enormes, galinheiro

BUICK 
— Vendera»' üm, llcen-

ciado e- funcionando, precò
2:0008000: ver e tratar ft rUa Ba-
rão do Bom Retiro n. 329...

IL 8278) X 1

- -—V . ___ * __________n->r__-i 1 UUa» Cttoa». eii-illl.-. «Ba-i-ti-aç-»-*¦.7-ENDE.-SB bungalow, moderno «. 
mai. & rua Conde Af(TOioneo

e. confortave' com tereno-de „. ,_j6. (antigo 359), em. frente â
12 x 60 todo arborizado; ver-e
thforms^_es na rua-'-L"»s' de Vas*
conccic^n. B07»Sr.LSllva.oi!s)zí«r ô rua Conde de Agrolòngo

n'534. Penha. E. F. UogMmo. 

 
<l--^_2__la'_ l-TENDE-SE o predio .da,

-TENDE-SE ou aluga-se gran- V Teodoro dá Sllyà n.
de areá de terreno. 12. _>«

m2 com magnífica residência .«
FitraTe 

' do Norte . 763.; esquina
da ruà Sul: tratar com o pro-
Prietario Ce-er de Almeida até
in horas manha «J'V

3752. (H 4088) Z

-VENDAS RM LEILÃO .

TERRENOS — Hoje 13 hs.
r Una de Vasconcellos n. 132
ant 136 íno armazém r. do RO-

^f^DlOS - H03-. 17 hs rua
-Guapeny n. 68. Praça Saenz
P 

PENHORES - Ho'e ,&*&"
doriae) 12 hs. r. Imiz de Ca-
m_es-n. 60. -

TOMPHAH _í VENDAS DB
PRÉDIOS E TERKlí.NON

I EBLON — Vende-ee o predio
L» n. 75 da rua Batista- doe
Neves, com duas* salas, 5 quar.
tos garage, etc*, construção de
luxo- preço 65 contos-, para ver
de 1 hora em diante, por favor
do inquilino; tratar ft rua uru-
suaiuna n. 41. sobrado.

ÍT. 15360) Z

\,T ÈNDE-*-E. um predio' na <-*•
» tacão da Penha, construção

mòderfa , ro-r. tre. quartos duas
-alas varanda â ^frente 

A rua
Çurubím n. 76: trata-se ft rua
S^ão BoptisU „Vi1189i Bot^

«TENDE-SE uma confortável
V MM. bem situado, com

rua
Teodoro da Silva n. 563,

«^rto do Grajau'; tmtar^mes^

VENDE-SE 
uma casa oo«rt aua-

tro cômodos construída em
terreno de 2-0 s: 50' ft r»a.Re-lna
Reis n 21. Quintino. Bocaiúva.
Trata-se na mesma. 

^ ^.^ ^
ENDB-SE a.:vlBta.: no Enge

- nho -a Rainha, grande" bar
racSò: tem luz, multa. agua. pn-
«vada e tanque, trem de Rio do
Ouro ou AUxl-ar por Terra NC-
-,-a: Informar *t r.a Quatro n.-87
com' o Sr. Vlctcrlnò (oapata*
ria). <L. 22.167K.Z

Escola; ' informações no ;h. 82.
Estação dà Penha.. __ (L 8331).,Z

\TENDE-SE por 28 contos mag.1 nlflco - predio coin jardim, a.
frente, entrada ¦ ao - lado, duas' sô-
1. .tres bona quartos,, quintal
com arvores«frutíferas, cozinha
. quarto de i banho, próximo . â
rua Dias da Cruz; tratar' Com
Agenor; & rua São José n. 56.*

____________ -1- .190>'z
VISCONDE 

DB PIRAJÁ* 187 —
Vende-se este lindo e' novo

predio em centro de grande ter-

/CADILLAC, aberto, sete'.', luga-'V.'. 
rea: verdadeiro carro' d«-: lu-

xo tipo 1932. em estado de novo
— vinde-séum: ft rua do Ria-

,ohuelo n, 243..«•»•*««„ ^"'1

O^^K. ^S'^^a^
estado de novo; com -"»eu«. intelr
.|-«^r^^ren2?-°slto.arlrrn0_
3o Rl-chu-l^fsltey^^-

 Automóvel

(L. 22.248) XI

trENDE-SE um Ford D. F.

bem calçado, capota nova
boa maqutnae bem conservado
Tpartlíularvver e tratar na ga-
rag- Caxias, ô^^ rua Mari^Bar-
-os n .151. ,«, **-—
-crENDE-SB~um carro Je cinco

* ' lugares em pertelf? estado de

conserTacão. preço 600$: ijja *»'

qulm soares n.20(^edado^:i

FLAMENGOAn. nroilln /'

POMPRA-SE b6a casa com dois
¦¦_• quartos, duas salas etc . em
Vila* Isabel. Tiluca ou Andaral
í-a.amento ft vista Tratar â rua
D. Maria 16 Aldeia 

ff-™>»'ft z

COMPRO 
casinha moderna, com

quatro cômodos, quintal atê 20
contos, á vista, menos nos -m-
burblos: cartas para L. 8138. na
po-tona deste Jornal^^ 

^ y

Vende-se o soii
do nredlo da rua Marauer <t»

paranft n 22 quasl esquina d»
rua -".enador Vergueiro em lellSí
pelo Palledio terça-feira SO. de
Janeiro dé 1934. es 16 horas.

<I_. 21.6721^
VÍETER — Vendem-se duas
^A casas, renda 270». preço 20
.ontos: tratar na travessa Na-
varro a. 60. ft noite

5r\»ores frutíferas». P8™ ver20j * predio para f__-_-B» de
(L 21Í00) 7\ hra**-nien*o no melhoir.ponto

•«tende se ou àíuga-íe um da _Rinca; tratar 4 raa..do
Vijonj armazém novo. -»1-1 Mercado»*-5 1* a*odaT. «O-l

tratar ft rüa Paraguai n. 205,
Meler.

(L 8210) Hl

X-í .

(L 21993) Z

T>REDIO ¦>— Vende-se o da rua
-*• ttaplru* nr-. 105. com frente
tambem -para o prolongamento
da ma Dr. Agra. em leilão pelo
flalladio. sexta-feira., 2 de Feve-
rel._ de 1934. as l^o-"-^ 

z

ponto para qualquer negocio^
èom uma boa casa de morado e
bom quintal, com f™1*.-*?!
duas ruas. negocio de o^sl&o: ft
rua do Couto n. 246. penha.
¦XTENDE-SB Predio míderno

* com todo o conforto, «fls
quartos e arage ft rua TaMim
Botânico 91; telefone 6—2400.

Loureiro, das 16 ás 18 ho-
ras. (L3202)Z

**-* 
Bülck peqheno. tipo ApOXtfi

do particular com Otlma. maqul*»
Jã 

"5 peneüs novos, vendo ^por-na: ft rua Buenos Aires 2i0.
¦'',-.' <L 30469) X 1

r-AMINHAO EPRD,— Venae.oe
v • de 930. em «lmo estado, fa-

õya em centro ae srranae ter- cnita-se-, o pagamento,...**T.. •
reno. ver 'no mesmo e tratar na »_._»____ a rua dò Rezende 

' l. <¦
travessa do Ouvidor 23. sobrado^. *^rRoberto. 

e um Sf.dbtó«r
"i_-—'- ¦—=r-—=;  - __-' pbaeton novo
16 CONTOS — Bugalow novo. -=í — -

dóls quartos; .uma-ealà. 
"cdPa'

cozinha. -bf«.nheiro, despensa e ga-
rage*. bondes e fnibus: tua S>uz«
Aguiar, esquina da rua Dia» da
Cniz: tratar cem-o-proprlçtarlo.
ft ruo D."Ana NerI n. 496 Tele-
fono 9-4662. . <L. -lS.tSS) Z

7:00n»0n0.;.--» -Vende-se um ter«
reno com cinco mil m»t-*o«

"lantado comi 
'.ara-»i*lTas. dft reo-

daennirt de-um conto e d"»-*n-
tos mil Ws: na «--"taci!0 <••*' Si***
-«'tà. E F. C -B.'t Informar no
P.in-"> da Areia, venda, com o
.àc. I/mrenço. CL. 8.108) 51

BNDE-SE Chevrolet Selo de

Ouro do particular, trata-se
na.ma Tou-*-» de Souza n. 8. —

Praça, da Bandelra£gu9vx _

Republica: 4 m(H.WW;

em Atlniai. condtc8ee.oPara P-«r-
ticular «n P»™ »«••;'•• ,c0'1l,°,
^m'"logio: ft mv Ri"elra Mar-
Uns_.U0,Catete.(Lgi57>x_1

D» Soto fechado, e

vler. (L. 3.183) X A

C-VDELA mestiça. S. Bernardc.
^-* Ótima -rfgli-, por 60t000.,cona
a casa: A rua Lins de Va-con-
c_lS__. 135. «..8145)^4
TTENDE up. cavalo. 3!4. pur»

» sangue, : motivo de viagem,
ver « iratar fi rua São Cristo-
vão n. 423. fundos.  

'
ÍL, 3O380) T.4

AVICUI/TIRA,

/^ANARIOS—iiachoa « -emeai.
^ cores fortee e fracas.-e-fllhO-
tes; cantando; vôndèxxi-se ;ba'r__»
to»' rua Senador Furtado-n.. lííív

(L. .22.238). V__>
/^ANARIÓS —• Vendem-se 

* il*
^* sangue e meio éaneue,: Avei*.
nida 28 de Setembro n. 100. G07
res • fortes e fracas.

(L. 15.501) X..6

VE>_«DE_I-SB, 
ltndos lotes de

terreno* na ru» Gonoalvee
Fonte* recentemente aberta em. w»_r«^_T_»a
.-santa Tereza; e aorevada oclal COMPR -S K. VITNIW-I
Prefelturv com magnifica -vista DE SÍTIOS E F ./ENT) V*
oara o mar e oidade multo, oerto» ¦ "
do tareo da Lapa e ei» frente

(L 2078»i Z ao Convento. InformacOej oom • . .. J«-._.«»« *-, o Sr CUto no Edifício Carioca I Leiam DO tPD~*«--T"""*'
-SB etn Santa Tereza ?au 70^ telefo-ie 2—S9S1. FaclU-»

<-->0HEVROÍ_ÍlT,' quatro cilindros,
*-* ;em* ôtlmo « funcionamento,
vende-se por 1:500*000; ,trat^
com Raymundo. A praça T(ra-
dentes n.-69. sobrado, ou pelo te-
lèfom»Í3811.£ <L. 22185) X 1
"C^ORfiO-- Ford. vènde-se. ;qõa-
E si novo. tratar n,m .Carvalho
ftW Santa .I^^M..^^

¦CV3RD — "Mos:.os',tipos, no-"!'vos 
• nsado». . Agência de

Automóveis; Santa .Luzia, coro
o Sr. Júlio; Santa Luzia 202*

(L 80284) X 1

T IQU1DA.SE poi qua.quCr MA-
aa (j0 12 cabeças de superiores
F.hodos. 5 orp. amarelo e 11
Conchlnchtmai, ninhos uiçapilo. •

-_. «_,_ ,_-„,„_ . uma ohocadelra para 100 ovos: A

VFr^^ti - — '*i*-«_'.»;«.;í.
"lonamento. ver e tratar com «UfARRECOS de Pekin. ca*.*I
_""_-_.' .„ intimo*, ft rua do IU ,n#nM. s _-,_. clarUi* M RO.30)000».

Mada.

QtIROMANTES

\~ENDBM _.  ., .,,.,.- .... ._.-. - -
tres prédios oara rendlmen- I ia.^ 0 pagamento

to. estSo todi-* a *ig*>dos oor con-
tratos Para ver e tratar eom 1 -_,
Silva: á rua S-_o Tos. 108 e 110 J V
Rendimento 14 por *:,,nt<_r/,a°.,xli0

ENDE-SE uma boa _-««
rua Alzira Brandllo »_

.ver e tratar na mesma Con d

(l_ 7641) Z Ide Bomfim. Cl. lo<>0-1 3 1

«om-nero a «cção "Vida do
o. .15649*» z j rj^Bog»* do jorntJ do Bra

¦pORD. faeton. 1931 ou 1932.
bem" conservado, cnnjpra-.se

ft d:nhelro;- negocio d|r#to com,
óroprletarlo: carta., para '»'-«JPJ-

t^la deste Jornal ««gjgg

soa que possua
-Illndros. oara

r^^A^l^x
da Tijuca._____ . _ .ÍL.'0*»4** 

*l

-AUTOMÓVEIS USADOS
Temos o típo de sna pref e

rencia. Peça-nos_pete tele-
fone 2-7720 on 5-1822 nma
demonstração sem compro-
misso. Vendas o longo pra
zo Kna do Passeio 66
^^ (C 27382)_X 1
'll\fflmffità:-'QiMÈVLZ Telefone 8-5414 t

Phaeton 5 • 7 togares. '»™';-, I x te. Consultas 1
I _ llmoustnt*- em perfeito «wtaoo 1 -_____. m_,d_ncas

& rua Garftia d^ RO.
«..22.16» «_4"i v

ASTROI-OGO 
8AKARA.--T D*

volta do Orient* « da Euro-
na onde estudou oa maiores trai-
tados" de ciência* ocultas, faz tra»
balhos de cl<»nc'as e-r-^aordfna-.a
e ensina a melhorar voens vMa
*m negócios e amores. Diz o»
principal- acontecimentos de -a-
da ano e Índice o que vos ta'ta
oara ser feliz. Resultado» 

¦,«•¦».

Rombrosos! Rua Ui.iinia'ana 37.

^. <L 
3255) X 10

MME. BETTY ^.r.
L J1691 X 10

EDU*- oul-oir-»*,»

tSã_r^£r,*«_-tan vendem-_e a preço de .iqullacâo ^-^^^ ^ assís 8 -
S.^.f.S con. facll. _e5_ de pagamento; * „en_a: telefone 5 - 0280..* Cairmos" do JomaJ do Bra ^^2^^^^^TcS Uom ^;^ 

*««-«*
íi. Ul" e façam -mas consulta I ^SScJu» para l. 22027 ™ por- \ rua dos mvaudos !*••
<** I anreatiecÜVO Wdactor. ' taria deste .ornai. (L 22027) x 1

— F-*-

X 1
1 mengo: telefone 5 - «w. 

^ ^

•SteSS-SS-^W
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Mmcntc ms "bara" o Sm. podia, cóm
swmodidsde. saborear. o deliciosa
Brahma Chopp. Hoje, porte, já se lhe
puialUe este grande prazer on sua
própria casa. Agora existe Brahma
•Chopp cm garrafa*. Experimente-o I

run dd illÉpilfiI n II K* w* ":HHhpI IflMRBI fi
JMpfMb Bi ^vv H Oi .' ^^^UgWg^s3||^S|^^^K^S NRP^I

Pianos, compro

_ | enhums diffeiwn ça de gosto dia-
tingue o Brahma Chopp de barril do
Brahma Chopp engarrafado, agora
lançado pela Companhia Cervejaria
Brahma, para aer apreciado, fácil «
commodamente, em casa. O Snr. já

o conhece o Brahma Chopp de barril}
agora procure conhecer a- grande no-
vidadc do Brahma Chepp em garrafas
c verá qüe ambos têm a mesma leveza,
a mesma côr e o mesmo paladar de-
licioao.... Peça Brahma Chopp engar-
rafado, ao seu fornecedor t '.-'

Todo o mundo experimenta, gosta e diz: — "E* a mesma
cousal" Nfto é para menos. Até agora, t6 havia chopp de
barri) que só se conserva no frigorífico, e mesmo assim,
por pouco tempo. Mas os technicoj da Brahma estudaram
o problema durante 5annos. i Eis o resultado: Brahma
Chopp engarrafado, egual ao famoso Brahma Chopp que
todos preferem I

IJIANO de mela cauda o um da
armário, novoti, v-iioTíni.so

facilita-.-»!! o pugaineiuo, rua
Visconde ao Rio Uranco OS.

(L. 8.140) X 85
ou concerto,

mesmo vé**'
lhos." Não' se faz questão .üo
prevjo. Telefono 4-4063.'¦'¦', , (L. 3.248) X 35 *
"plANO Beclistoln 1(4 do cauda, V,

o melhor do mundo, pa-a- .-,
concerto; vçndo-so pela terça
parto do aoü valor: d ruu '• Ks-í." o
tado do SA 64. Térreo. , ».«*

 _ 
¦'¦ (1. 31123) 'X_«6 "*

' 
piANOS-'— A alusadora'"d«.,.'.;.

o. rua S. Francisco Xavk.r 4ü*v'
...igábons planos desde Ü0$000 :
concerta,'dilna, compra.

.. ' CL, 30398) X 36^' *
"PIANO vénde-se por motivo íú ,..'x viagem alemã tres" pedala «é ',
cordas cruzadas, linda cor, pou. ;-..,
co uso ft rua Itaplru 213 ousa 7.-0' m

(L 2227») X 35
IJIANO moderno, tres pedala,X- cepo de metal, cordas cru«za^
das, lindo formato, cor imbuia,
terça parte do valor; tt rua ae-
nhor dos Passos n. 166, sobrado, -.- •
próximo a Avenida Passos.

(L 16183) X 36 í
RADIO Fhldlpa ultimo tino —,

Vende-se:' oreco de ooasl&o: -.¦¦'
& ru* Visconde do Rio Brancoa. «». (L 3151) X &5
T?ADIO Pllot, de cinco valvu- '

Ias, perfeito, vende-se poi;
650$; ft rua Dezenove de Fe verei.
ro 132, Botafogo. (L 30142) X 3»
JJAXilpS. os melhores o ' mais .

modernos, a lonpro nrazo serii ',
entrada, desde 60S0Ó0 menaal:l
trocam-se. DemoiútracSo•'-*¦ seito.''2'
compromisso." Agente 4 rua Ca* ;
merino n.o 101, 1* andar. Mello..
Telefone 8 — 1105.

(L. 16365) X-it- .
ff-ADXO- — Vendejse um de seta •;
¦*••» válvulas,- marca Pllot, d«
onda:, curtas e longas, novo,
preco de ocasião; A Travessa do
Quedes n. 27. Machado Coelho. -.-"' ¦¦ . . (L 1H527) X 35 =
|{AX)IO — -Material perfeito* •

¦*¦*' vende.se Junto ou sep«arado.
pela melhor oferta desde o reu
ostalo. retificadora, boa opor.
tunidade para eletrificar rece«p-
tores;-S "rua Gomes Braga 40.' '• 

(L. 8?11) XM"yOENDE.SE urgente um piaao' * d mela. cauda, facilitando. -:
se o pagamento, aluga-se ou tro»
ca-se por um radio; rua Gulnezau- 111. Engenho de Dentro.

(L 3191) X 35•yiTROLÃ Columbla portátil^* modek 202, com 60 discos,*< nde-se por 300$000; ú rua
Conselheiro Saraiva n. 36 e 40. 

'
Domlngues. (L 16623) X :I5
•yENDE-SE por motivo de em-1T barque um e«splendido plano
alemão Rltter de cor clara; & rua'
Teofilo Otonl n. 1S9. 1".

(L 30333) X 3»

fC S7457

Mme. Zenaide -— Egipciana
— Quiromante iniciada nas oien.
cias " ocultas e herméticas cóm'
longos estudos e pratica em a.
rios países do Oriente,..baseada'
etn dados, puramente científicos e
magnéticos ..prodlz.o futuro, 1Ô.O,
passado o aconselha orientada
peloa elementos astrais. Atende
A ruá Visconde do Rio Branco
n. t49, prqximó ás barcas, Nlte.
rol. -Atende .em casa. • •

¦¦•.¦.-•¦ "¦¦ '« (L 8877) X 10.
I"*ARMEN '-.-r? 

Quiromante clen-,
^» Uflea e ciências ocultas, re-
?•Ia o segredo humano pela gra-
fologia, psicologia é trabalhos de
tranõnlsÉãlüode' pensamento —
Tambem 8e 16 tpda sina das nes-
ooas •pela quiromancia cientifica
Consultas: sobre ..qualojier oentj-
do comercial • partlculaj. TI-
ram-se horóscopos completos.
AVètide todos os dias. das U fis
1» horas « 30 minutos, menos aos
domingos.-A rúa S. José n^74
í^aâ^ar.o a.1 3.170) X io

ÇSA3F—Í' m restaurante r-.Vendé-
sé; livre ' e desembaraçado;

com 
'nove anos dè: contratoi" bóa

morada para família, o motivo da
venda é 6 dono nâo Otér'pratica
do negocio; :"& rua Bela de. Suo
João-n. 107J Sáo Cristóvão. '¦ ¦

•"'' ": ¦ -. -O- (J. 16299) .Xífl
TjEPOSITO de gelo, vende-sexJ on aceita-se um soclo para
tomar conta O dele, faclllta-sè' o
pagamento; prèçò de ocasião;(A
rua Yplranga 92, Otáranoieiras,

(t. 303S4).X12
"I" EITARIÁ — Botequim, ven-

de-so bora e barato, fazendo1
bom negocio, tratar com ' o ar.
Silva â. rua do Rosário 147, so-
brada. (L, 3292) X12;

'uni •boteauim por
,.   . informacO.es

ft rua.aa.Con&tltiilcao^n. .37 .Fa.
VENDE-SE,pouco - dinheiro j
brloa dè Cèrveia Confiança com

,0 Sr. Farmlnò." (L 15305) X 25
"yENDE-SE um;'ber^. afrçgué.

' ií Ssado- aormazem;- â rua' Ãl-da
n. 31. Bento Ribeiro. ''
¦¦- "'¦'¦'ò ¦¦'"'- (Li' Si2.'067)'X:. 12;

VEONDEifÇB um bote<iulm ft rua
Ramlro." Mágaftaes 86/ En.

