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E*d»tox-Chefe e Secre-
tarlo .2-1516

R»a*ç—. 22 ji) 0
Reportsge mpollclal .. 22-0510
CompOStçAo ........ 22-1812
Estúdio Radio  22-1813
Tortarl» e balcão ... 22-iV£"

. MnA teleg. JOBBRAS1L

ASSINATURAS PARA O BRASIL
X FARA OS PAISES DA -."AO

PAN-AMERICANA
Ana  904000
Sti-rwtra  S0$000

ASSINATURAS PABA O
ESTRANGEIRO

(ÜHUüA-, Áustria, Belglea,• França e Portugal)
Ai-O •••••••¦•••••• 1509000
Sll SUU 754000

(Outros países)
 2304000"..'  1254000

A assinatura pôde começa.: em

2u»lquer 
dl», mas terminará em

ma de Março, Julho, Setembro
e_ Dezembro.

VENDA AVULSA
Stea "iteia  300 réis
Domingo» .,  400 "
Atra—ido»  100 "

Í CONCURSO
DE 1.36

esparsas. A - 0 boras, ho-je, era
em g.rai, nublado. Os ventos fo-
ram \"ariaveis.

Descrição das zonas: — Zon»
Norte: — Acre, Amar—nas, P_r_,
Maranhão, Piauí, Cairá, Sio
Grande do Norte, Paraíba. Per-
nambuco, Alagoas, Sergipe e
Bala.

Zona Centro: — Minas Gera—>,
Goiás Mato Ori-—o, Espirito San-
to. Rio de Janeiro o Distrito
Federal.

Zo—». Sul: — S. Paulo, Paraná,
Sant» Catarina e Rio Grande, do
ssu!.,

TESOURO — Serão pagas hoje,
dia 8, a- seguintes folhas: .—
Montepio Civil do Exterior —
Pensões — '»onos Provisórios a
Pensionistas — Diversas Pensões
Reunidas — e Montepio Civil c_»
Guerra.

POLIOIA MILITAR — Serviço
para hoje: — Superior de dia —
Capitão Limoeiro. Oficial de dia
ao Q. G. — Capitáo J. Guima-
rães. Medico de dia — Ca.pltão
Dr. Cartaxo. Medico de prontl-
dao — 1° Tenente,Dr. —..te. l—r-
maecutico de dia"-— Capitão gra-
duado Aguiar. Dentista de dia —
2o Tenente Manhíes. Ronda —
1" Tenente Rangel, do Io e 2» Te-
nente Marlno. do 3o. Matociclls-
ta ds dia — Expediente — Solda-
do Valdemlro. Ronda — Soldado
Prefeltlnho. Guarda da Policia
Central — Io Tenente Davi, do
4°. Guarda d» Moeda — 2° Te-
nente Guedes, do 5o. Ronda espe-
ciai — Sargentos Ramiro e Aran-
tur. do Io; Edgar, do 2o; Constem-
tino e Beierólidlo, do 3°: Raulino
e Campos, do 4o: Ana,pux__ Fl-
guclra e Pimentel, do 5o. Ronda
de empregados — Sargentos Góes,
do 6o; Fernandes, do C. S: A.;
Otacllio, do S. S. e Lima, d» Io.
Auxiliar do oficial de dl» ao «9.
G. — Sargento Casslano Nasci-
mento, do S. S. Musica de pron-
tLdáo — do 6o B. I. Piquete ao
Q. G. — do 3° B. I. Ordens á A.
P. — Soldados Avelino, Cosme e
Sebastião.

Nos Corpos —r No 1" batalhão
Io Temente Jacinto c Asplían-

te Cala_an_: no 2° batalhão —
1° Tenente P.erro e Aspirante
Htlton; no 3o batalhão — Capitáo
Portsocarrero e 2o Tenente Masr-
quês: no 4° batalhão — 2o Te-
nente Neves e Aspirante Paulo;
no 5o batalhão — Capitão Pais o
Aspirante Marques; no 6o bata-
lhfto — Io Tenente I.nolo e io Te-
nente Sampaio: no R. CavalariaCapitão Vloente e Aspirante
Gilberto; no C. S. Auxiliares —
1° Tenonto Honorio. Junta de
inspeção de saúde — Pratico de
dia — Cabo Orlando.

GUARDA OTVIL — Serviço pa-ra hoje: — E-üo de dia à I. a.P. — Superior: — Sr. Maurio
Guimarães. Auixllar: — Sr. João
Cardoso da Costa.

2 _ fiscais de dia aos grupos Central — Feltal; Escola — Ata-
nasio: 1" G. R. — _, Santo- 2oDurval; 3" — Levi; 4» — Ma-chado; 5o — Erasmo; 6o — Dar-
ct: 8» — Prutuofo: 8° — pCcuto e 10» — Dias. :

. Ronda ger_l — Turhias de ser-viço: 3a, 4a e 5a. — Turmas defolga: Ia o ;a. — __!-»—ie 30

N. 240

NA EDIÇÃO DE HOJE
O ABANDONO DO FRANCO COMO GRANDE MOEDA — Mario Guedes —:—
Costsillat —:— A QUO'1'A DO. ENSINO ÍÍJl PKRNAMBUCO — Oto Prazeres :

CATIVO — Benjamim Unia. .

AS.,-.ANT*B,AS *** **BI — Benjamim— UMA ESTATÍSTICA DO CINEMA EDU-

A LUGAM-SE copelras, arruma,-r*- deiras, cozinheiras, mocinha»
para serviços —.-es e lavadeirts.
Rua Luis ae Camões 11. 78. Tele-
fone 43-3118. (H. 7.658) 3
A LUGA-SE uma senhora, portu-

gue_1, par» arru—ladeira ou
um soca; trata-se á rua Gratidão
n. 118. Tel. 48-4256. ..

(H 7082) _3A LUGAM-SE copelras, arruma-•***•¦ deiras, cozinheiras, lavadel.-as
e ama» secas, com informações;
copelros e cozinheiros; a rua Bam-
bina n. 112. Telefone 25-0162.

__ (F. 20.439) 3
ALUGAM-SE arrumadeiras, co--•"A pelras, lavadeiras, menina-,

cozinheiras coin pratica e dando
informações ã rua da Constituição
n. 84. Telefone 22-4078.

______ (F 19725) a
ALUGAM-SB copeii__, arruma--**¦ deiras, cozinhel-r-s, lavadeii-as,

e a_nas secas, com informações,
ocpelros e cozlnhslroe; rua Bam-
bina n. lia, telefone 20-0162.

- (F 204-3) 3

TITOÇA de côr, aluga-se para to-¦-'A dò o serviço de um casal sem
filho-, em apartamsento; Morais e
Vale n. 11, ordenado 1508.

."*,*' 17928) 3

JVfoÇA ou senhora quo conheça"A o «erviço doméstico, preclsa-_*e
para pessoa só; á rua Apla n. 128,
Estrada Vloente de Carvalho. Po-
nha, bondes de Madurelra-Penhsi.

(H. 21084) 3
rt. _RECE.SE uma portuguesa"-» 

cem Idade de 15 anos paiaajudar em serviços leves, trata-_e
a rua Bento Llsbo» n. -114, qui-~pda. (F 19642) 3

A LUGA-SE uma arrumadeira pa.-ta ra pensão .u apart—mentos;
dorme íóra; dá-se referencias, or-
denado lí*?; telefone 25-2364.

(H 19716) 3
A MA SECA — Precisa-se de uma"• com multa pratica e que dô

referencias, para criança de tres
anos, á rua Paula Freitas 11. 32,
Copacabana. (F.- 19332) 3

A MA SECA — Precise-.- que-"*¦ seja carinhosa, paga-se bem:
á rua Barão do Flamengo 18.

(H 28476) 3
A MA SECA — Preclao-tse —-anca,¦**¦ sadia e de boa aparência; p_-

ga-se b&m; A rua Oorirelo, Dutra
70, apar—mento 16, Flainengo.

(H 187) 3

Sorteio em 22 dé
Novembro.

ESTE CONCURSO
COMPOSTO DE

. 36 CUPÕES

E'

ATARIA ds Lourdes Caublt—Ro-¦*¦ ga-se a quem souber do seu
paradeiro informar para o HotelAimoré, quarto n. 287

(F. 17.560) X 3

r CONCURSO
DEJSS.

SORTEIO
DOMINGO
A troca dos

mapas termina
amanhã ás 15 ho-
ras.

ACHADOS E PERDIDOS

pERDEU-SE a 2" via do contrato-*- 11. 46 da Cooperadora Nacio-nal Ltda. (F. 19.550) X 3
ÜERDEU-SE a 2" via do contrato*n. 31 da Cooperadora Nacio-nal Ltda. lF._19.550) X 3
pERDEU-SE a 2a via do" contratoAn. 43 da Cooperadora Naclo-
nal Ltda. (F. 18.550) X 3

AVISOS
O TEMPO — Previsões p_ra o

período das 16 horas do ontem
As 18 hores de hoje:

Distrito Federei e Niterói —
Tempo — Instável com chu»'as e
trovoadas.

Temperatura — Estável.
Ventos — Varia»--.!-, predoml-nanao cs do quadrante -Ul, cem

—Jadas, de muito írrscas a tor-
tes.

Estado ds Rio d? Janeiro 
Tempo — Instável cem chuvas e
tro voa des.

Temperatura — Estável.
Estados do Sul — Tempo —

Pcrturb-do com chuvas o trovea-
das.

Temperatura — Entrara cm de-elinlo.
Ventos — Predominarão os do

qu«_-nte sul, com rajadas demulto frescas o fortes.O Instituto ds Meteoro*..;.'»
previne qu- cs ventos f.-tes do
quadrant»; sul, onUm pi_vlstc_e ora reinantes no extremo êuí,deverão propagax-ce para nortíe.-
te, atingindo o litoral do E. do—Io.

Nota — Foram Içados os sinais
ae v«nt__ forte*», c pv•r.'<•c•'c.,* a pc-
quenss embarcaçdls. nes pos.esMn—forleos de Santos. Rio, Cabor.-lo e Campos.

—¦ Sinspse do tercoo cccr.-;do
Bo Distrito Federal d;s 13 hs-asde ante-ontem as 13 heras de on-
tem: — o tcmr>o fcl Instável tedo
o período, cem chuviscos In-----
c'.ave!s pala m-nht. apr_e.ttn-
da melherrs epds 13 hora.-. Re-lrnpcjcu A noite. A temperam.-
f3t e*to»el A noite e sofreu c!ev3-
çio de dia. As mídias das t;m-
peratur-.s extremas cb-:rv-.d"snos postes do D'st-!to Fcisi-al
trri-n: Max'ma 30 0 c Mínima20.2 e es temperatura, cxtreimsr—• - (.-. r;> O-src:torio M_-t;o— -r^lco. f— am: M:x:m» 23.0e Jí!7!'ma 2o.o. ret=_»c:!varrcnt^>.
sre 1*3 h--as e és 9 horis e M ml-nu*--. O. re--ts sopraram d: sul« leste, f.-csces.

£incp_o do tím-*. eco-r'."o
e-n cc-'» n r*.-<s ___ n ho.-as de an-
te--nt.m I» 9 hor-- rie cn'-m-Zon» Korte — Náo é f«'t.i a•!cop-e. por d:.f'c:e*»e''a de lnfor-
m*»-^r5 mrt-.cro!c5:crs.

Zcna Centro — O t.n**.o de-
eo-rtu *.»m flt-matlv.-. d» nii-
W_do e bom * •--.'— c-.tlr.u_va
ll->.f«. i*» <* horas. Os v.ntcs fc-
r»— varlsvelg.

_-«»» fíul — O tem;» nes 24
moram foi perturt—do com chuv_i

pERDEU-SE a cautela n. 25.965A da Csilxu Econômica, A_*sac:a
da rua Sete de Setembro

,(F_18892) X_>

pERDEU-SE a cautela" n. 314.018A da Caixa Econômica do Rio de
-*_»eíro. (F_19g42) X 3

pROCURA-SE Manuel Telxelr»A Falfto que velo de Cantaealo,
Eatado do Rio, no dia 30 de Se-tembro. Quem souber do seu pa-rad?lro é íavor telefonar para 25-
4937 e chamar Margarida, sua mãe.

.. (F^21010) X3

pERDEU-SE uma' ral lanço, áeA curo com nomo e dlzeres gravadas co» «lernSo. Paga-se 100?..
a quem devolver no seu dono; _rua Hnddock. Lobo n. 146.

(H 194) X 3
pERDEU-SE a cautela n. 26.280a Jola da agencia da Caixa Eco-nomlca da Preça da Bandeira.

 (F 19660) X 3

pERDEO-SE um peletó"Tõm~dõ-*¦ cumentos profissionais de mo-torlstas; gratifica-se a quem en-contrar.^ Antonio Crisóstomo Dan-"¦-"- telefonar 
para 27-

(H 21203) X 3

ARRUIMADEÍRAS — Prec-a-se•ca brrinca para arrumar e lavar
em cas*» de pequena familia, tra-
ssendo boas refeieuclas de casos
onde tenha estod:. Trata-so árua Paulo Barreto n. 45.

 (H -l._6) 3
A RRUMADEIRA — Copêírã—•*¦_¦
..?. 

'-'ra-*« todos cs dias, de 7ás 17 horas. Devo ter pratlea, refe-rencias e caber bem lr-*-r e en-
gomar. NSo 6e atendo pelo telefo-ne. Rua Barata ll.lro n: 250.Apartas- :nto. 7. _ _^ (H 7620) 3
A RRUMADEIRA e costureira ofê.

rejcè-so"uma -->»» trrande pro-tioa cozendo por qualquer flgu-tino para casa,de familia de altotratamento; dá-se preferencia es-trangeira, nfto faz questfto quetenha muitos costuras, ordenado
230ÍO0O; á rua D. Mariano 14,casay._Botafogo. (F 21330) 3

Á RRUMADEIRA ou a"me.~se_a,•f* branca de meia Idade, ofere-
ce-ee para casa de íamllla com
preferencia em Copacabana, á rua
Gago Coutinho 37, telefone 25-
2131. Largo do Machado.

(F 19658) 3
/"OPEIRA oü arrumadeira, ofe-"-' rece-se para oasa de familia
de tratamento, nfto faz questfto de
ir parra íóra, dando de si es me-
lhores referencias; tratar á rua
Palsandú n. 253. (F 19332) 3.
pÒPEIRÃ 

—' Preclsa-sê-de uma*— com multa pratica de pensão,comercial, branca de boa aporen-cia, bom ordenado; á rua Paulo
Bergorlo n. 12, 2o. Praça 15.

(H 7512) 3

/_.F_R___-__ uma moça portu»*-» guesa, para arrumadeira de ca»
sa de familia de multo tratamen-
to, é de confiança, tambem sabecosturar alguma coisa. Falar narua da Assunção n. 135, casa 5,Botafogo. (F. 17746) 3
/QFERECE-SE unia moça alemã,."-* 

para copelra e arrumadeira,
em casa do famlll» de tratamen-
to. hotel ou pensáo; a rüa Vis-conde da Gávea n. 54.'-

l. (F. 17417). 3

pRECISA-SE ele uma emprega-
A.du; á rua General Roca n. 121,
ca—» 3, para tedo o serviço do-
niB»tlco.  (F 17487) 3

PRECISA-SE 
deT-mo- copelro.

cou» pi_tlca de pensfto; s,
rua dos Andradas n. 58.

IH 2827_8) 3
Tí-ECISA-SE de uma 

" 
boa go-A vernante Inglesa ou alemà pa-

ra cuidar de tuna menina de 12
ano.»: trata-se a rua Baráo de Lu-
cena 1». 67, Botafogo. Tel. 2S--383.

(F 17018) 3

pRECISA-SE de uma emprega-
* da, para arrumar o passar ai-
g—n— roupas, dormindo no alu-
guel; íamllla de trea pessoas, a
sua dos Bandeirantes n. ô2.

^^ (H. 21081) 3

pRECISA-SE de uma empregada
A. qtie 'durma no aluguel, para
todo ei serviço de um- casal sem
filhos; á rua Conde de Itagual
n. dl, apartamento 6. Tljuca.

(H 28112) 3

/¦JP-E-C-E-S— uma moça para —¦-*-' rumadeira e copeirar, orde-
nado :i-4WO0, casa sem luxo; árua Hormenegildo de Barros n.
62, telefone 42—_¦„_.

(H 17840)
riFERECE-SE uma moça de côrv-' para eopelr» e arrumadeira.
pr.rc casa de casal ou familia detratamen—; ordenado 150J000; A
rua da Passagem 111, telefone .6-
1821». (H 21327) 3
/QFERECE-SE uma moça para co-*-* pelra ou arrumadeira, prefe-rc-se Catete; á rua Senador Pom-
peu n. 51, caea 1. (F 19717) 3
/-VFERECE-SE uma moça para aF-"-» 

rumr, di referencias, -dorme
íóra: procura-la á rua Visconde
d« Pirajá n. 275, casa 1, Ipanema.

- - (F. 17984) 3
/"\FEREOE.SE uma boa arruma-"-^ 

deira, de côr, sabe coser bem,
dá boas Informações, vai para fora,
á rua do Catete n. 21-1, ca3a 21.

(I__23_68) _3
rjáFERECE-SK senhora de con-."-» fiança, com referencias, paraos serviços leves de um casal, me-
nos lavar e encerar, ou para cuidar
de uma criança,. telefonar até ao
melo dia para 28-3198,- nio serve,
bonde da Galeria.- .- (H. 6) 3

tas. Pede
0789.

SERVIÇOS DOMÉSTICOS

AMAS DE LEITE

A MA DE LEITE — Oforeoe-saA ama de leite de côr parda, lei-
te novo dc 15 dias; tratar na rua
Ipanema n. 63. (.H. 21186) 1

pRECISÀ-SE de amcs_dè leiteA á rua Marquês de Abrantes
t». 48. Caea dos Expostos.

IC 35632) 1

EMPREGADAS DOMESTICA-

/-OPEIRA-asrrumadeir» — Pre-*- cisa-se com pratica e que d*reieo-encias; á rua Alzira Bmndfto
n._?3- (H 7571) 3

COPEIRA 
— Prec!cm^e"de uma'— com pratlea de pensfto; trata-se, á Avenida Pedro II n. 153S^Crlstovam. ^ (h 169) 3¦gMPREGADA — Precisa-se para—*¦ todo o -erviço; á rua Sena-

dor Pompeu n. 24, sobrado.
(F 19263) 3¦gJiVIPREGADA — Precisa-se, pSíitodo o serviço de uma e»sa

de família estrangeira; & rua dasLaranjeiras n. 32. (H. 21125) 3
J7JMPREGADA 

— Frec!._-'s_-de
uma mocinha, para tomar

conta de uma criança de dois anose mais alguns serviços leves: árua Martins Pena n. 9.
(H. 51) 3

7\F_R_C_-SE uma empregada d»**-» Sfto Paulo, para todos o» ser-
vlços. para casa de easal; _» Praça
da Republica n. 199; telefone 24-
"O-- "-.•'•.. (H. 25) 3

fil-RECE-SI" Um» mejça, côr"—^ 
branca, para copelra oU arru.

madeira, á rua Sorocaba n. 118.
casa 1, Botafogo. - (K. 48) 3

/"VFERECE -SE uma moça portu-"¦•* 
guesa, para copelra ou arru-

madeira ou ama seca; & rua do
Livramento n. 58, deposito.

 (F. 80) 3
rvFER_CE-SE"uma moça" do 18
y anos, para auxiliar de escrito-
rio. náo tem pratica porém sabá
bem o português e datilografia;
telefone 27-5952. (H. 31002) 3
/-QFERECE-SE uma mõçã-de côrs-e morena, para copelra e arru-
madeira ou casal sem filhos pa-ra todo o serviço, menos lavar «encerar, dorme íóra ou no alu-
guel, telefone 27-4306, das 9 ao
melo dia. (H. 101) 3

pRECISA-SK empregada branca
A para. todo o serviço de um ca-
eal sem filhes residente no Le-
blon. Bom ordenado. Informar
A rua do Lavradlo n. 137, sobra-
do, das 12 as 18 roras,

(H 28342) 3

pRECISA-SE de uma boa arru-A niadel: . e oopelrii com pratica
e que dè ba—, íníormaçòecs; á rua
C__me Velho n. 171, para tratar
oas_9__o, 14 horas. (H 7544) S

pARA qualquer serviço brando,A eni casa onde lhe ensinem a
costurar, ofcrece-£e moça baiana,
podüido mesmo cozinhar, lnfor-
mações, 27-0320; á rua Montene-
gro n. 284. Ipanema.

(F 20891) 3

/-"102_N_EIRA do trivial fino *— Precisa-se para ce_a de íaml-
i lia de tratamento, dormindo no

| emprego. Avenida Carlos Pelxo-to n. 40 (antiga Ladeira do•"•"•ne). (F 10623) 6
jnoziNHEIRA _ Prcclsa-se pá5ã
rT. _*V5*,t*- Pequena família, no£~tado do Rio, distante 4 horasde viagem desta. Capital. Tiatara Praça 15 de Novembro n. 20, 6»andar, aala C03. („ 7583) 6
("OZINUEIRA — Precisa-se 

"de
*-* uma cozinheira, que seja as-selada. p.»i_ cozinhar o trlvlalPaga-se bem. Rua Gomes Car-nono n. 118. Ipanema.

IH. 7.595) 6
/-•OZINHEIRA ae íórno e fc--»,"—' 

preciia^íe com muita pratica,á rua pasembargocior Izidro i26.Tijuca. Pagu-se oem.

pRECISA_SE de üm» alude—t»a de cozinha, com'¦' pratica do
pensio; á rua Coronel Pedro Al-
vea!_?05i (H 280^1) a

pRECISA-SE de uma: cc-inhêi-
ra, que lave, paga-se bem, n»

______»__ n..l65.- (H- 7046Í a
pRECISA-SE de- uma cozinheiraa perita na cozinha francesa,
com boa» wferenclas, .trata'-'_é ã,rua Almlr%_te Tamandar- n. 20.
Apartamen*- ',6. (F 7148J 8

üSâ59,
I^MPREGADA paraJ— lavar, precisa-—•,conde de Abaeté

-ITIUVO de alio tratamento, com
» tres filhos pequenos procura"nurse". ama seca ou governan-te idônea, meia Idade, podendoviajar. Cartas para H. 94; na por-tarla deste Jornal. (H. 94) 3

pUECI3A-SE, en» casa de p_-A queua íamllla; empregada pa-ra todo o serviço, menos cozinhar;
a rua Bento Lisboa n. 66.

(F. 19.525) 3

pRECISA-SE de uma perfeita cõ-A pelra e arrumadeira; a rua
Alzira Brandão 51-AA — Tijuoa.

 (H 747 , 3

pRECISA-SE de uinei mocinha'A . para serviços ; leves e olhar
uma criança; á rua -llario Ri»
beiro n. 3'-, casa 10. Praça da Ban-
d«lra.  (F 19306) 3

p—-CISA-SE empregadas. co-A pek-aa, arrumade-ras, cozi-
nheiras, lavadeiras e amas secas;
á Av. Marechal Floriano 219, sob.

(F 1930B)' 3

pRECISA-SE de uma boa copelraA com pratica e que dè reíeren-
cias; a rua Paulo Barreto n. 46.
Botafogo. jF 19296) 3

pEQUENÃ-fámlliã' e-t-angelraA precisa de boa empregada; á
rua Anibal de Mendonça n. 202,
o-» 1. (F 20327) 3

pRECISA-SE de' empregada para•iL cozinhar e lavar em casa de
tres pee-oae; á rua Japerl n. 32.
Rto Comprido. (F'20926) 3

pRECISÀ-SE defuma empregadaa pura., eervlços leves; á rua do
CUnhã ip 19.' — Catumi?l.

..__- 
'.____. 

______ IF 20911) 3-.^NSBOISAüssÉ 
de uma menina, dea 10 a 14 anos, para ama seca

de um menino robusto, com sete
meses; a. rua da Passagem n. 163.casa 27. (F. 17761) 3

LAVADEIRAS E
ENGOAIADE1I...S

A LUGA-SE uma boa lavadelra e
-*-— engomadelra, para casa de fa-
mllla de tratamento; trata-se a
rua Moreira Pinto n. 17, telefone
43-2712. (H. _ )_4

A JUDANTE que saiba bem en-__ oerar, precisa.se, para servi
ços domésticos;
n. 222, pensão

pRECISA-SE de unia emprega-A da de mela Idade, para toda
o serviço, pora, casa de. ÍamUla;
tratar a rua Copacabana n. 1.135,
ao lado do 1.133. (F. 17717) 3

pRECISA-SE de uma eenhoraA idosa para serviços de um
oa—il e um filho; - rua Gruaal 71.

(F 7202) 3

pRECISA-SE de uma una eecaA de côr branca, cem praticado serviço e para uma criança de
sete meses, pagando -ae o orde-
nado de 803000. Procurar á rua
Visconde de Pirajá n. 504. Pedem-
se referencias. (F 20866) 3

á rud Palsandú
_(H. 63) _E

A CEITAM-SE roupas para lavar
¦"¦"A em casa, à rua da Passagem
n. 111. ¦_ (H. 7Í) _¦jiíOÇAS — Preelsam-ee para ira-
-*A balhar em lavanderia; Avenl-
da Pasteur n. 310.

(F 17704) 4

pRECISA-SE lavadelra. eô ser-
A ve que durma no aluguel; á
rua Senador Furtado ,1. 1X1

(F_13957)_4
pRECISA-SE do (luas perfeita»A engomadelra eom pratica de
lavanderia, precisa-se de 1 senhor
para lavar ternos e vestidos de se-
nhora» e passar: á rua Rodrigues
dos Santos n. 56. Estaclo de Sá.

(H 28343) 4

pRECISA-SÉ de uma-lavadelra
A e engomado.»- de lustro; á
rua Haddock Lobo n. 426. ,

(H 7564) 4

pRECISA-SE de umn empreg».
A _a- para- lavar-/roupas e . pe-,
quedos eervlços, e. uma mocinha
para tomar conta de crianças —
Tratá-se á rua das Noves 10 —»
Sàntse. Tereza. (H 28442) 4

pRECISA-SE de uma empregada
A para lavar e mais serviços Io-
ves; A rua Conde de Bonfim 644.

(H 26403) 4

PIMPREGADA*— laviu-,
__Ui—su:

cozinhar e
, a rua Vis-

10.
(F. 17455) 6

para cozinhar" e
precl—i--e a ruu Dr.

• 91._v .F 20888) 6
Tl|_i_PREGADA — Preclsa-se.de

uni»», para cozinhar e outra
paia pequenos serviços de casa decasal e duas crianças, a rua Jus-Unlano du Rocha n. 139.

(H..,82) 6
ÜMPREGADA sabendo cozinha.a- o trivial fino, oíeiece-ee paratedo o serviço de ua casal semlllros, ordenado 150Ç000, chaiBur
telL 26-2771.  (.H 2UC0) 0
Tj»MPREGADÒ para ajudar na cõ-a- zlnha e outros -erviços, p_-
ga-se uem; à rua urugualana 5— 2o. andar. Precisa carteira

 F 19733)_8

|7_MPá„G_DÁ precisa-se de umaA- que saiba cozinhai e durma
no a»ujjuvl; á Avenida MeloFruu-
co n. 1.3, Leblon. ,H 21317) ã
/-\FÉRECE-SE uáia moça para*-» cozinhar par.i casal sem filhos
ou cop.lra e arrumadeira, dá re
í-i-eiic.ú-, á rua Marquês
Aòranusà n. 22, ca^a _9.

 (F 20391) 6

pRECISA-SE de uma boa empre-a gada para cozinha ¦ e lavar
roupa, casa da pequena família,
tambem se precisa de uma-' ar-
rumadeira. Paga-se bem exigem-
se pessoas serias que 6a!ba_l tra-balhar; a rua Rego" Lopes _. 36.T1Jnc*»- ' ¦¦ iH 7402) S

pRECISA-SE de uma boa' cozi-a nheira á rua Francisco Muia-
.torl.ni-.33i lF 1.19502) «
pRÉCISA-SE de uma 

""__a~coz7-*
a nheira, á rua 'j —.idiuo . toAmaro! n. 56, loja. ;j-I 21072, S

pRECISA-SE de uma boa" cozi-•*• nheira para pequena família.de tratamento; pega-se bem; tn»-
ÍÃf á.rl,a An_el<- Blttencou-t 105.V_I____lje_________jaiO_8)'. a
pRECISA-SE de um cozinhêirõTa a rua Marlz e Barros 59; Bar- 

 (H. 21.235JI.•. rj
pRECISA-SE de uma cozinheiro
r«v-»IaVaí_-Sa*'ilua Dr* AristldesLobo n. 238. (H. 211238) ¦'._

pRECISA-SE de empreiãdi^pir-
B:„irf),?.^, T0°2ln"a-- e passar; á ruaHaddck Lobo a. 217,. casa XTI

(H. 139) S
pRECISA 

-SIS de uma cozinheiraa para casa de família distinta,
a rua do Catete S2, 1".

(H-7732) .6
pRECISA-SE de uma cozinhüra.a com pratica d*, pensáo; á ru»

(H 17!) »Acre n. 26.

COZINHEIRAS

rj.FER,EC_-__ um» moça breno»"-» 
de ba» aparência para arru-

madeira de hotel ou de casa de
família, residência rua das La-
ranj„ras n. 3, quarto 20.

(H 2-1210) 3

¦n*SPINGARDA — Sendo preço~ módico, compra-se uma, ca-libre 28 ou 32, telefonar para 28-4094, Nelson. (H. 3S) 3

^MPREGADA 
— Precisa -sTpõra-*-1 cuidar de roupa e limpezas decasa, poderá Ir tres vezes na se-mana; tratar á rua Barão de Mes-

quita n. 127, casa 19.
(H. 61) 3

A LUGAM-SE arrumadeiras, oo-¦*•""•¦ pelras, cozlnhalras e mocl-
ilha-, pana £crv.çoã leves cu ornai
stsci-.. lavadeiras e engomadeira-i
a A»'cmda Passos n. 107. 1" andar,
telefone 43-1848. Deollnda e Silva.

 IF 2407) 3
A LUGA-SE uma senhora da côr-**»¦ dando referenciai, de «ua con-

du tu, para lavadelra cu tse-rviço
de um ca.ai; a rua Marquéã ue
Aúrameã n. 170, qu....j 13.

(P 13931) 3
c-ruma-

ideii-as, cozinheiras,
amas secas, ofe-recem-se; ã Av.
Marechal ílorlauo n. 219. sob.
Tel. 43-J631. (F 19307) 3

ALUGAM-SE, copelras,
¦** tí_.r«its, lavad_i.-a_, cos

A LlIOAM-SE empregadas do-¦-*"-*¦ nie_tJcau, brafillclrutí c eótran-
E_*irs_», na Agenc.a Alemà de Co-
paccbana: á Pí-ü-m S.rzcdslo Car-
rela n. 23, tel. 27-7125 e .7-7210.

(.11 7279) 3
A LUGAM-SE copeir_3, arruma-•**¦ d. iras. l-Vüd.iras, amas se cas

moc.nhas e coziQh.iras, praticas
c c_m boas referencias, á rua do
R.achuclo n. 155. Tal. 22-5556,
tene-o. (F 13325) 3
A LUGA-SE uma arrumadeira,

•»»¦ para arrumar, por hora. cem
bcas re [.rcnclas e outra para o
dia ted.: á rua das Laranjeiras
i». 5. quarto 20. (II. 21097) 3

ALUOA-SE 
"liai 

meça"" ds 
—côr

***** branca pr»r.. _n.a r2-<?c_, dic-es
b«->C- informaçóe* d^ »ua conduta;
á rua João Caetano n. 115.

(F 19563) a

-pjMPREGADA — Precisa-se, para-*— todo o trabalho de um casalsom filhos e que saiba cozinhar otrivial, á rua General Caldwell
n- 164. (F. 17983) 3
l^MPREGADA — Precisa-se de-*-* uma para serviços leves, eracasa de um casei; á rua do Ria-chuelo n. 169, epartamento 9.

IH. 151) J3
T-iMPREGADA — Precisa-se para
_¦— caia. de pequena íamllla, quedurma no aluguel: para cozlnh--re lavar; A rua 12 de Maio 194,Gavea- (H i»») 3
Tj_»MPR_GADA — Preciea-se, para*—' tedo eervlço de um casal; árua Alzira Brandào n. 25. casa 17

(H 7016) 3'¦CJMPREGADA — Preclea-se 
"de

y uma para arrumadeira e maisalguns serviços, que durma íóra: árua 6. Pedro n. 345.
(F 10895) 3

T4/JOÇA chegada ds Pernambuco."a oferece seus serviços, comoarrumadeira, em pensão ou ho-trl, o quem Interessar, dlrlja-se
por íavor: A Ladeira SenadorDantas u. 11. — Palmlra.

(F 20834) 3

OF—SBCSE-3E 
uma, moça de

vinte e poucos anos, portu-
guesa, para arrumadeira cu ama
seca. Trata-se á rua Belíort Roxo
n. 5. Tratar com o porteiro.

(H 21216) 3
rjJFERECE-SÉ uma moça" de 18^ anos para copeirar c arrumar,
em casa tíe tratamento; ordenado
100S0OO. Rua Corurlpe n. 50.
Estaçáo Marechal Hermes.

____19.j_s5> 3
/ JFERECE-SE uma moça, vinda»-' ha pouoo do Interior, paraama seca ou serviços levo..; pre-fere crianças, pois tem, verdadeiro
amor por elas. Quem precisar é
favor procurar á rua Marquês de
Sapucal n. 22, casa 10.

(H. 7.650) 3

p»EO__A-S3 urgente de umaA criada, para todo o serviço da
um» senhora, cx _.m_e referen-
cias; trata-se na !ua Ccnselhei-
ro Olegarlo n. 33.

(F 17734) 3

pRECISA-SE de uma arruma-a deira qu.» eeja moelnha, paracc; de pequena família; á rua
Viana D.amond n. 83. Vila Isa-
hei- (F_ 177S0) 3

pRECISA-SE do uma copelra-e
A arrumadeira á rua Bario de
Jaguarlbe n. 384. — Ipanema.

(F 20918) 3

OFERECE-SE 
uma moç» portu-

guesa para copelra e arruma-
deira; & rua Humaltá 73, Bota-
fogo. (II 7736) 3

OFERECE-SÉ 
umu, moça chego-

da do norte, para oa—1 de bo»
ÍamUla ou pensáo, p_ra copei—lt
ou arrumar; A ru» S_caduia Oa-
bral n. 307, pao» 2. (F 19596) 3
/-)F_jr__E-SE uma empregada"¦•* 

de Inteira confiança con» na
melhores referencias para tra-ba-
lhar por horas em apartamentos,
por favor, tel. 2Ü-3182. (H 7716) 3

¦vrociNlIA 
educada sem com-

*¦'*¦ promlssos, preelsa-se para ser-
VÍÇ03 caseiros e que durma no
emprego prefere-se de côr ensina-
se bordado, etc., nas horas V«.gi»
o.-denado 4OSO0O psira ser tratada
como da fimllla. Telefone 28—
1570: à ru» Sáo Crlstovam 620.
caía 4. (H 7133) 3
TAíTÕça — Precisa-se de uma «n-•*"•"¦ pregada par* todos os servi,
ços da cesa de um casal. Informar
á rua Senhor do» Pe-sos n. 193.

_^ (F 19504) 3
/~_.FERECE-SE" um» moçi claro^-* brasileira para arrumar e co-
p.irzr pera fomilla de tratamen-
to. sendo pequena família faço os
dois serviços e f.cnllia grande um
serviço tó. Telefone 25-1493.

/-|F____CE-6E uma meça portu-"*¦» 
gu-sa por» casa de íamllla

pequena cu par» um «—sal, tem
uma filha ds quatro anos, sendo
possível queria leva-la. Respostas
para á Avenld» Gomes Freire 108.
terreo. tel. 3--__-0. (F 19089) 3

pRECISA-SE de uma ama
seca de côr branca, que

saiba lêr c escrever, c que
dè referencias de casa onde
tenha trabalhado; á Praia
do Russell n. 180. Depois
das 10 horas._(C 56228) 3
pRECISA-SE de eopelra»,-cozi-
A nheira», arrumadeiras. lavadel-
ras, amas secas e mocinhas pagam-
se bons order.ados, trazer roupa-
A rua do Rlachuelo n. 155.

(F 152B9_S

pRECISA-SE pora catei estran-
*•> geiro, de empregada de con-
fiança, para tomar conta de me-
nina de 4 anos e eervlçoâ leves de
casei; tratar: Palácio Rosa, apar-
tamento 512. Largo do Machado.

(F 19119) 3

PRBCISA-SE 
de arrumadeira»,

cozinheiras, copelras, mocl-
nhas para serviços leves ou smas
secas, lavadeiras, engomadelres: á
Avenida Passos n. 107. Io andar,
sobrado. Deollnda e Silva.

(F_ 2108) 3

pRECISA-SE de uma empregaõ»A pa.. pequeno, familia; á Ave-
nlda 28 de Setembro n. 114.

(F 20611) 3

pRECISA.S2 de um» copelra ea arrumadeira. X rua Marinho
_ .... _ n. 28. Sont» Teresa, estaç&o do

(F 1«62_) Jj curvei.. F. 17407) 3

pRECISA-SE de uma boa empre-A gada para arrumar, copeirar
lavar e passar alguma roupa, or-
denado 60JO00; tratar á rua Ja-
cegual n. 53. — M—v.Cíiuã.

 I.F 16891) 3

pRÉCISA-SE" arrumadeira para•¦¦ c__4i de caga.; a Avenida Por-
tugal n. 24. — Praia Vermelha.

(H 21O04__3

pRECI3A-SE de uma copeira-ar-a rumadeira, que d5 referencias
e qu» durma no aluguel. Paga-
se oem; a rua Alegrete n. 38. Laranjeiras. (,H_28221) 3
pRECISÃ-SE de empregada, &rwA Nascimento Sllvu 163, apart. 2Ipanema. (F_19379) 3

pRECISA-SE dõ uma emprega-
„,da" p,lr:l caaa de pequena fa.muia e que durma no empreso, á

•ua £°,m Paator n- 157* Fabricaa°_ch___ (P- 19546) 3
pRECISA-SE dc um boa copei-a ' ra, branca, para pensão; ft ruaPareto ll._42._.  (F__19337) 3
pRECISA-SE de uma emprega"-a da, em casa da pequena fami-lia, para ajudar era serviços dcoasa, náo se faz questio de côr:á rua Acre n. 81, sobrado, fundos.

(H. •31164) 3
pRECISA-SE, par» todo o 

"scir-
*¦ viço do casal que trabalhafora. residente na Tljuca, de umaempregada de mela ldoda e deabsoluto respeito e iem compro-mlssos: trata-se à rua GonçalvesDias n. 49. 3° «ndar.

.._  (H. 21161) 3
pRECISA-SS do criada 

"para 
todoa o serviço, menes lavar, em ca-sa do pequena íamllla, prefere.soportugúísa; tratar A rua Baronezado Engenho Novo n. 73. Jacaré.

(H 21123) 3

A LUGAM-SE, par» dormir no•r*. emprego, arrumadeiras, co-
pelras, cozinheiras, lavadeiras e
mocinhos, com referencias; a rua
dos Inválidos n. 12, sobrado. Te-
lefone 22-3364, com o Sr. Pepe.

__ (F 17160) 6
ALUGA-SE bca cozinheira do-"*• trivial fino e variado; á rua

Marque—i dos Santos n. 23, tel.
25-4S30, ordenado 180*000.

iH 755õ)_6
A LUGA-SE lima boa cozlnhira

A-— do trlvlal ílno, para casa de
pequena íamllla do tratamento,
dando referencias, faz nu.ra» e
doces, na rua Marquês de Abran-
tes n .185, telefone 26-2918.

(H. 00) 6
A LUGA-SE uma cozinheira do-rA trivial Uno, para casa Je pe-

quena íamllla, dormindo íóra.
Trata-se á rua Copacabana n. 61,
fundos.  (F. 19.715) 6

.1 U_REOE-SI5 uma ótima cozi-v-^ nheu-i de-forno e fogão paracasei s.m filhos ou uma sínnora
_o; tíá boas referencias, levando
em sua companhia uma filha; á
tua Barão da Torre n. 100, casa 4.
Ipunema. (F. 20.9Bo) 6
/"JFERECE-SE urna senhora de"-^ 

m«la Idade, da côr parda,muito ligeira' e limpa, para tra-
biilhar em casa de família ou peu-sáo ou hotel para arrumadeira e
oopeira, dá boas referencias, vai
tambem para rora; a quem inte-
ressar. por íavor, a rua Martins
riirrelia n. 12, Botafogo.

(1". 17704) 6
/"VFBRECE-SE uma boa cozinhei-»-» ra de íorao e fogão, para ca-
sa de íamllla de tratamento, d»
reíeronclas, ordenado 230ÇO0O, a
rua Voluntários da Pátria n. 46,
casa 5. _ (,H. 106) 6
/"jFERECE-SE uma boa cozinhe-í-" ra de forno..e íogáo oom pra»tica de pensão oü colégio, poden-do ser procurada d rua dos Arcos
n. 29, quairto 12, l" andar.

_ (H 7554) 6
/jFÈRÉCE --"lima, boa cozinhei-"-' ra, de forno e fogáo, para casa
de familia de tratamento, nâo ia-
zendo quesiao de dormir no alu-
guil; trata-se á rua D. Mariana
»¦ 38. (F__17988) 6
/QFERECE-SE uma cozinheira"•-» 

portuguesa para pensão ou
casa . de í—nilla. Trator A rua
Visconde de Itailha 307.

(F 19621) 6
/"IFÊRECE _E uma perito, cozi-"-' 

nheira com bastante praticade pene&o, limpa e dasembí-raça-
da; tratar á rua Sá Freire n. 61,
telefone 28-8822, chamar o a_un-
clante. IH 7331) 6

pRECISA-SE de rap-, J_.a'"la-a var louça, que ajude na co-z.nhii, para pensáo, com pratica: a
de] ma Buenos Aires 108, sob.

(H 173) •
pRECISA-SE de cozinhaira~r>ar_a pequei»-. íamllla, a rua 19 deFevereiro 101, apartamento 4.

F 19738) d

pR-CISA-SE de um ajudant»a para cozinha com bastante
pratlea; Hotel Vista Mar. _- Ru»Cândido Mendes n..283.

(H 21339) 8

pRECISA-SE"de empregada quaa cozinhe, arrume e durma noaluguel e dê refetrencie-;' orde—&.dio 100$; à rua André C_v_lc__tl
n._82. ^(H 28523) «

PRÉCISA-SE de excelent.
cozinheira de primeiraordem, de forno e fogão,

que saiba cozinhar na per-feição, tendo já trabalhado
cm casa de grande -'traia*
mento. Deve dormir fora.
Bom ordenado. Telefonar
depois das 9.30 horas para27—S558. (H 77) •
pRECISA-SE de um ban1 «Ji*-A dante de cozinh» oom muttt
pratlea de pensão, exige-se car-tolra profissional; á Avenld» Bt*Branco 10, Io andar .'<H 

38663) %,

PRECISA-SE 
áa uma bo» eo_-.

snheira; A rua, Bimoo» AisnM'
186, 2o andar. (H. 126) "

_ 
*02-_»IHEIRA e arrumadeira —

*— Precisa-se, em casa de peque-
na família, dormindo íóra do alu-
guel, à rua Rosa e Silva n. 118,
casa 10. Andarai. ,F. 17412) 6

- Quo tambem
umaçâo. Precl.COZINHEIRAauxilio na

sa-se A Praça Tlradentes, 20. Pa-
ga-se ben».  (F 17690) 6
i~*OZINHEIRA — Precisa-se de*- uma boa cozinheira para casa
de pequena familia e que durma
no aluguel. Paga-se bem, à rua
Visconde de Pirajá n. 472, Ipane-
mai (I*___7331 )_6
("-"03INHEIRA 

— Precisa-ssê para"— •¦> trlvlal; na Avenida Subur-
bana n. 87. Benflea.

(F. 20.930) _6

COZINHEIRA 
— Precisa-sè uma

cem pratica do trivial para
casa de íamllla; ordenado 100$ —
Cate • 04, 2o andar.

 (F 10514) 6

COZINHEIRA 
— Prec—s-se ativa,

que durma no aluguel, que
faça outros eervlços em casa de
casal; exigem-** reíérenclas; tra-
tar das 12 ás 13 horas. Rua Cons-
tante Ramos n. 157, Copacabana.

(.P 7420> 6

/AFEn—__-SE uma cozinheira"-" 
para o trivial ílno, dormindo

fora; tratar á rua General Seve-
.-lano n. 100, casa 14. Ordenado
12080.1. (H 7740) 6
/ It-r-ECE-SE um cozinheiro deJ forno e fogão para hotel ou
[.ensão de tratamento; tambem
vul psir.» os Estados. Telefonar,
por »avor, para 25-5064.

(H. 21.272) 6
,í wFERECE-SE uma moça parav-/ cozinheira, arrumadeira ou
para todo o serviço de uni casal;
ordenado 1306000. Recados pelotelefone 26-3091. (F. 19.531) 6
/"yFiüi-i—cI—•_— uma cozinheira ou*-* copelra cem pratica de pen-
«Vo. Trata-se á rua Dr. Ezequlel
n. 20. {.H 2,1203) 6

O.'1—t—__-__ 
um bom cozinhei-

ro de forno e íogáo para ho-
tel e gr-ucia pensáo, d&o-ss boas
referencias. Tratar pelo telefone
25-44i_.. (H 28500) tí

OFERECE-SE 
uma cozinheira pa-

ra peaisúo, de íorao e fogão,
com be—tente pratica de pe_-áo;
não dorme no aluguel; tel. 26-
0015. (H 203) 6

PRECISA-SE 
de uma eoalnha

par» o trlvlal, psra easa »•_¦_
pequena familia. Rua Dias è__
Cruz n. 445. Meyer. (H 7808) gq
pRECISA-SK de wna exxzínheh-st
A do trivial ílno, que durma nir»
aluguel. Ordenado 120»000. Exi-
gem-se referencias. Ru» Marque»r
de Olinda n. 10. Botafogo.

IH. 21.230) j|
pRECISA-SE de bo*. oc-lnheirr»
A par» cas» de oas»i sem filho»,
que durmo, no aluguel; A ru»
Coelho Neto n. 25. Laranjeiras.

(F 17506) »
T>RECISA-SE de ótima cozinhei-
a ra p—_ eaaal trancos. Exi-
getn-se referencias; quem nAo es-
tiver habilitada é Inútil apresen-
t—r-se; nfto se atenderá pelo tele-
fone; pede-se co-pparecer a do-
micillo, A rua Raul da Pompela.
n. 124. (F 20982) .

pRECISA-SE de cozinheira doA trlvlal em casa, de pequon»fomilla; á rua Sáo Clemente 365.
¦ (F 17743) 6

IXtECISA-SE de U—a cozinheira

Flamengo.
-rrel» Dutra n. 11.

(F 17778) 6

pRECISA-SE de um ajudante d*A cozinha, para casa de pasto a
rua Rlvadavia Correia n. 177.

(H. 7350) .

/-vi-RisCE-SK um» empregada dos-e trivial ílno, boas referencias
faz massas e doces, biscoitos para
serviço dc pessoa sô ou para ca-
sal, saidns aos Domingos, sabe
ler e escrever. Telefono 27-1143.

(P 19052) 6

pRECISA-SE de uma »enlna*_.*• 13 a 15 enos paca tomar con-•a de uma cria- .; à rua Baráo
-**__?P°-!?_L2Í_ 302-  I6*1) 3
pRECISA-cn 

"de"uma 
ania~_èc_a cuidadosa; á rua Anibal Be-neyolo 49. sobrado. (»ntigo DonaJ""»). (H -.573) 3

pRECISA-Sn de blsrxítelr» piraa varrer casa de famlüa de se-
nhora eó e outros eervlços das
8.30 á_ 13 horas. 603 por mês,
eem compromteace para as rezas
demorar mais ou voltar de dia.
receberá a hor» » 700 reis e terá
com leo _ mols de 20$ » .0$:
tratar das 10 As 11 horas e ficar
logo. Rua 19 de rrevsrelro 70.

 (F 18538) 3

pRECISA-SE de un_» menina ste
*¦ 15 anos, para ama seca de
um» criança de um ano. a rua
Bela ns. 351, cas» 2. (H. 57) 3

pRECISA-SÊ de uma empreg».•*¦ da. para todo o serviço de um

COZINHEI—O 
chefe, moço, bran-

co, oferece-se um com boas
referencies e competente para casa
dc 1» ordem, ou de alto tratamen-
to, trabalha bem em ma-sas, do-
ces e frios de qualquer espécie;
multo asselado. Tel. 25-0899.

 _(H 7366) 6

|~<ÒZINHE_vA 
— Precisa-se, t rua*—' Osório de Almeida n. 35, de

uma cozinheira do trlvlal fino e
quo durma no aluguel; exlgem-se
referencias. (H. 21181) 6
/"•OZINHEIRA — Precisa-se de*-~' uma do trivial fino, dormindo
no emprego, dando referencias, A
rua General Polldoro n. 53.

(H. 21101) S

COZINHEIRA 
— Preclsa-ee de

forno e ícgfto; á rua Desem-
bargador Isldro n. 11. (H 21118) fl
/^OZINHEIRA — Precisa-se dé
*—"' mel» Idade, para o trlvlal fino
e variado, á rua Copacabana 977.

(H. 50) 6

COZINHEIRA 
do trivial fino. pre-

cisa-»., á rua Mari-' e Barros
n. 237. (H. 70) 6

COZINHEI—A 
— Precisa-se d»

uma á rua Lins de Vasoonce-
lo» n. 615^ | H 7S75) 6

_~*OZINHt_K.A 
— Precisa-se de

^—' uma boa par-_ o trivial; & rua
Barroso n. 59. —Caseadura.

(F 1S361) fl

COZINHEIRA 
— Prec!za-«e qus

•conheça o trlvlal _ dè abono
de «ua cendut-a; confeitaria Ma-
dure sra. Ef trada. Marechal Re»n-
gel 75. Madurelra. (F 19613) 8
r-OZINHE-cÃ — PJVcisã-líe de"¦-' 

uma do trivial para casa dc
casal, á rua Senador Eusebio 352. í»mtlla; A rua dos Inválidos 32.
terreo, telefone 43-4359. (H 90) (H. 230) 6

/"VFBRBCE-SE uu» oasal portu-*-» gu~s, sem Illhos, chegado de
íóra, a senhora para cozinheira ou
copelra cu arrumadeira, o marido
para Jardlnelro ou eucerador com
pratica de todos os serviços do-*
mestiços, dando boas referencias.
A' Praça da Republica n. 118, te-
lefone 43—2498. (H 7661) 8

pRECISA-SE de uma empregada•*¦ para cozinhar'e outra pora ar-
rumadeira que dèm referencias c
durma no aluguel: á rua Domiclo
da Gama n. 23, bairro H. Lobo.

(F 19631) 6

pRECISA-SE de uma cozinhei.»,
A para o tri»*ial; A ru» fjáo Cie-
mento n. 41. (F 20955) 9

pRECISA-SE de perfeita-cozi-A nhelr», par» cas» de pequena
familia e que durma no aluguel.
Paga-se 808000; á Avenida Paulo
de Frontln n. 565. (II. 7387) S

pRECISA 
-SE de uma cozinhei-a ra, á rua Sào Joáo Batista lv'S.
(F. 19534) S

pR—CISA-SE de uma emprega-
a da, para casa de um casal cora,
duas crianças, para cozinhar a
mais serviços leves, a ru» Pais dr>
Andrade n. 77, sobrado, estaç&o*
de Sampaio. (F. 19330) S

pRECISA-SE dc uma emprega-
a da, para cozinhar o trlvlal •
lavar para quatro pessoas; a ru»
Dois de Dezembro n. 103, Catete.

(H. 21192) 8

pR-CISA-SE do cozinheira ale-A mi, para pessoa só. fazendo
todo o serviço, menos lavar, orde-
nado 2008000 a 2503000; telefonar
par» 23.5762 ou escrever para »
Caixa Pcstu1 n. 524.

(H. 21243) 6

PRECISA-SE 
de uma cozinheira

A Praça d» Republica n. 118.
(F 19047) 8

PRECISA-SE 
do uma boa cczl-

nholra, com bastante pratleade pensáo; _ rua do Ouvidor 66.
1° andar. (H. 228) 6

PRECISA-SE 
de uma boa «Ju-

dante üe cozinha. Rua do Ca-
t_te a. 247. VUa Elite, casa 4.
¦' (H. 231) 6

PRECISA-SE 
de uma emprega-

da que saiba cozinhar o tri-
vlal fino; A rua Anita Garlbaldl
n. 25. Copacabana. (H. 7.758) 6

pRECISA-SE de" uma cozinheira
A do trlvlal fino. pi
famillo. ordenado 1.0.000,

ara pequena
)5000, » rua

Almirante Alexandrino n. 573,
Santa Teresa; telefone 32-9184.

IF. 20585) 8

PRECISA-SE 
de uma empregada

para cozinhar e lavar trata-se
á rua Santa Alexandrina n. 213.

(F 20781) 6

pRECISA-SE de uma «judante
¦*¦ de cozinha eom pratica do
r-cne-io; á rua dos Andradas 5_.

(H 38277) •

pRECISA-SE de uma emprega-
A da, para lavar e cozinhar, em,
cassa de pequena família, á ru»
Garlbaldl n. 5, Muda.

(H. 31173) a

PRECISA-SE 
rapazinho per»

ajudar aa co_uha, lavar lou-
ça, etc, dormindo íóra, -ordenado
60f000; k rua Haddock Lobo 44.

(H 21115) a
1_RECISA-.SE de uma cozinheira
A <_U8 conheça bem o trivial; A
rua do Riachuelo n. 281, apar-
tamento 63. |H 21139) fl

pRECISA-SE de uma perfeita co-
•V zlnhelra. por» oasa de trata-
mento; à rua Natal n. 39, Praia
de Botafogo. _(H. 100) S

PRECISA-SE 
de um» empregada

par» cozinhar e arrumar. Rua
Bela n. 196. S. Crlstovam.

(H. 31 273) _
PitECISA-SE 

de um lavador ri»
pratos com pratica; à ru»

S. Lula Gonzaga 7C-J..
I.H 7758) •

pRECISA —E de uma cozinhelr»
a e uma na seca a ru» Uru-
guel n. 461. — Tljuca.

(H 23401) 6
T>R>_CI_A-_E de boa cozinheira
A para o trlviel: á rua Pinhrl»
ro Guimarães n. 37. Botafogo.

(H 7638) 8

pitECISA-SE de uma cozinheira
•** paga-se bem; A rua Prcfcsscr
Gab.zo n. S06. 1H TC-C7. 6

pRECUSA-SE de _!« empresada
a para lavar e c»__o—nr: é. rua
Sfto _-_»-_-. —. 101. (H 763.) 8
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SENHORA que vive eó, cm pe-
queno apartamento, proctea

de uma empregada que saiba co
zlnhar bem e faça todo o serviço.
Paga-ee bem. Tratar 4 rua 'Sfto
Clemente a. 109, apartamento
n. fi-F. (F 19366) 6

SENHORATõlemftrmola 
idade,  __

boa cozinheira, procura co- "r>REOISA-SE de um meio oficial
ic&o em cosa de casal ou pes- . A barbeiro. Dará efetivo, que

T> ARBEIRO — Preclaa-se dc dois
meios oficiais que trabalhem

bem, para efetivos; 4 rua do RI»-
chuelo 436. (H 163) 11

do "melo
PRECISA-SE de melo oflolal

barbeiro; 4 rua Lobo Junior
367. Penha Circular.

(F 30968) E 1

locação em cosa de casal ou pes-
soa tà de fino tratamento, faz
todo o aerviço, menos lavar rou-
pss; 4 rua Copacabana n. 956,
quarto 11. ,(F 10O54) 6

COPE1ROS E AJUDANTES

fiOPEIRO, com portlca de copa
de restaurante — Precisa-se 4

rus, Bento Ribeiro n, ,11, antiga
JoAo Ricardo. ( H 28079) 9
/-tOPSIRO —¦ Precioa-ae do um
*aa'' 

qüe seja profissional, com
boas referencias; 4 rua Alice n. 51,
Laranjeiras;- tratar das. 8 As 13
¦horss.  (H. 80) 9

OP-ÜRAS — Preclsa-se para
essa de caaal de respeito, co-

peiro branco, trazendo boas refe-
renólás de casas de família. Pre-
íéró-sè quc saiba fazer sobreme-
sss * bolos para chás. Trata-se
pelo tel. 26-4040. (H 21226) 0

COPEIRO 
— Precisa-se com prA

tlca para pensão de luxo; 4
rua Senador Vergueiro 51. Tel.
25-1326. (H 7703) 9

LAVADOR 
de pratos com pratica

— Precisa-se; exigem-se refe-
rendes; tratar depois das 9 horas,
4 rua Marquês de Abrantes 110.

(H 28291) 9

0~FXRBCE-SE 
van moço para tra-

balhar em botequim, copa óu
ajudante de cozinha; com boas
referencias, recados "por favor;- 4
rua dós Ourives n. 17. Secijfio'de
Lavanderia, paro; José.

_ _ (F 7273) 9
3E-SE um rapaz para

casa de familia de toda a
confiança, para 'todo o serviço,
dando boas referencias. Geraldo
Aelos, telefone 43-2440. .(H 21114) 9

PRECISA-SE 
de um rapaz para

serviços em casa de família.
Tratar A rua S. Beato a.. 26. _.
2». andar. (H. 135) 9

barbeiro, para efetivo, que
trabalhe bem; 4 Avenida dos De-
moorotlcos a. 718, estacio de Bon-
sucesso. (F. 17745) E 1

PRECISA-SE 
de um oficial de

barbeiro, que sela oom, quem
nfto estiver em condições é favor
nao se apresentar; 4 rua Haddock
Lobo a. 79. (F 17647) II

PRECISA-BE 
de um oflolal bar-

beiro, para Sábado, na rua
Clapp n. .48, fundo», em ireate
ao Mercado. Paga-se bem.

(F. 10535) El

PRBCISA-SE 
de um oficial bar-

beiro, para efetivo; 4 rua Se-
aador Pompeu a. 118.

(H. 7600) E 1
t>RBCISA-SE de um oílcial bar-
A beiro, para Sexta e Sábado,
paga-se 30*000 ou um que faça
ondulac&o a agua, paga.se 270(000,
4 rua Lobo Junior a. 239, Penha
Circular. _(H. 21191),E 1
TJREOISA-SE de um oficial bar-
*7'beiro para. amsmhft, sábado;
paga-se beta;. 4 rüa General Pe-
dra a. 7. (H 174)-E 1

PRECISA-SE 
de um bom barbelr

ró, para. eletivo, ao Salão Lou-
relro, Beco das Cancela» a. 11.

(H. 21128) E 1

PRECISA-SE 
dó.um oftlcal de

barbeiro ' 
para amanha, Sa-

bado, paga-se. 154000;; 4 rua Pe-
dro Alves n. 225. — Praia For-
mosa. (H 7547) El

PRBCISA-SE 
de um oflolal bar-

. beiro ,para Babado, 4 rua Ben-
to Rlbelro_n. 8. (H. 17KB 1

pRBCISA-SE de um ou melo Ofl-
*• ciai de barbeiro <pará amanhA,
Sábado e mais alguns dias; 4. rua
Figueira de Melo a. 423. Sfio Cris-
tòvam.'" .'; (H 21140) B 1
DRECISA-SE de um oficial dó
a barbeiro pora emanhS, Sabá-
do; 4 rua Figueira de Melo 358.

(H 21150) E 1

pRECEA-SE de um rapaz .para
A enoerar e mais serviços. Rua
Cândido Mendes 42, Gloria.

(H 21204) 9
RECISA-SE de um bom copei-

ro, habituado a trabalhar em
casa de íamllla, que encere e que
entenda um pouco de cozinha.
Dcsejam-se referencias das casas
onde trabalhou; 4 rua José Hi-
clno a. 172, transversal 4 rua
Conde de Bonfim. ,(F. 17.576) 9

PRECISA-SÉ 
de um rapaz para

todo o serviço doméstico, em
casa de íamllla e que dê boas re-
fereacias de sua conduta. Rua
Hermeaeglldo de Barros a. 40.
Gloria. (H. 7.178) 9

PRBCISA-SE 
4 Praia do Russell

a. 168, empregado que saiba
copeirar e outros serviços domes-
tioos. _(H_sl.?i? >__?
pRECISA-SE do uni'garoto para
A eervlços domésticos, em casa
de íamllla, com referencias; 4 rua
da Quitanda a. 95, 2° andar.

(F 20966) .

pRBCISA-SE dc um rapaz õü
A moça, para copeirar, era casa
de íamllla. de tratamento, dando
boas referencias, á Avenida Melo
Matos a. 20, TIJuca.
•:•/.«. (H.21170) 9

pRECISA-SE 4 rua: Joaquim
A Murtinho a. 182, Santa Tí-
rasa', de um rapaz de 16 a 20 aaos,
por» eervlços domésticos.

(F 20799) 9
um! encetadóir

pRECISA-SE 
de

com'pratica; 4 rua do Lavra-
dio n. 55, sobrado. (H 21227) 9

PRECISA-SE 
de um empregado

para carregar agua, lavar al-
guas pratos e talheres, c* • em

Sequena 
cesa. Tra*-^-se 4 Avenida

Isrechal Floriano a. 133, sobrado. (F 195.8) 9

PRECISA-SE 
de um lavador de

pratos com pratica, 4 rua da
Carioca n. 53, pensAo. (H 7682) 9

RAPAZ 
— Precisa-se de um para

todos os serviços da casa, lim-
pesa e copeirar; 4 rua Francisco
Mui-itorl n. 46, perto da rua do
Rlachuelo. (H_7686) _9"OÁPAZ de côr, com 19 anos de-
¦*¦*' seja colocação em casa de fa-
mllla, morando no aluguel. Dá re-
ferenclas. Pedidos para F. 20087,
na portaria deste Jornal.

(F. 20987) 9

BAKBE?ROS

|>REOISA-SE de um bom oficial
A de barbeiro pare amanhfi, Sa-
bado, 4 rua de Sto Cristovam 439,
paga-«s 16*000. (H 21153) El

de um oficiai de
ira ainahhfi, Sabá-
000; 4 rua São Pe-

(F 19534) E 1

T>FÜCTSA-SE
A barbeiro pdo, paga-se 16}
dro 3C1.
¦pRECISA-SE de um oficial bar.
A beiro que trabalhe bem, pa-
ra efetivo; 4 rua Bela a. 179, Sfio
Cristovam^ (H 21079) E 1
T>RECISA-SE dê* um oficial bar-
a beiro, A rua Uranos n. 967,
estaçfto de Ramos. (H. 21103) B 1

A' 
rua Barcelos a. 100 - Oo-

pacabana, preclsa-ee cm
atelier de perfeita costureira, sa-
bondo arrumar, com pratica de
boaa oficinas. Paga-se 50*000
por vestido, tambem préc ss-iè de
uma ajudante adiantada, com
pratlcil. (F 17730) E 3

LFAIATE — Precl»a-se de üm
oficial par« paletas sob me-

dida; 4 rua Santana n. 186, loja.
(H. 146) E 3

ALFAIATE Preolsa-ee 
dó um

ajudante e de um aprendiz A
rua Senador Pompeu 114, sobra-
do. (H 28601) E 1

ALFAIATE 
— PreclEO-ee de um

bom oficial para calças sob
medida cóm pratica de oficina; a
rua da Alfaadega a. 307, sobrado.

. (F 19676) E 3

pOSTUREIRAS — Precisa-se de
as duas' competentes ém camisas
sob medida e que saibam fazer
colarinhos, para trabalhar èm
bancada. Rua Frei Caneca 311.
Oaturhbl. (H. 7.332) E 3

pGSTÜREHtA 
— Preclaa-se de

as uma branca ou clara, que cosa
bem 4 m&o e A maquina, para ca-
sá dá família, fazendo também
serviços dè quarto. Pédcm-só .ta-
ferenclas; 4 Avenida Oavaldo Cruz
vrifo. (tv_i799i>j?..3
/-W>3TU!REIRA3 ps» roúpua 

"de

v* homem, criança e camisas; 4
ruá da ConcelçAo n. 8.

(H 204) E 3
¦VfOÇA ofereee-se para ajudante

.*--• de costureira. Telef. 48-6796.
(H. 21.265) E 3

pRBCISA-SB de boas costurei-
* tas * ajudantes: 4 rua Costa.
Bastos n. 39, eobrajio, (transver-
sal 4 rua do Rlachuelo)'. Paga-se
bem. :'. _¦¦:---r:':;. 

"-_. (F. 18575) E 3

PRECISA-SE' 
de costureiras que

tenham um pouco de pratica
em carteiras dó couro; A rua Ge-
neral Câmara n. 100, 4o andar.
Telefono. 23-1114. (F 19248) ,E .3'

RECISA-SE dc um oficiei""'d»
paletós e uma ajudante de cos-

turelra para obra de homens; beco
Jo&o Inácio a. 6. Largo de" Sfio
Francisco da Priihha.

(F 19213) E 3

pRECISA-SE-dè um ajudante de
a paletós bem adiantado com
urgenoia, paga-se bem ordena-
do; 4 Praça das Noções a. 96,
Bonisuceèso. (F 7022) E 3

PRECISA-SE 
de ajudante vesti-

dos oom bastante pratica; 4
rua General Severlano 28, terreo.

(F 17961) E 3

PREOISA-SE 
de um emprega-

do português, com ou sim
pratica, para chácara do íloros;
trata-se no Mereado dos Flores,
barraca n, 20, das 9 4s 11 horns,

(H. 66) E 4

SAPATEIROS E VÍUDAN-.fcS

OPERÁRIOS pára corte da sela
— Precisa-se; 4 ruá Fonseca

Teles ns. 18 a 30, Soo Cristovam.
(F. 20668) E 5

OFICIAL 
sapateiro — Preclsa-se

de um bbm, 4 rua Barfto de
Bom Retiro a. 456. (F 17996) B 5
pRECISA-SB de maio oficial sar
a patelro ou um aprendiz com
oratlcaí 4 rua Humaitá a. 263.

(F 17B06) B 6
pRECISA-SE de bons dfiolãla
A para concerto: de calçados; a
ua dos Ahdr "> 12.. . . . .. ___(F 18994) IJ

PRECISA-SE de um bom .corta-
dor de calçado. a Luís XV,

na fabrica de Calçado Granado.
Rua Barão dó Amazonas' n. 417.
Niterói. ._'. (H 28436)JEJS

PRECISA-SE 
de um. ajudante

de sapateiro. A" rüa Teixeira
Soares a. 71. Praça da Bandeira.' ^H. 138)JB_5

PRECISA-SE. 
de um"bõm oficial

sapate.'ró para concertos; . pa-
ga-se bem. Rua D. Aana Nerl
n. 296. Sr. Natal. (H 7635) E6

pRECÍSA"-SE de um oficial' ca-'* 
patelro conceito; é. rui Ma-

Joí' Avlla.88, Praça Saenz Pena.
(H 7894) E 5

SS!
EMPREGOS DIVERSO!:

^^__________sj^Ljiimm—______

AUXILIAR 
ÓS DENTISTA •

Preclsa-se;, moça. boa 
' aparen-

cia, com. pratloa. Cartas e .nlor-
niaçâes.. parla portaria deste Jor-
nal eob-o n. H 2-"."7.

(H 23237; E

ARRUMADOR 
— Precisa-se para

hotel, qua saiba tambem en-
caiei; á rua Visconde - de Moran-
guape a. 4, 1°. .' . (H 168) E

pRECISA-SB oficial de barbei-
¦¦• ro, com carteira profissional
para efetivo; 4 rua Uranos 515
— Bonsucesso. (H 28437) E 1

PRECISA-SE 
de um bom oficial

de barbeiro; 4 rua do Carmo
n. 15. (H 26510) E 1

PRECISA-SE 
um oficial, de bar-

beiro para Sábado, paga-se
15300. Rua Maria Amalla n. 5.

(H '7766) E 1

PRECISA-SB 
de um oílClAl bar-

beiro para Sabádo ou eletivo.
Rua Teixeira Soares n. 71. Praça
da Bandeira. (H. 137) E 1

PRBCISA-SB 
de um bom oficial

dc barbeiro para Sábado, pa-
ga-se 17*000. Salío dos Diários.
Edifício 13 de MAlo. Rua 13 de
Maio ni 33.' (H 7730) E 1

PRECISA-SE 
d* costureiras pa-

ra vestuários de crianças coin
pratica, dá-se para fora, flador;
4 Praça da Republica a. 70.¦¦ _(H 7485) B 3

FRECISA-SE 
de 

' 
costureira 

""•

perfeitas ajudantes 4 rua
Voluntários da Pátria n. 346, casa
li. 10. (H 28329) E3

PRECISA-SE 
de costureiras para

calças de brim. Pede-se amos-
tra ds calça felts para outra ca-
sa "A Colegial". Largo de Sfio
Francisco ns. 38 e 40.

(F 19395) E 3

, pptDCtSA-SE de, um bom oílcial
a de barbeiro para amanhA, Sa-
bádó, "paga-se 16», sé caso servlt
poderá ficar efetivo. Rua Oamerl-
no n. 12.  (F ÍÔ701)_E_1

PRECISA-SE 
dc Um oficial bar-

beiro para Sábado; paga-se
159000. Rua Estacio de Sá 120._(H. 

134) E 1

PRECISA-SE 
de um Ofió!_Í"bãa--

beiro porá amanha. Sábado;
paga-se bem; 4 rua Salvad»? Oor--
rcía 56. Tel. 27-0784, Salfio Leme.

(H 202) X 1

BARBEIRO 
— Preclsa-se de um

oficial, para hoje o Sábado,
paga-se 21K0O0; 4 rua Dr. Bulhões
a. 249, Engenho de Dentro.

(F.21137) E_l
ARBEIRO — Preclea-se oficial

para amanhA, Sub-ido, paga-
ee 15»000; á rua: do Núncio 78.

.(II 7543) E 1
ARBEIRO — Precl$a-se do um

oficial de barbeiro. 4 rua da
Gamboa tt. 153; (HJ7570) E 1

ÃRBEntÕ"— Precisa-_e:de um
òu melo oficial com bostan-

te pratica para efetivo; á Avenl-
da Amaro Cavalcante n. 83a, Jun-
to 4 Estação do Encantado.

-(H 7572) EJ
ARBEIRO 

~ 
pFeclsa-se para

amanhA, Sábado, desemba-
raçsdo; paga-se 166000, ou para
efetivo, ordenado a tratar. Sal&o
Gávea, rua Visconde da Gavca
a. 96. Telef. 43-4592. Américo.

(H. 7.594) E 1

CAXEIROS E AJUDANTES

CAIXEIRO 
— Preclsa-fie de um

de 15 a 18 aaos, com ptatlrc
de secos e molhados, .-ua e boi-
cfto, coin carteira profts&.ouel; 4
rua Dr, BulrOee n. 160. Eng. de
Dentro. MH 210102_B 2
/"^AÍXEIRO — precisa-aef oom
as pratica de secos e molhados;
4 rua Bulhões Maciel n. 399. Pa-
rada LUcas. (F. 20.962) B 2

CAIXEIRO 
— Precisa-os dç um

V pára balc&o e algumas entre-
gas, aa padaria das Famílias, á
rua 24 de Maio n. 457. Pedem-
so referencias. (H. 21.228) B 2

PRBCISA-SB 
de Uma acabadelra.

d_ calças, pega-se bem, dá-ee
eervlço para fazer em cosa;. 4
Praça Üllda- a. 11, cosa 18. Tl-
Juca. .. (F_20953) B 3

P"RECISA-SE 
de boas ajudante»

e aprendizes, com pratica de
oficina, para vestidos Unos; A rua
do Resende n. 82, sobrado.

(F. ,19533) B 3

pfeÈCISA-SÉ de um bom oficial
a al.'alate ou ajudante, -4 rua
Marques de Sapucal n. 176.-

2_¦¦¦ 
¦¦:¦-¦ (Hi' 21185) E 3

RECISA-SE de um ajudante de
paletó ou um aprendiz adi-

antado; 4 rua D. Laura de Arau-
Jo n. 116. Av. Salvador de Sft.

(H 7650) B 3

CARPINTEIRO 
¦—. Pratlcos em

concertos e fabrico de carro-
oeria para ônibus Viação Carioca:
4 rua Conde de,Bonfim. 821. •
;, ^(H 26090) _E

DATILOGRAFO 
— Rapaz habll.

preparado e diplomado, com
pratica dè escritório, procura co-
locação, dá referencias, cartas a
O. de Araujo, 4 Avenida Henrique
Valadares n. 16, sobrado.

IH 7687) B

CO_v'i'.»_Jí---.j- 
— .--..ic.i_.-ae. com

pratica para Fabrica de Ma-
lhas. Rua Visconde Itauiia 1C9.

¦-; (H 7744) B

ENCERADOR 
branco — Precisa-

"!3 quo tenha pratica do servi-
ço de prefereicia português; exl-
gsta-se referencias; a tm Marquós
de Abrantes n. 110. (H 28290) E
'"ENFERMEIRA de boa estatura e

forte ativa <_ dedicada ofere-
ee-se para tomar conta de qual-
quer doente particular, A bolte oü
durante o dia conforme combinar,
dá referencias de'seu oficio è con-
düta. Telefone 42—1989.

IH 7150) E
LpNCADERNADORAS — Precisa-

a-" Se hábeis, paga-se bem. Traves
sa Oliveira n. 18 (H 7615). E

pRBCISA-SE de bcas ajudaates
a-.- dt costura para vestido: 4
rua da Carioca n. 48, 2° endra.
-...;..:.„,. ^_ (H 7351) E 3

pRÉCISA-SE de" aprendiz de cos-
* tura, adiantada, A rua Ancli..
de Pertence n. 51, Catete.

(H. 19) B 3

PRECISA-SE 
de uma mocinha,

pata costura, 4 rua do Rezeii-
de n. 191. (H. 14) B 3

PRBCISA-SE, 
4 rua Copacabana

n. 1.052, antigo 884, de uma
moça para cortar e coser, dormin-
do no aluguel; teletone 37-1061.

(H. 10) E 3

PRECISA-SB 
de aprendiz.» de

costura c uma menina para
serviços leves, nos horas vagas en-
sina-se costura, 4 rua Marques de
Olinda n. 41, Bota.ogo.

(H. 9) B 3

pRBCISA-SE de uma ajudante
A para costureira, 4 rua D. Ma-
rlana n. 112, l* andar.

_(H. 21085) E 3

PRECISA-SB 
de um empregado

com pratica de armazam para
balcAo e rua; 4 rUa Leandro M>.ir-
tins n. 100. (F 20923) B 2

PRECISA-SB 
de . um emprega-

do, com pratica de sedes, ar-
marinho; n&o serve do interior; 4
P.aça da Republica n. 195, lado
da Casa da Moeda. (H. 7358) E 3

RECISA-SE dè calxeiro com
multa pratica de armazém dó

mantlmehtos, que dó abono de
conduta, paga-se bem; 4 rua do
RoEarlo n. 7. (F 10160) E 3

I)REOISA-ES 
de Üm cai ve Iro,

com pratloa de tlnturarla; 4

PRBCISA-SE 
de uma aprendiz de

costura oom pratica de oficina
4 rua BarAo dé UbA n. 32.

(F 1057Ô) E 3

E.ABRICA de caixas de papelão —" 
Precisa-se de um - cortador

para maquina dé cortjr caixas de
papelão; 4 rua do Lavradlo 105.
_________ .:¦ :.'. .'. ,.(F-12963) E

LUSTRADÕR 
.. t- Preclsa-se . dé

um bom oficial na rua Sol-
vador Mendonça n. 78, em frente
ao n. 94 da rua Bar&o de Ita-
pagipe. 

(F 7319) B
TMTOÇÀ estrangeira, de magnlfi-
"A ca óparencia e óom pratica de
éàlxa, precl_a-_e para restaurante
limpo; tratar com Valadares, no
Hotel Mem de Sá, apart. 230.'

(H 7626) B

PREOISA-SE 
de vendedores sm-

buldntes para sorvete; 4 rua
Matoso n. 24». (F 17126 )_B

PRECISÁ-SE 
de meninos'para

vender balas dentro de oine-
irn.5, trabalha das 14 ás 22 ou daa
16 4a 22 horas, paga-se bons or-
denados; 4 rua Miguel de Frias
n; 35, loja. (F 20822) E

PREOISA-SE 
de oficiais enta-

lhadoroB para ordenados de
206000 a 808000 diários, e meios
oficiais, para ordenados de 12»000
6 20*000, empregos efetivos ó para
trabalho permanente e serviços
finos, para nova secção em orga-
nlzaçfio de obras de. estilo, na
Fabrica de Moveis ."Lamas", rua
Melo e Sousa n. 102, principia na
rua Francisco Bugen'_o. — Praia
Formosa, :¦¦ (F. :ilj,f~fi<B

PRECISA-SE 
de ajustãdores me-

canlcce; 4 rua General Pe-
dra n. 153. (F .19251) E

pRECÍSA-SE de pAssadelras qüe
posse càsemlra e brim è pas-

eador; 4 ruá Clárlmundo de Melo
a. 392. Piedade. Tlnturarla.

¦ ¦ ; IH 740Õ) B
DRECISA-SB ds uma enfermeira

A oo. pessoa quó. tenha bastan-
te pratica de enfermagem para
tratar de uma senhora;. .4 ruo
Otavlano Hudson n. 33, principio
da rua Tonelerõs. Telefone 27-
3126. '—(g 36332).»

PRECISA-SE 
de uma bos passa.

. delra de brim e càsemlra; 4
rua Mala Lacerda a. 149.

(F 21066) B

pREOISA-SE dó bom oílcial de
bombeiro; 4 rua Luis de Oa-

mões a. 110. (H 7498) 2

pRECISA-SE 
"dó^iuh 

lavador.!-!»
A que ealba. passar; 4 rúa Maré-

chal Bittencourt a. 5-A. Ris-
chuelo. 

'„¦:.,.... 
,: . (20941) B

PRBCISA-SE 
de uin rapa*, pari.

a entrego de leite, 4 rua Lino
Teixeira n. 5, estação do Rocha

¦ , (H. ,7346) B

pREOISA-SE de empregado sol
•*• teiro. qué saiba tirar leite,
.tratar . dé gado, porcos, cabritos,
horta e pomar, no Sitio Floresta
4 rua Manuel Lucas a. 62, Bicar,
do de Albuquerque, E, F. C. B.

(H. 7353) B
RBCISA-SE de boas carplntel-

ros para oficina, 4: rua Sena-
dor Pompeu n, 183. (H 7354) B

pRi,0l6A-eB de um rapazA 14 a : . noa, que saiba a
dc

aadar
de bicicleta, para trabalhar em
quitanda, exlgç-se carteira prcfls-
slonal; tratar- aá rua Jardim Bo-
tanico a. 145. (F 13087) E

pRBCISA-SE meio oficial paraA relojoelró na tua Visconde de
I-U-a n._128, loja. (F_20876) B

pRECISA-SE dé um melo oficial
a de marcinelro cem pratica de
obra" folheada; á rua "'.'. Pedro
n. 282. (F 17751) E

PRECISA-SE 
do moça» ligeiras e

habilitadas, para trabalhar
em serviços de cartonagem. Apre-
sentarem-se á rua Senador Buse-
blo a. 252. (H. 83) B

PRBCISA-SE 
do menino» ativos

pára trabalhar como aprendiz
om oficina metalúrgica. Apresen-
tarem-se 4 rua Senador Buseblo
n. 252, (H. 83)_E

pRiiXJISA-eE de ajudantes deA bombeiro hidráulico; á rua do
Núncio n. 20-A. (H 7640) B
pRECISA-SB de üm rapaz queA saiba andar de bicicleta, paraentrega' de encomendas. Trata-
se 4 rua Machado Coelho 122.

(H 7677) E

SEicRBTARIA para pequeno es-
crltorlo, precisa-se, ordenado

inicial 500*000. Exige-se que te-
nha boa aparência, seja lnslnuan-
te e Independente. Cortas urgen-
tes oom detalhes completos e se
possível com fotografia pom cal-xa postal 1399; (F 17780) &s

pRECISA-BE de um bombeiro e*!: um ajudante o ;um eletel-
cisto; 4 rua do Carmo 22.

 (H 21288) íi
pRECISA-SE de um menino pa-a ra aprendiz na fabrica de
Bolsas; 4. rua Santana n. 64."'•'-: 

_ (H-21287> E
pBBOlfeA-sB 

'de 
um entregador

em padaria. Rüa General Pó-
dí»2**<-^; (F, 19626) E

pREClSO de dois égencládbres
apressatavels e dispostos á

tratealhar, em aovldadc fina. —
Boes cornlesó-e. Ouvidor 133, l»
agdár._^  ..." (F 19S14) E

PRECISA-SE 
de" urina p___edeln_

cóm' prática, detlhtürnrla; A
rilfi ido Acre n. .22. Tlhtur>?.r:a.,

_(H 7Õ80) B

pBBO-BA-èE empregado brasi-
leiro com pratica de fabrica

ds doces; & rua Senador. Pompou
,n;;13jt.' 

'; 
,-.."; (F^líeeT) _E

pRBCISA-SÍS de uma ajudante
A._ de rileea - ou trabalhador"' dè
masseira; 4 Av. Marechal Floriano
a. 116. ¦ (Hi 28490) B

"RALHEIRO - PreciPi-ee qus
trabalhe bem em solda oxlge-

alo e porta de aço; á rua Bsrn.-.r-
dino Melo n. 403. Nova Igiu.íú,
em Irente 4 cíUíçüj. (II 7iCSj _.
rrilPOaRÃFÍA — Margccdor-"
A Preolaa-e< de um competente:

4 rua Buenos Aires n. 257.
__'_ _ lF 20421) E

rpÍNTURARIA: PACIFICO - Pie
* cisitsé de utria boi pae: ;ra
ds-,vestidos, poga-sé berii; a ru.-
S&O Clementf n. ,24j Bótaíogo.

• IH 7263) 
' 

L

TUPIEBtO 
— Prcolai-se de uni

bom oílcial na rua-Salvado:
Mendonça - a. 78, em treme ao
n. 94 da rua Bar&o dé Itapaglpe

-¦..--.j_ ..^, ,^.. (p 73i-Bj ¦____
ff____Í'AB,l. Àlnioré — Precisa-a ss dé uma passádelra, á. ruã
Alzira Brandfto a. 112, telefone
28-3732, 'Tijuca. bondes de Tljuoa,
Vila Isabel e Sfto Francisco Xavier

¦ 
' '' ' ' ' - <H' 21124) . E

T™ 
ÍPOGRAFIA .—' Prcclsa-se de

um aprendiz á rua Buenos
Alreâ n. 257. (H 7732) B

VIUVO.de 
altp tratamênto,~cõ)in

, tres filhos pequenos procura
governante, ama seca ou "hurse"
ldonèa, dé mela Idade, conheceu-
do todo o serviço de crianças, po-
dendo viajar. Cartas para H. 93,
na portaria deste Jornal. (H 93) B

pítBCISA-SE de túcçoe de 18 e
A 20 anos, bem apresentados e'
multo, ativos, para agenciarem a
domicilio. Propaganda facll e bem
nmúnèrada,^>agaado-re 69000 dia-
rios e ótima comiaB&o, ganhando
de 500*000 a 600*00 mentais. ¦ —.
Tratar das 10 ás 11 horas; 4-Avè-
nida Rio Branco a. 6, 1° andar,
salA 1:13. (H 26485) E

PRECISA-SE 
de um empregado,

qüe Ealba andar de bicicleta,
para trabalhar em leltarla. Rua
S. Cristovam a. -575.

(H. .1.274) E

PRBCISA-SE 
de bons marcenei

ros; Avenida Salvador de S4
n. 189, e me.os oficiais: paga-se
bem. (H. 21.271) B

PRBOI61A-SE 
de um rapaz de 18.

. a 22 anos que tenha carteira,
•j.-oflísletial, para trabalhar as-
copa do caldo dé cana.aa Galeria
Cruüelro. ;¦-. (H 21222) E

lljf OÇA — Precisa-se. para auxl-
"A __r um guarda-livros, duaa
vezes por semana, dos 9 ás 11 ho-
raa da noite, ordenado Inicial 80»
por mès, não sé.exige pratica. Di-
se dormida. Cartas para F. 14000
ná portaria deste Jornal.

(F. 14000) E
T\/TOÇA estrangeira conhecendo™A 

inglês, francês, --.rtugues -
procura emprego ou traduções —
Telefcne 22-1345. Mme. Corta.

(F 18838| E

BARBEIRO 
— Preclsa-se do um

bom oficial barbeiro para Sa-
bado, paga-se 15*000; querendo,
pôde ficar na Sexta-Felra. Rua
dos Arcos n. 63. (H. 7.590) E 1

ARBEIRO — Precisa tie de um
bom oficial para hoje e ama-

nhfi, Sábado; paga-ae bem; 4 rua
Bento Lisboa n. 64. Catete.

(H^ 21.193) E'l

ARBEIRO para. Sábado, paga-
ae 17*000; rua Bar&o do Bom

Retiro a. 11'. Eagenho Novo.
(H. 7.691) E 1

BARBEIROBabado; 4 rua Clapp n.

rua do Senado n. 326
(F. 17.941) B 2

PRECISA-SE 
ds um caUelro com

pratica de armazém que d*
bt.-. referencias sobra eua condu-
ta; é excusado apresentar-se quem
não estiver em condições; 4 rua
Miguel de Rezende 184, Santa Te-
resa. . (H 7417) B 2

PRECISA-SE 
empregado oom

pratica de balc&o de pada-
ria. Estrada de Santa Cruz 424,
Realengo. (H 117) E 2

PRECISA-SE 
de um rapaz pata

serviço de armaaem; A rua
Cosme Velho n. 110.

(H 21213) B 2

PRECISA-SE para vestidos dó
senhoras, de - umà aprendiz

adiantada, quó tenha prática de
oficina. Rua Rlachuelo 261 —,
Apartamento 21.

(H 28447 )_E 3

pRBM6A-S!E de um bem ajudan-
A te de alfaiate e tambem- ds
oficial de paletós, para obra nova
e moderna; 4 rua dos Àndradas 36,
1» andar.  • 

_(F 19575) E 3
URB0ISA-6E um oficial de bar-

beiro para amanhfi, entoado,
pagá-es 16*000; 4 rua da Alían-
dega a. 164. _ (F 19683) E_3

pRECISA-SE de 
~ 

ajudantes 
~s

A aprendizes de costuras cem
grande pratica de oficina; 4 rua
Senador Dantas h. 34, 1o andar,
tel. 43-0648. (F 19569) E 3

MOCAS1TJ. bem

PRBOISA-SB de 200 trabalhado-
res ém plsntaçôis de laran-

Jairas, paga-ae bam; 4 rua AUgus-
to Vasconcelos 11. 59, Oampo Gran-de-_ ._ (P- ?0*7*) E *
pREOISA-SE senhorita que dan^
a sé bem, dai__as de salãb, para
umas horas da tarde, apresentar-
cé dás 14 ás 18 horas. Professor
Zaba; à.rua. Álvaro Alvim n, 24,
3°_ andar, apart. 2. (H 7278) E

PRECISA-SE 
<ié sébhora para

trator dé outra senhora doen-
te, dormindo ná <fesa; nfio e mo-
lestia contagiosa; a rua B__fto de
Ubá 34,- casa 5. (H 28359) ii

pRECIS"AW^E" aê-dUas^aasadeN
a res para brlm'tlnturarla, par-
te da rui; A rua D. Ana Nerl 288.

___¦ ' (F 179081 B

pRECÍSA-SE dó. um garçon com
A .prática de hotel. « pensão; á
rua Ma/rquês de Abrantes 26.

(H 28346) X

pRECISA-SE de um bom lava-
a dor que salbá passar berá, na
Tlnturarla Avenida; a Avenida
Suburbana_n, 2387. (F 19481) B

pBSClSA-SE de moças para em-
* brulhar balas; A rua Santant
n. 113. (H 7514) B

pRECISA-SE de bõãs pã-sãde-fãs¦^ de brim na Tinturana Japonc'.
sa; i nu da Passagem 27.

(H 28314) B

PRECISA-BE 
da um oflolal de

calças sob medida; A rua Ge-
neral Camsra n. 289, sobrado.

(H. 150) B 3

PRBCISA-SE 
de üma ajudante

de costura. Rua Ipiranga 96.
casa I. (H. 7.764) E 3

— Precisa-se para

em frente ao RI.rc_do Novo
(H 28508) E 1

ARBEIRO — Precisa-se de um
oficial barbeiro paia hoje, e

«rn_nli4. Sábado; papi-ce 205; a
rua Lins Vasco: jelos 641. Tel. 29-
1831: Informações no bote-uim,
bondes Lins Vasconcelos.

(H 201) E I
ARBEIRO para amanhã, paga-

se 16» ou eletivo, pag_-se
180»; 4 rua Lias Vasconcelos 631,
Meyer. Tel. 29-2943. (H 186) El

ARBEIRO —•. Prcclsa-se qúe
trabalhe com perfeição e de-

sembanço; á nu General Ca-
m__T. a. 233, Salão Comercio.

(H 188)J5 1
ARBBÉRO — Precisa-se de um

para amanhã. Sábado; orde-
nado 15»; se servir ficará efetivo;
4 rua S. Cristovam 284, Praça d»
Bandeira. (H 195) E 1

CABELEIREIRO 
— Precisa-se co-

nbecedor do oficio, paga-seAam: A rua Belíord Roxo n. 5.
Lido, Balão Aníbal. Fone 27-7942.

(H 157)_E 1

CABELEIREIRO, que corte e on-
dule & agua. precisa-se pare

hoje e amanhã. Sábado: pa-r-s:
bsm: no Sal&o Terezinha. Bon-
sucesso. Avenda Neva York 20-A
«m frente ao coreto.

(H. 146)_E 1

CABELEIREIRO 
— Prêclsa-se de

um. que corte e faça mis-en-
pile. pera efetivo, bom ordens<k>:
A rua S&o Luis GonJrg» n. 40 —

Cintdia. (H 28071) E-l

VIRADEIRAB 
— PrecJ»a-€« d«

viradelres de colarinhos eom
T.p-p.0. __—3X—_:—",_.._ bastante pratica. Fabrica Coutl-
pRECISA-SB da TOMWta) nh0. á ruJ UtTÍK . Barro< -01|-

(F 7341) E 3A para alfaiataria, que traga re
ferenclas. Rua 20 de Abril n. 9.
Fone 22-5247. (F. 19.567) E 2

PRECISA-SE 
de um rapez, que

tenha pratica, para armazrm;
na Avenda Gomes Freire n. 29.

IH. 21.2311 B 2

P~RÈCISA-SE 
de unTrapaz de 18

a 20 anos Fará trabalhar em
oafè e lelterla; 4 rua Conde de
Bonfim n. 7. (H 7581) E 2

PRBCISA-SE 
um calxeiro até 17

anos para alfaiataria; 4 rua
Uruguaíana n.
dar.

22, eegundo an
(H 7743) B 2

PRECISA-SB 
de um calxeiro

cora pratica de cftfé-tendlnhe;
4 rua da Gloria a. 40.

_^(H. 26.515)_B 2
¥>RÈCISA-SB de 

"um 
rapex com

A pratica ds botequim, 4 rua
Santana n. X. (ÍM9S0I) E 2

1>RBCI3A-SE 
"dè 

um calxeiro pa-
A ra armazém ds llquldos e co-
mestivels, com pratica; tratar á
ua Dr. Bulhfies a. 179.

(H 7675) E 2

1AFP1NEIROS

\LFA1ATES ( COSTUREIRA:

ALFAIATE — Prectea-_e um
". bom cflcial para obra aova.
cem pratica de butelro; à rua do
Catete a. 244, loja.

(F_ 19305) E 3
LFAIATE — Preclss-se oficiai»

de paletó para trabalhar a
neça. sob medida. Rua Rlachuelo
n. 111, casa 25-A. ultima cia».

(H 119) E 3

CASAL português — Procura
um, afiançado, para selar

por umà pequena fazenda agrl-
cola em Minas e que entenda de
vldeiras, früticultuia e horM —
Praça Floriano 55. 8° andar, com
o Dr. Shcrp, tel. 22-0980.

(F 20960) E 4

JARDINEIR<~ 
hortel» — OXere-

ce-ea, encera 1 'tva autc:-.:_
vel. Pernoitando :." e di mal
reter.ncias. Rua Voluntário t
Pátria n. 4»1, (qu'' --"i), telefor
26-4821. (H 7321) F

JARDIKBIRO 
— Precisa-se qi

lave automóvel, A rua Morqu
de AbranUS n. 210. (H 1386) I

0FERBOE-SE 
uma jardlnc:

multo pratico èm Jardins
tortas: lnformáç&és pelo teletoi
IS-33S2. *> (F. 17992) E

FÊRBCX-SE um bom Jardlneir
com pratica d< horta e er

bendo lavar automóveis, para cr.
ls famUla. dá boas reterènc'-
tel. 26-6877. (H 21138) E

' »FERECÊ-SE um Jardlnelro cc
"-' pratica ds lavar er.rro e et:-
-ar casa. Rua 8 de Dezembro 1'
Telefonar por favor para 28-06:

(H. 7.601) E

COZINHSIRA 
do trivial limr

s que faça tambem arruma-
¦•óes. preclw-a* 4 nla Isscimen*
SUva n. 562. Ipanema, casa d
p»ouena família. (H 7739) t

A,| ARCENEIROS — Preolsa-Bè de
àxA 3 que sejam ativos; na fa-
br:ca de moveis 4 íua General
Caldwell n_:_286.:j_"(A_17.938) J5

MENINO 
— Preclsa-sê dè um

Inteligente para dedicar-se 4
eletricidade é cinematografia. —
Cartas para a portaria deste jor-
nal para H 28184. (H 28184) E

MECÂNICOS" 
ajustadores, oficiais

— Preclsa-es. Paga-se bem, 4
rua Francisco Enes n. 315, Braz
de Pina. (F. 17760) B

ÂQÚIN'iâTA — Precisa-se 
' 

na
fabrica Morais Miranda, exl-

gé-JO competência; 4 rua do Ria-
chuelo n. 19. - (F 17726) E

Preciea-ee de duas
bom apréeentavèls. Paga-se

bem; tratar 4 rua Imperatriz Leo-
poldlna n. 1. Pr.ça Tiradentes.
Das 8 ís 11 horas. ' 

(H 21117) B
B/VOÇA. — Oferecerse uma dè
XaA efcemplor . conduta de todo o
respeito, para dama de compa-
nhia, só para família de trata-
mento, ou para roupeira da ho-
tols em colégio, lnformaçãu ondó
se trata; 4 rua Sousa Franco 70.
Vila Isabel. (H_21154)_ E
TVfOÇÁ educada, instruída, de
ivA bOa íamllla e bom compor-
tamento, deseja colocar-se como
dama de companhia ou gover-
nante de ca^a ou apartamento
de pessoas distintos. Cartas parA
a portaria deste Jornal a H 21283.

(H 21286) B
TUpoçA — Precisa-se em íablrca
à*A de folhinhas, para cartonagem.
Paga-se bem. Travessa do Oliveira
n. 16. (H 7615)_ü!

OFERECE-SE 
uma senhora por-

tuguêsa para governante ou
serviços leves, cabe alguma coisa
de costura, tem tim filho qus
anda estudando, o qual deseja
que permitam no emprego, tratar
4 rue. Antunes Maciel n. 13-A,
caea 2. — SAo Cristovam.

(F 20922) B

OFERECE-SE 
um empregado

cem pratica e referencias pars
porteiro de hotel, apartamento,

u copeiro e mais eervlços para
ztixx de fsmilla distinta, na rua
?edro I, n. 39, sobrado, telefone
12-3060. (F 7281) B

3FERBCE-SÉ 
um rapaz para ca-

sa de família, nfio faz quês.
10 de Ir para tora, sabendo en--rar e lavar automóvel e demala
.rvlçoe; trata-ss 4 rua Jullo Fur-
do n. 7, telefcne 48-4002.

(H.47)^ E

,F8RECE-SB um senhor dc
mela Idade, enérgico, com

aga pratica de casa de como-
i, _vcnldrs cu casa d: aparta-
.ntos, dando provas de eur
nduta com 03 documentos que
«sue, assim como d4 flador es-
belecido nesta praça, qu: se res-
onsablllza pelos seus atos. Tra-
i-se com o Sr. Lopes, rua dat
rranjeiras n. 47. armaaem.

 (H._21.196) I

)FBRECE-SB 
uma moça par:

coitu.-eira em cim de famllK
S- t-iismento, costuras sloipler
51000 dl-aria, eem os refeições:
riglr pelo telefone 22-5434.

(H 1*1) I

pRECISA-SE de ura entregador
a com pratica dc padaria; tra-
tar 4 íua Buenos Aires n, 124.

(H 28360) vE

Precisa-se 
de um 

"vendedor

cota pratloa dé padaria; tia-
tir a .ia Buxuos Aues 124, das
1 ás 8 da noite. (H 28361) B

pRECISA-SE ds moça para o>_!-
¦*• c&o ds modas e boa costureira,
4 rua R.malho Ortlgãó n. 9, 1°
aadar, em frente ao elevador,
_^ _(F 19144) E

Píieuisa-se 
de duas pusadei-

ras o um lavador e passador
na Tlnturarla Barbosa: 4 rua do
Engenho de Dentro n. 36.

(B'_1^413L_E
PRECISA-SE""ds carpinteiro paraoficina á rüa Carmo Neto 289. iH-Jüz_L\ E
PRECISA-SÈ 

de iois oons car-
pintelros, A tua Antoilo Pi.-

SiliO n. 185. (H 7469) E

pRECISA-SE de um oom ofichtl
* serralheiro para efetivo; á i-ui»
Lias de Vasconcelos a. _63,-M_ye.'.
.../"¦. <U 7Í48) E

pRECISA-SE dé fundidor puaA metal, á rua Camerino n. 108.
(F 17897) E

PRBCISA-SB 
de um lmpressor

para maquina Vitoria, peque
ns, e um melo oficiei para en
cedernaçfió. Rua Teofllo Ottoni
n._159. '___ _/ (H^MgjE
pRECISA-SE de 

"um 
calxeiro,

A gerente, para botequim, .que
conheça de coz nha com comidas
e afiançado, I__fo.:nes depois das
17 horas, rua D. Ana Nèrl n. 3.

(H. 21,234) E

Pr"Êc£sá-se 
." dè üm tornante

eom pratica, restaurante, sa-'
lfio e cozinha. Rua S. Luis Gon-
zaga -n. 76-A. (H 7759)_E

ALUGA-SE um quano, 11 ruu** Vlscondo da Oavea n. 31. 20,
no ledo do Hotel Genera,.

(H 31040) 12"ÃLUáA-SE 
uma linda sâia~dê-a frente, ricamente mobilada,

tem telefone c agua a motor; &
rua do Rezende n. 50.
__ ¦'¦"..'. _ (F 17956)__.3
X LUOÁ-SE 

"quarto 
com direitoaa a sala, a pessoa sem crianças,

4 rua Rlachuelo n, I10-A, coau _,
(a ultima). <F 194871 .a
A LUGA-SE 

"um 
ótimo aporta-xa mento, A rua Sete. de Sc-

tembro n. 176,'3° andar, apart. 30.' ¦ - ' 
(F 17846) 13

CASAS E CÔMODOS

CENTRO

A 
LUGAM-SE .vagas para rapazes

e moços,.,desde 160(000; para
caiai, 370*000; cm ótima casa de
lamllia, todo .0 re&pelto, mesa for-
tá e variada, multa agua e teleío-
ne; á Avenida Passos n: 34. ;

(F 5736): 12
LUQA-SE, em casa de famllls

Italiana, sala ou quarto, mo-
mlladoa, com. pçnsfio ou aem. nfio
falta.agua, bomba elétrica,.4 Ave.
nida Mem de sá n. 58.

 , (F. 11954) 12

ALUGAM-SE 
cômodos para sol-

teiros ou casais, com dia-
Hás de 8*000 e .15*000, preço espe-
ciai para mensallsta, no Hotel
Bbm Jardim; á ruá da Misericórdia

,n'. 81.' (F^_12912V;12

ALUGA-SE 
em sala e quarto de

írente, vaga mobilada • com
ótimas refeições, cate, etc, a ra-
paz distinto, desde 140*000 etó
170*000 mensais, na Avenida Ma-
rechel Floriano n. 133, sobrado, s
Largo Josó Clemente n. 32, 2° an-
dar, esquina de Àndradas.

(F 17075) -.12

ALUGA-SE 
um:-varejado quarto

... em: cosa de íamllla distinto,
oom^elevador e telefone, a rapo-
z«s do comercio; á praça Tira-
dentes n. 73,_3I». (H 28387) ia
ALUGAM-SE salame quarto Jun-

. a_. to ou separado,-em casa se-•ria > com todo -ò conforto: & rua
BarSo' de'SSoi Fellx 30, 1» andar.

 
'H 7526) 12

ALUGA-CB 
üma ampla rala dê

frente, mobilada para rapazes
Solteiros, còm relativa liberdade
& Avenida Mem de Sá 298, sobra-
do T»l-'—-.22-4745.

(F 19508) 12

ALUGAM-SE quartos mobilados
com penrão, em casa de to ia

conforto e vends-ee uma ótima
eala de Jaatar — Telefono 42-
0901. Francisco -uratorl 38, só-
brado.  . (H 17970) 13

ALUGA-SE 
um -;-^;rto a rapas

que dó referencias, preço 80»
á Ladeira Senador Dantas n. ll
— Fundos. . (F 19615) 12

LUGA-SE uin quarto mobilado
em casa de íamllla. Preço

110*000; á Avenida Mem de 84
n. 198; terreo. , (F 19429) 12

ALUGA-SE 
boas salas desde 130*.

.: serve paxrn morada ou qual-
quer negocio; á rua do Ouvidor
89 e Sete de' Setembro 188. Tels.
22-4089 e 33-6038._(F_36358)_ia

LUGAM-SE duas belas salas de
írente, em casa de família,

com agua corrente" e com direito
a telefone, a casal sem filhos; 4
Avenida Mem de Sá a. 289, 2° an-
dar. Tem entrada independente.

IF 19412) 12

PRBOISA-SB 
de meio oficial d.

: bombeiro nas obras, da rut
General Câmara à. 121.' '" (H 

7761) E
BBOISA-SE de üm pequeno pa-

ra. balc&o de padaria; á- rua
Arlstldes Lobo 22Õ. (K 112) E

PRECISA-SE 
do um bom oficial

de bombeiro; ã rua Senhor
dos Patóos n. 179, (H 118) E

PBOCUllA-SB 
¦ visitadoras de

boa aparítícia, ordenado, e
ajuda de cu-ito. Grande, futuro.
Bdlflcló Regina, 10° andar. Cine-
landla. Senhorita Vera.' 

(H 7584) E

PRBCISA-SE 
4 rüa Barfto de

Mesquita pessoa séria, dati-
tllografa algumas horas por ula,
podando ser até a noite. E' pre-
ferivèl qüe tinha maquina, sal-
ba bím o português e módico pfe-
ço. Tíl. 28-5351. " (H 7729) E

ALUGAM-SE 
vagas e quartoe,

para rapaz solteiro com pen-
s&o, ótima comida a- 1603000;. A
rua General Câmara 65. 2".
.. ... ,.___ (F 17368) 12

ALUGA-SÉ 
saia para rapazes por

100*000'; tem água; A rua da
Constituição n. 12, 2° andar. ..

• -.:. (F 18983) 12

ALUGAM-SE 
dois quartos em

casa limpa e sossegada; A rua
dos lavalldos n. 180; trata-se na
quitanda em frente.-

(F 19414) 12

ALUOA-SE 
loja; 4 rua Vieira

Fazenda' n. 52, tratar pelo
telefone 48-6342. (F 19420) 12

LUGA-SE um grande quarto
sem moveis è sem cozinha,

por 1508000, a casei, em cesa mui-
to sossegada de familia eetrangel-
ra sem crianças; 4' rua do Ria-
chuelo n. 418. ;(F 17819) 13

ALUGA-SE 
um quarto em

de femllla, a senhora ou mo-
ça que trabalhe fona: pedem-ro
referencias. Beco da' Carioca 22.

. '--. ¦: - (H 28288) 12

ALUGA-SE 
èm casa de família,

um quarto .obllado; tratar
a' rüa.' do Senado n. 236, <x__a 1,
c-u telefone 22-0042. (F, 20602)- i;_:

A LUpA-SE espaçoso quarto ln-
A—' dependente com ou sem mo-
veis, caea de familia; a ruá t'tni
Caneca n. 131, sobrado.

., , (F 13975) ,.2

A 
LÜGAM-SE quartos de frente,

com agua: corrente; em hotel,
familiar,' c.m ou sem pensão; a
Avenida Henrique Valadares 141,
telefone 22-9236. 

' 
(F 19257). 12

ALUGAM-SE 
quartos a .- casais

s.m filhos ou a rapazes soltei-
ros; A rua dos Arc06 n. 44; eo-
brado. Tem telefone.

(F 17543) 12

pREOISA-St de dois meioi| ofl
A ciais ds encadernação; 4 rua
Regente Feijó n. 170.' ..-•- ,' .-, (H 7434) £

I 
RECISA-SE de úm pèdrelrc- 4

rua das Coqueiros n... 36.
..  (H 7504) L

PRECISA-SE 
de. rapazes para

vendedores de balas a bordo
dss barcas d» Cantareira. Exigem
se carteiras profissional. Trata-se
no deposito Patrona. Estação dai
B_rca»._^ _ _ (H 2B170)_t
¦pRECISA-SE de um menino óu
a umB moça psra Vender 

' 
re-

fresco; trata-se na rua Vlacund*
de Itaúna n. 122. (F 19310) B

pRECISA-SE do marceneiros é
A um melo oficial de máquinas,
á rua José Clemente n. 67, sob.

(H 28148) E

PRECISA-BE 
repuchador cotn

bom crdenado, metalúrgica; 4
rua Barão de Petropoíls n. 97.

(F 7288) B

PASSADOR 
e passadolra, preci-

sa-se, cóm multa pratica. Rua
do Catete 257-B. Nova Tlnture-
ria^CaxiaS; (H. 133) B

P" 

'rECÍSA-SB 
dó Um rapaz para

carregar marmitas e maló sar-
vloos domésticos e que seja reco-
mendado; casa. comida e ordena-
do 40*000. Rua da Quitanda 63,
sobrado, (H.^125) E

P""rECISA-SE 
dè dois rípaws

para entregas; 4 rua do Se-
narfo_n._84._ ,-. (H. 209) E

PRECÍSA-SE- 
dé uma Aprendiz

coin pratica e para ir a rua;
4 rua Vicente de Sou_o 11, esqui-
ná Bsr.-.blna, Botafogo.,

(F 19612) E

P~BÉCÍSÃ-SE 
de um passador pa-

ra tlnturarla; 4 Estnada Por
-tela n. 28. Madurelra.

(F 19603) E

RÊCISA-SB-- defuma ránhorá
nará uin eassl; á rua Antunes

Maoiel n. 18. (H 7674) E

•pRÉCISA-SE de uma pásíttdelra
*Z- para tltttu:arla, com pratica
de brlm c vestidos; á : Avenida
Salvador de_SA n. 46.__(H 183) E

PRECISA-SE 
de' bom" pa«»dór,

serviço efetivo, tlnturarla Ar-
co-Irls; á :ua do Catete 137.

|H 182) E

pRÊCÍSA-SE dè um rsipaz de 14
A anos para cima, para, traba-
lhar em um café e lelterla; bom
ordensdo, á rua dé Catumbi 116.

(H 28541) E

PRÊCISA-SE de' bom lavador pa-
A r» efetivo, na tlnturarla Ca-
prlchosa: á rua Ubaldlno do Ama-
rui n..95. Tílèfohé 22-5766.

(H 153) B

^VÜNIÜA PASSOS — Bom
contrato no melhor pon-

to para grande e lmportan-
te casa de fazendas, modas,-
novidades, sedas, etc. etc,,
magnífico salão para bilha-
res, tratar na "Minas e Rio"
á'Avenida Passos n. 111.

,(F¦_ 20596) 12
.i/f!LÜãÃ^SB-eni casa de família,,*> uma eala dn frente a cafcü
£«m filhos e qus trabalhe fora,
com telefone e sem mcvele; 4
Avenida Mem. de Sá n. 194, ter-
reo." (F 17824). 12

ALUGA-SE 
um quarto mobilado,

a um senhor de respeito; á
rua Francisco Muratorl n. 2,' apart.
3. Tem telefone. (F 19381) 13

ALUGÁ-SE 
o apartamento.n. 21

do edifício VlU>r, a rua do
R.achüelo, 30, tendo saia, quatro
quartos, banheiro, .»zinha e de-
mais dependências. (F 19382) 12

OPORTUNIDADE 
— Preciea-«

de corretores podendo gonhsr
ré 400*000. At«nde-w n» Avenld»

'"«cs n. 40. Io andar, sala 1. dsc
:i fia 16 horas. IH 31144) E

PRECISA-SE 
de um rapaz para

recados; á rua Camerino 172.
sobrado. (H 7176) t

PRECISÁ-SB^de^cflclsls 
morei-

nelrcs, A rua Bar&o de Iguu
temi n. 29, Praça da Bandeira.

(H. 21183) Il

PREOISA-SE 
de um bom pasta

dor. paga-se bem; 4 rua Ave
nida Suburbana n. 16, telefon.
26-2350. Bcn.lea. (H_21168) 1

P" 
RBCISA-SE 

"de 
um pequeno, d

14 A 15 anos, para limpeza, e.
caaa de moveis; tratar na Ca.
Bela Aurora, 4 rua do Catete ¦
e 80.  _(H._211«5)

P" 
RBCISA-SE de mõçss pa. I
trabalharem em fabrica de dc

rea; 4 rua Gmeral Pedra n. 97
3z.ge-ss carteira profissional.

(F. 17.582) !

PRBCISA-SB 
de tua casal portu

gués cem referencias para u
nar conta de sitio, perto da cx
x-,a_\. Tratar 4 rua Tlradent
1. 200. Nltsrol. (H 21112) .
-JRECÍSA--a5 Cs um oficial ei.

trielsta: 4 rua General Ped
.. 1S3.__ _(F-_1????)
ÕRÊClSA-SE dê oficiais serr:

Ihélros. na Avenida 28 de s-
-.embro n. 319. fundos. (H 81»

PRBCI8A-SEde 
um passador r-

tlnturarla da ru* Bela 329. £
Cristovam, tel. 28-0293.

(H 7574) %

ALUGAM-SE. 
em casa de familia

de respeito, dois quartos -jun-
tos ou separados, a pessoas de tra-
tamento, 4 rüa Visconde de
Inhaúma n. 63, 2° andar.

(H. 7330) 12

ALUGAM-SE 
bens quartas e oti-

ma* salas, oom pens&o, a rua
Teixeira dc Freitas n. 27, em fren-
te ao Passeio Publico, no Edificlo
Termas Carioca. ._ F. 20658) 12

ALUGÀM-SB 

~ 
vagas, com pen-

s&o, a 175*000, para rapazes.
Rua S. Joeé n. 35, Io andar; tem
telefone. (F 20761) 12

ALUGAM-SE' 
vagas em sala ds

frente, com boa' pensão e óafó
de manhã, 140*000 mensais, em .
quarto,' 130*000, muita agua, 4 rua
da Relaç&o n. 39. (H 31123) 12

ALUGA-SE 
um quarto espaçóeo,

para casal, com-direito a es
utilizar da sala, na rua dos Ca-
Jueiros n. 73, casa 8 e Informa-
sé no n. 68 ou pelo telefone 43-
3662. ,, , Viu •...'¦.¦¦•-, (H. 7599) 12

ALUGA-SE, 
cm casa nova e con-

fortavel e com ótima pensão,
a senhor de respeito ou a casal
sem filhos, uma ótima ssla de
frente;: á rua Beneditinos n. 24-A.
telefone 43-1487.. (H 28321 )_12

ALUGA-SE 
uma sola de fren-

te, á ruá Buenos Aires n. 96,
1° andar. 

(F^ 
17998) 12

ALUGA-SE, 
com pensfio, quarto

a casal'qüe trabalhe íóra ou
vagas' á rapazes solteiros, na rua
da Alfândega n. 130, 2° andar,
telefone 43-0411. _(H^_7 j_12,

ALUGAM-SE, 
em confortável eti-

sa de senhora, duas Ótimas stt-
las ete frente, á Avenida Mem de
Sá n. 112, 1» andar, telefone 42-
0D32. Preço modtac

. .'„ • ,,__. _b) l.
LUGA-SE um quarto, cm casr^

cie família, a rapaz; a rua ba->'
Francisco daPralnha n. 15, apar-
tamento 4. (H. 24) 12

ALUGA-SE 
ótima sala ou bo.u

quarto, com agua corren-.u.
csm 

"todo 
o conforto,

comercio, cm excrlentc
lugar aprazível, n'.
Silvio Rómero n. .

moço uo
cídüncii- .

; a rah.1
.. V-

ALUGA-SE, 
cm  wj r.imf-

lia. uma Sala dc frente, pnra
rapazes; & rua Sete de Setembro
n. 58, 2° andar.. (H. _78) 13

ALUGA-SE-uma 
sala tie fren-'

te,' a casal, por 1303000, g«tf
rante-se n&o faltar agua e cor~
todo direito & cozinha, a riíl Sil-"
va Jardim n. 35. sobrado.

ih. a.) ia

ALUGA-SE 
um espaçoso quarto,

a casal ou rapazea, a vagar-
so em 15 do corrente mès, por
110*000, n&o falta agua e com to-
do direito 4 cozinha, etc.: á rua
Silva Jardim n. 35, sobrado.

. ,  _ (H. 86) 13
LÜÕÃ^SÊ'esplendida casa com

quatro quartos, tres salas e
tsdas as comodidades para faml-
lia ou pens&o. a qmm ficar cera
os moveis, á Avenida Gomes Frei-
ré n. 114,.terreo. (H. 98) 12

ALUOA-SE 
um bom quarto a

cúsal ou rapazes, aluguel 803.
á ruá do Rezende n. 71. ..--

(P 20877) 13

PRBCISA-SE 
de empregado com

pratica de copa, è frios, brasi-
leiro, cota carteira profissional; a
Avenida Rio Branco .153, Brahma.

(H 176) E

pRECISA-SE de um bem oficial
A serralheiro, á rua Coronel
Rangel, em Cascadura. (H 177) E

pRECIS/.-SE de üm .:assodor,
A uma peseadélra de brlm e uma
de vestidos, na tlnturarla á rua
Visconde de Pirajá n. 282-A. Co.
pacabana: (H 168) E

PRECISA-SE 
de. moça, para pin-

tura de vidros. Rua Senador
Buseblo n 104. C.-m Nazario.

(H 7S23) B

PRECISA-SE 
ia bons corplntel-

ros, com pratica de oficina; á
ua do V.- .reds n. Bl a U<J.

(H 7614) -

PRECISA-SE 

"i^caldüta-* "aju-

dente, para .Abrtca de doces;
1 rua General Ped- n. 97.

_ (H 211041 u

>RBCÍSA-SB de moça com prá-
tica cu. quem saiba coser na

nqu.na, cm fabrica de bol-a. de
oh^roz; 4 ru» Senhor dos Pas-
_ 48. seb. (H 28493) E

jÕLIDOr. — Preclss-se de um
oom bastante ;.ratlca e que

üba trabalhar na niquelagem; 4
ua S&o Pedra 279. 

^ ^ g
JAPAZ de 14 a 16 anos, para'¦*¦ serviços domoaticos, em caaa

família, pracisa-se de dois, pre-
•t-tj do inferior, bom tratamen

e ordenado a combinar. 4 ru
:.de de Bonfim n. 729.

(H._72l 1

XNHORA sabendo um pouco d
costura, oferece-se como go-

¦cante ou dama dé comoanhia
referências. Tel. «-.244^ _

1 EazIDKHt-*. — Precisa-*» <
> rua Visconde ltauna 100.

(H 7745) E

ALUGA-SE 
o 1° andar da rua

Senhor, dos Psssos n. 12. Tra-
ta-se no mesmo, dss 8 ss 10 e
das 15 ás "PT horas._ (F 17756) 12

A 

""LUGA-SE 
uina sala~de Irente,

independente, a casal sem fl-
lhos ou 4 moços do comercio, 4
rua Francisco Muratorl n. 104.

_ (F. 17602) 12

ALUGA-SB parte de um Io \:-.dor
com «gua corrente, luz, tele-

fone e Janela para rua, para ate-
ller de costura, num Instituto de
Beleza; á rua Gonçalves Dias IC, 1°.

(H 21061) 12

ALUOA-SB 
uma sala mobilada.

Independente, ou um nuàHo,
em easa de um casal aem filhos; 4
rua dos Inválidos n. 76, aparta-
mento 8, tem telefone.

(F. 17701) 13

ALUGA-SE 
ótima sola de frente

com ou sem moveis, oom ou
sem pensfio a solteiros ou casal
sem filhos, a casa tem telefone;
4 rua Carlos S.mpeio a. 1, ao-
brado. (F 7307) 12

ALUGA-SB 
o excelente aobrado,

oom duos salas, tres quartos
copa, coslnha a gás. banheira e
grande terraço. Est4 ptrtado dé
novo. T nto magnífico — Rua
Visconde de Rio Branco n. 28 —
r:ata-ss na loj a. i H 2:171) 12
A LUGA-SE uma ssla de Ireate

Ca mobilada eem pensAo em casi,
«trangelra com todo o conforto,
xo centre: 4 rua Evarlsto da Vel-

_ n. 126. (H 21058) 12

ALUGA-SE, 
em casa de família,

primeiro andar, quarto a*
frente, sem moveis, com pensAo.
4 rua da ConstltulçAo a. 47.
. , '  (H. 21104) ia

LUGA-SE um quarto; 4 rua
Monte Alegre nt 37.

.:; (H 21380) IB

ALUGA-SE 
um quarto com mo-

veis e direito 4 sala de Jan-
tar, para um senhor ou «nhora,
dó comercio. Rua do Rezende
n. 60. Fone 22-8509.

. (H 21281) IB

ALUGA-SE 
a- rapaaes ou moças

dois quartos; 4 Ladeira do
Senado 64 sobrado.

(H 21265) ia

ALUGA-SE 
magnífico quarto

lndependen te. Elevador dln
e noite. Tel.. 35-4064. Larsnjel-
res. (F 19616) 19

ALÚOA-SE" 
umTamplo 3.° andsr

ocm frentes para duas ruas;
4 rua Buenos Aires n. 152.

(F 19635) 1-

At.UÒÃ-Stt 
uma loja na rue Tia-

rAo de S&o Fellx, ocupada por
barbearia, tendo moradia; trata-
se 4 rua Moncorvo Filho a. 66, an-
tlga rua do Areai, prox.mo ao
(X.npo de Bantana. Alfaiataria.

li' 19684) 12

ALUGAM-UB 
duas salas e trea

quartos Juntos ou separados
para solteiros ou casais sem fl-
ihos, procura-se pessoas de traiu,
em caea üe familia eatrAngé.:*,
trata-se 4 rua Sete dc Setembro
n. 105, loja. lF 19677) 12

ALUaA-PE 
um -e- ' o _ 1

moblladw a senhor do comer-
o: 4 rua Senador Tantas r. 77

-íbrai" r_t_ de r..n".l!«: telefo-
nt 22-6516. ;H 2*230) 12

A LUGA"I- 1 dois quartos psrs
- *• casal ou a dois mocos com
Mima pens&o e «m casa de faml-
l'.i de todo o respeito: telefone:
:2-0S«4. P-ta Senador Dantas 43.

(H 7511) 13

ALUGAM-SE 
bons quartos mobl-

lados para casais sem lühoa
e qua trabalhem fora. e para mo-
ços do ccm:rcio; 4 rua André Ca-
valcante n. 108. (H 26484) 12

A 
LÜGAM-SE 

"duas 
ótimas salai

de frente a casal sem filhos
ou a rapazes do comercio: a rua
Frei Caneca n. 54. sobrado.

__?_**_??'. '2
CuGA-SE urgente, ótima pen-

s&o dè meta, com bos fnsjus-
zla em frente ao Arsenal d? Msri-
nha: 4 rua 1» de Março n. 161.
.obrado. (H 26498) 12

ALUGA-SE 
um ótimo quarto ea

essa d* família: 4 rua RU-
chuelo n. 133. 4o andar, apart. 4»
Edificio Rio de Janeiro. 

(H 7762) lt

•a*_ .- ,i_,
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'JORNAL DO BRASIL — SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 1936 ' a
ALUGAM-— 

eala c quiito do
banha, completo, par-t*. sol-

tcircíi; lorreo: é :>u-i Srtudcr
Dantas 03. _ lH 2101 12

A~LUOA-SE~um 
quarto mobila-

do com pensão, a rapaz ou
a moça qus trabalhe fora; A rui
Sao Josí 70, 2" andar.
...,.,.' (H 255) 12

LUGA-SÊ um quarto ft casal
ou • senhor. Rua Carlos dc

Carv-.lhi_n._e.. (H. 21.233) 12

ALUGA-SE 
um bom sobrado &

rua Carlos Sampaio n. 19,
Esplanada do Senado, para ver e
tratar todor» cs dias. At 13 horas.

(H 7585) 12

LUÕÃ^SE A rua Buonos Aires
n. 17, 2o andar, uma grando

sala 'própria paio escritório de
pequena companhia. Aluguel 500».
Tratar no mesmo predlo, no 7o
andar, cu ptlo telefone. 23-3368.

.. (H 21223 )_12
LUOA-SE ótima vaga"de quar-

to, com pensAo, cm casa de
família, ft moça ou senhora qus
trabalha fora. Avenida Passos 40,
E° and>rtr. Telefone 23-2290.
¦__________ (H. J1.255) 12

A- 
LUOA-SE um. bom varejo de

cigarros; a rua Oonçalves
D.as n. 80, café; aluguel módico.

_ (H-_i51> 12
LUOA-SE um ótimo . quarto

para casal ou dois rapazes,
com psosão c sem moveis. Ru»
Buenos Aires n. 144, ap. 4.

(H._213)_12
LUGA-SE uma boo eala de-fren-

ts, a casal sem filhos ou rapaz,
á rua Carlos Samoaio 66, sobrado.' 

(F 19504) ,12

QUARTO 
— Aluga-ea sim nioui-

lia, dois quartos Juntos, a
Avenida Oomes Freire n. 39, so-
brndo, leieíon? 4'!-039'l, prevo mo-
dlco a combinar. (H. 7389) 12

ALUGA-SE 
sala ou quarto a ca-

eal ou cnoços solteiros, com
pens&o, «_ co_a da famiila, tem
telefone c nâo falto agua; A Ave-
-nlda. Gomes Freire n. 59.

(F 19601) 12

ALUGA-SE 
um quarto mobil'—o

a um senhor cu senhora, em
cíi.i de pequena familia de res-
peito; pedem-sè referencias; A rui.»
Riachuelo SIO, apart. 16.

IF 10605) 12

Ql

QUARTOS 
no centro, arejados,

alugam-se a casais de respel-
to que nâo tenham crianças; a
rua Leandro Martins n. 82, an-
tlga rua da Pralnha.

(F 7298), 12
UARTO — Aluga-se um, em

apartamento,- (predlo novo),
com café de manhã, no Beco do
Bragança n. 12-A, 2o andar. Tc-
lefone 33-3400, com Bernardo.

(H 7070) 12
'ÚARTO —- Alügã~.so. mobilado,
' com Janela para a Avenida,

ótima pensfto, multa aguá, telefo-
ne para asnhor só o d» comercio,
todo o conforto, aluguel 3008000,
e uma voga noutro quarto por
2008000 em casa do senhora.bra-
sllelra, na Avenida Rio Branco
n. 155. 2° nndar. (F. 19088) 13

QTjÃRTOS—Alúgam-se, 
com agua

corrente e elevador; diárias :
para casal, 108000: solteiro, 68000;
prgando semanalmente, tem aba-
tlmento. Hotel Governador, A Ave-
nlda Msm de Sá n. 107.(F. 19.554) 12

ALA grande, com sacadas, bem
ciar-, aluga-se A rua General

Gamara 134, Io, para casal ou
qualquer negocio; trata-se à rua
da. Alfândega ni 110, 2°.

(H 192) . 12

ALUGA-SE grande sala sem mo-
i-eis, a ca—1 sem filhos, cm

ce— de poucos Inquilinos, com.
direito a cozinha; serve tamberri
pa.ra escritório, alfaiate, etc.; pre-
ço 1808000: A rua. Pedro I n. 41,
sobrado. Junto A praça .Tlradentcs.

(H 199) 12

ALÜGÃ-SÉ 
bem quarto com di-

relto a cozinhar e lavar; a
Avenida Marechal Floriano 100, 2°,
traí—,-se no mesmo ou à rua da
Alfândega UO, . . (H 193) 12"À 

LÚGAM-SE ótimas vagas com
pensão a rapazes; A rua da

Oindeleria n. 00", Io andar. Tel•:3-0337. (H 184) 12"X 
LUGAM-SE cm casa de íaml-

***¦ lia uma sala e quarto, para
ri-pszas distln tos. Perto' da Ave-
nida. Rua S. Bento n. 26, -° an-¦tlar. (H. 136) 13

ALUGA-SE 
uma porta para pe-

queno negocio. Avenida Go-
rees Freire n. 67-B. Trata-se na
alfaiataria.__' (H. 142) 12

ALUGAM-—! quartos e vagos,
pára senhoras, moças e rapa-

zes em cosa de famllio de todo o
respeito:' nâo falta agua, tem te-
lefone, A rua General Câmara 160,
«ob.. esquina de Uruguaiana.

(H 28543) 12

A 
OASAL de respeito, aluga-se
um quarto, A rua Tenente

Possolo n. 34, apartamento 2,' ' '- (H, 21173) 12

ARMAZÉM para deposito aluga-
ee a rua Bento, Ribeiro 66,

Junto R/rj. Túnel Joáo Ricardo; tra-
ta-se no mesmo, (F 18878) 13

A' 
caeal que trabalho íóra ou a
sé-n-hor ds fino tratamento,

aluga-se uma cala mobilada com
todo o confe 'o; A Avenida Mem
de SA n. 207, apartamento 9, 4o
andar. (F 17774) 12

APARTAMENTO 
— Aluga-ee no

Edifício Morais; á Prraça
Cruz Vermelha 9. Esplanada do
Senado, a famllla, preço módico,
boas acomodações. (F 7328) -13

CENTRO 
— Quarto mobilado

por 1408, aluga-se còm cu
c~ari pensão em cosa de família,
a praça da Republica 92, lado
da Prefeitura. (H 28444) 12

,7'ASIKHA — Aluga-se. A rua Am.*—' blré Cavalcanti n. 153, Rio
Comprido, com quarto, sala e co-
r-lnha, Independente, com agua e
luu. __ (H. 53) 12
5 'ASAI. cede dçi3 bons cômodos,™rf* 

era boa casa, a outro^ sem
crianças, com dlieito á serventias;
t.-atar com o dentinta Ribeiro, Lar-
rr, ria Cirir-ca n. 15. 2° anda.-.

(H. 21100) 12
Y-ÃSAL estrangeiro, sem crlan-
*— ças, alu;-i Juntos ou separa-
cios esinaçosf. sala c quarto, bem
Mobilados e com comodidades; <i
Avenida Mim de SA 111, torreo.

(F. 19.584) 12
ijilí tparteniaritp

SALA 
de frente pequeno — Alu-

ga-se para alfaiates ou dois
r..pazes decentes; A rua do COsta
n. 7, com Marechal Floriano, tel.
23-3904. (H 7643) 12

ÃLA — Ãluga-ee A rua Gonçal-
ves Dlas n. 65, para negocio

cu rapazes do comercio, tel. 42-
2286. (F 17902 )_12

SEMBORA 
OU moça — Aluga-se

uma vaga, com pensão, café
e roupa de cama, sendo unlca ln-
qulllna; pedem-se referencies;
por 1708000; A rua Ledo ni 78.

'(F. 17.93 __ 12

VAGAS 
com socadas, para ra-

pazes, em pensfto familiar,
ótimo passadlo — Alugam-se A
rua Republica do Peru n. 60. 2o
andar. Telefone 22-7384.

(F 17530) 12

ESTAÇIO DE SA

ALUGA-SE 
o casa da rua Lau-

ra de Araujo n. 136; tratar
na mesma.  __ (H 21119) 13

A LUGA-SE üm õtlmo quarto¦*¦*¦ encerado em caso de famllla
a casal eecrlo, que to_bal_e íóra.
Casa pintada ds novo; A rua Cor-
rela Vasques 43. Estaelo.*:_ (H 21278) __13

APARTAMENTO, 
280J0Ó0. 

"alu-

ga-se a casal sem filhos. Rua
Sousa Neves n. 46. Chaves no
açougue. (F. 1.556) 13
/ LUGAM-SE bons quartos a, nvo-

•"¦ ço»; A rua Estaçio de SA 163.
(H 198) 13

TfiSTACIO de SA — Em casa de
A— um casal sem filhos, alugam-
se sala e quarto espaçosos e com
direito A cozinha. Rua Sousa Ne-
ves n. 25. (F. 20.759) 13

PRAIA FORMOSA

ALUGAM-SE 
sala e quarto, pa-

ra famllla; A ladeira da Sau-
dade n. 23. (H. 21095) 14

SOBRADO 
— Aluga-se, 3 salas

2 quartos, cozinha a gAs e
banheiro completo, a 10 niinutca
do centro; A rua Sara 63, Unda
vista. ' "' 

(H 26502) 14

MANGUE

ALUGA-SE 
em CU— de utn ca ral

um quarto com direito a sala
a casal sem. filhos ou que traba-
lhe fóia; preço módico; nào falta
agua; A lua. General Pedra. 116.
c—i 1. (H 7458) 1.

Í7*l& 
t-rrartemento moderno —

J Alu-ji-í-e quarto ou sala bem ,
mobilado, p;'.:'.i o-—1 dj tratamen- ' 43-5172
lo, c-r-.i cu cem p—saci icleíone
2S-; ">*.ò. à :ua dos In-.altdcs 73,
c;>íl-t. 7. Ií! 173701 1.3

A LUGA-SE a rua Senador Euse-
-*• bi-o n. 530, casa por 130$; ver
a qualquer ho.u. (H 7404) 15

A LUGA-SE uma caaa com uma
¦ca- lcja Ue Lente e uma sala,
quarto, e cozinha, bom quintal,
fogão a gás, c«r.m muita agua;
à .ua General Pedra n. 100.

 (1'' 19467) 1;
A LUGA-SE bôa caea com qua-¦"¦ no quartos o duas bcas sa-

las e grande quintal; A rua Nabu-
co drs Freitas 117 (as chaves es-
tao uo 119) (H 28440) 15

ALUGA-SE 
um quarto per 608;

à rua Gíneral (Pedra 1S8, ca-
sijl. '(H- 21—6) 15

ALUGA-SE 
uma loja grande",

aluguel 5208000 e 4:0008000
co deposito; A rua Carmo Neto;
ti-.-.tir á mesma tua n. 116, das
10 horas cm diante, (r' 19728) 15
A LUOAM-SE sala e quarto~ct—**• pciirrâo ou sem pensão, A rut»

V.-cuiicia de IiAiúnA n. 33, telefone
• (P 19597) 15

1^1.1 
tüa d.' casal estrangeiro,

J a.ujn-.s um ótimo quarto
mobilado, a:\-Jrido, cora multa luz,
comodidades c icençóes, a casal
ou senhor distinto; A ruo Pran-
esco-Muratcrl ni 18, 2o, aparta-
•¦lento novo n. 8. (F 20809) 12

MORADA 
ldélal para casais ou

para Vir—ene. um apartamen-
to. tem cozlhh-i, do Edifício Rspu-
blica, _,l£faz'ja pela sua ótima
lo-ealtzuçào, Ja pslo conforto mo-
«¦ií.-r.o dis Iitirtiliçôes, moralidade
e custo módico, apti— de Incluir-
«vi í-.o preço a luz, gás c o telefone;
A Avenida Gome'1» Freire 84.

(F 13671) 12

QXIMO- primeiro andar.
com cinco quartos, dua;

Baias, c demais. dependen-
cias, travessa do Oliveira 7.
Trata-se à Avenida Maré-
chaí Floriano n. 44. Cruz
—i Telefone 43—0696. í

(F 20712) 18
ROCUBA-SE srãTã" grands ou

duas Independentes, nos pon-
tos melhores de Av. Rio Branco,
Ouvidor, Gonçalves Dias e 7 do
Setembro, r>a— atelier alto cos-
tura, uegente. Tel. 42-1807.

(H 157) 12
UARTO ótimo, •—btl—o, em

oasa limpa e multo sossegada.
com telefone, aluga-se o cavalhel-
;r> distinto; nâo pens&o; A ri—
«4t. Crrjlooa n. 16, 2o. (H 185) 12

QUARTO 
em casa dc casal de

tratamento, unlco Inquilino
Aluga-se quarto de frente, ln-

dependente e com todo o confor-
to. Ladslra de Santa Teresa n. 41,
spartamento 7. Telefone 22-4702,
bonde de 200 reis. Ida c volto.

Porto da Ladeira. (H. 7.777) 12

QUARTO 
— Aluga-ee, com mo-

reis e pznffto, a casal, por
CJ0SO0O, cu vagas de frente, a
rn pazes, a 150S00O. casa séria de
f.-.mi!'a mineira. Ruo da Qultan-
da 63 sobrado. Junto A rua do
Ouvidor. Telefone 23-4961.

i.H. 124) 12

A LUGA-SE casa refc—vida, cetn
**¦ 4 quartoc, duas salas, todo o
conforto e grande reserva dágua;
A rua Marquês dc Pombal ai. 59;
aberto das 14 ás* 16 horas.

(H 7678) 15

JÍJ3TAÇAO de S. Dlogo — Alu.¦*-' ga.se o predlo novo, sobrado
e armas»—m, com morada, para
qualquer negocio, da rua Pedro
Rodrigues n. 13. (F. 13753) 15

¦—•-'A u CATETL

ALUGA-SE 
em cut de íamllla

ótima sala de frente a rapa-
zes com cafó pela manhA; tele-
fone 25-0OO7. Rua Correia Dutra
n. 152. (F 18539) 16

ALUGA-SE 
a cavalheiro de alto

tratamento, boa sala oom agua
corrente; casa nova e de máximo
conforto. Bento Lisboa 112, Catete.

(P 20435) ie

ALUGA-SE 
bom quarto arejado

com Janela, mobilado, em ca-
sa de todo sossego à senhor ou a
casal distinto; A rua Correia Du-
tra n. 105. Tel. 25-4462.

(F 10007) 10

ALUGAM-SE 
em cosa de umo

moça, duas amplas salas ln-
dependentes umo da outra, sem
moveis e com certa liberdade;
Beco das Carmelitas n. 8.

(P 20730) 16

ALUGA-SE 
quarto com Janela

mobilado, a cucai que traba-
lho fora e sem refeição; a rua
Marques de Abrantes 164, apart.
4. Fone 25-2668. (H 7407)_13

Alugam-SE 
uma sala" do" frente

entrada independente o um
quarto com moveis Juntos ou se-
parados a quem nâo tenha crlan-
ças em caea de famllla: A Ladel-
ra Santa Teresa 34. Lapa.

(F 20431) 16

ALUGA-SE 
uma eala com en-

trada Independente, em casa
dc famllla; a rua Bento Lisboa
n. 178, casa 3, tel. 25-0122.

(F 17834), 18

___LUGA-SE, pela melhor
oferta, o lindo predio

ainda nfto habitado, da rua
Pedro rtmerlco n. 301; com
tres pavimentos, a cinco
minutos do centro, de au-
tomovel e com acesso fácil
pela rua Santo Amaro. Cin-
co quartos, sala, cozinha-
tres banheiros, garage, e
quintal, vista deslumbran-
te, lugar fresquissimo. Só
serve para pessoa dé trata-
mento e gosto. Está aber-
to. Trata-se a rua dós Ou-
rives n. 67, 4° andar, te-
lefone 43—3675.

(F 20985) 10
ALUGA-SE na Pensfto Hudson,

—. em frente oo America Hotel,
pequeno quarto pintado de novo,
com mobília nova, agua corren-
te e. duas vagas para rapazes de
todo o respeito, com bom!passa-
dlo; A rua do Catete n. 237, tel.
25-1477. __(p 17917) 18

A LUGAM-SE bons quartos mo-
•**¦ bllados, sendo os moveis no.
vos, com 10- peças, agua corrente,
telefone e encerados, com duas
Janelas; A rua Santo Amaro' 71,
1" andar. Catete. __. (P 17921) IB
V LUGA-SE um cômodo, a casal

**¦ que trabalhe fora, na rua Ta-
vares Bastos n. 100, Catete.

,(F. 19536) 16
A LUGA-SE lindo quarto, para***¦ casal cu dois rapazes, multo

asselo e ,-ossego, nâo falta agua, a
cinco minutos dos banhos de mar,
tem moveis todas as comodidades,
telefone 25-1084, Catete.

(H. *1134 )_18

ALUGAM-SE 
ótimas salas e

quartos, mobilados, com- ou
sem pensfto, a casais ou a moços,
Perto da praia, ¦ a rua Sllv-slra
Martins n. 116, Catete, telefone
25-2566. (H. 21175) 16

A LUGA-SE uma boa sala dê
¦"¦ frente, preço barato, para fa-
mllla, á rua Santo Amaro n. 178,
Catete.  (H. -21178) 16

A LUGA-SE. em casa ds famllla,
•"• uma boa sala de frente, a ca-
sal sem filhos; A rua Almirante
Protogenes n. 3, apartamento ii,
Largo do Machado. (H__7598) 16
ALUGA-SE um quartodefrên-" te, mobilado, a moço ou moça

que trabalhe fora; á rua Benco
Lisboa n. 25. Catete.

-F'.„17_-.671) 16
A LUGAM-SE salas e quartos,•"¦ mobilados ou não, agua cor-

rente, a casais ea rapazes de tra-
tamento, com pensão de primeira
ordem, A rua do Cateto n. 245.

(ir'. 17989) 16

ALUGA..SE 
um bem quarto mo-

bllado, em casa de um casal,
a um moço do comercio, casa mui-
to sossegada, preço 120*000; á rua
da Lapa n. 43, sobrado.

IH. 56) 18

ALUGAM-SE 
sala e quarto, mo-

bllados, Juntos ou um só, a
mcça de tratamento, em casa de
senhora só, com relativa liberda-
de; no Beco do Rio n. 72, sobra-
do, Catete. (H. 76) 18

ALUGA-SE 
a casal sem-filhos,

parte de um sobrado, sendo
uma sala, quarto, cozinha, fogão a
gàs, tudo independente, A rua Tai-
lor n. 86, preço 1803000.

(H. 21077) 16
A LUGA-SE quarto mobilado, a

-*"*• casal, por 1308000, com como-
dldads e Independente, a casal; A
rua Pedro Américo n. 39, tele-
fone 43-3275; (H. 104) 16

A 
LÜGA-SE sala de frente, bem
mobilada, para casal de tra-

tamento, com ou ssm pensão, em
caca de famiila de poucas pessoas,A rua Pedro Américo n. 45, so-
brado. Catete. (H. 103) 16

À LUGA-SE uma moça para ar-
•cX rumadelra ou cozinheira do
trivial, para casal, dá referencias
dc eua conduta; á rua do Catete
n. 306. Telefone 25-2411.

__ (H 21282) 16
ALUGA-SE úm quarto grande•" com Janelas para a rua, com

moveis e pensfto de 1.» ordem;
A rua Andrade Pertence 34.

(F_19618)_16
A LÜGA-SE A rua Correia Dutra

¦í*> n. 92. terreo, boa residência
para pequena famiila, perto dos
banhos de mor, chaves no arma-
zem. (H 7582) 16

A LUGAM-SE uma sala por 1308
¦"¦ e um quarto por 1108, Juntos
ou separados. Fraca S. Salvador
n. 73. (H. 21.257) 18

^PARTAMENTOS NOVOS
— Próximo ao Largo do

Machado — Alugam-se de
Rs. 480$000 a Rs. 630ÇO0O,
apartamentos confortáveis,
no Edifício Tamoio, á rua
Marque— de Santos n. 5,
esquina de Gago Coutinho.
Informações com o encar-
regado "lelvecio. Telefone
25—3373. <F 19083) 10

CATETE 
— Aluga-se um bonito

quarto . ricamente mobilado,
com ótima pensão, a um senhor
ou pessoa de tratamento, em casa
de'todo o conforto de senhora es-
trangèlra; A rua. Santo Amaro 18,
Gloria. (F 19580); 18

(-«ATETE 
— Alugam-ss . quartos,- bem mobilados, ó casais sem

filhos ou a solteiros, sem pensão,
com café pela manhft, em caea de
todo o respeito, cm rua sossegada,
próximo dos banhos de mar, a ru.i
Andrade Pertence n. 42, talefoue
25-4828. (F. 17425) 16

p*>M casa de familia, aluga-se um
-*-*1 ótimo quarto mobilado e café
pela manhft, próprio para casal ou
dois senhores, nfto se aceitam
crianças nem bichos, A rua do
Catete n. 90, 1° andar.

'._. -  
(H. 7118) 13

GLORIA. 
— Sala — Aluga-se

uma bem mobilada com ótl-
mo passadlo, a casal distinto; A
rua Benjamim Constant 50.

(F 19109) 16

fi LORIA n. 40 — Alugairí^so
" quarto e eala cem ou sem
pens&o, preços razoa-vels, famllla
e cavalheiro. (F 19495) 16

QUARTO 
—"Ãiugo-se ótlcno qiíir-

to independente, com luz,
agua corrente e telefone, em edi-
flclo novo; A rua Santa Cristina
n. 41, paralela.A rua Santo Ama-
ro. Tel. 42-2881. (H 284S3) 16

|3ENJÃMIM~Constãnt —"' Aluga-X* ss sala bsm mobilada, com
entrada privativa, a cavalheiro
distinto; informa-se no n. 6, so-
brado, dá mesma rua.

.___ (F, 19.551) 16
T APA. — Próprio para pensão deXA tratamento, aluga-se grandecasa na rua Tallor n. 36, com 12
cômodos, dois banheiros, jardim,dependências para empregados;
informações na mesma.

(F. 17051) 16
IMpAJ—TADiE Pensão — Alu-laX gam-se ótimas salas e quar-tos inclusive para Eolteiros a
partir da 2208. Rua Cândido
Mendes n. 42, Gloria.

(H 211205) 16

QUARTO 
grande e arejado, com

Janela ao ar livre, aluga-se
para casal distinto ou moços.
Largo do Machado 11, sobrado.

 (H. 132) 16

QUARTO. 
— Em casa de fami-

>3* lia, aluga-se um a senhora
que trabalhe fora; exige-se res-
peito, A rua Andrade Pertence 51.
Vr>y.'- (H._18)_16

QUARTO 
— Aluga-se um em

casa de famllla, a rapaz que
trabalhe no comercio: A rua 3an-
dido Mendes n. 65. Gloria.

lF 7023) 16
QALA e quarto — Alugam-se
k-' com ou sem moveis a casal
som filhos ou a rapazes do co-
mercio, parto dos banhos de mar:
A rua do Catete n. 337-A, tem te-
lefcnc. — Largo do Machado.

(F 20871) _16
0508000 e~ ta«:.-.s — Aluga-se a

família sém crianças, casaom
duas salas, dóls qusrtos, etc,, A
rua Constantlno Coelho 26, casa 3— Altos. Lado do mar, subir pelarua Barão de Guaratlba, Catete.

(í- 7149) 16

FL/.MFNGO

ALUGA-SE 
A Praia do Russell

n. 138, entre o Hotel Gloria
e Silveira Mart.n-s, um quarto
com agua corrente, para duas pes-
soas, cem refeições. (H 21012) 17

ALUGAM-SE 
quartos para sol-

telros c cs—1, com excelente
pens&o; tratamento famllhi.-, re-
ferenclas mutuas; A rua Silveira
S___£tl— n. 80. (H 7467) 17

ALUGAM-SE 
uma bela sala dc

frente, Independente e mais
um quarto, cm casa de famllla,
a um sechor ou a rapazes do co-
merco. Rua Marquês de Abran-
tes n. 209. Telefone 26-1539.

(F. 20.980) 17

ALUGAM-SE 
quarto para oasal,

com pensão, cozinha Interna-
cional; A rua Silveira Martins 70.

(F 20400) 17

ALUGA-SE 
a rua Pedro Ame-

rico n. 94 confortável casa,
4 quartos, 2 salas, banheiro c co-
zlnha, a famllla distinta. Chaves
na casa VI. (H. 7.606) 10

ALUGA-SE 
em casa de famllla

de tratamento, sala linda-
mente mobilada, a casal distinto,
com ótima mesa; A rua Carvalho
Monteiro 21, Catete. (P 18891) 10

QUARTO 
mobilado e vaga —

Alugam-se em cass de famllla
seria; a rua do Rezende rn. 83. co-
brado. Um telefene. (H_7345) 12

QUARTO 

"per 
120S0C0. elus»-£S

A rua General Câmara 163
Ir* andar. (P 20733) 12

QUARTO 
bem grande, aluga-se

sem moveu e eem cozinha,
com alguma liberdade em caea
multo eoeetgada de c&-$-l eâtr&u*
gelro eem filhos. alu;u«l 150S00U.
A rua do Blachuelo n. 418.

-- ; iP 17820). ia

ALUGAM-SE 
Ótimos quartos de

trente, em casa de famllla de
respeito, com ou sem moveis; A
rua Santo Amaro n. 93.

_ (H._28_039)_16
A LÜGA-SE uma otlma cala de

írente; A rua Silveira Martins
n. 53. (F 19280) 16

ALUGA-SE 
um quarto em casa

de famllla; A rua do Catete
n. 214. essa 21. _ (H 28214) 16

ALUGA-—, 
uma cara cu. rua

Conde de Lage n. 44, casa 2,
aluguel mensal de quatrocentos
mil réis, pondendo ser vista a
qualquer hora das 0 horas ás 17
horas: favor pedir chave na casa
5: tratar A rua Hermenèglldo de
Barras n. 33, Gloria.

(H 7402) 18

ALUGA-SE um quarto limpo o"¦ arejado, para rapazes ou 'ca-
sal que trabalhe fora; preço 100$;
nfio falta agua, mas nao tem co-
zinha. Rua Marquesa dc Suntos
n. 29. Próximo ao largo do Ma-
chado. ¦ (F. 19.553) 16

ALUGAM-SE 
uma ótima sala dé

frente e um quarto, a casal
ou solteiro, com ou sem moveis,
agua corrente e casa sossegada.
Rua Gago Coutinho n. 22. Largo
do Machado. IP. 19.723) 18

ALUGA-SE 
ótimo ("unrto mobl-

ludo, A rua Santo Amaro 190,
preço 1305. Tel. 42-3429.

(H 7683) 16

ALUGAM-SE 
dois quartos lnde-

pendentes a rapazes do co-
mercio ou oasal qus trabalha íóra
à rua Sento _i£-C- n. 178. tele-
foce 25-4597. (F_20865)_16

LÜGÃM^SE uma tala de frente
e bons quartos com quintal e

cozinha n 100S e 1108000: A rua
Tavares Bi£tc«i n. 67. Catete.

., .IP j.O.l) 16

ALUGA-SE 
sobrado com três

quartos, duas salas, banheiro,
quintal, «tc. Aluguel 3808 e ta-
xas; A rua Benjamim Constant
137, Gloria. (H_28542) 16

ALUGÁM-SE 
duas salas de"frên-

te, e um quarto pequeno, coai
ou setn moveis: A rua Morais e
Vale n. 49, Lapa. (II 101) 16

A LUGAM-SE quartos bons e a-c-
."• Jados, casa de famllla, ou tras-
paasa-se a locação do predlo, com
ou sem moveis; A rua Bento Lis-
boa n. 180. (H 7611)_16

ALUGAM-SE 
quartos com pen-

sAo, parra deis ou. três rapazes
e vagas, em cosa de famllla; mesa
fecta e vari'—a; A. rua Correia
Dutra n. 36, Catete. .

 
(H 28417) 16

APARTAMENTO 
— Aluga-se

ótimo apartamento com luz,
égua corrente e telefone, em edl-
flclo novo; A rua Santa Cristina
n. 41, paralela A rua Santo Ama-
ro. Tel. 42-2881. (H 28426) 18

A LÜGA-SE ótimo apartamento
¦"• recentemente concluído; A
rua Silveira Martins 138.

(H 231) 16

CASAL 
distinto mineiro, A rua

Conde de Baependi n. 7, pro-
xlmo ao Flamengo, aluga tres ó-.i-
mos quartes ds frente e uma va-
ga para rapaz. 1° andar, refeições
de primeira ordsm. se convier,
abundância de agua__ (F 17512) IS

C" 
ATEIS HOTEL — Rua «3atete

n. 261. tel. 25-1003. tem quar-
tos parra famílias e cavalhslros
com boa. meta por preços bara-
tlralmcs, *_,  IP 7026) 16

ALUGAM-SE 
sala dc frente e um

quarto, em casa de famllla,
mobiliário moderno ou sem mo-
veis, para casais ou moços de es-
peito, A rua Dois de Dezembro 25.

(F._20638)_17

ALUGA-cs 
ótima sala bem mo-

bllada, com excelente pensão,
a casal ou cavalheiro dc trata,
mento, casa de famllla; A rua
Ferreira Viana n. 40.

(F 19207) 17

ALUGA-E8 
um quarto mobila-

do, para casal; ótima pensfto;
um minuto da praia. Run Sena-
dor Virguelro 86. Tel. 25-4815.
_, (F. 19.552) 17

ALUGA-SE 
em casa do famllla,

próximo aos banhos de mar,
com ou sem pens&o, a casal ou
oavalhelro, um ótimo quarto mo-
bllado. Rua Correia Dutra 40.
Tem telefone. (H 7731) 17-

APARTAMENTO 
— Aluga-ee A

Avenida Osvaldo Cruz n. I, o
apartamento n. 1, c-m todas as
acomodações modernas. Aluguel:
5508000; trata-se cor.-, o encarrega-
do do predlo lado.