"trENDE-BB uma loja de vidra.
V •ceiro A rua Ariotidea liobo

U. 229. - <L 8222),X 13

genho do Dentro
(ÍL 1*5670) X 12

COMPRAS E,VENDAS DB
OASAS COMISRCIAI*.

fA VÍINDER. rápida • vantajo-
¦xm. aumente. .(Negocio, /ar/ricas «
adeicas,«procurem - "A Bplsa Co-
meroj&l", A rua da Carioca 40.
ÍT .alidar, temos, eempre compra:
aore pára oficinas- mecinicos.
mjurcenarias, tlpogràtláB. íarma-
elafl. - armarinhos, pénedes, ca-
•as de moda. lojas de ferragens,¦fcotequiiis, socos é molhados-, etc

• (L-3022) X 12

/\UITANDA, — Vende-6e umá,
barato, etn bom ponto, fazen-

do bom negocio, livre e desem-
baraqada; A ms Santana, n. 6Í>,
próximo A praça Onze.
., ÇL. 22.068)_X 12

QUITANDA •*- "vèndn.ae 
livre

>* e "desembaraçada' por moü-
vo dé viagem, com bom coiilru.
to; ,â Avenida Suburbana: 2540;
Piedade. . (L .15523)' X 12
QUITANDA — Vende-se; A rua

¦ Arnxâ n. 4, Graiau', prego
de ocasião; trata-se na mesma.

(Ii. 22102) X 12
'piNTUHARIA — Vendo.se a

melhor do'lugar, fazendo ra-
guiar negocio, tem moradia,- eon-
trato do 7 anos, ver e tratar ft
rua. Coronel Rangel n. 444. .J0,àr^
go do Cam-plllhn. . (L 7861)'X 12

IA HStAZEM« ode secos e molha-
•"• dos. boa morada, esauina.
T«nde-«e «n bõaí- condições e fa
acndot bom .negocio;- o motivo S
tar «ue 

'.se' retirar; para mal»
Informações,Z com- o S?. Mario,
4 rua.do-Aérê:n-.- 6li -

(L. 7.485) X 18
li CQUQUB Vende-se um coiii
Jt\ instalarão moderna, prédio
¦ovo,', bom contrato.. fazendo re-
¦ralar movimento no centro da
cidade: trata-se com o Sr. ;VU-
tooa: A rua Lino Teixeira n. 124,
_______ j«___j_W. (L 15577) X 12
IA COVOfCW <-r Vende-se oonto'JEL óentral : fazendo bom nago-.
eto. préoo xt>aratlsslmiúi.- freguezia
eruaal nova; informaoiSpa« A rua

X>AZlAB armarinho;' livro e de-,
J5"Teml

TTN1CO no local — Vende-w U-
vre o desembaraçado um otl-

mn deposito de não. tipo cnnfettar
riu. feria superior, fazendo, o 'cio-
no bro. retirada; motivo :explica-
se; rua Àmaliã v. 70. Quintino

<L. .8.161) X 12

VENDE-SE.«..um Otlmo' hotel
bar. e restaurante, ver e tra-

tar ft rua Sacadura Calbral -38.
(Praça Mijiuft). '.. (Ii.30419) X 12

con-
boa

freguezia; nreoo fl-e ocn^lüo.:,. ft
rua General' Pedran., 208.*«' ¦:•«¦• ¦¦¦' ' CL. 30424) X-t!

yEXDB-SK uma caaa de-
ocertQSi.de Ocálçados com .

COLÉGIOS PROFESSORES,

VENDE-SE üma ."caaa ile
t.anfla- e-carvoaria' livre .

aul-
. J- íe

desembrocada: -ft rua Amalla
nA 61. Quintino. (1, 30428) X 12
TrENDE-SB um bar e«deposito

de pSo, com- todos-os lmpos
tos Opagos, Opor '6:500$000, sendo
3,:OOO$0dèo entrada é o'.'resto emo
prestações dó 200$; A ;.rúft . M':'
reirà'"ij..79,.OAyénidá- Suburbana,.
EO do Engenho do «Dentro. •',i

... « (t. 8.025) X 12

xi'- 
^isfem» C&rv&lfio iji/h-l

A ultima palavra no ensino
pratico de inglês. Incomparavel,
Inegualavel, insuperável. Euslqo
completamente original, rápido a
efetivo,-"Inscrevam-se -desde Jâ:
cursos, separados, mlxtoa e ex-
cluaivos sú para senhoras . Prol.
Carvalho, rua ., Haritoft.. 74 —
Tei. 7-4700, das 12 âs 14 horas
ou dás 19 fts 21 horas,

.' .*;:* ->.••¦ (j J4678) X U

OROPESSOR. primário.; ..apito.
*• • para lecionar *' portuguez;

francês,; História Universal, 'no
cur|or ^undarlo, aceita qiialquoT.
colocação, em- colégio eacolas etcO'
pèdfeÀtóse.o.poryO.íjne»' -urgente-
Ciente' propostas ^ara; X... 825 i, Oná.
porfaBa deste: jornal .Jl¦'';...'•>.'•' ¦.'' o" ó; " . '.'" y:(L M$p*x.;X4y
P:>NO.teoria e.«,solfejo. ensi.

nc-se pelo programa do Ins-;
tituto Nacional de Musica; á, rua
liinb 'Fonseca'65. Osvaldo Cruz'/.' -" ¦ '¦' ¦'- (C1Ò886) X 14
pRECISA-SE duma,, professora

« de curso • primário para, leclo-
nar das 11 1)2 lis 16 1|2 .horas «5
dias na semana; ordenado S<i$;
tratar ná rua Vlllela Tavares 52.
Meyer. das 10 üs 12 horas.

(L. 3.10?) XÍ4

RADIOGRAFIA 10*000
RÜA'* DÓ OUVIDOR N. 162
,Al'f.. de Raios X, tem o "Ser-,

viço ;' .BJètrò-Têfenlco Dentário",
gablnètêsiparãi .clrurgla« Fisiote»
rapla "rü cllnlca>especialisnda,. Dr.. -
Pilrtto-Sèiina: rua do Ouvidor-. 162,r
?t« jándar, tel*. «2-1659. das 9 ..As
18 horas. IL 12861 X 50

yENDE.SE ôtlmo deposito dev Opão,. balas , o miudezas, tá-
ria 150S000,.' bnas, ..moradias; : G
anns de .contrato; & Praça fla.
Bandeira; ihformaç«ieíi ft Tua .R«r
publica- do Peru','' n. 28/ sobrado
sala 7-.'o ¦'. . . "0 (li 15561) X'12

embaraçado,
ooau«mo '«oapital,
família, vende-se
AntoAio Carlos n

ôtihio ponto,
morada oara
A rua Sanado

593. Olaria.
(D -S212)_X 12

yENDE-SE üm botequim em
0 i Campo Grande, .multo bom
nonto. livre, e désérnbftraçadò..
Faz bom nofroclo. Q motivo d de
doença, e o dono ter de se rétl-
rar. Faclllta-se muito-, o paga
mento. Trata-so 0 fi Estrada, dò
Monteiro n. 8; bondes A porta.

ÍL. 21641) X 12
Vende-se um ..botequim o'leite-

00 ria,, em o bom ponto,^,'
fazendo bom negocio: cóm' ra>-';
moaos. para família; livra e..des-
embaraçado de' qualquero-onüa Q
com licenças pagas pára 1934, por
ter-se retirado um e0clo*è"'o que
ficoii não ter pratica; •"•preço;:
26:000$000: intormaçõeSi nor ob-
sequio, pelo telefono- 8-2348. .-y x -(L-.0 21.-879) X 12

yENDE-SE. uma quitanda por"" motivo 'do . pão 0 compreender
do .negócio/ c°m todo o conforto
para moradia; A rua.oD.'Ma'rlàn*í
n. 171, . ;¦% (t, 8201), X H

VENDE-SE um'60tetiiilm. numa
das nrelhories « estácíSes ¦ da

r.oopolillna' nfto nas:a aluguel e
hòde morar familia. Informações
nò' Cafnno" do' *$;'•• Crlstnvilo 254.
antigo'178-. jr- ;¦ (L 15330), X Í2,

VÉNnE;.%Ê' 
um boteaútm fá-'

0:zeid'o sbóm ; neiròclo tem aua-
tro'bilhares franc&see. Tòm se-
tè anos fle contrato InformacBoa
«.'-'rúa Cabucu' ri. 63-A. tom mo-
rada uara,-umTcaBal.- • _-, i.- - (D 22121V X 13

VENDÉ-RE 
' uima boa aultanfla

.bem «a«fresruezada e. em ponto
principal da cidade. • n&o pa*cando
aluguel da. loja. ,T,ratn-sa ft rua.
SaOcddura Cabral h. W«>. ' " '" .'-.-'. (Ii 8394) X 12

APRENDA 
ã falar o íhk-íè-: «e

valerá d" doliro. Curso com-
plôto em seis meses. 2OS000; A
fcúa General Polydoro- 16. Botti-
«logo. (L 209S3) X 14

A: üactilografia em um só InSs
ipara concursos; aulas dlur-

riásO e noturmis; curso comercial
- AvenlcOa-RIo Branco 117, ea-.
Ia 317. (li 7922) X 14

AULAS particulares do hlsto
, Tia natural, professor habilL

tado; informações pelo . telefone
6-2Q22, das 9 fts 11. 1|2 horas,...«.

V (L 2853) X 1'4

•~^UER ser dactllografo e apren-
der a escrever . fi maquino

em úm mês? Adquira o "Novo
metódo "de' Dactllografln". de .Io-
sephlná Melmel. Preço 4Í000.
pelo Correio 4S500. Liviaria Tel-
xeira. Avenida- S. .Tono 8. Sdo
Paulo. - (C 7153) X 14.

Senhorita Oouu.rzae?azcor..
*-¦* car-sc logo e
bom, aprenda datilografia e ta-
qulgraflà na Esc. Underwoodo

Ti Q7.;Se,t.. ,82... '0. .(Ii.7112>. X 14

BANCO DO BRASIL

-ROTEQÜ1M'.— Vende-se o afa-
*-* mado botequim .do porto da
Estrada do Norte,'em frente; a

^ffi_ggSi2Sõ!»
OTEQUIM tendinha e restau-

tante, Vetfle.se 5.000 Pfesta.
cOes" de 25OJO00 mensais, lndis-
iensavèl . fiador idôneo, livrei ,e
desembaraçiido, Inclusive licença
de 1934. Ferias de 80$ elOÕS dia-
rios.-Bom Para' priclpiante, bom
stock.-o lugar dé .-.futuro,, tem
imorãda para sobrealugar,. Caie
Itatiaia; ft Avciiiüa Itatiaia n. .'
esquina da Práçà, frento a bica.
Caxias; antigo Merlti, lado direito
«Ia. »éftação, multo urgente.,

;:0 • (L, lao2o) X l*
"DÒM negócio';' vende-so .pórx* Í:500$000. um deposito de
püo; 

"á Avenida dos Democrati-.
cos .d. 12; aluguel 1201000..•" . (L 15230) X 12
"ROTEQUIM t- vende-se bara-•*-* to: facilita-se: -n«i'a tramr
com - Guimsrãos,. a rua dos« An-
dradas n; 36. (L 22133) X 12

B" OÍÈÜTJIM
baira aluguol trnta-se.â

Visconde do Rio
Minerva com o Sr

yENDE-SE uma leiteria ou
umá quitanda.',;' â rua Barão

do Icúateml n. X!Q
..' ,(L.'7,S9Ô).X- 12

yENDE-SE uma boo quitanda,• ' rua S. Fraiítlsco Xavier 328
(L. 30.075) X 12

yENDE-SE um.armazem de
Secos 

" e molhados, preço
2:000*5000 .com os Imposto? todos
pngps: fi. rud .-Sanatório'' n: 238.
Madurèrra: trata-sõ n.à'mé,smà.' ¦

- ,.-';• "'.•' (Ii 21030) X 12'
yENDE-SE negocio de-pão 

"<"
'* balas; & ruà Teixeira soáros

VENDE-SE 
1' padaria oo-m\pe-

oueiio deRma-nolio, norto da
Traça d.i Republica trata-se
com'Almeida: ft*Prnoa Tlradan-
tos n 73,". 1". and<w A«s.o<:i«cao
P de- pa-aarla,.-ncoita.-£ia propôs-
ta'a^ Nwoclo urgente nor motl.
vo de dòenja,. (I, 1553Sj_X__2
íVrENDE-SE-uma oficina 'Ae
V bnnets, ¦ composta - de .banca-

dns- Slrigcr com 18 cabeças mon.
tnclas e-rem .perfeito funciona-
mérito, -cofre, manulna. Ae• e«r'*
vor^ armacSes o. tudo mais ne-
coestitIo ft osaa Industria. .Tra.;
tar ft rua S.Josê ftj^^n

armarinho :e

n.,128. (L 21983). X 12

yEONDE-SB'. um

Ver.oe-ae"
trnta-se J
Brnnco:h.

n.io
rúa

InSOSl X 12
,r*^FK* E BILHARES..- — Ven-
^ :de-ae um em ótimo ponto
recendo do alusuel ãCOS.000
mensais c com morada no.i. fun-
doàV Crtintram de setr, anos tin-
ta-ce na run-S."-Pedro 2G3. com
• Sr." Oliveira. (L 30397) X12

yENDE-SE uma bem montada
* quitanda por preço de« oca-

slüõ; ú rua 24 de Maio 204. Ko-
ona^_ (L 15277) X-lff.
*10TE.N"DE-SE metade da sociè-

dade do botequim e' restau-
rante da listraria Hlo São Paulo.
lí. 90, livre e desembaraçado, om
frente áó mercado do' Campinho.'
Contrato por qu.itró. nnos.-e meio.
Por motivo do retirada urgcitè.

 (T,. 22060) X Ti

y ENDE-.SE um deponUo- de
nvea e- ovo?-, fi rua do I.I-

viamento 160; tra*_ir no roe^mo
<L. 716 n"x n

yENDE-SE uma carvoaria lt
vre e «le^Pmbarnçpfla o motl-

vo ê pelo dono ter outro'"nfso-
cio ver e tratar rta rua Nicara-
gua xi. 92. P:ldar'a'T.!*inTo P6-I
r.ha. E. F. L. (L. 22031) X 12

casa de morada ótimo ponto,
freguezla feita. Ônibus ft porta.'.)
minutos da estação: rua Dlonysio
n.' 173. Péijlià; tambem traspas-
sà-seiuma hipoteca dè cinco con-
tos;.motivo unlco. viagem, ¦¦¦

. a--- ¦ (L. 22.083) Xj2

\7*EN"DE-5E 0 «m ¦ ootequim,- fa-
v zendo -bom r.eaocio. nos_s.ubj«k

urbios; informações ft rua Sena»
'lor Éuzcbio n- 124. Pimalho.i

^(L^lã.SOoyOX 12

yENDE-SE uma padaria behi
v afreguesadVi, preçc de oca.

sião; i-ór e tratar ft'rua da .111-
.serleordia n. 82. (L 8320;)_X 12

\7"ENbE-SE unv varejo de dO-
-V ce-^. -e batas, fazendo bOm

rtpgoció: trata;se 4 rua Larçít
153, loja, (L 2».2T1)_X-12

- Proxi-
mo con-

iturso. Matrículas abertas. Curso
Brandão-Junio», — Preparo efl-
ciente e honesto. — "Jornal do
Comercio". Io'andar, sala 108. < ,¦ ¦ '• (L 1681) X 14

ANCO do Brasil — Conta«bIU-
dade e escrituração adotadas

motodo «nroprlo: éfiolente e rapi-
do.OPr&f Antenor. Andi-6: ft rua'
da. Quitanda n.« 9Í. tel. S-29S7 ,i

... ... .(Ji,3275VX 14
"DÀNCO DO" RRAS1L —Con.
•*-* curso.eni Março;; prepara-se
turmas reduzidas na Escola Mar-
coni. rua da Quitanda 96 2o toie-
fone 3.0384, professores do Ban.'
co do Brasil. - (L. 21.706) X 14

i7. MILITAR—Oíiclajs do Exèr-
a*' cito preparam 2* época de
Português, .Francês, . Geografia,
Arlrhetlca e Álgebra. Üruguaiana
h. 39. 2° andar;'inf. das'IS aos
16_horas.___ <L. 8.055) X 1,4

XM.ULA . ato, aá"-ln'fanòla.ACAiíancA*af«sasS.
Dáctllografia, Prático e . teórico
das línguas, vivas, Musica, Ar-¦tei. EXTERNATO o SEMI-IN
TERNATO (ml*íto)'INTERNATO
(somente para- numero reduzi-
disslmo de meninos), O CURSO
PRIMÁRIO INIGIÁ-SE A V> DE
.FEVEREIRO e Os outros, cursos
a io' de Março PROSP ECTOs E
INFORMAÇÕES. NA SE.UÊ DA
FSCOLA ACADÊMICA, A' RUA
JARDIM BOTÂNICO, 94.

, (L. 20518) X 14

ENSINO crratls — Escolas rid-«pulareB Pellippe de Oliveira,
Praca"Tlradentes n. 50.' 1* andar'
acha.se aberta as matrículas nã-
ra crianças nobres, a- escola, tor-
neca o material escolar.

(L 3279) X 14

INTERNATO PETROPOLIS
.'. (MENSALIDADE 150$000) '¦

Para ambos os sexos, em pré-dios separados. Todos os cursos
oficializados. > Colégio . Plínio Lei-,
te. Avenida 15 de o Novembro. 264
e 91.. PetropollaOEstado do Rio^¦ - ' 

_ . - w. H7614) -X 14
BANCO DO BRASIL

CURSO LOPES FILHO" 0 '
Funcionário — "fieáberturã

d«às;aulas para o concurso .,"'tJoc'-nal do Comercio" 3" andar, saia
309: 7 1|2 fts 9 e das 18 fts 21horas. (L. 1.26S

DENTADURAS DUPLAS, das
aperfeiçoadas e confeccionadas
pelo laureado especialista Ilr.
Sllvlno Mnttns. Preços módicos.
Hua Sete de Setembro n. 104.

(L 15613) X 20

A LUGAM-SE 0 O» segundos an-xx da^es. ft Avenida" Rio Brah-
cò' 145 e 149, para escritórios,
ilubs* ou'/, residências, pintados de
:novijS,«;è«StÃ<0J.t&feí-rtPS até fiafiÇrihflp
«"rasi traít" -ft .praça.'15. de,. No-,
vémbro 42,'* 2" anã'ar,'iS!>lá"h'rov209;
pf. iATveáfFerreira.". (L025O2) X 25

\7"ENDE.SE um deslumbrante
plano Ronisch 6em uso, pre-

ço baratlssimo, Não é piano re.
formado; A rua São Cristóvão
n. 39. Largo do Esfacir. * -'¦

(L 30354) _X 35

ALUGA-SE 
uma sada de frente

com. telefone nara escrito-
rloO alfaiate ou rncllsta: ft run
Rodrliro Silva- . n. 28 1» andar
casa de familla. .th 15420.V X 35

DINHEIRO

DENTISTAS

Dr. Silvino Mattos ~ ^""«do
espeoiahstii

em dentaduras parciais, de -)usc«-
roalção e duplas-bem como;em.
pontes; ruá 1 õe Setembro, 194.(L. 3149í^X_20
T)ENT1STA, — Vende-se 

' 
um

. bom e còmplêtp" gabinete den
tario por preço módico; ft rua
Bela n. 158. sobrado. .. ,

.yi (L. 2.675) X 20

A proprietários empresto dirá-'
tò, não . pague comissão,

adianto dinheirij,'' solução' rápida,
até 860 contos;. Quitanda 83. so-
brado' .Aureiiano: ,(,L 30311) X 21
I^IÍÒÍ^toKjqí' -«.Empresta-se

; sob /dúplicatt^s. - ou pro-
niissorlas.com endosso de co-
mercianteái curto e longo
prazo, solução rápida, sigiic
absoluto e ,iuros íniaimos, á
rua S. Pedro, n. 22, 1" an
dar, das .10 ás,ÍV horas. . j

, - ..' .'•..- ., (J20931) X* 21

T)ENTISTa — Aluga-se , uih'
consultório; á rua Oonçal-

ves DlaB 65. 1° .andar, as ter-
gás; qiilhtaa é sábados; tfála-se
no ,mesmo as segundas,. quarta»o ' sextas-feiras,, das 10 da- 12 Oe
daa 2 ds 7 horas. . (L 8083) X -20

VRANÇAIS — Moçq estrangei-
... ra 'distinta e com.':' retareu-.

cias de primeira ordem, dd llc.Oes
de (rances em sua casa ou Indo'
a casa do família seria —' Mlle.-
Regine; 5 praia do Flamengo
n. 206. Telefone C-2QSü.

(J.6786) X 14

u
" «acc-

ha rafo.

EXDE.SH café e bilhares ou
:a.se* i'm eOcío, multo
nn rnolhur ponto dá Ef

lação 'd
Mo-raçs

Ramos;
64.

a rua Cardoso
(L 2?2"fi) X 12

auitanda li-\fENDE-SE «mn
.* vre« e desembaraçada- por
motivo do aòença. faiendo bon»
hPff.Tcto.' alu^níi -1505000; A rüa
Barão de Mesquita n. 1105.

(L S19G) X" »

TNGLfiS, francSs, por professor
estrangeiro. Método tepncô-

pratico, rápido por conversação.
Preços ao alcance. Catete 314.
Telefone 5-0827. (C 27420) X 14

•rVENTISTAS — 'Vqnãe-se .üm-0 motor-.,, elétrico, Dráço "do
ccrtela. pducò deo .e*.um..armar'Ho deTirroâ rua Sacadura' Ca-
brttl 195. - (L 3024) X2Ò

PINHEIRO — A funcionários
. públicos, empregados do' rio-mercio; juros módicos, solução

em-24 horas.- Joeft Fernandes
Maia;-d-praça Tiradentes iii 61.
sobrado. _ (L -82911 X 21
JJINHKFrü —' Empresta-se sob

pi-edios e terrenos em-quai-
quer parte, juro*, dt-sde S"|" ao
ano; á rua d03 Ourivo» n. 42.
sobrado. (L, 222ü7).X21
PMPRESTIMOS ;'-•- Faço soo

. promissórias anoilces.- hiDO-
tecas, de prédios e terrenos, *
curto e lougò prasp; .solução ra-
plda: A rua Ger.eirai Câmara llâ.
1° andai, ..«alar," da frente.
TfMPRESTIMOS,' hipotecas." adi-

antaméntos. descontos, solq.
ção rápida. Sigilo. 'condicC.es fa-
voráveis.' Rua Gonçalves Dia?
n. 67. sala dã frente.' 1» andar.
Edifício. Casa Flora. ' - -a

-(Ií: 30.401) X 2T

ALÜGA-SE 
uma sala nara es-

.'crltorlo nU oficina, por 120$.
adiantados tratar na sala da
frento: á. rua General Câmara
n. 113-. Io nndar._ (L 22268)_X26

ALUGA-SE escritório com luz.
telefone, e limpeza, por 100S

mensais, no Io andar da rua
Luiz dé CamOea n. 34, em {rente
á Fraca -do Teatro.