(P 19102) 17

APARTAMENTO» 
novos para

famílias de tratamento —
Alugam-rse por 6009, 650$, 7008 e
7508000, no Flamengo, a.rua Car-
loa- de Campos n. 7, esquina da
rua Palsandú; com tres bons
quartos, duas colos,•-terraço, oa-
nhülro completo, otlma cozinha,
quarto e .banheiro pára,criada,, la-
vanderla, armarics e demais aces-
sorlos de conlorio moderno. Tudo
etspayceo, claro e ventilado. Lo-
cal aristocratlcu e novo, com Un-
da vista, multo t.-esco e sossega-
uo, a 10 minutos do centro; oni-
bu» Guanabara- 4Ü0 reis, cada 10
minutes. Tel. 25-338U.

(F 2U640) 17

E~ 
M casa do lamllla de respeito

aluga-se um quarto mobila-
do e eem pensfto, a cavalheiros uu
rapaz distinto; A rua S&o Salva-
dor n. 34. Flamengo. (F 13972) 17

EM 
casa de famllio; A rua Buar-

que de Macedo n. 50, aluga-
se um quarto para casal ou ca-
volheiro, com ou sem pensão. —
Flamengo. _(F 20963) 17

F~ 
LÃMENGO — Apartamento —

Aluga-se a um minuto da
Praia do Flamengo um ótimo do
frente, com duas salas, dois quar-
tos, cozinha, copa, banheiro com-
pleto, dois W. C, quarto para
criada, quintal, tanque por, 6008,
Com ou sem moveis; A rua Ferrei-

ira Viana n. 61, apartamento 1.
(P 19373) 17

F~ 
LAMENGÓ 

"¦"—~ 
Alugam-se es-

paçosos aposentos, com ou
sem mobília, agua corrente e ex-
celente pensão familiar, a casal
ou senhores dc fino trato; A rua
Buarque de Macedo n. 32, telefone
25-4601._  (P_17090) 17

F~LAMENGO 
— Em- casa" da"se^>

nhora estrangeira, aluga-se
quarto Independente, mobilado,
sem pens&o, só a cavalheiro, A rua
Dois de Dezembro n. 22.

(F. 17056) 17.

FLAMENGO 
— Aluga-se em casa

de grande conforto um ou
dois apartamentos dc frente com
agua corrente com ou sem mo-
vel<3, a casal ou senhor dc trata-
mento. com pensão esp selai, em
casa de famllla, fornecem-se
marmitas para fora, especial pa-
ladar. Rua Palsandú 298, telefo-
ne 25-4820, (P 17662) 17

LAMENGO — Aluga-se, em ca-
sa francesa, uma bela sala de

frente, bem mobilada, com ótl-
ma pensão, a casal de tratamen-
to; a rua Sfto Salvador 43.(F. 17503) 17

FLAMENGO 
— Aluga.se em casa

de famllla, uma sala mobila-
da, com ótima pensão, a casal ou
rapazes distintos, A rua Conde de
Baepsndl n. 34. (H 7033) 17

F~LÃMÊNGÓ 
— Alugam^se ótl-

mos quartos para cavalheiros
ou rapazes do comercio, máximo
conforto, cm edifício acabado de
censtruir, preço accesslvcl; A rua
Correio Dutra n. 78.

(F 20694) 17

FLAMENGO 
— Aluga-se luxuoso

apartamento, eom todos os
requisitos modernos, máximo con-
forco, em edifício acabado de
construir e absolutamente faml-
liar, preço acessível; A rua Cor-
rela Dutra ll, 78, (F 20693) 17

FLAMENGO 
— Alugam-se uma

boa sala de frente para casal
e um' quarto para solteiro com
ótima pens&o, perto da praia.Rua Palsandú n. 34.

(F 20971) 17
T-jiLAMÈNÒ.6"— Aluga-sõ cm casa
¦*• de famllla de respeito, um
quarto para casal o outro para sol-
teiro, com pcnsAo, não falta agua,
tolefene 25-2645. (H. 26) 17

FLAMENGO 
— Aluga-se grando

sala de frente, mobilada, sem
pens&o, no melhor ponto; A Praia
do Flamengo n. 254, telefone 25-
1553.  . (F. 54) 17
T7II.AM—IGO — Alugam-se boas
X salas, com entrada lndepen-
dente, com ou sem pens&o, A rua
Conde de Baependi n. 84, telefo-
ne 35-4863. (Hj__?D 17

FLAMENGO 
• — Aluga-se um

ótimo quarto cmpapelado de
novo para. casal eem filhos; A rua
Almirante Tamandaré n. 23.

(H 7510) 17

ALUGAM-SE 
uma sala e um

quarto, ambos de frente, jun-
tos ou separados, com pens&o, ótl-
mo ponto. Trocam-se referencias,
A rua Bar&o do Flamengo xi. 42,
tel. 25-0000. (H 7717) 17

ALUGAM-SE 
lindos aposentos

com agua corrente, elevador e
ótima' pensAo, preços módicos; A
Praia do Flamengo n. 2.

_(H_7719)_17

ALUGÁM-SE 
sala de 

'frente 
o

um quarto, com ou sem mo-
vels, ótima casa cie famllla, que-
rendo dã-se pensAo; A rua Gago
Coutinho n. 43, próximo ao Fia.
mengo. lH-_59)_ 17

ALUGAM-SE 
em casa de família

dois ótimos quartos, bem am-
pios, com agua corrente c com ou
sem moveis, para caeal ou rapa-
zes, boa refelç&o, tem telefone;
A tua Ferreira Viana n. 38. Pia-
mengo.__ _ (H_2_157)_17

A 
LUGAM-SE quarto e sala no

quarto andar de um bom
Apartamento, perto des banhou
de mar, cem bonita vista. Te-
lefone 23-4022. Flamengo.

(H 21283) 1

ALUGA-SE 
um querto com pen-

são para casal ou dois rapa-
zes por 4508000, em casa de faml-
lia de tratamento; A rua Conde
d: Baependi n. 90. Flamengo.

(F 19630) 17

ALUGAM-SE 
casas apartamen-

tes d» todos os preços e ta-
manhos cm Flamengo e demal3
bairros. Informações A rua Sete de
Setembro n. 84, 3o andar, sala 7,
ttl. 42-2803. (H 28473) 17

ALUGA-SE 
o . confortável andar

terreo do n. IV da Ladeira
da Gloria n. 14, com quatro pe-
ças. para familia de tratamento
ou atelier. Proslmo A Praia do
Flamengo. (F 10558) 17

ALUGAM-eE 
A rua Senador

Vergueiro n. 123. perto des
banhos de mar, cem moveis c re-
feições, uma boa sala de frente
* um bom qusrto para casal cu
raprjzrrs. (H 21216) 17

ALUGA-SE 
a casal, um bom

quarto em ura andar eó, com
um Inquilino, sem moveis, nem
refeições e um no terreo. a casal;
A rua Buarque de Macedo 20.

(H 7888) 17

ALUGA-SE 
A p.-il-v do Flamengo,

um quarto de frente, para ca-
£_i com bca, pensAo, trocain-se re-
íerenc—wS. Teleícne 23-1Í543.

(H 7689) 17

ALUGA-SE pequena. oisv* em
avenida, á rua Carreia Dutra,

n. C7, a casei jr-i crlença_.
{B 7693) 17

FLAMENGO 
— Aluga-se elegan-

ts apartamento, ótlmamente
dividido com todo o conforto, err-
plendkU localização, preço mo-
dlco, acabamento dc luxo, com
garage; A rua Senador Vergueiro
n. 137. (H 7754) 17
«CVLAMUSNGO — Alug—í-se pertoX da praia, ótimas salas e
quartos com psnsAo cm casa ri-
gorozamonte familiar. Rua Mar-
quis de. Ab-sntes n. 146.

(H £ili203) 17

FLAMENGO 
— Familia sem cri-

ancas aluga um. bom quarto,
perto dos banhos de mar. Tele-
fone 25-4684. (H. 7.652) 17

a LUGA-SE um confortável c es-
paçoso quarto para famllla de

fino trato, ótimo passadlo, gran-
da parqirt para crianças. Hotel
Parisiense, a rua das Laranjel-
ras n. 21.  (P. 12637) 18

» LUGAM-Si. cm casa d« famllla
sala o quarto no 1". andar por

1805000 e o 2" andar com tres pe-
ças por 1803000; A rua Ipiranga
71. fundos, sobrado. T-'.:one —
25-138. IH 282621 18

ALÜGAM-SÊ 
sala c quartos bem

mobilados, com agua corren-
te. pens&o de famiila de fino tra-
to; A rua das Laranjeiras 49-A.' 

 (F 20974) '.1

ALUGAM-SE 
sala e quarto; —

rua Alice n. 111, entrada in-
dependente, Laranjeiras.

(F 1776t3) 18

ALUGAM 
-SE por 11708000, dois

bons quartos, em cosa de ca.
sal sem filhos, a outro Igual, com
direito A cozinha e dependências;
A rua Alice n. 272, Laranjeiras.

(H. 21032) 18

ALUGA-SE 
urn quarto amplo e

orejado, em casa de famllio,
a pesseas que trabalhem fera; ã
rua das I/iranJeicas 476, 2o andar.

. (H 
28123) 18

ALUGA-SE, 
A rua Cosme Velho,

n'. 108, a numerosa famllla
de tratamento, grando casa de
dois.pavimentes,' com oito quartes
tres salas, grande quintal, etc.
Tratar A rua .Uruguaiana n. 39.
com Morais. (H 21049) 18

ALUGA-SE 

"por 
5008000' e taxas,

coca, A rua Alice n. 20, c?da
reformada, tres quartos, duas —-
las, etc. EstA aberta. Informa-
çõas, telefone 27-1391.

¦ 
'-(H_Í009)_18

A 
1—A-SE o esplendido sobrado

da rua des Laranjeiras n. 386,
com duas sales de frente, grande
alcova, dois quartos lndependen-
t2s, sola de jantar, ban-hr' •- com-
pleto, cozinha, despensa, copa c
quintal, cem quarto para empre-
gados, ( H_::03) 18

ALUGAM-SE 
sala de frente e um

quarto, com eu sem moveis,
ótima casa de famllla, querendo
dá-se pens&o. A rua Gago Coutl-
nho n. 43. (H, 58) 18

A~ 
LUGAM-SE três comedos, Jun-

tos ou separados, para pes-
soas de trato; trata-se com o Sr.
Lopes; á r — dos LaranJelrss 1 47,
armazém. (H 7691) 18
¦Ê»M casa de pequena famiila —
*-a Aluga-se parte de sua oasa
composto de dois quartos e boa
s-ala de jantar com direito a cozi-
nha, não falir agua: exlgem-se
referencias; A rua Santana 113, 3"
andar (H_7208) 18

Apartamento
Aluga-se mo-

bllado pelo prazo dc 4 a 6 mêces,
confortável npartamentío com tres
quartes, dua. salas, quarto de
criados e demais dependências
para lamllla de tratamento; tra-
tar pelo telefene 23-3345.

(F_lCj_50)_lB
ARANJÈIRAS — Em casa de
todo o conforto, aluga-se ótl-

mo aposento, finamente mobila-
do, a pessoa de tratamento. Li-
herdade determinada. Tlbagi 11
(2a rua á direita ci Laranjeiras).

(H. 7.602) 18

Laranjeiras

LARANJEIRAS 
— Alugi-se ótl-

mo «partiamcnto: A rua Leite
Leal n. 29, preço 450SOOO.

(H 7706) 18

P"~ENSAO~ 
Hotel Laranjeiras —

Aluga-se um quarto para ca-
sal e outro para solteiro, com agua
corrente eda nascente local, mesa
de Ia ordem, e o melhor porque
do bairro para crianças; A rua das
Laranjeiras n. 334. (F 19099) 18

QUARTO 
— Aluga-se do frente,

Independente, em casa de oi-
sal sem filhos, com café, mobila-
do, & rua Cardoso Junlor 133, Io,
1308. Telefone 25-1116. Laranjel-
ms.  __ (H 178) 18
/"\UARTÕ dc írente — Ãlüga-se
^"* um, mobilado, com alguma 11-
berdade, nas dependências da cn-
sa, a casal sem filhos, à rua Alice
n. 22, Laranjeiras. (H. 21189) 18

QUARTO 
bem mobilado, com ou

sem pensão, «aluga-se, ã rua
Eurlcles de Mates 24, telefone 25-
0034. (F 17867) 18

HOIAFOGO

ALUGAM-SE 
confortáveis epo-

sentos, com pens&o de Ia or-
dem, a famílias cc tratamento; A
rua Marquês do Abrantes n. 204.
Pensão exclusivamente familiar.
Nfto falta agua. (F. 20.548) 19

ALUGA-SE 
uma sala de frente, a

um casal ou a duas senhoras
que trabalhem fora; A rua Paulo
Barreto n. 78, casa 5, Botafogo;
Informações pelo telefone 23-6213.

(F. 20631) 10

FLAMENGO 
— Aluga-se magra!-

fico quarto, cetn agua conre-n-
te, f1:—.«.dlo excelente, casa con-
fortavel, grande parque, garage, e
um minuto dos banhos de mar; a
rua Senador Vergueiro n. 80.

(F 19707) 17

TIOTEL YANKEE — Rua Pai-XX eo-ndú n. 122, perto da praia
do Flamengo, ótimos quartos, boa
c farta mesa. (H43) 17
T>BNSAO Ferreira Visna — Alu-•¦• ga-se uma sala de frente e
quartos com agua corrente, boa
alimentação c máximo sossego.
Rua Ferreira Viana n. 58.

(H_7738) 17

£»UARTO com~pensâo, mobilado,v* emb lindo apartamento, para
casal ou solteiro, moderno, aluga-
se; telefonar para ver e tratar pa-
ra 25-4803. (H. 22) 17

SALA 
independente com varanda

aluga-se com boa pens&o. Pre-
ço módico. Otlma comida; A rua
Dois dc Dezembro n. 15 — Fia-
mengo. Telefone 25^—0228.

(H 7249) 17

SALA 
de frente, coníorfavelmen-

te mobilada — Aluga-so a um
eonhor distinto; t_mbem quartobem orejado: A rua Silveira Mar-
ti— 18. Flamengo. (H 7681) 17

Virgínia Hotel-/1"/^
lia, diárias der.;» li* moradias
para casal desde 5008: ótimo tra-
tamento; A praia do Rusre! 192.

(P 17333) 17

LARANJEIRAS

ALUGA-SE espaçosa sala de
¦*** frente, bem mobilada, com
ótima pensão, a casal dd trata-
mento: A rua das Laranjeiras 222.

(F 34255) 18

ALUGA-SE 
a confortável casa 5

da rua Marquesa de Santos
n. 5, com tres quartos, duas salas
e demais dependências; informa-
ções no local com o Sr. Helvécio.
telefone 25.2372. (F. 1C08!) 18

* LUGA-SE a ótimo cisa 3 da rua
*X das Laranjeiras 107. as chaves
por faror na cnsí1 12: trata-.se com
o Sr. Jrrime, A rira S. Pedro 42.
loja. IP 20306) 18

ALUGA-SE 
espaçoso quarto com

ótima pensfto em casa de fo-
mllla de tratamento; A rua Vo-
luntarlos da Pátria n. 70. Tel. 26-
0239. (1_17827) _19

ALUGA-SE 
uma ótima reslden-

cia, A rua Eduardo Gulnle 17,
caso III; aluguel 5548000. lnfor-
mações com Graça Couto & Cia.,
A rua Io ds Março n. 61, 3o an-
dar. ,— Telefone 23-2951.

(F. 20.056) 19

ALUGA-SE 
uma boa sala a caeal

ou senhores de respeito com
ou sem pensão; A rüa Honorlo de
Lemos n. 14, tel. 26-4076. Túnel
Novo; (F 20947) 19

A 
LÜGA-SE' amplo e confortável

apartamento com uma sala de
frente, quarto, hail, banheiro s
garage, quarto* ws-to caaal, mobl-
lado ou nSo, cozinha do Ia or-
dem, pt-laoete A rua na Matriz 86.

(F 20873, 19

ALUGAM-SE 
apartamentos gran-

des e pequenos na rua —cth
Clube n. 42. Avenida Pasteur.

(F 19225) 19

ALUGAM-SE 
em casa dc faml

Ha de respeito duas salas de
frente, bem mobiladas o com ótl
ma pensfto, a casal sem filhos: i
rua Voluntários da Pátria n. 188

(H. 7.339) 19

ALUGA-SE 
quarto com agua

cc-rrc-to c pei_Z-, tm casa de
religiosas Franclscanas;. A rua
Mei-a ^arreto n. 31.

\.' 11.82) t.

ALUGA-SE 
um quarto em casa

de famllla A rua Assis Bue-
no n. 29, cato III. Botafogo.

(P 20931) 19

BOTAFOGO 
— Casal eem filhos

aluga ótima 6ala de frente co-
munlcavel com quarto grande a
casal ou moças; A. rua Alvaro
Ramos n. 131. (H 7315) 19

ALUGA-SE 
ótimo quarto por

008000 a solteiros ou casal
que trabalhe foro; A rua Demo-
trio Ribeiro n. 358, casa XXXI. —
Botafogo.  (F 7317) 19

ALUGA/M-SE 
apartamentos gran-

des e pequenos; A rua Yacth
Club n. 42. Avenida Pastcur.

(F 10225) 10

ALUGA-SE 
um sobrado, com seis

quartos e duas salas, A ru.»
Demetrlo Ribeiro n. 282, sobrado.

(H. 21177) 19

ALUGAM-SE, 
em Botafogo, ma

gnlflcas casos de 5000 a 1:200S
informações na PanlflcacAo SAo
JoAo, exclusivamente das 16 As 20
horas: telefone 26-4301, com Pau.
Io. (H. 7605) 19

ALUGA-SE 
cosa com tres quox-

tos. duas salas, varanda e
mais dependências: trata-se A
Travessa do Leandro n. 15, (rua.
Demetrlo Ribeiro). Botafogo.

(F 5433) 19

APARTAMENTO 
— Aluga-ee por

35CS0OO o n. 3 A rua Derme-
trio Ribeiro n. 140. esquina de
Voluntcrios da Pátria, ^tá a!rx.rr-
to. (H 7545) 19

A LUGAM-SE salas o quartos,***** com todo o conforto, para ver
e tratar A rua Marques do Abran-
tes n. 101, telefono. 25-1682, Boca-
fogo. lírt. 21100) 1B
ALUGA-SE a cavalheiros ótl-***¦ ma sala de frente; A rua Me-

na Barreto 20. (F 19622) 19
A LUGAM-SE casas e apartamen-** tos de todos os preços e ta-

tamanhos cm Botafogo e demais
bairros. Iníormaçóss a rua Sete
d» Setembro 84, 3U nndar, tala 7,
tel. 42-2803, (H 23470) la
ALUGA-SE por 300$ e toxns ã**¦ casa de morada da rua Gene-

ral Severiano n. 174. casa IX. —
iVata-f-T. a rua General Câmara
n. 24, loja. Peixoto & Ca.lF 19359) 19
ALUGA-SE uma ótima sala de¦*-*¦ frente com garage e mesa de

Ia ordem, em casa de famllla ale-
m& de alto tratamento; A Praia de
Botafogo n. 173, tel. 26-1191.

(H 7577) 19
A LÜGÀ-èe" «;—fortavei predio¦**• novo: A rua Alfredo Chaves

n. 48, transversal a rua S. Cie-
mente, com cinco quartos, talas,
garage, etc; aluguel 7808000 e
taxas 258000. Ühaves no n. 59. —
Tratar A rua General <3amara 60,
1° andar.  _ (H 26496) 19
A LÜOA-SE. lima ótima" rcsldon-"• cia, A rua Tarumã n. 37; as

choves no n. 35, por obséquio:
aluguel 6848000. Informações com
Graça Couto & Cia.; A rüa lo de
Março n. 51, 3o ondar, telefone
2.3-2951. (F 10559) 10

ALUGA-SE quarto o cozinha ;t
casal sem filhos; A rua Ar-

naldo Quln tela n. 11. Tel. 20-
1430. BotafOfO. (II 7755) 10

ALUGA-SE 
o apartamento ll. 7

do predio n. 12 da rua Davi
Camplsta (esquina de HumaitA) .
Ver a qualquer hora c tratar no
local ou no n. 69 da rua Davi
Camplsta. Aluguel 4608000. .- ; y

(F.. 19.582) 19

ALUGA-SE 
por 450J o predlo,

com três quartos, duas salas,
varanda c mais dependências, A
travessa Leandro ri. 15, rua De-
metrlo Ribeiro, Botafogo. Trata-
se no local. (F. 19.547) 19

ALUGA-SE 
um quarto para ca-

sal sem filhos ou dois rapa-
zes; á rua i-' uo Fernandes 13,
Botafogo. (il 7736) ls)

ALUGA-SE 
em casa de famllla,'

tuna grande sala encerada, lu-
dependente, para moços; preço.
1003. Tel. 26-3104; a rua Volun-
taries do. Pátria n. 433.

(K 205) 10

ALUGAM-SE 
uma linda saia e

quarto em caso de' familia; á
rua ¦ l>emet-rlo Ribeiro 22, sob.

(H 28430) 19

A 
LÜGA-SE confortável casa com

dois pavimentos, tendo cm cl-
ma, 4 quartos, varanda, quarto de
biunho completo, em bulxo vxlu cls
visita, hail, sala de Jantar, grande
coifa, cozinha e quarto dr» «tn-pre-
gado, despensa e quintal; a rua
Mena D-in-eto n. 182, Botologo.

_ (H 28422) 19
APARTAMENTO MOBILADO —

**¦ Aluga-se por 3, 6 ou 12 meses,
um apartamento de g:«indc luxo,
living room, dormitório, cozinha
c banheiro cm cores, o lleal paracasal, por £90?; tratar no Pala-
cio Blair, A rua S. Clemente 109.
Tel. _ 26-6600. _ (H 28434) 13
APARTAMENTOS DE LUXO~—¦**¦ Para dois rapazes, com ou sem

moveis, distinção e sosõego; -agua
cin abundância. A rua S. Cletnen-
to 10P: informações pele tel. 26-
6800... (H 28427) 10

^PARTAMENTOS —- Urcâ
— Edificio Cairo — Rua

Joaquim Caetano n, 67 —
Aluga-se o apartamento 12,
com saia, saleta, tres quar-
tos c dependências, proxi-
mo á praia de banhos e dos
ônibus. Aluguel 530ÇOOO. -—
Lazari Guedes & Cia. Ltda.
Avenida Rio Branco n. 129,
1" andar, sala 7.

(F 18923) 19
A PARTAMENTO""— Todo o 1"" andar, com quatro peças, dois

VV. C. e banheiros, quarto decr.ado, ete.; bondes e ônibus; Arua Ramon Franco n. 8, edifício
recem-construldo, de esquina com
a Avenida Pasteur. Tratar A praiade Botafogo n. 334. (F 17235) 19~A 

partàm"ektò "— Ãiugííe
**¦ um multo confortável c are-
Jado, com duas salas, quatro gran.des quartos, cozinha, copa, etc.
Aluga-se. com ou sem garage, Edl-
flclo Botafogo, A rua Voluntários
oa fatria 63; tfata-se no mesnu»,

(F. 17744) 19
ÜOTAFOGO — Aluga-se cm pe-*-* quena avenida, uma casa de
dois cômodos, com cozinha e tam-
que, 2008000 Inclusive taxas; In-
formações no Iocal_^(H_2U63) 10
DOTAFOGO — Vendei cónfõr-
í-* tavel bungalow da rua Cersa'-
rio Alvlm n. 24, com quatro quar-tos, duos colas, garage o mais de-
pendências, confeitaria; rua Hu-
l—itA 11. 88. (F 19453) 19

ALUGA-SE em casa de famllla,**¦ ótimo quarto para aoltelro, Arua Francisco Otavlano n. 50 Co-
pacabana, telefono 37-3160; tro-
cam-so referencias. (F. 17471) 21

A LUGA-SE ótimo apartamento,"¦ com 6 peças, por 4508, de-
fronte do posto 4, rua Domingos
ferreira n. 220. Trts meses da
contrato prorrogáveis. Trata-se á
rua dos Ourives n. 36.

(P. 20.753) 21
A LUGA-SE o novo e megnlficorl predlo da rua Tonêleros n. 167

as chives no loeol e tratar com
Dlas Almeida & Cia.; A rua rn-
melro de Março n. 8.

' . IF 19227) 21
A LUGA-SE, mobilado, ótimo•í* apartamento pequeno, pera-nho da praia, posto 4, em Copaca-

bana, mais Informações, telefonar
para 27-6012,  (H. 7363) ,21

A LUGA-SÈ bom quartõTndepên-*"*• dente, novo e taqueado, arpes-
soas que trabalhem tora, preço1303000, A rua Tonêleros n. 288,
.casa 1. Copacabana. (P 20389) 21

A LUOA-C" — içópácnbanã. pre-¦í*- dlo com garage, paro faml-
lia de tratamento; A -rua Ipane-
ma n. 131, chaves oo lado, n. 135.
Tratar á rua da Candelária n. 69.
1" r,'.uiir, (•--¦ ,-) Sr. Celso'Wlgg.

 (F 17783) 21
A LUOAM-SE ótimos apart-amen-

-tr%* tos com dois quartos, sala,
banheiro completo; cozinho e va-
rauda, aluguel 4008000; A rua Co-
pacabana n. 1118. (F 17765) 21

ALUGA-SE 
um quarto para ca-

. sal, sem moveis c com ótima
pensão; A rua Figueiredo Maga-
ihâcs n. G3. Trocam-ee referen-
Cla3. (F. 19.319) 21

A" 
LUGAM-SE magnífica sala d»
frento e bom quarto, mobl-

lados c com boa pensAo, em casa
do famllla estrangeira, tem garage
e multa agua, A Avenida Atlântica
11. -l-í-0, pesto 2. (F. 18816) 21

ALUG 
AM-SÉ elegantes e.po_en-

tes, pintados da novo, e.gin\
corrente e vista pera o mar; pre-
ços módicos. Caco de famllla; A
rua Gustavo Sampaio 66. Tel.
27-0401. (F 19338) 21

ALUGAM-SE 
dois quartos Juntos

ou separados mobilados com
ótima pensão. Exigem-se refe-
rencias; A rua Domingos Ferreira
11. 20. — Posto 3. (H 21038) 21

ALUGA-SE 
uma sala A rua Co-

pàcabaíia ". 440,-antigo 525.
(H 21067) 21

ALUGA-SE casa com três quo,-**¦ tos, duas salas e mais depen-
dcnclas; esta ocupada e pode ser
vista a qualquer hora: á rua VI?-
conde P.rr-Já n. 463.

 (F 17967) 21
ALÜGÀ-SE Unda sala mobilo-•** da com agua corrente e fina

comida, casa espanhola, pesto •!,
a uma quadra da Avenida Atlan-
ttea; A rua Bolívar n. 38.

(F 17813) 21
ALUaArSÉ apartamento, vista•fJ- para o mar, a Avenida Atlan-

tica n. 1.008, Edificio Ipiranga:
400SOOO. (P 17=201 21

A LUGAM-SE ótimos-áporsbatós,
•"- mobilados ou náo, com ai.^ui-

fica priisâo, para casais' ou
solteiros, á rua Francisco Otavlano
n. 47, posto 6, Copacabana, tele-
ftvnc 37-2936. (F. 19542) 21

A LUGA-SE Uti? quarto pequeno,,-*"-*-- á pessí—i ho. com q\i s&m mo-
vèis, aluguel "OSOOO; à rüa Bolívar
n. 181. toleíone 27-5543, Copaca-
bana¦ j,H. 21182) 21"ALUGA-SE 

á rua Gustavo Sam-"••paio n. 82. casa I, linda re-
sidencla, do construção moderna,
com 4 quartos, salas, Jardim e
fjarr.gc, por 7008; chaves na casa
n. III. Telefone 22-5814.

(F. 16.992) 21
A LUGA-SE A Avenida Atlântica

**¦ n. 24, o apartamento de lu-
xo n. 94, para familia de trata-
mento no Edifício Tietê, podendo
o mesmo ser visto a qualquer bo-
ra e tratar no Banco Port.uguê3
ri.: Brr.eü. Tel. 23-2020.

(F 19182) 21

~ * -:,'!

A LUGA-SE no Lido, cm rico**¦ apartamento, uma luxuosa
s.iia de frente, em residência de
casal: informações pelo telefone
27-0798. (H. 64) 21

¦DOTAFOGO — Aluga-se um¦*-' quarto independente, cm casa
de famllla, a solteiros ou o casal
sem filhos, cozinha, multa agua.
Pedem-se referencias, A rua das
Palmeiras n. 61. (F. 17986) 19

QUARTO 
de frente, cm cosa de

fomllla, aluga-se com pen-sao a casal ou senhoras; trocam-
se referencias; A rua Voluntários
da Pátria n. 230. (F 139'(;) 19
TTRCA — Edificio Cairo, rua Jc.i-"•r" quim Caetano 07 — Aluga-so
o apartamento 21 — Av. Rio
Branco 129, 1" sndar.

(H 28500) 19
TTRCA — Aluga-ie o apartamen-*-' to" do edifício da rua Otávio
Correia n. 73. Av. Rio Branco
129, 1" andar, sala 7.

(H 28505) 19
O0S000 — Urca — Aluga-so gara-

gc para um carro só, A rua
Marechal Cantuarla n. 57.

(F. 17714) 19

GÁVEA '

A LUGAM-S"" os novos, espaçosos
**¦ e confortai»els apartamentos
de 7 peças; A rua Eurlco Cruz 28,
começo da rua Jardim Botânico,
aluguel 6OOSOO0 e taxas.

(H 28480) 20
A LUGA-SE. uma casa, A rua

"Professor Saldanha n. 134, casa
II, oom quatro qi-artos, duas solas
e deifisls dependências, por 4508.

(H 7613) 20

GÁVEA 
—"Aluga-se casa, A rua

Pacheco da Rocha 32 (antiga
Oitis), com elneo quartos, gara-

r, 
em centro de terreno, ônibus

porto. EstA aberta; trator tel.
23-3127 ou 25-0907. (H 21060) 20

LEME li COPACABANA

ALUGAM-SE 
sala e qu.i.-to,

com agua corrente e pensAo,
a casais de tratamento; A rua
Copacabana 1017. Ant. 857.

(F 17360) 31

A LÜGA-SE apartamento core'¦**• quatro peças e mais depen.,
denclas, A rua Harito.f n. 95,
apartamento 8. Aiuguel 600*000.

(M. 06) 21
A LUGA-SE sala ou apartamen-

-£*• to, ricamente mobilados, com
lodo o conforto, mesa de prime.-ra. o um passo d:i Avenida Atlan..
tica, A rua Xavier da Silveira nu-
mr>ro 13, posto 4. (H. 2.070) 21
~A 

LUG A-S-:'por 08-3*.3O0 c tar-.r.s
-í*- a casa de um pavimento da
rua Nove de Fevereiro n. 80, Co-
pacabana, esquina de Barata Ri-
beiro, com acomodações para r_-
míi.a üc tratamento. TrateL-se fi
rua G-eiiirai Cama.-a ll: 24. Peixoto
& Cia. i_P lOõOl) 21

K LUGA-SE poi 6UOS00O e taT.ar-í*- pelo prazo dc dois anos, a caa;-
da rua Copacabana n. 42--2, car.tr-
dc D de Fevereiro. Trata-:.z h ru_
General Câmara n. 24, loja. Pel-
xoto Ar Cia. (t" 195.30) *i\

A LUGAM-SE casas è aparta-rnen-
¦*r*- tos dc tedos os preços c ta-
manhos cm Copacabana e dxmais
bairros. Informações A rua Sete
de Setemioro n. 84, 3o ander, eM%
7, tel. 42-2693. (H 28472) 21
ALUGA-SE em eaaa dc fani 111»-í*- um quarto no ondar torreo:

A rua Senador Furtado n. 33. tel.
28-2040,  (H 7820) 21
ALUGA-SE A rua Gust.ivo.Sam-

-t*> paio 197 ou Avenida Atlan-
tica 180, quartos e salas, com ou
sem pensão, cm casa de famllla.
Leme. (H 7700) 21
ALUGA-SE ótima sala mobi-

¦"¦ lada a senhor distinto; A
rua Sá Ferreira n. 24.

(H 7757) 21

ALUGA-SE 
em cass de famiila.

uma sala de frento e um
quarto com boa -pensão: á rua
Copacabana n. 1166, Tel. 27-
60Í6. (H 2120.1) 21

ALUGAM-SE 
as casas ns. 8 «

10 da travessa Silva Castro,
próximo A praça Serzedeló Cor-
rela, posto 4. Aluguel c taxas:
4258000. Chaves c Informações no>
n. 1. (H. 7.654) 21

ALUGA-SE pequeno apartamen-
to, mobilado. Rim Santa Ciará

n. 70, 4o andar; esquina • de Co-
pacabana. (H. 143) 21

ALUGA-SE 
ótimo quarto, bem,

perto da praia, mobilado ou
náo. a peseoas de' tratamento: &
rua Goulart n. 39. pesto 2. Tem,
telefone. (H. 140) 21

ALUGAM-SE 
uma pequena casal

e mais quartos. Independentes,"
etc.; A rua Siqueira Campos nu-
mero 233, Copacabana.

. (F. 19080) 21

ALUGA-SE 
o ótimo apartamen-

to n. 5 da rua Raul Pom-
pela n. 231. Posto 6. Aluguel
0508000. (P 191701 21

ALUGA-SE 
uma boa casa A riial

Bolívar n. 44, casa H. As cha-]
ves no local. Informações pelo te
lefono 23-4953,. (F 1S9B2) 3l>

ALUGA-SE, por preço mudico,
ótimo apartamento, A rüa SA

Ferreira n. 219. Chaves, por ob-
scqulo, no apartamento n. 2. Co-
pacabana. (H._131) 21

A~LUGA-GÊ 
em -asa dc famllla]!

confortável sala, com refelçõe*.
Copacabana, rosto 2. Informações
pelo__t<_lefo__Lc_2___-J_^.JI__76*8) 21

LUGÀM-SE dois bons q rtos
mobilados «yu noo, com cafó

pela manhA, em casa de fsrnllla
de tratamento: preço módico: A
rua Sr.li-sdcr Correia n. 11S. caio,
16. (F 19698) 21

A 
LUOA-SE" um a~ linda sala de

frente c um quarto; A rua
Viveiros de Castro n. 122. 3.° en-
der. apartarmento 10. Fcr.c 27-
8140. Cciaccba:-.ri.

(U 261) 31
PART. LEME. com bela vista

pexa o cn&r, bem mobilado,
bom passadlo: r-:Ç° razoável: ou-
tro para senhor dc tratament», Jn-
tíeo?ndcn.t-?. com banheiro parti-
cular. Avenld* Atlântica 106 ou
Guetavo £rmi-rn'.o "1.

(H 7375) 21

L—! „ -.,.. 
' ¦•-.



...^¦«oiw*^^ '^f^rni^-T -flw

JORNAL DO BRASIL — SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 1936

•te*

_£
A 

""ART. • sala, quarto, limpe-
aa, banheiro, particular p«w

4408, proximo A Avenida At» .itl-
ca: A rua Oustavo Sampaio 153,
S-artoe[avulsos. (H _1Í874)_ 21
"ÀVBÍTID-* ATLÂNTICA 814, em
*£x casa estrangeira, aluga-se uma
grande sala de frente com terraço
e tambem um quarto bem -mobi-
lado com agua corrente e, eintrada
lndependonte.  (H 28n_)_-i
"V 

VENIDA ATLÂNTICA' 848 —
*ex Aluga-sa em casa de família
estrangeira, um quarto para casal
«om dtlma pena&o e^uUa^BUa.

PARTAMENTO ótimo para fa-
mllla, no melhor polito —

Aluga-ee, 4 rua Siqueira Campos
^^-Tcopaoabana. (H 28128) 21

APARTAMENTOS 

" — Sharp —
Copacabana — Alugam-ee ea-

.- -«lentes apartamentos, próprios
.para ceeale, próximos a praia. —
UÕtlmos de 4408000 e 4508000; A
rua Leopoldo Mlguez n. 169, tel.
27-4137, 23-4838 e 23-0873.

(F 20959) 21
APARTAMENTOS — Dese-

ja alugar algum no Le-
me, f-ocure V. S. a Casa
Continental; á rua Minis-
tro Viveiros de Castro 46.

(F 19290) 21

ALUOA-SE 
apartamento com sa-

la, dols quartos, terraço, ba-
nhelro completo, cozinha e Arca,
Rsl 3508000 incluindo taxas. Tem
abundância do agua. A rua Rlta
Ludolf n. 75, perto da praia, bon-
des c ônibus, Leblon. .

(H. 21089) 21-A

APARTAMENTOS 
— Alugam-se

A rua Montenegro n. 243, va-
rios tipos e modernos, por 2208,
3308 e 3808, para casais e faml-
lias; podem ser vistos ao dla; as
chaves no local. Telef. 22-5814.

(P. 18.993) 21 A

APARTAMENTO 
— Leblon, por

3708000 — Aluga-se um novo
em edifício de eó quatro aparta-
mentos, com boa aala, dols bons
quartos, quarto para empregado
quarto de banho completo e coal-
nha, pertinho da praia, bondes
Jardim Leblon, auto ônibus Leblon
e Jockey Clube Leblon— Rua Ari»-
tlde. Splnola n. 31, as chaves por
obséquio no. apartamento 2. Tra-
ta-se A rua dt» Andradas n. 64.
telefone 23—3859.

(F 18937) 21-A

—PARTAMENTOS —Copacabana
Dias da Rocha 27 — Alu-

«am-ee pan!» casal ou pequena fa-
mllla e para solteiros, ótimo pon-
to para banhos de n^..^^ ,_

VENIDA Atlântica, 270 •—. Alu-
ga-se em oasa estrangeira,

•üma magnífica sala de frente.
Luxuoso mobiliário; para caaal
aem filhos. Otlma pens&o. Tem
garage. (H 28019) 21

APARTAMENTOS 
novos com

dois elevadores, oom linda
vista para o mor e lagoa, alugam-
ae, com uma «ala, um quarto, co-
elnha, banheiro, 3258000, lnclu-
alve taxas, com Uma eala, dols
quartos, banheiro, cozinha, copa,
quarto e W. O. para empregado,
4708000, Inclusive taxas. Ed. Dou-
rado. Visconde de FlraJA 571.

(F 19053) 21 A
j—OPAOABANA — Aluga-se, pro-
*-' ximo A praia, confortável
quarto mobilado ou nâo, a casal
ou pessoa só; Informações pelo te-
..fona 27-1123.  (H. 28) 21

Copacabana — Aiuga-se casa
*->' com duas salas, dols quartos,
cozlrtha, quarto de empregada, em
uma vila de duas casas; trata-se
pelo telefono 27-1490. (H.. 5) 21

OPACABANA — Posto 4 — Em
casa de família distinta, alu-

gom-ee dols ótimos quartos de
frente. Nao falta agua. Exigem-ee
referencias; A rúa «.onstante Ha-
5o?n._105._ (F_13647)_3l
IjpASÃ MOBILADA, no poeto 2,
xj .solada, com Jardim, cinco
quartos, duos salas, quarto de em-
pregada. Aluguel modloo; A rua
Otavlano Hudson n. 23. Chaves
no n. 20. (F 19143) 21

APARTAMENTOS 
— Alugam-*»

A rua BarAo da Torre n. 842,' Edlf lcl raubaté" vários tipee e
modernos, para famílias • casais,
alugueis 4108 e 4608, pode ser vis-
to a qualquer hora. Telefone 22-
5814. (F 10462) 21-A

IPANEMA 
— Aluga-M o predio

moderno A rua Garcia d'A vila
n. 178, com quatro quarta», duas
ealas, quarto para empregada e
mala dependências. Tem entrada
para Automóvel e pequeno quln-
tal, aluguel 6508000, contrato de
um ano, com flador. EstA aberta.

(P 17828) 21 A

ALUOA-SE 
um bom aparta»

mento com 6 peças A rua
Santa Alexandrina n. 41, preço
3208. Trata-se A rua do Calote 244
loja. <H 7743) 24

A LUOAM-SE em casa de fnml-
**• Ila de todo o respeito duaa
ótimas peças, com boas refeições,
a casal distinto. Avenida Paulo
de Frontln 166, perto de H. Lobo.

(H. 214) 24
LUOAM-SE —la e quarto lnde-

pendente, com refeições, a aa-
nhor de tratamento ou ôa.«l eem
filhos, ar admirável, ero magnlfl-
co palacete; A Avenida, Paulo de
Frontln n..34i, Rio Comprido.
____________ (H 165) 24

^PARTAMENTOS e duas
ótimas residências aca-

bados de construir, com o
máximo' conforto, á. rua
Maia Lacerda ns. 91, 93 e
95. — Tratar á Avenida
Marechal Floriano n. 44. —
Cruz. Telefone 43—0696.

(F 20713) 24

PRAÇA OA BANDEIRA

IPANEMA 
— Aluga-se A rua

rAo Ca Torre 651, A, cas:
Ba-

casa 3,
duas salas e dols quartos, aa cha-
ves no local. Tr-ito-se A Avenida
Osvaldo Cruz 173, telefone 25-
1136. (F 20828) 21-A

IPANEMA 
— Aluga-se uma «asa

còm boas acomodações e bonl-
ta vista; A rua Prudente de Morais
n. 282, casa IV; trata-se A. mes-
ma rua n. 289. (F- 20579) 21-A

IPAMBMA 
— 5-0*000 a 6508000,

apartamentos amplos e are-
Jados, oom duaa aalas, tres quar-
cos, quarto de empregada, ótima
sltuaçAo, Visconde de FlraJA 644.
Tratar no apartamento 5, oom ou
sem garage. (T 174*2) 2-1A

IPANEMA 
— Apartamentos —

Alugam-se, A rua Joana Ange-
llca n. 247, máximo conforto mo-
derno, n&o falta agua, conduçAo
facll; as chavea no apartamento 3.

(H. 87) 21-A

COPACABANA 
— A* rua Djalma

Ulrich n. 104, em predio aca-
bado <ie construir — Aluga-se
apartamento terreo, oom Jardim
e garage. Chaves no n. 98; tra-
ta-se no Edifício Odeon, 10° aa-
dar, sala 1014. Tel. 22-0693.(F 16926) 21
/-«pFACABANA — Aluga-se por
xj 7008000, casa XII, A rua Bu-
lhões de Carvalho n. 128, duas
salas, cinco quartos; «nc, cons-
trulda ha cinco meses; tratar na
mesma rua n.'126, ou rua Copa-
cabana n. 1039, telefone .27-3868.

(F 19064) 21

IPANEMA—Aluga-se 
lindo bun-

galow, A rua Maria Qulterla
n. 41; chaves ao lado. Trata-se
no Café Galeria Cruzeiro n. 3.

(H. 21.208) 21 A

ALUOA-SE 
um quarto em casa

de familla, a Um ou dois te-
nhores de todo o respeito; A rua
ParA n. 89, caaa 4, Telefone 28-
1036.. (F 7538) 29

IJim 
caea de casal aluga-se um

-* quarto e sala a cocai sem tl-
lhos. Rua Sio Cristovam 322.
casa 2. (F 10013) 25

QUARTO 
e sala — Era casa de

família de respeito, slugam-
ee Juntos ou separados. Rua SAo
Luis Oonzaga 462. (F 19191) 25

ANDARAI

ÀLUOAM-SE 
por 2208000, duas

salas. Juntas; para um casal,
em casa de família, defronte da
Praça da Rendeira, ótima condu-
çâo, A rua Mariz e Barros 135,
sobrado._  _ (H. 21008) 29

ALUOA-SE 
uma otlma saia lie

frente, a dols rapàas» da í__
educaçAo; A rua Senador Furtado
n. 104, praça da 3«in_o__.

(F 177-4) 20

ALUGA-SE 
a senhores de trata-

mei.' ci ' bons quartos oem
mobilados por 1U0S e 2008, tem
garage, centro de belo Jardim, <-•<-
sa de família; trata-.e .das 12
horas em dimte, pc" . telefone:
22-7905. l F 17797) 29

LUGA-SB um bom quarto, com
pens&o, para casal ou dols ra-

pazes, em caaa do respeito; A rua
do Matoso n. 133. (H. 21170) 28

LÜOAM-SE, em casa de faml-
lla,, quartos para casais ou

solteiros, com ótima pens&o o por
Êieços 

módicos, A rua Mariz e
arros n. 412, tem telefone. - '

(II. 38391) 20

FANEMA—Aluga-so 
A rua Pra-

dente de Morais n. 347 linda
casa moderna, para pequena fa-
mllla, .com garage, três quartos
e demais cômodos. Jardim e quln-
tal. Nao falta ogua. Para ver, te-
lefone 27-2127. (H. 7.649) 21 A

FANEMA 
— Aluga-ee um bom

quarto A rua Visconde de Pi-
raJA n. 293, casa 3, a «caaal ou
a rapa- do comercio, trata-se na
mesma. (F 19591) 21-A

IPANEMA 
— Alugam-ee ótimos

quartos pana casal de trato-
mento, com pensAo ou sem pen-
«Ao; lnforma-ee A rua Visconde
de PlraJA 208, oaaa 5.

(F 19608) 21-A

FAIN——A 
— Aluga-se A casa da

rua Redentor n. 96, aluguel
-50*000, tel. 97-322..

(H7795) 31 A

liíSJ! COPACABANA ****** Aluga-se
p confortável aparta-

. mento 2 da rua Toneleros
n. 131, as chaves no mesmo,
trata-se com Sampaio, Ave-
lino & Cia.; á rua Primei-
ro de -farço n. 98.

(F 20976) 21
(«pOPAOABANA — Alugam-se*—' duas ótimas salas, sendo uma
de frente, com ou sem pensAo, A
rua Oustavo Sampaio. Exlgem-se
referencias, telefone 27-2308.

(F. 17468) 21
StOPACABANA — Aluga-se um^—' apartamento, composto de sela
peças, sendo o dito dc frente, pro-
prlo para casal de tratamento, A
rua dos Toneleros n. 32.

(H. 21088) 21

LIDO 
— Posto a — Aluga-ae

uma sala de frente com ou
sem mobília e sem pens&o; A rua
Harltoff n. 54, apartamento 8.

(F 17488) 31-A

ALUGA-SE 
uma ótima sala ou

quarto, com boa pensão, em
casa lliupa e de todo o respeito;
A rua Mariz e Barros n. 394, Pra-
ça da_Bantletra. (H__88)_29

A' 
LUGAM-SE sala e quarto de
frente, com direito A cozinha,

fogão a gAs, A rua Ibituruna 96,
3° andar, aluguel 1809000; teleíone
28-6384.  (II- 21098) 20

ANDARAI 
— Aluga-se a caaa da

l rua Botuoatú n. 26, com tres
quartos, duas salas, banheiro oom-
pleto. Passa-se o contrato pelo
aluguel mensal de 4508000 e ta-
xas. Pode ser vista a partir da;
10 hora». ÇH. 21037) 28

ALUGA-SE 
um prédio moderno

. dota pavimentos, mobilados
ou nAo; A rua Henrique Morize
n. 42, Orajaú. Informações A rua
Aguiar n. 19, tel. 28-0465, chaves
no local. |F 7322) 26
A LUGA-SE em oaea reoentemen-

•A te pintada, o andar terreo,
com quarto de trente, boa sala,
hall, cozinha, fogão a gAs e pe-
queno quintal, a casal distinto,
em rua transversal A BarAo de
Mesquita, próximo do ponto de
100 róis, preço 2508000. Oartas
nora F. 17773, na portaria desce
jornal. (F 17773) 28

ALUGA-SE 
uma casinha por

1308, com boa Área aclmenta-
da e multo "limpa; A rua Bar&. do
Bom Retiro 231; Informações na
__p-„ria a lado. (H 28216) 26

QUARTO' 
— Aluga-se em caea de

tres moças, a moca ou senho-
ra distinta; A rua Soo Francisco
Xavier n. 541, caaa 15.

(H. 21004) 27

QUARTO 
Independente — Aluga-

se com luz, agua corrente e
telefone, nvaxtmo conforta, bondes
e Anlbu. Lins de Vasconcelos A
portu.» Clima e-colente: trntar com
Santos, A rua Vilela TUvares 342,
palacete 29. Tel. 20-2301.

(H 28420) 27

SALA 
de frente — ~ 

Aluga-so" a
casal ou senhores de trata-

mento, com pens&o em caea de
família, eem crianças; A rua Du-
que de Oaxlaa 23. Vila Isabel.

(II 28443) 27
111,811'H, _SB

TIJUCA

ALUOAM-SE 
a pessoas dlstln»

tas, branca, salas sem mo-
veis, oom pensAo, residência «in
cenu-o de crucara; A rua SAo
Rafael lti.  (P 19032) ;J&

ALUGA-SE 
eeplendldo quarto a

moços ou'casal «em filhos, com
ou sem pensa.; A rua BarAo do
S. Francisco Filho n. 74, casa 4,
Andaral. ¦___  (F 17868) 20

ALUOA-SE 
um buugalow~ para' casal com duas salas dols

quartos banheiro confortável va-
randa e boa garage; A rua Agenor
Moreira n. 32. Barfio dé Mesquita.' <F 17791). 26

ALUGA-SE 
um bom quarto are-

Jado, encerado, em casa dc
familta, a casal. Tem telefone.
Rua do Matoso 181.

(H 7763) 29

ALUGA-SE 
boa casa com doia

quartos, 2 âilas. fogão a gAs,
a quem íirjvr com alguns moveis;
A rua do Matoso 198. (H 7703) £9

ALUGA-SE 
A rua Lndlslou Neto

n. 29, caea 2, uma esplendida
casa com dois quartos, saio. cozi-
nha e banheiro completo, poden-
do ser 'vista a qualquer hora; as
chaves «stío no n. 12 e trata-..
no Banco Português dò Brasil, tel.
23-2020. (F 19579) _26
ALUGA-SE 

uma ciso moderna
A rua Maxwell- tx.. 285, entre

Pontes Correia e Uruguai, casa 2;
as chaves na oasa 8, com quatro
quartos, eala de Jantar, baíüielro
eorfirp-l.to, fogAo a gAs e quintal;
tratar pslo telefone 26-20.-.'. __ (II 2-1133) 2.

ALUGA-SE 
ótima cosa com doia

quartos, duas «"•_'._¦ espaçosas,
cozinha, osplendido banheiro,
quintal e J_rdl.n; A rua Paula
Brito n. 126, falar no n. 120. .

(F 10006) 20

GRAJAU' 
— Aluga-se conforta-

vel casa A rua AraxA n. 104,
oom tres quartos, tres salas, ga-rage, quarto para empregado «
grande quintal, 6008000. Chaves
par favor no n. 103. (F 28338) 26

ALUOAM-SE 
confortáveis -po-.

•ento», mobilados, a pessoas de
fino trato, na conceituada PensAo
Silva Lobo, A rua Mariz _ Barreis
n„ 200. (F. 17605) .0

ALUGA-SB 
uma ótima eala dê

frente, oom ou oem pensAo,
a rua Professor Gabizo n, 16. Te-
lefone 28-0853. _\F_ _6800) 28

ALUGA-SE 
uma casa recente-

mente construída, con» tres
quartos, auiu salas, coslnha, des-
pensa, banheiro confortável e uma
boa garage-, aluguul u>20j.U00, na
rua ua.sarl n. 23, traiuv-teol A
rua Conde de Bonfim, junto eo
n. 982. CF iiUCi J.8

ALUOA-SE 
bom quarto, A ruu

SAo Francisco Xavier n. 127,
(H. 23) an

APAE,r..j»i_í.n*o 
— Aluga-se um

ótimo apartamento recente-
mente construído com dols quar-
xmi, uma sala e demais dependen-
ilas; A rua Maria Amalla 136, es-
quina dc U:ugu.il. IH 2.91H I 28

CASAL 
distinto procura outro,

sem filho* ou duas moças que
trabalh.r.i tora para morar em
apartamento ou caea, na TIJuca
— Trocam-se referencias. Respos-
tas para II 7768, na portaria des.-
te Jorn-l. (H ?7u8) -«'.

CASAS 
— Alugam-ee ¦ duos, pe-

quinas, de 80$ e- 608; A rua
Betta n. 109, Engenho Novo.

(P. 84.819) 80

H~ 
ADDOCK LOBO — Al-gu-— uin

grande predio novo, eom' 14
quartos, seis salas, trAs banheiros,
garage, rondes varandas e mala
peças: vér e tratar na rua Dr.
Su.t_n.lnt n. 83. Aberta das As
17 hora-. (F 7408) 28

Quartos 
— Alugem-se ótimos,

em casa de família aistlnta,
só a pessoa» aem «jrlanej-s; A ratt
Conde de Bonfim n. 579. NAo e
pens&o.  _ (H. 21.239) 28

S"ÁLA 
de frente —' Aluga-ee em

caea de Icmllla, a «iaaal nem
filhos oü paeeofKü sós. Travessa
Cruz 17. B_ddoo_ Lobo. Tem
telefone. (H 252) 28

ALUOA-SE 
uma oasa com dols

quartos, duas sales e m-ttt
dependência*, grande quintal; a
rua Xl.to Bala n. 80, na Piedade,
bonde ds Cascadura.

(H 7549) 30

ALUOAM-SE quarto e eala com
direito a cozinha; A Praça da

Encantado n. 36. (H 21111) 30

ALUOA-SE 
aala de frente, are-

Jada, em casa sossegada, a ca-
sal que trabalhe fora ou a um sc-
nhor de respeito, n&o pode cozi-
nhar, na rua Gregorlo Naves 30.
Engenho Novo. (F. 17997) 30

ALUGAM-SE 
dois quartos jun-

tos ou separados -m ooa pen-
s&o, p_i>-adlo ótima; A rua Tomaz
Coelho 20. ern frente a Escola do
Estado Maior. TIJuca.. " -8387) -"

ALUGA-SE 
um confortav.l sa-

lúo, assoalhado c oem areia-
do. Ruá Conde de Bonfim U45.
Tom cgua corrente. (F_10826) 28

LUOA-SE utna casa co-m dols
quartos, duas ztixsn, quarto

para cilada, var_:.j'a' na rrijute e
todo o conforto; & rua Uruguai
513, cr.6» 3, »s cli-vt^, ii. õi5, -o
lado ue Conde: de Bonfim.

_(I1_-.J-0B)_ 28

ALUOA-SE 
um bom quatt- em

camx de familiu oa«n pens&o.
próprio p_a ca„l tem filhas cu
\_gas paia moços; ã rU- Fellx
d_ Cunha 3-1, proxinio uo lurgo
da 2» Felm. (F 20.7») 28

SALA 
de frente, multo ampla e

independente e um' asplendl-
dô quarto comunicável, alugam-se
Juntos ou separados, .com ou sem
pens&o, _ casai ou pessoas do ma-
ximo respeito, em casa de um ca-
sal; A rua Conde de Bonfim n. 729,
telefone 48-4204. (F. 73) 28

SALA de frente ou quarto, alu-
ga-se com ou sem moveis, a

cavalheiros de tratamento, em ca-
sa de poucas pessoas, A rua G.ne-
ral Roca n. 180, /sobrado, Praça
Saenz Pena.  (H. 1) 28

SEN-HORA 
ac' re_p.lto procura

quarto sem mcbllía, cem pen-
sao, preço *200SO00, cart-s pjiía a
portaria deste jornal i*....-a F.
17444. |t'" 171.1) 28

ALUGA-SE 
«ala de frente e um

quarto no -obrado, com ou
sem pens&o: á r-.- Alsiira Biundüo
n. 32. Tem telefone.

(F 20972) 28

rpiJUCA — Aluga-se um quarto•** cam pensão, u ujti_ pessoa dls-
tmta; A rua D?lgado du Carva-
lho n. 2J. Largo d- -Kgundn-Fel..
ra. (II. 21187)'28
"¦lílJUCA — Ãlugá-se" quarto cõm
x moveis, para casal ou dols ru-
paass, preço 10OS000, casa Uo la-
mllla, a rua n.ddoel: Lobo 51.

(II. 211-5) 23

ALUGA-SE 
um bungalow. com

sala, quarto, cozinha, quintal,
etc; A travessa ProprlA n. 38.
Meyer. (H. 91) 30

ALUGA-SE 
um quarto a casal

sem fllhoe; era casa de pe-
quena família, com direito a cosa
toda; A pruça do Engenho Novo
n. 38. em frente A Es-açio.¦¦ (H 7569) _30

ALUGA-SE 
um quarto, a casal

que trabalhe fora-ou a rapaz
solteiro, tendo bondes e ônibus A
porta e telefone; A Avenida Ama-
ro Cavalcanti n. 709.

(H. 21107) 30
LÜGA*-SE no Meler; A rua Ca-

plt&o Rezende n. 172, proxl-
ruo A Matriz de N. S. Aparecida,
bom predio com tires quartos, 2
salas e demais comodidades, duas
linhas de bondes e auto-onlbus A
porta. Chaves A rua Fe. reira de
Andrade n. 72. (F 18529) 30

pORTO DE M •_ ANOU' —
A Olaria — Aluga-se por 1908000,a casa da rua Plrangl n. 26-A. Cha.
vos & rua r:*omena Nunes n. 361.
Exige-se fiança. (II 76C 31

UNHA AUXILIAR

| INHA AUXILIAR — Aluga-ee•*-J uma boa coca para negocio,
armarinho, tendo moradv <m
(rente A estcç&o de Honorio Our-
gol; A rua dos SafIras n. 262-A;
trata-se no mesmo. (H 7878) 39

RIO DOURO

ALUGA-SE predio pintado de
novo com 4 quartos, duos aa-

Ias, porAó habltavcl e mais de-
pendências para Iamilia.de. trata-
mento, com terreno de 12x100; A
rua Marechal Bittencourt 216,
estaõfio do Rlachuelo. Informa-se
no mesmo. (H 7747) 30

ALUGA-SE o predio <u—bado de
c-nsuanr, preparado para

qualquer negoelo, com marqulza
e boa residência para familla.
canto de rua na Avenida Suour-
bana 951, antiga Venda Grande,
hoje Maria da Graça. Ohibu. de
Bonsuce-so-e Meler A porta; ira-
tor a rua SAo Francisco Xavier
n. 358. (F 20917) 33

NITERÓI

CASA 
mobilada, na praia de íca-

uai, aluga-se de 15 de Out_-
bro A 28 de Fevereiro; A .rua Mo-
reira, Ceeex 210. (H 7672) 36

TRASPASSES

LEBLON 
— Aluga-se a casa da

rua Campos de Carvalho 252,
com cinco quartos, garage, etc.
Aluguel 5506000; as chaves no Ar-
mazem Leblon; trata-se pelo te-
lefone 27-3279. (F. 17515) 21-A
_|50*000 — Aluga-se casa com sa-* la, dols quartos bona, ampla
cozinha, banheiro completo, quar-
to para empregada, entrada auto,
multa agua. Tem esgoto, «""ampos
ds Carvalho 88 chave no arma-
zem. esquina dt- A ul<o de Pai-
va 85. Braga. Telefone 23-1720.

(F 13022) 21-A

SANT* TERESA

ALUGAM-SE 
ótimos aposentos,

com pens&o e com .ou eem
mobília, em casa de família de
respeito e n&o falta agua; A rua
Senador Furtado n. 32, telefone
28-7261.  (H 250) , 29

EM 
oonfortavel residência alu-

gam-se doia amplos quartos,
com pensAo; tratar pelo telefone
38-7175, pedem-se referencias.

(H. 21) 29

PENSAO 
MATOSO — Exclusiva-

mente familiar — Rua do
Matoso n. 107 e 109. Tel. 28-1010
— Alugam-se sala ou quarto para
oasal ou solteiros e duas vagas
para rapazes distintos. Aluguel
módico. (H 7830) 20

QUARTO — Aluga-se um em ca-Vr* sa de família de respeito, a
casnl sem filhos, A rua Bnvfio do
Mesquita n. 110, Awnlda Moreira,
informações na quitanda.

(H. 21626) 28

VILA ISABEL

ALUGA-SE 
um quarto, a se-

nhora ou moça que trabalhe
fora, em ca-a do familla da tra-
tamento; exlgem-se referencias; A
rua Professor Gabizo n. 311.

(F. 19.009) 27

ALUOA-SB 
um grupo de casas,

acabado de construir, com to-
do o conforto moderno,' A rua
Mendes Tavares ns. 118 e 120;
trata-se A rua Primeiro de Março
n. 35, Io andar, sala 1.

(F. 17420) 27

SALA 
de frente, para casal

solteiro, aluea-ee: A rua
ou

solteiro, aluga-ee; A rua do
Matoso n. 221. CF 18857) 20

COPACABANA 
— Posto 3 —

Rua Goulart ns. 23 e 35 —
Alugam-ee sala e quarto com co-
nida fina, para casal ou cavalhel-
ros. (H 21206) 31

COPACABANA 
— PtMto 4 — Sala

ampla <le trente, mdependen-
te, unlco inquilino, eem moveis,
easal sem filhos, duas moças ou
senhora só, aluguel 1508000, tel.
27-7560. (H 7636) 21

ALUOA-SE 
um quarto Indepen-

dente a moçc* do comercio ou
casal que trabalhe fora; A rua
Joaquim Murtlnho n. 174.

(F 19205) 22

ALUGAM-SE 
sales bem mobila-

das, agua corrente, a casais
ou cavalheiros de fino tratamen-
to, cozinha alemã, grande parque,
todo arborizado, Unda vista e um
minuto da estação de Curvelo; A
rua Dias de Barros n. 66. PensAo
Curvelo. Telefone 22-7129.

(F. 17.679) 22

EM 
Copacabana, no melhor pon-

to da Avenida Atlântica —
Aluga-se ótlmò aposento novo *
confortável para cavalheiro de
tratamento. Informações pelo tel.
27-0865. (H 26476) 21
TCrli.irif. Qulntantlha — Ave-

e rua Toneleros n; 244 — Alu-
fam-se 

luxuosos apartamentos, a
amlllas de alto tratamento; es-

merado acabamento. — Telefones
37-6074 e 28-3175. (H 21248) 21

LIDO 
— Apartamento ótimo,

5008, 2 quartos, 1 sala e de*
mais d.pendenclas. Rua Minis-
tro Viveiros de Castro 123, Edifl-
elo Wit.rock. (F 18764) 21

S-.C CRISTO* AM

ALUGAM-SE quartos oom pen-
sAo ou sem pens&o, a moços

do comercio; dA-se pens&o e en-
trega-se a domicilio. Rua Fi-
gueira de Melo n. 402.

(F. 20.743) 25

ALUGA-SE predio com. cinco
quartos, duas salas, etc,, em

oentro de terreno, aluguel 4208000,
A rua Costa Lobo n. 71, chaves
no n. 73, informações pelo tele-
fon» 27-1930. .F. 7003) 25

ALUGA-SE 
a casa A rua Vlseon-

de de Itamamtl n. 100, alu-
guel 4008000 e taxas. Trata-ee A
rua Estaclo de SA n. 154.

(P 20903) 37

A 
LUGA-SK um quarto em casa

da fomllla de respeito a casal
sem filhos, qus trabalhe fora; A
Avenida 28 de Setembro n. 25,
sobrado, trata-ee no n. 30-A.

(F i.._.) 27

ALUGA-SE 
uma loja ou 'uma

porlinha pa.a qualquer ramo
de negocio; A rua do Mato.. 239.

(F 7320) 28

ALUGAM-SE 
tres Mil.es Jjãra

famílias, ótimo memli, còrtfor-
to e moiiüidade; & rua Haddock
Lobo n. 417, telefone 28-5803.

(F 20902) 28

ALUGAM-SE quarto e íola a ca-
sal sem filhes; A ua Uru-

gua! ix. 3".U, loja 4. (F 20874) 23

ALUGA-SE 
o ótimo e conforta-

vel apartamento n. 2, da rua
do Uruguai n.. 71; acabado de
construir, com uma sala, tres quar-
tes, banheiro completo, cozinha e
área com tanque. Trator pelo te-
lefone 25-1544. (H 28232) 28

TIJUCA 
— Pen-fio com entrada

para autcmovel e vusto Jar-
dlm; tem-ee voga de uma linda
sala de frente e quarto; preços
módicos e f:equanta<*.a por boas
tamlss; & rua Dcecmbo.rgudor Izl-
dro n. 32. (H 7307) 28

SUBÚRBIOS

ALUGAM-SE 
duas casas A rua

.Capit&o Menzcs n. 578, alu-
!ii.l in.fjy 1*0 .a. 1203. Oarta de
fiança. Preça Seca.¦¦¦¦¦.-• (H -1209) 30

ALUGA-SE 
uma casa, com três

quartos, duas salas, bom quln-
tal e Jardim na-frente; .aluguel
23US000; quer-se bom flador. Rua
Jo&o P-nhelro 103-A. Piedade.

(H. 7.655) 30
LUGA-SE quarto a"casal, eem

f II103. Rua Oantllda Maciel
rife 13-A. Largo da Aboliç&ó. En-
genho de Dentro. (H. 127) 30

LUGA-SE uma casa, A rua
Goiaz n. 37Ü, caaa 2; trata-

ac A rim' José Domlngues n. 91.
Encantado ou rua da. Quitanda
11. 70, -upatana. (H. 206) 30

ALUGA-SE 
um quarto com luz e

direito A cozinha, A rua Dias
da Cruz;' .fu»e.r & rua Jacinto 64,
Meyer. (H 7684) 30

ALUGA-SE 
um bom quarto a

rapaz solteiro, preço 70$, in-
dBpendente; A rua Dias d_ Cruz
n. 2S4, Meyer. (H 2841:) 80

APARTAMENTO 
— ti. Ciemento

—- Pasta-se, dols quartos, uma
sala, empregada, banhe»io de »uxo
ventilado. Rua Eduaiuo Uuinle
6, apart. 28, por oüojoou.

 (ti 28460) 6
PARTAMENTO — Paaaa-ae, o

contrato do apartamento £4,
no EdUiclo Guanabara, a Av. daa
Nações 279, com bali, duas aulas,
quarto com armários embu.idos
nas paredes, ba_heux> com agita
quente emauuuia, cozinha, oom
...ida. Independente, pouen_o o
m____-o e-tr vfeí'-i_á_ u, Xi u^^uer
hora. (H 284Í5) S
/ -«ATETE — Traspaisa-sè uma ca-
V sa de 3308000 de aluguel men-
sais, paia quem ficar com os mo-
veis no valor de dols couios e qui,nhent/os; Informações pelo telefo-
ne 25-4.86. (H. 211U1) 3

CASA 
— Catete — Traspaaa-

se uma casa grande com Jar-dlm e garage. Andrade Pertence
3^  (F 19620 S

CASAS E CÔMODOS

CENTRAL

ALUOA-SE 
uma espaçosa sala de

frente, com saoadas, serve pa-ra dentista ou atulier, ou para ca-
sal, A rua Pereira Nunes n. 153.

(F. 7362) 27

ALUOA-SE por 3608000, o pre-
dlo da rua Ooruzú n. 19, S&ó

Januário. EstA aberto.
(H. 7391) 25

POSTO 
2. Copacabana — Ven-

de-se um bom predio por 90
eontos, com seis bons cômodos,
quintal com salda pelos fundos.
Para informações, telefonar para37-3827. N&o tem garage.. 

(F 19145) 21
TJOSTO 2 — Avenida Atlântica
*1 n. 240, apto. 41 — Alugam-
se sala de frente com balcão,
quarto e banheiro; e uma sala de
frente, mobilados. (H 7746) 21

APARTAMERTO 
ou quarto ln-

dependente bem moblladojdu-
ga-«e a casal distinto ou a senhor
com ou eem pens&o; A Ladeira de
Santa Teresa n. 144. Tel. 42-1954.' (H 7478) 39
T_rR<_nO em Santa Teresa, dolsx quartos, duas salas, querto de
banho, área, aluguel 260«J000; A
rua Miguel Paiva n. 175.

_ (H 2129.) JB
CJALA — Aluga-se uma, de fren-*3 te, bem mobilada, em casa de
familla, para casal ou senhor do
comercio, com ou sem pens&o.Tel. 22-5834. (F. 20.751) 22

ALUGA-SE 
sala de frente lnde-

pendente a casal eem fllhoe
ou senhores; A rua SAo Luis Oon-
zaga n. 274. (F 10337) 25

ALUGA-SE 
a co-aí' eem filhos,

um bom quarto em casa de
família, com direito as demais de-
pendências; A rua S&o Lula Gon-
zaga n. 150, casa 3. SAo Cristo-
vam. (F 20945) 25

LUGAM-SE boas salas e quar-
tos, com agua corrente, oom

ou sem penaAo, em palacete no
melo de grande chácara; Campo
de S. Cristovam n. 87; telefone
28-1229. (H. 28.336) 25

CATUMBI

ALUGA-SE 
metade de uma casa

com boas acomodações a ca-
sal sem filhos; A rua José de Alen-
car n. 112, Catumbl.

(H 28205) 23

ALUGA--2 
A Travessa Navarro,

61, (a cerca de 200 metros
do ponto de 9100 réis), tres ótl-
mas residências, todo o conforto.
Reconstrução terminada agora. —
Fogões a gas, aquecedor nos ba-

QUARTO — Aluga-se Ã rüã nhelros etc., uma com duas salas.xjíxax-xj """8» "ia fl Uea quartos pot a80$000, ou.ra
com dols quartos e duas salas p«\r3008000 e finalmente outra oom 6
quartos e 4 salas por 7708000; es-
ta ultima é própria para magnlfl-
ca pensAo. (H 7523) 23

Pompeu Loureiro 56, casa 14,
preç -módico, Copacabana.

(F 7367) 21

QUARTO 
— Aluga-se bom quar-

to oom luz e cozinha; A La-
delra dos Tabajaras n. 60. Copa-
cabana.. (F_19<583)_21
9908 — Aluga-se para dols rapa-0 zes ¦- ¦ quarto em andar ter-
reo, mobilado com pensAo: A rua
Oapacabana 1017. (F 17876) 21

IPANEMA E LEBLON

ALUOA-SE 
colonial mobltado,

oom tres quartos, duas ealas,
garage e demais dependências; A
r _a Prudente de Morais 712, onde
ee trata, até As 13 horss. Ipa-
nema. (F 19344) 21 A

ALUOA-SE 
um quarto com Ja-

nelas em casa de familla A
rua, Greenalgh n. 20. Catumbl

(H 75<36) 38

ALUGA-SE 
A rua 8. Cristovam

n. 518-A, uma casa com
quatro bons quartos, duas salas,
cozinha e banheiro completo, po-
dendo ser vista a qualquer hora;
trata-M no Banco Português da
Brasil. Tel. 23-2020.

(F 19183) 25

AVENIDA 
Maracanã n. 522, es-

quina de S. Francisco Xavier— Apartamento novo, dols quar-tos, duas salas, banheiro, cozinha
e terraço, por 4009000; as chaves
no apartamento li e tratar pelo
telefone 29-1047. . (H 7301) 37

ALUGA-SE 
um quarto, A rua

Sousa Franco n. 66, Vila lsa-
bel. (F._7338)_37
A LUGA-SE uma co_a Indepen-¦**•' dente «som quarto, eala e
quintal; A rua Lula Gulmar&es
n. 22, chaves no n. 33; tratar na
Avenida 28 de Setembro n. 415,
com Fontes. (H 7329) 27

ALUGA-SE por 5503000 o bun-
galow. ds dois pavimentos, com

tres bons quartos, duas salas,
quarto de banho completo, quar-
to de empregada, em centro, de ter-
reno. boto qulntalt Jardim e ar-
vóres frutíferas." A' ru. Pereira
Barreto n. 62, perto do largo da
Segunda-Felra. Vér e tratar das
9 As 12 horas e das 11.30 As 14.30
horas na mesma. (H 21059) 2B

LUGA-SE casa coiirortavel pa-
ra pequena fomllla, na rua

Uruguai n. 409, esquina de Conde
d__Bonfim I.F. 19540) 28

ALUGA-SE um quarto oom pen-
s&o, para raposos ou casal, A

rua Haddock Lobo n. 420.
(F. 19541) 28

ALUGA-SB por 950(000 mensais,
confortável e luxuoso bunga-

low. com garage, para íamilla de
alto tratamento; a rua Conde de
Bonfim, telefone 48-4557.

 (H. 21180) 28

ALUGAM-SE 
lindos quartos,

Juntos ou separados, A rua
Bar&o do Plrosslnunga n. 44, pro-
ximo A Praça Saenz Pena.

(H. 21174) 28

ALUGA-SE 
um .quarto em casa

de família com ponsOo, a ca-
sal ou a moças; A rua Aguiar 20.
j_r~2 (F 1C903) 28

LUGA-SE um bom 
"quarto 

mo-
bllado, em casa de pequena

família, a cavalheiro ou a casal

Sue 
trabalhe fora; A rua Conde

3 Bonfim n. 113, tem telefone.
(F. 17982) 28

ALUGA-SE 
uma sala confortável,

coln agus, g&s e luz, sala de
espera, paia consultório den.ario,-
manlcur., cal»..a, etc, a rua do
Rosário n. 138, Io andar; ver e
uiaiar de 1 ás 5 horas.

 (,.'. 17150) 30

A-UUAivi-Sl- no Engenho
de Dentro, cm frente á

estação, esquina da rua Or.
Bulhões, sobrado, aparta-
mentos a solteiros, lojas pa-
ra qualquer negocio, esqui-
na, para leiteria, botequim,
loja de fazendas; constru-
ções aovas, não foram atn-
da habitadas; pi-eços modi-
cos. faz contrato nas casas
de negocies; toda constru-
ção de cimento armado. —
Tratar ho local, com A,
Ferraz, das 10 horas em
diante. (F 139S4) 30

ALUGA-SE 
loja própria para

açouíjue cu cuuro negocio,
boa morada para família, com
entrada independente, bonde e
ônibus A porta, lugar de futuro,
com quitanda e armazém Juntos,
ver na rua D. Rcm&na n. 95 e
tratar na mesma ruá no n. 86,
armazém, com o Sr. Abrah&o.

 (H 37) 30

ALUGA-SE 
caia confortável, com

.' tres quartos, sala, varanda e
mais dapendenci-s; na rua Ber-
quõ n. 54, cm frente da Matriz
d. SAo Salvador, aluguel 250$.

(H 30) 30

ALUGA-SE 
a tres adultos, por

2608000, cana encerada, com
dols quartos, sala, gas, radio,
80 m_, quintal, hortaliças, jar-
dim a frente. Coiu.e.vaç.io do
proprle toa-lo. Telef-ne 29-4321; A
rua Columbla n. 09. Quintino.