¦ (L 29424) X 2p
"PSCRITORTO —' Alugam-se*¦* di*as salas, por. 250$00« men-
sais; *á rua T.ulz do Camões 14.
Próximo áo largo de São Fran-
Cisco; (Xi. 8170) X 25

"\TENDE.SE 
superior auto-plaió-'•-' no, tres pedais, maqulnisnio

perfeito, sem uso, bonito e bom:'-
preço barato; a rua Conde da -'
Bomfim n. 667. f^, 15640) X 35- '•

VENDE-SE magnífico piano dó-'*'" autor Colombo.-cOr de Jaca»
.randa,-. cordas cruzadas •* c8'^o= o
de metal; «a rua- Marlz e. Barroso'
n'. 184. _ _. 

"(li 7798) X.Ofô;.!"yENDE-SE um magnífico pial_.
no por 1:5008000 r, rua Lelta-O

Leal n. 21. Laran ielrne. «r
(L. 22.012) X«35.

"\fBNDE-SE Um piano íi ritá.T
• Itaquati n. 284. Oascadurav! 

'

(L 30230) X'3ã'"
¦yENDEM-SE uma ifltrola Dnrr'

tatil e uma Columbla orto- r
fonica e discos desde 1S500 •¦©
3S500j operas 6530: ft ruà fp-;,
nad'- Dantas n. 75. : 

'•-'

 (L 30106) X âS-j

ÇJALA— Aluga-se para escrito-
^- rio ou alfaiate, independente:
ã rua Senhor dos Pnesoa n. 129,
próximo A Avenida Passos.

, (L. 30.4OOLX 25

INSTRUMENTOS l)te «üfPSICA

COMPRA--SE^Í^Í
telefona;naros; : paga-se bem:

nara -2-5437.

ra-se
paga-se bem.

(J 2150). X .35
OM l*IANO

FONE
2-0390

(L 8051) X 35

*\7*ENDE-SE um violino barato:-!* a rua Bela n. 48. S. C*ris-;-
tovfio. _{L- 3.11D") X 35; :

Vendo OU troco v°v automóvel-
que funcione;

um piano francês: rua Senador
Euzebio n. 158, casa T. Oi

CL. 4.250) X **50-
V7"ENDE-SE um radio Eolig^" phone, Stromberg. de sola
valvulai. perfeito, por 600$000; á
rua Sí Pedro 86. 2o. sala 6

¦'_ "t- ¦/-'¦'. '. CL«80440VX 3S'-
1 
yENDE.SE um esplendido nia-
.. no alemíio: preco de ocasião;1.

ver A rui Silva Guimarães 4- ,
(L 15492) X S.5..

MANICCRAS

Compram-se p'8"06 -Nà0 v^í"
dam sem ver inlr

alia oferta": telefonar, oom ur-'çencla, 
pára 2-8899. .

. (J, 24.723) 'A 85

"DRECISA-SE de uma manlcure»¦*-4 Avenida Rio Branco n.' ,sil
(L. 8.198) X íl»

PIANO 
— Diplomada T>»lo Ins-

tituto dc Rio. leciona em
eua residência: ft rua Visconde
de Santa Izabol n. 83. caso 1.
uma aula oor semana. . 6CS0C0

método rápido: a~"A'verilda Attáii-
tica 790. (J 34941) X 14
T>ROF Vlenenso diplomada dS
JL HçOes de alemão e «italiano,
mensaia.

GA1J1NETE .'dentário — OVoji-.
.. .de-so:,"ver. a tratar dlarlh-.'

mente depois das 17 horas e nns'
doThlricos at6«as' 12 horas: ft rnft
Uruguai n- 116.. (L 21840) X ;20

Dr. Rubens Sli.
va ¦—Gurà-.rapi.
da'""o garantida,•por prooèssód de sua exclusiVt.

dade e com remedio6 de. sua dea,
coberta^ Tel. 2—0260... Rua
Sete de Setembro n. 04, 3" aud.
i^ntrô." Avenida e Gonçalves
Pias. -¦¦•¦ (J.197251 X HO
PVORR^A — Tratamento èíi-,riyKfcbA caz. cm 8 ourall.
vos. Métodos próprios, pregos mo-
dicos e exatne-, grátis: Dr. Sv Od'
veira, rua Sete ao Set<?moro.'194

(L 31 '9) -X 20
Ç2K3. OüMistaa •— Compra-se

um gabinete: B. Cunha, ft
rua Campos da Paz 110;

(I, 13521 X 20

¦CTIPOTECAS — Emnresta-Sf-'¦*~^ qualquer .quantia, éob pré-
dlos. iuroa módicos; a nraca Ti-
rqdente» On.' ,31. 2° andar.

, ___ ._ IL 82SS)_X 7.1
ÍCISA-SE ilum soclo cõiii V

èapitáí':'dé 30:O00S0O0. trlntu
çqntosO" pára desenvolvimento d-
uriia industria ift hem- çqnhecid:!
pa prâQa, e "nbs Estadoá. Cartos
para L>. 22105, na portaria des-
te jornal! pár ser procurado.¦ ( L;-22105)-,X 21

ESailTORIOS

MAQUINAS DIVERSAS

ALUGA-SE um eobraào amnlo ¦'Já,, com diylsfJes de.'esiTlto-
rlos;.v nlugiicl módico*, no r.àriio
de Santa Rita n. 6: tratar no
armazeip. <L 15171) K 25

(L 1511S) X 14

ALL-fJA.SE73$, com

\7ENDE-S2 um* ben
consultório

>eni montado no centro, nos
clientela; tratar conr. JullnOio,
Cisa Cirio; Ouvidor 1S3.

(L 277J) X 20

meio eticritorio por
com telefone: bom com-:

panheiro- a rua S. Pe.lro 86. -
.. -. (L S071) X.23

A MIGAM-SE salas r.i.ra et»*:ri¦xx torios. medicos.etc. Com pio-
vador acrim e bom oontò-; ft rua
Sete dè Setembro n. 109. 2* an-
lar. Telefone 2 — 2Í.S8. .' ' '¦ 

_ (L '14954) X K"A LUGA-SÊ 6tinna .sala com sa.--* íada no. 1." andar da rua da
Carioca n. 34, ,ca-<a Atlas, para
alfaiataria ou es-rrltorlo. .,

. .;..,.'.. . (L 21481) X 25

f"k'TlMO plano liara estudo, de
^ familia que não retirou uo
penhor;' veride-se urgente; por
1:100$000; á rua Estado de Sft
n. 04. Térreo. _ (L 21645) X 35

Pi»õ^ro,á:000$-^
xuoso, com 3 pedais, 88 notas, ar-
mado' em forre cordas cruzadas
e de afaniade fabricante; urgen-
te; Avenida Me-m ,de 

' Sft n.. 65.
próximo ftUpa. (L. 7.942) X 35

Piano Biulhnarnovo^^
terça.parte do valor: ultimo mo-
delo; urgente; na Avenida Rio
Granco n. 12-?.. (L. 7.942) X 35
Piiiww PIpvcI ISràrd. Neu-ríanos . rieyei, mall stowa8th.
Bechstein e outros : 460J, 600$,"Í0$, 900?.' 1:200$, 1:500$, 1:800$

2 OoÓSo. llquidam-se para mu-
¦íàntid' de negocio; iodos garan^
¦iidékZ Ssrmoni-jios é.auto-pinnosi
¦v ru'a«'Santana. ti:..\0'7.- ~.',' 

.;."':':¦ '0 .O'' 0 (L. «07,S72)_X_35
- Radio r^vYende-se"..um
complítamente novo. d*

6 válvulas, dinâmico,oo por preço
de ocasião: ft rua da Assembléa
n. 106, 1» andar_JL 2S778)_X 35

PIANO 
Pleyel — Vénde-ee um

em perfeito estado 
'-de conser-

vação^.por prece razoável1: ft rua
Barão de UbâOn...lir. ' 

\._.CL: 22.065) X to
Vendem-se -a
loniío praao
e nem fiador,
dos melhores
fabricantes,

com a maxl-
ma gnrnnfla, sô na Cisa Dalva,
rua Visconde do Itio Branco nu-
moro, 49.  _ (L 8259) X 35
OJpiK Up para radio; vendem-
-*• se dous; A rua André Cavai-
cafiti 1-17. (L 15597) X 35

f ^OMPRA-ÊETOaqülna«
v vorgalhão^ i até' 1"
ofertas
n. 9, 3"

A rua
sala 6.

de cortas.
urgenta

Ramalho Octislto
(L 1S195) X 40

iC^ASEAH Singer- — Venda-so
71-1 de pouco uso com mesa

e motor preco 1:500$: ft rua Ma- .
chado Coelho n 68.

(Ii 30426) X 4»

]lf AQUINAS de escrever. da"x ocasião, dda melhores mar- •
cas — Alupai-.-se nor mês **
Vendèm-se a longo prazo sem
fiador. desde 40SO0O mensais. Sô
na C. K. S. Telefone 4 —; 1571:! '
a rua S.. Pedro n. 242. - • ,'

. (J 13954) X 40, .
[tf AQUINA Singer. para coser «

oordar por preços sem comi,,
correncla, reformas de qualquM^;'
marca e tipo; rua Üruguaiana»
n. 123, telefone 3.3037. 0'

(L 15269) X-40..

Phiíco

TVf AQUINAS Singer, para coseç-Tx"1 e bordar, de 200$ a 500$ ,r-i.
Vendom-ee â rua Urjieuaiana 97.

(L 30181) X.40
MAQUINAS Singer a 160$; _8o*|•"-*¦ 200$; 250$. '850$. 420S e.';B00Si"
de bordar' è coser, e uma 3'. A.o;.i
A rua Visconde de Itau'na 148.»
loja. . -. ¦-,-.-. (L 3088) X.40
"if AQUINA Singer, de coser .et.
lu" bordar, sem. uso, com 7. oca**:..
vetas, vende-Se uma pela metada
<JO preço: 0 rua Barão de Guará-
tlba^Catõte) n. 25." '

(L. 22.256) X «O
Tif AQUINAS- dó somar Bur-
üx roughs dez colunas, uma :
portátil' Remlngtón, Remihgton'
l^-T»- Tlüà fla -Quitanda 152 -H-
telefone ' «3182. (L 3214): X 40;Q*

M'"AQUT:-AS Singer de coser o
bordar xyir 100$. 150$,'-2ftO$v.

e outros preços, mutoreç e fa-
rõl, tudo em nerfe'trt estado; X
rua Buenos Aires 343.

a. 3193) X «*0

isülS íiIwP$ t? lliHlj^I^iw
SIJV ESTIUI1A Ú SEM FIADO» 

'- 
*8 MAIOHS» .VASTAGBWP,^-

ij melhores fabricantes. - A. MATHIAS Av. KlO BrailCoWS
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"XIAQUINA Singer, nd\r_ de-i
.coser o bordar, cum cinco ;

cfBvetaM —¦ Vendo-se unia multo
barato; á ruu S. Jus.- ". 89. 2"
iu,,iar., (L lCllúO)__X 41)
WA.-INA8 Slllpêi'.' iti'.' 18-$.•'¦í 260$ 3005, 3005, «tara o 4205;

ü-j bordar e oosor; A ri«e Souzu
Barros n. 184. Uigenho Novo.
-'.lefone 8 — 1148. .. "

(L 15061) X 40
".VfAQUINA Remliigton, modelolx 12, castello, nova; vende-se
P9l' 650? á rua $. Podro n. 80•.¦' andar, sala 6. IL 30441) X 40
.-A I AQU1NA Smgér. do 3 gavetuo

pur preço baratlsslmo. cose
a , borda;, família vende: á Tra-
vesaa S. Luiz Gonzaga n. 14.

y-

S'i Cristóvão. O.'-81-0) X 40
AfAQUINAS Singer — Vendem-

se ums de tros-gavetas, 30ÓJ,
e uma de seto gavetas 85OSOO0-
uma do mão, família 00S000:
nei-eltas o cárantldoa;' a rua
dos Inválidos u. 1";' _(L_ 3307)_XJ0
ATAQUINAS Slngar de .coser e

bordar a preços baratlssimos,
vondem-soj a rua da Constitui-
jão 82. (Ia 8300) X 40
MAQUINA — Vende-se „ uma

para fabricar, golo; ver & rua
Coronel Podro Alvos n.. 277.

(L. 15S08) X 40
'REGISTRADORA 

— Vende-e»
uma em estado de nova per-

feita por _50$000 registro 9a_>t'i
com fita: tratar a rua. Senhor
dos Passos n. 154, loja.

, (L-816_)i -?a
uma do
cozer •

bordar em perfeito estado nreoo
3SOSO00: á rua M-iohndo Coelho
a__A3_ O. 30425) X 40

VÊNDB-SE 
uma maquina Un-

derwood nor 2708000 e um
mlmioprr&fo Edison Dlok: á rua
do Carmo n. 8. !o'a. telefone 3—
0.14. ¦ .. (L 15.11) X 40

VENDE-SE 
uma re-lstrndòra

Remington marcando 19$900
ver e .tratar _ rua Barão de Rílo
Fellx n. S-.A. 2 «¦ ÇL 3.70) X 40

SINGER 
— Vende-se

cinco gavetas de

VENDE-SE 
uma boa maquina

de costura Singer duaslnovn
de cinco- e_vetas e um bom co-
fre nara casa de família: & rua
Senador Euzeblò n. 220.

 (D 15G66). X 40

VENDE-SB* 
uma maquina Ptn-

arer de clncò gavetas de bor-
dar. e cozer, nreco de ocni.âo: fi
rua Martd da Ttooha n. 110. Bn-
ganho do Dentro. ... ¦ _, ,.

.__ . ÇL, 15-660) X 40

YENDE-SE 
facilitando o pa-

gamento ou aluga.se uma
maaulna de escrever, auasl nova
Undenvood; tratar â rua Carne-
rino n. 101, Io tel. 4-25S8. Melo

7 7, .., (L 30332) X 40

yENDE-SE 
uma maquina Sln

ger com' cinco gavetas, em
estado de nova, por SSOSOOO; â
rua Primo Teixeira n. 22. Praça
do Encantado. (L 22209) X 40
"RENDEM SE maquina Singer
•"¦"¦' do coser ehordar. uma três
gavetas duns de cinco gov-tai»,
barato, segunda mão; á rua
Visconde da Gávea n. 4.(L. 2.911) XJO

REMINGTON 350$00fl
Vende-so uma boa maoulna de

«screver -Remlngton reformada:
á rua Buenos Aires n. 143.

;..;;:»_¦•; . 1 7066) X 40

GRÁTIS
Pelo DR.. LUIZ LIMA

IHTU.M Ul i._ esperlalia.
ta em wilc.«tlns doe

OLHOS. 0ÜVID08
GARGANTA e NARIZ
jL_t*u& uft uiu. uUâ ÍU u» I-!
liorus.e pagos dits tu Os
IH horas.

, Consultório:, .—/- Riiá.
llucnos Aires 138 ( entre
-íidrudas e liuguaiatia)

Também _u tratamento
da .catarata; sem operarão
aos casos indicados."

 <L 3253) X 41
V__a_______*a_aM__-i——a_«4_r
Dr. Washington de Castro
Partos doenças das sent.i«_

tumores do ventre selo tretamen
c_ rápido de Olenorragla e sua»
jompllcac.es em ambos, os sexos
Cirurgia geral; _ rua 8 Jos. lli»
(entre Largo da Carioca e Aveni
Ia) — 16 as 18 noras, rei. 2 276
Kenld.na.ia 4-1865 (C 8 762) X<
¦ ti «Mla.lri.lla jullIU, mS-ifCi*^ homeooota; consultório, Ro-
drigo.Siava 30, 8" andar, /té». 2-
9500, Das 15 ãe 17. diariamente

: (C27 261) X 4

CLINICA UE DOENÇAS
DOS PLLMõES E DO

CORAÇÃO
DR. CUNHA t MELLO

chefe serviço de Tuberculose
do Hospital D Pedro' II

Rna 7 Setembro ra 141 —
1.». de 14 Oa 18 horaa —

Tel. --OTOT
(L 8122)^ X 41' ¦_¦____--_---_!«_¦—WP-MI¦ .. 1.11 ¦

MUDAS

MÉDICOS'

Clinica de Senhoras
do Di*. Çesar Esteves -

• Faltáa. eollO-S. átrazos. eto
sém operação e s?m iOr: diater
mia. largo de S. Francisco 25.
do meio-dia ds S noras.

(j óosovx 4i
r__anUnrânc com todos os re-

se razoavelmente; á rua rfete o>
Setembro n. 191, «obrado

(i (L 3150)_X. 41

Clinicas só de senhoras «5o Dr
Octavio de Andrade d-Bc^â
momagiat' utertnas. éusoeneâo
atrasos menstruais. corrlmento
ovari e. etc. sem operação Dia*
gncstlco precoce da gravldea;
largo de S. Francisco 25 das 12
ãa 6 -o*a_. — Telorone 2-1591.

(L 77S0) X 41
lt KOBERTO SOUZA LOPES
— Ilnrn^a» tnternaa — «C»P

CornçSo, palmAu. bronqnltea era-
¦Icaa. tabcrealow InteatlnaM Fl-

. içado. alai». SM 111» c daaencaa aer-
«oana — Raa 9 Joa*. 110. entre
o largo da Carioca e t Avenida
Pela manha, daa 9 fts 10 boras
• & tarde, das 14 Os 16 noras
Tel 8-2769. — Rua Aires Salda
aba, 11S — Copacabana, coleto-
te 7—1224. IÇ 6776) X 41

A LTA costura. Mme. Calazans
¦"•.òohfecoloiia'. para bailes, paa-
selo e Casamentos, corta, alinha-
va, corta moldes, ajour, picot;
também vendo vestidos feitos ú
vista e a prazo, por preços ba-
ratisslmos; á rua Sete de Se-
tembro 121, sobrado. Telefone
2-9331. . (C -7460)_X42

Academia de Corte e.Cõa
hirn Qe Maivina ICahane - Sls-

tema Retangular — Larct
da Carioca- n 6. 4" sala 41.
Filial. rua Paraguai 47. Meyer
mrsos completos bor 225(. lo-

-lusiv» o livro. **0 Sistema Re
tangu.ar". concede diplomas
Es-a a venda. nesta Academia o
método para auto-ensino : "A
Arte do Corte pelo Sistema Re-tangular. I.T 18404) X ií
QHAPELEIRA de bom _òsto —

Refoivna-se o tinge-se desde
ESO0O: aceitam-se encomendas e
fazendas: & rua Frei Caneca
n. 667. Telefone 2 — 1156.

ÍL 30317) X 42

CniUPR.AM.S_! 
moveis tna *_"í__:"-" ~—-— >-;" TOM CASA denoasoa sfl,— Alu-OmrKAOT-Bl^mov©is,Jl£ a. O^j-t,-»..» fisfâ & Kam-so sem móveis, sala e

> quinas de costura, gela f\ 0\. IIIIUI Cl triste? quarto, todos dois de frente, com»
dciias. seoretanas, oristoflee' As suas repras são doloro- metamente .ndopendentes, ontra-
ostatuaB, loucas, trocam-se < sas e Irregulares? Tome aa

Cápsulas SEVENKRAUT
(Apiol-Sablna-Arru d a) que fl-
cará bôa. A venda na D. Bap-
tis!., a r. t.»Março., 10-.T. 7$.

vende se a prazo de 2 ou
prestações. Casa Matos; ri
Senador i Euzebio n> 220. tt
lefone4-434.. (J 17943) X-l

**OM. RAM-SE móveis -cristais,
Vi ta tes, planos, antigüidades
e apartomentoa mobiliados, pa-
ga-se bem: telçtone 2-8704:
cham. Roberto. (L 3218) X.44

Cata Sampaio!¦•*^-f.«u»-.-.-,.•: chut c ns. o ei
¦ei. 2-11077 — Avisa -a «ene'dis
tintos freguezef me eetâ 'asa-nd'
20 'lo-em todoe os• oro-On mar
cados.. Atg.ns Dr<iÇOsv DormUõ'
rios em peroba de 4S0I a WOut.'
outros tlpoe. 20of a 400$ sa u»
ae jantar modernas. ,' 40ii$ono a' :000$. pecas avulsas.' como ae-
tam: g. vestidos' 112 ojrta *da»
espelho, n 75$: camiseiroe 100$
g. loucas, a .0$. camaí eque
casal, 1 70$: solteiro, a õu$: oú-
tros.tigos. casai, a 30$. soiieiro a'¦1$. ç comidas, a 33$: R-iadelras
nnvas de 120$ «240$: despensa»
:otres toilette a 40$; tapetes ca-
pschos. passadeiras. co'.boaria
erande quantidade de colchões
óara. todos'o« ót-coa: reformam
se oe mesmos: moveis de oca
sião. .'.eome sejam: um rico dor-
mitorto de imbuía, de 6 pecai
pOt S00$: um de pâu-?etlm com
10 pecas, por 900$000 Vhltem a
nossa exposlcSo. Trocam-se mé
veis antigos por modernos N R
Neeta casa o freguez não oags
t-rreto. >*J 8.694*» X **

-AosSrs. noivos
vendem-se por todo este

mis a preços de reclame da
conhecida OASA MATTOS, á
rua Senador; Euzebio n. 220;
modernas salas de jantar com
10 peças 585$ e modernos
dormitórios a 480$, a 600$
e a 1:200$ com 10 peças.- (L 30-0) X M
lV,o^ KlS e :olchõec>'~no subur-

bio. para todos os weços . si
na Colchouria do Povo. A .-ua 24
de ralo 783. Tel. --2330, Sa:c-
paio. :.,,. 136531 X 44

¦MT-ME. DB MKSTRI5 porteiraxr- das Facs. de Mod. da Aus
tria e R',o,' 30 anos do pratica d«
Materrildodc, partos e ;ouratIvop.•njcc. dás R ds 18 hõraS; 'rua
Sao Jusê 31; telefono 3—0700:
consultas.,grátis. (L 2300) X 55.

i».\i"i-:is »_ cmM-STü8

CASAMENTOS A 50$000ü!
Praça da Republica n. 1 sob.
Único quo trata polo preço

que anuncia "(JL''i'4S8i, X 56
Civil e reli-
Kloain ine*-

uo aem
. .» eertldftréde Idnde com artcenrliai tratn-np
com Wnldemat .-Mottni daa T atamanha fls T dn noltei Prnca ilnRepublico, t, «obrado Tel. _-.H.'_.T

. (_. 7467IX 56
Casamentos c*Tl* to 'eüeio-o.

.mesmo seni certi-d8es • e em V 24 horas. Registros
fora'.do praso. JustifidaçBes. car-tas d« chamada, etc: praça Ti-radentes n. '8," 1-; andar."

,(_.;3.264) X 53

Casamentos-

PEN.SÒKis
YJOMIUA ôtiina. de a_sa oartl'. ¦ cular — Fornece-«è â doml-
clllo: Conacabonr. &'rua .Ràv-
mundo Corrêa n.' 43. Telefone
T — *9iO.U_. __ .'''•t.7__>)„K7.Ç. .
líjàí' casu.- oo 

"•distinta ' -âiniila" lornece-se-Otlma mesa.e.mar..mltas: .4 rua Senador Dantas 37sobrado. Telefone 2—S028
«Tj 1S3I>4;> 'Ja, 57

pÓRNÉCE-SE Otlma pensfto A
7 mesa7 e ' t domicilio:: & ,ru»Senador Dantas¦'„.. 70. ."-. (L., 22.247) X 57

/TJHAPEOiS para Carnaval ta-
sem-so de encomenda ou a

feltio, reforma, lava, tinge qual.
quer chapéu para senhoras por
modelos modernos, desde 5$000;
â rua da Lapa 39.¦ ' " (Im 3301). X42

VENDEM-SE um dormitório
com 10 peças e uma sala

de jantar com 12 pegas,'tudo
o que a de mais moderno e
mais lindo, motivo de via-
gem; á rua do Estacio 59

(L 15232) X 44
YfBNDE-SE dormitório ãe.pero.

ba clara com seis pecos'a
300Ç00Ò; á rua Haddock Lobo 252

(J. 13.600) X 44

THENSAOL— Fornecem -se rofei-
. çOes o domicilio; d'rua Buar-

nue de Macedo.ri. 69: telefone 5-
1839, (L. 8133) X' 57

RIPAS

A TENÇAO — A rifa» .a- blclclé-**-.ta á extrair-se no dia-27.'fica
transferida para o dia: 17 do. 2* de
1934. __ . (L. C.123).'XJ.70
A rtfa da Ecur nova qúe cor--_. ria no dia .27 de Janeiro- fl-

ca transferida oara o dia is do
Fevereiro. <L 1529) X 70

Ia direta ;da rua. com relativa
,'bordado; -luprur discreto o mui-
-fi' arejado: porto da rua da Ee-
.vela: cartas liara a nnrtarla des-

,'é jornal,- para L. 80204.- ; <L 30Í94) X
7RJN0ERADOR França atende a
^ chamados pór preços razoa-
vel. e com presteza em qualquer
bnlrro & rua Bamblna n. 66 re-
cadog pelo ¦ telefone 6—©705.

ÍL 15429). X

Fogão a gaz HOMAM. o mais
solido e econômico. Tipos, para
todoe .os fins,'" ExposlcQo na i casa
Herm. Stoltz & Co., rua Goncral
Câmara, 86 — 4-6121. IC 27300) X

Com lio-
norrí"-

iViiviiVHt no fica-
. ra Uvre

Ia todo nnl V . -6S00O .jenera.
Pedra. n. 100. _(L 20684) X

fJARCO .NiÉRE (Clnblandla)-
v^ Trespassa sa> uma fitlmomen-
te Instalada ' com telefone; car-
tas para L. 22.074, na portaria
deste Jornal. (L. 22.U74) X
T USTRAÇAO concerto de mo-•^ vels,. estufador, extingue

cupim; xònccrta e lustra planas;
Francisco, telefone ,8-r6432.

. _ (1/--15463) X

pRECISÃ-SE ca'sa 
"com 

tres
¦ quartos, duas salas e mais
dependências: -. telefonar para T>r.
Souza"Lima; telefone 6-1809.

(L 15388) X

PRECISA-SE 
de um. oredlo nara

um erande colégio, centro de
terreno, acomodações amola-j. si-
tuado. em non to central de Copa»
cabana. Inforipacôea naroa oor-
tarla deste lornol Dara7Ll5-!i69.

(L 15569 X
"PRECISA-SE. "para 

uma senho-
•*• rn serlá,' dum quarto ou sa-
Ia Independente:-trata-se por fa-
vor na Avenida 28 de Setembro
nu 244 Vila Isabel. (L 7950) X

Hemorroidas
Onra radica) garantida

oor. proces-o especial sem
operação e sen» dftr ' Ul»
gnostivo e tratamento mo
uerno oas doença» doe lu.
testmos. Meto e Ana» —.
Dr Hau Pitanga suntoe.
da Pacnldade dc Mediei,
na — Boa do Passeio
n. IO, Sf andar (Edifício
Sonza), das 11 as 18 e
daa 16 às 1- noras.

(L 674-4 X 41

TVfLLB. ANTITA — Confecciona•"-*-. vestidos. Atende a domicilio
e em seu atelier; á rua do La-
vradio n. 48, sobrado, sala 2.
Telefone 2 — 3763. .. 

'
.' , :¦".'" (L 2501) X 42

TlfAR--EKITE & i rua 
"Uru.

1'J- gualana 70. Casa Danúbio;
informa a sua distinta adlentela
que est& fazendo uma grande
liquidação de vestidos de verão
desde 150(000; aceita-se fazendas
para feltio. (L 15362) X 42
TLTMES. CORRÊA e Quadi-3

confeccionam o3 últimos mo-
óelos de "soiraie". passeio e sport.
AUlas de corte por. preços van-
tajosos; â rua <*o Lavradio n. 3;
telefone 2-Ü49; (L 22222) X 42

MME. 
Dalila faz com ranidez

vosti-los Oeedo SSOOO rouria
branca e . de criança camisas de
homem, pijamas e fantasias: &
rua do Rezende n. 40, telefono
2—0018. (_. 302S7) X 4£

MARGUE:tIT_i, A rua Uru-
gualana 70, Casa Danúbio;

Informa a sua distinta' clientela,
que está fazendo uma grande 11-
quidação de vestidos de verão
desde lõfOOO; aceita-se fazendas
para feltio. (L 15362) X 42

PRECISA-SE 
de i—»a chapolel-

ra Idosa, que saiba trabalhar
E' escusado ¦ aprosentar-ta quem
não tiv?r r -»-etenc!a no servi
co: â praça Tlradentes n. 14. 1*
andar. (L 21666) X_4?
-yENDE-SE barato üina linda

* toilette fantasia, para a Car-
naval; rua Ferreira' Viana .79.

(L. 22.146) X 42

MOVEIS USADOS

"yENDE-SE 
por preço convida

tlvo, úma mobilia de quarto
para solteiro, laqueada, com sete
peças, em bom estado, motivo de
casamento.' Para vèr e trata- ti'
Avenida' Tranlcliolros n. 102» S&o,
Francisco Xavier, dos 12 horas
em diante. (L. 21893) X 44

yENDE-SE uma elegante salaT de ,1antar. de Imbuía, mu tt»
bem'folheada, sendo que todas-as
pecas são meias curvas e com
muitos Dons cristais e martnn
res por 8001000. emfim, uma
sala encantadora..e pechincha:. A
rua Visconde de Itau'na n. 60T.

<L"15256) X«4
"yENDE-SE uma mobília de'sa-

Ia de visitas; á rua. Morro
do Vintém n. 24, Engenho Novo:(L. 22057) X 44

yENDE-SE uma eala de Jari-tar, de Imbuía, com pouco
uso, e um-dormitório nas mes-
maa condições; A rua Corrêa Du-
tra n. 164. <L 30178) X 44

VENDE-SE 
um rico dormlto-

rio pnra casal e sala de 1an-
tar a . particulares: ver até-, as
10 horas ou leoois das 18 horas
4 Avenida Henrique Valadares
fl. 152.1 Apartamento 44.

(L, 3060) X 44

yENDEM-SE moveis. Casa
* qu» . vai. acabar, dormitórios,

«alai de Jactar, muitos moveis
avulsos e por todo o preço, sô a
Casa Vitoria. Atende a chama-
do» nelo telefone 4 — 0512; A
rua Visconde de Itou'nn n. 56»

<L 3051) X744

VENDE-SE 
uma mesa de po-

cker coiri cinco lugares,-um
bilhar, uma sala de visitas,. sala
de jantar e demais moveis de ca-
sa de familia, tudo em bom es-
tado: ver e tratar á rua Batista
dos Neves 84. Hadock Lobo.

<L 7940) X 44

T)B. CAKMO PEREIRA curso
*^ anerfèlcoomento o Dratlca hos
pitai- de Paris, Berlim, Lausan-
»e. Doencaa internae. Esp. Ji-
gado, estômago, intestinos; tra-
tampam - moderno r.ela diatlie'-
mia, raios ultra-violetas e Infra-
¦vermelho: _ rua da Cariocu 83
das 2 fts 5 horae; residência, te-
lefone 6-1922. (L. 7.802) X 4'

«.ii.-

7

DR. OSWALDO C.
ARAÚJO

DE

Docente livre de Clinica» Ci-
ranclca da Fncnldnde

Cirnrslfio rta Snntn Cri «a
Cirurgia geral, doenças das

senhoras e das vias urina-'.rias. Tratamento, rápido, o
moderno das varlees ulceras
varicosas. hemorroidas s da
blenorragfta. Res. • Rua De-
metrto Ribeiro 41-C. 1 To*
lefone 6-2799 Cons. : 1 de
Setembro, 78. — 4-4102. to-
dos os dias das 3 fts 6 horas.(C 6887) X 41

Dr. José de Albuquerque
" Doença» «-nals ao Homem

IMPOTÊNCIA EM MOÇO
Diagnostico causai e tratamento
B. 7 -ctenabro. SÜ7 - Ue I to O

<J 52481 X íl

ATENÇÃO —, Compram-se
moveis, casos mobiliadas,

moveis avulsos, maquinas de
costura, etc., e também se
faz trocas. Tel. 2-4970; á
rua Visconde de Itau'na 507.
Carlos Marques.

(L 15254) X 44

AOS 
NOIVOS — Vende-se Um

excelente-dormitório, coisa
extraordinária,, composto do 10
pecas.' obra solida e de fino «ros-
eto- preço anenas 1:6008000; a
rua' Visconde de Itau'na n 507.

IL 15255) X 44
Casa Otto compra dormlto-

" rios. salaa de Jantar o caaas
completas. Paga-se llqulda-so ra.
i .damente: chamar pelo telefone
2.-0009. (L 15379) X 44
A TEXCAU'.:— Compram-se mo-

**• veis. maquinas de costura
otc. pelo telefone 2—4884; ft rua
Fiel caneca 310. (L14 S.8) X II

A O, Compra-Vende que melhor
paga e mais oarato vende.

tvisà ao publico que poro mu-
iai.t-a de negocio esta llauidandc

1 seu etn.-!: le moveis cristais í
porcèladaí*'<r:8.. a precoe aesom

orasos. a r .a Visconde de ttau-
r.a n. 87! l'elefone 4—3684.

7 <C. 26.208) X 44

pOMPRAM-SE è vendem-se mo
vels usados e tudo juo renre-

sem., valor: paga se bem: ven
dem-se geladeiras grande, e ne-
ouenas: & rua Frei Caneco 160.
— Telefone 2-3568.

(J. 25.695) X.44

VENDE-SE 
moveis de qporto;

á rua Visconde de Itamaratl
tu 104, cosa 5, das 9 âs 11 horos.

(L. 15626) X 44

VENDEM.SE 
ajlto peca* dé sa-

Ia dé lantor e um dormlt».
rio com quatro neco-, ver o tra.
tar das » fts 12 horap- 6. rua BI1
gueiru do Mello n. 435.

(L 8180) X 44

__ VENDAS DIVEHSAS _
•A RMAÇÀO t- Copa. vareio de
** cigarros, seis mesas. 24 w.
deiras. geladeira, vitrine — .Ven-
de-«? _ rua Senhor dos Passos
n. 63. ( L>14989) X 60
/'lÒNPE-T-.- Serpentinas,, etc. a*- preço!de atacado; _ rua» da
Quitanda n. 26. (L 15^11) X 6U
T^NCERAl-^IRA e aspirador
.¦"EletroJUix e uma geladeira
elétrica de qualquer marca, com
pram-sc; tratar com o Sr. ,Ã1.
ves. Tel. 5-2822. das 8 fts 9 oU
das 6 horas em diante!

(L 15855.) X 60

QUARTO - Aluga-ee mobília-
7* do coni ou *&rt oe&são:.U

lerdade : relati ira. a t* r " oi edu-
ctío:-casa d<j"ierib._.' tecio con-
ft-rto e' sossego- 'nfn-nuu60p -e

Io ^telefone 2 — ,9093. <'. . v
 __ (L 2908) X

GAÍA — Pr«!sã-6e, urgente.
*^ em apartamíiito no- centro

,eom, discreta iberdade. com ou
sem moveis e com oú sem' refelr
toes: carta dirigida a L. 22.143.
nà portaria deste jornal.

, ¦¦¦¦ *""'.:'(1_ 
22.148) X

fiALA sem moveis, em aparta-
.. mento. no cPntro. aluna-™ a

cavalheiro..,de. responsabilidade.
Dão-se café peia manhã, roupa
de cama e relativa' llberdadai:
preto 250$000: carta a L. 22.147,
na portaria doste jornal. .

(L. 22.147) X

CONCERTOS DE RÁDIOS
Garant.dos. Qualquer tipo.'

Orçamentos a domicilio. Labo-
ratorlo de Radio. Rosaria 108.'
sobardo. Telefono 3 — 4260,

. (L 3288
APOSENTOS

Casal do responsabilidade, com
um filho acadêmico, procura co-
moda instalação em lugar aprasi-
vol, com pensão, em cosa do boa
família, onde sejam micos hot.
pedes., ("artoe a E. O,, rua Sete
de Hotenibro 211. loja ou com o
próprio, daa 10. os 11 horas.

 (k 828*>
Salão dc barbeiro.no .centro

.. da cidade
Traspassa-se um. fazendo bom

negocio, o motivo 6 o dono ter
auo 8e ausentar; Informações
com o Sr. Monteiro: â rua Gon-
calves Dias n". 10. (L 30429
Casa de chapéus na rua 7

Vende-se unia casa dA ehat,. ,i>
de:senhoras: â ruà Sete de Se-
tembro n. 205. (L 3267

MANTEIGA
¦ Flnlwlma recebida diretamen-
te. Il4 de quilo por 18500 — Ven-
de-se no Armazém Madre de
Doús: ft Ladeira Madre de'Deus
n. 1.7 Telefone 4 -«6191.7 •

ÍL 15668

Tj*ORNO a iras: oáívio oú .oléO" continuo, tres "cahiàras *.su-

perflclo um metro por 76 metros
Cada e uma refinadeira para
chocolate;' vende-se; -á ruà Car-.
los de Carvalho n. 46.7- (L 7-0-> X 60
C1NOOKER com bastante uso.—
^^ Vende-ee. Acolta-se oferta
razoável; & rua-Marquês, dc S_o
Vicente n. 104. Gávea.

 (L 29945) X CO
'PUNGAS para baterlaa — Ven-
v de-se para .12 baterias e .de-

mais aparelhos completos, ..para
oficina; á rua Engenho de Den
tra 120. (L 8096) X 60

VÉNDE-SK 
banheiro estamialta-

do 5112 pés: 6, rua S
cisco Xavier n

JTran,
324.

(L 7803) X 60

VENDE-SK quatro vMrlnes
cuvas completamente novas

ver na rua Visconde de. Rio
Branco ,n. 7. (L 15669) X.60

VENDEM-SE 
duas armações

. uma. balaao duas vitrines: &
rua Barão de Mosoutta- n 241.

(_ 15387) X 60
"VTENDE-SE uma roça de figuei-

* ' 
ras novas com morada- Ave

nida Suburbana! 561. praia7P--
quena.. (L. .2.910) X 60
ÍÕ_1NDESE uma 

"rica! 
armaçáo

própria para,éscrloríos tendo
3 1!2 metros de comprimento: ver
na rua Pinheiro Machado 13. La-
í-njelrqs. (L1_22153) X 60

\TENDE.SE por 300IOOÕ um
T bér.o.rarrtnho alemão . oue.

a»ua?rtou 1:200$, ,» ne aicha asm
mo_nlficos condlçfips. com' a ni-
auelagem. rndas.- pintura e áool-
chOi?dos períeltoa. urgente: tra-
tar â rua General Osório «O.
caaa 2. Niterói. ( L8272) X6XI

VENDEr^B 
uma oarroclnha

com um animal, . fechada,
qúe serve para qualquer nego.
do :& rua Miguel 'Ângelo n. 530.
Meyer. (L 8173) X 60

ECONOMISE SEU DINHEIRO
. Mande examinar, seu. fogão >
aquecedor pelo mecânico gazista
arlos: concerta, limpa, pinta e

irraduá . eylfando escopamentos
le gâ.. Garantindo economia dc
seu bolso; telefone para D-2407* (L 1577) X

UQUIDAÇÃO HOJE
; Verdadeira". liquidação de' ter.

nos de casemira, Unho, palha dc
eeda, palm beach, track, oasca.
smocking desde 35$ 45» 65? 655
75$'81$ c 180$, capas e sobre-
tudo de gabardine imperm;aven>
desde 35$ 41$ 55$ 61$ 75$ o 145$
vestidos de seda para - senhoras
para. passeios o bal.es desde, 25$
45$ 55$ 61$ 75$ o 115$. Liquida,
cãõea & rua Senador Dentais 76.

.. (L 30.488) X

CAPITALISTA
Lucro certo. - imediante conces-

são de logo- espOrtWo. ' devida-
m$nte prevlleglado nor patente.
n-> formo da lei Acéltam-se oro-
nostes para a concessão de to-
dos os seus direitos, aqui e nos

.ota''ns'. trata*'6e de togo Inte-
ressante.. nara venda de noules
iiiX<> ex.tlndo 8lm!'iar ao- sei
processo. Cartas oara a oorta-
ria deste jornal, para L. 8276.

(L 3276

AÇOUGUE
. Vende-se; todo ou uma parte,

pela metade do.custo. Rua de Ca-
tumby 61. (L 30458

SECOS E MOLHADOS
Vende-se úm. esplendida copa,

vende 400 litros de parati: lnfor-
mações com» o próprio, rua Santo
Cristo 69, dos 13 6s 16 horas. .

(L 3320

Casa mobiliada em
Terezopofi.

AlUga-se uma com todos as co-
modidade.» Trata-se R. Buenos
Aires 120, sobrado. 

' 
(L 30444

ARAME
Vendé-se para cimento armado,

Av. Francisco Bicalho 387-A
(Ponte dos Marinheiros).

(L 30447

MAQUINAS
Vendem-se diversas psra car-

plntarias e serrarias. Av. Fran-
cisco Bicalho . S87rA, Ponte doO
Marinheiros. Í.L 304-18"OPORTUNIDADE 

ÚNICA
Vende-se um. restaurante no

centro'comercial, fazendo bom n<.
gocio. Informa á-rua Barão de
Sertorlo rt. Rio Comprido, das. 14
áá'17 horaa. •' ' (L 30452

BARATA CHRYSLER 77
Voude-se' uma quasl nova mo.

tlvo viagem progo 12:000$u00
Ver na Uurage Barroso, rua Bar-
roso 97, Copacabana. Tratar pelo to.ofono 7 —' 1768. (L 30289

DANSAS DE SALÃO
Aulas particulares de todas as

dausas do salão polo prof. Oliveira
telefone 2 — 8528. Ensino rapl-
do e metódico. Sucesso • garanti-do. (L 8251

TIJUCA
Vende-se um belo lote do ter

reno.. Tratar & rua' José Uyaçiuo
P. 68. <-;- . (L 30330

CASA EM IPANEMA
Vende-se^uma nova estilo mo-

demo, a rua Barão de Jaguartbe
n. 192. Facillto-ue o pagamento.Tratar na mesma. v^íL 30333

Apartamento moderno
Aluga-se um completamente

novo. a run' rfuvelru Martins 150
Tel. 5 — 2318. (L S309

Casa mobilada — Urca
Aluga-se luxuosa e Intelramen-

te mobiliada. Linda vista para o
mar. Pavimente terreo: «arage
para 2 carroB, hall è cnbine parabauho de mar! Primeiro andar»
hall. salas de visita, musica , tan
tar, escritório, terroces e demais
.dependências. Segundo andar-
bali, quatro quartos, '. terraces.
banheiro, etc. Aluguel l:800$000.
Informações telefone 6 — 2605.

(L 30325

A JOANINHA
JOANINHA — A Cabocla es-

t_ firme .orno rocha...
Anaa preocupada com a on-'fermiaade do tio Maneco, justa»

mente na nota em que Ea-emou
os preparativos para a folia.
Uem sabes ia respouaaoinuuiiea
^lo Capitão «juando so aproxima
esta época. Êle nao chega pura
ai* encomendas e se taltai, «ai;|
mos nagua « ftcaruinos com ca-
ra ae...

Aceita 109 beijos o 659 obra-j
Coa tia tua

MAnOSAB.

.'S3il

AVENIDA PASTEUR
Vende-se eujierior lote de ter-

reno com 11 x 28. tratar com o
próprio a. rua Marechal Cantna-
ria 168. ¦ - ¦- ¦_. (L S0323

URCA — COMPRA-SÊ"
ümou dois lotes de terreno . 6

dinheiro pot favor para o telefo-
ne 6 — 3627. (L 30322

HIPOTECAS
Empresta-se qualquer quan

tia a juros de 9 e 10 % sob
garantia de terrenos e pre-
dios bem situados, ainda que
em contração. Eduardo Ra-
mos. Buenos Aires n. 45.