(F 7399) 30
EÚOAM-BE 

"diversos 
caainbas,

tendo cada uma sala, quart.
rua ... .j-clia» Bl-

f_l> 

ALUGA-SE, 
a uma ou duos se-

nhoras de boa educaç&o, um
quarto, em bom por&o, A rua
Lus Barbosa 67. Vila Isabel.' ¦¦¦.. ¦'¦¦,"¦-, (F. 18.847) 27

ALUOA-SE por 4008000'e as ta-
xas, a boa casa da rua Gr&o

ParA n. 37-A, Vila Isabel, estA
aberta. "__ (H._31166)_37

ALUGAM-SE 
sala e quarto, a

rua Teodoro da SUva n. 586,
Vila Isabel. (H. 55) 37

QUARTO 
— Aiuga-se um em oa-

sa de família de respeito a ca-
sal sem filhos ou a cavalheiro dls-
tinto; A rua Itaplrú n. jf_4, bon-
des A porta. (F 13888) 33

RIO COMPRIDO

ALUGAM-SE 
dols espaçosos

quartos. Juntos ou separados,
3508. 1308; A rua Vlsc.j-.de de PI-
taJA 338, sobrado. (II 91121) 21 A

APARTAMENTOS 
no Leblon,

Edifício Campinas — Alu-
nm-ee os últimos; A rua JoAo
Lira n. 27, proximo A Avenida
Delfim Moreira, com ônibus e
dols amplos dormitórios, magnlfl-
ca InstalaçAo de banho, quarto e
W. C, com chuveiro paro, «mpre-
gada e pequena arca com tanque,
aluguel 360S0OO: tratar no Banco
Português «lo Brasil.

(H 31159) 31 A

ALUGAM-SE 
dois apartamentos.

A rua Bar&o da Torre 013. com
todo conforto moderno as cru-ves
bo apartamento n. 1 e trata-se 4
rua do Ouvidor n. 98.

ALUGAM-SE 
ótimos aparta-

mentos na rua Conselheiro
Barros 16, recem-construldos, pro-
ximo Ao Hospital Alemão. Fone
38-3701. (F 18776) 34

ALUGA-SE 
a rua Costa Lobo 71,

uma grande cosa podendo ser
vista a qualquer hora, aa chave*
estao por favor no n, 51 e trata-
se no Banco PortugutVa do Brasil,
23-2020. (F 19184) 2»

A 
LUGA-SK um quarto a rapas

aoltelro ou casal que traba-
lhe fora. Rua S. Lula Oonzaga
n. 353, s. Cristovam.

(II 116) 35
LUOA-SE em casa dc família

um bom quarto a senhora ou
senhor, que trabalhe fora; A Ave-
nida Pedro II n. 334, casa n. 3.
Bairro Santa Oenoveva.

(F. 19.580) 35

ALUGA-SB 
oasa para. casal 

"ou

noivos de tratamento, A rua
Dr. SA Freire 25 e o predio A praia
de S. <__tov-_. n. 5, para regu-
lt_r Homília e negocio, Industria,
etO. (F 18887) 36

ALUOAM-SE 
aala e quarto ou

sala eó para solteiro ou e-xstx'.
com direito a ooslnha e mal. ..«¦-•-
tenoee. em caaa de fomllla. d:cín-
te; A rua. Oeneral Argolo 85 (Cam-
po de S. Cristovam).

(H 7701) 35

ALUGA-6B 
o predio da rua Rl-

beiro Gulmarfies n. 52, com
tres quartos, duas salas, por&o ha-
bltavel, fogAo A gas, banheiro
completo e quintal, chaves por
favor no n. 54; trata-se A rua SAo
Pedro n. 300, telefone 43-6©17. —
Aldeia Camplsta. (F 19672) 37
A LUGA-SE um sobrado com

quatro quartos, duas salas,
dispensa, cozinha e mala depen-
denclas com grande terraço; A rua
José do Patrocínio n. 61.

(II 7505) 37

ALUGA-SE 
sala grande, de fren-

te, com quatro Janelas, A rua
Conde de Bonfim n. 301.

(K. 21008) 28

ALUOAM-SE 
bons quartos com

pens&o a rapazes e casais de
trato, fornece pensão A domicl-
lio. Sublime Pent&o; & rua Had-
doclc Lobo n;_19l. __. (H 21155) 38

ALUOA-SE, 
contrato, 

"¦' 
330» e

mais taxas, a cosa VIII da
rua Afonso Pena 89, oom duaa
salas, 3 quartos, fcg&o a gAs, ba-
nhelra esmaltada etc. Aberta das
7 ás 16 horas. (H 19617) 28

LUOA-SE Sm quarto grande
Independente, com pia de

agua corrente em casa de família
A raa Haddocl. Lobo n. 208.

(H 7722) 28

{'ASCADURA — Traspas-ã-sè*—' uma casa com dols quartos,sala, cozinha, banheiro moderno •
quintal. Faltam quatro meses pa-ra terminar. o contrato, próximoao Largo do Campinho, A rua Te-
les n. 77, casa 7; trata-se na mea-
ma. (H. 84) 8
DOR motivo de viagem, pautex se uma pequena pensAo «aa
lugar sossegado no Flameagp.
multo conhecida e afreguezada.
Informações na Padaria S. Sal-
vador; A rua S&o Salvador 87.

' -¦  (F 1S973)
p_S3A-_- um contrato de __•*¦ sobrado, eom sete dormli__-
rios, cartas para a portaria
Jornal para H. 7124.- ¦ (H7--4)

/"1ASCADURA — Aluga-se esplen-
dida casa A rua Barbosa 2,

chave, ao lado; trata-se pelo tel.
43-3.78; (H 21303) 30

CASAL 
de côr, cocn uin filho de

2 anos, procura um berrac&o
oü cozlnlia independente, que pos-
ea ter criaç&o, eti 803000 ou 858Í
tratar com Ana, A rua Jacinto 7,
Meyer. (K 28219) 30

f*ASA*— Faclllta-se
dois

Aluga-se cu vende-se.
a-se o pagamento, com

quartos, duas salas, co-
zlnha. agua e luz; & rua Fran-
olsco Glfonl n. 47, Largo do Cam-
pinho, as chaves ao lado no 47-A.
Condições do aluguel: carta de
fiança, desconto em folha ou tres
meses em deposito. Preço 1808000.-. (F. 17413) 30

CASAS 
— Rua do Rocha 61, com

tres quartos, um fora, duas
salas, fog&o a gAs, bom terreno;
outra A rua Jose Fellx n. 11, casa
H-I, dols quartos, uma eala, cozi-
nha, pequ.na área, alugam-se;
tratar e chaves A ruo Oeneral
Rodrigues ri. 15, em frente á esta-
ç&o do Rocha. (B 7648) 30

cjjsniha ètc,
tencourt n. 98, alu_ucr 1203000
Estação ds Rlachuelo.

(F 19506) 3Ç
LUGA-SE~um quarto en<-.-5»-ad.

oom Janela a um oasal sem
filhos ou senhor so. em c«i_ o.
oü—'o casal, unlco inquilino; tio-
cam-se reterencios; a rua Perc.-
vexança n. 12; transversal a Ma-
galh&es Castro. Est. do Rlachuelo.

(F 19494) 30

ALUOA-SE 
um pequeno arma-

zem com uma boa moradia
_ep___ada, corn ioda «serventia; tra-
ta-se A rua Dias da Cruz 100 —
Meler. __ (F 19482) 30

ALUGA-SE 
uma oasa acabada de

construir com dols quartos,
uma tola e um sal&o terreo, Ccg&o
a gAs, banheiro completo, & rua
Arqulas Oj>rdelTo n. 114, M.yer.
Tef. 48-1014. IH 7414) 30

A'"LÜGÃ-SE 
uma linda casa

nova, na T.av_;sa ..quídaban
n. 9, na saudável uai da Bo.»i
do Mato. Trat_-._ no n. 23.

(T 20881) 30

MILOPOLIS — Parada Olinda—¦^ Aluín-se ou vende-se casa
nova, rua Nilo Peçanha n. 22; a
chave ao lado da mesma e algu-
mnj Informações. Tombem se ln-
forma A rua Carlos de Vascon-
colos n. 137. Telefone 48-2763.

(H. 7.082) 30

rriRASPASSA-SE
¦•- com dols quartos, duaa
quarto para criado, banheiro com-
pleto com Jardim e Área, aiugiisl
5208000, com taxas; A rua Bulhâea
de Carvalho n. 124-B. Cop<-oa_e__.' 

 (F 17770) ¦~VR ASP ASSA-SE apartamento eon»
sala, quarto; hall, banheiro <*

cozinha, 4008000; informações A
Praia da Lapa n. 74. apartamen-
to 13.. (H. 21106) St
qxRASPASSA-SE um atelier «la-*- chapéus, no melhor ponta da
Avenida, por» motivo de doença;
tratar pelo telefone 23.4708.

(3. 31130) a
rnRASPASSA-SE casa .rlcameatt.J mobilada, com oito quartos •
mais dependências; ver das 15 Aa
18 horas, A rua Almirante Balta.-
zar n. 25, Jardim da Gloria.

(F. 17993) S
riTRASPASSA-SE o i» andar do-*- predio A rua Campos da Paa
n. 113-A, oom boas acomodações
e de construçAo moderna, próprio
para pequena familla, podendoser visto das 9 1|2 As 11 112 da
manh&. (F. 19.108) S

ALUOA-SE quarto, sala mobila-
dos com pensAo a casal ou pes-

soa só em cas_ confortável; A
Avenida Paulo de Frontln 441.

(H 28267) 34

AUKM-S¦** caaal eem
uma grand; sala a

filhos menores,
da respeito; A rua Carneiro de
Oampoa 34. S. Januário.

(H 30) 35

ALUGA-SE 
um andar terreo, em

casa de «usai sem filhos a
outro casal sem filhos de todo o
tratamento. Dirigir-se A rua Con-
selhelro Barros n. 12, Rio Com-
prldo. (H. 75) 34

ALUGA-SE modesto quarto eem
moveis, a rapes distinto: A

rua Sampaio Viena, no Rio Com-
prido. tcl. 28-4554. (F 19573) 34

ALUGA-SE 
um quarto com ou

cem sala a um casal dlstln-
to, eem filhos; A travessa SAo Luis
G_____a- 3* (H 132) 35

APARTAMENTOS 
— Construi-

<_oe recentemente com todo*
os requisitos ds higiene — Alu-
gam-se A rua Bela 279, bonde
Alegria e ônibus Penha e Oajú.
Para tratar a Avenida Marechal
Floriano Peixoto n. 142.

(F 17821) 3»

ALUOA-SE por 2808*000 a casa
da rua D. Maria n. 108, na

Aldeia Camplsta. Chaves e Infor-
tnaçOoa à m..ma rua n. 110. ar*
maaem. (__ 21.237)_ 27

ALUOAM-SZ 
dois quartos de

frente, aem moveis, com pen-
sAo, a casal sem filhos, únicos ln-
quUinos, cm casa de fomllla; tem
telefone; A rua Dr. Mejadea Ta-
vares.n. 19, Vila Isabel. Bondes
e ônibus A porta. (F._ 19.581)_ 27

ALUGAM-eB 
aa cosas da rua

Santa Isabel 142; tratar com
os Drs. Paulo e Samuel, A ruo. da
Quitanda 72, sob. Tel. 33-4758.

(H 172) 27

A LUGA-SE um bom sobrado com-^*- tres quarto-5. duas e*_laa. ba-
nhelra, aquecedor, etc. Largo do

(F 1.:-. 3) 21-A I Rio Comprido n. 3«. (H 7713) 24

CASAS 
— Construídos re«jente-

mente oom todos os requlst-
tos de higiene —Alugam-ee A
rua Bela n. 279. bondas Alegria e
ônibus Penna, e Caju. Para tratar
á Avenida Marechal Floriano Pel-
xoto n. 142. (F 17823) 35

A LUGA-3E cata. reoeiu-cojj¦-?__-
*x. <__, com seta, dols quartos,
banheiro, cozinha com fog&o a
gAs, e quintal, por 8008. Clima ex-
celente, ônibus e bondes Lins de
Vasconcelos A porta; A rua Vitola
Tavares 342; tratar oom Santos,
n_ caca 39. Tel. 39-2891.¦ (II 20430) 37

ALUOA-SX 
uma sala-de" frente

para um casal sem' filhos, com
direito a cczlubar e lavar, por858000; A rua Jorge Rudge n. 58,
casa n. 31. (fl. 38.310) 27

CASAS 
em Vila Itiltl < Anda-

ral — Deseja aluga-las ? Dlrl-
Ía-se 

A rua da Quitanda n. 85.o andar, sala 6. Telef. 23-0404.
(H. 7.503) 37

CAôA 
aio-HD. ->ar- pequena fa-

mllla de tratamento com S
quartos, 3 «alas e demais depen-
denclas, 3508 e taxas. Rua D. Ma-
ria n. 60. Bairro Neuza 35. Vila
Isabel. (H 38509) 37

ALUGA-SE 
um quarto pequeno

e Independente, multo bara-
to, psra uma senhora só, com ou
sem moveis; A rua Haddock Lobo
n. 420. (H 7723) 38

LUGAM-SE cosas e apartamen-
tos d,i todos oe preços e toma-

nho* em TIJuca e demala bairros.
Informações A rua 5-ta dc Setem-
bro n. 84, 3° andar, sola 7, tel. 42-
3«93. (H 26471) 28

ALUGAM-SS 
casas, acabados de

, constrdulr, com todo o con-
forto, próprias para família de
tratamento; A rua Pinto Guedes
n. 74, chaves no local. Tratar na
Casa Bancaria Moneco; A Avenida
Rio Branco n. 49. (H 21202) 28

ALUOA-SE 
em cana de fomllla

um grande quarto _»> frente.

Íodendo 
lavar e ' coalnhar. preço

006000: & rua Enes de Soura 96.
bonde de Fabrica. (F 19568) 28

ALUGA-SE 
ótimo quarto cem

psusAo c -j-juí corrente a pes-
seus <_»M—«a.. Iladdocl. Lobo
n. 181. (lt -1_17) 28

ALUGA-SE 
um quarto; trata-se

A rua Assis torneiro n. 17,
sobrado, Piedade, das 12 As 16 e
das 19 as 22 horaa. (F Vit_)_**n

LUGA-SE a 'ide de uma
loja A rua Nerval de G;uvj;a

n. 421. em frente A Estaçio «le
Cascadura. (F 20883) 30

CIAPCAIDUI-A, por 180.000 alu-' ga-se 4 peças em ponto pe-
queno, bj>a mcr.dla m_s medes-
ta, fcg&o a g&s, Informa A rua
Coronel Ranw.l 80, em frente A
jon-.;, gj-f.r.j-io qulntsl.

(F 1O5-0) 30

QUARTO 
—i Aluga-ee" a senho-

ra ou casql; & rua Marechal
Bittencourt n. 74, sobrado. Esta-
ç&o do Rlachuelo! (H 28111) 30

RIACHUELO 
*— 

Aluga-se casa,
3503. fogão a gás, cozinha, 5

cômodos. Jardim e quintal. Rua
Frei Pinto n. 40, chave no n. 40.* (H. 7.603) 30

SALA 
e quarto — Alugam-se em

casa de família da todo o res-
peito a casal sem filhos ou senho-
ras nas mesmas condições; A rua
Aquldaban n. 260. Boca do Mato.
Meler. (H 21214) 80
fj5_0(io — Bom e arejado quarto,u com luz e direito & cozinha, a
crsal sem fllhoe: A rua Barbosa
da.Silva n. 78, E. do Rlachuelo.

(H. 217577) 30

rpRASPASSA-SE o contrato dex um &QO e 7 meses da casa da.
rua Pompeu Loureiro n. 42. Cope-
cabana, com quatro quartos, duas
solas e mais dependências, aluguel
550S000. Pôde ser vista das 13 Aa17 horas. (H 7586) S
"¦(TRASPASSA-SE por 2:0008000~"t.-L contrato de locação do sobrado
n. 104 da Avenida Gomes Freire,
com 5 cômodos ocupados; tratar,
com o Dr. Fedroso Lima, Avenida
Rio Branco 62, 1° andar.

(H. 7.504) S

TRASPASSA-SÊ 
contrato ótimo

estabelecimento comercial, me-
lhor ponto, entre largo da Carioca
e 7 de Setembro. Cartas para K
175, na portaria deste Jornal.

(H 17j) 3
rpRASPASSA-SE por motivo dsx viagem, uma pequena pensão,com seU quartos, dua-a salas, qu_r-to para empregado, cozinha, dol_banheiros e aparelhos sanitário»
completos, tanque o grande área.
estA todo mobilada; preçj medico;tratar A rua Correia Dutra 36. da*13 As 15 horas. (H 28416) S
rnRASPASSA-6E o contrato dãX loja da Avenida 38 de Sstem-bro xi. 190, a quem ficar com asarmações; tratar na mesma.

(H 211200) S

A LUÕAjSÊ otlma sala de frente
•ix com telefone as demais de-
denclas a eual sem f.lhos ou pes-
soa estrangeira, aluguel 1508000:
& rua do R.cha 12, cm frente A
estaçio. W 20756) 30

ALUUAM-St 
dols ótimos sobra-

dos, oom 3 quartos, 2 salas,
cozinha, banheiros quente e trio;
A rua C:arA ns. 31 e 33. Trata-
se A rua do Ouvidor n. 67, Cou-
to. — Esteç&o de S. Francisco
Xavier. _(F. 20.992) 30

ALUÒA-SE" 
boa casa" A rua Au-

gusto Nunes n. 76. Todos os
Santos, tres quartos, duas salas,
quarto de banho, fogAo a gás,
perto do bonde e da eet&çAo; tra-
tor a rua do Rosário n. 83, com o
Sr. Costa. (F 19325) 30

ã rua
com

L-OFOLÜINA

ALUOA-SE 
ume sala com varas-

da a cosol ou duos senhoras:
A rua Bar&o de Itopogipe 16. Tel.
22-3766. Tijuco. (F 19599) 28

LÚOAM-SE-«lols quartos.-para
casais, por 3808, com pensAo.

om oasa de familla; A rua Conde
de Bonfim n. .Vi. Tl'uca.

(ii 7025) 28

A 
LUOAM-SB «lols ótimos quarto»

Juntos ou reparado», a eaeal
do tratamento, eom ou setn mo-
vels, oom pet—"*>. em c..-_ de fa-
mllla. Rua Afcnso Pene n. 101.

(H 78101 38

QUARTO 
— Aluga-se um em

porão habltavel para rapazes
roltelroa ou eaeal que trabalhe
fora: à rua. S&o Francisco Xavier ruso n. 4, apartamento 1. telefone
n. 391. M-raoanA. (F 19299) 37 28-0832. — TIJuca. (F 19739) 38

ALUGA-SE 
amplo quarto de

frente, por 708. a senhor ou
rapaz do comercio, desej—ido-ee
referencias; A n« Conde de Bon-
fim 567. (F 19706)'38

ALUGA-SE quarto de frente a
senhor de tratamento em ca-

t*x de casal sem filhos. Rua Ca-

ALUGA-SB 
otlma caaa.

Jacinto n. 37, Meyer,
quartos, salas, banheiro completo
e todo esmaltado, cozinha com
armários imbutidos. própria para
família de tratamento.

(H. 31003) 30
A LUOA-SX dtlma «ula no me-

lhor ponto do Meyer; A rua Ar-
qulas Cordeiro n. 291. sobrado,
por cima da Perfumona Meyer.

(F 30803) 30

ALUGA-SE 
a cata n. 45 da rua

Junqueira Freire, entre To-
dos os —entoa e F_i_e_ho de Den-
tro, com tres quartos, duas salas,
oozlnha. Instalação sanitária de
Ia ordem. Jardim, pomer. com um
pequeno barrado, pjj-.- 300.__0;
as chaves est&o no a. 86.

(F 16318) 30

ALUGA-SE 
õ predio n. 54 da

rua SsVevAo Silva, deis quar-
tos, duas salas. etc. chaves por
favor & rua Chaves Pinheiro n. 29.
Cacrsmbi, Meier: trator com Ru-
fino. Garage Ford. no Meler.

ALUGA-SE por 2308000, boa
cosa para família de trata-

mento; A rua Latino Coelho n. 29.
T.ata-ce a rua Nicarágua n. 167.
Penha.  , i*' 20935) 31

ALUGA-SB 
na~estaçao de Ramos

uma casa oom dois quartos,
uma òaia, ooz-nba e quarto de ba-
nho, a rua Milton n. 118, as cha-
ves por favor no n. 122; trata-se
na Travessa Santos Rodrigues 31,
Estado de SA, para mais infor-
moções, telefone 2'_-r_2_.

(F 28273) 31

rri__/_aPASaA-__, o contrato ciõx uma otlma casa com três
quartea, duas salas c mala como-
didades. aluguel 550SO0O; A Aveni-
da Gomes Freire n. 143.

(F I7-J-1) a
*T>RAiSiPAaSA _E uma boa loja,x para. qualquer negocie; A rua,
Bar&o do Bom Retiro n. 93., ln-
formações ao lado, na sapatarla.
com o Sr. Narciso. (F. 28315) S

COMPRAS £ VENDAS _>E
fREDIOS E TERRENOS

' ———-—-—___»

AVENIDA 
com dea oaaaa e qua-

tro predlos na frente,' a ru»
Dr. Antunes Maciel ns. 88, 80, 9_
de I a X 94 e 96, quaal esquina
da rua Figueira de Melo, serto
vendidos em lell&o pelo Paládio,
dle» 15 de Outubro de 1936, as lê
horas, autorizado por alvará Ju-dlclal. (P. 136J16; Z

ALUGA-SS 
casa pequeno, 1008,

oom flador; tratar A rua Leo-
eadla Rego n. 8, Olaria.

(H. 31136) 31
A LUOA-SE boa cr •- com dols

quartos, duas solos e mais de-
pendências; A rua Galdl_o n. 4,
Parada de Lucas; trata-ee A Ave-
nida Mcui de -ü n. 314, sobrado.

(II 7546) 81

ALUGA-SE por 708000 a txwa
com quarto e sala da rua An-

to:iio Rego n. 494. fundos, esta-
ç&o de Pedro Ernesto. (H 92) 31

ALUGA-SE 
uma oas-, «ala, quar-

to, cozinha e todo o confor-
lo: A rua Delflna Enes n. 312. Clr-
cul_r da Penha. (F 18685) 31

nova, com
ALUGA-SE 

uma
dols quartos, uma saia, quarto

do banho com aguo quente e fria,
A rua Latino Coelho n. 106, essa
VII, Penha; tratxir no local.

(IT 19610) 31

A* 
3308 e tazas — Aluga-se A

rua Lula Ferreira 55, proximo
à EstaçAo de Bo_-UCcko. cana
com cit-oo quartos, dua* «álea,
etc., em oentro de grande terreno
com frente pera tres ruas. Pro-

AVENIDA 
no Largo doa Pilares

— Vende-se uma oom nove
casas, estando todas alugadas ren,
dendo mensalmente l :O308OOO;
tratar com Fraga, A rua Haddocl;
Lobo n. 304, telefone 38-6603.

(F. 1799oi 3

(H 7S53) 30 prta para «dtlo. (H 36341) V

1>onsucesso 
— Vendem--»-> duas casas, a rua Jodo Tor-

quato n. 151. com sala, quarto •
cozinha cada uma, com terreno na
frente para construir mala duas;
informações nas mesmas: tra-a-ss
A rua Suo Miguel n. 318, TIJuca.

(F. 13601) Z

BOMSUCBSSO 
— Vende-se o ter-

reno da rua Proclomaçao. Jua-
to ao n. 187. mede 36 ms. de I»-en-
ts por 44 ms. de fundou; tratar A
rua Afonso Cavalcanti n. 37.

(HJ.699)_J-
BOCA 

Da MATO —" Vendim-as
lotes cie terreno is ruas Aqui-

dAban e Maranhão 174. onde os
Informa. (H 7748) -

ASA — Vead«-«»e «m Vtía lsa-
bel por 38 contos, core duaa

•alas. dols quortos, dispensa •
coalnha n-oderna, com beca
aulntal: ver e tratar na rua Del-
ta. a. 139. próximo ao JsrtUaa
Zoo!o«_tco, telefone 36-18-3.

IT 17X-) I

f.p
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0 ABANDONO
DO FRANCO OURO COMOi8ran!L!r..

obsessão da vitoria: mas n&o
podemos renunciar a uma Justa
equivalência na distribuição da~
possibilidades mscanlcas. sobre
ns quais o triunfo repousa em

GRANDE MOEDA
Das grandes moedas, a derra

deira a quebrar o padrão foi a
da França. Sua desvalorisaç&o é
conseqüente, ou um consectarlo,
na taxa de declínio. Pois o fran-
co deixa de ser conversível, em
ouro, como dantes, perdendo o' seu poder de compra intrínseco.

De modo que quem possuísse,
ha um mês, uma certa quantida-
de de notas do Banco de Fran
ça (1.000; 2.000, francos) podia
transforma-las, é. vontade, em
ouro. Hoje, não. A separação de
corpos está estabelecida, entre d
papel e o metal, que lhe servia
de contrapartida.

•Ora,. essa medida, oomo feno'
meno monetário, não foi isola-
da. Outras a precederam, atra.
véz do passado próximo. Por.
tanto, a moeda da Fiança, con-
tlnuando ligada áo ouro, é que
ae encontrava isolada, o que é
diferente.

Com efeito. Em ordem crono-
lógica, a Inglaterra, entre os po-
vos maiores, financeiramente, foi
v primeira a inaugurar a quebra
do padrão da moeda. Abando-
cou a libra-ouro.

- Mas, abandonou-a, após os
maiores esforças para mante-la.
N&o agiu por artifícios. O gover-
nador do Banco da Inglaterra,
Montague Nonnan, considerou a
Ubra-ouro como perdida, em da-
do momento.

Assim, a 21 de Setembro de
1931, o governo de Sua Majestade
anunciava, oficialmente, o esta-

lão ouro, abandonado, legalmen-
te, por seis nieses. Isto é, que o
Banco da Inglaterra não era mais
obrigado á reembolsar suas no-¦tas, em Ouro, a um preço inva-
ríavel. Foi o acontecimento mais
Impressionante, depois da guerra.

Com o tempo, os Estados Uni-
dos seguiram a mesma vla. Que-
braram o padrão. Quer dizer,
tornaram a própria moeda in-
conversível.

Assim, os Estados Unidos aban-
donaram, por sua vez, o dólar-
ouro. Foi um artificio. Neces-
sario, pôde bem ser, mas um•¦ artificio, como manipulação mo-

. netaria.
Visava razoas (ie economia

Interna, sobretudo. Pois os Es-
tados Unidos eqüivalem a, uma
Europa. São um pais de pro-
dução continental, pelos laços
da Federação.'..'' Nesse sentido, ' não foi apll
cada nem a Inflação e nem a

. deflação, propriamente. Mas,
o que se chama, o que se passou

a chamar a "redeflação", como
novo principio,. seguido pelo se
nhor Roosevelt. Consistia em
remobilizar o dlnhe.ro e os cre
altos ' solidificados pela crise
nos Estados Unidos.

Enquanto Isso, discutla-se, e
discutiu-se, até pouco, o pro-
blema, na França. Desvaloriza.-
ou não desvalorizar, era a ques-
tão.

Á nação repetia Jozafá. Os
dois campos tomavam posições
eon_rari_us, na separação de
opiniões. Afinal, com o governo
Slum, decidiu-se pela desvalo-
nzação.

Destarte, acaba de ser aban-
donado o íranco-ouro. Tal
qual como a libra, e o dólar, in-
tegrando-se na corrente, como
política seguida pelas grandes
moedas. E' o que entramos a
assistir.

Ora. os povos maiores cons-
tltuem sistemas monetários, em

torno dos quais circulam os po-
vos menores. Estes sistemas,

sa desorganizaram, como aca-
bamos de ver, seriadamente. no
t-nudo de procurar um novo
equilíbrio, diante do novo esta-
cio de coisas, gerado pela exas-
peraçáo econômica geral. Cum-
pre examinar-lhes as conse-
qjencias. respectivamente, pri-rrieíro. e em conjunto, afinal.

r;a libra, no dólar e no franco,
então.

que lhe faltasse ouro, como a
Inglaterra, ha cinco anos, e não vando os trabalhos

Código de Processo
Penal

Estfio causando Justas apre-
ensões ns demoras, dlflcilmen-
te Justificáveis, que vão entra-

da comls-

A Inglaterra abandonou a 11-
bra-ouro, por que já nào tinha
ouro, em relação. E' um fato.
Pois em Julho de 1931 soltei-
tem créditos junto ao "Banco
ca Prança" e ao "Federal Re-
serve Banck", na proporção de
50 (cincoenta) milhões de es-
terlinos e, pouco depois, os nor-
le-amerlcanas negaram-lhe, de
cara. um novo credito, pedido
pelos ingleses ("Historia da
Crise", R. Lewinschn, pags. 66
e 92", .

Os prejuízos, dados pela que-bra do padrão, na Inglaterra,
coatam-se por milhares paraoutros países. Estava em uso
o "Gold Exchange Standard.**
As "divisas" estrangeiras equi-
valiam a ouro, como reservas

dos bancas emissores dos ou-
tros povos, resultando, dal, a
libra arrasta-las, ca sua desva-
lorlsação.

Passada a tormenta, a Ingla-
terra se recompoz. porem. Des-
enganchou-se da cnse. Volta á
prosperidade e seu stock-ouro
me eleva de maneira a podertornar sua moeda conversível,
-fc :..* cedo do que se pensa.Os Estados Unidos não foram
obrigados a abandonar o dólar-

___ro, porque não tivessem
saro. Flzeram-no, tendo-o. Agi-
ram, de caso pensado, segundo
o principio acima aludido.

Foram conseguidos os resul-
tados visados, não cl_stan».e
Icsacomodamentos. Seguiu-se aretomada dos negócios. A si-tuação do país é, hoje, melhor
do que era. começando, por sua
vez. a se desenganchar da cri-
te. como a Inglaterra.

A França, do seu lado. *iban-
locou o franoo-ouro, não por-

porque tivesse a possibilidade
de conserva-lo, como a Noria
America. Mas, por que o ouro
poderia vir a lhe faltar. Colo-
cou-se, então, no meio termo,
antecipando, ela, mesmo, _ i,pe-
ração de desvalorização.

Ora, ha o que se mama o"dumplng" das moedas. Com o
franco caro, a França não po-
deria vender. Desvalorlsando-o,
sua circulação de mercadorias
crescerá, ao par da circulação
das mercadorias dos outros pai-
ses, com moeda mais oara.a,
para assim, expressar.

O turismo é uma industria
francesa, por excelência. Mas,
tom o franco caro, toda gente
foge, sem querer, da França.
Portanto, a desvalorlsação do
franco Implicará a sua renas-
cença.

Mas, a medalha leva reverso.
A desvalorlsação, do franco

torna a vida cara, para o fran-
cês, na França, já que lhe min.

gua a gelidez do inglês e a ebu
lição americana, como po"o
medido, que é. Nominalmente,
os preços hão de subir, pelo
cutelamento do real, na moeda.

Nesse sentido, o governo
francês lança mão de medi.
das, em compensação. Diminuo
direitos de entrada, cancela
quotas, "contingenclamintos",
etc. Por via de conseqüência,
o custo das importações nec<*s-
sarias diminuem, dando, de um
lado, pelo afastamento de saus
embaraços, o que a moeda tira,
de ouro, com a sua desvaíori.
sação.

Sem entrar em analises pre
tenciosas, mas, limitando-se ao
positivo, é de esperar que a
desvalorlsação do franco sej~
propicia ao saneamento aa eco-
nomla internacional. Interessa
a todos. Repercute na vida de
todas as comunidades humanas.

Mostra a experiência inglesa
e mostra a experiência norte-
americana, com o que opera-
ram, nas respectivas moedas.
Pois a crise, com o tempo, já
não é tanto de produção. E'
de circulação, sobretudo.

Finalmente, surge, com o
abandono do franco-ouro, um
fato novo. E' o "alinhamento

dás moedas.'*, Suas desvalorisa-
ções se entrozam, deixando de
se concorrenciarem, entre si,
como até ao presente, de modo
a tender conferir ao mundo a
estabilidade econômica, na vi-
da das permutas internacionais,
que havia perdido.

Assim, pois, os Interesses des-
encontrados tornam a se en-
contrar, pelas dificuldades eco-
nomtcas. E' o que condiciona
a evolução, na trindade das

grandes moedas. São três slg-
nos distintos e um só verda-
delro. de certo ponto, pelo"fundo de eguallzação" respe-
ctival de modo a evitar diferen*
ças maiores, como medida, no

movimento' internacional -.e
mercadorias e no movimento
Internacional de capitais, que
são as duas bandas do todo.
na interpendencla, econômica e
financeira, por parte de todos
os povos.

MARIO GUEDES
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A redação não assume a
responsabilidade dos concei-
tos emitidos em artigos de-
vidamente assinados. Tam-
bem não devolve originais.

Equivalência razoável
O exlto alcançado pelo Clr-

culto da Gávea, prova automo-
blllstica que de ano para ano
vai sc tornando mais empolgan-
te, terá sem duvida, em 1937,
um esplendor sem precedentes.

O interesse universal que estetorneio Já despeita, obriga-nos
a pensar em colocar os concor-rentes brasileiros em melhorescondições para a disputa de umacorrida em que não bastam abravura e a pericia, porque es-tes qualidades, para terem efi-eacla. precisam encontrar namaquina o seguro elemento ma-terial de exlto.

Quando o Automóvel Clube
lançou a iniciativa do Circuito
da Gávea e quando as nossas
autoridades a acolheram sob oseu patrocínio, n&o imaginavam
talvez, todo o êxito que estava
resrevado a semelhante provadesportiva.

Hoje, porem, -esse exlto è um
fato. O Circuito da Gavca ln-
teressa a todos os meios auto-
mobllstlcos. E interessará ain-
da mais, agora que cs prêmios,
v&o ser majorados e que a or-
ganização do concurso esta seu-
do melhorada progressivamente.

Restava, porem, do ponto de
vista nacional, cuidar de pro-
porclonar aos corredores patn-
cios melhores possibilidades, fa*
cllitando-lhes a aquisição de
carros & altura das exigências e
dificuldades do Circuito.

Está agora o Automóvel Clube
tratando de dar solução a este
problema. E deve faze-lo ••*
quanto antes, para que desde
logo possam ser despertados cs
legitimes estimulo, dos nossos
sportmcn.

Não devemos ter a prcteacicsa

são especial Incumbida da ela-
boraçSo de um projeto de Co-
digo de Processo Penal,, calca-
do.sobre o ãnte-projeto enviado
á Camara pelo Poder Executivo.

A principio* e com grande ale-
gria geral, a Comissão Especial
tomou-se de entusiasmo pela
sua importante tarefa. Flze-
ram-se reuniões freqüentes; dls-
tribuiu-se a cada relator par-
ciai um quinhão de labor; os
prelos gemeram em justos gabos
á operosidade construtiva da
Comissão.

Depois... depois o silencio.
Os relatórios parciais foram

chegando; e uns sobre os ou-
tros lá estão, dormindo como sc
já fossem documentos de ar-
qulvo.

Se ninguém os despeitar, per-
deremos mais um ano parla-
mentar sem que o Brasil tenha
podido realizar a velha e sém-
pre urgente aspiração de um
Código de Processo Penal.

Será mais uma decepção... e
nada mais.

O preço da alimentação
Continuam os conselhos atra-

vés conferências sobre a allmen-
tação patrocinadas pelo Mlnis-
terio da Educação e Saude Pu-
bllca.

A iniciativa é das mais lou-
vavels e estaria fadada a um re-
sultado mais eficiente, se os es-
pecialistas encarassem a questão
sob o aspecto econômico.

Os técnicos, porém, preferem
ficar no terreno bromatologico,
estudando os. alimentos debaixo
do ponto de vista de sua riqueza
incontestável em substancias ca
pazes de canalizar para o orga-
nlsmo as energias que necessita
para manter a sua integridade
funcional.

O povo escuta essas preleções
com o espirito desatento, desanl
mado de poder encontrar os
meios necessários á aquisição
dos alimentos preconizados como
ricos em calorias, em vitaminas,
além de seu grande poder desln
toxicante. Os especialistas acon.
selham energicamente a comer
frutas, a tomar leite, a ingerir
manteiga, ovos, carne fresca,
bastante legumes, mas o povo
olha para todas essas maravi-
lhas, com os olhos da rapoza
da fábula. Os cientistas dizem,
concitam, estimulam, mas a ta-
bela de preços restringe, impede,
proíbe. Carne cara, leite caro,
ovos caros, tudo fora do alcance
das classes desafortunadas.

Torna-se necessário, investigar
em vários sentidos, afim de en-
contrar-se maior numero de ali-
mentos, igualmente ricos e que
estejam ao alcance da bolsa do
pobre, como fez o Professor Es-
cudero na Argentina, que con-
seguiu apresentar um menu va-
rlado e a preço acessível a todas
as bolsas.

O centenário de Quintino
Bocaiúva
No próximo mês de Dezem-' o passará o primeiro cente-

nario de nascimento de Quin-
lino Bocaiúva.

Essa data será condigna-
mente celebrada, Já estando,
para isso, organizada uma co-
missão, a cujo encargo ficará
a tarefa de traçar o progra-
ma para a comemoração ao
il_is re homem publico.

Entre as comemorações que
estão sendo projetadas, figu-
ra a publicação de trabalhos
políticos de Quintino Bocaiu-
va. Foi ele, como se sabe, um
dos grandes vultos do jorna.-
lismo brasileiro, no seu tem-
po. Sua pena era vibrante,
ágil, lógica. Algumas de suas
campanhas ficaram famosas,
pela mestria com que êle sa-
bia esgrimlr. O volume que
está projetado para a come-
moração do centenário de
Qulntinio Bocaiúva encerrará
algumas dessas campanhas.

Ha, porém, outros lados da
individualidade de Quintino
Bocaiúva que precisam ser
postos em destaque, nas pro-
xlmas comemorações do seu
centenário. E entre estas esta
a do puro escritor, a do ho-
mem de letras, a do critico, a
do beletrlsta, em uma pala-
vra.

Quintino exerceu, durante
anos, uma atividade jornalis-tica, que era mais do que o
puro jornalismo: era uma ati-
vidade de fato literária. Em
tal fase, escreveu artigos su-
bstanclosos, de apreciação e
critica, em torno de autores,
fatos e livros. E' nesses tra-
balhos que plenamente se xe-
vela o homem de gosto, o ho-
mem de sensibilidade, o ho-
mem de larga cultura geral e
literária, o estilista, o compa-
nheiro e amigo de Machaao de
Assis, que ele foi durante mui-
to tempo. Foi atendendo a
essa individualidade forte-
mente literária que, em Quin-
tino Bocaiúva, coexistiu com
o Jornalista capaz de fortes
campanhas políticas, que a
Academia Brasileira teve no
momento de sua criação, o
nome do grande perlodista,
como um' dos seus possíveisfundadores.

Essa parte da atividade
mental de Quintino Bocaiu-
va precisa de ser carinhosa-
mente preservada. E estamos
certos de que, entre os quefazem parte da comissão or-
ganízada para elaborar o pro-
grama comemorativo do cen-
tenario do principe do Jorna-lismo brasileiro, muitos serão
capazes de fazer, com um

A QUOTA DE ENSINO EM
PERNAMBUCO

Levanta-se atua.mente uma
grande questão sobre o fato de
n&o haver o orçamento do Es-'.ido de Pernambuco detérml-
nado a quota de ensino, confor-
me preceito da Constituição Fe-
deral.

Discordo de modo radical, para
afirmar que o orçamento do meu
Estado está certo, está' prudente-
mente certo e desobedecida n&o
íol a Constituição da União;

Diz esta que os Estados apli-
carão, no minimo, vinte por cen-
to das rendas resultantes dos im-
postos com os sistemas educa-
tlvos.

Muito bem; findo o exercício
orçamentário vigente e verificado
qual é a soma dos vinte por
cento, p orçamento seguinte, re-
guiará a sua aplicação, como
manda a Constituição.

- Será desse modo mais segura
e mais prudentemente cumprido
o . preceito constitucional. . A
Constituição,n&o diz que a renda
será aplicada no próprio exer-
ciclo em que se dá a cobrança
dos impostos e mais natural,
mais prudente, mais regular
será que se aplique no exercício
seguinte a quantia certa que foi
apurada no exercício encerrado.

O Governador do Estado e a
Assembléia Legislativa, áo ela-
borar um orçamento, saber&o,
apurando o balanço do orça-
mento findo, que tal quantia tem
que ser aplicada forçosamente
nos sistemas educativos.

A Constituição Federal impõe
a apucação, mas não determina
nem detaina como deva ser feita
a reserva da quota.

Três caminhos estavam livres
á escolha: o de se incluir desde
logo um cifrão, no orçamento,
sob a rubrica "Quota dos slste-
mas educativas"; o da reserva
no Tesouro, em fundo especial

destinado a esse'fim mesmo sem
o cifrão orçamentário, de 20 "l0
das rendas dos Impostos; e, final-
mente, o de se apurar primeira-
mente a renda total do exercício
para aplicar no exercício se-
guinte a quota exigida pela
Constituição Federal ou mais do
que esta quota, em lei orçamen-
taria ou em lei especial em quo
o assunto possa ser melhor ex-
planado.

Pernambuco parece ter prefe-
rido este sistema, que se me afi-
gura o mellior.

Como, pois, se dizer, até quo
é coso de responsabilidade do
Governador ?

Mesmo que houvesse, de fato,
a responsabilidade do Governa-
dor, e não fosse ela dr Assem-,
bléia Legislativa, como tratar
dessa responsabilidade se os cri-
mes contra os desvios ou má
aplicação dos dinheiros públicos
ainda se não encontram defini
dos em lei ou reconhecidos em
lei?

Ainda ha poucos dias, nesta
mesma coluna do JORNAL DO
BRASIL e a proposito da Fe-
deração, salientava como, con-
fcrariando o dizer do filosofo, 03
tempos ás vezes não se parecem
uns com eis outros: antigamente,
desde qúe foi promulgada a
Constituição de 1391, houve uma
lei de responsabilidade e de re-
conhecimentos dos crimes rela-
tlvos aos dinheiros públicos,
mas... jamais houve prestação
de contas.

E, agora, ha prestação de con-
tas, ma.-... não ha lei de res-
ponsabllidade.

Se a vol..ptuosidade está na
variedade, concordemos que ha
uma voluptuosidade de novo ge-
nero...

OTO PRAZERES

competência, a seleção dos
trabalhos puramente litera-
rios que hão de compor a obra
que imaginamos.

Será essa a mais bela ho-
menagem que pôde ser pres-
tada á alta, á gloriosa memo-
ria de Quintino Bocaiúva.

O pão popular
O pão popular manipulado

com 70 "l" de farinha de trigo
e 30 0|° de fubá de milho, desde
algum tempo as nossas padarias
o vêm fabricando. Talvez a falta
de propaganda o seu consumo
não conseguiu até hoje elevar-se
a um nível considerável. E' essa
lacuna presumível que tenta
obvia-la o Sr. Rafael Xavier,
presidente da Comissão de Ta-
belamente dos Gêneros Allmen-
ticios.

O lado econômico da questão
e bem interessante.

O abastecimento do pão nosso
ao povo carioca absorve 120.000
sacos de farinha de trigo por
mês, pesando cada um 44 quilos.
Logo, o consumo do pão popular
determinaria uma redução de
30.000 sacos da matéria prima
estrangeira, o que representa
para nós uma economia na re-
u.essa do nosso ouro para o ex-
terior e um estimulo á produção
dc milho. Se a providencia sc
generalizasse, neste caso, o con-
sumo, em todo o país, de pão
dosado com aquela percentagem
de farinha de milho, teria, de
fato, uma repercussão sensível
em nossa vida econômica

O milho reúne virtudes nutri-
Uvas que superam ás do trigo
Sua riqueza em proteína, amido,
glutem leva as lampos á do trigo.
A presença da vitamina "A" no
milho constitua sua melhor re
comendação para alimento do
homem. Como fonte de caloria
deixa longe o seu competidor,

E' sabido que 05 elementos
vitais do grão de trigo se contêm
na casca que é integralmente ali,
Jada antes de sua transformação
em farinha

Os moinhos de trigo podem
facilmente ser adaptadas para a
moagem do milho. Haja vista
que o da Luz já produz 30 to-
neladas por dia. S. Paulo conta
uma industria de envergadura
empenhada no fabrico de dife-
rentes tipos de fubá de milho.
K é de notar que, enquanto a
moagem do trigo é precedida de
um trabalho penoso do respectivo
grão, a moagem do milho é sim-
pies e pratica.

Já que o pão mixto de trigo
e milho é saboroso, saudável e
mais nutritivo que o pão branco,
sejamos bons brasileiros dando
preferencia ao produto semi na-
cional, uesmo por que, com isso
reafirmamos o grau do nosso
patriotismo se é que se pode al-
terar uma tendência como a quc
nos leva ao consumo do pão dc
trigo.

O sovietismo em crise
Ha um engano de apreciação

quando se pensa ou se afirma
que o golpe comunista na Fran-
ça, anunciado quasi oficialmente
pelo chefe francês, Maurício
Thorez, deixou de ser praticado
porque foi julgado ainda cedo
para a implantação do regime
ali.

Sabem os comunistas franceses
que houve um momento propicio
que deveria ter sido aproveitado,
porquanto, divulgadas as Inten-
ções do golpe, a reação n&o tar-
daria, como de fato se verificou
até mesmo ca Frente Popular,
com Blum & frente. E' que Blum
compreendeu que desejavam fa-
zer dele um novo Kerensky e
reagiu na altura.

Antes, porém, dessa reação, o
golpe, tão bem preparado, foi
adiado. Por que ?

Porque a situação interna na
Rússia cada vez mais se com-

grande brilho e iima grande Pu<-& e sabem os poliUcoa doml-

nantes ali, emburguezando como
estão o ' antigo império mosco-
vita, que os seus inimigos inter-
nos são numerosos ¦ e nas fron-
teiras estão a Alemanha e o
Japão á espera da primeira opor-
tunidade. Litvlnov, que vem fa-
zendo diplomacia, freqüentando
Genebra, Paris e Londres, não
cessa de aconselhar um pouco
de calma e muita prudência aos
seus amigos de Moscou...

Por toda a parte são assina,
lados suspeitos. Na Geórgia, pais
natal de Staline, nova conjura-
ção foi descoberta, a qual deve-
ria ter inicio pelo assassinato do
Secretario Geral do Partido Co
munlsta ali, Béria.

Jagoda, o famoso chefe da n&o
menos famosa policia secreta
russa, confessou que cão podia
mais trabalhar, esgotado diante
de tanta conjuração, de tantos
e tão graduados inimigos que
trotam até mesmo nas linhas
dos julgados mais fieis ao re-
gime.

O próprio Almirante Galer,
chefe da frota soviética do Bal-
tico, pessoa de máxima confiança
de Staline, foi julgado suspeito,
porque se verificou que uma das
conjurações tinha grande nu-
mero de participantes .ias guar-
nlções dessa frota.

Lltivinov insistiu, então, em
que se diminuísse as agitações o
atos no exterior, porquanto ha
multo que cuidar co interior....

A Conferência de
Bogotá

Está reunida, neste instante,
em Bogotá, a Conferência Ca-
féeira convocada sob os auspl-
cios do governo colombiano para
estudar inúmeras questões que
afetam a valorização, a seleção
e a propaganda do café.

Instalados os seus trabalhos,
coube ao Brasil, por intermédio
do seu delegado, Sr. Eurlco Pen-
teado, presidir notável certame
no qual serão debatidos os mais
interessantes problemas referen-
tes á primeira bebida que é,
hoje em dia, a mais poderosa
fonte de renda do nosso pais.

Motivou a convocação da Con-
ferencia Internacional Caféeira
de Bogotá, a necesidade cada vez
maior de uma aproximação en-
tre os países exportadores da.
quele produto afim de, em am.
blente propicio, por meio de pa.
lastras amistosas e debates am.
pios, encontrar-se uma formula
capaz de estabelecer mais con-
tacto entre os governas respe.
ctivas, os produtores o os nego.
ciantes de café, pondo, ainda, a
preciosa rubiacea, a salvo das
oscilações, dos choques continuas,
da ânsia e da falta de escrupu-
los dos especuladores.

Apreciada, sob este aspecto,
de certo que a Conferência de
Bogotá está fadada a alcançar
êxito. Necessitamos, sem duvida,
de cercar, com os demais países
americanos produtores do pro-
duto, o café de garantias reais,
de maneira que os seus produ-
tores não estejam á mercê dos
contratempos que, de certos anos
a esta parte, são evidentes.

Reunidas na Colômbia — pais
generoso sob todos os aspectos,
ao qual nos unem os laços de
amizade mais fraternais e da
simpatia mais sincera — as de-
legados americanos dos países
produtores de café, sem duvida
que eles saberão definir os ru-
mos por onde de futuro se gula-
rão.

Quem manda na
Camara?

O que está acontecendo com
o projeto de reajustamento dos
funcionários -'vis, na Camara
dos Deputados, dá lugar, a que
muitos indaguem espantados:
quem manda, quem orienta,
quem gula, no Palácio, t&o im-
portantisslma quest&o e de tão

A NOTA

ÀS FANTASIAS DA LEI
A justiça inglesa, de tão

impassível, de tão rígida
e de tão imparcial, chega
a excessos impressionan-
tes. '

Está na lembrança de
todos a cena: Eduardo
VIIÍ, a cavalo, passava em
revista as suas tropas,
quando um indivíduo, de
revolver em punho, atra-
vessou a multidão 7e pre-
cipitou-se ern direção ao
rei... Ameaçado ãe lincha-
mento, o misterioso per-
sonagem foi levado e de-
fendido pelos pulsos de-
cidiãos e respeitados dos"policemen" londrinos...

Veiu o julgamento. E,
sob o espanto e a admira-
ção do mundo, Mac-Ma-
hon é condenado a um
ano de prisão pelo crime
de ter pretendido "alar-
mar sua majestade".

Mas, agora, ainda não
satisfeito com essa admi-
ravel tolerância e supé-
rioridaâe da justiça in-
glesa, o regicida simboli-
co, chamemo-lo assim,
pretende condenar os ou-
tros, processando duzen-
tos e sessenta e três ei-
nemas, por terem exibido
a cena dò curioso atenta-
do com a seguinte legen-
da — "tentativa dç assas-
sinio contra o rei"...

Os cinematografistas
acabarão mais culpados,
perante a rigidez da, lei
britânica, do que o bom
e simpático Mac-Mahon,
excelente e inofensivo ei-
dadão que gosta apenas
de pregar sustos ás cabe-
ças coroadas...

E é assim que ha ladrões
conceituados, defendidos
pelas mesmas leis que le-
vam inocentes á cadeia...
BENJAMIM COSTALLAT

Uma estatística do cinema
educativo

graves conseqüências para o era-
rio publico ?

A resposta não é fácil. Nem o
Sr. Pedro Aleixo,' tão criterioso
e tão geitoso, nem o Sr. Antônio
Carlos, cuja ponderação é patrl
monlo nacional, nem o Sr. João
Slmplicio, que tanto se pre-
ocupa com a situação nacional
e ao serviço da causa nacional
se esforça diariamente com uma
dedicação rara — conseguem por
um pouco de ordem na compli-
cação.

Como se sabe, foram apresen-
tados mais de oltocentas emen-
das ao plenário e a Comissão de
Estatutos ainda julgou que eram
poucas, de fôrma que recebeu
mais algumas, irregularmente.
E estava visível que não poderia
ser aprovada tanta coisa, de que
resultariam comp. omissos de ai-
gumos centenas de milhares de
contos de réis. O caminho regi-
mental parecia indicado: a Co-
missão dè Finanças formularia
uma emenda substitutiva geral,
abrangendo não somente o pro-
Jeto proposto pelo Governo, como
ainda algumas emendas julgadas
procedentes e cabíveis no pro-
Jeto.

Quando se pensava que estava
resolvido dessa fôrma a questão,
foi o substitutivo crivado de no-
vos adendos, com propostas ora
surgidas em virtude dos seus
próprios termos, ora com o apro-
véitamento de uma serie de
emendas que o próprio substl-
tutlvo visara concertar.

Que resultará de tudo isso ?
NÍnguem sabe, porque não é num
estudo rápido que podem ser me-
dldas todas as conseqüências e
nem mesmo no prazo desses
dias que faltam para o prazo
fatal orçamentário (24 dias) po-
dera ser praticado um calculo
consciencloso.

O reajustamento, apesar da
Lei de Guerra contra o comunis.
mo, está dando pois, lugar, a
criação de sovie ts de novo ge-
nero — os sovlets dos emen
das...

Pensões de Estado e sua
revisão

E' prescritivel a habilitação
de montepios ou pensões, após
decorridos cinco anos do óbito ?

E' prescritivel a revisão de
cálculos feitos pelo Tesouro, em
títulos de pensão ?

A jurisprudência do Trbunal
de Contas definiu o assunto.

O direito de habilitação foi
considerado prescritivel após
cinco anos, e as revisões, que são
a corrigenda de calculas equivo-
cados do Tesouro, devem ser p-o-
cedidas em qualquer tempo, ex-
oficio ou a requerimento do ti-
tulado.

Quer dizer que o erro de cal-
culo de pensões pôde e deve sem-
pre ser corrigido, pela melhor
decisão do Tribunal de Contas.
E nem se poderia estabelecer
como certo o contrario.

Somente o pagamento de
quantia de diferenças que se re-
montem a período de tempo
maior de cinco anos é que pres-
creve.

As providencias, o processo, a
apostila necesarlos a corrigir o
titulo — o papel oficial que as-
segurou o direito do habilitado
a coisa certa — isso n&o podia
prescrever, conforme a Jurispru-j
dencia do Tribunal de Contas o
armou; e nem pôde ainda pres-
crever, apesar de te-lo opinado o
Sr. Consultor da Fazenda, em
parecer sob n. 27.532, de 29 do
mês recem-flndo.

A prescrição do direito de ha-

Na fase de grande atividade
que o Ministério de Educação
atualmente atravessa, com o
propósito evidente e muito
oportuno de legitimar em toda
a linha o seu belo nome, a ei-nen.utografla não podia dei-
xar de ser objeto de conslde-
ração especial e de atentos
cuidados.

Em verdade, a extraordlna-
ria invenção do3 irmãos Lu-
miére — essas criaturas bati-
sadas de maneira tão profé-tica e propicia toria—passo j,
áto continuo, a figurar no
quadro das de utilisação pro-veitoslssima e até imprescin-
dlvel, onde quer que se cogite
do preparo moral e intelectual
das massas.

Não se trata propriamented. uma novidade para o edu-
cacionismo, visto como este,
desde as suas origens, desde
quando começou a ensaiar os
primeiros passos, apercebeu-
se do que valem as imagens,
uma vez empregadas na dis-
semináção de qualquer espe-
cie de conhecimento, e, de
mo*) geral, em toda forma de
solicitação ás faculdades do
espirito. Mas o cinema não é
somente a reprodução de to-
das as figuras. E' a reprodu-
ção também de todos os mo-
vimèhtos. E assim constltue-
se, de maneira • quasi mira-
culosa, num processo de per-
petuação indefinida para
tudo. quanto de lindo mas tr-
remissivelmente efêmero a
vertigem da vida faz desusar
pela face eterna e Inalterável
dò mundo. Agora, principal-
mente, que se libertou da
mudez primitiva, nada mais
de assombroso lhe falta. E'
seu, unicamente seu, o poder
mirifico de fixar "adaeter-
num" todos os espetáculos da
existência, todos os aspectos
do mundo, por mais estra-
nhos e turbllhonantes que se
afirmem. Graças a ele, as coi-
sas mais fugitivas, mais eva-
nescentes que existem — ati-
tudes, gestos, exclamações, —
podem atravessar os séculos,
sem perder a minima parti-
cuia da imponência, do im-
peto, do vigor que as tenham
caracterisado por alguns se-
gundos. Para essa maravilha,
que desafia comparações e
cotejos, talvez fosse aprovei-
tavel, como lema, certa inseri-
ção latina, onde parece que
alguém a advinhou: "Transi-
torilis quaere aeterna". Com
efeito, é surpreendendo as fa-
ces mais inconstantes da
vida, o jogo alucinantemente
rápido das aparências, aqui-
lo; enfim, cujo destino, mag-
niflco e doloroso, é passar, que
a cirtemàtdêrafia constrói o
seu grandioso e. indestrutível
privilegio. Mas, íitando-se de
frente semelhante assunto,
não se logra fugir ao reco-
nhecimento de que essa des-
coberta assombrosa apenas
remata e coroa o ciclo de mi-
lenios percorridos pela ima-
gem das coisas e dos seres,
como sernenteira de emoções
e fonte de sabedoria. O pri-
meiro movimento da evolu-
ção que ai tenha de encon-
trar o ponto mais alto de sua
parábola, foi aquele em que
o homem das cavernas, doml-
nado possivelmente por lm-
pulsos ainda estranhos a
qualquer inquietação de fun-
do artístico, impulsos de evi-
dente imediatismo, simples-
mente utilitários, senão bes-
ti ais por Inteiro, começou a
fazer desenhos na rocha, com
fragmentos arrancados a ela
mesma.

São, porém, estas conslde-
rações, de ordem a encarecer
mais ainda, e não a desvalo-
rlsar o cinema, como preclo-

bilitação é desses assuntos que
merecem o estudo e decisão do
Poder Legislativo, que o está
procedendo aliás, neste mo-
mento, tendo em vista que o
amparo da familla do servidor
da Nação merece fundamento e
norma liberais.

Mas a opinião que pretende
que os papeis oficiais, com erros
de origem, não sejam corrigidos
e retificados, quando sé constate
o erro, não se recomenda nem
de direito, nem ae justiça.

A jurisprudência cm vigor do
Tribunal de Contas, que é auto-
rldade competente, deverá ser
acatada e se impõe: revisar o
calculo de processos é sempre
legal, imprescritível, oportuno.
E indispensável ao melhor ser-
viço publico, também.

rjEVIDO a uma lei, votada e-'-'sancionada no ano passado,voltou a ser feriado nacional o
12 de Outubro.

Já bastava o feito de Colom-
bo para que coubesse & data a
homenagem citada, suspensa
durante cinco anos.

Mas em 12 de Outubro de va-
rios anos, outros aconteclmen-
tos se deram, e a nossa Historia
os consigna com o devido real-
ce, pela relação que teem com
a vida nacional, com a nossa
evolução política, com a nossa
civilização, com o nosso pro-
gresso.

Citemos alguns deles:
Nesse dia, em 1708, nasceu,

em Queluz, o Príncipe D. Pe-
dro, que foi Regente e o 1° Im-
perador do Brasil, e, para nôs
mais que tudo, o proclamador
da nossa Independência.

Em 1808, creou-se aqui no Rio
o Banco do Brasil, o primeiroestabelecimento bancário insti-
tuldo no pais e o qual ai está,
solido e prospero, com largos e
valiosos serviços prestados á
existência econômica e íinancel-
ra da Colônia, do Império e da
Republica.

Em 1813, lnaugurou-se o Tea-
tro Real de São João, mais tar-
de Teatro São Pedro de Alcan-
tara, e hoje Teatro João Cae-
tono, no qual se desenrolaram
diversos fatos ligados igualmen-
te á Historia Pátria.

Em 1822, foi o dito Príncipe
D. Pedro aclamado Imperador
do Brasil, no campo de Santa-
na, hoje Praça da Republica,
falando José Clemente Pereira
e respondendo ele, perante gran-de multidão, e seis mil homns

so colaborador de quantos vi-vem hoje entregues a maia''ellcada e fecunda de 'odaa
as artes — a arte da. eouca-
ção. E' certo que nele cumií-
mou a gloria da Imageui, poihaver atingido á suprema de-
monstração de sua utilidade
pedagógica? Então, mais umi
motivo para que se integre
perfeitamente á maquina do
educaclonismo, facilitando,' ai
um tempo, a tarefa dos qu»ensinam, e a tarsfs. dos que
aprendem.

Aliás, a obra dessa InUgrái
çáo, no Brasil, devera ter-se
iniciado ha muito e em ritmo
presto, por iniciativa tando
dos particulares que ao ensl-
no se consagram, quanto da_|
autoridades que têm a obrii
gação de levar para esse ter-
reno .as modalidades ampla*
de ação, das quais somente «
poder publico é, via de regra,
capaz. Muito longe disso, to-
da via, está o que ora se obser-
va. E nessa melancólica verli
ficação, ao alcance de qual-
quer analista, se encontrai»
plenas justificativas pára. a
criação recente do Institute
Nacional de Cinema Educa-
tlvo, em boa hora resolvida
pelo : Sr.. Gustavo Capanema,
que, ainda acertando nos de*
talhes, confiou a direção nm
mesmo ao professor Roquette
Pinto, cuja idoneidade.. po«
assim dizer especifica, para a
superintendência de institui-
ções de finalidades culturais,
desde muito se patenteiou de
forma impressionante.

Já na próxima Exposiçãe
Nacional dê Educação, que
será um valioso anexo da con-
ferencia educacional projeta-
da para Dezembro, apresen-
tar-se-á o novel departamen-
to de nu>do a que fiquem maU
evidenciadas ainda todas aa
vantagens de sua gênese nuaa
pais qual o nosso, de receptl»
vidade extrema para todas aa*
idéas, mas desoladoramentai
adverso a todas as realizaçõea
de certa envergadura.

O programa da interfere»»
cia do I. N. C. E. no aludida
certame, além de comprei»»
der a exibição diária dós fSU
mes confeccionados por el%
a edição de grandes obras eU
entificas e artísticas «n fh
mes coloridos para uso indft^
vidual, e a demonstração tSa\
fonografia educativa por na*
processo novo, abrangerá aí
publicação do Guia do Cii-B»*.
ma Educativo que o mesnMl-
instituto elaborou, e a dlvul»».1
gação, em gráficos e dlagr*».
mas, para resultado mais ím
cilmente assimilável, dos dam,
dos estatísticos - relacionado^*
com o que essa modalidade deu
cinematografia realizou, attf*,
hoje, no Brasil e no seio das
nações restantes.

Devem ser modestas e aftft,
vagamente constrangedora^*,
as cifras que em relação aoí'
nossos estabelecimentos àet'.
ensino, sejam públicos ou par-
tlculares, vão colher-se n«r
aludido inquérito. Mas presi-
samente ai se acha a princi-
pai razão por que este se aeu-
sa inadiável. Não cabem der-
rotismos em questões de tal
natureza. Pouco importa 'qua*
nos envergonhe o quasi nadai
feito por nós onde pudcraifazer-se tanto, se não tudo.
Convém que nos compenetre-
mos da displicência crlmino-
sa. E' o meio de não reincidir
nela, e de transformar a suai
lembrança em germe de po-
derosos estímulos. Nem outrai
será, de uma forma genérica,o prestlmo insofrivel dos hu-
mildes fazedores de estatisti-
cas, para os orgulhosos gover-nantes de povos.

BENJAMIM LIMA

de tropa, comandados pelo Ge- '
neral Curado, posteriormenteConde de São Jo&o das Dua»
Barras.

Em 1835 se empossou do car-
go de Regente do Império o in-
clito estadista Padre Diogo Fel-
Jo, que Já se havia notabiliza-
do como Ministro, e que, no su—
premo posto da governaçâo,mais notável ainda se tornar.»
pela sua energia indomável.

E" exato que esses fatos, iso-
ladamente, não bastariam par»fazer do 12 de Outubro feriaa»nacional.

Mas valem, por assim dizer,como "figiu'as accessorias*' deum grande "quadro histórico-,
em que a "figura central" e »
do glorioso navegador genoves.Junte-se a isso tudo o fato a»se haver convencionado fazer do12 de Outubro o "Dia da Ameri-ca", — Idéia que vale como qua .
por uma síntese do movimenta
que ora oe observa a prol da in-tensiflcação da amizade mercêde Deus reinante entre as na-,
ções do nosso continente, — ••"ver-se-á quão Justo foi o gesto
que fez a data voltar a ser te-rlado nacional.

E vale também esse gesto ce-'mo um desejo, uma esperança »um voto para que a America so-
Ja sempre — em contraste comas pelejas que ora se travam, •a inquietação que ora reina n»outra banda do Atlântico, — mterra da ordem, da pas e da ls-
berdade. — D. B.

—¦.¦—

O COMERCIO VARE-
JISTA E A SEMANA DS

ECONOMIA
EFICIENTE COOPERAÇÃO DOSINDICATO DOS LOGISTAS

A Caixa Econômica do Rio deJaneiro, com as comemorações daSemana de Economia, 26 a 31 doOutubro, tem conseguido atraira quasi todos os setores da atlvl-
dade local. O Sindicato dos Lo-
glstas vem de emprestar o seu
decidido apoio a esse certame
educativo patrocinando o "Con-
curso de vitrines" que premiaráos mostruarios do nosso comercio
varejista organizados com os ta-
teressantes cartazes distribuídos
para a Semana da Economia.

—™*¦¦— ¦»¦¦¦*-¦

O Sr. Ministro da Mirlnha dc-
clarou ao Diretor Geral do !**_.-
soai da Armada, haver reaolirfdo
elogiar o CapltJo d . Fragata Afoc-
so Celso de Ouro Preto, pela con:-
petencla, selo e critério com que
a*mDre ae hour*. no cargo de sub-
chefe de seu gabinete, onde deu
mala uma prova d« seu
cuico-proíi^lcnai.
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'JORNAL DO BRASIU — SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 1936

DIVERSAS NOTICIAS
> O Sr. Getulio Verga», Preslc3en-
te de Republica, assinou decre-
to na pasta da Fazenda, em data
de 7 do corrente, «ob : 1.13.'.
aprovando e regulamento para a
cobrança e fiscalização do ímpoe-
to do «elo.

Xo Palácio do Oatete conferen-
, ciaram e despacharem ontem, com

o Sr. Preeldente da Republica, oa
er». General Joio Gomes, Mlnls-
tro dk Guerra e Almirante Arlstl-
«les i-jullhsm, Mini -:-o da Mail-
nha: sendo ainda recebido» por
8. Ex. o» deputados Pedro Alei-
-xo.-. ader da maioria da Camara
a Éfcralra 'ra, secretario dea-

ea,' cat* legislativa.
Em audiências foram recebidos

í pelo Chefe do Estado, o conaul
Mário Feraandés, Dr. José de
Albuquerque, o desembargadtw
Soma Ramo» e Sr. Galdlno Ra-

i m°*- *

Zttlvtrata ontem no Palácio do
, Oatete, os Srs. barào de Ramiz

Galvio. Max Fleluss e Luis Felipe
Viera Souto, que, em nome do
cende de Afonso Celso, foram oon-
V1.3JT o Sr. Presidente da Repu-
blica e presidente honorário, do
Instituto Jílstorlco pára presidir a
sessAo magna do mesmo Instituto,
comemorativa do aniversário, a
qual se realizara na Quarta-feira
31 do, corrente, As 17 horas.•

Xo Palácio do Catete esteve on-
tem o Dr. Gll césar Pereira da
Silva, que em nome da femllla do
avlad* Pereira da Silva, vitima-
do em desastre, afim do —rade-
cer ao Sr. Presidente da. Repu-
blica, o ter se feito representar no
s. !i enterramento.•

Pelo Sr. Presidente da Repu-
blica foram recebidos telegramas
de congratulações por motivo da' 
sanção da lei que estabelece'' o
horário normal de oito horas para
todos os servlç_ pu3.11<: .; do! -3r.
Milton íouza, presidente do Sln-
dlcato dos Operários de Bondes;
do Sr. Cirllo Santo6, como re-
preeentann* dos Empregados da
Light; e do Sr. João Antônio Ja-
eob, presidente da Federação

. Transvlarl- do Brasil.

O Sr. Presidente da Republica
recebeu os seguintes telegramas:

VITORIA — Congratulando «me
cc— V. Ex. pela recente sahçfio
da lei que torna obrigatório o
canto do Hino Nacional nos esta-
beleclmentos de ensino e nes _-
coclaçfies de flr_ educativos do
pais, tenho & honra de comuni-
car a V. Ex- que acabo de Te-
oomendar A tete.f.a de Edu-
cação do Estado, fiel observância
da referida lei, «t&o oportunamen-
te sancionada por V. Ex. Cordial»
saudações — Joio Bley, Governa-
dor.

RIO — Zm nome do Rotarl
Clube do Rio de Janeiro tenho a
honra de c ngratular-me com V.
Ex., pela feliz soluçSo da eec-.-.-
lar questão de limites dos Esta-
do» de Minas e SAo Paulo. Aten-
ciosas saudações — José M. Fer-
nandes — Presidente.•

O Sr. Ministro do Exterior fe«-
m representar pelo Capltão-Tenen-
te Carlos de Carvalho Rego, na
6_e£o do encerramento do Con-
gresso Feminino, ontem realizada
no Automóvel Clube do Brasil.' *

Esteve ontem: no Palácio Ita-
maratl, o Dr. José M. Fernandes,
Presidente do Rotari Clube,: que
convidou ao Sr. Mlnltro do Ex-
terlor para o almoço oferecido a
Portugal na pessoa do Embalxa-
dor Nobre de Melo, nó Palace. Ho-
tel, bole, ás 13 horas. '*

Oa Srs. Dr. Couto Fernandes

Êresidente 
da Lija Esperantlsta,

i.-. Viterbo dc Carvalho, Secreta-
rio Geral, Dr. Luis Porto Carrero
Neto, Presidente da Coml6sSo Or-
ganizadora d: IX Congresso Es-
perantlst» a realizar-se nesta Ca-
pitai e o Dr. Everardo Backeueer,
Presidente de Honra da Liga Es-
peiarttlta, estoveram ontem, no Ml
nisterlo do Exterior em conferen-
ela com o titular daquela pasta.

O Sr. Ministro do Exterior re-
eebeu ontem, os Srs. deputado' Henrique Dodsworth, Dr, Otto
Schilling, Presidente da Comissão
de Compras, Dr. Rogério de Ca-
margo e Dr. Francisco Tozzl.

Estiveram, ontem, no Mlnlste-
rio da Fazenda, sendo recebidos
pelo titular desta pasta os Srs.
Sousa Melo. Antônio Veiga Faria,
Rlvadavla Correia Meyer e Álvaro
Henrique de Carvalho, e uma co-
mlerSo da Sub-Contadorla Cen-
trai da Republica.

Respondendo a uma consulta da
Diretoria dc Fundos do Exercito
a Diretoria dias Rendas Internas
declarou que a taxa de 100
réis, criada pelo artigo 11 da lei
n. 183, de 15 d. Janeiro deste ano.

-Incide soBre qualquer quantia pa-:ga-ela Onlão, embora seja infe-
rior'a 1005000.

A* vista do disposto no art. Ia
do d- et- 15250 de 29 de De-
zembro de 1921, o Diretor da Fa-
zenda Nacional resolveu que oa
guardais nomeados para a Mesa de
Rendas do AmapA não podem per-
maneecr na Alfândega de Belém,
afim dè fazerem a aprendizagem
dasf"--*:s que vao exercer.

¦
Tendo "o coletor federal dé ga-

rape Mirim, no Estado do Pará,
pedido permlsefio para continuar
a contribuir para o montepio ml-
lltar. pc.- ter sido sargento" con-
tador do Exercito, o Diretor do
Expediente e do Pessoal Indeferiu
tal pedido.

solucionando uma consulta, o
Sr. Ministro da Guerra dec.arou
que os alunos dos Colégios Miii-
tares que con:'uirom o 5o ano
pelo Regulamento de 1929 e que
tenham sido aprovados nos -xa-
tnes pratlco-orals terao direto ao
certificado de reservista de 2".
categoria.

For ter rígrc&sado da Europa.,
onde se achava em coml-silo, rpm-
sentou-ee ao Chefe do D. P. 32.,

Major Vítor François.
¦

Os Majores Declo Palmelro Es-
eobar e Paulo de Figueiredo, apre-
sentaram-se as altas autoridades
militares, por terem sido nomea-
dos. respectivamente adidos mlll-
tares junto ás missões dlp.onv.M-
oas br: -.llelra. no Peru, no Chi-
le e Bolívia.

Pelo Chefe do Departamento do
Pessoal da Guerra, foram tran.-t«-
ridos:

do 6- R. A. M. (Cruz Alta)
pero o S. S. M. tia 2». R. M.,
o Tenente medico Dr. Nelson Sou-
to dé Abreu; do Batalháo de
C*.*ird<_ para o 19°. B. C.„ o
19. Tenente Carlos Alves de Sou-
sa Ferreira: para o 6o. Regimento
de Infanterla os seguintes 2„.
Tenen;c : Francisco E-tellano
Bastos Aguiar, do Io. B. c. Frttz
Azevedo M-.mso e Aercio Rebouças
ambos do 2o B. C. e. Oton Mo-
delres e LuU dc Abreu L-.ns, do
1" R. I.. do Bltalh&o Escola -»ra
o 6o. R. I.. o» 1° Tenentes Ro-
dolfo Ribeiro Filio e Antônio Vaz
do S°. para o S° R. I. os I". Te-
nen:-* Clovls Figueiredo Raposo
a Leonel Maurício Leão de Quel-ros; do Batalhão de Guardas' parae 15» B. C o 2» Tenente da re-
•erv» convocado Joaquim de Car.Talho: do 14° R. I. para o 2" BO, o 2". Tenente Bolívar Oíc;r
Ma*éarenl.2s: J- 7°. par»'o 1" RI.. ó 2-> tenen*? f«-:'A o*-t-o Ca-'
tnlnru: do 25° para o 23° B. C?° tenente Joeé Rt belo M-chi.-dc: do 18». -»**-» o 26* B. C., om* Tenente Orlando Henrique deAraujo. *

Fot dispensado ontem, da eo-
que vinha doaempenhan-

do Junto ao Capita. ' de Fragata
Francis Sanderson Graven. sub-
chefe da Missão Naval Americana,
o Capitão.de Corveta Hugo de Mo-
rais Pontes, que vai servir, como
adido naval brasileiro Junto ao
governo da Republica Argentina.

SerA Inaugurada no dia 15 do
corrente, a estação de Radio com
o lndlc"»'''-» P. yf. V. e que esti
Instalada na sede da Capitania
dos Portos do Estado do raranA,
em Paranaguft.

Essa estação pertence ao Mlnls*
terlo da Marinha.

Tendo sido pedida a audiência
do -Jípj-vuiis-iico de Portos quan*
to a arrendamento de um terre*
nó situado entre o no j.caré e o
leito ferroviário da Cer. I _1 do
Brasil, pretendido por Aba. Rodrl-
gues da Costa «fc Cia- Ltda., 0
diretor - daquela Repartição, em
informação prestada ao diretor
do Domínio da União, comunicou
não eon vir o citado arrendamen-
to, por estar'o terreno lacallzado
dentro do plano para o sanoamen-
to-.de Mangulnhos, 'em. 

vésperas
de ser levado a efeito.