L 30370

OLKO PRAIA JÓIAS tW*->

A Joalheria Valentim^
troco, faz e - concerta jóias e t_-
loglos com seriedade; & rua Gon-
salves Dias n. 37. V' ¦¦ ¦ . . <L. 3.117) X B0

JÓIAS DE OURO
COMPRAM-SE

Platina, prata e brilhantes An-
tlguldadet. e cautelas de iolae

oaea-se bem
R. URUGUAI ANA 77

{_ 15629) X 50

. 

¦'¦*¦¦

:,..<:

VELHOS. Ouvi.os, Garganta- e
v.' Varlz. Pr. Aunlbal Gouvêa.
Sete de Setembro. 55. 1* and. 10
*c 12 e 13 Cs 15. tL 7512) _X 41.

DaeaictiH doa -Tlnnc-n
Olt t-VAlto CA_I»E1_A

Com oratlea das -ulnri
nals clinlcuf da Kuropn —
Con». • Av Rio Btanco. !•'
(elevador). Das ? t!2 4s
4 112 — Tel. 3-0449 Ree
ttua Conde de Bomflm D ti-' |
- Tel 8-4657.

<C 27«D9) X 41 |

loiasdeourQ
Compra-se

Broches, placas, correntes, cor-
dfles relógios troussee bolsa, e
com brilhantes e platina caute-
Ias. tudo nelo maior preço Joa-
lhorla S. Francisco. Largo de
S Francisco. 19 lunto 4 IKrela
Fazem-se concertos de lolas e
relógios. Telef. 2-9771

(_ 15619) X 50

nOMI.l-_.l-SE e trocani-so
_i.fi» ubiidos. 1'auu.se nem

Oiirmltor mod. (70 p.) I:B_0
ida-in meia l:4.*.Oi
IO pa't;.i^ i-.iiiinalo\5 . . 1 ::{*_):
« p «ntlS (¦' 7."»<»S e.. rVMi,
Snlas Iitiil mod IO p. «505
Grupo», nioti, :}r>OJj 150$

O.» *• -• • • «> •• Ht-09
Vendcna.se a uraJto. Aten

dcni-«C fitontádã»'. iielo «>lt»fo
ne 4.(1310 ii ruii Visannde de
ltau'na n, 1*7. (L 2376) X 44

Í.VMAS para solteiro; venaena-
se tres, sendo uma patente.

*oias de ouro
e platina nsadas. compram-se
com ou sem brilhantes cautelas
de penhores e pratarla pelo me-
lhor preço:, no beco do Rosai-lo
n. 1 1nnto ao Lar. o de S. Fran-
cisco de Paula. <L_82016^ S. 50

e ntatlna. usadas, compram-se.
com 00 sem brilhante*, cautelc
de oenhoref- e prqtarla pele me-
lhor preço; & rua ia Teatro TJ0

ÍL 8517) X 50

IMKTblK.-S

VENDE-SE 
um bom . cofre,

¦ cóm duas .portas."-multo ba-
rato: -d' rua dos Andradas 62.

(L.S298) X 60
_____m^mi^^mmmi^^^Êm^ms9wmmmÊammmsm

ANUNCIO- DIVERSOS

ACHA-SE'.aberta 
a concórrón-

dá para a locação das tojas
da rua do Engenho, de Dentro
n. 14, do dia 25 a 31 do corren-,
te. Para tnformac.es á rua Dr.
Bulhões n. 11, sobrado, estação
do Engenho de Dentro, __s 18 ás
20 hora».  (L. 7797) X
"\LUGAM-SK 

ternos «o «3mo-
•*** klng. .casaca, frale.. taotaslae.
cartolas e côsos. para bai.es, opr-
samentos, por preçoe, módicos; A
rúa Senador Dantas n. 75.

(L. 30.485) X

(*_-.*_-eem filho- precisa de
V. uma casa' até • 3OO$000. ti-e
tenha, dois. quartos,' 

'•' duas 
'salt»-»

fogão a gás e ajuintal, a 15 ou
20 minutos do centro; tratar oom
José, telefone 3-8228. (L 15537) _X
CAVALHEIRO distinto precisa

quarto modesto.- para ..déscan-
00. entre as praias do Leme e
Copacabana, afim de ser titili
zado nma ou duas vezes por se-
maná"; aupucl 100$000: cartas a
I.. 15.489, na portaria deste jor-
uni. ;!-'.. ¦",'.-- <L. 15.489) X

NITERÓI
Vende-se o predio da rua 1.»

de Maio, 85, com as seguintes
maquinas, juntos ou .separados:Uma maquina para cortar pa-
pel alemã Krauoer "n. 134.916.

Uma maquina le pautarão ais-
tema Eamburg.

Uma maquina de cilindro "para
Imprimir h. 4905, do labrtcaute
Machlner Fabrlc Anaburpr.

Uma - maquina- de impressllo
maleBa n. 6 do fabricante Prin-
tins Press. '.'•

Uma maquina de lmpressSo
alemã Bramberg n. 2 905 B.

Uma maquina de impressão
Fenlx n. 8.630.

Uma maquina de Impressão
Universal, pequena, do fabrican
to Cott Armury.-Uma maquina dè ¦ lmpressSo
Minerva, pequena.

Um motor elétrico, tritaslco du
2 HP., fabricação paubsta.': Ummotor do 112 .HP. fabricante K.H. W. e material - completo eabundantíssimo para tipografia.

Tratar & rua SUvá Jardim, 165ou 4 rua 1.» de Maio, 76, íílterol.Preço de ocasião. (L 3120

LOJA 
"^

Aluga-so em otlmo ponto narua; P- Anna Nery n. 68S. de.fronte a estação de Riachuelo,tom morado para familia'e insta-
laçOes para cozinha a gás, abertadas. 8ffls.'10 horas da manhã. alu.
guel .00$000. (L. 30.478

CERA DE ABELHAS
Oooi.pra.se qualquer quanf.da.de. Paga-se bem. Jayme Lourei.

ro ft Cia.; a . rua da Concsiçao
h. 171, telefone 4—6304.

(Ia 15.682

JTMB. GUIU. professora par-
telra — Barcelona e Rio —

Partos e outros trabalhos das 3
á3 6 horas: consultório á nia
S. José n. 27. Telefone 2-0T0D.

á rua André Cavalcante 147. Residência: Avenida Atlântica
<L 15596) X 44 n. 260. (L 300O0) X 6»

jfVASALi fle1. máximo
mela Idade e do

 respeito, procura
.tou.» cômodos com direito a mais
aiénendenclas. e sem nens-o. em
Ottéri tle outrr? ms mesmas coh-
fi!".'». ou aluda a pattar. o al".i-
*r.Q* da» Jiea*i*>na ca-^n. om «tini-
.lucr ItiT-nr. monos Vi'a Isaliel
ou 3uburl>Íos: r.*irta*3 ua uovtária
deste olrhal cara-C «7451.

(C. 274511 ::

Para quem se dedica á' lavoura
Os maiores viveiros do Distrito

Federal e Estado do Rio!' 1...
São os da "Granja S. João" Fia.
ca*l_ad08 pelo Minlsteri o 'da
Agrieultu _ (Cert. n. 1),'
S; 000'; O0C.de'' enxertos .— Dela.
ranjas pera, Creap.BYut, Cajuel-
ai*,* fruta' de conde, abacatelroa
ab'eiros e tod_s as espécies ie Ia.
vt-njas pelos menores preçoí. e
etbalagem ãe primeira , o_tem
paro todo o. Br.-sll —"Cú-ífado
ct-a riririca"! -—Os nossui vi-
velios nã tem' praga nem tln.
rKa. IníorutQçSos: dias de se-
tf anos até 10 horaa João . sol
C.tçalve. aos don.ingos dia :adÇ
(Técnico em formação d_ sítios,
& rua aUna-al Costa 87. •_«:-{ \?i"--
Campo Grant'e 14. Eetaçib »ttr
Cotnpo Grande^-Distrlto Federal

 (L 8-!'?*i

FAZENDOLA — 40:000$
Vende-se em Sacra .Familia;

bOa casa, .—utta agua. bom pomar
etc; -InformatBes. telefone 8-5805

PREZOPOLIS
Aluga-se uma caso mobiliada

oom-4 quarto, e sala de banho com
aquecedor á."gazolina. Em centro
de jardim. Trata-se; A. General
Câmara 808, em -here-opolls,
Novo Hotel. (L 3289~~ 

AVES E OVOS
Vende-se deposito de aves e

ovos, bom ponto, por motivo do
dono não poder ..estar , _ testa do
mesmo. Informa-se á rua da Pas-
sagem.n. 22. <í_.___:

Apartamento mobiliado
Aluga-se um no andar terreo.

còm otlma pensão, um dormitório,
sala de. jantar, telefone e ônibus
perto. Telefonar paro 7 - 1871 ou
7 - 4463. í" 3805

ALUGUEL E VENDA DE
PRÉDIOS

Vendem-se com facilidades
de pagamentos e alugam-se
ótimos prédios nos bairros de
Tijuca, Santa Tereza, Gávea,
Vila IsâbeL Orajau' e Icarai.
Informações, telefone 4-6065:
ramal 26. Rua do Ouvidor
tí. 90, ir andar. (C 27-01
"MÁQUINA 

REMINGTON
Vende-se uma com m&sa, em

perfeito estado, por' 500$; tra-
ta-se das 14 ás 19 horas, á rua
24 do Maio 455. sobrado.

. - (L 3111

FANTASIAS — CARNAVAL
Mandarim o Oriental, preços

baratissimos; &. Avonida Atlan-
tica 480. 'L 3125

LOJA
Aluga-pe uma ampla com três

portas, serve para' qualquer .no-
gOçtiò, aluguel 200$, sem Impvs-
tos e -"• luvas; 6, rua Senhor
da» Mottoslr-hos .58. (L 3140

SANTA TEREZA
MORADA SAUDÁVEL *

Aluga-se. grande predio, 4 rua
Monte Alegro. 329, para família

de rtraVune' to. oom oito quartos,
três Balas, dous banheiros, çòsd-
nha, grande terrenos para' re-
creio, jardim, quarto para cria-
do, porão habitavel, bonde de
Paula ..latos 6. porto, 20 mlnu-
tos do centro da cidade; trata-se
_ rua Marechal Floriano 11, tar-
macio;, ohaves A rua Monte Ale-
gre 32». alugn-se com ou eem
garage, perto da residência.

- (C 26989

Hipotéca-se por 30:000$
0'timo predio de esquina, dois

pavlmentos, no Grajau'. Negocio
urgentíssimo sendo : excusado ln-
termediarios. Tel. 8 — 60-50.

 (L 15595
PPÉDIÒ <"'.SI DADO!

..Vende-se ã rua Itabaiana 89.
bairro Grajau" com 2 Ótimos
quartos, sala de jantar e salinha
de almoço, ambas pintadas a oleo
banheiro moderno e completo,
etc. Preço 34:000$, facilitando-
ae metade. Sô interessa associo
muito urgente! Chaves e tratar
com o dono fi. rua Mearim 96

Grajau'). Tel. 8 — 6801.''. 
. 

' ' ' ¦ ¦ . (L_1559»
CAMISAS PARA HOMEM-
¦Traga 2.S0 de fazenda eo mod.

que Mme. Dalil afoi-á no mesmo
dia. unia camisa por 6$. Re-«n3e
46. Tel. 2 —.6018. (L 30288

CASA — IRAJA'"
Vende-se uma pequena aiasa

com 2 solos,. 2 quartos, ;o_inha,
banheiro , tanque, bom quintal
com bastante arvores f ru-
tiferas. ver e tratar á rua Mar-
quês .de Queluz.n. 64. Vila San-
ta Cecília. Irajá; preço do oca-
sião, por motivo do proprietário
precisar retirar-ss -desta Capital.¦ ¦'¦ (L 8255

«.OVIDaUK- ilüUlt A.--
1'reços I0$00ü aja toiiao .
vmrias Contêm o? u.iim„a jra»-iressos do Medicina Utli ioa'>—dlcua. aos c_;udun:er. t v
POVO» (C 30180

PETROPOLIS 
~:

Aluga-so um paiítcoao, bem m«,
biliado. com seto quartos, ealõsshall otc., garage. com dependen,
cias para empregados. Informa-
Cões 6 — 0448. ' ¦ (L 1Õ57*
WüSUSADOR DE CORRIDA

Vonde-se um tipo american»
para 60 milhas com motor ,ohn*
son 16 H. P.. tratar e ver con»
Gaspar. Alfândega 82 — í'apela-
ria__tpdlana. (L 15333)

Resta apenas nm apar-~"_
tamento

Acabado do cuustruir. com _
peças, enceradas, agua correnW
quente e fria telefone, condutoa*
do lixo etc!, ver â rua Vliorioi
da costa 59. Tcatar com _he-.rlng. Alfândega 90. 1°. (L .5541'

QUIOSQUES '
Vendem-se oito q mosque-a d_|

fero sextavados com __i,80 %}
1,40, em perfeito estado do con».
servação. Trata-so com o SrJ
Vieira á. rua General Camurftl
129. Io — telefone 3 — 4-107.

(L 1.559-

SEDAN — FORD
Vende-se un.a de luxo, 4 o.

lindros. em perfeito estado. Tra.
t-r com Dr. Ca_ipos 4 Praça IS
do Novembro 42, 2° andar, salai
204 (EdlCicio Taquara) das 15 âs
17 horas. . .'¦¦- (L 15557

: TRASPASSA-SE
Casa com G. quartos o .demais

lependenclas toda mobiliada e
de aluguel módico; fi rua db Ca-
teto 247 casa 7.' Vila Elite. .

, 
* ¦ ... (L 22284

l-];_SCA.\-SO — tTeeisa-so apo- Em gg,»,^ B_m:ila, com Domln.
sento discreto o confortável.!_,_,¦__,Aveua. (L 30 47B

ale preferencia r.o centro comer
ciai: ca. tas na portaria deste
iornal para L. 3.122.

CL. 8.12'Jj X
"TÍÊ3CANSÜ — Aluga-sí umu

boa sala de frente, para des-
canso, no Kstacio. Quem precl-
sar deK'. cartas na portaria des-
tr> jornal paru L. 7.971.

(L. 7.371) X

gos-Aveua.
MAQUINAS PARA GAZOZA

Vende-se um conjunto com-
nletn: A rua Jorge Radge n. 63-
fundos. 1_ÍL ..1S'*^"
Piaao.: concerto e compro

Mesmo velhos; não se tez
au<_>tüo do preço. Tel. 4-4953.

(L 3249

AVIADOR CIVIL
Moço,-"brasileiro, com 29. anos

de Idade, brevetado pela Federa-
cion. Aeronáutica de Buenos
Aires, oferece seus serviços pra»-
fls-Ionais Bara qualquer ponto do
pafs ou estrangeiro; lnforma-se
por «atta ou pessoalmente com
o Sr. Bent Pereira, na Revisão
do "Jornal do Brasil'', 2° andar,
das 14 fts 17 horas. (O 27097

SAPATOS DE TÊNIS
Vendem-se om atacado: a rua

8. Bento n. 10, sobrado.
t*L 116133

PIAS DE COZINHA
. Tanques, caixas de agua, fos-

sos, tubos, cercas, vasos, postesde eletricidade etc. S. Pedro 181
Nervol dê Gouvêa 157. y(L 8275

ARMAZÉM
¦ De líquidos o comestivels. bem

montado em esquina de rua cen*
trai, no Rio Comprido, longo con.
trato, ótimas condições e preço
barato. Informac-es fi rua do
Mercado n» 34. Srs. Martins ou
Alberto. (L 3192

PENSAO ITALIANA
Alugam-se salas quartos para

casal e solteiro com pensão, for-
nece-se marmita t. domlcilo eo-
slnha de piimeira. Rua Sena-
dor Dantas 35. Io andar. (L 8189

ILHA DO GOVERNADOR
EDIFÍCIO AMERICA

Acabado de construir aluga-se
um ..obrado com 10 quartos pro-
prio para pensfio junto fi Praia
da Ribeira (a melhor da Ilha) o
junto igualmente fi ponte das
barças da Ribeira. Praça Djal-
ma Dutra n. 9-A, trata-se r.o lo-
ca. ou na rua Misericórdia 31-A
Telefone-3,— 0044 — Martlcs.

(L 30342

COPACABANA —PREDIO
No posto 6 em linda rua cons-

itrução maravilhosa . em >centro
oo grande terreno. Informações
Av. Almirante Barroso 20, sa-

Ia 1. (L 30371

PREDIO
Vende-se ou aluga-so fi rua

Pereira de SIqusin n. 48, proxl-
mo a S. Francisco Xavier e Al-
mirante Cockrone. (L 15621

TERRENO
Vende-se os 3- últimos lotes

da rua jacegaál prontos a edlfl-
car,. todo murado. Ver c tratar
na mesma e no n. 23. (L 15621

SOIS DOENTE?...
Se quereis obter grátis o seu

diagnostico envio o nome, idade
lugar do. resid.-cia para o C.

•H. Amor o Fé ern Deus — Cal-
xá Postal n. 2.258 — Rio de Ja.
neiro. Remetr um en elope
subscrito, selado para resposta.

'_ ___ (L 8327

FREI VELLOSO 118 :
Beautlful house to let at n.. 118

rua Frei Velloso. near Largo dos
Leões with magnlflccnt view to-
wards Lãgõt». Rodrigues de Frei-
tas and^ Corcovado.. Recentljc
built for proprletors private resi.
dence — Five bedrooms, dra-
wlng roomV slttlngroom. spiendld
dinlngroom.' scullery. veranda&s
every modera' comfort garden ga.
rage wlth eleeping quarters í.p
p!y at above dddress. (L 30368' 

CARRINHO DEMÃO
Vende-se urgente, preço Je

ocasião. Rua S. José 55.
(L 70365

LOJA
Aluga-se, Frçl »anOcü 73 trsaj

tar Dr. Belém. Lãi-go da Caria*»!
ca 13. 2°, sela 3, das 3 ás 5 bo-»!
ias, diariamente. (L 1557H

Chefe-mecanico. Motores aj
explosão

Firma impurtá_te" desta praçal
precisa do um mecânico clufe eo
peciallsado em motores a jxplo»
são, com longa experiência 'n*.
tfução o educação precisas para
ocupar lugar de -responsabiüda-
de. Deve ter pratica da direção
tie pessoal. 2dadi de 26 a 40
acos. Necessário morar no local
do serviço; deve por isso possuir
familia pequena. Cartas do pro«
prio punho lande referenciai? O
endereço para a portaria deste
jorna! para L 8221. (L 8221

._;." 
""CASA "r"~\

Àluga-so unia. com; 4 quarto.,1
2 salas o mais dependências :ora
grando. pomar, aluguel 18J$: ü,
rua Ca.pltab Menezes 137. Jaca-!
rêpaguíi; informações, na mesma
tratar iV Avenida Gomes >'r' ro
143, 'garage. (L 8200

. ECONOMIZE GÁ?
Concerta limpa, pinta retira a'

fumaça c gradua qualquer foeão
c aquecedores, garantindo eco**
uomia. Tel. 2 — 0003. Muller.

(L WolS

AUTO-CAMINHÂO
Vende-se um em • perfeito esta»

do Ohacy Renaut. Carroccrie íioJ
va, pneus perfeitos. Qualquer^
preço. Rua Consilheiro Agnsthl
nho E5. Todos ci Santos.

(L 22232

PREDIO ÉM CORRÊAS
Vende-so utna boa prop:ít.ud4

em Corrijas, com srarage. no Par"!
que S. Manuel; Jjoa agua ciican,
liada. J..'acilita-se o tjagaiiióht»-
ou permuta-se ívor imóvel no riioi
de Janeiro; trâta-se com o pro«|
prietario, fi rua do Rosário US
Tabelião. (L 222ÕQ

FARMACÊUTICO
.Ofersce-se para assumir r_ra

ponsabüidadc de farnihclà ou detj
especialidade- 1'armacoutkas —•
Moreira — Avenida Mem Üe Si"
349- (L 224!

LOJA NO GRAJU'
Aluga-se uma nova, com mo-

rada: fi. rua Qurupl n 62,
. ¦ (L 7971

TERRENOS A' PRESTAÇÕES
O'tlmos lotes no Jacaré (fim

da rua Lino Teixeira): nao rua»
próximas Luiz Zanchetta. Dom
Bosco, Magalhães Castro e tra-!
vossa: Informações fi traves». _
Magalhães Castro n. 15: trata-
se fi rua Urugualana n. 1.4. 4"
andar. (L 3162

COPACABANA
Compta-se casa do gosto, era

ruas transversais fi Avenida llta-se pagamento. Rua Barão de
Atlântica e & praíu Vieira Souto. laguaribe 30 e 32. Trata-_a dire-
devendo tor 4 quartos no minimo. "-imente ooii o p'•nn-^''*'";"', Ru"
Negocio urcer.le. Telefonar para l .ienos Aires n. 41, 2o. Tel. 3 —

FARMÁCIA
Compra-se uma. que esteja

bem locallsada e dependendo de
pequeno capital ou com faclllda-
de de pagamento Carta« «"oní ¦.**
formações detalhadas pora Ml-
guel Cruz. Itua das Larantelras
n. 24. (L 15576

BOTEQUIM
Vende-se no centro fazendn

bom negocio informar Cooi o Si
Xoh-e^a Santos. Largo de San-
taRlta 12. (L 15609

PBFDIO — IPANEMA
Vende-se ar.ida lão habitados,

luxuosamente construídos Faci.

EXPEDIÇÃO
Preeisa-so do .pessoa habilitada!

para separação, eucaixotament»
c expedição de mercadorias. In*
formações completas por cartai
para a portaria clasto , ornai
para Ia 15482.  (L 154_8J

ÁGUAS S. LOURENÇO ,
Veadc-se um bom hotel mon. t

dia para familia, chácara o po"
mar ,em plena estação, motivo dá
.oença, preço do ocasião, . tratar
com o pro; rletarlo. Avenida -8
de Setembro 100. Vila Isabel ai
qualquer hora. _. (L 15**0f

LOJA- CARNAVAL
Aluga-se no centro, trata-se ni

Lareo da Carioca 5, G° andar sa,
Ut 505.  (L_15503

LÁDRILHOS
Vende-se 2.000 motros preçaf

de pechincha. Rua Dr. João R*i
cardo 24. Largo, da Cancela.