;-;'¦,;*':y-:-" 
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O diretor do. Departamento de
Portos atendendo a que aó iim
interessado Idôneo se apresentou,
e pleiteando, apenas, parte do ser*
viço posto em apreço,, resolveu
propor ao Ministro da Viação a
anulação, da concorrência Aberta
para os serviços de navegação..do
rio Amazonas e seus -tributários e
linha . marítima . do - Oyápock,
assim como sugeriu a abertura de
uma nova concorrência,,

-?..- '¦"» •,-"• : i-,.";'.
O Sr. MinlBtrodaVisciio eoilcltou

ao. da Justiça, seja examinada a
possibilidade de--. tramafãrencia do
fundeadouro < das embarcações, do
Corpo de Bombeiros, na Ponta do
Calabouço, em. vista dos embara-
ços criados ás manobras das aero-
naves. .: -,.--¦ - , ...-. _,, _¦

.'¦¦¦¦¦'•.' . ¦ „-. ¦' tr-
O titular da Vlaçfio autorizou

uma emissão especial de trezen-
tos mU exemplares de selos de 200
réis, para comemorar, a , próximaFeira Internacional de -Amostras,
a ser realizada nesta Capital.,

Respondendo ao: tlular daGuerra, a propósito de "um 
pedi-do de cessfio- de vagões da Central

do Brasil,- ocupados desde o ano
de .1932, o Ministro da Viação de-'
clarou que, em vista da grandefalta de material rodante ' coni
que vem lutando a Estrada paramanter os seus serviços de trans-
porte, a solução seria a da inde-
nlzação do material ocupado e,
nestas condições, o mesmo . titu-lar encaminhou á Guerra a rela-
ção dos carros . respectivos pre-
ços.

Afim de assistir A tomada decontas ao governo do Estado doParaná, referente aos anos de 1934e 1935 e relativamente ás obras
do porto de Paranaguá, o Trlbu-
nal de Contas designou o 2° es-crlturarlo Jaime Rosa, fato culoconhecimento foi dado á Fiscall-
zação daquele porto.pelo Diretor
do Departamento) de Portoe e Na-
vegação. , •

O Ministro da Viação-solicitou
ao da Guerra permissão.pora quesejam realizadas nos corpos doExercito .as Inspeções . tle saúdedos empregados di' Viac&o, sempre
que as JúntaS médicas-'militares
forem aa umca_„-dô..oaráter ofl-clal, situadas em.- localidades mais
próximas, d aquela» erd - que • servir,oíurlclonailb.. ,-. 

' .:,," 
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5 O Sr. Mlnlst_»'"d_ Vlaçto áténdeti
ontem ém seu gabinete, assêguio-
tes pessoas: Senadores'' RibeiroGonçalves • Leandro Maolel;Deputado Miranda'-Júnior; e Drs.Paullto Fontes. Ulplano de Bor-ros, Agenor Miranda, FredericoCésar Burlamaqul, - Abreu Lima,Dantas Llm»,. Alexandre Gutler-rez, Leonidas de Siqueira Menezese HUdebrando de Araujo Góes.

Uma comlssSo da Oaaa d_ Ar-tistas, que é o' sindicato oficial daclasse, esteve ontem- no' Mlnlste-rio do Trabalho, sendo recebida
pelo Sr. Agamemnott Magalhães.A comissão fez ao Ministro umaexposição acerca das carteiras pro-Xlsslonals dos. 6eus assoolados. paidlndo providencias no sentido do»empregadores de teatro, cinema,
(filmagem), radio, circo e varlcdá-des, fazerem, na forma da lei, .»
devida anotação. O Sr. Ministroatendeu ao pedido da Casa dos Ar-tistas, mandando que o Departa-mento Nacional do Trabalho desl-
gne um fiscal para agir..naquela
sentido.

DUrante o mês de Setembro foio seguinte o movimento da 2» Júri-
ta de. Conciliação e Julgamento doDistrito Federal: audiências reall-zadas, 20; ações Julgados proce-dentes 24 no valor de - 26:338s;ações Improcedentes 26, no - valord-t 69:7243; conciliações realiza-das: 15, no valor de 4:290$; ar-
qulvada.* ctiico nò' vaJór de ......21:225S000. .• .".',-,--

De 1°. a 7 de Setembro íol estao movimento da 1» Junta do Oon-cili_ção e Julgamento do DistritoFederal: audiências realizadas, 21;reclamações julgadas' procedentes49, nó valor de 73:586*700; recla-mações lmprocederitesi 25; no va-Íor de 21:8625;- conciliações rea--lizadas,-.2a- no valor -de"18:169$;
reclaimaç6e6 arquivado»; 14 no va-
Íor de 6:957»8Q0.-.- >•

Em audiência especial o Sr. Ml*nlstro do Trabalho recebeu ontem,
em seu gabinete, uma comissão dechauífeu.-s do Distrito Federal eoutra do Sindicato dos Barbeiros.
A comissão dé chauífaurs eraconstituída da nova Comlesáo
Executiva do Sindicato dos Chauf-feurs desta capital.

O Sr. Ministro do Trabalho, se-
gue para Recife; o bordo do "Ar-
lanza", no próximo dli 18 do cor-
rente a convite do Governador do
Pernambuco, a fim de assistir a
Inauguração de varias' obras de
interesse publico, que terá lugar
a 24 de Outubro, na pasmgom de
mais um aniversário da revolução
de 1930. O Sr. Agamemncn Maga-
lhães estará de volta a esta capl-tal até o fim do més.

¦¦.*

O Sr. Ministro do Trabalho, re-cebeu de Recife o seguinte telegra-
ma:"Tenho a grando satisfação decomunicar to eminente amigo que,
por iutermsdlo do nosso mutuei-
pio, Ipoju.o, foi votada unanime-
mente no congresso dos prefeitosuma moção de agradecimento e
aplausos a V. Ex. pelo» grandesserviços que tem prestado ao nosso
Pernambuco. E*sa Justíssima ho-
menagem foi prestada pelos pre-feitos no encerramento do con-
gresso, hoje. — Cordiais saúda-
ções. (a) — Osear Carneiro'.•:-

A próxima conferência' da série— "As g-.«_ndc6 dlTétrlses d. edu-
cação nacional, promovida peloMinistério da Mu _eão' « Saúde
Publica, cera reellaada .este m_.
no dia 31,' pelo Sr. Raul.Fernan-
des. que focalizará o, tema: "A
educ-jção e a paz". .'Essa conferência, destinada A
maior repercussão nos noeso* cir-cul. s sociais, políticos, diplomo-
ticos e pedagógicos, vai eer decer-
to o grande acontecimento cultu-
ral date mês. devendo levar aoMlão do Instituto K-tclonal d« Mu-slc*. tvtn publico numeroso e ln-tellgente. •

Continuando a série de cor.!-.rendas organizadas pelo Mlnlste-rio __ Zducaçio e Saúde Publicaeobre "Os nossos grandes mortos".o Sr-. Ivan Lins talará, no proxl-mo dl» 16, Sexta-feira, áa 17 ho-

nu, no Instituto Nacional de Mu-
sica, sobre Benjamim Constant.

Com easa conferência, o Mlnls-
terlo da Educação ae associará áa
comemorações do centenário de
Benjamim Constant, cujo retrato
será tambem Inaugurado no gabl-
nete do Ministro.

Depois da conferência do 6r.
Ivan Lins sobre Benjamim Cons-
tant, teremos, ainda na série "Os
nossos grandes mortos", utna pa-lestra do Dr. Alceu de Amoroso
Lima, no dl«a 23, Sexta-feira, sobre
o Visconde de Oralrü.,

O Sr. Ministro da Educaçáo ao.
licitou do seu -colega da Fazenda
providencies no sentido de serem
pagos a» folhas da» diárias a qüe
tém direito os inspetores do ensino
secundário Álvaro da Fontoura
Duelos e Dan ton Joblm, relativas
aos meses de Janeiro, -Fevereiro,
Março e Mato do corrente Ano.•

Ao Sr. Ministro da Ftazenda fo.
rem- pedidos os seguintes paga-mentos pelo Sr. .Ministro dn Edu-
oaçáo;

De ,5:0001000, ao Sr. Jaime de'
Sales Geargee, presidente do Dl-
retorlo Acadêmico da Escola Na-
clonal dé Belas Arte», provenlen-
te da subvenção do corrente e-no;
de 15:800*000, eo Centro de Oan-
eepologla, para publieoçãp - dós"Amais" do Congresso.. ha pouco
realizado, e de 5:0008000, ao Oo-
leglo Sagrado Coração de Jesus,
de Sáo Borjo, Rio Grande do Sul,
proveniente de subvenção do 2°
semestre do emo passado.

O Sr. Ministro da Educação
comunicou ao Presidente cto Tri-
bunal de Contas que a despesa,
na Importância de 342:00OV00O, a
eer entregue ao Governo do Esta-
do de Santa Catarina, na fôrma
do decreto n. 887, de 8 dé Julho-ultimo, a titulo de auxilio federal,
no corrente exercício, ao eerviço de
nacionalização do ensino mantido
por aquele governo, deverá correr
por conta da sub-consignação n. 1,verba 21, do vigente orçamento d«oMinistério da Educação" e SaúdePUblloa. ^

EstA eendo . ilvada à reforma
genal do Ministério da Educação
e Saúde Publica. : Ainda ontem
conferenclaram com o Sr. Gusta-
vo Oipanema o Deputado Abelor-
do Marinho e a Dm. Carlota de
Queiroz.

O Dr. Berros Barreto, Diretor
de Saúde e Assistência Medico-Social, reuniu, ontem) em seu ga-btnete, os chefes dé eervlcoe daSaúde Publica. :i__.\-.

Noeaa reunião foram examina»
das «as modificações por que pas-eará eesa . repartlçáo dentro dos
Unhas traçadas \.—% a reforma do
Ministério da Educação.

COISAS DA CIDADE
JUMO 'DE AZUREM

ESTITGEM B RUTURA

.. DE ENCANAMENTOS' ;

DÁGUA 
"''':',"'

Mais uma rutura eje encana-
mento privou vários bairros da
cidade do precioso liquido.

. A agua que j& nio é multa,
ainda foge, durante o caminho,
das nossaj; caixas e torneiras l

Quando decorrem muitos dias
sem chover,- é porque a estiagem
eo torna culpada da -sede de que
padece o -carioca..

Sé, porem, B. Pedro; abre as
suas torneiras e ém casa ficamos
Aem banho, é porque os canoe
velhos do sub-ólò arrebentaram'
nas suaa Juntas. -

Até 6 próprio Observatório está
nos pregando partidas, pois deg-
de ante-fflntém anuncia, "tempo
instável, com chuvas, é trovoadas,
mas o tempo' continua, se nilo

CRISB DE CASAS, E.ABUN-

dura, Ter-lhe-la confiado b go-verno da Orecla, se o Rei Jorge
nfto tivesse concordado em pro-mulgar as resoluçSes de emer-
gonclas. adetados pelo presiden-
tc do Conselho.

DANCIA-PE PRÉDIOS

EM RUÍNAS

A falta de cacas para alugar
.vai tomando um caráter a_u_o.

. A população., cresce vertigülo-
samente e o -numero dc novos:
tetos nâo aumenta, ao que se
deduz, nas mesmas proporções. -

Contrastando com essa situa-
ç&o, a cidade está' cheia, nos
seus distritos mala valorisadoa,
de prédios. em ruínas, nos quàlios telhados Já desabaram, flcáh-'
do somente de pe as tjarédes da
fachada; ''-

Os meses e ps anos se escoam,
e esses verdadeiros entulhos onde
enxamelam os ratos-e a.'baratas
permanecem om abandono.

A anomalia está pedindo uma
lei dacàmara-Munltiipal <itíé'v>3-

firme, pelo menos'sem. reclamar nhã beneficia-á cidade e cs seus
galochas e capa de borracha ... habitantes.

DO EXTERIOR

POLÍTICA QREü A

Caixa de Aposentadoria
e Pensões dos Trabalhado*

res em Trapiches e
Armazéns de Café

E—SIÇAO DA JUNTA ADMI-NisiraArouv..
Na sede do Conselho Nado-

rial do Tratoalho, A Praça daRepublica n. 24;' reallaar-ee-á
no dia 13 do corrente, ás 14 ho-rae,. a elelçáo dos representantes
dos associados, três memtu-os efe-
tlvos e trôs suplentes, na Junta
Administrativa da Oalxa de Apo-sentadorla e Peneões dos Trátoa-lhadoros em Trapiches e Arma-Atuns- de Cate. ......

Na conformidade daa InstrU-
çõee. terão assento na Convenção
o» dclegadoí-eleitores qüe tive-
rem oe seus poderes devidamente
reconhecidos.

O mandato 6 de" trõs anos, *re-
novando-se o terço a partir de
1037 r na conformidade do que
precoltuam os- decretos ns. 2-1J274
de 22 de Maio ds 1934 e 114'de
5 de AbrU dé 1S33.

O primeiro ministro e ditador
da Grécia, Sr. Joáo Metaxas,
pronunciou, ontem, um discurso,
muito Importante sob o ponto
de vista:. político, 'Interno e ex-
temo.- ;YY,. s'''::'.¦:.'.;.." -_; '...

O chefe do governo, declarou
qüe a Grécia nfio:quer-guer_a_
hem conquistas e afirmou qué'
o gabinete sustentara o regime
burguês, sob a condição de que
sé chegue até ao sacrifício em
lavor dás classes trabalhadoras,

Bis iim' progTama,. perfeita-
mente lógico, .ponderado-e equl-1,
tatlvo.'. neste ¦ momento de: gra-
ves perturbações internacionais
e sociais..

O riovo regime sregb. náo de-
seja tomar parte nas: competi-
ções das potências, desde que
a sua situação . internacional
apás o entendimento definitivo
com a Turquia eliminou todo
motivo ou ameaça de conflito'
armado.

A preocupação dos estadistas
gregos concentra-se em assegu-
rar ocupação permanente e bém
remunerada á mfio de obra, me-
diante o desenvolvimento da in-
dustria e.:do comercio externos.

'¦ O-Sr.- Jcâo Metaxas assumiu,
a dlreçáo suprema dós negocias
públicos, de seu pais em meia-
dos de Agosto ultimo e, em se-
guida, dissolveu todos os parti-
dos: políticos; fechou o - parla-.
mento é.suspendeu''pafcíalmeh-
te a Constituição.

O principal esforço1' do.' nòvò
regime visa'a solução dos pro-
blemas de bem estar : social.
Entre as primeiras medidas aao-
tadas nesse sentido ..pelo Sr.
Metaxas, destaca-se a que esta-
belece uma cozinha popular,
oustelada com os subsídios dos
memores do parlamento, dlssol-

vido. Cr}oü tambem o Instituto
de Ressurgimento Social, encar-
regado de resolver os problemas
rurais e industriais e da orga-
nlzação em todo o pais do cen-
tros .destinados ; à' melhorar as
condições sanitárias do Reino.

O sistema corporativo adotado
pela Itália, Alemanha e Portu-
gal tambem agrada. ao ditador
grego. - ;' '

. No discurso, que pronunciou,
ontem, o Sr. Metaxas.insistiu
em' -tfirmar que á Grécia náo
deseja imitar nenhuma. das , di-
taduras existentes na Europa,,
entretanto todas as decisões -por
êle adotadas foram' previamente
tomadas pelos Srs. Mussollni i-ei
Hitler, na Itália e na Alemanha.

O Sr. Metaxas exerce a dita-
dura dé 

',fato' 
è nSo permite que

seus atos sejam discutidos, mán-
tendo para^ esse fim estrita cen-
sura de - imprensa e obrigando
os jornais a publicar. as. Infor-
mações fornecidas pelo go-
vèrhò.

Todos os partidos políticos
condenaram unanimemente o
gclpe de Estado do Sr. Metaxas,
considerando-o desnecessário, êle
íol acusado pelos realistas de
enganar o soberano. -

Após a dissolução do parla-
mento, o próprio chefe do eo-
verno reconhecia que não con-
tava com- o apoio da nação e
previa; a possibilidade de desOr-
densi As suas lÜtèrioròs provi-
dencias e o. empenho' qúe dé-
monstra em favpi-ecer. os inte-
resses de todas as classes sociais
particularmente da proletária,
captaram-lhe a simpatia e a
adesão de importantes elemen-
tos.

O Sr. Metaxas sempre conta-,
ra com o apoio do exercito, que
ta manifestara a favor da dita-

• E NAO* QUEREM QUE.- FALTE AG'ÜAI!
DOIS PATOS EXPRESSIVOS

Como n&o faltar agua ao
abastecimento da cidade, dlan-
te da evasão que sc aponta,
diariamente, pefáirütíu-á dos re-servatorios e dos' adutores?!
Ainda ontem testemunhamos,
na estrada Pau Ferro, em Jaca-
repaguá, a coluna, dágua que se
erguia do solo a alguns metros
de altura, encachoelrada e pro-duzlndo um ruído -forte que se
ouvia ao longe. Em virtude tam-
bem deium acidento na rédé ge-ral,.lá estava no Largo do, Pe-
chincha, outro • cano tendido,
por onde Jorrava o precioso 11-
quldo que anda escasso por ai
e mesmo ausente ha muitos dias
de alguns bairros. A propósito,vamos registrar a queixa puh-
gente dej moradores das ruas
Elisa,' Fonseca, Alda e Àpodl, em
Bento Ribeiro, que não têm agua
em sua residências ha mais de'
CO dias. E essa gente tão resl-

tnada 
pede-nos que façamos

co de sua reclamação, confes-
sando, porém, qüe ficaria mui-
to contente sé pudessa, regular-
mente.tèr agua uma vês por se-
mana, E' tão pouco /* que pedaaquela gente quo bem merece
ser atendida.

O volume -dágua que.- se perdediariamente, nas condições refe-
ridas, - evidentemente não pôdedeixar de agravar seriamente a
deficiência alarmante que.nota na distribuição geral. -

ARGENTINA-BRASIL
A CONFERÊNCIA NACIONAL

DE ADVOGADOS EM
TUCUMAN

O Embaixador do Brasil na
Argentina, Sr. Dr. José Boui-
faclo de Andrada e Silva, haven-
do representado ó Instituto da
Ordem dos Advogados Brasileiros
na IV Conferência Nacional de
Advogados, que sé reuniu recen-
temente em Tttcuman, acaba de'enviar ao Presidente do Institu-
to, Dr. Edmundo de Miranda
Jordão, o seguinte oficio:"Sr, Presidente. Tenho a hon-
ra de enviar a Vossa Excelência
os recortes e documentos juntos,relativos â IV Conferência Nacio-
rial de Advogados, que se reu-
niu em Tucuman,. de 13 a 18 de
Julho passado.

Distlnguldo com a lncumben-
cia de representar o prestigiosoInstituto dos Advogados sob sua
preclara presidência, a ela com-
pareci, tendo na sessão lnaugu-
ral proferido o discurso constan-
te de Um dos anexos.

A' conferência concorreram
inúmeros Juristas, professores,magistrados, e advogados, sendo
apresentados trabalhos de valor
que oportunamente enviarei.' E'-me grato renovar a V. Ex.os mais sinceros agradecimentos
pela honrosa delegação-que mecon/erlu e em cujo desempenho
me foi dado verificar o apreço
em'..que é tido o Instituto dos
Advogados do Brasil.

Aproveito o ensejo para apre-sentar os protestos do meu ele-vado apreço e distinta conside-
ração. José Bonifácio de Andra»da e SUva".

8> B. ff=4l R*D">
JORNAL DO BRASIL
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MARINHA MERCANTE
Classificação da navegação

De FRANCISCO LOPES — (Oflelal J-.otlee)

REGISTRO LITERÁRIO
' POESIA DOS VELHOS

CANCIONEIROS

ISOLDA. LINO DÉ CASTRO NOR-
. TON; — Algumas canções: medte-¦vais .escolhidas dentre os vários

cancioneiros:— Imprensa Md-
derna — Rio.

Cesses velhos poetas — alguns inge-
nuos em seu amor, outros arrebatados, ou-
tros maliciosos — dá-nos uma antologia a
Sra. Norton de Castro. Aqui teve ela o
cuidado de evitar as Cantigas de mal-di-
ser. Dá-nos somente as Cantigas áe amar
e as cantigas de amigo: As primeiras, são
aquelas em que os poetas expressam o seu
amor, a sua paixão, o seu clume, a sua me-
lancolia. São aquelas em que os trovado-
res, a exemplo de Pero Garcia Burgales,
perguntam aos seus ouvintes: U- est a mui
fremosa mia senjior?... São aquelas ém
que os cantores, a exemplo desse mesmo
Pero Burgales, cantam as suas queridas:
a minha senhor e meu lum' e meu 6en,
mais fremosa das-damas que eu vi...

Esses trovadores, cheios do amôr e dodesejo das suas damas, esmeram-se em dl-
zer para elas, ou por motivo delas,, coisas
comovidas e suaves. O rei D. < Dlniz canta
assim um amor sem. retribuição:.

"Coitas Ihl davam amores,
que non lh'eran, se non morte,
e deltou-s anfuãs flores
e disse con coita forte: . ,
Mal ti venha- per u fores,
ca non es se non mia. morte.

Ai, amôrl"

O trovador Bernaldo dé Bonaval nãose contenta em se dirigir A sua dama: dl-rlge-se a Deus, quasl como quem faz umaoração, e é assim que lhe fala:
"A dona que eu am'e tenho por senhor
Amostrade-m'a Deus, se vos en prazer for,se non dade-m'a morte I
A que tcnh'cu per lume destes olhos meuse por quem choram sempr'amostrade-m'a'-¦'. ".'•"¦ [Deus

se non dade-tn'a morte!
Essa que vós fizestes melhor parecerdo quantas sei, ai Deus,. fazede-m'a verse non dade-m/a morte.
Al beus, quc m'a fizestes ínalÉ ca mim

[.amaramostrade-m a u possa con ela falarse non dade-m'a morte".
Essas são as Cantigas de amor.Ao lado da interpretação dada aosamores e aos desejos dos homens, esses

poetas procuravam interpretar também oamOr o o desejo das mulheres. Eram, en-tuO, as Cantigas de amigo... a Menina eMoça, de Bcrnardim Ribeiro, não será.mols tarde, senão uma espécie de éco des-sa poc3ia de queixas femininas: Mentna cmoça, me levaram da casa de meu pai para
Í_X-SJC£.__- assün comeS» o deliciosoromance-poema.

Duvida, desconfiança, clume, eis o queesses poetas procuram interpretar em suas
Cantigas de amigo. D. Afonso Sanchcs
interpreta o pensamento de uma donzela
que quer saber se é, realmente, para ela
que o seu trovador trova:

"Quand*. amiga, meu amigo veer,
enquanto lh'cu preguntar u tardou,
falade vós nas donzelas enton
e no sembranf. amiga, que fezer,
veeremos ben se ten no coracon
a donzela por que sempre trobou".
D. Sancho I Interpreta a saudade queuma menina cheia de amor sente pelo seunamorado ausente:"Al eu coitada!
Como vivo en gran cuidado

por meu amigo

que ei alongado I
Muito me tarda .

o meu amigo na guarda!
Al eu coitada!
Como vivo em gram desejo

por meu amigo' - ¦',:¦
. que tarda e noíi' vejo!

. Muito me tarda •
o meu amigo na guardai"
D.Ferhari Rodrigues de Calhelros eon-

ta a melancolia de uma.donzela que viu
passar um 'cavalheiro, 

formoso, a quem o
seu coração ficou rendido de amor...
"Madre, passou por. aqui un cavaleiro
o leixou-me namorcd' e dom marteiro:

ai, madre, os seus amores ei; «• se me Jos él, . ' -\
ca mi-os busquei,. 3: .:..:.'
outros me lhe dei; : —."-:.

ai, madre, os seus amôrei ei.
Madre, passou per aqui un filho d'algo
e leixou-nt assi penada, com' eu ando;

ai madre, os seus amores ei;
rse. mé los ei,

ca mé-os busquei, v
outros-me lhe dei;

ai, madre, os seus amores ei.

Madre, pausou per aqui quen non passasse
e leixou-nt assi penada, mais leixasse:

ai, madre, 03 seus amores ei;
se me los ei, a
ca ml-os busquei, - .
outros me lhe dol; .-•• ¦• • . . -;¦.••-,

ai, madre, os seus amores ei".

Tais sfto esses doces, velhos poetas.
Tais são us-suas doces, - Velhas cantigas.

Os poetas dos Cancioneiros represen-
tam tod» a alma,-todo o coração de Portu-
gal. Quc . caracterizou» até hoje Portugal,
senão.o seu sentimento do lirismo, o seu
sentimento da . aventura? Creio, que esses
dois mistérios — o. mistério do amôr, o
mistério do mar — encerram-.- todo • Portu-
gal. Pois esses poetas dos Cancioneiros, que
tanto falam dc amôr, tambem mui to. falam
do mar. Dlr-se-la que.eles, os velhos can-
toros do século XIII, já sentiam o. apelo
«das ondas em que a pátria havia dé per-
der-sc, que haviam dé constituir a gloria
máxima do povo que estava, destinado a. és-
crever, com a espada e com a pena, a epo-
pela dos Lusíadas. Lendo essas antigas
canções vamos .encontrando, de Vez em
quando, a poesia profunda do mar. Aqui é
uma menina amorosa do poeta Pai Oomes
Charlnho, que vê és 

'flores do seu amigo
serem levadas no mar: '

"As frores do meu amigo -
Briosas van no navio..."

1 _. ",. •-"¦' *¦ .• ¦ _- ¦ •¦

Ali * o cantor Rol Fernandes que a—ai-
dlsôa o mar: •

- "Quana* eu vejo- tas onaaa ¦ ¦¦."¦' ./
elas mult' altas rlboa.
logo ml veen ondas Jl . -
ai cor pela velida: . ^, .

maldito sea 1' mara
que me faz tanto male".

Mais adiante, ê o poeta Joan Zorro qu«*
imagina puder partir nas barcas que o re.
de Portugal mandou lavrar... r

"El rei de Fortugaie
barcas mandou lavrare

e lá irá nas barcas mino.
mia filha, o voss' amigo".

Depois é Meendlnho .que imagina' x mi*.
amiga perdida, a lutar com o mar, sem ter
quem a salve...
"Acercaran-mi as ondas do alto mar
non ei i barquelro, nen sei remar:

eu at cat end" o meu amigo I
eu atentend' o meu amigol

Non ei barquelro nen remador,
morrerei fremosa no mar maior..."

Os que se dedicam aos estudos da era-
«(ao encontram, no trato deses velhos poe-

tas .motivo para multo pensar — e ás vezes
para multo, duvidar... Um.dos problemas
que surgem .diz respeito á exatidão dos ver-
sos dos cancioneiros.

:. Quantos desses antigos poemas se te-rão: conservado exatamente como foram
escritos? Bem poucos, talvez. No prefaciodo- seu Cancioneiro geral, conta AntônioFrancisco Barata que multa vez topou comversos absolutamente sem sentido, como os
segulntci.:

!-,-! Com pena a cèrvlz dura ao duro mouro
3° Cada um a boca .p.õe segura a boca.
3° Que de tróe tão famosa está, confusa
4o A cujo fez tomando o companheiro ¦

5o El que qua for agora

Estudou Barata esses versos, e logrou
corrlgl-ios, reconstltulndo-lhes o . sentido
antigo. Ficaram assim;....:.,

Io Com pena a oerviz dobra ao duro mouro
2° Cada um nelas póe seguro a boca
3o Que de herói tão famoso está confusa:
4o Aquiles tomando o companheiro
5o Fiquem cá por agora,

Esses sfio os que éle conseguiu recona-
tituir. ,E os.-outros.

Inúmeros debates dé literatura e lin-
gulstica sugeririam os velhos cancioneiros.
Um deles, e dos mais interesantes, seria
estes: — quando' terá nascido a quadra de
setp. silabas, que hoje 6 um dos • encantos
maiores da poesia popular luso-brasilelra?

Não encontrei, em nenhum critico dos
cancioneiros, resposta conveniente a essa
pergunta.

Verifiquei, porém, quo na primeira fase
dos trovadores ainda não parece existir a
quadra. O. Cancioneiro do Ajuda ainda não
a conhece. '

No Cancioneiro de Barata, cujos poeta»floresceram dc 1510 ao tira do sceulo decl-
mo sexto e talvez aos começos do décimo
sotimo. — já algumas' quadras existem.
Ocorre ali um poema todo em quadras.Uma dclus creio que ainda hoje tem voga.
E' a seguinte:

Multo vence quem se vence -
muito d..', quem não diz tudo:
ao que é ducreto pertencea tempo fazer-se mudo.

.Essas observações, acerca dos variou
problemas de erudição e critica, quo a lei-
tura dos Candonelros pôde sugerir, vêm-
nos quando acabamos' dc ler a coletânea
realizada pelA Sra. Norton.

Eu creio qu<» bastaria a sugestão que o
seu Uvro nos ísu*, num sentido de estudar-
mos e compreendermos a oora dos velhos
poetas lusitanos, para dor mérito ao seu
trabalho.

Ela nos dá. com efeito, a. saborear .um
pouco dessa poesia Imensa que os cantores
portugueses dos primeiros séculos da na-
.lonalldadc possuíam. E essa poesia ficou-terna, como uni monumento do gênio da
.•aca.

Ao lado dos Lusíadas, a obra maravl-
hosa de emoção e doçura desses poetas fi-
:arã, para todo o sempre, como um monu-
nento imperecivel da raça. E na literatura
anl versai, o lugar reservado a esses poetasi á sua grande obra è o mesmo luçar que,-m as epopéias coletivas, como a filada, o
lamaiana, os Nicbelungen, as Sapas escan-

Inovas.
A' Sra; Castro Norton, que nos deu a-ela edição de AZ.ri.mas canções medievais

colhidas nos vários cancioneiros, somos, nóç
lue falamos a língua portuguesa, devedores
.ie um.ilto serviço em prol da vulgarização
3ia cultura da língua que falamos.

LIVROS RTTCEBIDOS

Barbosa Lima Sobrinho — O Címfena-
rio da diegada de Maurício de Nossau.

Raimundo Morais — Anfiteatro ama-zonico.
Assis Cintra — Os escândalos da Pri-

meira Republica.

MUCIO LEÃO

A cabotagem, como o próprioti_-iiio incuca, c a navegação
costeira que se faz de cabo a
cabo. .-•«.

Ensinam, porém, flloiogos da
nomeada e ua tempeia oe Jcão
Kioeiro qué, de preferencia, de-
viamos empregar a palavra cos-
teagem ide coâtear) ao Invés de
cbotàgem, que é um gallc-smo
que orlglnanamente passou do
espanhol ao francês e deste ás
outras línguas cultas. O senti-
do primitivo abrangia o da na-
vegaçãò entre a metrópole e as
colônias, embora as distancia-
transoceanicas a percorrer.

Contudo, segundo a termino-
logia maritimae o próprio sen-
tido etlmológlco do ternio, a ca-
botagem, sendo a navegação
costeira que se faz de cabo a
cabo, pôde estender-se a todos
os paises do mesmo continente,
entre os quais a navegação se
faça pelo referido método.

De fato, quem vai do Rio de
Janeiro atè Montevidéu e Bue-
nos Aires, sempre ao longo da
costa,.navegando de, cabo a ca-
bo, está praticando a cabota-
gem, embora custeando países
diferentes. E'.-, a cabotagem
americana, por exemplo, de que
já cogitam leis e regulamentos
em vigor entre nós, como o das
Capitanias de Portos no seu ar-
tigo 227, letra D).

Seja como fõr, entretanto: a
palavra' cabotagem está oficial e
comercialmente consagrada co-
mo dasignativa da navegação
que se faz entra os portos do
mesmo país. — a navegação
mercante nacional que só poderá
ser feita por embarcações nacio-
nais previamente inscritas nasCapitanias - de Portos e registra-
dos no Tribunal Marítimo Ad-
ralniatrativo, como preceitüa oart. 227 acima referido.

Classificando a navegação, as-
sim dispõe o atual Regulamento
das Capitanias de Portos no seu
art. 22B: "A navegação mercan-
te nacional-, dlvldlr-se-á paraefeitos deste regulamento, em
navegação de longo-curso, de
grande cabotagem, pequena ca-
botagem, interior e recreio.

a) navegação de longo-curso é
a que se realiza entre os portosdo Brasil é portos estrangeiros.b) navegação dé grande cabo-
tagsm e a que se pratica entreportos dos Estados do Brasil.

. c) navegação de pequena ca-botagem é a que se faz entre os
portos de um Estado, podendo«,tender-se aos portos dos Esta-aos limítrofes, e aos aos quecom estes limitarem, desde quefaçam escalas em portos cuiatravessia nSo ssja malcr de 150milhas.

d) navegação interior è a qüese faz nos portos, baias, rios,oanals • lagoas dó' pais, mesmoabrangendo mols de um Estado
ou Nação.

e) navegação de recreio e a
que se desuna ao desporto enão tem fins .comerciais.

De acordo com o art. 224 do
citado Regulamento: "A Mari-
nha Mercante Nacional será
constituída pelo conjunto de
embarcações brasileiras que. nãosendo as da Marinha de Guer-ra pertençam á Unlfio, aos Es-tada*. Distrito Federal, Territo-no do Acre ou a particularesqualquer que seja o seu.empresoou serviço, e do conjunto dopessoal matriculado nas Capita-nlas, nas condiçõ_ exigidas pe-Ias leis tia Republica e pelo pre-sente Regulamento."

O registro e a inscrição dasembarcações nacionais estãocompreendidos nes capítulos IV
Ji V. e n sua classificação e lo-tnção nos capitulas III e VI, domesmo Regulamento para asCapitanias de Portos, de acordocom o disposto no art. fi" in-ciso XIX letra e), art. 13a.ccmblnndo oom o art. 21 dasDisposições Transitórias, e nrti-
so 23G, lftrn ai e b), da Cons-
UtltlçOo Federal.

Dai r-e conclue que todas as
embarcações nacionais são obri-
tradof o Inscrição e a registro
nan Capitanias de Portos e ho
Tribunal Marítimo Administra-
tlvo. tie acordo com a legislação
federal.

Nenhuma empresa dc navega-
ç..o poderá funcionar, portanto,uo pais. sem que as suas em-
barcaçõe. seja-m previamentesubmetidas ás exigências do Re-
gulamsnto para as Capltan-as
d. Portos, já que o regime de
portas e navegação de cabota-
gam. é da legislação privativada Uaiãc. et-d do preceituadona letra e) Inciso XIX. do ar-
tlgo 5° da Carta Magna. v

Quando ha poucos dias a As-
sembléla Legislativa do Estado
do Ro de Janeiro tratou do
caso da Companhia Cantareira,
e resolveu mandar abrir concor-
reneta para o serviço de trans-
porte dc cargas e passageirosentre Niterói e a Capital Fe-
deral. mediante contrato com o
Estado, essa resolução foi argul-
da de inconstitucional, em íace
de um parecer de Ilustre Jurista
que atribula A Assembléia do

__*_? **_" ,le6*slaridb sobremateria privativa da UniãoO parecer é insubsistente, po-
f«-*»., A, Assembléia do Estacionâo legislou «jbre a fôrma dese constituir a empresa de na-vegação que ha de fázér o ser-viço tíe transportes entre Nite-rol e Rio de Janeiro, porquê alegislação a respeito é privativada União e está consubstancia-
da no Regulamento das Capita-
£í^tftde __tos e *-° TribunalMarítimo Administrativo. E1 atéaxiomátlco dize-lo, mas a As-sembléla do Estado, á altura dassuas atribuições, não iria legls-lar sobre as regras da constitui-
çao de uma empresa dé nave-
gação, no c.-^o a Cantareira,que
ha varies decênios está coniti-tulda entre nós, conforme asdisposições da legislação federal,Seria constituir o constituído...

O que a Assembléia Estadualfez, de acordo com o disposto
no inciso TV do art. 7 da.Cons-
tituição., Federal, foi decretaruma forma' de eontrato para de-terminados serviços de utilidade
publica, entre, o Estado e umaempresa ^de navegação Ja cons-tltuida, ha decênios, de acordocom as leis federais que regema- matéria'. .

Nem ha lei nenhuma queproíba a qualquer Estado ou a-simples, particulares celebrar
contratos para serviços d« na-vegação com as empresas cohs-
tituldas no pais segundo as leis
da União.

O Estado de S&o Paulo, porexemplo, mantém um contrato
com a Companhia Costeira, pa-ra que esta faça escalar um de
seus navios mixtos, para trans-
porte de cargas e passageiras,
nos portos deficitaries do litoral
paulista, como Ubatuba, Cara-
guatatuba, São Sebastião, Vila-
Bela, Cananéa e Iguape, pás-sondo, tambem, por Santos.

Trata-se. pois, de uma empre-
sa de navegação, particular, quomantém um contrato com o Es-
tado dc São Paulo, mediante
subvenção estipulada, para o
serviço de transporte de cargas
e passageiros, da mesma íórma
pela qual o E-.tado do Rio de
Janeiro pôde. tambem, assinar
qualquer eontrato Idêntico com
a Cantareira ou qualquer outra
empresa de navegarão, sem vio-
lar a Constituição Federal, con-
forme fica amplamente demons-
tra do.

O parecer publicado por nota-
vel jurista, considerando incons-
tltucional o projeto eorovado
rela Asse-nbléia Lesrtslatlv» do
Estado, não tém. pois. nér>h"*n
apoio em a nc.«»«a leerlslailo,
tornando-se, assim, nulo e in-
subsistente.

A LIGA NAVAL BRASI- 
'

LEIRA )
ESTA' ELEITA A 8UA PRI- '

MEIRA DIRETORIA
A Liga Naval Brasileira, quafoi recentementi or ga ni za da,

tendo assentado as bases para a
sua constituição, em reunião
realizada no Ministério da Ma-
rlnha, em Setembro ultimo, on-
tem, esteve reunida, novamente,
numa das dependências do Mi-
nisterlo, afim de eleger a sua dl-
retoria.

A diretoria que foi eleita, fi-
cou asiim constituída:

Presidente, senador Paulo de
Morais e Barros; 1« vice-presl-
dente. Dr. J. Pires do Rio; 2-
vice-presidente, Almirante Josó
Maria Penido; 3° vloe-presldsn-
te Dr. Euvaldo Lodl; secretario
geral. Capitão de Mar e Ouerra
Frederico Vilar; 1« secretario.
Capitão de Corveta Braz da
Franca Veloso; 2" secretario.
Capitão de Correta Aldo de Sã
Brito e Sousa; 1* tesoureiro
Dr. Rivadavia Correia Mever, e
2* tesoureiro, Dr. Luis Oua-
raná.

O conselho fiscal ficou constl-
tuldo do Almirante Heraclit*
da Graça Aranha, do Capitão
de Corveta Atila Monteiro Ache
e Dr. Austregesllo de AtaSde.

O conselho deliberativo: Con-
de de Afonso Celso. Dr. Afonso
Pena Júnior, senador Pedro da
Costa Rego. Dr. Jaimes Darci,
fen.-.dor Joaé Eduardo de Mace-
tto Soares. Dr. Herbert Moses.
deputado Dametrio Xavier, Dr.
Assts Chauteaubriand. Dr. Fer-
nando Magalhães, Dr. Luis Ed-
mundo, deputado Henrique La-
ge. deputado Dinis Júnior. Con-
rie Pereira Carneiro, Dr. M. G.
de Matos Paulo Filho e Dr. Jar-
bas de Carvalho.

QUANTA POEIRA! I
Os moradores da rua da Qui-tanda, vizinhos do predio em de-

moliçâo ín. 4Ji. estão «oíiendo
aa maiores torturas com as on-
das de poeira, que nes inio-ücaos Dulmócs e lhes estraea a mer-cadorla.

Urge que a Prefeitura e aiee-
mo a Saúde Publica temem pre-vtdenclas. para que ce
verdadeira --*--pl Tssls
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O reajustamento. na
Comissão de Justiça,
O substitutivo apresentado

pelo Sr. Jofto Simplicio ao i pro-
Jeto dè reajustamento do fun-
cionailsmo publico civil, Jã apro-
rado pela Comissão de Finanças,
-nconcra-se em exame, no selo
da.;:Comissfio de Justiça, que
ainda ontem, por falta de nu-
mero,- não1 se reuniu, o que cer-
tamento acontecerá hoje. Não «_
élfibll,.porém; 'que aquélè/órgAo
técnico peça mais quarenta e
oito; horas .de prazo para iílizer'sobre 

a, :.constitucfç:iiíldadè' do
.sülisíi^tiyQ, r"e... das/ numerosàx
¦emendas: qué nelç/foram inclui-
¦das;. ¦¦¦'.-'.- •;¦ ¦,.-¦', . ¦ ~i'A;AA. :,

¦ - Os jagunços de Mato
Grosso continuam, em ,

cena!
. O Deputado .Generosoi Ponce

recebeu do Coronel João Alves
Lara, fazendeiro em Mato Gros-
so, que: se- acha.refuglado -em
S.. Paulo, não'podendo-'voltar a
Mato Grosso por'. íjiltaj de; ga-rantias do Governador Mario
Correia,-.o seguinte telegrama:- '.Acabo de.ser, ayisadQ meus
irmãos ameaçados morte por ja-
güilços' Noginel Pegado, e. José
Lourenço estão abandonando
minha fazenda. Os habitantes- Aparecida continuam retirando
falta, garantias- peço uma-provi-
dencla urgente grandes prejuízosretirada proprietários.- (a) —
João Alves.'Lara"A

Uma conferência reser-''¦•¦'¦¦ii-irada.-;... ¦•

-A! nota política ¦¦ da,"" tarde de
ontam, na' -Camara dos Dèpu-
tidos; foi a- longa conferência
que, em uma. das salas ¦ do ter-
ceiro andar, mantiveram, còm - o
Sr. Cesàr Lacerda Vergueiro,
Secretário, da: ;Co_i__ao Executiva
dò . Partido; -Republicano Pau-
lista,' os Srs» Artur Bernardes eOtávio Mangabeira.

. Os", demais, diretores das Opo-
slções coligadas avistram-se
tambem com o político perre-pista, mantendo, com, S. S., ani-niada. paiesóra.. •¦ ¦

O DIA DOS SENADORES
* é__Z__T_________\
_.»Tt__7W0-nWiC0 -AftOPOSO

—• 
' 
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Protesto — Devolução — Nihil — Por que ?
Nova reunião conjunta ?

.' Nfto foi lido ainda, no expe-
diente, o protesto de alguns
deputados federais pernambuca-
nos contra o Sr. Uma Cavai-
c&nti, pela culpa de outrem'. ,

E' que a Mesa, examinando-o
melher, entendeu, e entendeu
com razão, que 

' 
devia envia-lo

ã Secretaria da Camara.
.. E' que, concluindo o mesmo
por dizer que é encaminhado ao
Senado, pela Mesa da Camara,
chegou, entretanto, sem oficio
do 1° secretario ou de qualquer
outro membro da Mesa, fazendo
as suas vezes, isto é, sem dizer
agua vai... Supondo tratar-se
de uma omissão', a Mesa do. Se-
nado mandou o dito protesto ou
denuncia para a outra Casa.
Nò Senado, caso êle volte com
o oficio "protocolar, espera-o um
despacho que- eqüivale a .esta
pergunta: — Que é que nós te-
mos com isto? * :

. Têm se sucedido algumas ses-
soes, nos' últimos dias, com a
seguinte ordem do dia.. — Tra-
balho de Comissões. ~

Quer dizer, nihil, no plenário.
Por que ? N&o ha matéria a

por-se em ordem do dia?
Ha. Ha, por exemplo, o pare-

cer da Comissão de Coordena-
ção declarando a existência' de
bl-tributaç&o no lmpcsto de ri-
queza movei, cobrado pela Pre-
feitura. :

a
Voltarão a reunir-se «xm jun-

tamente as Comissões de Via-
ção. Finanças e. Constituição,
para tratar, do caso dos três
mil contos que o governo do
Ceará pleitéa, a ferro e fogo?

Parece que ante o desacordo,
mais do que Isso, ante o frege
em que redundou a famigerada
reunião conjunta daqueles três
colégios, não ha razão para que
voltem eles a juntar-se.

Para que ?
Para chegar a um acordo, não

A viagem do Sr. João Neves
ao Rio Grande do Sul

Paz; no Rio Qrande, paz no Brasil
^e tambem na Frente Única
PORTO ALEGRE, 8.— (Es-

pecial para o JORNAL DOBRASIL) — A: chegada ontem
,_a esta' capital dò Sr. João Ne-

ves, assumiu proporções de um
acontecimento de sensação nos
arraias : políticos. •

Comentários ' e hipóteses òs
mais absurdos eram insistente-
mente formulados ontem, em
tomo da viagem do ilustre tri-buno ei so após a divulgação
das suas primeiras declarações,
dizendo "ter trazido os oihos
voltados para a paz do RioGrande e. do Brasil", serena-
ram um pouco as preocupa-

A' noitei antes do jantar, oSr.' J0S.0 • Neves, que passaraa tarde quasi toda em entre-vista - com os aeus correliglona-
rios, recebeu coletivamente noGrande Hotel»' os representantes
da imprensa 'e, durante mais deuma nora,. èncantou-os com asua palavra sempre brilhante ecolorida. -

O,. OT-LOGO VAI CAMI--NHANDO....

Durante esses sessenta mlnu-
tos falou-nos de inúmeros as-
6untos, reviveu episódios da
companhia liberal, comentou em
tese os costumes políticos doBrasil e deu-nos boas noticias
do Rio de Janeiro, onde "tudo
vai bem e reina otimismo ape-
sar de ser a metrópole, a eterna
usina de boatos que todos conhe-
cemos"...

"ò'que" é cur*oso. — diz-
nos a essa altura —> é que o gran-de fornecedor da usina neste mo-
mento é.o nosso Rio Grande...""E o "otalogo aquele, como
vai? — pergunta um dos presen-tes.

— "Caminhando..." —res-
ponde sorrindo,'o "leader".

A palestra se generaliza, ex-
plica_do-no5 o Sr. João Neves
porque não quiz continuar na 11-
derança.da maioria. Estava.fa-
tigado e desejava., repousar.
Depois, afinal, diz-nos alguma
coisa mais concreta sobre a si-
tuação brasileira.,

..-ri "Sou — declara-nos — dos
que acreditam firmemente que o
nosso problema político se resol-
verá-pacificamente ". .

PAZ; NO RIO GRANDE E PAZ-Ji;:./. NO BRASIL

A paz— prossegue — tem de
eer o nosso objetivo supremo ou,
do contrario, só os extremistas
aproveitarão".

E mais* incisivo, reforçando o
teu pensamento!"Paz no Rio Grande e pazno Brasil, eis o que mais alme-
jo como, de resto, toda a Fren-
te: Única".

Fala-se então na sua mi-são
ao sul. O 6r. João Neves n&o
nega que tenha Vindo em missão
política.-

—';."Vlm — diz-nos — a cha-
•nado da Frente Unlca. Pareceu-
nos necessário conversarmos so-
bre certos problemas e aspectos
gerais, da política nacional é
essas coisas não ss podem fazer
sen&o pessoalmente. E sorri-
dente:

r*-," De quando em vez é ore-
ciso acertar os relógios daqui e
de lá... Coube a mim, agora, vir
acerta-lo»...

"Estavam multo atrazados?—- Indaga um dos repórteres"Qual nadai" — responde
bem humorado o Sr. João Nevos.

E enquanto todos se levanta-
vam, di»5-a2nd.'ndo-f_e:

."Até parc-em legitimas
Patecks...**.

OOFERSNCIAS

Lago após a sua chegada o
Sr. João Neves avistou-se com
os Srs. Maurício Cardoso e Un-
dolfo Color.

Depois, durante toda a tarde
• á noite, manteve-se em con-
tato com os proceres destacados
da Frente Unlca. reunindo-se
primeiro na residência do Sr._Ca._-.cio Cardoso com este e os

Srs. Firmino Toreli, Raul Pila
e Camilo Martins Costa. .

A' noite, nò arando Hotel, oSr: Jo&o Neves,- dé"pols- de rece-
ber as visitas de inúmeros ami-
gos e correligionários, (inclusive
auasi 

todos os deputados fren-
stas, manteve-se até. cerca deuma e meia hora em confercn-

cia com o Sr. Lindolfo Color,
que n&o pudera comparecer áreunião anterior.

REGRESSO DO
NEVES

SR. JOAO

O Sr. João Neves, ao que de-clarou A reportagem poucos diasse demorará em Porto Alegre,
devendo regressar ao Rio peloavião de Domingo proxlmo.

é possível.Todos sabem que- os
membros, das Comissões de 'Via-
ç&o e Finanças.que s&o contra-
rios.do/projeto e ao substitutivo
concedendo o auxilio solicitado
n&o mudam de opinião.

Os favoráveis,ao projeto.e ao
substitutivo Igualmente mantêm
o seu ponto de . vista.- Nessas
condições, para quc reunião con-
Junta? .:'.

Para a repetição do suruni da
passada ?

(O 53026

EM ALAGOAS
: MACEIÓ' 8, •_-.) —O Trlbu
nal Regional Julgou Imprccní.-nte
o r.cur.io- interposto pelo candld -
to integralista -tn» aa eleições
realizadas em Atalaia.

Vém ao Rio o presidente
do Diretório do P. R. P.

: S. PAULO, 8, (H.) — Pelo ae-
gundo noturno seguiu hoje .par»
o Rio o Sr. Mario Tavares, presi-
denta da Comissfto. .Diretor» do
P. R. P.

As manifestações publicas
do Partido Inegi^listá ent

Pernambuco
RECIFE, 8 (A, B.) — Frei Jo-

sé -iViarm uasanova responâeu A
carta Uo Governador liima Ca-
valcanti, a propósito da mani-
festaçáo clvico-religlosa de Do-
mlngo passado. A carta ae Frei
Casanova e longa.: O missivista
diz que" nem ue leve" teve o
intuito de "ínzer política". Co-
mo' sacerdote, estrangeiro, que é,
ha muitos anos no. Brasil, co-
nhece sua missão e não se in-
trometeria em ' assuntos - pura-
mente; nacionais;

NOTA OFICIAL DÁ SECRE-
TARIA DE SEGURANÇA.

RECIFE, 7 (D.) — O "Diário
da ivianhã" publica, hoje, a se-
gulnte nota oficial da (Secreta-
ria de Segurança!"A propósito da nota oficial,
publicada/ontem, pela Açào ln-
tegrallsta, e referente A proibi-
ção do uso da camisa, verde pé-
los seus membros, a Secretaria
da Segurança torna publico que
carece de fundamento tal co-
municado, pois nenhuma prol-
bicão fez nesse sentido e se o fl-
zesse saberia monte-la, apoiada
no próprio fundamento de sua
deliberação. O que ocorreu, de
verdade, foi o entendimento ha-
vido entre a policia e a chefia
do partido Integralista desta cl-
dade, após a concentração civl-
co-religiosa do dia 4 do corren-
te, a respeito da conduta daque-
le partido, aproveitando-se do'
momento para burlar determi-
nações anteriores desta Secreta-
ria, - no sentido de não realiza-
rem os seus membros quaisquer
manifestações publicas, compa-
recendo, como suecedeu, incor-
porador e uniformizados A con-
contração do Largo do Hospício,
dando caráter polltlco-partida-
rio a uma reunião eminentemeu-
te cívica.

: O próprio chefe do referido
partido, signatário do comum-
cado, comparecendo A policia,
declarou, em virtude de sua ln-
terinidade, não estava bem oo
por do que se deliberara e, dai,
o seu olheiamento áo que se pos-sara. A policia, porém, não po-dia deixar, como n&o deixará, de
observar e fazer acatar as suas
determinações, ditadas pelo in-
teresse áa ordem publica, o quefará, doravante, com a energia
que se fizer precisa e prescinde
de quaisquer insinuações para

Aspectos da Camara
£^^^=___S__B________S____S-_______B_______F*

Sempre o reajustamento — Uma lei que faça
cumprir as outras leis — Um caso comum
em todo o Brasil— Não sabe onde é á

Secção do Expediente
O reajustamento vai empol-

gando e até causando exalta-
ção de ânimos entre os defen-
sores dos interesses do funcio-
nalismo.

Ontem, o Sr. Pedro Vergara
ficou um tanto aborrecido Icom
o Sr. Morais Paiva, porque este
ofereceu parecer contrario a
uma emenda de autoria do pri-
meiro e ainda a combateu dá
tribuna.

E' comum assistir-se agora a
cenas de impaciência por causa
do reajustamento.

Os interesses chocam-se, o
trabalho é estenuante, o nervo-
sismo muito tenso.

As malhas da rede precisam
ser apertadas pára n&o passar
muito tubarão.

O Sr. Eurico Ribeiro recordou
muito oportunamente uma ane-
dota que tem sido . repetida de
varias fôrmas.

Nilo Peçanha já dizia que no
dia em que houvesse uma lei,
mandando pôr em execução to-
dos as leis existentes em nosso
pais, nesse dia uma revolução
estalaria. E Nilo Peçanha repe-
tia uma frase, que já houve
quem atribuísse a Ferreira Vi-
tina. i »

A propósito de casos que se
passam em uma usina de Santo
Amaro, na Baia,- o Sr. Eurico
Ribeiro fez um discurso que co-
meçou assim!

"Desde - que começou para
mim' á vida conciente, eu me
lembro de ouvir dizer que o Bra-
¦11 é o pais que tem maior nu-
mero dé íels, tendo-as para to-
dos os fins,, vasadas em princi-
pios de justiça não somente cer-
condo o. indivíduo de deveres,
mas tambem de direitos, só fal-
tando uma lei capaz de fazer
cumprir as Já existentes**.

O que relatou . o Sr. Eurlco
Ribeiro, ao que parece, não cons-
tltue nenhuma novidade. .

Pelo menos, o Sr. Tlrelli, don-
do mostras de ser muito enten-
dido, disse:

— Devo declarar a V. Ex. que
fatos idênticas se verificam em
todos os Estados do Brasil.

O Sr. Acurcio Torres receia
que o projeto determinando pro-
v'denclas relativas á comemora-
ç&o do centenário de Benjamim
Constant só venha a ser const-
(itrario quando houver passado
a oportunidade.

Essa festa será a 18 do cor-

rente e, até hoje, o projeto n&o
teve,, andamento.

Se tal acontecer, não deve o
Sr. Acurcio se assustar.. O nor-
mal é mesmo se votar as pro-
vldenclas depol» da data a que
elas se- reportavam.

Ha pouco tempo, aqui o assi-
nalámos, a Camara votou as ho-
menogens sobre o centenário de
Pereira Passos depois que os fes-
tlvidades já haviam passado.

O Sr. .Francisco Pereira foi á
tribuna para dizer que havia re-
cebldo um pequeno bilhete da
secretaria, com um recorte do
Diário do Poder Legislativo, on-
de se dizia que o Ministro da
Agricultura respondera* seu pa-
dido de informações» e. que a
resposta se achava na secção do
expediente.

— Ora, Sr. Presidente — diz
o Sr. 'Francisco Pereira — eu
ignoro' até onde. seja essa secção
do,expediente da Camara e não
dlsponho de tempo para fre-
quentar a secção do expediente.

Não seria força dé expressão?

Combate ao extremismo
no Espirito Santo

VITORIA, 8. (H.) — O gover-no do Estado realiza presentemen-te interessante inquérito Junto ao
professorado afim dc preparar um
largo plano de cooperação entre
ts eaooUis dos princípios e Instl-
tulçôes que garantem o regime ll-
beral-democrático..

Conflito entre policiais e
integralistas

DM MORTO E DOIS. FERIDOS

. FLORIANÓPOLIS, 8, (H.) . —
Houve ontem no município de Ja-
raguã um conflito entra » autorl-
dade policial Sr. Trogllo Melo.
vários «oidados <_ue o acompanh;-
vam: • ur grupo de integralistas
que eatavam veunldos na sede da
sua agremlaçfto. Foi morto um ln-
tegrallsta e ficar—- «rravemente
feridos um cabo e um soldado.

"O MALHO" — Todo o mundo
d» Intelectualidade feminina
«oompanba. com a maior curlo-
—dade, o plebiscito qua "O* Ma-
lho" vem realizando entre os seus
leitores par» apurar qual » mu-
lher Intelectual que merece »
csnsagraç&o da Imortalidade. O
resultado desta semana coloca nos
grlmelros 

lugares as Sras. Adalzira
ittencourt, Ana Amélia, Ada Ma-

cagi. Ollka Machido e Suzana
Oonçalves. "O Malho" desta se-
mana vem repleto de novidades
lnteres-antes e magnífica» pagi-nas de s_te c literatura.

aplicar os dispositivos legais de
apoio aos seus atos. O que não
é possível admitir-se é que o
partido. Integralista esteja a
apelar pára a. condição de viti-
ma. de- supostas violências, com
fins de propaganda." 

"*.

A SESSÃO DO SáADO
FEDERALIZAÇAO DE MAIS" UMA x-luuLLMDili — «AU-daçao a; federaçãobrasileira pelo pro-gresso feminino — or-dem do dia —" comissãode constituição e jus-

TIÇA

Còm a presença de 20 ,'srs.
senadores, e sob a presidência
do- Sr.. Lopes, íoi ontem á ho-,
ra regimental, aberta a sessão
do Senado.

A ata da sessão anterior tol
unanimemente aprovada.

EXPEDIENTE

O expediente lido constou ae
um oficio, do Io. Secretario da
Camara dos Deputados, reme-
tendo um das autografas da
resolução legislativa promulga-
da que aprova o Protocolo assi-
nado em Buenos Aires, para' a
construção de uma ponte sobre
o rio Urugai, e de um oficio' do
Sr. Coronel Pinto Guedes, co-
municando ter assumido o co-
mando geral da Policia Militar
deste Distrito.

FEDERAÇÃO DE UMA
FACULDADE

Foi enviado á Mesa pelos Srs.
Cunha Melo e Alfredo da Ma-
ta um projeto de lei mandando
federalizar., a Fuculdade de. Di-'
reito de Manaos.

O projeto foi enviado á Co-
missão competente.

SUADAÇAO A* FEDERAÇÃO
BRASILEIRA PELO PRO-
GRESSO FEMININO.

O Sr. Nero de Macedo pediu
a palavra para saudar a uma
comissão de senhoras da Fe-
deração Brasileira pelo Progres-
so Feminino, que se achava as-
slstlndo á sessão das tribunas.

Essa comissão fora ao Sena-
do agradecer a representação
dessa Camara aos trabalhos, do
Congresso Nacional Feminino,
ontem encerrado.

O orador referiu-se ao êxito
alcançado por esse CcmgiUeso
enaltecendo a obra das mulhe-
res brasileiras que o promove-
ram. S. Ex. referiu-se ás con-
quistos femininas alcançadas
com tenacidade e com lntell-
gencla. Depois de ter palavrasde entusiasmo pelo trabalho da
mulher entre nós, concluiu ò
seu discurso dizendo que, fa-
zendo essas considerações, in-
terpretava o sentimento do Sé-
nado Brasileiro.

O orador recebeu do audtto-
rio uma calorosa salva de piai-
mas.

As deputadas federais Dr.
Carlota de Sousa Queirós e D.
Berta Lutz assistiram do recin-
to á sessão de ontem.

ORDEM DO DIA

Passando-se á ordem* do dia,
que constava de trabalho das
1,'omissoes foi levantada a ses-
são.

COMISSÃO DE CONSTITUI-
ÇAO E JUSTIÇA*

Sob a presidência do Sr. Pa-
checo de Oliveira, reuniu-se on-
tem esta comissão, que assinou
os seguintes pareceres:

De Presidente, conslderan-
do ccostitucicnais os projetos
federalizando as Faculdades de
Direita e de Medicina do Pará,
e mandando o govemo auxiliar,
por melo de cooperativas de
consumo, òs lavradores que se
dedicaram a cultura do trigo;Do Sr. Artur Costa, opl-
nando nev mesmo sentido em re-
lacão aos projetos que dispõem
sobre á realização de obias de
emergência e abertura .de ore-
dito afim de serem desapropria-
dos mananciais para o abaste-
cimento dágua desta Capital.—Do Sr. Clodomir Cardoso, f a-
voravel ao projeto que declara ins-
tltuto federais a Faculdade de Me-
dlcina de Recife e a' Escola de
Engenharia de Pernambuco; e
.opinando pelo arquivamento da
representação em que a Associa-
çfto dos Comerciantes Retalhis-
tas de Pernambuco., reclama

contra o imposto ali criado sob
a denominação de "contribui-
ç&o de caridade", visto a sua
cobrança Já ter sido suspensa'
por ato do, governador, do Es-
tado, com aprovação da Assem-
bléia Legislativa;

Do Sr. Duarte Lima, con-
siderando Inconstitucional o
projeto .que isenta da. quota de
sacrifício os cafés despolpados.

Quanto a este ultimo projeto,
o relator. Sr. Clodomir Cardo-
so, cujo parecer já publicamos
na integra, foi vencido pela
maioria da comissão, prevale-
cendo o voto do Sr. Duarte Li-
ma. segundo o qual % proposi-
ção visa entrar na economia ln-
tema do Departamento Nacio-
nal da Café, órgão, autônomo,
resultante ds convênio des Es-
tados cafeeiros e a cujo respei-
to somente poderiam legislar os
mesmes Estados, pois que á
União compete legislar sobre
normas gerais do consumo e da
produção e sobrenormas funda-
mentais do trabalho.

ATOS DO GOVERNO
Decretos nas pastas da Justiça, da
Viação, da Agricultura, da Fazenda

e do Trabalho
' Fo.-íun mondados publicar os

seguintes dscretos assinados pelo.Sr. Presidente da Republicai
Na pasta da Justiça — Bando-

nando a resolução légUlatlv _ queautoria» o Poder Executivo a abrir
o credito suplementar de 40:000»
para pagamento a oficial» e pra-
ças refoitnedos até 31 de Deze-m-
zbro de 1935, no Corpo de Bom-
beiros do Dlatrlto Federal, por nao
ter7 sido' suficiente a sub-consl-
gnaç&o do orçamento em vigor.

Designando: b-40 promotor pu-
bllco adjunto, bacharel-Otávio da
Silva Bastos pa» substituir inte-
rlnamente.u oitavo promotxxr pu-
blic-do bacharel Fernando Vilela
'deOa-V-lho; o 5**' promotor publl-
co bacharel Rufino de Lol para
substitui*, l_terin__iente, o prl-
meiro curador dé massas falidos.
da lu-tloe. local;;; o 7° promotor
pWlco adjunto, bachacel Carlos
Sus-eklnd de Mendonça para subs-
tltuir tnterlinamente, o quinto, pro-
niotor publico, bacharel Ruftao do
Lol: o 8o promotor publico bucha-
íei Fernando Vilela dè Oarvalho
pera substituir, interinamente,- o
primeiro curador de orf&os au Jus-
uca' local; a noouandb o bacha-
rei Joel de Andrade Servlo, lnten-
namente. 4o promotor pubUco ad-
Junto e o bacharel Orlando RlbM-
io de Cestroí tambem lntarlna-
mente,""Io promotor publico ad-
Junto, ambos. durante; o impedi-
mento dos efetivos.

No pasto «ta Viaçfio —- Pro*»*--
vendo a agente -x-tal de R-bsira
do Itepaglpe, Baia, «.-.Juda-n^e Pe-
rell_a au;m«a.r&es Freire; *i .no-
meando agentes •J?<~tal«*„,.?i-5f.,m
Allonl, de Müdi-gôa, na Bata; Ma-
ria Lopes Dourado, de lapâo,
Baia; M-rla de Lourdes Pereira, de
Itatlng», na Bata; Idalina Mendes
Pinto, de Macaranlr»B_la; Artur
Henrique Woltf. de Belém Novo,
Rio Grande do Sul; e ajudante» de
agencia: Zellnda Pereira Loureiro,
da Canavieira», Bala.;. Nair de Frei
tos Matos, de Ribeira de Itapaglpe,
Bala; e Haldée Reys de Freitas, de.
Torocô, na Baia.
' Nomeando: Maílo da Silva e Al-
tnelda Filho paea o cargo que
SSc. lit_-l_at_ente, de 4° oficial
do Departamento de Porto» e Na-
vegaçao; removendo, por conye-
nlencla do serviço, * agente postal
de Conselheiro Almeida Couto, n»
Bala, Majrla Amélia Rodrigues Bar-
reto paM. ajudante da agencia poss-
tal de praça d» Aclamação,.no mes-
mo Estado.

Promovendo na Diretoria. doa
Correios «Telégrafos do PaJà:.»
30 oficial, os auxiliares de Ia classt»
Julio Lira Nelvtt,, por pontos de
cla_slflcaçfio em concurso e Sa-
muel Osório de OUveira., por more-
cimento; a auxiliar de 1* classe,
os de segunda Agulnaldo Cláudio
de Castilho, por antigüidade e
Alice de Carvalho Rabelo Mendes

Martiniano Xavier da Oi uz Fl-
lho, por merecimento; a auxiliar
de 2a ciasse; os de terceira Ertco
Sousa Santos e Zulelka Pessoa de
Carvalho, por merecimento, e Lou-
rival da SUva Cardoso e .FranciscoBatista de Limo, por antigüidade;
e nomeando auxiliar de. terceira,
em virtude de classificação em
concurso, e carteiro Antonio Fer-
reira Chaves e os praticantes deauxiliar Nei DUce da Costa Go-mes, Oscar Nogueira Borra e Irl»America de Carvalho.

Na pasta da Agricultura — Pre-
movendo: a assistente do Instituto
de Biologia Vegetal, o sub-asela-
tente Fumando Romano Mll&nez,
por merecimento; a sub-osslstente,
o ajudante de Ia classe, engenheiro
agrônomo Artur Cardoso Abes de
Holanda, por merecimento.

Exonerando, por abandono de
emprego, Mllltlna Couto de Sousa,
escrevente datilografo. Interino da
Inspetorla Regional em Belo Ho-
rlzonte. -

Nomeando: Juracl de Oastro Oll-
velra. Interinamente, escrevente
datllogrs_l_ da SecçSo de Expedi-
ento e Contabilidade da Diretoria
Geral do Departamento da Produ-
ç&o Animal; Dulclna Faria Hodrl-
gues SUva, escrevente datilografo
da Inspetorla Regional «tn Belo
Horizonte; » protocollsta contra-
toda da Inspetorla Regional em
fortaleza, Oormela Jenoarell Ml-
rsuida, escrevente datllogra da Sec-

.çfto de Expediente e.CsntabllkUMié
da Diretoria Geraldo Departanlen-
to da ProduçSo Animal. '

JVa pasta do Trabalho — No-
meando o auxilia, de Ia classe
contratado d— 11a Inspetorla Rs-
gional, Fernando Grlsl, para exer-
cer o cargo de auxiliar de Inapc-
torta Regional; e o servente em-
bircador da 9a Inspetorla Regio-
nal, Cláudio Lessa Coelho da'Faz,
oara auxiliar íIscai de Inspetorla
Regional.

No pasta da Fazenda — No-
meando: o 1.° e_oriu_ai-io da Ca-
ea d» Moeda, Leopoldo d'Avlla
Melo para oficial do Tesouro Na-
cional; o 2." esc—.turailo da De-
legada Fi6cal em Sergipe, Declo
Martins de Almeida, 4.° da De-
legada Fiscal em Minou Gerais!
o 3.» escriturario d». Delegacia
Fiscal em Santa_Catarina, Ar,tf-
nio Borges di

Alto,. Estado do Rio; Pedro Be-ze-rxa do-5 Santos para eâoriváo
da coletei']- em Cametá, no Pará;Clotllde Garibaldi Pereira par»fotografe-encarregado da Mapo-
tocada Diretoria do Domínio dáUnlfto; o m-urlnhelro. da mesa derendas de Angra do» Reis, no Bs-tado do Rio, Antônio Augusto daSilva- para marinheiro' das em-barcaçSes. da. Alfândega desta ea-
pitai: o coletor federal em" San-to Amaro. na. Baia, Armando
Farina pera Idêntico lugar emGetulio Vargas.' Promovendo;, na Delegacia Fia-
cal na Bala — a l.° escriturario.
o «segundo. Alotslo ', Augusto Pa-
dllha, por antigüidade; a 2.° es-
crlturérlo o. terceiro, Alexándrl-
no Pedro doe Santos SUva, por
antigüidade; na Casa da Moeda'— a 1." escriturario,' o segundo
Jofto Batista de Rezende (Tosta:
a 2." escriturario. o terceiro Cia-
rindo Correia Lima; e a 3.*> es-
crlturarlo, o quarto Jofio dé Me-
delrcs Guimarães, todos por' an-
tlguldade; a 3.° escriturario-»da
Delegacia Fiscal no Rio Grande
do Sul. por antigüidade; o qüa*-'to Carlos Prancisco .Soaree; a 3.°
escriturario da Alfândega ' ds
Porto Alegre, por merecimento, o
quarto Dlnarte Mendes da Cunha
Neto; ,e 3.° escriturario da Ds-
legada Fiscal em Minas Gerais;
por antigüidade', o quarto Daniel
Henry Chrlstol: a 3." escrlturáirlo
da Delegacia Fiscal no Rio Gran-
de do Sul, por merecimento. . o
quarto .Orlando Vieira Costa:' a
agente fiscal do imposto dei con-'
sumo ha capital do Espirito:San-
to, o do interior José de Sousa
Machado: e a oficial de" 1.» cias-6e da oficina de Fundição Artls-
tica da Ca;a do. Mc«da, o dc és-
gunda Clodoaldo Martins, porantlguldude.

Apcsentando compulsorlamente
Jofto Alves de Carvalho Pires, co-
letor federal em Cabrobó e Flor
restai, Pernambuco; Pedro Cavai-
cantl de Albuq'>-que. coletor, fe-
deral em São Luis dê Qultunde,
Alagoas; Lino Pires de; Castro, ad-
mlnlstrador das capatazlas da Al-
fandega de. Parnalba,. Plaul:, e
concedendo aposentadoria a Jofto
dos Santos Carla, 1.° escriturario
da Delegacia Flecal na Bala.

Exonerando Raimundo Matos
de Oliveira, ai pedido,: de foto-
grafo encarregado da Mápotéca dá
Diretoria do Domínio da Unlfto»

A Sessão da Camara dos
Deputados

Prosseguiu ontem a discussão do projeto de roo-
justamento — A aplicação das leis traba-
Ihistas — O comercio da castanha nacional

. — .0 centenário de Quintino Bocaiúva—*-.
Os contratos da Hollerith

-, _»t»vam pre_s»nte« oitenta e um
deiputadoj, quando o presidenteAntcnio Carlos deu, Inicio * ses-
s&o de.vonteün, mandando precedera leitura-d» ata que foi retificada

gelos 
Sr». Democrlto Rocha e

afé Filho.. Este ultimo leu - *
seguinte ,carta recebida dos sar-
gentoe • praças do Exerci to:

a "Distrito' -federal, Setembro de
I03'8.; ... JExmo. Sr. Deputado
C»fé FilhO'.-^, Saudações. — No
momento em-,que __ procura ul-
tímar o reajustamento do fun-
clonalismo publico, tomsmos »
llbardidaí.de no.5 dirigir a.'V. Ex.,
par» 'penderar 'o seguinte: —
a) no obenô provisario ccncedldo
ao»',mIlltç?e-«, 03 sarçeniosemul-
to «epeclillnente.os 3 - e"J«*s ditos,
foram pc-d-•__¦_- in «ustiçedos nos
abanes ,que lhes ecub-e, haja visto
» seguinte de-oro?orçSo: em-
quanto um oficial teve 600* de
a'bono, deu à um 30 sargento 150»
ejà uni soldcdo en.galado 1409.
Ora vê V> Ex...uma diíeremçade
430» de uin 3o i»3r"nto,p_ra'Um
oficial e e.' quantia irrisória de 10»
.constitua' a diferença de um sol-
dádo;-.--a üm '3«*.èargsntc. b) A
taliela.' Fentcu-ra que foi. a mais
Justa, .'eriteriesa e humana, foi
dsãi no abono em arjreço ate aos
Io» cabos.-''cl 'Os vencimentos dos
sargentos sfto multo fragmenta-
dos, causando a_ilm eérlas «preen-
soes, mormente em caso de doen-
ça em qUe os sargentos sftó.obrl-
gados ».-baixar ,-»¦-> *--~»ital, pel»
moléstia.'onde! Sofreu uma queda
brusca de vencimentos, rnoUvan-
do assim oue iú?s f-mi-la» pas-
sem por úma eerie : de dolorosos
véliámes,'.'pelo"¦ que provo: Um: 3o
sairge—to ganha: soldo, 2009; gra-
tlflcaçao. 1061;'; abono, 150$; etapa
fixa, OO?: etapa de alimentaç&o,
90»;, j. total:! 62OSO00. que percebe
um.S° sargento: efetivo pronto;
baixando ao hospital perde grati-ftc_çSÒ.'Bb_ni_>..èt8!*oa f'xa e a dita
de- -.llmíntaç&o, ficando reduzido
a inslgnlflcáncl- da 200», que n&o
dd -sequer para alimentação.

Motivo este, que. nos leva dlan-
ta do ixposito pedir a V. Ex. afim
de qüe". teti.estendida aos _ar-
gentos, a tabela Fontoura, visito
ser uma tabelai multo bem orga-
nizada e livrar, cs sargentos de
vencimentos tao partidos.

Esperamos merecer a lnterces-
ssfto de'"V. "Ex. 

Junto aos vossos

A SEMANA DA ASA
Em entrevista ao JONRAL DO BA RS IL o ilustre

Coronel Newton Braga apela para o povo
brasileiro para que veja na aviação um dos -*'

grandes elementos do progresso e da
grandeza do Brasil '

O Governo quer: que a "Se-
mana da Asa", que se iniciará
dentro de breves dias, se revista
duma extraordinária imponen-
cia, e que o povo, do Brasil in-
telro, do Amazonas ao Bio Gran-

üifl_l _F*P

.'__________. ' '___ WÊL

tu.-orio da Deleçacla '/!so»l em
Sao Paulo; o 3.° esc» tiKorlo da
Alfândega em Pelotas, Oi.ceu Gay
da Cunha, 4.° da Alfândega de
Porto Alegre; o 4.° escriturario
da Alfândega de S&o Luis, Ju-
racl Noronha Brasil, 2° da Al-
fandega de Pelotas; Herdo Var-
gas de Carvalho para o cargo
inicial ds 4." escriturario da Al-
fandega de S&o Luls; Alceu Cor-
neiro da Cunha, para o cargo Ini-
dal de 2.» escriturario da Dele-
goela Fiscal em Sergipe; Oscar
Abrtham para o cargo inicial de
3.0 e—srlturarlo da Delegacia Fis-
cal em Santa Catarina; Erni Mar-
tine Nunes para o cargo inicial

.de 4.° escriturario da Delegacia
Fiscal no Rio Grande do Sul; e
Carlos de Paula Couto para o oar-
go Inicial de 4.° escriturario da
Delegacia Fiscal no Rio Grande
do Sul; nomeando a pedido, o
agente fiscal do imposto de con-
sumo no Interior do Mairanh&o,
Manuel Mendes de Queiroz por»
Idêntico lugar no Espirito Santo
e Luls Sobreira Cartaxo para
agente fiscal no Interior do Ma-
ranh&o.

Declarando eem efeito a no-
meaç&o do esorlv&o da coletaria
federal em Saude, n» Bola, Joe-
quim Francisco de Marals por»
coletor em Juaslape, no mesmo
Estado.

Nomeando: o ex-«sorlv&o «la co-
letorla federal em Itacoatlara,
Amazonas, Josi Medlna Filho
para escrlv&o da coletorto em Ita-
maracá, Pernambuco; e guarda-
mór d» Alfândega d: Paranaguá,
no Paraná, Antonio Lopes ser-
r&o, » pedldv par» Idêntico car-
go na Alfândega da Florlanopo-
lis; o. coletor federal em Jatai,
Goiaz, Manuel Fellx Pereira par»
Idêntico lugar em Itaboral. no-
mesmo Estado; o eecriv&o da co-
letorla em Calçado. _spl_lto-_an-
to. Mudo Scevola Medlna, para
Idêntico lugar na primeira cole-
torl» em Cachoeira de Itapeme-
rim, no mesmo Estado: o escri-
v&o da coletorla em Guaraparl.
Espirito Santo. Atallba Correia
dos Reis peca Idêntico lugar em
S&o Pedro de Itabapoana, no mes-
mo Bstado; o e£orlv&o da cole-
torta em Cam.tá, no í-V-râ. G.or-
dano C-rlbaldl Parente para

CORONEL NEWTON BRAGA

de do Sul, tome, nos festejos,
parte ativa e entusiástica.

A iniciativa, ao mesmo tempo
quo comemora a gloria de San-
tO'i Dumont, que Justamente nes-
tf mês do anno, realizou a sua
(descoberta, que pôde ser consl-
dorado o mais famoso Invento
d'j século, criando, para a hu-
rianidade, perspectivas novas e
deslumbradoras, visa atrair, so-
bre a aviação o Interesse e o en-
tusiasmo do povo brasileiro.

Bor.-os, 4.° 'ricri- precisamos ter uma mentallda-
de aviatoria, na paz e na guer-
ra, e só assim poderemos resol-
ver o problema da distancia, no
Brasil.

A Iniciativa da Comissão de
Turismo Aéreo, do Touring Ciu-
be . do Brasil, oíiciallzada peio
Governo, esta, assim, fadada a
um grande exlto.

Sobre a "Semana da Asa",
sua importância e sua repercus-
são no pais, ouvimos, ontem, o
Coronel Newton Braga, uma ua»
nossas mais expressivas figuras
de aviador. No- Brasil, o Ilustre:
militar é um dos primeiros que
praticaram aviação.

Foi em 1913, rio antigo Aero-
Clube Brasileiro, que ele voou,
pela primeira vez, num Doriol-
le, avião Morane para sol. Na-
quele tempo, voar era quasi sul-
cidar-se. O avião não tinha u
segurança, a estabilidade de
hoje, que o .consagrou um es-
plendldo meio de transporte. Em
1937, ele realizou, com Ribeiro
de Barros, o famoso vôo do "Ja-
-ui". O ilustre e destemido avia-
dor Newton Braga recebe o re-
porter na sua mesa da Diretoria
de Aviação do Ministério da
Guerra e, inteirado dos motivos
da nossa visita, nos diz, pron-
tamente, com a sua grande gen-
tlleza:

— O Governo da Republica
instituiu, oficialmente, pela lei
n. 218, de 4 de Julho do cor-
rente ano, o "Dia do Aviador".

O pensamento patriótico e
oportuno que essa lei encerra
tem por escopo comemorar o
a."vento da memorável descober-
ta do nosso pranteado e glorio-
so patrício Santos Dumont.

A incontestável gloria do
grande brasileiro, que teve a
prioridade na realização do v«So
em aparelho mais pesado do que
o ar, terá. assim, um dia de cada
ano, — 23 de Outubro. — em
que serão celebrados atos civl-
cos. desportivos e culturais, es-
pecialmente escolares, visando
exalçar a creaçâo do herói que
deu asas ao homem c abriu &

,tem tido; em sua terra, a con-
sagração cívica que a sua rea-
iização 

' fecunda , e portentosa
exige • da pátria que lhe foi
berço. '.

Foi,, sem. .duvida, esse senti-
mento que Inspirou, os nossos
legisladores e.o Governo da Re-
pública, criando 0 "Dia Uo
Aviador" e determinando, para
que esta coniemóração tenha
sempre condigna celebração, que
os poderes públicos provlden-
Ciem nesse sentido.

Os legisladores e o Governo
da Republica cumpriram o seu
devei. ' .- ¦

E' preciso, agora, que a este
gesto, dos;altos poderes públicos,
corresponda uma atitude pátrio-
tica de todos os brasileiros em
prol da celebração desses im-
portantes atos cívicos, contida*
no vasto programa dos festejos
comemorativos da "Semana da
Asa". O povo brasileiro precisa
ver e certificar-se de que hoje,
sem aviação, não é mais possl-
vel progresso. Precisamos de
aviação como precisamos de ar.
Na paz, a aviação serã um ele-
mento de grandeza econômica,
abreviando distancias, diminu-
indo tempo que, no • dizer pra-
tico dos Ingleses, vale dinheiro.

Na guerra, a aviação pôde de-
cidir da sorte das armas e do
destino das nações. Meditemos
sobre estas palavras admiráveis
do general Italiano Francesco
Pricolo:"O futuro Irrefreável da nova
arma, ram toda a potencialida-
de bélica que sua Importância
reclama, é o objetivo histórico
para o -qual tendem todos os
aviadores, e não só os italianos,
mas, tambem, os de todo o mun-
do, animados e sustidos pela fé
cega nas magníficas oportunl-
dades - dos meios que têm em
suas mãos e que, dia a dia, se
tornam mais perfeitos, mais se-
guros e mais temíveis."

Eu gostaria que todo o Brasil
pudesse ouvir estas palavras:
Brasileiros, pensem na necessl-
dade qüe tem o Brasil da avia-
ção. Façamos' aviação pelo bem"
e pela gloria do Brasil.

Í^?™_»%^lHo-cm»_<^"^^ ctual o ultimo ciclo d«_»m:;rno I__Tedo; AI.__._r F^n-c-eca __r_-. _,__i--_ ,»„ _,,_i,,-*-. ii-.r-,..-.
para escrlv&o da coleto-ta em »**? 

^^-a ^ ™5 2 _«"»."Candelária. Rio Orande do Su!: ¦»• *J» certa, no mar e no es-
Ircn dos Santos Galvfto paro <-- i pu ço I
criv&o da colstorla em Santa Ma- Mundialmente reconhecido co-
ria Madalena e S&o Sebastlfto ao ¦ mo pioneiro da aviação, não

OS INTERINOS EM
FACE DO REAJUS-

TAMENTO
Escrevem-nos:
"Noa varias .emenda» apresen-

tada» ao projeto, do reajustamen-
to dos funcionários públicos tèm
sido. discutidos detalhes Impor-
tantes que Interessam de pertoesses servidores, ma», por lamen-
tavel descuido tem sido esqueci-
dc» os Interinos, que est&o na
lmlnenda de perderem os cargos.

- R-íerlrco-nos aoe funcionário»
que exercem cargo vagos mas queforam nomeados interinamente e
que só.podem ser efetivados da-
pois de terem «tols ano» nesse
cargo Interino.

Seria conveniente que êle*
fossem amparados, cm seu» dtrai-
to» e que por um dispositivo na
projeto lhe» fosse garantida »
sua sltuaçfto atual, permanecendoInterinos ate » sua efeUvaç&o.

Assim seria evitada uma enorme
Injustiça, qur.l a de serem dlspen-
sados esses icrvldores que foram
apanhados em meio de seu servi-
ço com » ld do reajustamento.

S&o funt-.lonarlos que perten-
cem ao« quadros mu que foram
nomeado» em cu&ter Interino pa-r» eerem efetivados depois de dois
anos de' exercício.

Apelsmos aqui, dirigindo esse
apoio aos senhores do Congresso,
no sentido de ser conseguido um
dlspcsltrvo qua garanta eoses
funcionários na situação em que
sé encontram »te » sua efetiva-
ç&o.

Nem é Justo que ae proceda
de cutra forma, que viria au-
mentax a aituaç&o precária desses
pobres servidores, a quem o pais
multo deve.

O Sr. Presidente da Rspublica
per certo não deixar* de olhar
com simpatia pira eate coso. tra

nobre» oolegss, iflm dt qui mJ*
concedida ses aargento»'a:'tabeíã
Fontoura, que nos aUrvló-i. em
multo em nossas necessidades ¦¦•
antecipemos, desde J&, _ noas»
gratld&o". . *.>:¦:¦;

A APKTJCAÇAO P-g IMSB
T*RABA_—IESTAS'¦ . ' -

Ha hor» do expediente'. » tribal-na foi ocupada pelos Sr», _BUr|»_o
—.ibelro, Acurcio Torres e. Ale-
xandre Leal. ¦ _: '. '."'.V:

O primeiro, msm-vo d» bues-
dá prcíis-lonal, teceu considera-
çoes em torno da aplicação da».
leis traibalhlstcs para concluir re-
clamando contra- a firma' Maga-
lh&es fc Ola., da Baia, acusadade infringir os regu<-__e_t«_s eo-
ciais, inclusive Impedir qúe seus
cm.pr_ — los tenham ca-telras pro-íla-lonais. - :¦-..:¦

O segundo orador, Sr» Acurado
Torres; Justificou um • projetoapresentado pela repr_se__teçl-o 1
fluminense e que autorl-— o-gó-
verno a comemorsr o -centena-lo
do nascimento de Quintino Bo-
cayuvo, que passa a 4 ,de No-
vembro próximo.

O ultimo orador, o Sr. Alexan-
dre Carvalho Leal tambem Justl-ficou um próteto de .sua autoria,
dlsrpondo sobre o comercio *',::m„
Industria- da castanha. ,

Q-B9TO-- DB OBÓO-C - -

. Ao deixar o repreeeatemté. ama-
_o_ense * tribuno, o 3r. Barreto
Pinto formulou uma re__maç»o
em torno do parecer dav^m1*»*»»
de Finamços eob e o projeto d»
reajustamento, tendo o píéslden-
te Antonio Carlos prometido en-
caminhar aquele órgão-técnico o»
desejos do representante' -elas»-»-.
te.. Outra quest&o de ordena ft»
logo depois levantada pelo Ser •
Acurcio Torres e ImedlateinervU»
solucloriada pelo presidente,,: qúe-,
& seguir ariuncloai & ordem*.¦ <k>
dia. "V'"^:'--'

O R-SAJÜSTAMENTO _0 ltJN«
cionalismo crviL .•':".¦.'.'

Seguiu-se o prosseguimento do
debate em torno do projeto <lj»
reajustamento do funcionalismo,
civil, ocupando a tribuna o Sr.
Democrlto Rocha. O xepreçentan-
te cearense continuou ontem, a
sua analise ao projeto em debi»
te, t-óendo em torno de' seus dis-
positivos vairlos estudos. Foi, n«
emtanto, objeto de, maloi' exama
do orador a situação das' ali an-
degas estaduais e seus respectivo»
serventuários, especial-.ente, .-e«
que têm sede nas zonas litoral»
nordestinas. Concluiu o Ser.-.De*>
mocrlto Rocha examinando a d-
tuaçfio dos fCirroviaTios cearenses,
em face do projeto de reajusta-:
mento.

A SITUAÇÃO DOS FUNCIONA-
RIOS INTERINOS ;

O orador seguinte foi o Sr»
Pedro V»_ga_»o, representante 11*>
bera 1 sul rlo-grandense que dê-
tendeu uma . sua eni*mia:"_ao*
dando apresentar nas vegas quo
se verificarem nos quádrix1 eX.-
tivos, os fundonarlos contrata-

:'dosi ajudantes, e interinos..'Na
defesa que fez", dessa claisase de
se-ventuarios publlccs, fez o ora-
dor consl de rações com o objetivo
de evidenciar a Injustiça do pro-
cedlmerito que se generaliza da
dispensa de funcionários, em
grande numero com vários anca
tíe eervlços* sem contradição com.
a proporia legislação nacional bra-
slleira, apenas, parque n&o s&o
os mesmos pertencentes eos qua-.
dros fixos, de nomeados..

FALA O SR. MORAIS _ PAIVA

O representante sul rlo-gran-
denise foi sucedido na tribuna pe-
lo Sr. Morais e Paiva, represen-
tante do funclonal__io publico.O orador lnlclòu o 6eu discurso
divergindo do ponto de vista sus-
tenteido pelo Sr. Pedro Vergara.
Este apartela ecentuendo que o
orador .esquecendo-se dos deve-
res de seu mandato, estava oom-
batendo um Interesse legitimo do
funcionalismo civil. O Sr. Mo-
rais e Paiva responde que. embo•
ra represente o funcionalismo pu-bllco, coloca acima de tudo oa
Interesses da Naç&o. Volta a
apartesur o Sr. Pedro Vergara, ea-tnbelecendo-se entre este e o ora-
dor um debate agitado. A certa
altura o Sr. Pedro Vergara, vt-
slvelmente contrariado, volta acensurar o Sr. Morais e Paiva"que — acentua — tem poderearestritos por ener repressenitante,
apenas, do funcionalismo publico,emquanto ele, — &p_urteente —• .representa a Naç&o, por ter sido
eleito pelo voto do povo.

O Sr. Morais e Paiva ogrtdse»
Imperturbável e continua serena-
mente as suo» considerações fa-
zendo um paralelo entre os fun- .
clonarios contratados e nomeado»
por concurso em foce dos dispo-
dtlvos constitucionais. O orador.
critica o concurso de «tulos para
enaltecer o método previsto pelaConstltulç&o, que é o concureo d»
provas e concluiu após faser un»
estudo de outros dispositivos sto
projeto.

CONTRATO DO -_lT-__.TKl-.IO
DA FAZENDA OOU A

HOLLÜK1TH

O Sr. Cal* Pllbo mcreem-Um.
ontem, o seguinte requeirtmen—»
de informações:"Requelro que a Mesa da Oa-
mora solicite do Bran, Sr. Ml-
nistro da Fazenda:

a) copia do contrato feita
entre a Companhia Hollerith e oMinistério Ai Fazenda para cm
estudos de reorganização dos dl-versos eervlços da Diretoria d»Imposto de Renda;

b) copia do relatório «preseii»,
tado pela Companhia Hollerith.

& Informações sobre oomo volser aplicada a verba de' ........6.500:000(000 com a especifica-
çio quento a parte material-- *,
pessoal. Sala des Sessões, em"8de Outubro de 1S3»3".

instrução" mílitar; .;
E. I. M. N. 4 ¦'.; '.;* '

Festejando, no dia 12 do cor-
rente, o 20o aniversário da sua
Escola de Instrução Mllicar.':a-
Associação dos Empi_g__as n«í
Comercio do Rio de Janeiro rea-
Uza o seguinte programa come-
moratlvo:

A's 8 horas — Competições
atléticas, no stadium do Vasco
da; Gama, entre as atiradores cia
E. I. M. n. 4.

A's 21 horas — Sessão clvtc%
com a presença das autoridad*
militares. Entrega de medalhas
aos atiradores.

A's 22 horas — Baile «rfcrecldB
aos Srs. sócios e famílias. Tra-
jo completo.

•im
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ADVERTÊNCIA t3TIL — No
primeiro semestre de vida. a
criança deve alimentar-se cxclu-
sivamente do leite materno. I»-
«o é necess-ario para que nào so-

  fra de perturba*#es nutritiv»»» •
tsndo-se como se trata de um 4to resista melhOT ãs infccç«5es. —
de Justiça e humanidade." IPÊS.

» _„.., ».;•:?*.¦.-.
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DISTRITO FEDERAL, ESTADOS E EXTERIOR

NOTICIAS B INFORMAÇÕES

_r\__ ZELADORES DA CONSTI-
a-. TVlÇnO — Comentámos on-
tem a"' lncóctlnencla com' que
alguna senadores estão propon-
i'.o a transferencia, para a Uni-
Ao, de todos os institutos de
ensino superior, integrados nos
slsttmas educacionais dos res-
pectivos Estados.

Um pouco atrasado, chegou
ainda a tempo o Sr. Jeronlmo
Monteiro,'que, em vista da cor-
rldp,;íptopôs que fosse tambem,
federalizada a Faculdade de Dl-
reito úo Espirlto-Santio, Estado
qiie .representa no Babado.:

Jus.iílcando o seu projeto, dis-
"¦£;-'•. Sr. Jeronlmo. Monteiro;

«não precisar i tecer-hoVás con-
slderações em toiao da base
constitucional da iniciativa; ela
jà-.miaa de rbposições cònge-
neres,: apresentadas por ilustres
colegas, representantes de outros
Estados". ¦.__ '-

E lembra com emoção que sua
pupila "comemorou mais um
anive.sà.1- • de sua existência".

¦Ji, vimos que" é: de areia a base
constitucional de tais projetos ;e
jjue.um sopro'a desmorona.

-Mas o autor do; projeto contes-
sa.quc está cumprindo uma:_íor-,
maUÍdade, para nào ficar mal
perante 

"seus comitentes: '.Muito
ciribòra dúvldòsé . ,ou Jémorada,"
clfe èle, seja a marcha dos'.pro-
jetos com essa' finalidade,--não
se sentiriam bem ós reprèsentan-
tes do Espirito'San'.o', 'sé perml-
tosem que a nossa jà hoje: aca-:
tada Faculdade de Direito per-
manecesse em situação de, deslr
gualdade, quando muitas outras,
gdeando do mesmo conceito ca-
mlnham para sua federaliza-
çâo" (Sic).

E' a emulação entre herdeiros
qus plelteam 03 quinhões dá
herança.

Todos se querem habilitar pa-
ra a partilha da quota constltu-
cional de 10 °.\_ destinada aos
serviços de educação

A única explicação para esses

«o eatudo da p«_»o»«114ade, como
exDNaslo.de intèr-reaçao do ln-
dlvWtto e :;a*tt melo. «Mílal «, CUI-
turel". ^.

NAo poderemos acompannar o
autor no tracejar do "lroènao pa-
noramá descortinado•pèlapa.colo-
ela social", que ainda carece .de
Bn_t!dez definitiva no* aeu» mer
todoa e noa teu» objetivos .

Diremos apenas que o balanço
que éle ias daa doutrinas, teorias
e hipótese» conoarnantee A ma-
teria, é formidável. >::,; ..-.-¦' Passa-a» em revista :.©om, um.
método de expoeiçio" f•¦> uma
clareia qua dsnunolanv nele,
ante» o proíèsíor que o tratad.a-
t_, '• 'V '' ' ' 

i? ' ' '- .''"* "¦ ' *• '

Ba fito, o livro resulta de 11-
çOe» do curso que t*tà p»oí««»an-
do na Bsocla de Eoencmla e O.-
reito da Universidade' do ' Distrl-
to Federal, a cujos aluno» é,cí«-
reciclo.

Uma da» t___e mais intèrc-tan-
tes que tle aborda, acompanhando
a èa^clra do pensamento de Levy-
Bruhl, * a da mentalidade pri-
mltiva, qüe- desenvolve atravá»
doa concelix» ds vários sociólogos..

Levy-Bruhl, adepto de. :BUt-
tcheln, divergiu de aua escola,
contestando a idencldide de um
«aalrlto humano, e: mostrando. o
erro'"de" ee pretender estudar * a
mentalidade primitiva, do penrtro
de'-, vista do'hom«m -.branco,, adul--
to"-'e civUüado......,:,. ....' _,.'.... ,.-¦,.-.-Orai' "o' selvagem pensa .« age
ile- modor-dl/crente^do 'hoesu.
Esea diferença n»o é uma questAo
de gráü; oü de anteriorldade, cui-
tural, A questAo de qualidade.'.;'
A lógica .do prlmixivo tossia»: lei*
clássicas• do aasociaclonlaroo.... .

. Allgaçào de rep.-eeéntaçôes íq-
ge;-no' primitivo, As leis- da legl-
pa._iiorm.ai;... .,-••. .- «.¦••':.•.'•'.

. As categorias do tempo-e do
espaço no primitivo tí, diferentes
das -do ctvUlzsdo. O i tempo, para
o primitivo, nAo homogêneo, nAo
corre em Unha reta; é um ciclo.

Igualmente, para o eapiçó nAo
homogêneo do jfrlmltlve.'.Este .livro funciona como um
arado èm um terreno virgem.
Eie revolve o solo, e póc em evl-
dencia todas as riquezas do sub-
solo, inventariando o penramen-to' de algumas centena» de soclo-
lesos sobre es grandes tes.» da
psicolcgia social.. N&o podemos dar uma Idéia do
que è ar do qu: vais, m_s ap*naa

destemperos, é a 
"ignorância 

em I informar os que nos léam do
aue se acham esses legisladores uma pequína parte do «eu con
dos preceitos constitucionais! teud0' ~Ta aa* ™1" áf^Tt° '
mais claros e imperativos.

Ha dias foi votado no pro-
prio Senado em ultimo turno,
um projeto, de escopo cívico,
eni que so determina que o go-
vcrho mande imprimir e dis-
trtbuir- largamente a Constitui-
ção e introduza cm todoe os
estabelecimentos de ensino cur-
sos de direito constitucional.

Se tc : cursos vierem a ser
criados, muito lucrarão em ire-
quenta-los os senadores que se
apostaram cm sobrecarregar a
União com os ônus do todas as
faculdades disseminadas pelos
Estados federados.

Jà mostrámos,' oom a cita-
:ão textual,do: artigo 150 da
Constituição, quo é vedado tj á
União manter ensino secunda-
rio e superior, salvo no Distrl-
ton-Federal: c' no -Território do
Açrc. •¦'-: rv-'--"- ¦' '•'¦¦:^:zí"l

pomo conseqüência desse dis-
positivo, os institutos estadu-
ais de ensino superior, que o
Governo Provisório' encampou,
devem ser devolvidos aos Esta-
dos a cujo sistema psrten.em.

Mas os ilustres senadores não
se embaraçam cem essa' peque-
na dificuldade. A União, só no
Distrito Federal pôde manter
"ensino secundário e comple-
mentar deste, superior e unlver-
sltario".

Pois c precisamente agora
quc eles sc lembram de atirar
aos ombros da União todas as
escolas e faculdades que os go-
vemos estaduais organizaram
para satisfação,de suas neces-
sidades culturais.

A Constituição dã ao Senado
a incumbência de "velar pala
Coí-3titulçâo" lart. 88). Não e
possível qu; 61c sc desempenhe
dsla, sa seus membros, não co-
iiiiecom, pslo menos, seus artl-
gos mais tnipo.tantes.'.

Poucio adianta difundir a edu-
caiàa cívica, pelo canto obri-
ei-orio tío hino nacional, pêlos
juramentos compulsórios, pela
cieinonstração literária das ex-
ceicn.las do regime dJmosratl-
co, s: os quc dirigem a nação
s; cx:vavlam cm suaj funções
legislativas ou ãdmíu.itrativas,.
tícsmanwnco assim os qua. dis-'
cur.=am pelos alto-!alaw.'c.3, ,-_«.
cios.rulnrio no co-ação do povo
a esperança da juitlça c tío
b;rli-CEtar. ' ;ÍJini regime se acrcilta pelos
bons resultados dc sua exscução;
lfsta -é a propaganda por exce-
lcncla. — F.

para que neles desperte o
I interesse de conhecer o resto.
| O autor é um infatlgavel la-

vestlgador des prc-b'.em__ scoial»
e um dos ma!» aucorisados djvul-
gadores, entre nós, da paica-aalise. — F.

ASSUNTOS GERAIS

O VETO PÀfeCIAL A LEI N. 174
O BRILHANTE PARECER DO SR. RAUL

BI_IÍWCOL.I

Ao sancionar a resolução le-
gisiat.ta _i o.gõnl_»va o Con-
acho" lvac.onai _ué x.jucacào, do
qtie• résijitorf ft-icil:.n. .ri*, _ .
ce'<;Jantiro do coh-ente ãhu, c
Sr.' "Presidente U'a': Republica ve-
tou doi. de seus dispositivos: o
art'. 14;' ç_.è- di.punna ¦¦ sobre-" á
instalação do Conselho á 3 'de'
Fevereiio de 193Í e a cláusula
Intercalar "durante ' todo o par
riodo da reuniSo anual", do
art. 12.

A Comissão de Educação e
Cultura da Câmara dos Dopu-
tados acaba de subscrever o pa-
recer do Sr. Raul Bittencourt,
propondo que seja rejeitada a
parte do projeto relativa ao
art. 14, sem entrar na aprecia-
ção das razões do veto, visto
como esse dispositivo não pode-
ria mais ser aplicado; e quc seja
mantida a oUiusula intercalai
do art. 12. por não procederem
as razões de inconatltueionalida-
de alegadas no víto.

O parecer do Sr. Raul B'.tten-
court é longo e admlraveimonta
lustifiçado, sobretudo quando ds-
monstra exaustivamente que o
Conselho Nacional de Educação
não é um dos conss!ho3 técnicos,
a que ss refere o art. 103 oa
Constituição, tíse que nesta se-
cçâq; sustentamos em uma.série
dé, artigos. ,. . ,Publlcp.remos essa. notável pe-
ca leso qu? ceja. hovy.msntp pur
blieftd». e3Soimada dos erros do
impressão.

si,Maria da Silva Parenho* Fl-
lho, n_»c:u no Bio d* Janeiro, na
antl«a trav.-»a do Senado n». 8,
bote rua BarAo do Blo Branoo,
aoa vinte de Abril de 1818, ao lo-
oal por .lel -mxndjtdo desapropriar
em l»'.0, onde ie erigiu uma ea-
oola e onda •• inscreveu uma
placa comemorativa ocm o* #e-
guinte» e «pmive» dlasre»!"N«te looal na»oeu Jos* Maria
da E'.lva Paranho» Junior, Barto
do Blo Braneo, qua pêlo talento,
saber e patriotismo d'.Iatcu o Ur-
rltorio d» Pátria, de Norta a Bul
t. no governo, eleveu-a eng.-andè-
osndor». e AotoUltando-*".. ,¦•'¦ Ab» der ano» de idade,:jnstriou-
lou-se nò Colégio Pedro K, «tn-
tou-ee «emo vée, meu* Joven» «
querido» alunas, n»*te» boneca
e. durante «eis anos, tsz «cm brl-
lhantlsmo o noaso curso ginaslal,
tsndo tido cemo condieclpulc»,
eutre outres, Bidrigue» Air»» •
Joaquim Nabuco.

Ma», nio coiwSü'.u o cumo, n»o.
eheequ a bar*ohar«lar-«a *m le.
trás, p»ísrtn4» eno»t*r mala eMo
o curso «uperlor è, desta arte, m*«
trlculou-ío n* Paculdada de Oir
reito de 41o Paulo, paaeando, dj-
nole.no qusrto eno pari a «o
fceoife;' Onde- veiu, a eclar o
gra* d» bafcharel .. »m 1S83,- coxa,
Tinte è do!» onoe^de idade Iheom-
pleto». .. .... . ¦-

! JA eatr'Ara no Joraallwno e da-
tsm. desU Apcça a» sMÁf pr:me.,'0«
jraníeitaçOes.de simipatU x-tlcma*.
tudoa' historiei»: aiaía acadami-
co publicava o *tr- priwtoo tia-
bclho no gsnero. "iíplaodlo «a
Guerra do Prato" e no ano d»
sua formatura a bicspaÇa do »-
i., do Earro Largo, onda _o »*1-
rito ds tavèsfgaç&o. eai* presw-
te cem um senão critica dscoA»
nota, no exame de- fito» duyldft-.
scs • mal apreciados da» no»_»»
guerra» do B;o da Prata.

Ntates primeiros enuaita d» RIO
Branco, o Jornalista, setorlo e «le-
gante, prenuncia o futuro hc.
mem dè-letras, qus o foi sempre,
senhor d» um «»tlló' límpido ola-
ro, dizendo apenas o que queria,
mas eom que louçanla, com que
primor! O historiador, e»te, nes»è
primeiros trabalho»' destsr» o seu
vôo de águia: sua verdadeira pro-
r.ssA» vai ser qulçA a de profundo
estudioso da» coitas nacionais e«ní*
rito csnhso»dOT da CercgrUIa pa-
tria e nos dem'n'._« da htttorio-
grsíia, a. eu» bibnografla «nfi-lèi-
ra-o r.a lista- ds Varnhagen, o
imortal tutor da "Histeria aeral".
e do nosso Crplrtrtno de Atoreü
msxeedido n* argúcia penetran-
te com qus ccostrel. c» "Cipitu-
les üe Historia CaJcnial".

p.'o B-tnco historiador ê o ano-
tadm de sshnsldsr, esclarecendo
um eem r.amero de qüèrtfts» rife-
rentes A Guerra da Tríplice Ali-
anca; ê o autor da "atoquissa" de
histeria do Brat:i. atate» termi-
davrl da norea ev»'.uçSo h.sto.ica
a.té 88, ainda U-» Üwro nevo, tenx
embargo da* e^uJsSçS?* com que
novo» documentos t*m ..cpulen-
tado o crnhsclmento *o nosso
o'sm do; A o sutor da* "Kfémertr
d-i Brasilairas". puS-llcads» a?0»
a"aua m;rte em volume e velo
_e-rors raclhido? pt'.a m*«»e d«
Tnfo'rrÍMç6s* preciosas e exata».qus
fsrnsca.. Aeentusmc* ::ainda. què
Rio Brano» »lrtsr!_der, h^torla-
dor e gecçMfo. historiador «.pu-
blUilsta-, * aqne'.e quívamo» .v»r,
dscumentss em ¦ punho, prova»
cartegraf:cas á'mostra, tratada-
4a> de Kreltcs d.» Gent:» «m
mio, comparecer perante cs ar-
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¦ ARTUR RAMOS — Intuo-
,IZ_.\0 A F....OÜÍ.OC..A SOCIAL —
CJj .-S, a-s —. i-i.;>.,--

v;..i .u: O.:m.p.o. R.o,
As qjíS.Ors 6C2.i:s csiAo s^m-

pro nj j.:m.ir_ plano _.x* invea-
tisiísúta tíca bemerj cie penta-

A v.cia f^ica dos intKviduis tem
h^.e p:u;cs ícs-í^* l-'—a a cièn-
c ' í. ii qu. ...n-a r.io m acham
_..\.i,..c. ci..;m:n.c ic^lill-
l_ a X..ZA Xa Íl\rr.±l..£-i4 aos
ç_ _)*._.v-w.-»-J <•>- iaI.l•.z:\i.t'.

S biiocleSla, c;:n la.^-o bises
t:.._. ...c..._-. ;* cciii,...uc um
cc.";o ti; ú.u...n_s. c.p.o^i te
r..*.  u-i-.i .n.í.p.-c..;ào a?ró-
xrrirda üm moveis de conduta,
«l l.x.ção da ."no___.es p_ra o Jul-
l___  i.... ua.r.uUCi e por-
tlncõ. o cins.ânte tperfslçeamen-
to di vlSa índlvltuil.

Mas a tccioicsla a.ntí.3 ea acha
ni I__e d; iiibu.oaa, apenis dee-
mea-.b ide. cí.v.o c.ènc.a culcnc-
nva, di- flloscfU, da blolcgla. da
i:_ cc:::s:a- tíl Historia, etc., gra-
ças sc- cifo.-çcs cie £.in-i.ci> r.a-
acdcrts.

Ei'., obra mergulha eu.as-ra;M»
E-LCêncla C. tociil, no i:u t*.
pecto mÃiõ impcrtânic e ej"<aUO
qua c a apilcaçAO da pi:colC3:a ao
fato social."A <l_r.cu'.d£.de de definição da
psíciiogia tcc.il, d.a o tutor, ao
ínic.or o primeiro cipltulo. resid*
ni im.prccltio dc seus objetives.

Srnoo uma üljclpllni relativa-
mente'- recmte, n&o ha a:nd»
aoerdo, no campo de teus culto-
rts no írnt.do dc d:UmStar-lhe oa
cbjectlvos n:t:dcs c a «x.ensâo
d: suis aplicações".

P_n?.-2.n<!o em rtTlEí* aa def.ai-
rôea dadas per varies tcclo.cgos.
•Ie chaga a de Kirobail Ycung.
como a mais completa, porque ee
funda na distinção entre o indl

J..O BHANOO E 1>_- FltOST-imAfl
NÓOIOKAIk» — rsio raoriss-
s.rJüaja OAaA'oi,'.A. b.arria »o
CiLSOlá PXDiO II. CiHITtóKC.A
nsALlBADA riassc'ccleo.ò: a'.-4
DB SrtXMBRi.

"Samaoa á- _a<ii?4-,il.ncU.".
cera aqucl o OiU^io '^'f.-.^

ccncr.bú.u para ca fertjjwi» uo.
DU da Pátria. _dí Cor.èniJ ano,"tc-mina- boja pela ípo£!Cí«com
qu> o coraç&o'da Juven.ude ts-
tudic^a fiz ne»fe SalAo, üma fe.-
vida homenagsm &o BarAo 6; R.o
B:-an'co. _,

Os c.-adorts snie::orc3 cxaml-
naram quatro oütrts g.ândss f-
guras da Historia Niclonal: Cair
,ú c a tmincipaç&o econômica do
B.aíll: Jotè Bon.ficlo c a vitoria
di lad:pcnd_ue'.s: Bernardo de
Vvissciicelos .t o padido tormentoso
da Recenda, cm que triunfou a
ünldada Nacional combatendo cs
pruridos tempsrAo» do ítder&.l*-
mo: e Bsnjiínim Ccnatini, em
cuja inál-vidualidad* ae tnfexa
tocl.v a campanha republicana, cem
a implantsç&o do regime «íeme-
craf.co das .délaa f:de.-ativa«, aíi-
nal Impceta» psr uma lncoercr-
vel evc-luçio hliiorlía.

Em R.o Branco feateJi-« a
csnrolid.çlo cia cbra tesular ta
Independência, cem a drmarea-
çAo úo território, «. pu, cem a
dafnlção dxs í.«a-.o..as nacio-
na;a que, Eü<íV£s.du, uescn2M_.ni
c& con.srnss da nersa Pátria, late-
grande-a, rrm rancores ním edios,
numa pcDtlca de amiaads conti-
nental, na comunhão dis países
da Amsrlca, i:<v.-í e repüSlloana.

A obra de Rio Branco nAo pòú.
£_»r examino-a, no eeu polimoií!!-
mo, rm rápida palestra, nem tAo
pcuco o c:;etrp".;> ed-flcant» d-9
sua vida.. publlea";- pide Inteira-
mr-nte ser mestrado na F.ogüstla
cie" mais hsrs di ucr.a «xpialç&o
oral.

A- Vida de Rio B.-ahco enche oa
m«.'.s' béies capitule» da hlrtorin
republicana, de 8J a IM2. quan-
do morreu.

O vulto des trabalho* que «m-
preendeú. - enaltecendo as trodl-
çOe* precária* da nessa pclitlca
intemac:cnal,.prOJatando o prestl-
g:o do b.-ís ! per cchre tcdo o cen-
tlntnte, í de tal porta que. filho
do V.srends di Ris Branco, o
!'bwtader fco-"Vrnrre Livre", pó-
da construir üm edrflclo tâo du-
wdsüro qu; ca" dói*, pai e filho.
ta cemoletrm hjrmrnlosa.mente
c ee Impõem ao culio cívico, ao
apreço p&trlctlco e A adm'.-«çlo

bitre* e' as chancelarias para de-
tixiStr estrenúa. prrem cenecSsn-
ttmintè; o» d:.rtitos do B-vre'1 cenc-
i^u-ssdce, esquecidos cü prottl»;,
dea!

Feliz o 
'BarAo ds R'.o Braneo

óüíWíí-aria ter sids t_i*na* _ ho-
mem de gabinete, o homam de
cicncl». o estudioso e:fü-°. «f,
seus astunto» « de »uas «tfc, «u-
XVeVrnt» eeria que epena» lsrto
fs-a* par» qüe o aau nome de**í'fa'.™ a pAMna dos «mpe», lmor-
ti! « lnasottírfvel, enquanto o
sVotr eervir para gararvtir a Fèr-
pe .uldids de um «tme.

F;-.im:s. porím, a eontinueçAu
d* sú» biografia.

F^-manda, vil á 2urcpa, eem o
fim «speolal dí apurar a «ua cui-
tura lntslectual, • «(prendar Iin-
SU!» e sncllaar a vida dss 3rsn-
da» c£tt'ro« ís Vilhs Mundo.. P.a-
T-ejsar.d> ao' B.-ea.'l, tentativas
f.-a pira se fixar dlfaliivamenie
na vida p?ai'ca. Bl-lo, primeiro,
nreíircsr di HIctorNa e Corcítraíla
d 5 Cclèíjl» Pedro II. E" ó d's«l-
_.'n qui volve A csea arr.'ga. Ima-
V'na!. rr.idx Jevin» tmt^o». cem
oue err.cçSo eu vo» relM-Vbro a
ràisiiex-i ds Rio Branco,- da»te
ítl-s Bran-so, cujo nema vai re-
bsar rn.il» tarda em todo' o Bra-
sll, a «moç&o cem qus vas d!gó
que duraníe o ano de. 87 o<tul
líoloncu.j. «ntinsndo ,a a-mar .-
.tarri bríaileira pala eua (aegra-¦fia e p«la £üa hLatori*.

Tío fiarão dos titule» « das
gVcric» qua mau tarda o «ureela-
ram, csrto. Ja.-UEls esqueceu o
tsmpo «m qua no tfiwad» Cczm-
glo C- Prdro II cnaaleu os seus
primeiros passos na vida publica,
aconchcí".ndo o seu coração Jo-
vem ao da mecldade de «eu t«in-
¦po-
. A vida d« Rio Branoo estA, po:»,
vinculada «o.noeeó Colégio: aqui
erludcu • «qul pro_«__*u. NAo
nes «aqueçamos. m:us Jovans aiu-
nes « amlgce,' deste episódio. Ho-
sana» a Pedro JI.. que _ca:«ntcu
o mais glerlseo dos 1»resí!*:ro« da
tic-ira. geraçAo, nos eeu* rem'.f:es
Iniciais I

Deixando o magistério a»-»
Oa?"»:» Branco* tot promotor
pibico em Frihurgo; a «gulr «j-
«va no Praat como «cretarlo do
Visõeno* do R'.o =™»~; d^geu.
re-D-»a«nttu «m dua» l»gl«la*urj»
MurÃ«*o « até ", «mpoUAdo
~ll nolltlca. m*rgu!hsdo n»«
SmpaíSLi h_^__^'_-'^*_^_.
«atre nôs. Btgüinda •» vlc^aitu-
tía» do Partido Osnservador.

Em m. per motivo d: or-d«ni
paÍTcu^r, tns«-ra a «ua atw.aa-
dt partlfiarl* « vai para a Bü-O-
pa. nomeado Csniül tm UmarpecX.
PS.-miMCèndo «ra da Pátria tfü-
rente qui«l «ei» lürtrw. «» "•"
^ r»plai3 vcltt» ao Br«»ll" Bo «•-
tren^elrs, a-srlmera-si ao amor
co estuda. Ho longo p«rlodo em

•ervlços que prestou nas mlstta*
especiais; nás quais, numa tom.
como tntotonista Zèbalos, eon»-
pieua autoridade d« Direito Inter-
nacional, • noutra dafrenta-ae
com Vidal lablaoU*, o prlncH»»
doa gaorgrafo» franotse». Bm am-
ba». f«r -tmergU o no»»o, direito,
ísoonlwoldó pel»» «rt\t«»ç^ arbl-
trai» que dirimiram a» dua» -ve-
lha» qUMt«M .*• _«-¦_•„ »,«""Mi»s6«s" • a do "Amapá", eomo
»is vulgar e lm_«op?Uu**nt* oo-:
nhÊOida*.

O nctto «ma é ;*M>. fcaneo ,e
a» Fronulras Maélonata". D»v«-
mo» «.prsiebtar ac« vo»«os cihos
a ollmpioa figura dè Rio Branco,
no ««tor de «ua atlvldAilai oemo dm.
limitador 'da» ao«»a» íiooto-r»»,
obra qu» re»llaeu «xeroendo o
oirco ds M:ni«faro da» ít«l*ça«»
'B»torlor«» por dea anoa. ;

B^o Branoo in«-««»8U no ao-
vwno, quando .ubiu i praUdtttr
elá 4» ÍUpublloa Bodrlgu*» Alves
« a «ua chèMdi.ao Rio de Jawt-
n> » 1» deTieembro de ÍS02 íoi
um dl* dc lntonaa -ioiaeMo popu-

Õ i Governo Rodrigues , Àlv«s *,
ds certo medo, o.puiwl»»'!»*;
cunda da PtlJMte* Republica. Foi
uma *r* d» ««aliaaíOe», I»i» o ™-
dito ««à4i*ta d« B. Paulo, «oub«.
como pouco» houieai* puWieosyn-
tr« né«, o»rcai-«a d» uma jplfl'
«dedi,a<lmin!«t»«dor«s « pôd»le-,
var a bom t«r»o o iamto plano
de aanear. a- no»»a,¦ eaetroprt* - e
consolidar :o prestigio «ta Brasil
no concerto da» n*çô»« clvlljad»»..

_Sntre o« mlnUUc» 4». Kodrlgu*»
Alve» «vuttov* »ío :Sr«iico; c«
outros «iiám Hosrooha • Argolo,
naa pasta» mllltaw». Cíabua, na
Justiça - Vecpeldo de Bulhdss, na
Fazenda «, nm Vlaçi». -Axuo
Mull«r, que m«ls tarde r«*orn»-
ria a honrar uma p««*a, a da»
Itelaçftí» BxUt1ot«», " herdando o
••palio de Rio Branco, nlo «ó no
Itamiraít. ma»,' ainda, ocupando
a poltrona qu» o no««o gUeieao
patrlolo tinha na Aeadsraia d»
XsltTxa* v

Mis, o gov«rho da Rodrigu**
Alva» Unha « «eu aerviço* al«»
deu« brllhant» Mlnistsrlo, ho-
men» etm. Passos, Frontln* O»-
valdo Cru». ;

Ha Obra vardad«iram»nto nota-
vai empreendida naquele qus-
trtonio, tam logar d* mareado
destaque a atuação de Rio Rran-
oo qua lau ao Mialstorto dta K«-
lsçães Bxteriore» dlaa os m«ts
gloriosos, prossegulndo as tradl-
ções daquela' easa, onde tonto *•
traballia- pelo Rrctil t. onde esta
labor perdura, ainda « eempra,
mercê d« iDaus.

O Itamaratt a uma da» gran-
dc* ascolas dt> BrasU, pois é o oe-
posltario da nossa política «xi»r-
na. B po-ltlca, no Imporia oomo
na RepubUo», lnvarlav«lm«nt«
traçada cob a» msplraçôe» do mala
«eandrado patriotismo e nontoada
pela» dlrstrlaea «adias de larga e
nobre eompr«ene**o da íratoitalda-
dé e d» Justiça.

O "Porque me ufano do meu
Pais" pode ter encontrado pornós tedos brasileiros, no tocante
às neecaa reiiçfte» com ta MaçOe»
estrangeiras, uma vea que cem._i.ie,
repudiamos As guerras de con-
quisto, dei/rsldando « flamula 11-
beral, respeitando oa . melindres
da nossos rlslnhcs, temos sido,
JA protestando contra o" tombar-
delo dè Vaiparalao, no segundo
Império, JA recortando ao «Al-
tramento para solucionar ãs con-
tendas ds limlUs, Ji evangellean-
do em Haia cu em Bueaos Aires,
o prtgsílro daconcordls intarns-
cional. da pae continental e dos
mel* neb-ras ideais da - clvliiaaçAo
crletA. (a concluir)

i(5»«»"«l3IW^P"i**r*r^*m**m*—**m
Ilnto Epltaclo Mala. Mario Pa-
ranhos Rohr, Mauillo Oallndo
Coutlnho, Rub S. A'. -Macedo;
Ernesto Morais Oohn Junior, Jo-
ei Carlos de Laet, Osvaldo Cam-

os Araujo, Gualter da SUva
.orto, Plácido Alvarez Gutierrez,
Evangellna Barbosa, Ivan Mos-
ohlnl, Anohises Carneiro Uopes,
Ruben Abreu, Murilo Lopes e
Amor 1 da Rocha Moreira..... ...

OOLBGIÒ PBDRO II
¦' curto dè Portiijiueí -^-: Riesll-
soa-.»': ante-ontem, as 30 libra»,
na salAó noore do Colégio ire-
dro lil, Exuernato, perante nu-,
marosa osaisteaola, a • pr.meirá
prova de defesa de tone do con-
cür_o para proVantnto as cadeira
vaga ci* Fo. .ugues, do lnternato.
Fox erguido o csn<Ud«i,o. br.' Cjlu-
..Ao jaca Junior, eob_« a¦-.-Irnsm:
VO fator .psicológico ,na evolução
#intâ.&iCA"» /.- ¦'.'- ¦. '¦ :-¦.'•*

___..varim presentes.,os,seguia-
to» —it. proiebõores , caterancos:
«,»i* uato^sl.a, o_.etor -o x—vex-
n»to; Almt.da lij4x>a, c.veja .de
AtsuiSKís, iiz.JZi.ya..>: Pereira, Uono-
rio Silvestre. Antenor Naacentee,
Coeil 'llaüe, Feorò oo Couto, Otélo
atais, Habnemijan ou.n_auaes, Me-
4o e Souii. J»ni,.ai Serrano, Geor-
,ga Eumner, Enoch d* Bocha Jjí-
aux,.. HA. Kcrizi, Alclno Chavanto-,
Htrolao l_iboi da Uunha, Nélsom
Moméro, Ciro Romano Farina e o
sesreioiio Dr. Otacilio A. Perel-
ra,- -- ..--.,.

A mèea examinadora do referi-
do concurso estA constituída pelos
proíesrotes Qu.ntlno do Vale: e
.osé- Oiticica, da. Cong_egaçAo'.'do
Colégio Pedro 11; uomandante
Antônio Bardi, da Escola N&val;
Dr.: Hemoterio Jo_é dos Santos:
do Coieg.o Militar; c l>r. Modes-
io de Aa. eu, do Ensino Secunda-
rio Técnico - F.oíliílbnal, da. íMu-
n.olpal.daüí do O.iulto federal)
os três ultimos designadas peloConselho Kaclonal ae Educação.

A s»ci»tencla acompanhou com
grande Interesse aaaiguiçõe» da

. oanoa * . a defesa do candidato,
havendo os debates, .que decorre--
ram oom grande brilhantismo, - se
prolongado até As.24 horas. •
. Antes do Inicio da prova ¦ a
Congregação do Colégio Pedro li
reun.aa sob a presidência do Pro-
ícsaor Raja GsÃwglla, aprovou um
voto de congratulações e aplausos
ao "Jornal do comercio", prestl-
gioao. orgAo da nossa Imprensa,
p*la passagem, do 110a aniversário
oe sua íundoc&o. •':•

.Boje, ás 30 horas, daverA ser
arguldo o candidato 6r. José de
BA Nunes.

Curso Livre de. Literatura Ita-
liana — O Professor Vincenzo
Bplnelll realiaar A hoje As 17 ho-
raj, no sslao nobre do Colégio Pe-
dro II: - Externato. mais uma
conferência em contlnuaç&o aó
seu curso de literatura italiana,
aobre o tema: "Os magistrados
menores na antiga Roma",

acntrada franca.:.

1°. lugar — Iderlinda da Costa;
2° lua>_c — Laura BarreL'0 e t_x
ria Dlrce Ferr«U«;' ^3» lüíar' —
Edilberto Soares; 4° lugar — Bro-
tilda da Costa; 6°- lu_»r — Lu-
olndo, Medeirc_.

A entrega d-ss prêmios serA fei-
ta pelo Diretor, Prof. Álvaro Pra-
do,' no próximo, dia 12. . ,

ENTRE ESTUPANTES

LIGA PnASILElRA CONTRA
A TUBERCULpSE.

SOCORRO G k AJ U ITO
Tosse 1 Está emagrecendo ? Perde d apetite e as forçaB ?

VA aos dlspcnsarlos da Liga (frente .do .Teatro Fenlx, Avenl-
da Pedro II, 133). Aiòm dos exames de laboratório e pelos
ralos. X, ai lhe será feito.o. tratamento pqr cspeolallnta» de
longa pratica.'Medico', injeções',; remédios é leite grátis. '

'.'. ' Conselhos higiênicos. AdmissAo de crianças fracas no
8niiiitnrln D, Amélia (PaqurtA)

Vacinação contra a tunerculosc pelo B. C. -G.
(C 42902

UNIÃO NACIONALISTA ONIVER-
SITAMA, ,03,1.-.-2&01.". ' ,";-

Estiveram'' em nossa redaçAo,
para participar-nos a reaUsaçAo
de uma sessão cívica, as £1 horas,
do dia 10 do corrente, nò" Teatro
Municipal de Niterói, cs Srs. Cel-
so Dias Gomes e Ivolino. de Vas-
cóncelos. -Eséo. sesaAo tem o pa-
troclnlo da UniSo : Nacionalista
Universitária da Faculdade Flu-.
minenee. ds . Medicina, filiada - A
Liga de-Defesa Nacional. ,

Estarão presentes" A ' essa sole-
nldade, abrllhantondo-a com as
suas palivras, cs prcíresores Fer-
nand» de' Magalhães, Alcebladoa
Dalainare, o Sr. Herbérto Dutra
e 'Raul Lellig,:.presidente da Ul.-
N. O,-, do Distrito Fe deral... SerA
convidado para presidir a eescAo
o General Pantaleão Pessdá, pre-sldente da Liga de Defesa Nacíó-
nal. A entrada terA franca, pe-dlndo-ae o . companecimcnito de
,wos « bra_Ut..__ nacionalistas..

JAZZ-BAND .UNryERiSiKiAAIO
A Sociedade Universitária de In-

tercamblo Cultural . Organlaadora
do "Teatro Univaríitarlo"', ccnvi-'.
a todos os universitários que cui-
tlvam qualquer. m...u,,.calo .«..
queiram tomar parte do conjun-
to, a darem- a sua- adesAo no Stu-
dlo Ncolas; :rua Alelndo "Guana-
bara 5, todos os dias úteis des
16 as 17 heras com oa Srs Mauro
Figueiredo e Franciecb Fortes.

BX-ALUNOS SALESIANOS -

Celebra-ee no dia 11 do cor-
rente a, festo doa ex-alunos sale-
slanos, nó Colégio: Santo Rosa ..de
.Niterói, pora a qual estão cohvl-
dados todos os ex-alunos" sslaeia-
nos. de qual^-:r colégio

Programa: — A'_r i. horós ,—
Jogos desportlvoe;'As' 14 h&ras-'—
Lunch; As 15 horas— Sess&o mu-
sico-11 tararia. — O Diretor do Co-
leglo Santo Bete.'______

/lámè-Ligem a F.íus.èso Manurl
csm aplicação ds fciheto conten-
do verso» ds Lacnclo Correir».

.-.-. SOCIEDAÍJE ÍUjBERTO ' •'
V.;.. "i. 'v;'.TORRES:"/, v.'. |-;sr ¦

Reinicia-se hoje. Sexta-feira,
as 20 horas, na . aculdade de .pt-
reito, á rua do Catete, 243, o
Curso de Extensão • Universitária
quo o professor Hèllo Oomes estA
reallaando tòbre " A vldá;eà obra
de Alberto Torres" e que foi. ifiz.
terrompldo dévidó ãs provas par-
ciais havidas:? na- escola - durante
o mês passado. Pede-se o com-;
pareclmènto 'de todos os estudan-
tes matriculados no referido cur-
SO.._•-.'- .' -'.' '-,-

Associação de Prof es-,
_ isores ^,C)»tóíicos

' t>ppNS.6lÍHO .Í3IRETOR., ....
Reune-se hoje, ás 17 horas, o

Couseuto. pai a estudar ülveiaos
assuntos üependehtss de sua de-
liberação,

^ O piano nacional Ue educa-
ção Sorá, na. sua parte - relativa
ao' ensino . prlmai-io, submetido
uo Conselho, que resolverá, a res-
posta -aos' âlleientes quesitos dò
Inquérito, feito :pclo. Ministério' da Educação. • — :.

OS QUE ACERTAM NA
LOTERIA

n_. iò/a Qotrldp

SECÇAO DE ESTUDO

A do ensino secundaiib e à
do ensino profissional estão ul*
limando o seu trabalho com re-
íerencla ao. mesmo Inquérito,
trabalho que será oportunamen-
te submetido ão Conselho Dire-
tor,

CONFEDERAÇÃO CATO-
LICA BRASILEIRA DE EDU-

CAÇAO

Atendendo ao convite feito por
essa , ConíoderaçâQ. á AP.Ç. ro.
seus consòciòs professor Dr. C.
A. Barbosa dé' OUvelra e profes-
gora D. Zella Braune fizeram

O bilhete. n. 6.132 da Lote ri a'Federal: do Brasjl,' premiado com
1.000 contos dé réis,'na extrar-êo
do dia 3 de Outubro, foi vondido
em Limeira (S. Paulo) por ln-
fèrmedio dos agentes Antunes de
Abreu & Cia. e pago aos seguin-
tes contemplados: Henrique Du-
arte-do Pa teo,. negociante;—. Eli-
sio Semènsato, agricultor..— Se-
bastião Camilo • do Prado, opera-
rio —José Jorge Rodrigues, Jor-nalista — Durvalino Ferraz Sil-
velra, do comercio — Fortunáto .
dé Lucca, turfman —' Aquiles Es-
leves dos Santos — D. Maria Es-
tevês dos Santos — Joaquim Luis
Patrício - — Heitor. Machado de
Campos — Vitorio Lucato — D.
Joseta Inacla de Campos — Joa-
qulm Inaoio de Campos — Luis
OagUardi e Banco Comercial do
Estada ,de. S. Paulo, -por .conta-
de. teícelrós. . . ,

O bilhete n. 6955 premiado
com .100: contos de réis, 2o prêmioda extração acima, foi vendido
em Pelotas pêlo agente Oastão
Duarte e pago ao Sr. Manuel
Gonçalves dé Freitas, funcionário
do Ministério da Agricultura ,eresidente nó Grande Hotel, na-
quela 'cidade.

O bilhete n. 1.630 premiadocom 200 contos de réis, na extra-
çãO do dia 23 de Setembro, foi
vendido nesta capital pela Casa
Guimarães c pago a Manuel Ri-
beiro, marceneiro, residente • 6,
rua dos.Arcos n. 68.

O bilhete n. 14.437 , premiadocom 200 contos de réis, na errtra-
ção do dia 19 de Setembro foi
vendido em S. Paulo, pela Caía
Fasanello e pago a Augusto Ca-
sanava, lavrador, residente á rua
Barra Mansa — Ângelo Facct,
comerciante, residente á rua Ce-
dral, João Nascimento, viajante,
residente á rua Cedral c Banco
do Estado de S. Paulo.

O bilhete m 14.596 premiado

ASSOCIAÇÕES

CBNTRO DOS. PROFB&EORíBS
NOTURNOS

ENSINO PRIVADO

ENSINO MUNICIPAL

<ju« demora dUtante do pais Ja-
m«.'s o «squaos, «ap«>lalisando-«e

vlduo e a pessoa, aquele objeto constante de tedos n6s. qu*-nes
da osicolcKla. esta — da eoclclo- ergulhamce da noesa condlçAo de
^ 

lh-A:'f--ry_.

Assim,

de forma tal no «f-udo daa quas-
t6ss nessas « tudo quanta d.a
T»sp«:to As nesses tradlçOea «A»
nossas rlqueae», qua todos sao:-
am, qua lenge, ninguém melhor
•«d!» te.- o sdvegado da quais-
quer queatOes qu» porvantura
h:uvss»eme« d« sustentar no e«-
nsrlo internacionil.

A carreira dipltmatlca ' de Rio
Brtnco * simpíes. A Bepublloa
fiA-'.h» a Suo«rlttt«nd«nei* Geral
de ImlgraçAo na Buropa; o Oo-
vsms ds Floriano l«va-o a wss-
hlngton pira acempanhar. Junto
ao Presidente Cleveland. a d«fe-
ea do» neesos direitos na quee-
tto ds limites cem a Argen.lna;
Pruiente Cs Mirais lari-o « Ber-
n«. ende defende o nor»» direito
i!qu:do tebre a fronteira do Oys-
poek. Vitorioso nos dois préllos,
é ministro plenloounclario «m
B-rllm. JA. entto,

B8COLA KÓTORNA JOCW JM
AI/BKOAR

' Muito imponente íoi deveras a
taiAt. eem a qual a etcol*. notur-
na municipal que funciona aa
Esoela Joeé d* Alencar, no Largo
do Machado, Inaugurou a bltollo-
teca para cs s»us alunos. Z', allAs
a pr.enelí* escola noturna queinstala «iae aerviço.

A mata íoi presidida p«la dlr«-
torla da agremiaçAo dt alunos
qü: dlrljii a biblioteca, achando-
ae presentes, além de todoa os
elunes e professores da eseola, o'
Professor Astroflldo Borges, su-
psrlntsndido dos cursos de Con-
tinuíçAo « Aperfrlçccmento.

Aipós ser lavrada a ata da lçs-
talaçto, falaram diverso* alunos
entre o« quais: JoAo Fauster,
Valfrldo Lumeprlsl, Xst«r San-
tana. Roa* T«lMlra e Valdir Cruz,
què produziram discursos, recita-
ram trechos dc Humberto de Cam-
pea e poesias. _ - -

A. festa transcorreu entre as
mais vivas d«monstrsç6«i ds «n-
tuilasmo, tendo ¦ o Cr,; Büpcrln-
tendtnte Astrcgildo Borges enani-
(«nfio o mu grani* contenta-
msato com a alma, grsndlctacuja inlelpçAo «ssCatlra.
XSOOLA VieCOHDK DB OAlVJll'.

O diretor dsst* eaocla no Ioüv_-vel Jotulto da «atlmUlar a anil- ,eaçAo dos alunos do curso de De- isenho Industrial seb o proveiomagistério do PnsMasor Peaxo
Paulo Bernardo Baste*, houve
por bem premem um concurso
entre cs alunos . do ultimo «no
do curso dando oomo matlrp umdeeech» de um automovíl dertl-nado a uma "Radiola". o qual •»-
ri «moutado ritoro«ament« aaa
oficinas da.«acolá pelos alunos.Concorrerem ao cortam* os se-
gulntes discípulos: — OaldlnoSoares Partira, H*II da Morais,Heitor dos Santos Malhado. Leo-nel Batista da Silva, OrlandoPais Lima a Bubeas Pedro Naguel-
ra.

A cem-üio Juictdora ílcouoonstituida dos tsgulnUs pref«s-eoctt: — Dirstc: Dr. "Valter Fra-
«nkel, Adalberto da Matos, Mo-
destino -Canto, p.dro Paulo Ber-
nardo Beatos e Manual Pereira
Soares.

Dspols da munlclcoamente exa-
minados os prcjstcs «l«rt>ersdâs
pelo* r«f«ride« aluas*, a «omlaslo
julgadrrs unaaimim«nt« clss»!-
ficou. r«qpe«t_VMMnt«, «m 1°. e
9*. lugares, cs ecneurrsntos; LSo-
nel Batista da Bllva • Oatdlno
Bosrss Pereira qus foram viva-
mens» cumprinMatsde*. peles
corpos deecnts • dlseani* da cs-
tibellclmsnto.

iNiarrrrDTo br asujbero db
B.NSHNÒ

Na relaçAo de alunos do Insti-
tuto--Sra6ileIr<i':odo ¦ Ensino "que-
mais se distinguiram durante o
oiaa de Setembro, organizada pelo
seu diretor, professor 'Luiz Paula
Freitas, figuram os srgulntea:

Alex Bastos," Edl Rogério de
Almeida; Jcel dé Almeida, Maria
Cândida e Maria Aparecida Abe-
lha, do Jardim de Infância; Cçn-
eeiç&o Meireles, Silma Fonseca,
Mario Sales, Calbl Rogério e Icléa
ds Oliveira, do 1°. - Primário;
Oello A. Ferreira, Celso Trindade,
Luís Albino, Amlr GalvAo e Ma-
ria Sales, do 3°. Primário; Mirtes
de Almeida, Zoé. Freire,' Gilberto
Nunes, Ceila Al' Rego, Edmundo
• Bdmea Cabral, Luclo Almeida,
Amllcar Guimarfies, Paulo Lo-
toosoo • Olselda Fonseoa. do 3°.
Primário; Agostinho Queiroz, Ra-
ul Mendes e Mario. José Pereira,
do Ounso de AdmleeAo.

GINÁSIO AMBRJCA
R«sultado das provas parciaisde Setembro:,.
Kuclldea Nleto Ferreira — BS.
Cândido de Oliveira — 80.
Qu araci da Silva — 7â.
Joeé B. Moura Junior — 65.
Geraldo Q. Sá — 55. •
Manuel A.- Lopes Graclo —40.
Jocellno Xavier Santos — 60.
José Lopes Graclo.. — 40. •.
NAo compareceram:- sete alu-

nes.
OINA'SIO RAMOS ":f.y

Na eala "Prof. Domingos Ma-
gartnos" reallzou-sè ontem m pro-vi finai do torneio de Geografia,
Ciências e Historia do BrasU cor-
respondente oo mês de Setembro,
t*n_!_-so verificado o seguinte ...
sul tado:

Prêmio "AureàA Xavier" — . 1°
lugar a— Ma Kocher; 2° Iujfir —
Dl-:é Casar de Oliveira; 3o lug>ir— José Paulo Paseslrell; 4° lugar—: Adèllna Carneiro; 5° luaar
Híieca Rcdrlguss.

P.i'-'-" "~ '¦.-.•leo

Na ultima sessio deste Centro
o Presidente, enaltecendo- a atua-
çao do Vereador Frederico Trota,
no aumento de vencimentos do
troíessorado, pedlo retUIcaçAo data publicada, .'visto ter havido
lamentável omisaAo do nome do
operoso legislador como "dos quemala fizeram em prol dè tão Jus-ta -asplraçio da classe. '

Bm.seguida foi aclamado Vice-Presidente do Centro, a Prof asso-ra D. Vloentlna Neto Reis quefoi saudada pelos Professores
Muclo Cordeiro, Carlos Franco,Jullo de Menezes, Alexandre Ter-x.slra. A.'Ca-íalcahtlé Benjamim'Vasconcelos, agradecendo, visível-mente emcclanada. A nova direto-ra têm sido Incansável «m todasas campanhas da.claese.

Por motivo de doença do rela-.'tor dal reforma dos. Estatutos,Profassor. Albuquerque: Gondim,ficou b 'assunto "adiado 
para a

próxima segunda-feira. .Foram aprovadas as seguintesdeliberações:
a) •— Designar o Professor Ar-mando Fajardo' para representaro Centro na conferência que oprofessor Ivan Lins, fará sobrea personalidade' de BenjamimConstant;
b) — Voto de regosljo pela san-

çAo. do decreto tornando obrlgatot-rio o Hino Nacional em todas asEscolas. . ¦
o) —"Louvar ó projeto apresen-tado A Câmara dos Deputados au-torlzándo ao Governo a mandar

publicar e premiar «a. curas - dl-ddtica* que o merecerem, quan»do da autoria dos prof escores.d) — Aderir As festividades ao"Dia. da Raça", promovi dea pelasAssociação Brasileira de Educa-
ÇA.O.e) — Assistir A conferência sob.o T&ma "A criança e o Oomunls-mo" pelo Juiz Dr. Sabola Lima.

, f) -^.Louvar a sugeetAo do pro-veto «ducedor, Professor Baltazarda Silveira, no tocante ao-apro-veltamento doe «ipisodlos hlstorl-cos para desoriçAo nas aulas deLíngua Brasileira da* escclas mu-
nlclpai6';.

g) — Consignar o» aplausos do
Centro so professor Ivan' Lins
pelo eeu notável curso a respeito
do "48: Centenário' de Srasmò",
o grande filosofo de Totterdm.

h) —Solicitar A Oamara Muni-
cipal amparo A femllla.do funcio-
narlo, a exemplo da Câmara, dos
Drputcdcj, amparando a situa-

„»=£OBHÍom»nt* T^fSrenèiasTso-' com 200 contos de réis na extra-
if? £ ÍSS?SÍ te^ritífíSo no Ç&O dd dia 26 de ¦ Setembro,, íoibre o ensino (especializado no vendld0 hesta Capita, .peià-Cssaeauçaçao e Guimar6es e pago a Augusto Pi-

res, funcionário municipal,, resi-
dente á rua Felipe Cardoso n. 7,
casa i, Santa Cruz,— Silvio M.
Sandermann.. do comercio, resi-
dente á ruà COttà, 52, Meier -r-
Cleimah Germano, rua Santos
Lima ij. 23. easa 3 —: Homero
Gomes Santos, comerciario. resi-,
dente ém Barra Mansa, Estado
do Rio. ,(C 56425

plano nacional de
sobre o ensino.de vellgião, am-
bos da- série promovida pela C.
C.BE. sob os auspícios do Ml-
nistro Gustavo Capanema. c

DESCONTO EM FOLHA ¦

Devem ser entregues até a
próxima sessão do Conselho as
declarações dos. sócios que de-
sejam este desconto. >. - -

' 
HINO NACIONAL

Pol dirigido ao deputado Bae-
ta Neves uni telegrama de fe-
licitações pelo seu K?Jetow^fc
tivoá exeouçâp.doHina Nacio-
nal « Oía" saHaBnadp ,pelo Sr.
Presidente da RepubUca., . ,

I çio-dasiproles numerosas;

ROTARY CLUBE DO RIO
DE JANEIRO

Em- sua reunião de: hoje o
Rotary Clube do Rio de Janeiro
comemorará a data portupesa,
transcorrida a 5 do corrente. .

Acham-se convidados o Sr, Ml-
nistro do Exterior, o S^E[nba.1-
xadore o Sr. Cônsul Geral de
Portugal; além de outros mem-
bros da Embaixada e do Consu-

Como orador oficial falará' o
rotarlano Dr, „Oscar_ Santana,
presidente da Comissão de ser-
viços Internacionais.

POtlCIA MILITAR
O 12° ANIVERSÁRIO DO 6o

.BATALHÃO
O 6o Batalh&o da Policia Ml-

tomemora,:, hoje, o 12° aniver-
sarlo da sua creação. •

Essa: date serã comemorada
no quartel da rua Barão de
Mesquita com Interessante íes-
ta que terá Inicio ás 15 horas."

- .: ,«.i.» .' 
"':'¦. •'

"UGHT" — — Ò número ' de
"Light", cOH«s_>ond«nte_ ao mês
de Outubro corrente, nAo- dostoa
dos anteriores, quer na sua feição

>technica -quer na parte literária.
Suas paginas - oferecem eo lei-

tor um aspecto agradável ertls-
tico e a matéria é atraente «
aarada pela sua variedade;

Assim é que encontrarão* «m
"Light" novelas, contos, poesia,
reportagens': sobre os diversos ser-
vleos da Companhia bem como
em tprno do movimento esportivo
dos seus funcionários.

Publica ainda um, suplemento
em rotogravura com fotografia*
dos escritórios remodelados da
«dmlnlstrãçAo na rua Larga,

U. T. L. J. *-. ..-¦¦
¦ Da U.T.L.J. -ÈOUcHam-nos a

publlcaçAo da seguinte noiicia:'.'A. Unlio idos Trabalhadora- d»
Livro e . ido»Jornal, no .lourav-il
Intuito dè -proporcionar mjiio?', ís-
cilldãde de reúnIAo aos sem ar:o-
ciados, transferiu' suai ¦ sida s<r-
ciai para a rua dá Conoelçflo- ii.
sobrado, telefone. 22-8343, cr.-.': ís
ach* • condignamen .e inscal:.'.'. •

Além: disso. or_«nlzou Iimí- ?
para seus diversos servlçsf. err .
escalado um diretor dj - - :;
se encontrarA eempre ao !i.i;'.r
de.s;us associados."

sem vencimento::;
desde julho

Escrevem-nos: •-. i"Sr. Bédator. —¦ Desde Jullw
oue alguns funcionários c.?...--.
tados da CQtómlssâo. Clntral: uj.
Compras do Ministério da i X-s.-*
zenda'estão atíi átrszo no raj;-.
blmento dos seus ttodes.os o.d -
nados. EstAo em Atrazo ju-la-
mente os pequeninos ..funciona*
rios que vivem com mlngurioa
ordenados. Os magnatas oa rs-
partiçAo. aqueles 'qué vivem ».
tripa forra, gozando vAntager.s o
ord:nados polpudos, es.es, sim,
est&o perfeitamente em dia-, _r.%ír,
a satisfeitos. .-' -

Atribuem os prejudicados e f;.:-
ta de pagamento A nagllgmcia.
dos responsáveis pela ceníaçó.0
das raspectlvas folhas mansa.s O
que é certo é, que este «Jtsdò c;
coisas tem acarretado grandü u.-
fleuldades Aqueles modestos íu.-.-
clonarlos, muitos dos qua:6 eko
moças- pobres, necessitadas, que
nao podam suportar por jr.ai»
tempo as conseqüências deeor-
rentes desse descaso Imperdoável.

por noseo Intermédio, esses mo-
destas funcionários fszem um
apelo ao Sr. ministro da Fáaenda
no omtldo de ser ordenado o pa-
(tamento dos seus vencimento*
ataazados. O pedido é Justo, mui-
to Justo, « por Isso «atamos cer-
tos de que o Sr. ministro, provi-
denciar* a respeito Indo «o 50-contro da* prementes nscsasiaa-
dès desses humildes ev dedicado*
servidores db Betado..-, ¦•- <<.£, T-otM" —' ¦ 11— •--•recrr^ eo ••/«¦•- . . taraimacjm__.. u— .—. »~.0—  -

NA UNIVERSIDADE D CAPITAL FEDERAL

I ENSINO FEDERAL

I brasileiros,
pslcciogia soei»! cria Rio Branco. Rio Branco 2°.. Jo-

ESCOLA POLITÉCNICA
A pedido do Diretório Aeade-

mico desta Escola, hoje, ». das
14 ás 15 horas, ficam suspensas
as aulas, afim de que os alunos
possam assistir á conferência do
Dr. Gustavo Armbrust, Preslden-
te da Cruaada Neelonal de Edu-

,_.-_.„ ..... , E_tào convidados a comparecer
._-., proclamado 4 secção de Estudante^lm de
de st de D*«m- devolverem livros que esteo em

^^Wy^i ^^^^B ^ff^^B _____'.*_W __W^^^,'-''^irí'Vi^yftT,4%^'''r ¥i'*^3
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pela lei n">. 7S4,
bro de 1900. o - j~.*.^..,~,  - ^ » ^_____.- -- _~rm__ , ,.:
tiltiro'-. isto pelo* relevante* rç$ aefnintes: Renato ura.Benemérito Bra- »_eu poder, o* aluno* e engenhei-

„. ponro, -^ng^«-^^--
,H0^d.de. 

" 
.t. d.' Unçaniento __ P^día, ***>S_ÍS_____Ím'__\\t lCm^.a"aeZrZ f„V «Pa.',»d.' ta'mbem"a cVrimènU do Unçamenlo

llm. oue Ilea*» ums ver construído. Incorporado A aludida "Vila •**!";*?,* il„„a„ narte da futura -VIU Universitária". A' sole-
da ?jrr& rieNV,s. Senhor, do Bom Concho. ttrHP^rt?,n<rede"ís: Sfò™" do 

"TTrett* da Republica e Ministro da F.ducaçAo;
S_d,X^mp.^e«m representantes d« aIUs 

S-^^dT-xmm Sff hSSt rort. professora estudantes « outras Pe«oas grada."So 
P«?eToC do" m.7rilo Feirai. ÍSresè.UnU do grande
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Travada violenta batalha na Província de
Granada com a colaboração das

••MADRID, 8 ÍH.. — Foltrà-
vada' violenta batalha ein. Isnal-
loz. na. .província de Granada.
As tropas rebeldes eram constl-
tuidas, ~ na; sua , maior parte, - de
atiradores marroquinos. Houve
combates, com a intervehçfto de
esquadrilhas de aviação. Aviões
.governamentais bombardearam
as. linhas dos rebeldes. Em .ré-
presalia, aviões nacionalistas
bombardearam as vanguardas
governamentais.

Numerosas .bombas lançadas
pelas aviões rebeldes pesavam
250 quilos. 

' 
...

Um comunicado oficial dlslri-
buidò. ás 22 horas, anunciava que
rias frentes • norte e nordeste a
situação não: tinha sofrido ne-
tiliuma modificação. .' Na frente;
de Aragão forte coluna rebelde
atacou Barbastra. Na frente .sul
rema absoluta tranqüilidade.

Em. Navalperal! e ná frente de
Toledo, as forças rebeldes, desen-
çadeórám violentos ataques.

Continua a batalha em redor
de Oviedo.' Os comunicados ofi-
ciais reconhecem qúe as tropas
rebeldes:do,'general Aranda es-

tão ainda entrincheiradas ha cl- localidade, o representante . da

dade.' Sabe-se que esse general
espeni reforços de Valladolid e
Coruna. Não sé pôde . -ainda
prever quando terminará a ba-
talha de Oviedo.

Na Andaluzia prossegue a luta
ao norte de Cprdova, onde as
operações dos rebeldes s&o díri-
gidas pelo próprio general Quel-
po de Llano.

Confirma-se que a avição. re-
belde lançou centenas de bom-
bas contra Navalperal, Sostillo
e La Dreda. 03 aviões' rebeldes
voaram a 300 metros de altura,
impunemente, porque nfto havia
nenhum avião governamental
para enfrenta-los.

No momento em que o,.re-
presentante da Agencia Havas
chegava a San Martin de Vai
de Iglesias umá esquadrilha de
tres aviões rebeldes lançava
bombas que atingiam a séde do
Comitê de Controle e Hospital
da Cruz Vermelha. Noventa mi-
licianas acabavam de deixar, a
séde do Comitê, onde haviam
passado a noite. Não houve ne-
nhuma vitima. Deixando essa

Agencia Havas atingiu Hovo" de
Plnares. A' salda dessa, póvoa-
ção; o comando deu ordem para
deter os' automóveis; ;.E* que os
rebeldes-tinham conseguido • sc
tafiltrar na estrada, 

'ameaçando

surpreender os governamentais,
. Poi eise o momento mais pe-
noso do dia. Ao cair-da-tarde,
San Martin de Vai de Iglesias
foi novamente' bombardeada por
cinco aviões rebeldes.'-, Tinha-se
a impressão de que esses aviões
eram' orientados ' 

por espiões,
porque as bombas caiam sobre os
edifícios onde se acham instala-
dos .'os' entrepostos de: ylvares é
material de campanha.

Ó, representante da . Agencia
Havas percorreu as estradas em
redor: de. San Martin de Vai de
Igíesias, repletas de fugitivos, o
que. lembrava o êxodo ha gran-
de guerra.1 ¦ Havia .pessoas que
.viajavam. em "camionettes" e
charréttes. Outras carregavam
sobre os ombros, os objetos ds
maior utilidade, como' roupas de
lã,-cobertores; etc. '''.'.'