 (L 3029»

FARMÁCIA
Pessoa que não pode estar í

testa vendo por dez contos a dl"
nheiro, lugar ¦ próprio para cllni»
ca. Trata-se fi. rua 24 da Maia
n. 1331. <L 15548

. CAIXÕES VASIOS
Caixas, caixões de madeiríl

usados vendem-se — Rua da Ca
rloca n. 15. (L 8243

ÓTIMO NEGOCIO
Vende-se 3 predio de sobrada- ãj

rua Juvenal Galeno n. 14. Olnrloj
e outro para negocio com lols
fjrmazens e terreno ao lado. Ver*
e tratar fi. rua Uranõs n. 126ÕJ
Estação de Olaria. (L 823-

ARMAZÉNS
Alugam-se na praça 7 de Mar-i

ço. esquina da rua Luiz Ba-twsai
novos e próprios a qualquer nc-i
gocio ou pequena industria, tra-
tar no sobrado. (L 22291,

POR 3:50C$000
Tra-spassa-se casa moblllaalá

com quatro quartos, aluguel 4005
_ Avenida Augusto Severo 70,
sobrado. <L I557i)

PREDIO — TIJUCA
Vende-se moderno, solido e eloi

gonte fino acabamento 2 sala:*
cinco quartos, copa cozinha -iaq
varandas, msenifico quartr c<
banho com õtlmap Instala»4!**»,
Terreno IS i SS, J*one 8 - '.01

D. Maria, 1600. (I. i,01ii 4186. (L S314 para informações. (L 15558
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. v Vende-se;Um inteira méqtè novo, preço barátissimo, encontra-se era ex-
jSosiçSo á Av., R\o Bràrico, 123, e um Steinwaj^ novo.

(J 20380)

Predio grande para família'-"'¦' 
do tratamento

,' '(BAIRRO HADDdOk LOBO)-¦¦'. • Vendeis cord '6tlmas.! ncomo-
vdaq8cse cora garage.-' Ver e tràH

, tar,',diariam.ente,; çom o. próprio*tarlo,; A rua"Delgado,, dô. Curva-'lho n. '80, das IB áa 18 horas.»- '¦¦_ 
. ¦'¦•¦-¦> ¦:¦¦¦ " i'"- ¦¦¦':-'(L.- 2'1<$

Subúrbio da Leopoldina ,
..Para compra do, predio, ..teri-e.''no, construir; reformar .ua casa

ou resgatar "uma hipoteca;; lSm.
prestaisa do B á 101) contos sem•uro algum. Mala: detalhes; 6, ruu
Itaqul n.' 51, .'eStncão, dè '.Rillnos.

' telefone "9-8551..,.. (L '•»¦ S7g

; CASA A PRESTAÇÕES
.- -Vende-se nor lO:000$0Q0. oom

-pequena ontrada e o -restante
¦ em prestações de 150S000. acres-
• cido de juro módico, o. casa da
ré-v-Teixeira"de- Azevedo „n.: 5,
no Engenho dé'Dentro, coni boa*
acomodações. - As ohaves. estuo
por favor no n. 18 o trata-s^.ã
rtiá S. Pedro n. 20. çóbrodoY-.-'....,. -,' •¦; ¦'¦',-..-'¦ (Ii. ^582
... PREDIO NO CENTRO

,Vehde-se o da rua Cametínq,88
«am loja e'2 andares, trator com

'b próprio ã Travessa OqVIdpr ,23
cobrado. V. y !" "ii ,.(L.30321

Aparelhos de iluminação
. Kua do Rosário n.,141. .", . (L ,14696

BRINS - CASEM1RAS
. Vendé-oe.... em
novos; á r_* M.
brado.'';

cortes,': padrOes
Bento n, 10. so-

:. >¦ (L 70,48

;--..B:l.P"A'Sy..--.
Venàetri-se . de bobinas,

tfrata-se na 
"_.Administração

deste jornal. ,(Q. 3195

i s ô:i £'s .i-
CO_ll'lirf.-Si- — i>e ouro. pra»ta, platino,;, brilhantes, quemn*olhar, paga, f' .

JOAf.llt.ltIV RAVIIAEI,
, j Tr le f n _.«¦ I-II7U. ¦
'¦'UVA S,'.'JOSEV _3 ¦¦••¦-'

____^__ / <c *_;n6V x
LIÇÕES DE CANTO

A. conhecida oalltorn..alemã, deoperas, Carola Eelllni—Beyreí,
vindo da/opera estadual,Bavária
dó- Murileh, resolveu- ficar nesta
capltul.' para ensinar canto t r.
particular, 0u... em cursj>_, prin _i-
rifando no dia Io de. Fevereiro de

,~193 4.'. Escrever- .para informaçBe»
a portaria'deste jornal O 27.435.' 

,.¦ . -'.--.-. Y ¦ (C; 27.438
ELEGANTE BARATA

.Elegante barata Na&hi com
pintura o capas1 novas, forrada
de couro, om estaco de.nova* pro.
priü ..ara rapaz de : fino trato,
vende.se por preço razoável. Tra.
tn.se A -Avenida Paulo :de Fron*
tin n. 489,.térreo; pela.manhã ou
à noite.- Púdo ser vista diária;
mente na: garage .Republica; •-_
rua Haddock Lobo n. 66. '*'••'

(C. 27.43.

MERCADORIAS A DINHEIRO
Compra-3e dm'.. grosso 

"¦ 
; paga-

ménto contra (eiitrerie de .merca-
dorla: -â rua; S- Bento n.".10-
Abelardo De Lama..»'.' (3 -1229?

MATERIAIS DEMOLIÇÃO
• - l y(FOGOÈS)Vendeiív-sé preço de ocasião' 

para desocupar lugar, a rua Sa-
*ão do Bom Retiro n. 868 e
Araújo Leilão n. 10. Vila. Isabel:

: telbas./íerro, portas, janelua es-
cadas.; azulejos, coloniais, tadri-

¦lhos fé cerâmica estrangeira
n_anriore, vi_ra3.ee ferro, çrade
colunas o muitos- outros mate-'riais.' , ",--:¦¦¦ (3. 19137

f PUNILEIRO ¦_'
" Preclsà-ses dum melo oficial
funileiro. Fabrica 'de ' filtros; A
rua Figueira m. 287, dns 9 ás 12
horas. -L. 2728

-f. Apartamento luxuoso
Á'Aliiga-sè, rlcamento njoblllado:¦t rua Bamblilan. .22.r-(L. 15110

¥ PENSÃO IPANEMA
Fornecesse.' de -otlmo trivial a

domicilio-,' trator pelo , teleí o ne
r-T—4620... 

' 
__ (L. -21.882

V- .':::¦;¦¦ COPACABANA y
Aluga-sè -cosa moderna, rde lu-

xo.. mobiliada. com todo o:.con-
;itpVno.,para cáaál oú ryfiàue_ta: fa-
inilla de'tratamento, garage. nara
dous automóveis, prazo mínimo
uni ano*4 rua Tonelero»..n. .23.
;- ;.',;;•: . .*¦¦ (L^,2r.7O0

Quartos em ipanemá-
Ein cosa .de',família dertratà-

¦mento. alugam-se dpls ótimos' 
quartos moblllados-è cora ponsão
a cavalheiros' de lrespeito. proxi-
ínb ao-banho da.m.ar; .tratar pelo
telefone 7-—4620,"' , (L.' 21.881.
:f '...'¦ 

CASAST-¦¦¦¦•¦;¦.
Alngamíge,. por preços mo*

dicos ótiiüásV casaa acabadas"d,e constriiir, á riia I»adisla\i
Netto ns'. 29-e 30,.,(e-quina
de Uruguaijs^Andarai. Tem
quem mostre. V (L 27:24

NOVA IGUA5SÜ' :¦¦ 
"'

' ¦ Próprio püm pianuição. de ,^a-
canjas, vonde-so ,uiu terrono de
'1-11.659 mc-_ros • iU.vd,rádos . ,a
deis quilômetro^' da. estaçjão.-Tra•ta-se pelo t-!efone 4 — 1440... ,.(L .151'61
V, aRNAVAL

Vonde-ec, 3.U00 caixas do ma-
deira 0.45 "x O^S, ver ré tratar &'fUa Saftto -artoto 264. dlariamm-

feio. dos 7 ãs J.1* da cian.hã..
..-•..'.: .:./- :;*(Lr 21980

Oferccersé um bom auxiliai
dé* escritório ;

Coni habilitaçO-s o pratica
de'" dactllógrafla. e.- de >uu'tros
serviços de. escritório,.- pooendo
apresentar ms: inelliores i.refuien.
cias e nãoYíazéndo .questão . dc
grande ordenado. .Resposta, poi
obséquio a Itaberto D. Pííito. a
Avenida IVdro II 334, casa ,V1,
S. Cristóvão. (C 27.434

Detetive : ALBANO
Investigações em slgilcf. Sô

aceita pagamento dopois de ter-
minado. Carioca 34, 2o. Te'.. 2

— 8434 — ALBANO. (L 1728

.GOVERNANTE v
Precisa.sa do uma, com boas

referencláa. talando portuguía _
ultimão, para cuidar ,de dua»
orlananÃ',. tratar. 6. rua Biionoa
Aires n. 93, das" 14 as 15 horas
;*.*....-' >':,*' (Lr2.294"DlTECTIVE PARTICULAR
irivestigaçfies particulares e co-

merciais'.-'-'Sr. Orlon. Visconde
Rio Branco 53, 4» andar, telefo*
ne 8-3581, Mas 10 ãs 12 e das
14 âs 16 horas.' (L 2476

COFRES
usados venaem-Se.-.-j,'iie 1 a -2

portas estrangeiros e' nacionais.
Temba cof.res d.sãe^^OJ-, a rua
Senhor-_oé-Passos n. 233.
""PRÉDIOS 

E TERRENOS"'
Vendem-se bem localizados,'.em

diversos' bairros. Trata-se ã' Ave-
nida'Mem de Sá n. 301, Io andar.

:¦:¦¦. ÇL. 21G36

TORNEIROS MECAMCÓS
Operários competentes precisa.

6o a rua Buenos Aires 261, loja.^Y ¦ tv. .-.-'* (L 30-088

DODGE 1660
Limousine, quat.o portas ,ôtl.

me estado, veudc-sii íor motivo
do viagem, ficou em 11 dò, cor»
rente guardado* na garage. Ver
« trotar a rua D. Gorarão 46 lo*
ja.* -. - (L .855

APARTAMENTO
tnclependonto com .3 peças,

quarto, sala, banheiro, muito
tem mobiliadosV com magulfica
vl&ta do mur, com oú sem pen-
são cm confortável cosa de fami
lia distinta. Praia do Pliunci.go
„. 20. . ¦¦ ' (L-7S36

MAOEIRAS
Grandos stocks, a rua Barflo

de*. Iguateml, ¦ 60 -> Praça dabandeira (Matoso),¦¦' Preços os
mais reduzldoa. Tacos para soa-
Ilio desde fi$ m2. soalhos om trl-
sos dè, Peroba -e Canela desde-í m2; forrou .aparelhados m|t,
dasde 3Í200 lil2; ripas para te-
lhado. desdo, 1200 "m..'l.i'pran*
nliôes o toros do Cedro, desde
280Í mS; toros de Slcuplra. des-
de tOOi rri3. Vigamento de Mas-
saranduba o Slcuotra, e outrau
madeiras de 1.* qualidade' serra*
das para .on.truçúes imbuía
serrada pnramareoneiros. Pinho'do Paraná. Venda» a dlnliolro —
à vista. (J 27016

Apartamenlò mobiliado
D*e luxo "aluga-se a cavalheiro

de alto tratamento em paiacete
todo - reformado. Bento: ^.Isboa
112 (frente carvalho Monteiro).
,v ¦ ,.• .. .--., . V . ,„(L 7741

PETROPOLIS
..A'- Avenida' _*."áe MaVçq h. 73
ftluga*sc um magnífico predio ln
teiramente; mobillivdo'. Ver'o trá-
tar nórmesrao. . (L ^1944

Cozinhar quasi de graça ?
Serragem preparada, substituc

a .etiha, sem fumaça: entrega a
domicilio, e aparelham-se oe fo.
çOos içrntla*.' nn rua da Alegre
al. 249-A. Tel.. 8-0163. (J .82863

'_\: .MOÇA
Preclsa-so da V uma: ativo. In-

tellgente, para serviço de pro-
paganda; paga-se bem; tratar
nó edifício da "A Noite", sala
1307. (L 15233

CENTRO DAS RENDAS
A oasa que ae especlallsou em

rendas, recebeu novo sortlmento
das apreciadas rendas, colchas,
toalhas, -on: aplicações do Cea-
ra; Avenida Passou 75.' '¦ (L 2745

v CASA — IPANEMA
Aluga-se a conforta vol cnsa dà

rua Prudohte de Moraia 141,
chaves na armazém da rua Tei-
reira de Mello n. 32; trata-se' &
rua Raul 'Pompéa n. 101.
_____ff - . (L'29939

SECOS E MOLHADOS
Traspassa-so com bom contra-

to, pequeno aiugnel. casa tle es-
quina bem locriliuada.já tem to-
ias as intalaçOés precisas para o
artigo. Rua .Rla.ciiuelo 226 canto
da travessa do' Torres. *

. (L 15176
GRANDE PREDIO

Aluga-so .para hote. pensão,
olegio, sanatório, .te, otc;, com

quartos e mais dependências,
todo reformado.- cercado de nm-
pio''teri'eno e cm local muito pi*
toresco c saudável -1 rua Cosme
Volbo 174, Tratar com Moraes ft
rua ürugúayana 30. (L 7906

GRANDE PREDIO
Aluga-se paro hotel pensão, co-

leslo sanatório'etc, com 2 pavi-
mentos e porâòVtendb"amplo cer.
i-éna ãrúa Pinheiro Machado 75.
Trator, com Moraes A rua .Uru*
íruiiyana 89. ¦ ¦ (L 7907

limi SITIO;.,'
rüistaiite 3r quilômetros da esta,
cão Paulo de Frontin ft- margem
da estrada do automóvel-maçado'-
mizadà cóm areo de 25.000' me-
tros quadrados, com bemfeitorias
água" nascente abundante, predio
haliltavel' o dependências, vlstr..
vlslumbrante,. 550 metros, altitu
de, luz életr'ca da Light. Preço
ft vista 15 cantos". Tratar com
Brasil * Cia. Mendes.* Estrada
de Ferro Central do-Brasil — te,
lefone 52. ¦' (L 15159

LIÇÃO DE COUSAS para crianças
— Ninguém, solte, meu filho,

qunndo òs homens principiarama viajai- pelos nutres. O primei,ro navio devia ter sido prova,
volmento nm pedaço do pau flu.
tinindo na nguá o sobre o qual
o homem da envernn fez u sua

".. ¦ . ¦"' -...'.'' ' "- '?¦¦ ¦'¦ "¦'•¦«,'.'' 
I"!',11 .~—~?

—-..-.^— "•¦^"•¦';:'--6'-'^^^g^pa^á-5gs.»^-r' 
wL'//reKiwMr™' H-LWvW: S'^

primeira travessia- Siibc.sc que 5.OOQ anos antes
<lc Christo, conforme fotogra.
fias. tinidas, d.. túmulos e cio*
templos, foram- cinslruídos - nu.
vloii no antigo I_K,vpto. '•

Os antigos pitypòinnos col».
struirnm os seus navios d* volu

com ns.noções quo tinham do
modo do ironi' das aves mns,V
upcrfciçonrai» depois. pouco n".
jiouciii sofrendo; estes navios va. ¦
-•ias mudanças. As galeras egy.
pcihs,', por exemplo, eram impe.
lidas por 

'.vários 
remadores queficavam dc um o outro lado da

embarcação.

BARRA DO PIRAI
SRS. HOTELEIROS — ESTA»

DO DO RIO .
Estão sendo terminadas ns

obras do.'grande predio construi-
Uo especialmente para hotel, com
um' grande safão, saletOS, terrafib,
25 confortáveis quartos, garage'.etngtalaci.es. modernas, oro Barra
dó-" Pirai, Importante-cidade do
Sul do Estado do Rio de-Jarielro.
Sei*vida por todos os. trens da
Central, ligada ao Sul de Minas
pela Rede Mineira de . Vlaçáò,
ponto' de baldeação pnra 8. Paii-lo, Minas e Rio. Aliiga-se o re-
Corldo predio. Tratar cora o pro-
priotarlo Manoel M. . Rocha.Barra do Plrat; telefone 167.' , (L. 21896

LIMOUSINE CITROEN
, Vende-sa uma cm perterto eu-

lado de funcionamento, ver 4Avenida Gomes ifrcire 52 è 66.-' ' '' (L 
21984

OCASIÃO V!--
.Vende-se.a particular um lltl-

do grupo estofado pela metade
do custo; lnformaç3es na porta*ria da Casa Alemã, entrada pelarua Alvaro Alvlm. Cinelandla. '

ÍL. 21.845
AÍ.MÂZEM"DE ESQUINA" Próprio para farmácia.-¦; arma.

riiího. barbeiro elo. ruá • Campos
da^PaS! n. 148.'- (L. 21887

¦ VrNDED0RES
Acettam-se \-endedores parn

n.rtlgo muito vendável, do consu-
mo em bars; cafés, restaurantes
o armazéns, com boa comissão.
Informações, por favor, á praça
lã de Novembro n. 30. -

(L.\ 21816
ILHA DO GOVERNADOR
Ven'de'.se uma boa casa hòZum

bi, faelllta.se o pagamento; ;a.
formaçaés ft-»*ua Buenos Alrea
11. 224,inò-.l.. : ¦¦{ii , <L 30,068il. i.Ut_ ,j_UU. -.- :'w;i, , \*-i- dv.vuo

ONDULAÇÃO PERMÃnIÍTE
-A vapor; sem eletricidade ál'»

novidade cientifica... Europea- üão
prejudico o saúde,-', não aquece o
cabeça, hão queima os cabelos,
cachos lárgoB, • feito no/ próprio
penteado mesmo tintos ou oxige*
nados,.executado''opr habll cabe-
lelreirá parlslençè^Mrríe. rEJstela,
unlca nò Rio. r Trabalho garantdo
por 8 meses. At ente. .chamados a
domicilio. Catete-'91* l*í-Tetefo-
riè..5-í2ÍÍ5:Y ,. - 'A'"'" (3

¦ ¦ 

'.¦'.''¦.'" " 

.' 

' 

'*- 

'

, fORTA f/*
Aluga-se para secção',de vare-

J0 ou para rcarnavul,; Avenida
Almirante Barroso lljí Salão.Ban
delrantes. i'•':.; ¦ (l 8036)

CASA -r URCA~^~
.: Aluga-se por;'560$00i), mngnlfl-

ca casa com quatro quartos, 2'
salas, etc, d' rua Ramon Bron-
co 52i' junto â Avenida Pasteur.

V; ' ':'¦'¦ ., 
(L 3055)

; LOJAS
Preclsá-se do uma com 200 a

240 metros quadrados, ladrllliada
em rua central ; der movimento,
para--varejo;'com Queiroz; teleT'
fôr' 8-5382. ¦ - -' <L. 3047)'

r V MANTEIGA
Saborosa, quilo 6$500, 250 ra.

más 1J400. restltulndo.se o dl
nheiro nãb auri-darido/Casa Gou.
lart; ,ft Praça Tiradente3 n. 33,-
tèlefoneií2-09l9. - (L 3077

CRAVOS AMERICANOS
yCento'..10$ a domicilio no. dé-
pesito de cravos & rua S. Cristo-
vão n.. 189, telefone' 8—7092. .¦ '¦¦"-..* .'¦•¦¦ (L 14704

.' CARPINTEIROS
Preélsa.8c „ rua 'do' Riachuelo

n.. 221. tratar com Avelmò.¦ __f_ ._ 
'..• - 

L<L 3019B.' 
ALUGA-SE

?õrtas'para artigos de CaVna'-
vaji .fi mar' Re-publica do. Peru'
n^94Y_ :; !¦ - - ; • IL 30196'
Y Vendedores ambulantes

l_ Preclsa.se de sois raipaxes 'im
¦opu e afiançados para venderem
nas batalhas de'cònfetl e .Wsiivi.!
dades carnavalescas, sandwehes
em cestos, paga-se boã comissão,-
A rua do Núncio n- 6, loja,.

(1,15443
FARMÁCIA :

Vende-se com'urgência;, ruo
Dr. BnlhOus Marcial n. 7p, atü
rrPir dia. Cordovil. ¦' '(L-164Í»'

0TIM0 NEGOCIOu
véndc;sê um -bopi armaaem

com um bom contrato e. Bem-lo-,
causado, tomar Informações c m
Soares .Bastos & .Cia.-, ã rua do
Mercado n.'-9..- - .. IL 30184

ALUGA-SE RESIDÊNCIA
¦ Confortável ' mobiliada. ¦ Plà-,

mengo. nar Praia do. Russéll 175,
aberta doa 14.'fts' 17 .horas dias

0010' UtèJS. .-^v»:,-.*r."i*".í-f-"' 'tE.**-R01SO-

mm)% esq,uina 22' ,x. 29
Veiidc-só' :ic:!ltànão*se ò "paga.

, n.outt) óü aius'a-.se pt 1- 250$ a ca*
ta da rua Eulina 24, 4 quartos,
2 salas, varanda, -.te. Aberta üa9
g;'As '11"horas. Informaçfles '&
rua Buenos Aires í'.*, 1";¦ (L' 29920

•VENTILADORES INGLESES
Vonde-so. ft- rua- S. ilento 16

i '! :'•.¦:'¦¦ ÇL ?I\135

.ARMAZÉM
FABRICA- OT):OFICINA .

' Aluga-se o. predio da rua Rin.
thuelo n. 418. grande área .de

1 terreno, i próprio para ofleiaaa,
fairl!"á ou outro qualquer: hegúoio

..aohaísè aberto;. tráta,Be â.ru»
dá Assembl.an. 18. __ <1_..^.'{_.7

Tem escapaménto de gás ?
'' Òoncerto lmpeza r resrulasem
li;nlntura de foRSes o'oquecedo.

Tes ft erfcs. com serlodade c ner-
' íe'ção, garantindo ecónomln*'Chame Maio:. telefono 2.—- 7565.

DETETIVE — NETTO
Para . investigações : Intinias;,

máximo sigilo. Chamo o Sr. Not-
to. . Telefone 2'-1204; á ma da
Carioca 43. Io, sala '4, das 9 ds
11 e das 15 ás 18 horas., .

(L 2758)

PREDIO PARA HOTEL".Aluga-se ná cltiadtí dé Frlbjr-
go i Praça 15 úe NovembrQ 45..
Chaves-na rua' Governador Por*
U-iia cóni José Plran. Trata-se
dc Rlò;* a rua awitao* saiomao
32. (L (876

THEGESLETNER
Vendo quasl úvvo. Tol

0554 com' '-ántos.*'-
6 —

(L 7881

ALUGA-SE
50. Avenida Éio Branco —

Álüga-ae o segundo andar.
Ótimo local. Tratai no mes-
mo. , __,_- _ (J 12762

HIPOTECAS

Ãtendemoc em/qualquer' !i
(L 1S60 dalço.

Empresto * qualquer soma
bre prédios, juros anüalis 10
Rua 7 de Setembro' iu' H-
brado, das 4,30 ãs-5.30

so*'!•_
OS"loras. ji-'<L 14662

r ANDAR
. Aluga-se.ótimo. Lado -dasom-

brá, próprio ' parar consultório,
ftua Settt de Setembro 38. Tia.
ta-se na:loJa. .,. (L 30024)

ARMAZÉM DE ESQUINA /
.A'.uga.se barato.1 para qualquçr

negocio; ü. .rua Camipos dá Paz
n. 124. ¦-.¦•:- ¦____ tL. 2/.S28

ARMAZÉM CAIS DO POR^TO
,, ÍStluga.30 barato, de oi.mohto,
para deposito, ou qualquèçí-negro,
cio; á rua Santo CristoM'f 977

.-, ,(L 2. S

EMPREGADO ESCRITÓRIO
Conhecendo e des4mpenhanuo

cõm' pçrfelQão' todo' e' qualquer
serviço, ofereçe-seyum dando re.
ferencias; cartas/para Contabl-
lista, A'-rúa..^oi_eH.«. 338, Meyer.

f' -& (L 21914
¦} LOJA E SOBRADO

: Aluga-sõ Á rua Búçlijãg Aires,
n. 8.1, próximo dã Ave'

fi

7' -' ¦'¦¦.

BibHoteca; dó JOÉNAL DO BRASIL
Àcham^e ã vendo na «idmtnistrasão do JORNAt_IXí

BRASIL áí aosulht-- obras, a«e encontraram grande acei
wsão quando foram' pubUcaaas e oulas edisOes anteriores
lâo torom esgpüijas: ,

MINAS*..DB PRATA, de José de Alencar
¦üm-çrand- volume de 600. paginas  Aa. .IDIUOU

S(5NHU_5 L)'OURO, de José de Alencar
iStegânte volume de 270 páginas.. _• Ha. 8*001»

ROSA, de Joaquim Manoel de Macedo
tílègonte volume de 430 pogtnas.......... Ua. 4I00U

JARDIM DE ALLAH, de R. VVilchens
ijois volumes com. 120 paginas.......... Us. 6ÍÜUI

Ridder Haggard
 tts. muoi

/ /PIANO PiSiWL
/Veuoe.so." tamribho*'.. niedio,..per.

;e«ltó*; :.'lnformOç8ès. telêtoiie.^lj
MíH. 

'¦ 
."'-: -."'¦•"¦ ^ "^--^r"-

CLEOPATRA de H
üm volume de 250 paginas,...

O MOÇO LOIRO, de J. M. de Macedo
Volume de 340 pogtnas; .........'..•.....'. hs. "H.Uüo

¦ A VWA DE NAPOLEÂG
.., Pela imagem .
Volume ilustrado de 122 paginas.....  Us. 1Í5U0

GALERIA NACIONAL
Cblesãp de retratos e oiograflas de vultos importantes

ao' nossa aistona 
'.

eubtlca-se em tascleulos. contendo cada um 100 retrato»
• ologrollas

2I00Ü
2S000
2SUO0
2SÜÍI0

, *_$000
2$üOO

RETALHOS!

Al

-SSir ''ÍKr_Ít_HOS;--J
UESl-*.:.».- E.Í-RCIAIS PARA O CARNAVAL i

Y ATACADO: II VÁREaÓ:.
rRAM DA llEPUBl.ICt, 78 I BtIA 8 ÜIUSTOV-iÒ. 20S

II (1'rnça ilu Onnd.irn)
TECIDOS RISCEBIUOS OIRI_TA«l_CNTE .PAS FAUHICAS

UE SAO PAULO ¦•,...'

Verão— Cata Jacarépaguaá
Vende-se' recentemente , cons-

truida em .tererco 20 'X 180 O
ruo. Dr. Cândido .jenicio numero
?S9... còm três .quartos, uma sala
cozinha, .copa. dççpehsa. quarto
fiara baqho e irrar.de pomar, Tra
ta-so — Càrino 53. 2'— Tol. 4 —
6714;> v r ¦¦¦¦¦-.:¦ ÇL 8110

GRAJAU' — RESIDÊNCIA
Para. grande família álugo-sc.

Rua 'Mearira 16, chaves canto da
mesma com Maquine.. (L 8109

J0IAS USADAS
, Compra-s^j em qualquer estado,

papa-se bem ã Travessa Ouvidor
16. (L 30.52

CASA NA GÁVEA
Aluga-se na Gávea A rua Pa-

checo da'Rocha ii. 58 (aütiga
Oltis) Otlma casa com dois pa-vlmentos, amplos quartos e todas
a. instalações modernas. Alu-
guel 700S0U.. Cháv-Os nò loca;¦'¦ ;. '' ÇL 30150

Carnaval — Fantasias
Alugam-se, r vendem-se confec-

çianani-so.; Tombem para cor--ases e* sociedades.- Avenida Go-
mes Frejre,45.' (L 15403

ENGENHO/HORIZONTAL
-. A^-ndo-iroi-com -pouco"1isb,: dc
fabrlcanto -E,' líjessling, capaci-
dade "l_n_40;: ver e tratar ã rija'alant.o .Cristocn.»'¦ 2Í0,' 'Queiroz:;.".

'-, ¦-¦*..- .- '¦ ¦»¦¦- - ÇL 7963'

Loja|^- Praça da Bandeira1 Aluga-so uma confortável' cóminata-açScs, aluguel barato, con-
trato longo; ver, o tratar á rua
Mariz e Baros 2-61, Sr. Matos.

¦ ¦ • (L 22O02)
DEMOLIÇÃO

ia* fasciculo. ••••#•*• ••••a*•••••••••• *••
_!/ fasciculo. a • ••«•«•¦•«¦•••••••«•t«««.9ji
li.* rascícuio. • ¦. ••••••••«•• •• • • • •• • *¦.•• •
4.' fasciculo. . _ ...............i........
5.* tasclculo, • • • •«••••••••••••••••»•••
6,* fnSClCUlO • • aa ••••••••••••••••••••• a m:

Pelo Correio mais 600 réis por volume. (C 696» I

* Aceltum-so ofertas para demo.Ilçfio dos prédios ns,, 45. 47 e'49
da rua Bela de S. João. procurar
Dr. Oscar : á rua dos Ourives '5tí
telofone 4—31-14. (L. 2.917

Flamengo ou Laranjeiras
Casal sem filhos deseja em casa

confortável, com jardim, sala ou
apartamento de fronte, sem mo-
veis, cotn boas refeições. Kespos-
tas com j.reço a L 2213b, na por-
taria deste. Pede-se referencias.

. - * » ¦•  . -(L 22130

Aproveitem a oportunidade
Vendem-se S -.'casas- novas, es-

quina de duas 'ruási.'Renda, 'dé
800$, vende-se barato; porto daa
grandes oficinas* do Bime. em Ne-ves.' Barato; por ser. vendido tudo
junto. Informações árua OliveiraBotelho 406. Café Mathiás, pohtódos bondes de Noves, Niterói.¦' (L 15820
JOI* "ATE' 11$ agram.

Limpesa de relógios 8^000. cor-das.ôÇOÍKi, viiiroc 2?. trabalhos
garanndoá: _. rua dü Lavradlo
n. iii, predirão a.praga Tiraaen-
tes. tt, 8J...U

FANTAZIA
Aluga-se oü vende-so uma do

luxo; ii Praia do Flamengo 358.
com Soabra. . . (L. 2,916

TERRENO
Venda-S' otlmo tarren» mo-

dlndo 32, metros de frente por48 d_ fundos, situado na rua
Lanúida, párallela a nua Barão
do j.cm Retiro: trata-se A rua
da Quitanda 5, loja. (L 2954)

CASAS EM PRESTAÇÕES
Vendem-se nò Valqueire ná

Estrada Intendente Magalhães,,
casas prontas a serem habitados,
com bom terreno, pagando o .. um
pradbr parte dé seu valor e o res-
tonto ém pr_s_aç„eo-mensais' Oi"
longo prazo. Os Srsí. pretenden»testes deverão .procurar na ruáNerval de Gouveia . n. 111. eni
frente A Estação de- Caácadu a,
o Sr. Durval que dará informa*» *
çOes necessárias oü com a Secçlo
de Vendas da Cia. Predial üa
Pra.a Floriano 31139 2» andai-.¦' (L 808»

; SECOS E MOLHADOS Vy
Vende-?», em , "pleno tunciona-mento, fazendo esquina em multo"bom ponto.: p^r.motivo que ae es--'porá' .noi pretendente* *i-.ver e tratar& rua Marquez de Valença nu-mero 145. Tijuca. .<__ gooi''i-i ¦ ;,:::mo^ãT~ r'~^

-;Casa-ae jogo espçrtlvo precisade-de.z, maibras de 21 anos,' for-'tea e- de boa-, aparência; üxigein-í
sé ate3ta.-io de conduta' e certidão
de idade;" rüa.^rchlas ' Cordeirorr, 248,' E_t'aqí_b: do Méyer; dad
14.as 17 hqtas, (L 22035iíp»íoBiiúuWüw_r

í Veridè"aéòiimáV*em perfeito es*
tfedo Üe funclonameilto•¦' Informa-
ções .tolefone, 7 — * 0724]

I 
' ' '''¦¦:*.'. Y(L 

15390

QUARTO
Pre'clsar-s_' èni casa de família

com pensão-o moveis pára ümsé..
nhor modesto ao. comercio com
um filho do S-; anos pro;cu_lo ¦__.
tíentro*.*--rCártti.sr-rpara; "á porta-Jiãdeste jornal para. L15427:'••'-'

. ..• :. <:r:y- D- (L, 15427
¦YY...y^HUDS0N:YYV";V
Carrosserie' -Victoria; ¦ toda ci*o-

fcaUa pintura da fábrica, , pfceiisnovos, maquina como nova, véu»*
de-se por prego .16 ocasião, ver
e tratar na 3a'rage Particular.
Rua Barata P.ibelro 373..' Y :•:'¦ (L 3015.4

~ 
Bonita vivenda nó Andarai

;]'¦•¦ ¦'¦ ¦¦'¦¦¦ -'VENDE^ãlB..
! . •., - ;• ..- *..•. ..-:.;
Còm todo o .conforto moderno,

«m centro' de grnnda terreno ar-
oorisaüo, situada a'Praça de Vet-
Jun, A rua L<*árias Brito. Trata-
se pelo teleofne 8 - 4966.

(L 9034

IõbradosWrüa vo-
luntarios' Alugam-su íom «jofcrados na rua

acima n. 337, com qüatr0 quar•
tos,.duas.salas, banheiro comple-
tò, 

'etc. "Tráta-se na Confeitaria
Colombo, com o Sr. Corroa.

(L. 7.977
DETETIVE - LIMA

DATILOGRAFA
Preclsarse *de unia que ' tenha

pratica de serviços de escritório
do engenharia. Carta para a por-taria deste jornal a L 22129 di-zendo as condições. (L, 22189

APRAZÍVEL VIVENDA
Vende-so com urgência mo-

derno e confortável predio. . em
centro de .terreno com liada
chácara, logar muito - saudável,
vinte e cinco minutos do centro,
variedade do coudjcão. O predio
tem em cima. 3 bbas -alas, . 3
grandes quartos, bnnheiro com-
plcto, dispensa, cozinha,-. varan-
da em todo o lado, Porão habi.'a-
vol com -. saião • para bilhar e, 4.
qunrtOs ontro: banheiro, garage
completa.'.etei O"terreno-é ura
verdadeiro pavqüe. Pôde .er.vis-
to a- qualquer, hora,; á' ruo" Fl-
gueira n. 99. estação db . ;Roqlia— S. Francisco Xavier. Foto-
grafia c informações com o St.'
Terra, a rua da Carioca 48. "A
Insinuante". (L 8081

AGENTES
Ativos que queiram trabalhar

á cómijisão no subúrbio da Leo-
poldlna. precisa-se a rua Itaaut
n. 51. Estação de Ramos. rei.
9_— 6557.. (L 2978

TCRRENO — URCA
Vende-se á beira inár,' magnl-

ficp lote a 100 metros ,da praia
com 15 metros 1* frente. _or
preço de ocasião, tratar com o
próprio, saba*lo e domlnco. â rua
Marechal Cantuaria 168. .

(L 3016Í
TERRENO—URCA

. Vende-se por 25 contos a pres.taçõaa com prazo longo, lindo o
bem localisa.lo lote' com mibua.
ü porta e.proximo â praia; tra*
tar com o próprio sábado é do-
mliiRo a rua Marechal Cantuaria
168. ... ÇL ?0_.2~ 

TEJ.REN0 — URCA
Vendc-sè: por. 14 ..bontos Undo*

1 lour, -¦ i.no.utno- «O fr0ala«!arlt). cia-.*
ijo, prónio á" edificai*;' trator"
com' o, próprio sábado è ttomin-
go a rua Marechal Cantuaria'
l08i__ l _____ (L som-

TERRENO — URCA."
Vende-se por 20 contos magnl-

fico lote. lado nascente,' piano,
proximo ao Balneário, .ratar
com.o próprio sábado 3 domiuso'
á rüa Alarechal Cantuaria !6X.

(L 30164

PADARIA
Preciso soclo. que conheça-,do

ramo, para assumir toda a geren-
cia, por motivo dé doença. Nego-
cio serio.; cartas para L 15335, rça
portaria dente jórnãl. ¦ , <L 15385

CABELO CRESPO
Altsa. garante lavar até com

Investigações com sigilo abso- água salgada, faz-se aplicações.
luto. para noivos, casais, etc, te- Vende tambem a formula, aten-
lefone 2-7317, rua da Carioca 10. de a domicilio; informações com
1» sala 4 Sr Lima. Pedro, rua Carlos Sampaio 62, so-(l_ 3031) brado. Tel. 2 - 0672; (L 15344

AVENIDA — VENDE-SE ;
Acabada do construir, com 14

casas, estilo moderno, 2 quartos.,
2 salas e mais dependências 1 á
rua Mendes Tavar_s 21. Vila tsa
be,'. Trata-s' á rua Teixeira 'oa,
rea 39. • (L'30159

DEPOSITO DE GFIT .
Vendo-se a parte um-soclo de

um dos melhores depósitos de Co.
pacabana, á rua Barata Ribeiro
n.' 2; tráta-se no mesmo.

(_. 22118

SALÃO PARA CLUB
: Alüça-sa o '.amplo salão de so*

br_4'ò, ésqiliua"da' ;ruà;Marqüês da
;SaBucíií. 383,:.propH.o. para: club^'Trata-soú rüá:Joaquim Silva 114*... , ..w..^. . , ... .(l, ?,2io»

CASA —GRAJAU' ;'Aluga-se .ümáiiovâ. do iiqls pa-
vlmentos, acabada de construir,
ainda não habitada, & rua Borda
do Matto 212. Tom, quatro quar-
tos, duas Éálás, cbpá,':banhe!ro com
instalação completa*e outros re-
qulsltos'modei-nos. "Pôderaèr vista,
Ihforniáçõòs comroi^igia,' na mes*.
ma. i fl- 22139

Ótimo «mprego de capital
Veii<3e-se uma fabrica' de artl*»

gos v-ndaveis com; freguesia em
todo J'.Brasil,' diiiido lucro com-
pensátivo .ao capital-empíegado;'
preço oom matéria prlmà cercai
de 90:000?; cartas para L. 2931, .
ria portExia deste jornal. ." ¦ (L 2931

• 

¦ 
*

¦¦¦¦. ;V

>
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Fometlm do "Jornnlrto Brasü" 27 de Janeiro ^í^-lj r- U

ÀLjSXANDRÉ_BUMAS f

os;:»iííí
Jraduçãóv de ÜÜEMAÍÍ ClNTRA^yfDi^L,
..;,,':::.'' ....',¦ OAPITCLO: XXXVI,

' ESCULTURA E PINTURA

Estes movimentos não tinham, comquanfci..o afirmem;.'nada'tíS.
nervoso; era 

"iim simples habito,; qiio.lndl/iva uma. giiande . p.*'3-
ocupação, iimo ' esji.ecie de congestão'deV espirito e tprna-yani-áe.
mais frequentes quando o general, o prUhwlro Cônsul ou o impe-
rador arquitetava,grandes projetos. yJ :v ... ,:' •¦.¦';'.'••;-r'

Ero, depois da tais pttfcselos, a.ompanbâdo desse duplo movi-
mento de ombio e d0 boca, que" e-sçíomon. gut.I.V, clltava saas
notas mais importante»-. Na campân/a, ;no"*èitc.-clto, A tavalo, êle
era intatiguvèl e quasl tambem a li/epraü coisa na sua,vida pri-
vada quando' caminhava duranto/ol». eo òu séífi lioras sem ;sa
aprce'oe.r. . / 

V.Y

Embora magro, delguilo coro/5 «ii vnu época cm que com;.{jft_
mOE noa-a historio, Bo..aparte,54- so preocupava' iortemerite de
sua futura obesidade e era ordinariamente a Bourrienne que fazia
essa flluguiar conlidencia. ¦..'

— Vez, Bourrienne, qup.-ito sou sóbrio e magro Pois bem,
t-Eo me tirarão da idía qua«'ans quarenta and», ser^i nm prnndo
glutiío o tomarei uma grande gordura. Prevejn.que minha coustl.
tuição mudará, e, enrtetalíto, f.i<o bastante exerciclo, mas..; q*ie
Queres, e um pressentimento e não pildo deixar de açor t..-ei*.

Sabe-se a qué gráú de obesidade chegou o prisioneiro de
Santa Helena.

Tinha pelos banhos uma verrladcira^paixão e levava rada vf:7
qne ee banhava laa. iinrai: para passar o tein_>o fazia íêr òs j_r-
nals e os pamOetos 6jiurante esta; leitura abria deve-z em quantia

/» ._. — êmaamêaW%J^&'.--.,<:.

a torneira* do ogua quente de, sorte quo êleyava lortementeasua
t6m 

DÜ&qtó^eade a primeira Campanha na Italla ÍOra sujeito
a ataques de' epilepsla. , entretanto : Bourrienne que viveu onze
andsiíoséiíládò.nuhcao viu otocododeste mal^

' Infotigayol durante o dia, tinha & noite, imperiosa; necessl*
dadede dormir, sobretudo 110 perlddo em, qüe o conhecemso.

- riórmlaà mela noite e alBiimOs vezes mais cedo, como já dia.

semos é.quáiiflo. entravam no seu quarto para desperta-lo era com
dificuldade qüe o conseguiam. ' •» ¦

.. Tinha" in:strusõé- particulares paTO serem-íumpridas durante
á boite. ffA- C- .'¦'-• — *A' noitiev -dizia 61e, devem entrar no meu quarto o monos¦_ioSsivel. 

NEomè dei em acordar; quando tiverem uma.vb0anotl.
- cia a corfmni<Sir-me, ela: pdde esporar: mas, quando houver, uma
Tníprintiçao má a ,tr'i,nsmltir-me devo ser acordado Imediatamente
efim de tomar as'-providencias precisas.

. "Logo: que Bonaparte se levantava e fazia sua íoilcHfl üa
jrionhá,- sempre multo cuidadosa, seu criado grave entrava. £a-
¦ztá-lhe a barbo e o penteava, enquanto isso, o secretarie Ou ura
ajudante de ordens lia os'jornais, começando sempre pelo Monitor.'.Dava tambem uma atenção real aos jornais, ingleses e
'nlèmáes.

Passai! Paasail dizia, quando liam os jornais franceses;
«« iet t ene dtóem porijttí ntlo disem o que quero.

Terminada à tóilette, leita^cseu quarto de dormir, descia ao
sen gabinete. Já 7Ímos, como dissemos aclmn, o qne fazin depois.

A'3 dez hovas anunciavam a almojo; ora o mordomo que o
tezia nas seguintes termos: •*•-

U genei.il está servido.
A refelçüo <r.a friigal*. todas as manhãs servaim uni prato de

sim predileção >-ue era uma galinha trila no azeite e alho o menino
que depois nos .estaurnntes tomou c nome de ponlèf d" la ilorcnno.

Bonaparte bebia pouco e não gobtava senão do vinho de Bor-
dons ou de Bovgonha. sendo este o mais proferido. Só tomava
café depois <lus reteiçCes o quando à noite ncontecla trabalhar até
mais tarde e.n chocolate nue tomava « ao secretario que traba.
iliasi-re na ora-sião. seria scivulu uma chicara tambem.

A maior parle dos historiadores, dos cronistas. do_ biogratoa,
¦depois de dizerem qae Bonaparte tomava muito café, acrescentava
que usava demasiadamente'o tabaco. •

: — E' uin duplo erro.
-. _¦ Desde a idade di vinte quairo aues, Bjnaparte coutraíu o

habito de tomar café, mas o suficiente para avivar o seu cérebro:
usava o tabaco riEo no bolso do colete eomo tambem o .afirmam,
mas, numa:tabaquelrn que era mudada quasi' todos os dit.f, por
uma outra nova,' tendo como colecionador'.delas uma certa sème-
lbança còm Frederico,' o grande.

O general ou prlmolro Cônsul, nunca usava luvas, contentan-
do.se em seguràJas na .mâo esquerda,

Como Imperador náo íez senáo um progresso. Começou a
usar uniu só luva e mudava-o duas, três vezes pbr dio.

.' Bonaparte tinha duas grandes patxõéfe quô Napoleao herdou:
a guerra e os monumentos." Jovial o quasl grucejador: nos ocompamentos, tornava.se so-
nhador é sombrio no.repoiisoe era então, para sair. desta meian-
coli» qne na dedicava á arquiteta» monumentos ülgautescos dos
quais olguns tortin executados. : yV'*;'.;;'':.y',;' .".'