As mulheres procuravam de-
.ender as crianças dos rigores do
frio, qüe tem sido intenso, .:

A; ASSEMBLÉIA DA LIGA IAS «ES
Aíi-JK.CIAiS.v QUE. A LIBRA. SEIt.V.'NOVAMENTE DESVALORIZADA

~C_ENEBltA,' 8 ¦ (H.) — Comentam-se; as Informações publicadas
no. estrangeiro secundo as quais a libra esterlina' seria. dentro em
pouco novamente, desvalorizada cm cerca ile 10 a 13,"i". Essas nó-
ttelàs.sflqíjt.ràtailas com muito Interesse nos círculos da Liga das Na-
çõcü". ; ejn Vvlrtji.ile' .dós esforços tentados precisamente em Uenebra
::fln_" de que fosse tirado lodo o partido possível do acordo anglo-
franco-amcrlcano, celebrado cm 20 dc Setembro ultimo. O enviado
especial'da'Agencia -Havas cm Uenebra interrogou um delegado bri-
taiilco qiic desmentiu . categoricamente' .esse boato, declarando quese b _*t_rjl.no..sofr,er.aln.d~ .qualquer" oscilação, esse fato será'conse-
qüencla dos movimentos do ouro. Inevitáveis, nas atuais clrcunstan-
elas,, mas quc nos. círculos flnnncelros britânicos ntto se cogita, • cm
absoluto; de umá nova desvalorização. '¦

AVCHINAv.E-'A* LETÔNIA SE-
...;RAO R~~?RESENTADA~Í

NO CONSELHO DE MEMBROS
••: NAO-PERMANENTES,

OENEBRA, 8:(H;) — Reuniu-
se,hoje,, !ás, 17.30 hoi*as, a as-
sembléia dá;-Llga'-'das. Naçõss
sob a presidência ¦ do Sr.. Saave-
dra Lamas.

Depois de ter sido concedido
á China o privilégio de reeleição,
a assembléia elegeu aquele país
e a Letoma para as cadeiras vã-

, gas de' membros' não permanen-
tes do conselho por 51 e 49 vo**
tos, respectivamente. '

O numero de cadeiras . fica,
dessa .formai elevado a quinze..
/COLABORAÇÃO DOS GO-
VERNOS NA SUPRESSÃO DAS

RESTRIÇÕES AS TROCAS
COMERCIAIS

GENEBRA. 8 _'<Hi-) — Na re-
união de hoje do comitê epo-
nomico e financeiro da S.D.N.
ois representantes", da África do
Siil. Bulgária e Iugoslávia afir-
maram a, vontade dos seus go-
verhos dò, colaborarem na ¦ su-
prcôsão' úas restrições âs trocas
comerciais.

O. delegado Ua Bélgica, apoia-
do pelo da Holanda, tratou da
convenção eòbrc a propaganda
comercial.;

Deiols da. Intervenção.do dc-
leg.íçlo úo Uruguai, o Sr. Camp-
beli*'-. ca . Nova Zelândia; regis-
troa-que "a assembléia, atual foi
um i, cias que causaram a maior
decepção que fosse possível lmá-
glnar";; mas : acrescentou qüe. á
despeito, da esterilidade dós tra-*
balhos -da assembléia, era ain,-
da. Justificado abrigar esperanças
a respeite dos resultados dos de-
bstes da tejuhda comissão.

O delegado neo-zelandêa re-
eclava, entretanto, que: as me-
d idas encaradas ficassem aquém
da realidade, ;e desejava que ten-
lo. a produção como as trocas
miviidlal*. fossem organizadas de
acordo com um'plano racional.-

O Sr. Rosenblum expôs a si-
tuacâo ecoaomlca.ua U.RJ3.S.
DKSIGNADOS DOIS NOVOS
MEMBROS'PARA A CORTE

. DE HAIA . -
GENEBRA^ (I , (H.)..,.—,. A as-

seniblela 'da.S.DJI. designou pa-r
ra Juizes da •' Corte Permanente
d a Justiça Internacional de
Hala: ó'Sr; Manlsy-Hudson, can-
cliOato ii03 , Estado. Unidos," por¦IS votos c o Sr. Marskjold, can-
dldato. da Suécia, por 38 votos.
Eçte ultimo exercia, as funções
de escrivão: do. tribunal.

Os dóls' candidateis;'-anterior-
mente - ind içados - pelo .conselho,
tornam-se *._slm;'., membros da
Corte.de-Haia.:

Os trabalhistas britânicos
desejavam evitar uma re-

união fascista',1 ¦ ¦¦*" ¦ ''-¦•. ~

LONDRES, 8 tH.) — ó pre-
feito Jammes Smitl», ao qual a
secção.local :trabalhista tinha-pedido que proibisse a sessão
que a "Britiah Union ¦'.' Pasclst"

Setende. 
realizar Sexta-feira. A

rde, declarou .que. de direito,
não podia fazer tal proibição.

Os delegados: responderam que
iam empregar .todos os meios

?iara' 
evitar i que os antl-faseis-

as. que no mesmo dia efetuam
outra, reunião, entrem- em~con-
tacto cem os seus- contrários,
mas que. tornavam: o prefeito
responsável peles desordens queviessem a ocorrer.

Homenagens dos cir ur-'
giões argentinos aos seus

.colegas do Brasil
BUENOS AIRES. 8. (H.) —

Prosseguem com sucesso as ses-
*òt* do Congresso de Cirurgia.

No almoço do Jockey Club., ofe.«.ido «os delegados e_tr_,ns5_lr~-,
o p-»__.dent. 1 Sociedade de Cl-ror-gls do Rio de Janeiro {•_ tn-• t.cga a varlc-s ásl—'doa dos dl-
plomas d. poctoõ t"*..-_ipondentes
dewa Instituição.

:'. OS DEBATES SOBRE AB .'• ' QUESTÕES f" ' -1, '
ECONÔMICAS E FINAN**"''!¦'.

OEIRAS••*,- •>" '.:'
• GENEBRA, 8 <H.) — O, tra-
balho.. das diferentes comissões
da Liga das Nações.' chega ao
fim. Multiplicam-se as sesões.
afim; de serem ouvidos os ulti-.
mos oradores antes, que sejam
votados' os relatórios é as reso-
tuções que serão, apresentados &
assembléia. ¦-¦.'..'. ¦ ¦

Al' comissão examinou esta
manhã o regulamento interno da
a. sembléia. A: 4».: e a 5V. comls-
soes se reunirão no começo da
tarde para; prosseguirem na dls-
cussão do orçamento do institu-
to e das questões sociais.. -

, Os debates sobre as- questõeseconômicas e. financeiras con-
tinuarão de manhã e á noite
na 2a comissão.

A própria assembléia íeunir-
se-á ãs 17 horas, com mna or-
dem do dia ossás carregada, nois
deve estudar a reforma do pacto,
proceder â eleição dos Juizes.da
Corte de Haia e dos membros
suplementares do conselho e ador
tar os diversos relatórios .14 pre-
parados por suas comissões.
A CONVENÇÃO SOBRE; A NA-
OIONALIZAÇAO ADOTADA'."; 

EM MONTEVIDÉU
GENEBRA, 8 (H.) — Em

reunião de hoje a primeira co-
missão adotou a resolução apre-
sentada pelo Sr. Gajárdo, re-
presentante do Chile, e relativa
á' convenção sobre. a nacional!-
dade adotada pela conferência
dè Montevidéu de 1933.

A resolução do delegado do
Chile.visa chamar a atenção- dos
governos signatários para o fato
dc que ' a convenção continua
submetida á ratificação de todos
os Estadcs.

A sgeunda comissão prosseguiu
nes debates de organização té-
cnica.
»p,Sr. Benayídes, de.cgado do

.UriigÜEÍJ, relembrou" oi trabalhos
empreendidosr peles . peritos a
respeito do comercio de carne j."-.

, . Acentuou, poí^óutrò lado, qúé
havlaip sitio elaborados projetos
de (convenções.,,nesse' sentido' o;
pedi u ; qúe a ssgunda comissão
chan._S-e a atenção para a lm-
portancia do problema.
UM PROTTESTO DO DELfaGÁ-

DO DE DANTZIG V ,
: GENEBRA. 8 (H.) — O Sr.

Grelzér, presidente 
' do Senado

de. Dantzig, que em Julho ul-
tlmo se Iez notar .'pela vlvacl-
dade da sua- atitude perante o
Conselho da Liga das Nações,'
dirigiu- ao secretario gera).desta
entidade. Uma .'carta em que pro
testa contra' o ¦ fato cie ter sido
privado de dar a conhecer a sua
opinião no d^a 5 do corrente,
sobre as questões de Dahtzlg,
assim: oomo' sobre-' o - ordem.' do
dia do Conselho.

O Sr. Joseph - Avenol respon-
deu-lhe dizendo que . a Cidade"
Livre e os seus representantes
tinham sido informados, dos dè-
signlos do Conselho* da Liga das
Nações, nomeadaminte o Sr.
Bottcher, auxiliar, do* Sr./Orei-
rer.'* ,'»..>A «.-?;.- ¦-'-'"--
RECONHECIDA A VALIDADE
DOS PODERES DO REPRE-': 8ENTANTE DO 

'BRASIL 
,. '

GENEBRA, 8 (H.) — A as-
sembléia da SDN. apôs a ln-
tervcnç&o do Br, Garcia Oldlnl
procedeu á eleição dos juizes da
Corte Permanente de Justiça In-
temacional de Haia. depois de
reconhecer a validade dos pode-
res des representantes do Brasil
e J&píLo. Estados que não fazem
parte da SDN. mas são signata-
ries dos estatutos do tribunal
dc Haia.

Assim, tomaram parte na vo-
tação, o Sr. Jcão Carlos Mu-

son, nascido em 1886, é desde
1032. presidente da- Sociedade
Americana- de Direito. Interna-
cional, desde 1927- diretor . de
pesquisas de direito internado-
nal na'Universidade de Hatvard,
conselheiroT técnico junto: á-'de-
legação dos ' 

Estados' Unidos á
conferenòia pára: codificação do
direito Internacional e :. membro
da .'corte de arbitramento desde
1933. ;. , V ,': .,'-..'. -.

A VISITA DO CARDEAL PACELLI AOS
RESTADOS UNIDOS

ACREDITA-SE QUE O CARDEAL DISCUTIRA' O, RESTABELECI-
MESTO DAS RELAÇÕES. DIPLOMÁTICAS DO GOVERNO ••

• , ... .., AMERICANO COM'A: SANTA' SE* ' - "y

• NOVA VORK, 8 (H.)¦¦—¦ Pelo -vapor "Conte dl" Savola" cliegóu
o Cardeal Pacelll. No seu desembarque esteve uma delegação ecle-
slastlca presidida por Monsenhor Lavnlle, bispo còadjutor ile. Nou
York."Compareceu também; ao- cais, afim de saudá-lo, nina consl-
deravel massa dê povo. Nilo compareceu, porém, nenhum represen-
tanto - oficial do governo.' Interrogado pelos representantes Ua lm-
prensai declarou o cnnleál que a eua viagem' é de caráter absoluta-
mente privado. .Acreditam,' entretanto, os observadores que a missão
do cardeal' ú discutir a quest.o do estabelecimento de' relações diplo-
inatleas entre o soverno dos Estados Unido, e a Santa SC-. .:

A Bojivia opõe^sè, formaliiieiie, ã in^
talação de famílias israelitas alemãs ho

território Htíg^
OENEBEA, 8 (H.) • — A ln-

tervenção do delegado 'perma-

nente da Bolívia, Sr. Costa du
Reis, perante a sexta, comissão,
relembrou bruscamente aos mem-

A DESVALORIZAÇÃO DO FRANCO

nlz. em nome do Brasil, e o
delegado" Japonês."• Ao mesmo tempo, realizava-se
a escolha no selo do Conselho,
visto,que os membros da Corte
de Haia devem reunir a maio-
ria absoluta da assembléia e a
unanimidade - do Conselho.

O candidato dos Estados Unl-.i ,_,_,,-^_„-_„„,. „„¦ ^.,x„ ,,__-¦-rins' AvnlhiHn Rr Tvrnnlpv Hnri.,' inaispensevela oo exlto das ope-aos,, escomiao, ar. MJiuey nua- ] ^ço^^ ^g olllda impe_irõo que
qualquer, Indiscreçüo- porsa íaclll-

V
O BEICH DESMENTE A IMINEN-

TE A DESVALORIZAÇÃO
DO MARCO. '

BERLIM, 8., (H.) ¦-—- Os clrcu-
loa competentes do Reich desmen-
tem- novamente a noticia de fon-
te nort.-tuncrloana que -anuncia

.como Iminente a c.e>3velòr!-:-ç~o do
marco. '-., ': . :.
O. ÍBÀNOÓ DE FRANÇA TOMA
MEDIDAS JULGADAS INDISPEN-

SAVEIS AO ÊXITO SE'SUAS.
... ••',. OPERAÇÕES. '.-",
PARIS. 8, (H.) — Durante < a

reunido do Conselho geral do
Banco da França o governador Sr.
Paul Laberrlrie; fez. ás seguintes
djclaraçOes: "Desejo salientar des-
de Ji quo os p-»_lxnos. balanços
hebdomadários ndo preclearSo os
movimentos do fundo de eetabl-
lizaç.ao.,: . ' ¦¦

-Esse fundo í de dea bilhões,
fornecidos em ouro pelo Banco,
fornecimento _~re qiss con;tQ no
ba? nço-.de 3 do "corrente. •

O fundo de cstablllcação adqul-
,rlTã*'ou venderá ouro ao Benco.
como Já vendeu Importante soma
mo». es. compras eas. vendas nSo
correspondem •¦'¦ os suas opsraçõeí:,"deolaro-o, desde i Já formalmente"
e; portanto, nossas operações serfio
de -caráter -eecrm*-*.: '*,.-'¦..

. 'íSerá inuMl pidlr quaisquer ln-
rorma'ç6_s-tanto sobre catas, opc -
rações como, sobre ,o; eervlços"tlo
Banco.e os,"do Ml:-'-t';rlodas;,Fl-
nança...- Nenhuma Informação ee-
rá dada a qu.m quer qua seja.
S;rá Igualmente Inútil esperar quea leitura dos balanços h.bdoma-
dnrios possa aut-.rlzar deduções
que apresentem . um valor' qual-
qUer.E-vsas medidas náo sáo somente

tar a especulação sobre câmbios'
VOTADA A DESVALORIZA*. IO

DA COROA :¦-.; -ir.
PRAGA, 8, • (H.')".' -i A Oamara

votou >o projeto 'de, lei,relativo- i
desvalorização da ooroa. Contrario-
mente ao que, fora antes .previsto,a taxa de desvalorização cotada
para Camara 6 ligeiramente mais
elevado .por**-'.-.ito, ao Invés-de oe-
ellar entre 106,6 e 15.98 por cen-
to, variará entre 10,3'e 18,8.

O projeto'aslsm modificado,, foi
votado pela collgaçáo governamen-tal e Imediatamente remetido ao
Senado, que Iniciará ~ua dlscus-
eiothoje'a-n.lte.-.' . ,",< • •'.
A SITUAÇÃO DO. B ALAKÇO DO'." •' ' : BANCO DE FRANÇA ' '

PARIS, 8,(H.)'—O balatiço do
Banco de França encerrado em 2
de Outubro de 1936, constate. 1".
Encaixes ouro, 67.358.742.140 * do
francos contra 30.111.283.677 do
balanço encerrado' ein 25 de 6e-
Setembro de 1936; 2". Bilhetes em
circulação ao portador ......:¦,:-
88.026.815.75S de francos contra
83.749.835.620; 3o, compromissos'á vista 94.85 _. 679.229 de trancos
contra 92.089.05:.798; 4°., pro-
porçáo do encaixe ouro em rela-
ç&o com. 0£ compromissos à vis-

,t_ ..00,47o!''^. .contra 54,420|°..
DlbLARÁçOES DO TITULAR

DAS FINANÇAS DA" ÁUSTRIA ."
VIENA. 8. (A. B.) —O Mi-

nistro das Finanças, Sr. Draz-

ler, e o presidente do Banco' Na-
cional, Sr. Kiehboeck, declara-
ram hoje aos Jornalistas que a
Áustria absolutamente não. tem
a.lntsnção de desvalorizar o"schllling". O Dr.' Draxler
acentuou que a Auitrla depen-
de em uma grande extensão da
importação de matérias primas,
as quais se tornarão mais caras
se' ela seguir a desvalorização.
O Dr. Kienboèck acentuou que
nenhuma nação'no mundo ex-
p.rimente colapso ao da Aus-
trlá depois da guerra, tanto no
sistema bancário como- no nio-
netario, e o restabelecimento íol
conseguido-depois dé um exte-
nuante esforço,- pelo que agora
não deve ser posto ém perigo.
O' Dr.' K.enboeck expressou a
opinião de que ò fato da Ale-
manha^não desvalorizar, -indica
um futuro brilhante para as re-
laçÕ3S comerciais austro-gér-
manas,.7" .:'•..••.''-.•

bros da SDN e, em particular,
c -3 representantes latino-ameri-
canoa ,a .existência do' conflito
paragüaio-bollviano, que, nas pa-
lavras do delegado de uma gran-
de República ' sul-americana,
"está em boas vias de solução,
mas aihdà não completamente
resolvido, visto que 

'.a 
cláusula

mais importante do tratado de
paz, a que se refere á questão
territorial, continua .pendente na
Conferência de Paz de Buenos"Aires..,;'".'_• .7'":

Nestas condições as palavras
do Sr. Costa du Reis não po-
diam deixar de causar sensação.' 

Não faltou quem observasse
qüe. o conflito subsistia, de fato,
dado que uma das partes inte-
ressadas; - ainda . levantava,'. de
certo modo, questões relativas é,
soberania do seu pais sobre'a
zpna que constltue o objeto do
conflito.

Para' outros a intervenção do
delegado da Bolívia, não poderia
deixar de ter repercussão no
continente americano é mesmo
em'Genebra.

Ignorarva-se,. evidentemente,
como: as delegações latino-ame-

AS RELAÇÕES SIND.JAPONESAS
SOLICITADA A RETIRADA

DE . MARINHEIROS JAPONE-
SES QUE AINDA SE- ENCON-TRAM EM TERRITÓRIO

-:¦'¦¦¦¦¦¦:¦ CHINÊS'- 
'.'-

.LONDRES, 8 (H.) ,-~ A Agen-
cia Reuter recebeu. as'' seguintes
informações de Shanghai:"As noticias favoráveis rece-
bldas.' hoje, do Nankin, "não
conseguiram'até. agora'pór ter-
mo. acs boatos, do perigo iml-
nente" de. ümà ação . direta de
Hong-Kong..A imigração, japonesa contí-
núa- -lum-ritmò que não .faz se-

.não acelerar-sé.. .".
Entretanto, nas .declarações

.qúe íf\¦ depois, da sua entrevista
com o,, embaixador, do. Japão, 6
primeiro,ministro da China de-' clarou novamente que os atuais

problemas slno-japoneses, n a
sua opinião, poderiam-ser resol-
vidoiapor via- diplomática.:- , ¦

As autoridades municipais de
Shangai' enviaram, hoje, segunda
neta ao cônsul .geral., do Japão,
pèdindo-lhc a Imediata, retirada
dos marinheiros japoneses qúe'ainda se encontram em territo-
rio'Chinês." •

SHANGHAiri^YH.) ¦'¦— 
''oo-

munlcam dé Hang-Keou que um
desconhecido lançou. a üma casa
de negocio de um. Japonês, uma
bomba qu©'.hâò explodiu. •
CONCLUÍDO O ACORDO..DO
REINIGIO DAS NEGOCIAÇÕES

NANKIN, 8 (H.) ^-Anuncia-;
sé .que em.conseqüência" dá^ lonr-
ga conferência efetuada, .esta
manhã, entre o' Marechal'

A Revolução na Espanha
As forças nacionalistas continuam bombardeando Malaga — Milicianos espanhóis tentaram

invadira fronteira de Portugal, onde pretendiam adquirir viveres — Travada violenta
batalha na provincia.de Granada com a colaboração das esquadrilhas da aviação —- "

Intensifica-se a luta nas frentes de Toledo e Oviedo 
'!'

A POSSE DO CHANCELER
DO GOVERNO DE BURGOS

VARSOVIA, 8, <H.) . — O
Ministro, da Espanha em Varr
sovia Si*. Francisco Serrat y
Bonastre, que foi nomeado Mi-
nistro dé . Estrangeiros do go-
verno de Burgos, devera. partir
hoje afim de assumir o seu
novo posto.
VAI , SER JULGADO O SR.

: PRIMO DE RIVERA
ALICANTE. 8. (H.) — En-

trará brevemente em julga-
mento o Sr.' José Antônio Pri-
mo de Ri vera, filho do antigo
dltadcr espanhol.

O Sr, Primo de Ri vera en-
contra-se presentemente reco-
lhldo ã prisão de Alicante.
EM UM PORTO. MEXICANO

UM VAPOR ESPANHOL PA-
RIA UM CARREGAMENTO
DE MUNIÇÃO »
CIDADE DO MÉXICO. 8.

(H.) —Informa o jornal cato-
Ucò'."Homem Livre", com segu-
rança, quc no porto . de Santa-
Cruz um carregamento de 10:000
fusis, pólvora branca para mu-
nlcões e carne seca aguarda a
chegada de um vapor, espanhol,
sexta-feira, :.aflm*de ser embar-
cado cem destino, á . Espanha.
Acrescenta o mesmo jornal efue,
muitas espanhóis, pertencentes
ás direitas, cientes da^-e fato.
vis.am ctivaments a guarda-mq-
ria-de Santa*Cruz,:T.nm^çon)o ó
Golisüladò-espanhol.daquíía-cl--
.dadeV ¦-:.¦•<, '~: ¦

REFUGIADOS .ESPANHÓIS:
QUE SE. DESTINAM AOS.

.;¦. PAIS-S . PLATINOS ,, .
:lÍiSBOA, 8.'Cjl.'> '• — A bordo

do1 "Monte- Sarmlento". segui*
ram hote para a America, do
Sul 300 refugiados ..espanhóis
que entem chegaram 

'a 
esta ca-

pitai, chi'trem especial; proce-
dentes de VIgo e Corunha. ,
INICIADO O BOMBARDEIO

D03 PONTOS ESTRATEGI-
QOS DE MADRID *•_

-ÇÍORUNHA, 8, (H.) — A 
"es-

tação de radio desta cidade
transmitiu - o 'seguinte - comuni-
cado: - -. ' ¦..'•¦ 7
.. O Coronel Yague, que acaba
de- regressar de Marrocos, vai
reassumir o comando das tropas
nacionalistas na região de Tõ-
ledo.'.:.'..'...•,:.•. i 7 :¦¦ ¦

As tropae libertadoras: encon-
tram-se presentemente. _a'*'-.déa
quilômetros de Aranjuez. -.':-,

O. Oeneral Varela foi recebi-
do sob vibrantes |; aclamações
pela população dc Santa Cruz
de Retamar. onde estabeleceu' o
seu posto de comando.

O Inimigo, que está cm fuga
na. direção de ' Madrld, aban-
donou 

'dez 
metralhadoras e

perdeu mais de' .trezentos ho-
mens. >.-,'••' ,,,'-.

' A aviação .nacionalista inl-
dou oom pleno êxito - o' bom-

bardeio das casernas e aerodro-
mos-que constituem pontos es-
trateglcos em torno de Madrid,

Íireparando 
assim o ataque de-

initivo contra a capital. -.
REINA O TERROR. EM

; 'SANTANDER
BURGOS, 8, (A.. B.) — Aca-

ba de chegar a esta cidade o
conhecido escritor,, catalão Con-
rádo' Blahco, • que ' conseguiu,

3uasi 
que milagrosamente,' fugir

a cidade de Santander, ainda'
ocupada, pelos comunistas. O Sr.
Blanco, entrevistado pelo_ re-
presentahtes 

' da imprensa in-
terhacional, declarou que cs còr
munlstas condenam à morte, e
executam cerca de 80 reféns na-
cionalistas, por dia; O.navio,de
carga, ancorado no porto - de
Santander; e -transformado em"cadeia", acha-se minado, ten-.
do recebido os guardas a ordem
de provocar a explosão, io me-
nor alarme nacionalista. Na a-
dade reina o terror; Os • anar-
qulstas ¦ nãb permitem, ao tri-
bunal revolucionário, pronunciar
nenhuma absolvição. Os conde-
nados ás ligeiras penas de pri-
são. são também cxecutaícs du-
rante. o'dla.. Grupos,'de;tt,;>~pí-
delros percorrem, as rua_i ,da cl-
dade..-eaqueando- a3 casas co-
merclals e incendiando. todas as
residenciais particulares i'e in-
dividues suspeito., comoslmpa-
tizarites dò: movimento revolu-
clonarlo: ¦¦ ¦ .- ¦* * ¦ ¦> .

Vários comunistas espanhóis tentaram invadir
a fronteira de Portugal, sendo repelidos

'¦'' LISBOA, 8 (II.. — Noticias aqui recebidas de Miranda do Douro
Informam què sc, deu grave Incidente na fronteira entre - um grupo
de milicianos espanhóis e unia patrulha da guarda fiscal portugufcsa.
Os comunista*, vindos da vila espanhola de Alcanlças, atravessaram
a Unha divisória nas Imediações da aldeia portuguesa de S. Alar-
tlnho dè Anguena e, ao qüe parece, pretendiam. chegar a esta po-voa.So para comprar viveres. Em melo do caminho foram sürpreen-
dldos pela guarda fiscal quc os Intimou a recuar e a regressar ao
território espanhol. Os milicianos obedeceram 4 ordem, mas quando
se. achavam perto, da. rala fizeram alguns disparos-contra ós guar-das portugueses qüe responderam á agressão .fazendo também usa
dás.armas. ' •'-

.Ighora-se' sc, da parte dos espanhóis houve algum ferido. A
noticia do Incidente causou sensação, nas povoàçiies da. região fron-
telrlça. ¦'•' . ,

¦ CAPTURADO MAIS, UM,
BARCO GOVERNAMEN-

TAL E -^.ZILADOS SEUS 
*

.:•' TRIPULANTES
GIBRALTAR, 8 tH.) — AnUn-

cia-se cue auatro barcos de pes-
ca, artilhados.' dos rebeldes, apri-
slonaram, hoje, um outro barco
governamental, nas., mesmas
condições. Segundo fonte segu-
rn, a tripulação do referido bar-
co, era composta da 23 homens,
foi 'a seguir, transportada para
Algc3iras.c*fu~llada, hoie.ás 24
horas. Consta qu. o barco.ago-
ra 'capturado foi que bombar-
deou Latunaía. recentemente.

Tchang-Kai-Chek e-.o Sr.; Ka-
wagoe, Embaixador' do Japão,
foi concluído um acordo relatt-
vo ao reinicio das negociações
tendentes a melhorar as rela-
çôes - sinorjaponesas.,'-. 

Essa-, negociações tinham sido
interrompidas à 23 do m~> pas-
sado. ¦':. •'." - ,.'., ¦•'¦:v..-
MEDIDAS DE" PRECAUÇÃO
t)AS AUTORIDADES JAPO-",':. íNESAS.-'..'. ,-.-

. NANKIN,.8 (H.) 
'— As infor-

maçóes relativas á assinatura do
acordo que visa'o reinicio, tías^
negociações slno-jnpõnesãs ,tl-*,
nham caiis^do. üma'.sensação ,'de'
alivio^; 

',','.;.''.,,..",;.;.,' ',.. .;„... ..
Soupe-se1Hrio.eritanto,,que fo:

hoje jegada üma'bomba numa
farmácia japonesa, eni Hangkéu.
A bomba nâo explodiu. As au-
toridades. japonesas tomaram
todas as medidas do' precaução
e reforçaram, imediatamente o
aerviço de patrulhas. .
O JAPÃO CONTA COM A CO-
1.ABORAÇAO CHINESA PELA
¦PAZ NO EXTREMO ORIEN1E

SHANGHAI, 8 tH.) — A ISm*;
baixada ,dó Japão, "na Ohma,
distribuiu:, o seguinte coniiuiica-
tío: - "Durante ¦ as. conversações
efetuadas entre o Sr. Kawagoc
e o Maiechal Tchahg-Kai-Chek,
este ultüno exprimiu seu pezar
pelo recente assassinato de um
marinheiro japonês na China e
manlfesteu desejoa.de ver resta-
belecldas as relações entre os
dois paises por'meio tle nego-
ciáções realizadas com espirito
de igualdade • e concessões mu-
tuas. O "Sr. Kawagoe observou
que. os recentes atentados po-
diam tér graves repercussões nas
relações sirio-Japonesas e acres-
centou que o Japão esperava
qüe o governo da China regu-
larizasse ds incidentes,; afim de
qUe osdola países pudessem co-
operar a favor da paz no FS-
tremo" Oriente.."' ,;•

Às forças nacionalistas bombardearam Malaga
'seVÍI-HÍV'-..!.)^— Durante o dia de ho.|_ ns f ifças aéreas na-

clonòl!.tas bomblrdeáram:Malaga onde causaram Importantes cs-
tragos. ''7 -

ESTA' SENDOÍ BWCBARCArto COMO ESTA' . C.ONSTnUIDO
O. OURO.-' DEPOeiTADO EM
MALAGA
MALAGA, 8, fA._B.):,— Oon-.

tinuou.. durante a noite, o cm-,
barqúe-ia. b&rdo ;do havl0-soy_ie-.
tico "Kràsslna'* ;de üm.g-atid^
numero 

'de '• -, caixas, contendo,
ouro cm: :'b'arra.':'ImP-rt?mtes
contingentes' militares contro-
Iam: as operações de embarque,
não permitindo a nenhuma,
pessoa aproximar-se:¦ AOtcpals,
eem' um salvo-conduto especial,;
visado pelo embaixador; comu-
nlsta, junto ao governo dè Ma-
drid..Sr. •.Kosemberg» . :7 :"-.;.•;'OS BEBELD-S,, OCt*TI-:'*

NU AM DOMINANDO O* ..;
ESTREITO-DE GIBRALTAR
oibraltar;.^ cH.yf-***-:--*-

rebeldes continuam "dominando
o estreito.'- A' tarde, dez aviões,
na maior parte' tri-motorts,
passaram, sem dificuldades.' de
Ceuta para a península. escar
lando em Algesiras. Quatro na-
vice chegaram a' Algesiras com
tropas e material de guerra,- á
tarde.' Dois- outros, '¦ vindos de
Mellila. com' quatro mil reigula-
res. chegaram à.n«ritè.' . '-;'•.'.'&

A coluna do General Mola ocupou Navalperal
TENERIFFE. 8 tH.) — O General Franco enTlou, &s 23 horas,

do seu quartel general em Salamanca, o seguinte comunicado ao
Radio Clube desta cidade:- "Na frente ils Haesca, um capitão, dais tenentes e um sub-
oficial passaram para as nossas linhas.

Na Andaluzia, dois contra-lorpr,), iros bombardearam Montrlgo.
A coluna ~o General Mola ocupou Navalperal.

. Foi derrotMla uma colona marxista que Impedia o rápido avan-
ço das nossas terças para Oviedo**.

O PRIMEIRO GOVERNO AU
' TONOMO BASCO

MADRID. 8"tH.) — O pri
roeiro govevno autônomo basco
foi constituído da maneira que
áe segue: quatro elementos.na-
cU>i.a_-.-a_-c-.tó-icas: Agülrrc,
nomeado para a pasta da Guer-
ra c presidência do.Conselho;
Mohzon, para a -pasta ;do lnte-
rior; La.Torre, t>ara. à das.Fi-
nançssTe Lelaaola ..para a da
Justiça c* Educação; um-comu-
nisto: Estigarribia. nomeado pa-
ra a pasta das Otíras Publicas:
trte socialistas-; Juan, Lostoyo,
nomeado para a-pasta do,Tra-
balho, Previdência c Comunica-
ções; Gracia, para á de Assis-
tenda Social, e. Asgar. para a
de Industrias;1 um da Ação Na-
clonallsta dá. Esquerda: Nardlz,
nomeado para a pasta da Agri-
cultura;, um da União Republl-
cana: Esplnosa, nomeado, para
a pasta de Higiene e Educação;
e um da. Esquerda Republicana:
Aldessoro, nomeado para a de
Comercio e Abastecimento.
O REGOSIJO DO EMBADCA-
DOR COM O GOVERNO SO-

V-ETICO PELA CAUSA DA
FRENTE POPULAR

MOSCOU. 8 (A. B.) — O
novo embaixador : da Espanha
na Rússia. Sr. Marcelino Pas-
eua. logo que chegou a Moscou
pronunciou um discurso pelo
radio, expressando a satisfação

de poder representar a Espanha
na União Soviética, "o unlco
pat~ que apoia á Espanha". O
discurso'. foi - seguido. de uma
conversação do embaixador com
os jornalistas, elogiando aquele
a compreensão dos Sovlets pela
causa do gov.rno da Frente Po-
pular, e. esperando que essa com-
preensão. seja mantida-,

CONDENADO A MORTE O
EX-MINISTRO BARWSS

BARCELONA, 8.. IA. B.) —
O Tri.burial Popular Extraordi-
harlo acaba., de .. eondeliar á
moi\o o ex-Ministro Barnes. Ò
Ministro Barnes deverá ser ex-
coutado, hoje ás dezenove ho-
ras.' '¦¦-¦¦
RECOMEÇADO, COM VIOLEN-

CIA,.O BOMBARDEIO DE
MADRID

TENERIFE, 8 tH.) — Anun-
cia.o Radio Clube de Teneflre
cm comunicado dai 23 horas: -

."Recomeçou o bombardeio de
Madrid. Mais 50.000 proclama-
ções.- incitando o governo e a
população a se rendect.m, foram
lançadas sobre. a capital. Um
petardo caiu sobre uma fábrica
de material de guerra incen-
díando-a. A estrada de ferro
íol cortada pelo bombardeio.
Algumas, pontes, quartéis e
obras de fortificações '¦"¦ foram
destruídas. O governo de Ma-
drld, cm seguida a sucessivos
bombardeios dos aerodromòs ds
Gctafe e Quatro Vicntos, resol-.
veu enviar os 18'aviões que lhe
restavam nesses aerodromòs,: na
província de Cartagena, ao ac-
rodromo 'dé 

Los Alcazares. A
partir de hoje, os aviõ.s naclo-
nal.stas ,- poderão bombardear.
Independente de aviso prévio os
navios governamentais. Valeu-
cia, Alicante e Barcelona foram
também bombareadas hoje**.
Continua encalhado em

Quequen o vapor bra-
sileiro "Lidia"

BUENOS AIRES, 8 tH.) —
Informam de Quequen que o va-
por brasileiro Lidia que encolhou
ontem ao entrar naquele porto,
continua na mesma ¦ situação,
não obstante os socorros que lhe
trouxeram três poderosos rebo-
cadores. Conflrma-ss que o Ll-
dia sofreu um rombo no coDtado
e que a água já atingiu a casa
das maquinas. A rapidez com que
lhe foram enviados socorros, evi-
tou que o navio se despedaçasse
contra as rochas.

' i

O estado de saude do Em-
baixado!* Rivas

Vicunà
GENEBRA, 8 t~í.) — O esta-

do de saude do embaixador Ri-
vas VÍcuna está causando c .'ta
apreensão entre os seus amigos.

¦ O embaixador, que.se Iez tAVis-
tituir na presidência da re_são
do comitê pelo Sr. Porto Seguro,
embaixador do Chile em Bjrlim,
recebeu á tarde a'-visita dá "Sr.
Saavedra Lamas, que foi em com-
panhia do Sr. Cantilo, embaixa-
dor en.!'Rotna e delegado da Ar-
gentina'junto & Liga das Nações.

A conquista da Etiópia
ROMA. 8'tÀ. B.)'"— Eni SU-

b-tituição ás duas divisões de
"camisas negras", denominadas"Coseria'* e. "Siia", que estão
regressando da Ablssinia, 21 ba-
talhõesr de tropas .-frescas serão
enviados', para' a África Orien-
tai; durante, as próximas sema^
nas. Mais de 10.000 soldados Ja
decidiram- ficar, na nova colônia
cemo' trabalhadores, de martel-
rá que o numero total de tra-
balhadores italianos na África
Oriental' atl:».ge agora a cerca
de 100.000. ..--.•'•':--' ,'¦'--
Importante invento ale-

mão para. redújir o peso
..do cobre

BERLIM.-8 tA-. B.) Um
importante invento para econo-
mizar o cobre Importado o re-
duzlr o elevado peso, foi feito
pelo fundidor de estatuas. Her-
mann Noack, . substituindo o
bronse atual por uma nova liga
de alumínio na fundição das es-
tatuas. Mediante uma especial
oxidacãò elect-olltlcar ; obtam-ee
côr e- aspecto inalteráveis ás m-
temperles. como acqntace ao
bronze. Várias entidades ofl-
ciais farão encomendas de me-
dalhões e placas de_M material
para adorno das fachadas oos
edifícios. *•--'.- ;•
O Sr. Mussohni aceitou a

demissão. do General
Baistroecchi

ROMA: 8 tH.) — Foi ar.unda-
do oficialmente que o chefe do
governo Sr. Mussollni citou a
demissão do genial Baistroecchi.
O general Par! "d sub-cheíe do
Estado Maior foi nomtado para
substituir aquele oficial como
sub-secretario d: Estado da
Guerra.

Mais emigrantes portu-
gueses para o Brasil

LISBOA. 8 (H. - — Pelos pa-
quetes " Alcântara" e "Saturnla"
seguiram para o Brasil 85 emi-
grantes portugueses.

ricanas reagiriam, caso reagis-
sem, cm conseqüência das pala-
vras dó. Sr. Costa du Reis que
protestou, por ordem do seu go-
verno, contra a instalação de du-
sentas famílias de israelita, ale-
mães no-. teritorio litigioso do
Chaco. ._ '

O! Sr. Costa du Reis aludiu
igualmente á região do Chaco,
atualmente ocupada .pelo Para-
guai e que «sté pais desejaria
qüe lhe fosse atribuída deftniti-
vãmente, ào que.^a- ]Boiivia se
opunha'. fcirmalmeritei':'; ,
• A -esses respeito o Sr. Costa
du Reis teve varias. conferências
á tarde de hoje do que resulta
quo os emigrados sarrenses se-
riam colocados, não no teritorio
lltíglosp, mas ein teritorio pa-
raguaio. 

-f, .
Afirma-se qus o Sr: Costa du

Rela vocarâ a mesma questão pè-
rante a -quarta comissão' quando
esta fôr chamada -manifestar-
se;.a. respeito do credito de;.\;:.
400.000 francos - suíços .pedido
pelo. Diretor. do Serviço Narisen
para instalação dos referidos
emigrados. ,

O delegado' da Bolívia' chamou
a atenção dos membros para dois
fatos que. lhe pareciam parado-
xals: 1) vi-ã que o Paraguai -pu-
desse retirar-, vantagem da deci-
são de Genebra, visto que nía
somente: se retiráía da ^..^PN,
como também não pagara, ma
suas quota. atrazádas a eree or-
ganisrno, nem 'pagara a su»
pr.rte com os gastos da cantis-
são' /presidida pelo: Sr.'; Alvaxea
dei! Vayo, :;Iím total..de; 1-*0:.M»
francos suiço; 2) —, qué á-I-óH-
via cortrlbulíse.para''úaia .c!>ra»
dé' que somente 6 Parjigiuü liÜ-.
raria benefícios, ao pesso qt»
Estados membros da SDN, »
particularmente Estados- latino-';
americanos, poderiam.dar'-abriga)
ás'200 famílias 'sárreqüesT. 5
Os -socialistas britamcnn

esperam despertar movi*
mentos trabalhistas nat»

r. paises ¦ de gòveniò • , k
trabalhador

• FDINBUBGÓ, 8 tH.) --_«.'
conferência traballiista adotou.,
por forte maioria uma -.solução,
em. que mlss Suzàn Lawrenco,
exprime a esperança de que o
Soverno 

britânico .toaiáiá as me-'
f.das necessárias para- terminar

coni as desordens .na Palestina.
Essa -resolução declara, ao de-
mais: "No interesse da paz,c do
mundo a Palestina devia ner có-
locada sob o controle -inteiTÚicio-
nal". ... , :

A conferência, em ueguida. Jni-
ciando cs debates sobre ocWs.m-
prego e as. zonas desprotoiifi-iis,
exajnlnou uma serle.de. moçõ»s,
umas. pedindo uma raelbovin no
regulamento de assistência aos
desempregados, sutras ..insLítin-
do • para que . o governo íleve á
conta da nação a totalidade' das
despesas inherentes a.essa cusis-
taucia e outras, enfim decidin-
do confiar ao executivo _ iaüid*-
do de constituir ¦>.. comissão de
inquérito e cw eittudos encarte-
gada.de elaborar oprogràina de.
r-demçfto daquelan _ónas."..'-'.'

No fim da sssão da empuliã.»
conferência ouviu si.iJèJníra'' da
mensagem ém que o.Sr. Bi oue-
kçre, preslúeiite da Internacional
trabalhista e socialista "exprimo
sua esperança ao díisnertar de
movimentos trabalhistas nos pai-se$ de governo totalitário;. tais
como 9 A3.mai:ha, a.Itríiia-C'a
Áustria". .

O governo francês
proibiu a reunião! publica

de partidos políticos
PARIS, 8 tA. B.) — A üeU-

cada situação'criada em Parta
pelo decreto do Ministro do
Interior, Sr. . Salengro. prpl- '
btado icuniões publicas de par-
tidos pollticcs cm Paris c nas
subúrbios; vem de ser âcein ur.da
pelo Partido Comunista, o qual
em carta aberta respondeu ao
governo que o referido *p_i_t-do

: e aa organizações anexas esta-
vam isentas de tais proibições.
A carta acentua que durante os
dois ultimas anos inúmeras de-
monstrações e assembléia» têm
sido realizadas pelos comunis-
tas, sem perturbação da paz o
da ordem, pelo quê .o Partido
pede uma exceção para si nó
decreto publicado. E' também
reito o.pedido de que a dissolu-
ç&o das federações qualificadas
como indesejáveis no programa
da Frente Popular, seja efetiva-
da realmente.'- ¦'- - ¦-*».

O Chanceler da Itália
vai visitai* o seu colega da

Alemanha
BERLIM, 8 tH.) —• Oo ~_:~.-

ca o "Deutsche Nachriten Bue-
ro" que, a convite do governo do
Reich, o conde Clano, ministro
de Estrangiro da Itália, virá bre-
vemente a Berlim em visita ao
ministro Von Neurath. Durante
a sua permanência em Berlim
terá o chanceller Italiano oca-
sião de ser recebido pelo Sr.
Adolph Hltlr, com que trocar*
idéias sobre vários assuntos.

Economia - e Finanças
LONDRES 8 tH.) Poi còbér-

to. em 8 minutos o empréstimo
lançado pela cidade de Manches-
ter na importância de cinco ml-
lhões de libras. Juro» de S o\a-9
ao preço Ao 99.10.001o por est«_-
Uno.

__-£_ empréstimo seri resmbol-
savel. a partir de 19M e. ao mata
tardar, ate 1963.

BERLIM, 8 tA. B.) — As eo-
tacões do marco, sem garantias,
foram hoje de 40.25 sobre Nova
Yorfc: 850 sobre Paris: 15$ so-
bre Amsterdam; e 12.195 sobre
Londres. Eta Paris, a libra es-
teriina foi cotada entre 104.70
e 104.75, e o dólar entre 21.41
e 21.42.
(Continua na pagina IS"?1
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TEATROS
rnmaravilhosa" esta' repleta de charges

políticas, criticas sociais e fantasias
DESLUMBRANTES a

O grande espetáculo com que -ardei Jercolis,
vai inaugurar Quinta-feira a temporada do Teatro
.-'• Carlos Gomes

'' '".' ".' __—__!—_.'¦ 
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A» duas estrela» Lnlsa Satanela e Lodla Silva, á hora do ensaio
Será, impreteri velmente, na

próxima Quinta-feira, dia 15,' a"avant-premiere» de "Maravi-
lhosa", a monumental super-re-
vista da parceria Jardel-Jèysa
Boscoli, com que Jardel Jercolisinaugurará no Carlos Oomes asua Temporada de Grandes Espe-taculos, que vem sendo ansiosa-mente esperada, desde que-esseconhecido empresário regressou
da Europa, onde não somente
contratou elementos para o seuelenco de noventa figuras, como
adquiriu luxuoso material paraas suas revistas-feerie."Maravilhosa", que ser& vivida
por todo- esse super-elenco,, &írente do qual se acha a maiselegante das estrelas do Brasil,essa vedetta-boneca que é LodiaSilva, contará tambem com o-prestigioso concurso da estrela-
máxima do Teatro Português, afulgurante Luisa Satanela, espe-cialmente contratada na Europa.Essa revista, que assinalara amaior vitoria do teatro brasileiro,
e mesmo do sul-americano, estarepleta ' de "charges" políticasoriginalíssimas, criticas sociais deextrema graça, fantasias enton-tecedoras, musicas lnsplradlssi-
mas, tudo distribuído pela se-
guinte forma:

Original trailler — Nos Doml-nios dá Alta Novidade — Tem a
palavra Marinetti... — Corr.o se

despe uma mulher».. — Brinca-deira de mAu.gosto... — De ter-ras d-além mar...- — Made iní—tnce — Que saleiro,;caram-
bal..;» —O samba não e prevlle-gio... — A eterna Mentira Ca-rloca... —- Fotografando a pia-tela... —De um samba nasceuo fado... — Mundo moderno! —"Sinfonia do aço" (para o qualestão sendo cohfecionados lindose originais "maillots" da marcaConfiança) ,—. Teatro. Vangüar-dista... — Un peu de Paris»..O mangerico português! —-
Pagina Nacional 7— Amor.' ,deZlngaro... — Sonho côr-dé-ro-sa... — Sinfonia azul (final doIo ato) — A chapa- foi revela-da... — Álbum do ano de 1900...As elegantes de ontem... —
Lua de mel... — Quasi um anodepois.. 1 — Numa aldeia dePortugal... — Estampa brasllel-ra... — No taboleiro da baia-na. — o Grande VentriloquoNacional... — La tierra de Car-men... — Cantando para vocês!A industria da casa... —
Campanha da boa vontade... —
Televisão... — Loucura do arra-nha-ceu — A "avant-premlére"
de "Maravilhosa" será realizadaem espetáculo completo, a preçosespeciais, na Quinta-feira. A"premiére" será na Sexta-feira,16, em sessões, ás 7 e 40 e 10 ho-ras, a preços habituais.

_•_.

TEATRO UN-VERSI-
Ti-RIO

SUA ORGANIZAÇÃO PELASOCJIEDADE UNIVERSITÁRIA
DE INTERCÂMBIO CULTU-

RAL DO BRASIL
. O-teatro universitário é umaidéia profundamente patriótica»que está sendo organizado, nes-ta capital, sob os auspícios daSociedade Universitária de xn-tercambio Cultural do Brasil.

com o fito de desenvolver entrea_ classes universitária-, a arteteatral.
E' mala um complemento nuensino que serve de estimulo

para quantos pretenderem ex-
pandlr suas idéias.

O diretor artístico da nove»
Sociedade, para mais rápida-
mente tornar uma realidade _novo programa da SUIC, estaorganizando elencos, selecionar)-
áo peças, e procurando no meie,•acadêmico, os futuros artistas
nacionais. C

A sede da util agremiação do_
Jovens universitários, apresenta
no atual momento, aspecto de
crande atividades em todos os
seus setores, realizando deste
modo a diretoria da SUIC, to-
dás as finalidades que justifl-cam a sua existência.

Pelo geral Interesse que o tea-
tro imlversltarlo está desperta—-
do cm todos os meios sociais c
culturais desta capital, espera-fe que dentro dc curto lapso' aetempo, muitas sejam as peças dc
real valor a serem apresentadas
aos apreciadores do bom teatro.

Os esforços que nesse sentido
vem dlspendendo a a diretoria
da Sociedade Universitária de
Intercâmbio Cultural do Brasil,
para que esta idéia se torne uma
realidade, são dignos da admi-
ração e colaboração de todos os
valores bem intencionados..

• .JA' ESTAO A VENDA
OS BILHETES PARA O
.: vFESTIVAL DE PRO-

, ,; COPIO
, 1'Procoplo, que hoje, atenden-

rio a pedidos, representa no Tea-
tro Regina, "Bicho papao", ae
Vlrlato Correia, realiza no pro-Mino dia 15, naquele teatro da'.Clnelandia. seu festival artlsti-

.-co.'-.'O festival de Procopio é
um acontecimento da vida da'.cidade, interessando o mundo
«oclal. artístico e literário.

Procopio, pela projeção lncom-
paravel do. seu renome na cena
e o prestigio do seu nome nas
atividades intelectuais e o brilho
da sua atuação nos círculos
mundanos. é iniludlvclmente
uma. figura de inludlvel desta--que. A oportunidade cm que' Procopio realiza o seu festival.
00 encerramento de sua tempo-
rada e com a apresentação de
i—na comedia nova. de grandemontagem e um ato de musica

sua simpatia e'apreço'pelo maiorator do país.- rocoplo encenou para a 1101-te de 15 :do corrente ,"A prlnce-sae .0' professor", • de Ferenc
Moinar, tradução de-Mario Lagoe José Wanderley, com cenogra-
fia de Osvaldo Sampaio, e' nes-sa noite, proporcionará ao seu
publico um ato em que o "Ban-
do da Lua" executará seu novorepertório e em qüe o proles -sor Isaias Savio,- notável violi-nista argentino realizará .umaaudição de composições inéditas.

Os bilhetes para os espetáculos
do festival de Procopio serão
postos a venda, hoje. ás 10 ho-ras, para a facilidade da aqui-slção pelo publico de boas loca-
lidades no Teatro Regina, nt»noite de 15 do corrente.

Mensagem da S.-B. A. T.
ao Presidente da Repu-

blica do Uruguai
Não estando ainda sanciona-da a lcl sobre a propriedade li-terarla na Republica do Uru-

guaí, afim de ir em auxilio dosseus colegas desse pais irmão, aSociedade Brasileira de Auto-res Teatrais, por intermédio domaaetro Rodrigues Socas queveiu ao. Brasil em missão artis-tica. sendo hospede oficial ao
governo, enviou ao presidenteDr. Gabriel Terra, a seguinte
mensagem: ;, .-'"Sr. Presidente. — Aprovei-
tando o ensejo do regresso aesse país irmão,'de um de seusilustres filhos, o maestro Sr. R.Rodrigues socas, compositor doescol, quqe aqui se encontrava
cm Importante mlssfto artística,
tendo dado a conhecer ao nuo.u
povo, còm invulgar êxito, a mu-slca uruguaia na sua mais alta
expressão, tenho a subida honra
de me dirigir a V. —x., no seu-
Udo de, interpretando as Justasaspirações dos autores e compo-
sitores uruguaios, aos quais es-
tão ligados os seus confrade»
bralleiros pela mesma comunhão
dc idéias, fazer'sentir a V. Ex.
quão intenso seria o. júbilo ds
todos aqueles que vivem aa pro-duçao intelectual, se a Lei da
Propriedade Literária do Uru-
guàl,' viesse à receber, dentro ein
breve, a assinatura de V. Ex..
que so tornaria, assim, credor da
admiração - ao reconlieciinenu»'
da nobre classe dos autores e
compositores por mais esse ato
do seu governo, que tem pautadotoda a sua ação no mais escri-
eto espirito de Justiça e na irais
alta clarividencia. Ao agraciei—.,
antecipadamente, a atenção queV. Ex. se dignar dispensar ao
presente apelo. cs autores e
compositores brasileiros, mum-
bros da "Sociedade Brasileira «ie
Autores Teatrais", pela voz dt
seu presidente, abaixo assinado,
aproveitam a -rata oportun—ia-
de para apresentar ao eminente
Presidenta dessa Republica irmã
e amiga, as suas homenagens as
mais respeitosas. — Rogo a V.
Ex. aceitar os protesto» do meu
mui clevadq apreço e da minha

ESPETÁCULOS DE HOJE
O _NO_Ti*RÁM_NTÒ DA TEM-

PORADADO TEATRO '.-.
- REGINA'- »; ...

• A temporada de'-rodopio será
encerrada no próximo dia 18,
por isso que o eminente ator
tem marcada já a data de sua
estréia. em São. Paulo,, nb Tea-
tro Boa Vista. Procopio, entre-
tanto, atenderá aos. pedidos mais
Insistente, dos "habitues" de sua
temporada no Rio, representai»-
do, airianhà, "Bicho papão", dè
Vlrlato Correia, a comedia de
formidável .'sucesso, Ccuja car-
reira foi interrompida.' pelas ne-
cessidades de Variar o repertório
e apresentar. o' maior' numero
de peças, no-'-menor* espaço de
tempo. ;.':',;-;¦; ..': •'
:. Hoje, portanto; ¦':pela ultima-
vez, nas duas sessões habituais,
o grande ator representará«Cheque áo portador", a come-
dia- engraçadissima, de Arman-
do «3-nz_ga. '¦'.".-•..!,'.- 1 .'.'•'. '

UMA PEÇA DE 8HAKESPEA-
RE, - HOJE, NO COPACABANA'„;.'• V; CASINO TEATRO '•'.

: Encerra-se, amanhã, a f. tem-
porada inglesa, do Copacabana
Casino. Teatro, que .tantos -.espe-
taculos brilhantes vem realizan-
do para a elite social do Rio.

Hoje, ás 21 horas, o magnifi-
co. elenco, dirigido por Edward
St-llng, oferece' uma represen-
tação de elevada significação
artística. - .,.::...

Sobe á cena, em penúltima re-
cita de assinatura, "Twelfth
Nltht", maravilha ' do Teatro
clássico.

A grande peça de Shakespea-
re tem esplendida interpretação
por parte da Companhia Edward
Stirling, já aplaudida aliás nos
maiores centros culturais da Eu-
ropa e da' America. ' •

Últimos bilhetes á venda no"hall" do Palace Hotel e, antes
do espetáculo, no Capacabana
Casino Teatro.

» Amanhã,, ultima recita de; as-
sinatura e. despedida da Còm-
panhia, com a comedia "On
Approval", de Lonsdade. ¦'>'.- ¦
"O CANTOR BATUTA" Ê UMA
PEÇA DE GRANDE CARTAZ

NA CASA DO CABOCLO
À peça de Duque e Paulo Or-

lando é o cartaz do momento no
teatro carioca. E' a imprensa
unanime fez justiça aos autores
e aos artistas, elogiondo-os sem
restrições. Os papeis foram' fei-
tos com o maior carinho ' portoda a Companhia, sendo queMatinhos, Apoio Correia, Jure-
ma de Magalhães, Ema- D'Avi-
Ia, Antonia Marzulo, Antonle-
ta Matos e Vicente Marcheli
deram o melhor de seus esfor-
ços para o sucesso alcançado e
os números de musica estão a
cargo de Artur Costa,-. Fred, Ve-
ra Prado, Lizette D'Avlla, Diá-
mantina Gomes, Dalva de OU-
veira, Déa Costa e Ema D'Avi»
Ia, que está com o numero mais
feliz da peça, um samb buli-
coso, naquele: gênero que sõ ela
sabe interpretar. A parte doml-
ca da peça é o íòrt.„de "Olcan-I
tor batuta", que- mantém o pu-
blico do Fenix-, hum gargalhar
constante.

NA A. B.-.M.

Vai de certo constituir um
grande êxito o festival, que a
Associação Brasileira de Musica
realizara no próximo domingo.
As 21 horas, commemorando o
50° aniversário da morte de
Liszt. Esse festival constará de

"Sol da Nossa Terra" é à revista mais espe-
facular e mais deslumbrante que Já se ofereceu

aos nossos olhos! 0 grande êxito do cartaz
do teatro Republica!

CINIM-IS EFíLMES
. O melhor e mais convincente
elogio qüe se, ppderla fazer á re-
vista "Sol da nossa terra", em
cena no Teatro Republica, - paradespedida da-Companhia Portu-
guesa Eva Stachlno - Adelina
Abranchcs, é fixar a maneira co-
mo essa. peca agrada a quantosvão admira-la na serie de. des-
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Cressr, a dansarlna exqulse

lumbramentos que constituem to-
dos os seus quadros. Realmente,
a grandia companhia reservou
para o seu adeus, ao publico quètãò bem è tão significativamente'
soube prestigia-la còm òs seus
aplausos mais calorosos, a melhor
é a mai* consistente de silas re-
vistas, esse maravilhoso "Sol dá
nossa terra" que não basta uma
vez-para nos satisfazer, obrigai»-
do-nos a procurar ve-la de novo.

•¦"Solde nossa terra" vive da graçaespontânea do seu enredo, da ha-bllidade com que Santos Carva-lho teceu, a sua trama, da idéia,
do pensamento, que palpita nos
seus-quadros, da sua musica, Ins-
pirada e subtil e dos seus baila-
dos, crlaç"_es originais de conce-
pção admirável. Tudo Isso se en-riquece mais ainda, através o de-
sempehho impecável dos brilhah-
tes elementos -. què integram - o
grande conjunto. Eva Stachlno,-
com as excentricidades dè sua:ar-,
te e aa .seduções de sua plásticairresistível, domina a platéia e
Adelina Abranches, a grande ar-
tista, 'Ídolo de dois povos Irmãos,-
se Impõe, mais .uma Vez. nos doisnúmeros de sensação que vive.
Santos Carvalho, traz a platéiaem constante hilaridade, na'pele
do "compére" e Alfredo Abran-
ehes, evidencia todos os esmal-
tes de sua, arte privilegiada, as-
sim como Ercilla Costa, a "San-
ta" do fado, que, sabe emprestar
ao espetáculo a nota eomovedo-
ra da sua vos e do seu modo decantar a canção portuguesa.Ema D'011veira, a grande cara-cterlstioa, é a revolucionaria dòespetáculo. Todas as vezes - em
que ela entra em cena ha, pelaplatéia, como' o desabar de umatempestade de gargalhadas... Eela derrama todo um venda vai
de alvoroços, de risos e de alegria,
pela alma e pelos olhos de to-dos... E o mesmo sucesso cõn-
qulstam os demais interpretes:
Carmlnda Pereira, Cremilda Pe-'
reira,, como artista e como baila-rlna, - com Janou; Suécia- Gon-
çalves, Maria Stuart, Miguel Or-
rico, Reginaldo Duarte, e os de—
mais. SSo tantas as seduções que"Sol da nossa terra" oferece queninguém deve perder essa revls-
tá 'adorável, 

que é a ultima quea companhia Eva Stachlno-Ade-
Una Aoránches representa nesta
temporada' e qüe sobe' á cena,
todas as noites, ás 20 e 22 horas.

PARA CGNTENTA^EN^

OS PRÓXIMOS ÍSANÇAMENTOS DO BRO.VoiVAV PIlOÓilAM.*.
SAO DE UMA VARIEDADE .AGRAIrABII.tSSIMA

Logo depois desse admirável filme histórico •Misiliilia pnr9 dias", que vem desde ftügunela-fclrn insiravUliaiielo o nu-blico carioca, o üroartuHy Programa, distribuidor dos nisignl-f.cos 'filmes da Gaumont Brltlsl), lançará" umi» seírlc de grari-des proüuçots dos mais variados gêneros', para conhecimento
dos "fans** mais exigentes. ¦•' '¦ •"-•""•¦¦

A primeira será "O agente secreto", uniu jiniduçãu dcAlfrcil lllteltcocl», o'"diretor, de **39 dcgt-àus", com' um elencoent que riguram f.es gs-aude. nomes da teia miiiidiil : PelerI,oi-re. o iiilinlinvel Interprete dc "Dr. . tiogol":.i|iie "Charl.
: Chsiplln considera o ili—.. perreito ator dramático* do mund.i:Madelelne Carroll. a querida heroina de »'_ou-,uma espiar;"Ditador", "39 degraus" e -Sombra.ele pecado"; c, Robert'Voiiii*:, aquele rapaz, foigazio, gaia de tantos filmes 'da !Mc-
. tro de. Hollywood, o I enredo desse filme- é baseado nVfcele--bre. romance "Ashenden", de Eomersèt Maugliam.Conrad Veldt, o notável trágico que vimos ha pouco: na-
quele admirável **BcI: dos conSeiiad-s**, aparecerá numa ou^-tra notável interpretação como "O desconhecido'*, cm que serevelam duas grandes estrela. Inglesas, Anua Lee c Rene Raj'.Para terminar esta ll-U ié proxlmbs lançamentos, tere-'mos o mais novo filme de -essie Mattheus, a lnilgne baila-rlna cognomlnada de "Fr/esd Astalre dc sàlãs". "Outra vez o"amor", eni'que ela. dansa, canth é ama, av .som dc iitíinlrsi-.vels musicas de Sam Coslow e Harry Wooris, conhecidisslmoscompositores americanos.
'-.Si1. ??'.' "fansf cariocas, niio 6 'mesmo uin assombro'.esta lista.?.,.. .- ¦ : * \ '• , • ¦ '.*.. ••¦ ¦

uin modelo, umá exemplar li-
çáo. de inteligência e obedléii-cia domesticas verdadeiramenteinacreditáveis.

Pois bem è a todos os "fans"
pequenos c grandes da' garotl-nha adorada, que Darticloamosa,estréia: dé seu mais rscen odesempenho para a 20th. Cen-tury-Fox — Pobre menina ri-ca— Segunda-Feira no Odeon.Neste, seu nòvò triunfo, Shlr-ley tem a'oportunidade de re-velar,unia nova modalidade ar-t-tl-a-inuslcál,'-pois que esca..produção..e : uri» encantamento

PARA A,PRÓXIMA
\,SEMAKA':. .

...(Ana beía) na • emocionante
visão de guerra de " Tripulantes
do céu". _--

1.-.' TiUpulantçs - do céu " ,*¦" —:' o'sensacional - e comovente cartaz
quey a-Tníernasicoal Filmesapresentará, a partir de Segun-.da-Feira, nò Alhambra, emboraconsiderado a maior produçãosobre - 

., dé .grande beleza moral. To-.Ai_ab_la, Jean-Pierre Aumont,
Charles' Vanel" e Jean. -Murat,•"J*ripula,nfes do céu",' Ssguu-
dá-Ffelra, diá 12 no Alhambra,-a,
.notável . realiza jão ll; Anatole
Litavl».;.' . }.'¦', 

- ". ' ,-¦

BÉGREDÒ DA CRIADA — SE-
; GUNDA FEIRA — NO PA-

THE' PALÁCIO ;:,- -

Quatro artistas sensacionais

MUSICA
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A pianista Ana Cândida Gomlde,
qne tomará parte no Festival

Liszt

uma palestra pelo professor
Otávio B.vilacqua,. subordinada
ao terna "Porque foi" grande
Franz Liszt", que terá as seguln-
tes interpretações musicais: Ana
Cândida Gomlde, - nos . "Pune-
rallles", em solo, e nos "Prelu-
dios",. a 2 planos com Rosslnl
de Freitas; Ana Carollna, na*XI Rhapsodia"; Elza Marques,
no "Prelúdio é fuga em lá me-
nor"; Noemi Coelho Bittencourt,
na "Mephisto Valse" em solo, e
na "Fantasia sobre as ruínas de
Athenas", de Beethoven, a dois
planos, com Dora Bevllacqua de
Gedoy.

:-:.. GUIOMAR NOyAIS
' Em viagem para os Estados
Unidos, passou ontem, pelo Rio,
à bordo do "American Legion",
a consagrada pianista brasileira
Gulomar Novais, que vai áqyele
pais realizar nova "tournée" ar-
tlstica e como as precedentes
colher novos louros para si e
para sua pátria. Gulomar No-
vais iniciará sua atividade logo
no dia seguinte ao seu desem-
baí.ue, com um grande concer-
to simfonico ¦ onde com á òr-
qucE-tfa de Cinclnatti e sob a
direção do celebre -regente è
compositor Eugéne Goosen, exe-
cutará o 4o. Concerto de Beetho-
ven, concerto que a-notável piá-
nista acaba de tocar em São.
Paulo com- a orquestra da Cul-
tura Artística. ' • .'

A , "tournée"' da notável vir-
tuòse •' abrange 32 concertos «.
recitais nos Estados Unidos, ex-
tendeudo-seao Canadá, Callfor-
tiia,. Florida e Cuba, prolongan-
do-se esta temporada até o més
de Março do próximo ano.

MARCADO O RECITAL DB
«LICE RIBEIRO -RRNALDO

lí/"'-',' REBELO' Está' finalmente marcada a
data do recital Alice Ribeiro-Ar-
naldo Rebelo. Será o próximo
dia 16, ás 21 horas, no Instituto
Nacional de Musica, que os dois
artistas patrícios apresentarão
ao publico do Rio o programa
comemorativo do centenário de
Carlos Gomes, com o qual per-
correm atualmente as oidades
Incluídas na organização da In-
strução Artística, do Brasil.

Esse programa 6 constituído
de duas partes de piano, nas
quais Arnaldo Rebelo lnterpre-
tara obras de autores brasllel-
ros falecidos c de Carlos Gomes
em transcrições de Sousa Lima;
e de uma' parte de canto, ex-
cluslvãmente de obras de Car-
los Gomes, interpretadas pòr
Alice Ribeiro.

INSTITUTO NACIONAL DE
MUSICA

Realiza-se Segunda-feira, 12 do
corrente, ás - 21 horas, no salão"Leopoldo Miguez" mais uma au-
dição de alunos do Instituto Na-
oional de Musica, tomando parte
alunos das classes de piano,.can-to, violino e violoncelo, dos pro-fessores Elzlra Polônio Amabile,
Antonieta de Sousa, Francisco
Olilaffitelll e Eurico'. de Araujo
Costa. 1.

No programa cuidadosamente,
organizado figuram composições
de Chopln, Haendel, Mos-ow_i,
Salnt-Saens, Arrlgo Bolto, Spon-
Uni e Bor—íewicz e dos autores
nacionais, F. - Mignone, Agnello
França, Custodio Góls c Loreazo
Fernandez.

A entrada é franca.

Os agradecimentos do
maestro Rodrigues Socas

á hospitalidade bra-
sileira

O TELEGRAMA DO FESTE-
JADO MUSICISTA AO PRE-

SIDENTE DA REPUBLICA
Depois ae uma permanência

de dois meses no Brasil, durante
os quais teve oportunidade de
conhecer os nossos meios artis-
ticos e tambem de tomar co-
nhecidas as suas produções, re-
gressa hoje ao Uruguai o mães-
tro R. Rodrigues Socas.

Como se sabe o maestro Socas —nci
veiu ao Brasil Incumbido, ofl- | IPÊS

cialmente pelo seu governo de
prestar homenagens a Carlos
Gomes, no centenário do. seu
nascimento. < Assistido' sempre.
pelo Departamento de Propa-
ganda, o maestro Socas esteve
em Campinas onde depositou
uma coroa de bronze! no túmulo
dò. autor do "Guarani*'. :

Apôs o seu regresso: realizou-
no Teatro Municipal um grande
concerto simfonico, sob o pátro-
cinio do Departamento. Em ne-
guida realizou uma audição no
Palace. Hotel,, com invulgar êxito.

Nesta capital o musicista uru-
gualo íoi .multo Homenageado
em varias recepções. Agora,, ao
retirar-áe. para o seu país o ma-
estro Socas dirigiu ao Sr. Pre-
dente da. Rspubllca o seguinte
telegrama:? —-"No momento de
ausentar-me desta linda e hos-
pltalelra terra, cujos radiqgos
destinos obedecem á sabiá orien-
tação do esclarecido' espirito dò
inslgne brasileiro «Jue'éf Getulio
Vargas, e, depois de haver cum-
prldo a homenagem do Uruguai
a excelsa figtira de Carlos -Go-
mes, permita 

' V. Ex. expressar
aqui todo meu reconhecimento
pela- fidalga acolhida que eu-
contrei neste nobre pais- Irmão,
conal derando-me devedor de
profunda gratidão e admiração,
quer pelas belezas desta privl-
legiada terra, como pelos.dotes
morais de teus filhos. — (a) R.
Rodrigues Bocas.";

Tambem expressando o seu
reconhecimento -pelas deferen-
elas reecbldas, o enviado oficial
do governo uruguaio dirigiu as
seguintes palavras aos jornais
solicitando -divulgação: —"Ao
retirar-me do Brasil, depois de
cumprida minha' missão artis-,
tlca de render, em nome. do
Uruguai, uma .homenagem á
excelsa mèmorla de Carlos Gò-
mes',' 'dssejò expressar mèu pro-
fundo reconhecimento a este
pafs que tão nobremente me
hospedou. Infinitas oportunida-
des me foram dadas para asse-
gurar-me a simpatia pelo Uru-
guai. Nfto tenho como enalte-
cer os serviços prestados pelo
Departamento Nacional de Pro-
paganda e pela diretoria ds Edu-
cação de Adultos e Difusão Cul-
tural, facllitando-me o desem-
penho de minha missão. Aos
Srs. ministros da Justiça e Edu-
cação, ao Sr. governador de São
Paulo e altas autoridades desse
Estado, deixo as expressões de
minha maior gratidão, por me
haverem dlstinguido por ocasião
dè minha viagem a. Campinas,
onde visitei o túmulo dé Carlos
Gomes. - - ¦,.

A' nobilissima imprensa do
Brasil, e a todos os artistas quecomigo colaboraram, envio meu
eterno. agradecimento.

A esta terra, toda minha ad-
miraçâo, por sua elevada cul-
tura artística e meu sincero
ofecto pela bondade de seus fl-
lhos. — (a). R. Rodrigues Socos.— Rio, Outubro de 1936."

sobre a guerra aérea, que ja - **-ua*'ro ari.sias sensacionais
se Xez - em Fraríçá, guarda éin «ao os.lnterprctes deSésredo.du

criada, o - espetáculo proíuhaa-
mente tiramaisico, que a First
National' encenou- com grandecapricho, e o Cinema -Pathé Pa-
laeio: nes api-sentarâ na Sc-
gunda-P-lra .próxima.,' Ruth Donnely. Margaret Lin-
dsay, 1 Warren tilull, Anita Louir
se,,i silo os -lierpretes anuncia-'
aos..-»..sua ação gu_ em conió
de uma figura de mãe, quese, EAcrifica ao mais absurdo,
embora losicameiive efetivo,
psla carreira social de sua filliá,
afastando-a de um amor lnfe-
liz.

Mos, Junto a ela, à esse ro-
nvano; cericral plvot do entre-
cho, outros 5-i.tlmento-, outros
romances, afloram, com a cs-
pontaneldadè de tudo quanto e
sincero, sensato - c verdadeiro,
dentro da arte e da vida.
SH-ILEY TEMPLE, A MENINA

MODELO!
.Desde a sua'-triunfal aparição
na - tela,' como - umu dais mais
sensacionais e memoráveis dss-
cobsrtas- cinematográficas, queShirley t, Tem pie, além, do entu-

slasmo que cercou-o seu psqüç--«ino -nome, -tim -servido conto'

________________ ___W '

_B*_!li
Annabella, a principal Interprete
Icnilnlna da produção tr.incesa• .•'Tripulantes do céu"
seu bojo tambem um dos 'dra-
inas aniorosos mais humanos c
mais vibrantes de quan;os têm
sido levados á cena sonora cine-
matrográflca.

E' preciso que a tulta popu-lação carioca, tão vibratil aos
nobres sentimentos humanos
náo perca a oportunidade de ver
e sentir, assistindo-esta magni-
fica película Pathé Natan, um
estudo altamente significativa, e
mem nota, pois, os. "fans" de

^^B^^^J___________|i^__l__H__B______r^S_l

Uma, cena ele ..''Pobre menina
rlea" ¦ .'•¦

musical, além de seu entreeno,
todo povoado de beleza' e de ro-
mane.. . AUce Faye, Gloria
StttaÃ, Miclial Wharen, JacK
Haley, Sara' Háden, Jane Dar-
well, Claude Glllingwaler, e
Henry Armeta,. participam das
glorias da querir.isssinia estre.i-
ilha. Cinco canções esplendidas
da ;dupla Gordon, ReVel sr.rv-. m
dè melodiosa, mcjdüra,:. n-ra es-
te deslumbrante. celulclde quenós ti-az. dé volt-, á flgurir .ia
adorada de Shirley Tempie. sem
duvida alguma, mais . uma ven
a menina modelo!
SONHO DE VALSA — COM

.MARTA- EGGÈRTH! — Se-
GUNDA-FEIRA NO PALA-

CIO
Premiôre ' rio Drüry LEiia

Th.atre.. Gloria D£lám,.re. cau.-
tora de grande renome em todu
Europa, está em cena. Seu can-
to é vibrante como a musica
que o acçmpanha. Centenas da"gli!.*ã"t .evoluem, ritlmlcamenw
num cenário fantástico onde ss
vêm gigantescos ém bolos e mo-
tores em pleno funcionamento.
E' o Bailado da maquina dc ai-
rojada concepção" e'qiií o mibli-
co não sé cansa de aplaudir ¦

Esse episódio de •'Soalio do
valsa" basta para revelar- a
grande força e.-çprcssioniil de
Martha Eggerth, Sublime no

canto que ela sabe conduzir até
as mais altas esferas do bela,
ela, 'acima'dl tií_. e uma d?.s
maiores revelações do Cinema d»
todos òs tempos pela plasiiclda-
de imensa do seu taknto.

Colocada em ambien.es sun-
tuosos; dignas molduras des
ss-us encantos tísicos, Martli Eg-
gerth, aparece em cada sequeu-
cia-eom uma "toilette" diversa.
Çopn a graça que lhe è inata,
oferece.,ao ..nosso publico ferci-

(Continua nà pag. 35)
'Acorjíeceu em Moscou", que o Broadway coto-

cará cm cartaz, Segunda-feira próxima

' CONTRA-INDICAÇAO FOR-
MAL — A tuberculose é contra-
indicação formal para O casa-
mento. Moça ou rapaz que, ape-
sar. de. tuberculosos, Insistem em
casar, cometem um duplo crime:.
ode encurtar a própria exlsten-
cia.e o. de amargurar a vida de
outrem, a quem, entretanto, dl-
zem desejai, felicidade. -Até que
se institua d exame medico pre-
nupcial, con|petè aos pais impe-
direm, de qualquer modo, o ca-
s—mento de tuberculosos. —

• canções modernas brasileiras considere cão a mais respeitosa,
corresponde a malhor ocasláo — fa.) Carlos Bittencourt, pie
para- que todo Rio testemunhe sldente da S. B. A. T.".

__¦•
•¦»__•-
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. COPACABANA CASINO TEATRO
THE ENGLISH PLAVERS 1VITII EDWARD STIRLING

' Temporada sob d patrocínio da Embaixada de S. M. Brl-
Unlca. e os Auspícios da Sociedade Brasileira de Cultura

Inglesa
HO.E — A's 21 hs.  7.» de Assinaturas

TWELFTH NIGHT
Sh-ke.p—re

Bilhetes á venda durante o dia no "Hall" do -Palace Hotel"
e na hor<- d» -vpptãcolo m bilheteria du Teatro — Preços :

Poltronas, *3$(10O — I risa» e Camarotes, ir.cjono,
InrluMTe o selo

Amsnhã. encerramento da temporada : — ON APPROVAL Ê

IX - FEIRA INTERNACIONAL
DE AMOSTRAS - IX

A's 14 horas do dia 12 de Outubro, inau-
guração solene presidida pelo Chefe da Nação,
Dr. Getulio Vargas e com a presença do Corpo
Diplomático Estrangeiro,do Sr. Prefeito Conego
Olímpio de Melo, Ministros de Estado e altas
autoridades federais e municipais.