Mas, ò que.an\avo.mais dc? qúe tudo èí* a fama, era o rutdo.
a nucessidade dii guerra, essa sede de glorio. ¦

ílnitss vezes dizia: '
¦•— Úma gróudo reputosão ê um grande ruído; quanto inalor

tôr, ínais longo se ouve. 
'."".. -¦'¦ 

__,' . ~„nli>
As leis. os monumentos, as n»B3es. tudo cio! mas o renome

fica e repercute ins gerações íuturaa.
Depois, apegado a estas'idéas, continuava: .. ¦
—¦Meu-poder agarra-se 4 minha gloria e esta ás botalha_i que

véncl*.-a conquista tol que me elevou; ela só. poderá, agueutar-me.
Um governo que ainda dá seus primeiros pareôs, tem necessidade
d«> assombrar. <lé deslumbrar: desde qüe não resplandeça mais;
opaga'se, e, quando cessar de crescer... çáe! •

Muito tempo toro Corso, suportando com impaciência a con- \
quisto de sna potria, mas o 13 vindemario passou, êle se íizera
francês e chegara a amar a França.

Seu sonho era ve-la grande, feliz, poderosa na vanguarda
tanto da gloria como da arte. Bi verdade que tornando a França
rr.agef.toea, èlo cresceria com elo, ligando seu nome a sua
grandeta. ." Espero, que os francêsos estejam contentes conílgo" dizia
B.-.naparte, dt-pois da vitória de Rivoli' e das Pirâmides.

Antes da batalha, o moderno Alexandre ocupava.so multo
pouco .lo quo faria em caso de sucesso, mos, tomava todas as
providencias em caso de revés. Tinha plena convicção de que um
nada decido muitas veies os grnudes acontecimentos.

Sua grandeza rápida no meio dos revoluções, as mudanças
políticas que preparou e dominou, deram-lhe um certo desprezo

;.!'li

Vü;

j

pelos homens, que, além disto, por-sua natureza, nunca seo-ia le»
vado o estima-los; assim, tinha sempre esta máxima 4esolodora •
em suo memória.

''Ha duas alavancas para agitar os homens: o receio e o ia-,
teresse".

Com tais sentimentos, Bonaparte. n&o devia acreditar como}
não acreditava ná amizade.

"Quantos vezes, diz Bourrienne, Bonaparte tom repetido: "A

amizade não ó senão úma palavra; não amo ninguém, nem mes-
mo meus irmãos... Joseph talvez,.um pouco, assim mesmo é uma
questão de habito é mais velho... Duròc, sim, omo.o, mas. por;
que? Porpue seu caráter ograda.me. E' frio, seco -a- severo e ainda
Diiroc nunca choralv... Fora disso, por que o" amaria? •.

Julgas que. eu tenha verdadeiro* amigos?,. ........--. ;
Enquanto tiver íorça o poder, ;êles me.rodelom,.;intls, depois

tu véráal' • •••r>-" •'•--¦•' !,; '>'¦• •¦¦"'¦'!• ¦¦':¦- -r-"-* '-1-' 'i ¦:¦¦>'. 
E''"prbcÍBÒ,' 3o'urrienné ' deixar, as- mulheroB-r_ choramingar.

mns. eu nao tenho sensibilidade, meemp porque.,sem,a-mão vigr^..
rosa e ó coração.' imutável é preferível não sé envolver nem éjfe
guerras nem em governo". -.-¦w

Bonaparte ümia duos espocies de amigos: os jacoblnos e cs
reali--'n*»* -detestav* os jacoblnos, designava-os como assassinos do
Luiz XVI; quontoaos realistas era outra coisa, dizia qua ôles
previram a Restauração.. . _ ,.,

Havia ao seu Vado dois homens, quo TOtaram a morte do t_e\j
Fouchê e Cambocéres. . » . ,. . .' 

','¦
'Demitiu Fouche de seu ministério e se conservava Camba.

i céres ero por cousa do3 servioòs. do è_n-nénte-»Ieglsta;
Muitas vezes. dirlglndo»se ao seu çolcsa, p sêgúi

' Bonaparte.dizia: .¦ . .¦ •¦- - * - ¦*. *„
—• Meu pobre Cambacéres. eston bem triste, mas vosso futurq

é claro: se alguma vez os Bourbons voltarem, sereis enforcado!.
— Ora! deixai de lado estas.brincadeiras de mau gosto, dis.a

uma vez o'segundo Cônsul. y
Todas ás vezes que Bonaparte escapavo.de utn perigo, um ha-

bito de infância, um costume corsp roporecla; consistia em taz-st
oom o polegar st*re o peito um rápido sinal em cruz.

A unlca musica que compreendia e lhe tocava ò coração era
o bater dos sinos.-Se estava sentado qúandõ a vibração se ta-1.1,
ouvir, recomendava silencio com nm gesto e inclinava-se para a
lado donde o som vinha e quando lhe perguntavam porque senti.i
tanta emoção, respondia:

(Contínua)

• ! .í.'-**í3

- m•¦» v M
, 

' 
(-V.,::^

1 *¦ '•'' 
íHh

çolcsa, p segundo Cônsul*
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BAIR-JSE_.TAI.TP,* — Prccis.i-.80 do repro.
aentantes para tuna fabrica do.Pios Torcidos (Oor-
dãosinhos), de S Paulo, Escusado é candidatar-
se, se não fôr pessoa ativa o não der as __rtho.es
referenoiàa. Esorèvér para "A. Ii.), Oíiixa Postal
2592, Rio de Janeiro. (ü _______

Dr. Benguê, 16, Rue Baliu, Pari*.

i i^^^^_si_y _?_ d- s-p.cm"'"" *** ° "* ? „-.
I rl-ám^R B3EBfl2E_____J_E8E-*^^Í

,< . «¦ i--»" ____ ¦¦:_.¦_;..„ , _. .„..,.._.. —__...,_ _. , -

___tf^„ mil

Venda em todas as Pharmacias
,•-'',":?, ~'"r-:.' 

\i> ,(C 27113

ÁGUAS DE SÃO LOURENÇO
::;'S_Xa:D_S: MINAS

Vende-se casa, dois passos da
fonto tnagnesiana, facilita paga-

-monto, telefono 3-4673.' Rio'.de
Janeiro ou Hotel .São, Lourenço.'| * (L 22205

;- FARMACÊUTICO
Federal, competente, para dar o

home e, trabalhar ouso' trabalhar
fcm farmácia ou- laboratório. Dre-

. reca-se para Irpara qualquer pon-
ío_o pala. Cartas por favor para
C. Souto, rua Santa Cecília 184,
tJangü. ,-'- (_.231li8

GÁVEA
Vendem-se torienos,

«ie 6 - 1017. ..•-,¦!."¦'
Telefo-

(L 22Z27

VENTILADOR
• Compro-se pe-t.ueno, em bom
et.tado, á rua 7 de Se-tcmbro 194,
sobrado. (Ia 16614

COSTUREIRA
Moçu com bastante pratica,

diplomada por escola oficial de
alto, costuro., ofereço seus servi-
•ços profissionais a particular - Ou
ateller. R. Senador .Furtado iOS
oasa 18. Tel. 4 — 68.3.

(Ia 3283

A
ONDAS CORTAS _ LONGAS
1:1501 om to pre .aoOos _n

fiador AsBemblíaa. 106. Teleto:
ne 2-6S9D, U__i__.

LEILÃO JUDICIAL.
_ul'._ da 2* Pretorla Cível —

Rua dos Inválidos 162 - Palacete
1 rua dos Araujos 115, Fabrica das
Ohttas, serft vendido no dia 30 do

CAPITALISTA
Para financiamento de importante industria nova e

exclusiva de grande «""iitaoEo e futuro. nr-w. .o com 100
contos, negocio serio e limpo. Cartas a L 15657, no escrito-
rio deste jornal. ( L 15657

PORTEIRO PARA HOTEL
Pròclsa-so de um que tenha pro-

tico, boas , referencias o delicado,
que falo 7 diversas línguas, para
uma!cidade de verão pro.lmi*. do

corrente infia, os 18 horas, peia Rlo. |n£Ormaç0es. Paris Palace,
maior oferta..  <L ,8 _* I Avonida Passoa 7. (L, 30443"CASA 

PARA NEGOCIO .-—- FARMÁCIA"
Aluga-se. uma• I«Jâ. loja; tendo I vei*de--se uma 

' 
pequena,, mui-" 

to'.bem Instalada em' prosperode frente ,4m,60 pdr. llm,50 de
comprimento e umáTwi» morada
tios fundos, a rua Golfl\424; âe-
fronte da estação da Piedade:
?rata-E- no, 148' da mesma.,rua,
todos os dlaa atê aa 11 horas*

O, 3175)

SALA DE FRENTE
fjacnl de ¦ respeito preçlsn alu-

çar em casa de família de. res-
peito, solu de frente, sem moveis,
no centro da cidade, com pensão
«6 pnra suhoras; carta para
L. 3176, na portaria deste Jornal
_^_^ (L 3175

T, 
"TERRENO

Compra-se. em- qualquer logal.
na Gávea. A vista:. nüo se trata
com 

'" Intermediários i carta 
'para

I„ 8128, na portaria deste.Jornal.
(L 8128

subúrbio, a 30 minutos do eeu
tro, tom consultório >é residência:
lnf. pelo tel." 8-6767. . (L 22166

RUA ITAPIRU'
Aluga-se, no melhor ponto dessa

rua, casu nova e dotada .le todas
as exlgehclas de conforto. Chaves
no n. 175 (farmácia) ou com o en-
carregado. Trata-se fi Praça Fio-
riuno 31139,' 2° andar, tol. 2-7690.(L 30316

SOBRADO _
Preclsn-se, alugar um atê 500$

Cartas para a nortarla de^e i r-
nal para X. 8271. (Ia 8271

CASA MATERNAL
„/ivr. • •. MATTOS —
Aallo de criança. nhnHilo

nndaaa — Recclir 4oraatl*aM
RIJA aVAHO N MO

(C 26788

SITIO .
; Vende.se município! de : vas-

sjuras, ollma soluberrlino, • pro."prio 
par recreio e veraneio, cosa

nova e com todo 
"o conforto, nn-

billüda eom moveis ' finos, ani-
n.ais*de sela, vaca* de ielte,
oharrete, etc, para , informações
detalhada? â rua S. Pedro .,
com o _Sr. Dale. \ (L 22187

TÇARAi
Vende.se por^ò.OOÒ,},. boa casa

moderna, com 
"trOa 

qijtirtos. três
salas, banheiro cém água quejte

Botequim e restaurante
Vendo-se um livre e" desemba-

n»q_do por preço, convidativo In-
fOrina-seâ rttaÁrchlns Cordeiro
n, 214, padaria, fica no Meler.

<_ 22286
DEMOLIÇÃO

Vendem-se todoa os materiais
Inclusive armacües e ; mármores
do antlgo Bar ;Mére-L,uise. (Ave-nida. Atlântica, fim),

(L 30304
AOS SRS NEGOCIANTES"
Excelente loja, qife se presta a

LEME '- SAU DE FRENTE
arande por 250$ooo; duas pa-

ra os fundos a 1708;-quartos.de
156$ e 135$ a Ú0 passos do mar
Rua Gustavo dompulo n.. 66. Ce-
•efone 7 — 3040. Ordem e isseio.

tt. 16146

VENDEDORES
Importante organização americana necessiàa do

dois bons vendedores para uma filial recém-inaugurada.
Ótima oportunidade. Procurar o Sr. Cardoso, & rua Meyer
n. i-t — Estação do Meyer. (027470

RETHHOS E TRAPOS
Papeis velhos, arquivos, etc:

cOmpram-se _ ruá Santana 167
tel. 4-6365. ' t- 20526"JÕTÃS 

DE OURO E BR1-
LHÀNTES, 50 %

Male que qualquer comprador.
Paga o "Rei da Prata". Rua de
S. José. n. 117, esquina do -largi'
da Carioca. (L 8839

CASA MOBILIADA EM
.IPANEMA ,

Com tod(o conforto, aluga-w
por 2 mÒfeea'e melo, ft pequena
familia de tratamento, pagamen-
tn adiantado, e deposito. Ver- a
rua. Maria Quiteria n. 19 Tra-
tar com "BÜBtoB de Oliveira
S; A. Ouvldòrvn. 59. (L 30413

ESCRITÓRIO
Aluga-se por 8Q$V000: a rua da

Quitanda n. 72, -V andar.
, (L ,15643

o fria, ohuveíro ty, W. C. poro l.iualquer ramo de negocio, alugo-
íempregado; _ rua Mém ãe Sfi 501 lie na rua Senador,Pompeu 183.

\ (I. 221881 . (L 22223

CONTADOR
Formado.este ano, deseja co-

locflree. em escritório onde pos-
sa ampliar os seus' conheclmen-
tos contsblllstlcos. Escrever a
L i5'627, ria portaria deàte iornnl

., .-¦ --.¦'¦¦ .¦.-..•¦¦., (L 1&627;

CONCFPTOS DP PIANOS
Máxima perfelçllo o'seriedade

dando-se referencias. ,'I_ctlnç_o
de ouplm earantldá. PreSp feara-
to. Telefone 8-0241. (L-, B641

O Elixit. _€ Np*" "'••a
_'. conhecido ao SB rnin

«orno o vpntnrirlro eápe*
cifico 1 ila

SYPHILIS!
Perlrtntj. «iplnhaa- menclan»

Dlceraa. rhcomntlumo 1

Só Elixú de Nogueira
(C -41. ¦

II 

E SAJURNÍN ^fc^ jW

I *^^!^V*$^ Sj*' _s*_èif/>'fyy*K i

\V^^9^S^e^tA W Ê \_r _S_* <m_J_> *1___^ ^k_ *_ty Wm. 1
\& tn ^éi iNii tf Vk I¦ IV _. ^^.Jwjt r^*^25_Éfc_Ry;-' _j____j_

m mí9^4Wè%_r*ff Ji^ I
(^% ^4*mHB. Mesmo do b- W^-^^jS^HBmais torpe í—1^ • •-_L/^(

lamaçal, se ^à V^ •*</ mBbHI
pôde arrancar n A^ / íflBuma pérola Ijfr. ¦\sJ'Af JÜa|sublime I V/K. v^ JU i

MiiBP__á-\xj /r^H

B$3_ ua y \\jSS__r ^XT__i_IB ec»m V \r ^¦sylviasidnéyYv
| ^ ^«ORGE RAFT \\

Hà ale/tmk tmproerla par» airlouajn»
. -^^Bk.' _l 

I 
' Co», at» Ceatitn-a Clnemak

__I9

NIVEL SALMOIRACHl' 
Vet-deise. um com circulo, no» . - » T

vo; & rua Hipollto da C°^ ,faJ w^P. 18

, 
'" 
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. ,-,¦•¦. CAFE' E BAR

açougue y$
Aliigam-se os armazéns da rita

Aristides Calre n. 82-A. canto de
Castro Alve« n. 73. propriOB pa-
to açougue de vez que. não tem
no lugar ou outro qualquer ae-
gocio. chaves no botequim em

Tratar fi rua da-Assem-
fl, 15633

SITIO
Vende-se no -stado do Rio, Io-

calldade tiominuda Calabnca. com
17 alqueire? (alqimlres (lumlnen-
ses). situado 

"de 
Niterói 14 minu-

tos. servida diariamente 6 (seis)
ônibus e Estrada de Ferro Mo-
rica. Com pomares e bananais.
Agua encanada,- motor para serrar
toco» de 8 (oito) H. P,» e um mo-
tor de 2 (dois) H. P.eum mo-
com dinamo para luz. Tendo mata
^virgem e capoeira. Ar salubre,

: (O-__-tU

tTma produção de

B.P.SCHULBERd
2-fB?.0DEO8«

yy 'r!-;-v.\-:! v.
(C S7466

1111III «llÜÍ^-i^^v^ íT» .T of Tt4»nV«*nlnrc> ||||||
B ll^Jl^l^jÉj^J IA film l-Hfotifio pnrn j|||H

sundo para movimento do sitio (S
(Seis) famílias de forelros. Trata-
se^na' rua Bento Lisboa 90.(1^ 15547

CASA EM GRAJAU'
Aceíta-se pretendentes para aln-a

.V»?nde-se por preço de ocasião, guel de uma, novsu de dois, pavl-
Informações iV rua do Senado nu- mentos*e'de construção quasi con-
mero 46. com o Sr. Nery; tele- clulda. fi^run Borda do Mato 173.
fone 2-1171. (L 3229 Centro d.-terreno, quatro quartos,.«—-1 »tia. i-v  j aluas salos,, garage, banheiro comi

IPV-AN-1-.U pleto, grande terraço, bom quin-
Precisa-se de ura- oficial bom. tal e diveraais. exigências moder-

qúe saiba trabalhar em .geral. ¦ 
{¦«•. Intormaçõee com o vigia, no

mem. de estudos. Rua Marqi»e3,looalj (L Z2Z1S
de Sapucaf n. M3, fundos com
o, Sr. Paulo. f_ 3200

VENDEDORA
Precisa-se de umá moça muito

hnbilltada nara balcão, casa; de
fazfinda. tratar com Cotran. lar-
go da Carioca n. 8, 1°, não se
atende pelo tplefone. (L.30385" 

DINHFIRO
Empréstimos sobre mercado-

rias,, maquinas, automóveis e tu-
do que .represente valoir. Sigilo
e solução, rápida. Condições sa-
tlsfatorlas. rua Gonçalves ni as
n. 67. sala da frente, •_> andar.
Edifício Caea Flora. _ Oa 30402

CASA r~,
Vende-se -m-! Meyér, Junto ft

estação, para familia de 'rata-
mento, em centro de terreno e
com todos os renulsitps de hlgl*»-
n<., para preço de ocoslüo: traa,
to;, ft 'rua . S. JOsaV 78, das. 3 fis
5. com o Sr. Álvaro. (L'8149

FAP. ICA DE LADRILHOS
Vende-se em taóas condições: 11

prensas, 44 quachros. ,500 moldes..
Ver e tratar á rua Santo Cristo

264. diarlamerit. . tX 30292

FABRICA DE DOCES
Vende-se úma bem' montada &

ma Barfio de S. Fel^í n. 9. pela
melhor oferto,¦:pronto a fundo-
nar nó Carnavol. com tricycles de
varejo na rua e entrega, nos cafés.
Facilita-se parte do pagamen'0.

 (_ 813

M0B1LIA~N0VA BARATO
Vende-se uma mobilia: para

eala ¦ dè Jantar, vlsit"., auarto,
louça. etc., como nova: 

'& rua
HlpolltO da -OSta__62_. (Ea\ 8136

Café e bilhares — Veuíle se
Veride-se casa de esquina, v""a-

cllita*se o pagamento. Infajo-ma-
se 4 rua-Senhor dos passos. 63.

. Oa. . Si.,15

no ÍMPERIO

!,7

y a»TriF.A
¦J2S^MORí^AZAS

CONSTAaNC^ ^u ^umota)
JPITISH . TlOlvTlNIONS

$MêmW£*
(C 87466

Cine Tabaris
R.A PEDRO l.«. 25

(G 27464

n O J B —O aainU atraente film do «enero real'«*a

IV! ESSA IJ TA
v - . ; \-( '

A mulher qne dooalnon Roma na éra o-Kfl
Proibido liara menorea *. senhorltas

PREÇOS COMUNS i'— Estudante» e mllitnrc» SO .• dé

(L Í217

r,nP»ií-.rá?l.b0Clo
~H0JE~^^À's"Tl5

. Primeira matinée carna-
valeaca da oeca

REI MOMO
NA ROCA

POLTRONA — 2$000
A' NOITE — -«•¦Sea-,

áa 8 e IO hora*
O. 3207.1^*^SO0Ommmmr-4mmmmmmmm-

União Circense
HOJE 0 DIA DO AR-

TISTA DE CIRCO

Todos os».artistas percor-
rerSo as ruaB da, cidade, em
coleta gentilmente cedida
pelo D.D. Interventor Fe-
deral Dr. Pedro Ernesto.

7 .... 'tL 30291.
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V_Sfl ||mr B * A 4 a umgo ~~^ K9 |^^í ^ma nOVa estre^a I

¦ HOJE AS 14 HS. ^¦¦dKjHHf MARGARET 1
INAUGURAÇÃO llU^tf ^áT SULLAVAN IDO CINEMA UjXÜü^i ei©™ BOLES K

TEATRO CARLOS fiOMES
EMP. PÀSCHOA1, SEGRETO W.DIB. ANTÔNIO PA_MA

_»« 4 HORAS, "Matinée «laa Moçaa», «egnlda do
' "Carnet Cario. Gome»» — Poltrona, SÍOOOHOJF.

- a' noite, ás 8 e 10 HORAS
PREÇOS COMUNS

IL DE... PALHAÇO
de Marque» Porto e Panlo Orlando. ''.

Comedia carnavalesca em «ae SYLTIO CA-DAS canta as
novldadr. do carnaval.

AMANHA. Matlnfe, Sa 8 horaa
Preçoa comuns. .AMANHÃ e>¦\ (L 3206 II

; J 1

TEATRO REPUBLICA
HOJE È AMANHA —:—A'S 22 HORAS

2 — Grandiosos Bailes
á Fantasia — 2

2 — BANDAS MILITARES — 2
qne epsecntarlo todos os aambas e murcha, para o Carnaval

O BAILEI DE AMANHA E' EM HOMENAGEM AO
BLOCO CARNAVALESCO <

•RESPEITA AS CARAS", que comparecerá

INGRESSO... 3$000
<L -2S77

TEATRO RECREIO
•„y. 7 .'..-¦.; ¦ 

HOJE %-:-*- A's 20 e 22 horas —:— HOJE
A^s 16 hòVas — MATINE*E DA MOCmADE

_ CoaiBO .° de abatimento.
À revista »_lltlca e carnavalesca

HA U_A FORTE
CORRENTElli ¦ Mi ¦ ¦ ¦

SUCESSO DOS SUCESSOS X

O CARNAVAL DB IKá EM CENA NO TEATRO RECREIO J

-Vmanhã — A*s 15 horas -V MATINE'É CHIC
— Dedicada ãs Exmas, fanúlias —

(I. 222___3
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