A* noite no Auditorium, grande concerto
pela Banda de Fuzileiros Navais.

1S0OO — Entrada — 1S000
(C 56437

NOVAS E ECOS
"O MÜNDÓ.E" TAO PEQUE-

NOI...", E A-C-NOGR—--A
e_lVSAC*.Oi»IAL D_ Í11.OL1TO
COLOMBO — Está fixada a da-
ta dc '-'i do cuiientü mcs para
a estréia, no Rival Teatro, da
companhia de comédias, consti-
tuida dos ariiistas.de maior.pro-
Jecção no moderno teatro de de-
clainaçao, como sejam: Elsa
Oomes, Suzana Negri, Delorges
Caminha, uarci cazarre, Déa
Selva, Lúcia Delór. Eurico Sll-
va, etc, companhia que conta,
no seu elenco, artistas cie reno-
mo e da simpaiia de Belmira
ae Almeida e Palmira Silva. A
peça de estréia, — "O Mundo e
tão pequeno !", — originai éspa-
nhol, lol traduzida para a nova
companhia pelos escritores. Eu-
rico Silva e Djalma Betehcourt,
dois autores consagrados e ha-
beis tradutores. As encenações
de todo o repertório estão á car-
go úe íí. Colombo, o notável
mestre cia cenogràila.
F.-UÍCA _0»,i _ ¦ A SOA
URANDü! COMPAilIJUA '• __
OP_R-'l'AS a. 1'AlrlAiNAb, Q'ü_i
V-ríA' OOuPA-i.O "klii-D_l,l-
CA" — A maior de todas os
Companhia ae Operetas qué,
nestes últimos tempos ja visl-
tou o Brasil, a de .'ranua Bónl
e qüe ainda no correr deste ines
estrelara no "Itepuolica", esta
presentemente triumando cm
dão Paulo. O fino e culto pUbil-
co paulista vei.i consagrai—iu o
grande conjunto,e a sua'adora-
vel "estrei—,"7 no "Casino An-
tartlcu", onde, iodas as noites,
multidões enenein - literalmente
a vasta:platéia desse teatro,
aplaudindo, com o mais vivo en-
tusiasmo,' a homogênea Compa-
nhia. O seu elenco e todo cons-
tituldo de "estrelas" e "astros"
e seu repertório e-composto de
um punnaao ce opere»d3 inedi-
tas e dc outras popular.»—n_s.Aguardem.'o g„_»_e conjunto
italiano,., que rualizárà memora-
vel temporada no Teatro "Repu-
blica".

O PRIMEIRO ATOR COMi-
CO DA COMPANHIA FRANCA
BONI Í'A_. RIR ATE' AS P_-
DRAS I — Alfredo Oi-slin e o
nome do primeiro ator cômico
da -Gr—ade Companhia Italiana
d» Opcrctns Franca Bonl. qa;aluda no correr ds>sto mês cs-
treara no Teatro Republica parauma grande temporada.

Ele é engraçadisslmo e tornou-
se popular em S. Paulo, onde o
publico o adora e o aplaude t>•Ias as noites, no Casino Antar-
tica.

E' o maior de iodo* oa cbmi-
cos que tém atuado na opereta
italiana e sabe fazer rir a pia-
tela mais slzuda. Aguárdimu-lo,
pois.
HOMENAGEM NO PAVILHÃO

DORB-
Terça-feira próxima, 13 do

eorrente, o Pavilhão Dudú, ora
em função & rua Barão de Bom
Retiro,-realizai- um Intere-san-
te espetáculo com uma de suas
melhores peças e um escolhido
ato de variedades.

O espetáculo será em home-
nagem aos queridos artistas Ma-
na Amorim e Vicente Celestino,
que tomarão parte no programa,
e em favor do Retiro dos Artis-
tas.

Muito embora a excelência do
programa organizado, nâo ha-
vera alteração nos preços dos
ingressos.

Hwb^^^H ______H ___¦_¦
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OS Interpretes dé "Aconteceu ¦ em Moecou.''. super-fllmé da -fa I
Glistl Hubs:-, Brigltto Horncj", Hai»s Albcrs e. Kactlv; Dor;ch. E.;ta

íl.me começará a ser projetado na tíla cio Broadway,
Segunda-fslra próxima'

Multa coisa ele apreciável acontece '¦— deixem passar a redun-
daucla — em, •.Aconteceu om Moscou", super proiluc-Ao tio LTa que
Art-Flln»cs selcelonoii em Nciiba.elsberg, p.ua o seu Imenso publico
brasileiro. Entre os falo.» que voiistitucm o iliiiiiin originado do mis-
tcrlnso assassinato ele Nast-Sla — mulher de estranha beleza que f.t-
zln elo divorcio otlma fonte de renda — pude ser- ultado o do idllli»
de André,- o giireon optlmlsta, e Daselin, a ercadlnlia liireeniia do
Sa»'oy Hotel, devido á maneira por que o soube narrar O lista v Lei-
.¦»-)• — o diretor, em quadros de extraordinária belcrsa.

A poesia elas "trollcas" deillsando stsbre a nove eom um casal
de namorados tronando confidencias, us cupolas elas igrejas refletiu-
do o c .pirlto ele Blzancio, o museu dc cera c os vcstibulos suntuoso»
dos grandes hotéis para onde eoiiflula a nobresa, silo vlsOes rápidas,
mas fiilgiirantcs desse filme trabalhado com a ¦ melhor técnica nio-
derna c orientado num perfeito -sentido ele bom cinema. Náo foram
esquecidas tambem ns camadas Inferiores do povo.

. Por sobre essas colunas, dc pura nrte cinematográfica, cr-uc-se
a cupola caprichosa ele uma constante aspiração "para o alto. Os
homens apegados ã terra, cscravlsados aos ¦ mais torpes-'vicio.., nüo
desdenham de contemplar o sol da Bondade. .Esta a essência pro-
funda de um filme em ludo diferente ao comum e onde us sen»a-
cOes sc'renovam ele Instante a Instante como num caleidoscópio ele
Beleza'. -Aconteceu ènVsioscoú" — obra plena' ele vida e de movi-
mento — é o cartaz que nlrisucni eicVc perder. Segunda-feira pro-
xlmn, no Broadivay.
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Os "cfearatages" d©'"Dois
V ;íbr"'"f èiriisfocles ••' ¦

•¦<. .. 
'-.'-.- » _' .'..

Outro incêndio no centro da cid a d e
DESTRUI DA, TOTALMENTE UMA LOJA: DE ^ LOUÇAS E FERRAGENS

. DA AVEN I DA PASSOS — P REJ UIZOS TOTAIS — DES-
CONHECIDA A ORIGEM DO FOGO

Desta yez "bancava" o oficial da gaLinc— ca
Sr. Ministro do Trabalho

O Indivíduo Temistocles aa
Cunha, (le 37 anos, que diz re-
¦ldIr & rua Cabo Frio n. 10, tem
o habito de sc Intitular oficial
de gabinete do ministro do Tra-
balho, do chefe de Policia e
tambem-Jornalista, para podermelhor : praticar .« "chantages".
Usa, para Iludir os Incautos, do-

1 cumentos falsos e dentro de sua
pasta é encontrado sempre um
numero. :dè "A Lél", semanário
tie que ao mesmo tempo é pro*
Srietarlo, 

redator, chefe,. cobra-
br. De' tal -jornal- só saiu até

hoje um' unico numero. Isto 6, o
qüe1 èle tém-'na .-'pasta-.- :•i Ha- tempos,.,quando "bancava**
o oíiclal'- de/gabinete '-do Sir. Fl-
linto: Muller, o,'"Dr.".. Temlsto-
cies foi,, preso ém. yila Isabel,
pòr.denuncia• de -um' negociante
ao ..qual .pretendia extorquir uma
determinada quantia.Orjtehí, b "Dr." voltou nova-
mente ao cartaz, na ocasião em

que, dlzendorse oficial ' d*?. >»a-
binete do ministro do Trabalho,
procurava convencer o Sr. iua-
nuel Santos Moura, estabelecido
com .marcenaria & rua. dos Ar-
cos n. 3, de que lhe devia en-
tregar 400S000, preço de um
anuncio na "A Lei" e tambem
de certas facilidades que podiam
a—illar-lbe no exercício daqucl-
las ."funçíes". -/;- -'--. ""¦- '**•'*'*¦
.-, O' "escróc" foi 'detido por- um
autêntico oficial de gabinete do
ministro do Trabalho, o Sr. Aloi-
sio- Penna,, que' o entregou ao
guarda civil n. 187. Este, pór
sua vez, apresentou-o áo comis-
sarlo Jefferson,. do 6o distrito,
qúe em se tratando de pessoa
de tao "alto-coturno", mandou,;
por sua vez,'o homem ser apre-
sentado ao 2a delegado auxiliai-,
Dr. Dulcldlo Gonçalves, que còm
a sua proverbial, gentileza ò. fez
recolher ao "estado-menpr das
grades". ¦'.-;•>¦•

VM CICLISTA ATRO-
i PELADO

Ém Niterói; ha rua Noronha
Torre—o, próximo, ao.largo dó
Marrão, .ontem,': A *. tarde, o au-
tõ-tra_porte - n. 1.710, dirigido
pelo mote lista José Soares de
Alvarenga, atropelou ó motoris-
ta José Alonso da Silveira, par-<io;-.dé 34 anos cie Idade, vulgo"china¦':- e morador .na mesma
ruà h. 343, quando passeavanuma bicicleta.'A vitima fól levada paar o
posto dò Pronto',,Socorro, onde
se constatou ter ela sofrido frá-
tura.da- tibia esquerda e. esco-
rlaçòes generalizadas.
.O motorista foi preso pêlo ln-

vestigador n. .692, da D. G. L,
desta Capital, e, apresentado na
Delegacia da Policia, onde o au-
tuaram em ' flagrante.

FURTOU UMA CADEIRA
E FOI AUTUADO

Pela policia de Niterói fòi
preso e autuado, ontem, à tar-
de, o larapio Otacilio Santos,
morador no -Alcântara, por ha-
ver furtado uma cadeira de vi-
rde, da casa n.'32, da rua Ber-
Bardo Vasconcelos:

JORNALEIRO ATRO-••;.:¦:-• PELADO
Na Avenida Marechal Floria-

MO.'-ontem, á-noite, o jornaleiro-João Soto.. de 53 anos de ida-
cie, casado, residente a ladeira
do Faria n. 52, foi atropelado
por um automóvel, sofrendo eu-
corlações na perna esquerda.'.A Assistência medicou-o. .-.>>..

CAIU DO ÔNIBUS-
O trocador de ônibus,'; José

Francisco de oliveira, onté,. a
noite, .ao saltar de. um daqueles
veículos, em movimento,, na
Avenida Pasteur, caiu e .f ratu^
rou o maleoló. esquerdo: ¦•.'¦¦

A vitima, que tem 22 anos tieidade c é,-solteira, foi medica-
da., no posto central de. Assis-' tencla, retirando-se em- seguida.'—-——r-. *--m-*sa*** . .

COLHIDO POR UMA
PILHA DE SACOS

-._•- Quando . trabalhava, ontem;..IV tarde, na serraria da rua São'Cristovam vi. 68.. foi apanhado
por uma pilha de sacos de cal,o operário. José Marques Abran-' ches'. residente á rua Bernardo
h.,-240,- que sofreu: contusões na
cabeça c no corpo. ¦
- A vitima teve os curativos dá*Assistência, depois do que'foi- internada no Hospital da . CruzVermelha.

ENCONTROU A MORTE
NO TRABALHO

Ocorrência dolorosa verificou-
se ontem, na estação de Cases-
dura. Trabalhava all, na coloca-
çio dc um poste de eletrificação,
ooperar'o Georgino Jsaqulm des
Santos, preto, com 33 anoa pre--uml-vele, quindo surgiu um ex-
p.-escs, ccihenda-o.

Em. conseqüência; o Infeliz
«otreu etmEgame-n-to da pe-n,«, es-e,u;rda. fratu-a do crânio e dr>
braço «r»auerdo e centusoas e
cr-coriaçoe» ganerallsodas.Georgino foi socorrido pelo Pas-
to dB Assistência do Meler e, em»:gulda Internado no Hospital dsPronto Socorro, onde, mais tardeíileceu. Seu corpo íol removido
para o Necrote-lo drr. Instituto
í.l:d'co I>gal

ATE' AS BICICLETAS
ATROPELAM

A viúva Adelina Chione, de C3
ínos de idade, moradora à rua
do Matoso n. 121, ontem, à nol-
te. ao atravessar a Praça daBandeira, íól colhida ' por uma
bicicleta, resultando sofrer fra-
tura do humero esquerdo.

A infeliz velhinha teve os
ciratlvos da Assistência, depois
cio que se retirou para sua casa.

O ciclista fugiu.

ASSIM É' DEMAIS...
QU»THO 7IF.*.3AL.H*Or3.B3 DA

—QHT ATOOPE—EOS POR
—IA "SARATA"

Cerca das 11.30 horas cie on-
tem. •- Estrada Cir-c-ail -_nscí;
tm frente eo Io G.umo de Arti-
li—ia de C—i, e ""tanta" 

cór
de ar—tona n. 3.M7. dtri-fidi
paio sa:gen;o J L-bfin Leal,
brasileiro, pardo, d; SO enes, ca-
Mdo. res!d:n*e á rua Brrr.lo d»
Bem Retiro n. 393, casa 1, atro-
rwlcu quatro trabalhadores da
Light "uando all se achavam em
atividade. As vitimas s— es

. •cguintet:
Jorge r'»rnandes. preto de 29

«n.s. res'd:nt» A rua Aquidsban
n. 8.11. ru. íoírreu í.r-:u:a da p-r-«aa direita:

AbraSo Clemente, preto, de SO¦nc*. solteiro, morador A Estrada
Barro Vermelho n.- 171, que tevê
ira'.u-i da perna esquerda: Sa-
ba&tláo Marques, d* 54 anos, tvcl-
teiro, domiciliado A rui An. 43,
qu» flccu com um ferimento na
ceipltil e com ereorltçóes gene-raivadas e Justinano Rcdrigues.
ds 38 anca. solteiro que a"»ressn-
tava um farimerito rentu— no
— r;r> do pS escuerdo.

Os dr's orimeires ferem socor-
ridos pelo Pc-to ds A;s'.st-»nali do
Mev*r. e cs dsr«»ls pelo Posto da
Penha, er-do torles «les Interna-
dos no Hosp*t<-i l<5ld« Sul Ame-
tlcana com excsçi-> d» Justlnlat-
no qus ss retirou para a sua resl.
«tencla.

O motcr-'str» f^l p-;so em r.s-
t g-v.nte ptirr» Mnjor Tmotsc, co-—¦•--¦*.-. - ie do 1* Grupo ds Arli-

Iherla de Dor_~>.
Na delegacia do 34« distrito

{•oíiclal. o aorgesito foi autuado.

LEU NOS JORNAIS
QUE TINHA MORRIDO

. NUM DESASTRE É
SEU CORPO ES-

TÂVA NO NE-
CROTERIO

A ArERDÀDEIRA IDENTIDADE
DA VITIMA FOI HONTEM

RESTABELECIDA ¦

No necrotério do Instituto Mer
dlcó Legal foi reconhecido,'on-
tem, o monor morto na rua do
Riachuelo pelo ônibus, n. 157, da
Viação Central. :>"':> •-.

Trata-sé de Manuel:Soares de
Oliveira, de 12 anos, filho ae
Odilon Soares de .Oliveira,, mo-
rador a ladeira do Barroco "163.
Seu próprio -pai ,-fol quem. fez
o reconhecimento, tratando, a
seguir, dos'funerais. .;..-; %!;-Não é, pois; o morto.o. menor
Valdemir, Gusmão do Amaral,
conforme varias pessoas lnfor-
maram à policia do.- 6° distrlcto,
e em conseqüência saiu publicado
nosjornals. 

; > -
Tido como morto, até pela

própria familia com quem re-
side, a rua Costa Bastos n. 20,
Valdèmlr apareceu:. em casa,
quando ahi havia a maior cons-
ternação. í Sua progenitora, dona
Maria Gusmão do Amaral, que
fora acometida dz violenta crise
de nervos, quasi enlouqueceu.de
alegria eo víi-lo novamente vivo
e. sSo. Até a vlslnhançá entre-
gou-se a manifestações de ale-
grta.

E Valdemiro dizia a todos:
— Parece que estou* sonhando,

pois II nos Jornais que tinha
morrido- debaixo de um auto-,
móvel e que:meu cadáver estava
no ne.croter'o"-___.-__.,.! >.- ..-.:.-

ROUBARAM O
LADRÃO!

PROSSBGTTB O IWaTJ—IKTO. • NA
3» X>_S!GAOIA AXTXIUI.AiR PARA
APO—IIR AS ACÜSAÇOC— DO*—CROC G—ISON VIANA' MAItCJüBS .

Por detorminaçao do Chefe de
Policia foi.evocado A 2* delega-
cia auxiliar o Inquérito para apu-
rar «, quem cato», a respon-saibUl-
d > d» da fuga do escree Gere—
Viana Marques, quando errai trans-
portado num carro'de presos, da
DrjtençSo jrara o Palácio da Jus-
tiça.-' '".¦¦

Nas . dsciáràçSes quo prestouGerson continua a afirmar queapós a sua fuga foi roubado em
Jóias e vultosa, quantia por um
grupo de indivíduos, dois dos
qualss exibiram credsneais dí
comissários de policia. Klo sabe
dizer se t?.'s. docmhentt-s e-re-m
falses cu n&o, mas ts vir os ln-
divlduos reccnhéee-C:.

Os acurados devem ser aearea-
des cem ò «íerec.

, *mt***-m- '¦

ATROPELADO POR
AUTO-CAMINHAO

A VITIMA SOFREU GRAVES
FERIMENTOS

Foi vitima, ontem, & noite, de
grave desastre de auto-caml-
nh&o, na Avenida Paulo de
Frontln, o ajudante de motoris-
ta Alvaro Fernandes da Cunha,
de 36 anos de idade, viuvo, mo-
rador á rua Eugênio Rocha nu-
mero 13.

Ao atravessar a referida- via
publica, foi o pobre homem co-
lhldo por um daqueles veículos,
sofrendo fratura da mâo direi-
ta, além tis. contusões e escória-
ções ho corpo.

Alvaro foi socorrido pela As-
rristencia, retirando-se, após, pa-ra a residência.

A PILHA DE MADEIRAS
DESABOU, ATINGIN-

DO O TRABA*
LHADOR

Arrumava, entem; pela manha
uma fila ds midelras no interior
da srrrsria da rua S. Cristovam
n. 63, da firtr..i Correia d» Costa
fc Cia., o oerario José íUrques
Abranches, de 17 anca, solteiro,
r-Jud—:o cie gu-_nd*.:f2, re«!dsntc
A rua Brrrr.arrdo rt. 3.4C1. Em do-
Ci. momento, a fila deoabou atin-
giiido o rapez.

A vitima qua sofreu contutóes
e escoriações genernüssdes e eur-
pslta de fratura, do craneo, íol
socorrida pela Arsittenc:.i e, d:-
pois lnterr-'x no Hospital da
Crus Vermelha.

Outro violento Incêndio no cen-
tro da cidade: veriiiccu-se ontemcerca das 23 horas. Alastrando-
«a com grande rap.dez e por cau -
sa ainda. desconhecida as cha-
mas destriburam totalmente, um
predlo de dçls.. paylmfentos. ¦ • .

•I O^pásblp INCENDIADO

Q.predlo. liiaèndiado é o de nu-
mero 43, da avenida Paisos, onde.
funcionava no pavimento tsrico
a Casa Teixeira, de louças eíer-ra^em, de propriedade dã firma
Silva Gomes ts Alegria, das quais'*_ componentes cs Srõ. Mario
Silva.Gomes,è.Alegria M. Hay•
nes; O ipavim—to superipr, oàcie.
até bam- pouco tenipo residia, afamília de uni dos sócios do és?tabelecimento, estava atualmente
.vago.-:'.- ¦;.-.; •¦¦ .-' ': :' ¦"¦:;;...;¦.

Pertencia 0 predio a Irmanda-
ds do. S';•;¦.Si.-' Sacramento;» cuja
Igreja fica-ao lado.;

NADA SOFRERAM A IGREJA
DO S. S. SACRAM—JTOE'. 

O. OÜTRÒ EDIFÍCIO .. r,
CONTÍGUO

Devido A rápida ação dos bóm-
be .ros no trabalho de clrcunsori-
ção do fogo, nada sofreram, a
igreja dó S. S. Sacramento e o
preolo n. 46r onde funciona no
pavimento terreo a casa da ele»
tricldade Ari Malfietame e no.sü-
periór o escritório dos advogadas
Hernanl e Iara Muller.

PREJUÍZOS TOTAIS NA LOJA
DE F_IRAGEN3

Os prejuízos do loja'de fsrra-
gens ¦ íoram - totais pois. as cha-
mas tomaram tão gi ande é rapi-
do incremento que nada íol pos-siyel salvar.

. Á AÇAO. DA POLICIA
No local estiveram 6 3.° Dele»

gado;Auxiliar, Dr; Anisio EVo-ta Aguiar e o comissazio Maia.
fala, do, 8°;;distrlto, que detlve-
ram o vlslaaá-casa incendiada,Manuel, da Eoosa e o funcionário
da secretaria da Irmandade dotí. S. Sxcrrameuto, Qjavio Gui-
marães.-';, •' :-.:.-.-. -'-¦

Até', a ultima hora cs eocici
— firma ainda não tinhamsido' encontrados ¦ para prestardeclarações "nò inquérito Ja ins-

taúrádo ná delegacia do U" D.s-
trlto.-.. ""-¦- ' "í ¦'

..OS SEGUROS.. ;
O predio incendiado está, ao

que apurcu a -; policia, saguriido

A MÁXIMA ÚARAXTl.V
SEGUROS

Sul America Terres-
tres, Marítimos

e Acidentes
EM TODO O BKAS1L.• li. Postal 1077

R. Alfândega, 41. Tel.. Í*i-*H0t
AGENCIAS E SIICJUKSAIS

.-.¦";• .'¦•' ' ' -(C35930

na Companhia Previdência, Sa-
bem tambem as autoridades quea loja destruída tem o seu sluek
ho Beguro nâo' sabendo, porém
por quanto e em que compa-
riiii'?». Somente as declarações
dos > soc.es da casa poderão Cs-
clarecer este ponto, '

DESCONHECIDA A CAUSA
DO SINISTRO

A causa do sinistro era atri-
buida no local a um' curco cir-
cüitb. ocorrido na Instalação
eletiica da: loja.. Alimentado "en-
tão.pelo stock de oleo existente
uo estabslecimento. o fogo.tr-
mou dasde-ó irteio propoi-çõea
;a".armantés.. .

.'Ceí.peritcs] da Dl g. I. jaestiveram de madrugada exa-
minando cs escombros afim', de
verificarem como teve origem
o'foge. Hoje os técnicos prós-
seguttão nas suas pesquisas.
03 B0MÉEIRO3 QUE TRABA-

LHARAI1 NA EI—INÇÀO
DO "FOGO \ ; 

'

No serviço de extinção do
fego e dé. isolamento dos pre-
dies vlzinho-j trabalharam os
bombeiros do Quartel Central,
comandados pelo Tenente Ma-
mede. As manobras dágua esti-
veram a cargo, do Capitão Ola-
vlo.

O Tenente-Coronel Vaz Mon-
teiro esteve na' 'direção 

.geraldos-trabalhes.,-

União Social dos Co-içrciainites Industrial
e Proprietários do Brasil

G
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Inaugurou-se, ontem, as 17
horas, áv Avenida vPassos n .:¦ C7,
com ¦ a presença do Cap.. Ama-
ral Polxoto. representando o Si'v
Dr. Getulio ¦ Vargas, presliléiite
da Republica. ee'.eito presidenta
da diretoria cie-honra, a União
Social dos Comerciantes,-, Indus-
trialse Proprietários do Brasil;

A. diretoria está assim conõtl-
tuldai ..'',-,.

Presidente — Sr. Antonio Go-
mes-rLages; vice-presidente "—*
Bernardino.' Ferreira, dlretor-sc-
cretariò;.Tr.Dr. Aurellano B.'Sll-
va; diretor-tésourelro — Livio>'daCosta Machado; procurador —_
Sr. Luis dé Castro Oliveira.

A' cerimonia compareceram
comerciantes, altas autoridade!-,,'
jornalistas e pessoas gradas.Foi orador oficial da União o

Jornalista Carlos Amorim. espe-cialmente convidado pela. direto-'ria. o; qual'saudou o'Sr. Presi-
dente da Republica -e- lhe oíe-receU' o diploma dé honra. Pre-
si dente da Diretoria de Honra,
na pessoa do seu represehtaufe';

A gravura supra fixa; um _-
pécto da solenidade. %'>

MaciQiial d, EcSMcagáo
Cabe ao Poder Executivo sanar as irregularidades disso resultantes

. O parecer do Sr. Duarte Lima na Comissão de Educação,
CuStura e Saude Publica do Senado

O DIRETOR DO COLÉGIO MILITAR, CORONEL RENATO » LOA ABRLI.', AGRADECE A HOMENAGEM

POLICIA CENTRAL
Está de serviço, hole, na Po-

licla Central, o Io delegado au-
xiiiar, Dr.. Anéslo Frota Aguiar.

O AUTOMÓVEL CHO-
COU-SE COM ,A PAL-

MEIRA
SAIU FERIDO O RESPECn-

VO MOTORISTA

. O auto de praça n. 10.618.
dirigido pelo motorista Samuel
Vilas Nunes, morador á rua An-
times Maciel n. .43. ontem, ao
passar, rela Avenida do Man-
gue. em excessiva velocidade,
perdendo, em dado momento, a
direção, foi chocar-se com uma
palmeira. .•

Em conseqüência So acidente,
o veiculo ficou bastante damni-
ficado • sofreu ferimentos no
corpo e fratura de uma costela
o seu condutor.

A vitima teve os curativos da
Assistência, c o comissário An-
tenor Freire, de Eervlço na dele-
gacla do 133 distrito, registrou o
tato.

Com a presença, de um gran-
de numero, de diretores, profes-
sores e alunos de vários éstabe-
lecimentos de ensino desta Ca-
pitai, componentes do Departa-
mento Juvenil da Cruzada Na-
cional ;ds Educação, realizou-se,
ontem, uma homenagem aó Co-
ronel Renato da Veiga Abreu,
diretor do Colégio Militar e.pre-
sidente de honra, do novo De-
partamento da CNE.

O salão nobre do Clube Mill-
tar estava repleto e deu inicio
a homenagem o Dr. Gustavo
Armbrust, presidente da CNE
que explicou os motivos daque-
la reunião...

A seguir falou o aluno do O,
M.. Plínio Moletta, presidente
do Departamento Juvenil, sau-
dando o homenageado e exal-
tando o gesto patriótico .do dire-
tor ile seu Colégio que. anuirá
em chefiar o movimento da mo-
cidade em prol da instrução do
povo brasileiro.

Falaram, a seguir os Jovens,
Jacob Germano Galler do Cole-
glo Pedro .jl.-Geraldo Amln, do
Instituto Rabelo, Camilo Mo-
rais, do Colégio Paula Freitas,
Eli Sradlll», do Colégio Cristo
Redentor c Aurélio Viana, do
Colégio Batista, enaltecendo to-
dos, a obra dà Cruzada Nacional
de Educação e assoclando-se em
nome do seus colegas ás Justas
homenagens ao Diretor do Coie-
Glo Militar. . .

Xevanta-ss o Coronel Renato
da Veiga Abreu è emocionado
agradece aos seus Jovens compa-
triotss aquela singela mas ex-
pressiva homenagem, que multo
o emociona e apela para a mo-
cidade ali presente que não ar-
refeça no seu entusiasmo pela
causa que abraçaram."

Falou, ainda, o profesrror Pc-
dro Couto cuja oração foi gran-
demente aplaudida pelos pre-
centes. ¦ ¦

Tomaram parte na homena-
gem os seguintes institutos dé
ensino desta Capital: Colégio
Militar. Colégio Pedro II, ' Ins-
tituto Rabelo, Instituto de Edu-
cação, Escola Orsina da Fon»
seca. Colégio Independência, Co-
legio Bennet. Colégio Santa Ca-
tarina, Colégio Accioli, Colégio
Paula Freitas. Colégio Pedro I,
Instituto La Fayette, Escola
Cristo Redentor, Colégio Silvio
Leite, Colégio Franco Brasileiro.
Escola Nacional de Química. Dt-
retorlo Acadêmico"" dá Faculdade
de Direito. Diretório Acadêmico
da Esco'a Politécnica. Tenente
Rocha SantoS. representando a
Escola Militar.' . alunos do Co-
legio Militar, da Escola Militar e
de cutros Colégios e cs profes-
sores Pedro do Couto.. Antenor
Nascentes, diretores, e profes.ii>-
res de outros estabelecimentos de
ensino. A reunião terminou com
o hino nacional cantado, de pé.
por todos os presentes.

Apresentado, ha dlas, no Be-
nado, uni projeto providencian-
do para regularização dos ins-
titutos de ensino secundário e
superior que," já havendo obtido
inspecçao preparatória, proce-
dida pelas comissões competen-
tes do - Ministério da Educação,
não puderam, ainda, ficar sub-
metidos á inspecçao preliminar,
por.não estar funcionando, ha
mezes, o Conselho Nacional de
Educação, for o mesmo distri-
buldo ao Sr. Duarte Lima,. para
apresentar- parecer. 

*
, O Senador paraibano acaba

de elaborar ò. seu parecer sobre
o assunto,-apresentándo-o à Co-
missão de Educação, Cultura e
Saude Publica.
- Eis o parecer: .

"O projecto n. -29 envolve ma-
teria da competência legislativa
da União é de iniciativa facul-
tatlva da Câmara ou do Se-

Ao nosso ver, essa competen-
cia em relação ao Senado, não
emerge, como pretende a justlf 1-
cação que acompanha o proje-
to, do artigo 5, inciso XIV, da
Constituição, eis que nó caso em
apreço não se trata de traçar as
diretrizes da educação nacional.

Na espécie, a competência do
poder legislativo da União, em
geral, está traçada no artigo 5°
inciso XIX, letra "r", que trata
das condições de capacidade
para o exercicio das profissões
llberaes e. tecnico-cientiflcas,
desde que outra causa não vi-
sam os institutos de ensino, e
ainda no artigo 39, n. 8, letra"e", de nossa Lei básica.' 

Quanto' á competência partir"cular do Senado, no. que diz res-
peito á iniciativa do. pro jeto, ve-
mos que a matéria é. cias que
comportam legislação subsidia-
ria ou complementar.dos Esta-
dos e, assim, dc colaboração dos
dois ramos do: poder legislativo,
bem como de iniciativa de qual-
quer deles (artigo 01, n.-I, le-
tra "1", e artigo 41, da Consti-
.tuição).
a Assim, o projeto é constituclo-
nal e da competência do Senado.

De tnéritis — De acordo com

a parte final do inciso 11, do
artigo 47, de nosso Regimento
Interno, esta Comissão, ti-atan-
do-se de matéria relativa à ins-
trução e educação, deve ainda
opinar sobre o merecimento do
projeto.

Em linhas gerais, o projeto do
Senador Pires Rebelo visa auto-
rizar ò poder executivo a conce-
der inspecçao preliminar aos
institutos de ensino superior que,
tendo satisfeito as exigências de
verificação prévia, obtiverem,
até a data em que o mesmo se
converter em lei, parecer favo-
ravèl dos fiscais federais.

Quanto aos estabelecimentos
de ensino secundário, desde que
tenham requerido inspecçao
preliminar, o projeto determina
que o poder executivo os atenda,
salvo parecer contrario dos fis-
cais.'

Finalmente, rem seu artigo 3o,
o projeto ii. 29, quer a valida-
de dos atos 'praticados pelas ád-
ministrações dós estabelecinien-
tos que obtiveram parecer favo-
ravel dos fiscais federais, quer
no que concerne a exames pre-
paratorios para" as respectivas
matrículas, quer no que diz res-
peito ao próprio magistério c
ainda quanto á validade dos di-
pi—ias expedidos aos alunos que
tenham se matriculado até o
ano de 1933.

Como bem reconhece o autor
do projeto, em sua justificação,
a providencia pleiteada depende
de deliberação do Conselho Na-
cional de Educação, em cujo po-
der se encontram papeis dc va-
rios estabelecimentos do ensino,
que requereram fiscalização pre-
liminar.

Acontece, porém, que na falta
desse órgão, que ora náo tem
funcionamento, Incumbe ao po-
der legislativo determinar pro-
videncias que venham impedir
graves danos aos que procuram
habilitações para os embates da
luta pela -vlda.

Não nos' parece justo que. pelo
fato de achar-se cm situação dc
anormalidade, o Conselho 

' Na-
cional de Educação, vários edu-
candarlos o centenas de educan-

dos sejam privados dos bençfl-
cios que a lei lhes outorga.

O poder executivo, por Inter-
medlo do Ministério da Educa-
çao, pode e deve fazer .sanar

as irregularidades, que a. falta
de funcionamento daquele órgão
técnico acarreta.

E é essa, ao nosso ver; a pro-
videncia que o projeto visa au-
torizar, sem, contudo; dispensar
os exigências estatuídas pelo re-
ferido órgão para a concessão da
fiscalização preliminar . ou pré-
via, esta cm relação aos -instl-
tutos de ensino superior.

Somos, pois, de parecer que o.
projeto 29 é oportuno e merece
a approvação do Senado. '

PREFEITURA
Foram «isslgnacíos par*.' fleçM»

do Jego, os-Srs. Mario Cc£_ •
Firmino Costa R-eia o -rtf»n.t«gra.-
des os Srs. Nelson Pereira.; e._ ?*-
lindo Moura'-. . . ' ;.-.,..

— A' Soclèdide ¦ de , —gei--—'ire»
da Prefeitura, do Distrito Federal
se reunlri Segunda-Felrtv,' 10 do
corrente, ás 17 horas, na. sede sc-
ciai, á rua. General Câmara n. 240,
3° andar, em esMmMéla geral
ordinária, ds acordo com os ter-
mea do «rt. 14 dos seus estatu-
tos. '•'.'. .

Será discutido, entre outros as-
suntes, o projeto de reforma'¦ do
Regulamento p-ara Obras no Dis-
trlto Federal, baixado pelo decre-
to n. 5.695, de 10 dè Julho dl»
1933. o qual se acha em díscuaiáo
na Câmara Municipal.

ml*1"* **"

UM SARGENTO DO
EXERCITO ATROPE-

LADO
Na rua Haddock Lobo, esqúl-

na de Professor Gablzo, foi co-
lhldo, ontem, a noite, por um
automóvel, sofrendo : ligeiras
contusões c escoriações no .cor-
po, o 2" sargento do Exercito,
aquartelado no 14° regimento-de
infantaria, em Niterói, José Al-
ves Marcondes, de 38 anos da
idade, casado.

Foi a vitima soecorrida pela
Assistência c, em seguida, inter-
nada no hospital da sua corpo-
ração.

A CAPITAL GAÚCHA SOB 0 FLAGELO DE INUNDAÇÕES SEM PRECEDENTES
De diversos pontos do Estado tambem chegam noticias alarmantes — Acham-se paralizados os
trabalhos do porto da Capital -—As águas estão causando enorm es prejuízos á lavoura e á pecuária
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Aspecto do câls flo porto. Invadido prrlas águas — Trecho tia rua Voluntários da Pátria, onde te vdem oi armazéns da Estação da Vlaçfio Férrea, tambem tomado pela enchente

PORTO ALEGRE, 8 (A.B.) —
Os trabalhos do porto acham-
ac inteiramente parallsaclso pria
enchente. Os comerciantes cons-
traíram muros diante de suas
casas, como melo do defesa. Sã
uma firma daqui deixou de em-
barcar mil e quinhentos volu-
mes de diversos artigos.

O ItaquatlA partiu quarl va-
sio p»la Impossibilidade de car-
regar. Os armajens do porto es-
tão repletos de mercadorias que
serão rwtsmenta destruídas ss
o tempo piorar, como está pre-
vlsto.

PORTO ALEGRE. 8 (A.B.J ~
A cidade es'r\ comnl;tam?nt*
i--o'n-l:i ti.-w demri'.!! ciilades vi-
Tinha?. po's qns cs estradas il**
rodagrm e dc ferro se acham
sob as águas.

Os viveres começam a faltai.

No mercado publico não havia
quasi nada para vender. A po-
pulação acha-se som carne, lei-
te e legum— que não puderam
chegar hoje do interior.

A Assembléia votou um credl-
to esrjeclal solicitado pe'o gover-
no para socorrer os flagelados.

FORTO ALEGRE. 8 <A.B.) —
A3 agua.-, invadiram os parõ.-s
do edificio dos Correios e Teie-
grames, da Prefeitura, do Ean-
co da Pr.-ii-incla c d3 outros es-
t£be!»ícim;ntos cemerciais.

D» diversos ponto.» do Estado
chesnr» iioticlns alcrmantcs. I'\
rcrjião nos. crrrr-zais ns isuas <l«s-
truli-am cemp'etamente mirrir"-
ros canncii d« r.rr<_ aiém de
mntnr muito paio.

no Guaiba estfio transbord?ndo
consideravelmente. Invadindo ns
campos e matando inúmera.-, re-
zes.

O Jacut. pnr «•xetnpjn. inibiu
extraordinariamente, chegando
em alguns pontos a encobrir
comp-etamente as pcauenas ha-
bltr-ç5c3 edificadas á margem.

O mesmo ocorre com o Ta-
quarf. Na borra do Ribeiro, a si-
tuação é b?m grave. As águas
derrubaram numerosas casas, ar-
rananírj arvores e usinas que en-
centraram pela fronte.

Vrrias lanchas An Secretaria
l d; Oiras Publicas fegulram oa-

ra aquela locnHrtade. afim de so-
rorrer cs moradores que ss en-
centram em situação preraris-
cima.

POr.TO ALEC-I—. 8 (•t.a.1 —I PO^TO AT.E3RE. 3 ÍA.r*..) —
Ttídcs os rios que desembocam ' O prefeito dr-s— capital. Sãajjx

Alberto Blns. mandou organizar
cinco cozinhas ambulantes nue
estão percorrendo as zonas fia-
geladas cm (--ocorro da popula-
cão desabrigada pelas águas, dis
tribulndo alimentos.

PORTO ALEGRE. 8 (A3.) —
A cidade está na Iminência de
uma catástrofe sem preceden-
t:s. A população da parte alta
da capital mostra-se apreensiva,
t—do Intendo um movimento dc
êxodo Impressionante.

Porto Alegre está sob a amea-
ça de ficar submersa em gran-
dc parte, pois o Observatório
Mcteorolosrlco Cousslrat de Arau-
Ii enuncia que o mau tampo
continuará, tudo indicando que
tSurant-2 a noite próxima- o von-
to s-«l loorari. arremessando co-
bre a cidadã a enorme massa de

agua da bacia do Guaiba que lã
subiu acima do nivel do cais.

PORTO ALEGRE, 8 (A3.) —
Mais de cincoenta mil pessoas
se acham «am abrigo, expulsas
de eeus lares pela. enchente.

O DIA AM/\NHECETJ BOM.'
MAS O —NTO SUL REPRESA

AS ÁGUAS. TORNANDO• MAIOR A ENCHENTE

PORTO ALEGRE. 8 (H.) —
Depois de duas semanas da chu-
vas. o dia amanheceu hoje bom.
Entretanto, o vento sul contri-
bue para represar as águas, tor-
nando maior a enchente.

A subscrição aberta pelo Cor-
velo i.'o Poro. em favor dos fia-
gelados, cujo numero se eleva
a cerca «le cincoanta mil. já ul-
trapassou dc vinte ccntls «l« i<—.

Os únicos trens que t*_ata—
são os da linha de Bagé. .

O Banco da Província fes um»
doação de dez contos de réia
paia socorrer as vitimas da inun-
dação.

As ilhas situadas no rio Qual»
ba. que eram habitadas par pes*
cadores e agricultores, foram ln-
«.-adidas completamente pelaj
águas e se acham desertas.

Todas as sociedades desta cm-
pitai ofereceram suas redes par»
relas serem instaladas as luta*
lias desabrigadas.

Os moradores de uma daa mar»
gens rio Guaiba perderam tudo
que i»ssuiam, ficando apenas
com ã roupa do corpo.

A Santa Casa de Porto Al»-jr«
acolheu oitocentos doentes. s*n-
do forçada a Instolá-Ios nos c<*r-
i-edores. em virtude de sa nclia-
rem repletas todas as enfeii_-
rias.
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sepllòrA Juvenal- h(w.iiil.ofeN_b*;e,.'à' ilustre rà&mã.dò 'iígrafi„-

monde;" carioca; tão Admirada pela. süa 'b-ie_a,.:B«lá; 
«ua--graça

.... pela aua inteligência, tfto,.flua e fascinariU', .ptereoe no -proslmo
.<lia 22. uma elegantlísimá recepção A alta sociedade carioca,- Os
salões ç)p palacete . de. Santa. Jferesa rócebqm .sempre o: qüé" à"Hàute-grtwirne." do Rio tem dc mais "rafinée;" mnls âistint-o mais
'brilhante. Será essa a sua-primeira festa neste inverno azul de
-936, e isso lhe.«íà malor'infc.r«__i_ e relevo», ...
,..;= Apaixonada <Je arte. còiryíio. culto dos belos objetos, das tela-
preciosas dós grandes mestres, admirando as' alta Ias vetustas,
a. mfto inquieta e febril do artista trabalhou .longamente, amando
as "raye_c__" antigas etn que a imaginação do decorador se com-"-pra- èm devaneios «caprichos de uma:Infinita poesia, sentindo
a emoção das tecidos* raros, bordados pac.entemente a olro e a

vprata"« o sortilegio daâ' velhas rendas ricas,' lmjircstlófiandti-se
. ccjm ,a linha quente dos mármores e a serena- força- do brom.ç,

a Sra. Juvenal Mürtlhho Nobre soube'fazer da sua-casa;'graças
a um bom gosto admirável, um pequeno museu de arte. ¦ Nab .uai
museu frio c severo, evocador de epocas pa.sadas, feito apciiiu
para guardar coisas preciosas, c sim um ambiente-amável e lu-

.•xiioso, em que os menores objetos entram conos.o numa Intima--<-. profunda' comunhão de graça e encantamento.:-:.
.. , 

' ' ' 
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A Embaixada' de Portugal, neste admirável inverno1-.«.e 1935.'
de dias constantes de claridade e beleza, de_tacou*ie pela serlé
dc festas elegantíssimas que Embaixador da grande nação amiga
è senliora Martlnho-Nobre «Je Melo' tem ofepecldq á\.àlta sosieda'

,dfe carioca:. jantarei, bailes, lrecèpçeí-'*co_k-tãiÍs",'; t*m fcltó-do
magnífico palácio dé, S. Clemente uni lugar de infinita alegria e

.extraordinário encantamento''.para•¦ as-ílguras njats rèprecentati-
fevas do «'-mart. set" do Rio; O' grande diplomata - qüe' é -.o Sr.'"Murtinho 

Nobro ,do Me!b,: tem toda a sedução diim perfeito'"gentlemAh".:è a Sra. Kmbaixatriz dè Portugal é admirada pilas
graças de- um' espirito gentil - e fasclnador, pela sua distinçãode grande dama e por uma bondade Incomparavel, que llie trainos seus menores gestos, em todas as suas atitudes.'¦•¦•¦ -ij-B quem conhece o Ilustre casal, compreende o 'fas-ini- que"exerce sobre a sociedade brasileira. ¦-,•-!"."¦• '.••'„.'•.•.-*•,'¦ . ¦ ¦¦:¦.<•-:.'-->;.í.jíío 

proximo-dla 14, a Sra. Murtinho-Nobrendèl Itelo oftrécerj.
:"* áeüs amigos e ; admiradores eá alta sociedade;'brasileirafeuriv
í''cocbrtall" elegantíssimo. ¦-.--.- -m j-, ..-_:¦ •"•--; ¦¦-.¦.¦¦-.¦¦•
..-.>.- , _: ¦>.-¦-*¦ ,."¦* .* 

',' 
... '..'•¦¦ ¦¦'-..- .',-• - 
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fei A 2.* sessão do ÍMetro'', o grande; _.luxuoso cinema' carioca,
•er* um motivo de reunião, para todas as notáveis- figuras do mun-danismo carioca. FoJL de resto, uma. inicíátivavíéli- essa de/mu--dar' o programa as Sextas-feiras, ide- Maneira qúe. nessa noite o."giand-monde" cánocà se'reunirá no •'hall*' luxuoso, todo orna-do de preciosas alfaias, dc - jacarándá, .da esplendida casa deespetáculos recentemente Inaugurada. Jeàhette Mac-Donald coma sua vor maravilhosa, a sua graça mayiosa e a-.ua arte éuma permanente,atração para os.séus àdníirdores do mundo in-teiro. •'Rose-Mané" com, a sua* musica e à sua poesia, presta.se bem para que a grande artista da tela possa exercer aindasobre a platéia, maior fascínio. -¦"¦?-¦:-¦'¦¦¦¦'*?. **í"ua

A Parada das Maravilhas... *
Amanhã a teremos- no palco, do''Teatro Mutf:<üpàl. feéricacolorida, brilhante, deslumbradora. -As senhoras mais belas, inaiselegantes, mais destacadas do "grand-mond," carioca tomam S

-í?6^ „de5flle sunt"~o e magnífico; ¦-" senhoritas ' íònnòsisslmas."chies", desempenham vários papeis admiráveis, dc grand^eieuó

ííj» -AJ.."0 é P08**1™1 duvidar da festa-esplendida, què á senho.aJosíiWillmsens promoveu para gozo da alta sociedade é beneficioda Pequena Cruzada... •—--nyiu

ta, uncanto' "do casal • Dr. Rubem
ViBv.Toller, engenheiro; Cli^e d-
J31h_l|j.aç&'o tíii = SuperliH.ntíahcla
dó Eletrlflc-v_b"dtt EiT El-O. B.',
completou; - ante-ontem-J .-'áriio..
Itsp deunictlvò a qua ©'pal-cete
do catiji "Dr; 'Vaz Toller,'-A .Aveni-
da -Aj.j_.-rac«.nã,:, _e enençi-e' ¦;* ;. um
grupo, de-lindos'crlfl-nese,. que ípr1,'Ain vfelicitnrJ •*¦ gracloio eriivír.Ariante. ".',:-

Bodas dc Ouro . ...
"íraiiscorrc hoje".o'meio centenano- do consórcio do «jâtimadocasal Olpgo Rivar Pereira dacunha, luhclouario" aposentadoda Leopoldlna Raiway, e D: Eu»gçma: Nlemeyer. Rivar Pereira daUunha. ' ¦;'*.";.»•"'• ,-•
Péio ausplcio_ó acontecimento.

serA ceIcJ_íaúa.::iiiUsa em ação de
giaças' no Sodallclò Sacra -*ámi-lia, 4 Avenida' SuburbUna n. 50,_õ' 10 horasi seguindo^e. nàreai-
dencia do ca_al, uma fe.tiva-.re-
cepçao, oiganiíada pelos seus bii-lentes é fhumeios amigos. •

CHERMONT DE BRITO

PETROPOLIS
.... A nossa Badlodifusora iniciou
üm serviço de lrradlaç&o de pro-
gramas estrangeiros, cuja inau-'guraç&o ec fez na dota aniver-
earla da proclamaç&o da, Repu-
bllca em Portugal, em homsna-
gem A colônia lusa de. nossa cl-
dade. a qual teve o concurso do
Orfefto do Ginásio Pinto Ferreira
o dos Srs. professor Napole&o Es-
tevês, Jornalista Almeida Azevsdo
e doe artistas Madalena Gomes,
Margarida d'Alenqucr e Carlos
Alberto. _HH"¦' Ante-ontem realizou-se o pro-
grama Italiano, tomando parte na
lrradlpç&o elementos do Dopola-
voro, aa Socictá Italiana de Mu-
Suo Socorro e Bcn.ficenza c da
Escola Dante Aligh|ori, atuando
.tambem como1 "speacker" o Sr.
Artur Mazzl, além dos.da própria
.enitssorà'. :,...-.-. j...-. '-.'.;

Tm ambas as irradiações, o es-
tudio da Radlodlfusora esteve
repleto de representantes dás res-
pectivas colônias, qüe con<íprre*-'
ram com as .suas pr.senças porá
maior brilho das reuniões oil rea-
Kzados. *•••.'.-

A Radlodlfusora de nossa cl-
dade recebeu do Cônsul de Por-
tugal nessa Capital o seguinte
telegrama:

. "Agradecendo amáveis cumpri-
mentos pela data comemorativa
lmplantaç&o Republico cm Portu-
gal. apr—ento V. Ex. meus efu-
alvos cumprimentos pela inãugu-
raç&o "Programa Português" dessa

- prestlmosa Radlodlfusora, alto
motivo nossas congratuloçfes.
óratissimo pelo g.ntllissimn ofer-
tk vosso microfone, que será
oportunamente aproveitado. Va-
lifio-me deste ensejo para saudar,
pela Petropolis Radlodlfusora,
brasileiros c portugueses de Pe-
tropolls, formulando sinceros vo-
tos pelo estreitamento coda vez
maior da amizade entre duas no-
bres pátrias, t&o IrmAs. pelo san-•sue e pelas tendências idlologi-
cas. — (a.) Paula Brito, Cônsul
Geral de Portugol."

? • •
A cidade ultimamente tem sofri-

do um hiato nas suas diretivas de
tranqüilidade, de sossego e de pre-
vtdencla social. Os grupos de d:s-
ocupados quo perturbam o sossego
publico» 4 noite, é um fato lncon-
teste, quo está merecendo, por de-
rnals, um movimento por parte
da policia, afim de que n&o passe
n. cidade pelo labéu de falta de ci-
vil Idade, quando são apenas alguns
lnconcléntes que sa atrevem a pre-
jildtcar esse sossego da populaç-o,r. caladas da nolto, porque nao
lín. serviço perfeito «le policio-
,mento.

- Multo mais 6 o abuso lnvete-
rado do pedlnte,- chaga .que ha-
via^ desaparecido do nosso meio,
desde quando se inaugurou, o Re-
«jolulmento de Desvalldos. Iiife-
1'zimente. e mesmo "estando! esta
Instituição em plena florescência
melhor organizada, cada vez au-
mentando as possibilidades de
atender em todos os sentidos A
sua finalidade, — o pedlnte estA
rte novo alastrando a urt», lm
portunando a todos, simplesmente
porque cessou aquele rigor com
Sue 

as autoridades perquírlam da
tuaçAo dos que pediam esmolas,-

«fflm de dar-lhes o destino con-
renlente. * - ¦' . .

Mas ha uma coisa engraçada
ainda : nesta super-clvlllzada e
duas vezes maravilhoso cidade das
flores: a Delegacia Regional de
Policia, depois que os cinemas
V.rmlnam as suas projeções, fe-
cha as suas portas, como se
tora uma casa particular e en-
tregam-sc todos nos carinhos de
Ifotfeu. com uma displicência dc
encantar, e quando, por acaso,
alguém alta noite ouso perturbar
p .sono de pura Inocência dos
mantenedores do ordem, tronca-
doa a "sete chaves", no seu es-
condcrlJo. — talvez com medo dos
amigos do alheio, — * resposta,
invariavelmente, quc o "prontl-
<i*o". extremunhado, tem c a de
que "nao tem nenhum soldado
agora aqui."

E. durma-se...• - •
Durante o mès dc Setembro foi

nr.ecaclfda p_la policia local, co-
nio renda das casas ds Jogo per-r.-K.do. na cidade, a importan-
cia de -8:8.83090, apenas, de três
cacas que funcionam — o Cislno-do Clube de Xadrez, o Casino
do Orande Hotel c Sport «Jolf- i v.spo.-f i„ senda qu. eo teta ul-
tima concorreu com 13:303.30.,
contra 6:700*000 e mais ..alguns

. mil rês dos seus dols Casino., o
qu: vem demonstrar qu. o vis-
poro. onde Joga todo o mundo"que nAo devia, tem visto maior
movimento, oferecendo resulta-
d-s vantajosos aos exploradores
deaie ramo de vicio permitido. '

• O »
'* A Ássoclaçio dos Rodoviários
vai prestar uma homenagem so
eeu cbefe, o engenheiro Têddo
Fiúza, Inspetor das estradas dc
rodagem federais. Inaugurando no
dls 13 do corrente uma placa de
irurmore. no quilômetro 76 da-
rodo vi« R'o-SAo Paulo.

Nessa placa vò-ee, em um mc-
d»lfiio cm bronsc. a efígie do ho-

menageado, acliando-ee á mesmaem exposiçfio nesta cidade, na vi-trlne da Casa Gelli.
Por- esta ocaslAo,' grande nu-mero do amigos do Dr. YêddoF.uza organizara uma romaria atéo local do Monumento Rodovia-rio, onde ee vai realizar a mesma

.homenagem.

O Clube Ejtcurslonista de; Pe-tropolls realizo,. para ò' pi-oxlmoDomingo, ura belo passeio, õfe-recido aos seus associados, até asnascentes do rio Morim, aindacom .probabilidades de uma es__-lacio até o pico do Cobiçado, ssnesse dia a atmosfera oferecer Vi-slbllldaoe. - .' :
JS sabido'que estamos em, tem-

po das gróndos /'queimadas", ouemuito.iocncorrem-para ènoobílr a
yWblildadç,,:,<>., .scntloi-assim,- nAp.certa,.,a.escalada; entretanto,-sô 

"o
agradável passeio a"té' As. suas ba-sos,. onda nasce _-_<___:•_ 'motlvd
para;nao sè- perdeu-o passèfo;'pelo
pitoresco, que oferece;, entre.-af ronde de v.tusto.-arvoredoSi pe-quenas clareiras,. ppços poéticos e
grondoza de ambiente, quc pre-cisam;S£-, vistos e admlrad».'. Em um passeio" dssta naturezan&o se prescinde 'da roupa debanho. : ¦

A.Conferências
A. Confederação.' Brasileira de

Professores Católicos pro&sèguin-do na serie de conferências com
que vem estudando o plano na-
cional de educação, fará rcali •
zar hoje, As .17. horas, ua Bscola
Nacional dc Belas-Artcs ¦ uma
nova palestia sobre o problema
do ensino rural no piano de Edu -
cação..

Essa palestra está a cargo do
prof. Moreira de-Sousa, auxiliar-
técnico do Ministério da Educa-
ção e èx -diretor da Instrução Pu-
blica do Ceará..

Aniversários
Fazem anos hoje as Exmas.

Sras..: -. -...,••
D.- :Canüla' Sèrrão de Campos

Martins,.viuva, do Capitão José
de Campos Martins.

I). Consuelo.Duarte da Cunha
Pintol.esposa do Dr. José.Pinto;.

D. Deoilnda..Alvares Jardim,-
esposa do Coronel.Jullo.Alvares
Jardim, Xazeíideii. em Majé;- . .

D.*:DUlcé Vtónal,. esposa do Sr;
Antenor Vignal; .' ' '¦ .

D. Emilia Couto Jardim, aspo-'sa 
do Df. íücolau Jardim; •

D. Maria da Oloria Carvalho
Coutinho, esposa do Sr..:Oromar
Coutinho;"' . 

~ : > • ¦ ¦•¦:.¦•'-
' D.""Mãrla Qom'e_ Pereira Fer-.

nahdes,' esposa '.-do Dr. > Custodio
Fernandes. ¦"'• • : •.•¦);-¦¦

•Os-Srs.-: >:.': .¦'-; i----.' .- • .
Almirante Arnaldo -Pinto'da

Luz, ex-Mlnis.ro. da Marinha;
Dr. Artur Barros;
Dr. Agenor de Sousa Brito;
Abilio Moreira Esteves; i
Alexandre, Borges Teixeira;

.: H<j_n<Ht>'Rlb<il_o. ¦>•••"';•- • -"••
José Manuel dos Santos'Oon-

çalves; *.¦;....
José Marques Soares"; ¦•,.
Mario Benjamim Costallat;..
Raul da Costa Teixeira;' Wagner Dutta;.

\ f«_ antes
Procedentes, do Espirito San-

to encontram-se ucota Capital,
hospedes de seu cunhado, o Se-
nador Qenaro Pinheiro, as Sras.
D. Maria Ribeiro. Alves, -e__po-
sa do Sr. - Vicente Alves Fer-
nandes c Hermcllnda da Costa
Ribeiro, esposa do Major Alei-
des Ribeiro, fazendeiros naquele
Estado.

Festas . .
O CLUBE DOS TABAJARAS

promove para Domin-jo, ás 16
horas, mau duas mp-.nces dan-
santcs no Casino Balnca.-io da
Urca. Alem das" duas notáveis
orquestras do "Orill- Rco" da-

3' 
uele Oasino, haverá um"numero
« variedades. "OS. .s-etes terão

entrada ' mediante aprij-entação
dc carteira íorial e recibo n. 19.

-Síf-à TíSilada Domingo,
ás 'S0_0 horas a-'*brincadeira"
e.tuãantfha.nos salões do Ccnt.-o
Paulista.'''; ' 

fe.'fe.j.
Serão apresentados ligeiros nu.-

meros dc palco c de mu.ira. Os
convites para a reunião, deverão
ser procuradas na secretaria do
Centro Paulista, praça Tlradentes
10. .Casas comcrj-Jais têm. en.-
viado brin.ies pára serem sortes,»
dos entre os afsUtehtcs.
.-  No Instituto Nacional de
Musica, terã lugar depois de
de amanhã, as 16 horas, o festl-
vai llttíro-musical. em ixmefitío
do Acílo Espirita João Evange-
lista. Re.ine. jntereseant* ;»ro-

..Oll/OlfOS ,;.";•.'¦.,
Contratou casamento com: aSrta./ qremllda Fiuisá ._e SousaLoopVfilha, da viuva EmlUá Flu-zs. XjObo,-funcionaria do Ambu-latorio ^Rivadavia Oónela, ò Sr.Jose Pereira Rpt-eirá Filho.

Falecimentos-
.' .CORONEL,-•'JOSE'-EVÀNOE-
í__9^4'SpJ*i-aiIiVA - :*an "__
residência, â rua.Oãviâo Péixo-ito.u... 20. em1 Níterai,;' faleceu,
oiHcm,, após alguns dias-de itn-
rermidade,. «j -Coronel: . JoiéEvangelista aa Silva, ¦servèíi.i.ã-1

;rio-;do..5'í.-rOíieio' dé Jfus.lça'," daxapital' ílumiiiense. - "¦" ¦ -•
i O extinto era pai dos Drs".Joubert EvangéliBla' da' Silva,
?/*:,cheíe de polioia do Estado;
Wilson Evangelista da Silva,-t.» »jjdo ua nuu.a Comercial eRooselvet Evangelista iafe,-.í,,
medico na capital fluminense.' •

O enterramento será realiza-
do hoje, saindo.o feretro da casaacima, ás 9 horas»
Missas

¦ D: -FRANCISCA DE MEDEI-
ROS GUALTER — Em suiragio
da alma da lnfortuuada D. Chi-
qulnha Alves de Medeiros' Oúal-
ter,-mãe do"nosso colega A..'de
Medeiros Gualter e qüe tão tra-
gicamente - perdeu a vida hum
brutal "desastre 

de automóvel
ocorrido Domingo ultimo no En-
genho Novo, serão celebradas
amanhã, -Sábado, ás 10 horas,
missas dé'7° dia. Esse ato de ea-ridadè "cristã 

sé'" realizará náIgreja deS.. Jorge, • sita' á Pra-
ça. dá Republica, esquina da rua
da Alfaitdtiga. '¦'•_•• ;

...Hl- TESEirrE 1 PEDRO ¦ AURÉ-
LIANO' DE GÔIS MONTEIRONo altar de Alagoas (Santa-na); da Matriz.de S. Francisco
Xavier, .'do Engenho Velho; será
rezada amanhã, ás 8 horas, mis-
sa-de .requiem,. por.alma do 2a
tenente aviador Pedro Aurellano
de Góls Monteirp.

; ALMANSOR HORTA — ÕS
funcionários da Caixa de Apo-
sentadorjas e Pensões dos, Ope-
rarlos Estivadores mandam re-
zar missa, hoje, ás 10 horas','.na
Igreja N/S. Mãe dos.Homens,
por alma do Sr, A;ma_sor Hòr-
ta, Io cscritútral9"daàiiele-''de-
partamento de previdência, Ce-
lébrará o áto' religioso''o Cone-'go Caruso,'secretario; "de 

S. E.
o.Cardeal D.'_#mè.-"V',T-fe ¦

: í^_i^.. será: rezada: amanhã; és
9 horas,-no altaf-mór dá Igrija
de S. Francisco'de;Paula, mis-
sa por alma' de José ' Joaquim
de Araujo.

INAUGURAÇÃO DÉ UM
MAUSOLE'U

NO CEAtCTERIO DE sfe JOAO
BATISTA'

No próximo Domingo, dia 10,
será inaugurado, no cemitério de
S. João Batista, o mausoléu da
Sra-.- Eugenia Carneiro Soares-de
Almeida; mandado construir pelosçu ilustre esposo, o antigo mes-
Ire de Direito Penal da Faculda-
de de Direito de nossa Unlversl-
dade, professor Hèrmenegildo Mi-
lit&ó de Almeida. '

A Inauguração terá lugar ás 16
horas, e a. èla comparecerão os
parentes e' amigos dal saudosa
extinta, qüe era figura de relevo
n*t alta sociedade carioca pelosseus elevados dotes de espirito e
curaçüo.

Agua ORIENTAL .
Tintura vegetal inofensiva,

Dá ao cabelo branco, ou gri-zallio, sein .o queimar, uma
linda côr. .desde o castanho
claro ao preto mais; natural,
deitándo-o brilhante e-sedoso.

A' vonda em todo o Brasil.
(C 58410

PRIMEIRO CONORESSO
NAaONÃÍOlEHÒfE-

LEIROS
' SUA REÁLlZAÇÁO' EM NO-".•••::. VEMBRO DESTE" ANO, . ,

• O Sindicato .'dos Proprietários
de Hotels e Pensões do Rio ,ücJaneiro, vai, cm .Novembro de.te
anp, 1'eun.r, eníi Uma grande as-•scmbléla,"a mnicriaJdos hotelei-
roa do nosso pais.' ¦ ¦-.-'".:•".-'

¦Visa a novel, mas Ijá prcstii-
giosa,, associação de classe, comessa» assembléia, pi-omover.o ea-
tudo e ¦% adoção de medidas oueconçoiTam' páfa á- organizaçãoda industria -hcteleira dé quetanto depende, -tambjjm, a doturismoj para ecú mals: eficiente
dej-cnvclvimento. ¦

E' de. esperar; qué dessa atsembléla, tendo eni vista as hu-merpaas adesões' é o entusiastiio
que está. despertando e:n icàosos recantos dó Brasl., resultem'os. mais .benéficos i-P.ulfcado.
O REPRESENTANTE DO SIN-DICATO NO CONÓRÊSSiÒ DE

^OÇOS. DE CALDAS .>
O Sr. Hércules da-Silv.ilRn-

bas, presidenta do Sindicato dosR-oprJetarios de Hotels,-c Pen-stJès edaOomisião Organiza-.o--
ca do Primeiro Congresso Naclo-»nal. de Hoteleiros, será oseiVre-.preãchtante rio' Congresso- Re-
glonal de Hctelçlros das .Es'tari-
cias .Hidró-Mlnèrals,': flue' se rc-unirá eni Poços .de. Cald:t_,• nodia 11 do-, corrente.', 

,.os ..hoteleiros dò ' -'••-•• ¦ '¦ ¦¦'.- pAraHà* ".,¦'¦
•*• Cerca dé-fio : hotéis- do/ Estado

do -Paraná se -farão representar
no Congresso Hotçtéiro. ^ : .o delegado: doS-hotelei-• ROS .DE'PERNAMBUCO- -

O Sr. Dr. Ãnisio Criropèba'
ffi'escolhido pelos hbtelejros dc
Pernambuco para reli" delegado
Junfco áó' Congresso; . ;. ,'

A HOSPEDAGEM DOS
CONGRESSISTAS

Os congressista". . procedentes
dos Estado.! serão, .hosnr-dq^f»?
n?sta C2T«'tal por conta dá Co-
missão Organlzadori qiic.; na
sua ultima fe-reunião, resolveu
prorrogar, nté o dla »25- do cor-
rente, o prazo 

"pára 
pedidos <ie

reserva de aDoseiitOs.' ,'. ABATIMENTO' NAS -PAS-' :
SAGENS '

• O Lloyd Brasileiro; a. Central
do Brasil e'. a Leopoldlna Hall-•iVày "concederão bps ncnírèssis-
tas abatimento dcSO0!0 nos pré-
<?03 • dás" pássagens-i do- Ida- e
volta. "••- .' 

1 '
A REUNIÃO. DB HOJE. DA

COMISSÃO ORGANIZADORA
De acordo , com o que: ficou

resolvido, reühé-se. hòtc. na' sé-
de do Sindicato' dos Proorieta-
rios d» Sctels ._•' PensSes, á Ave-
nida Rio. Branco n-. 111,'3o. án-
dar. ás 20 hora., e .1.9:minutos,
n. Comlss&o O-iranV-adora'• do
Primeiro Congresso Nacional de
HòtelelnK. '." fe"guaraiha

¦Dôr, gripe, resfriados. Náò pro-
duz-Rcldez, nftu> dsprlme o cora-
ç_o. Produto brasileiro dos l/ibo-
ra torlo- Raul Iiêltc — Blo. . ;' (C 5S675

_ ¦¦».¦.«¦ _

NOTAS DÈ BELAS
ARTES

EJCPOSÍÇÀO.'.'.' DE QUADROb
. DO GRANDE PINTOR RO-

, - . DOLFO AMOEDO

Rodolfo' Amoedo ê um das
maiores e mais -notáveis plntu-
res nacionais. Ele foi grande
numa geração de artè: que deu
ao Brasil um Visconti. um Ber-
nardelU, . um Pan"eiras. Seus
quadros andam espalhados pelo.museus da Europa' e da Amo-
rica. O que a Escola de Belas
Artes possue dele é magnífico e
verdadeiramente precioso.

Apesar de enfermo. Rodolfo
Amoedo trabalha sempre, com o
mesm o ehtusi asmo,' a : méSinu
emoção da juventude. Pára o
notável artista só ha alegria cm
Criar, criar fôrmas de beleza t
poesia.-E é por Isso que seus
quadros sempre têm o encanto
lndefinivel dás coisas feitas com
alma e coração. ;

Rodolfo Amoedo expõe ha Gá-
letia Santo- Antônio, á rua da
Quitanda n. 25. vários dos seus
últimos trabalhos; paisagem, ro-
tratos, tudo feito com a sua arte
esplendida: ¦'. '.'..;

Os apaixonados de arte não
devem deixar de visitar á expo-
slção, pequena em quantidade,
mas notável pela qualidade, pois
Rodolfo Amoedo é sempre um
grande mestre.

— «_.,.»» ., . 
¦

¦ ¦¦ X" VIRTUDE DA .VARIEDADE -r
Varie a alimentação tanto quanto
puder. Asdni,'terá sempre.em sua
nutrição todo» ou princípios ali-
mentares,' Inclusive :_.-. vitaminas
- 1PES. :-:-;: - -;

plí^^i^^MMI^^iéS:

Sensacionceis provas de acrobacia em motocicletas peia sécçãò de motociclismo da Policia E«-p.cial — As pro/as de íciclismò,começara^ nacional será cantado
psla multidão que; deve aflüír aó esfadio déS. Januário
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A chegada da delegação do Clube Vclez Sarsficld, tle Buenos Aires, pelo avião "Tupan".'— No acroporte
fe .da Condor na ponta ¦ do Gaiú . ,*

ASSOCIAÇÃO BRASI-
LEIRA DE FARMACEU-• TICOS-"-'

A . Associação Drasileira de
Farmacêuticos reune-se hoje, sob
a presidência do farmacêutico
Domtnsos Barros. ãs .20 horas e
30 minutos, na sede tia Soclcda-
dé de Medicina e Cirurgia, à Ave-
nida M»m de Sá n. 107, com a
seguinte ordem -para los traba-
lhos:  -» :-

D* • — Contribuição ao estudo
dá ter_r>outlca da malária — pelofarmacêutico Antenor Rangel Fl-
lho; ' ' "'

II) — Aspectos- da atomlsticá
moderna - — pelo farmacêutico
Carlos Henrique Liberalll.- •

. As conferências serão ilustra-
das' com. projeções luminosas.

••REVISTA DE. DIREITO IN-
DUSTRIAL" — Está clrculandJJV
mal. um num.ro da "Revista de
D.relto. industrial". o:g_o da.tl-
ned. A divulgação dos assuntos
relativos ia marcas d. fabrica,
as patentes de invenção e eo dl-
relto trabalhista. A .--.„.V.jj» des
anteriores, 'c.tc nurarro ?"prcr.n-
ta-se magnlílcamente Impresso,
com' abundante matéria doutrl-
naria. além d.s habituais secçâe.
de expediente do Departamento
Nacional di PrcprUdade InduE-
trlal, de Jurisprudência e de
Acórdãos do Cinselho de Recur-
ses. Ent.c oulro. t.:.»tac»im-ic 05
s:gulnt;e3 trabalhas dc , calábora-
çJd cuja Ul.uva acchstlhamcs a
todee os' edvogadjjw, Jurlitis e es-
tudlosca ds proprledide - lndUò-
trlal: "As ma. cas complexas" —
do Srl' R:drl«;j-> Oatvio; "Ccncor-
ren:l« desleal" — do Dr. Godo-
r.-cdj> MicUl: "A marca geiurlca
em face do art. 88, do Regula-
men'.-".—fedo Dr. Cj_"1ç_ Casta;"Vccebularlo. p;ra a classificação
de m_rcas — do D.-. SJmOejs Cor-
rela-e » "Cruz como caracterisll-
co cmbi.'.iu'.;c3 de marcas**.

"EXCELSIOR" — O numero de
OU.ubrd cící-r cxcelm.c rc\*ls;a
ilustrada, eetá i-egnlflco, quer
quanto à parte técnica, quer
qu.-i.ta A parte redr.clcn-»',.

O II.* Conír*«so Eu-orlstico
ocupa varias paginas, todas Uus-
traikus. dando ao leitor, Imprsss-s
«gur» do que foi a gi-nde p«ra-
da d: fé religiosa.

XTm numero. cr_fi'w«- *ju« dá
prnacr compulsar.

Os «lesportIslãs «lesta. Capital terão opor-
tiinidadc ile a-slstlrom, depois dç amanhã» um
Importante Jogo liili-rnaclniial, que será Ira-
va-dò entre o poderoso quadro do Vcler. Sars-
flelil. um «los primeiros colocados, iio.' cam-",
peoiiato dc foòtbalj da Argentina;. e o. do
c. it„ Vusco du Gama, campefto. do primeiro
turno do campeonato.. Cariava '.dé foutball. «
lim dos candidatos ào titulo, dc campeão
absoluto dn Rio «lc Janeiro.

CINCO JOGADORES DO SCRAICH ÀRqE.NV
XINO.-NO TEAM DO VEl.EZSARSFIE_.Dfe;.

No tcám '«lo Veler. Surstleld, mais conliü-
cldo «á Argcntlrin, pelo "El fortln dé Vlllá.
Miro", figuram vinco Jogadores titulares do
scratch argentino, que Sftoj-4- Forrester,;.o.
mais técnico back da Argentina; Dc San, Ji>.
nosso conhecido; Splneto, center-lialf; Cosso,.
o terror dos "goal-keopers*". cujo -tiro eiu;!
goal é formidável; e Rciibc|i. um mela est
querda notável, cujo Jogo «le passe entu-
slasma. ,-.-•'• ,.-,-.-: - ,;
"BL PORTIN D13.Í17LLA LURO" .VEN.ÇEt-t Õ.

SCRATCII ARGENTINO

O quadro que o 'publIcofeVérá depois. «Iè
amanha, no estádio do CR». Vasco - (lu
Gairin, aos 14 «lv Setembro ultimo, enfreu-
tando o scratch argentina, em urna peleja
bem disputada, vonceu-o pelo score. di; .3 X 1.
Pódc-so por Isso bem avnjiar a força do*qua-
dro «lo. Vplez' Sarsfiéld, que, este ano, dadas
as vitorias-rspetacnlares quc tem obtido rio

campeonato "argentino; -esta i;%é'ndS cogiliínft-
ria'(ío.l*'fÍl. 'tangii'* "de .'gncrv^'".'-''; . 'fe ''_'".

¦'.".{- ílO,'VÉI.EStrl:ÇÀRSFÍEI»D INYENCIVEt
EM" BBÜ' CAMPO'"'.¦!'.-. . 

"". '

'. fe :„". cq'iiipé'l«To "131 t_hqti.e'-V guerra", este
ano, no campeonato argentino, nfto sofreu
nítida uma derrota, nos Jogos disputados em
séúfe çálippfe. por Isso os "torcerforés" argeii-
tlnos '.batizaram- a sua equipe de ,"E1 fortln
dc Vllla Litro"}. '"'.'...,:::.'

¦ CONVlDÂD-iS AS. Xl.TAS aÚtòrídades,,.
do pai^. .,,^4,.;, ;fe

A diretoria do £' B. D., em sua ulllnia
reUhlãall-resplvcii. convidar as: ^Itas^aiitorlda^.-dès „'J patv e ò' Embaixador argentina, pa*"!»-
asslfitlrcni:' _È.i,es.e Importante Jogo interna-

¦çjonn'1,': .,.'¦''; XV ^"¦'¦i Ô.-MBAlXXttOR ARGEN*açINO;,DARA*, ,
...-.•;.';;'^J; ;'::'->";0'; "KICK-OFF" '

."fe'0 
'¦-. 

!,klc.lf-àff" do grand^ match scrâ dado-
pòr B» feExfe-ò^jSr.. Embaixador da .Republica -
Argentina^^^Hésprólalmentlo .voivvidado para as-.''slstlr.o. cnfcbiitra. xV.éle-r. .Sarstleii)^*'>yat_c.i.!jd»"
Gama'. ' . ¦' ¦->¦_[_-'ry.,

A CHECADA DA DEIlEGAÇAO

A dlstirita"'dclégaçü0'do grari&c:''cnibe!|'-r-fe
gentino, cficgònj.Jóntem,' dc Buenos Aires; pelo
avISo "Tupi\ri.S,--fla'_Con<l0,l,.-. ' •'.''¦-'¦'¦'¦•:

Numerosos .desportista*! forafti 1'-áo ..lecó-
portp da Cob doi, na Tonta do Caju receber
il-luzIdafecmbtilxndáJ-ilo 'Velez Sarsf-Içl.d.:. '

- • Entre as altas autoridades . iIih-hhIIiw!
encontravam: os Srs. Drs. l.uls Aranlfa, C—t**
telo Braricò;'Cello de'Biirròís, Carlos Martin*
da Rocha e .João IVauderley, diretores «M
C...•¦<!«.. ,D.,i Çhérublm Silva, presidente em
Feileração: Atetrõpolltana, Pedro Novals e Te*»
nente An<lradc t/tílofe do Conselho NaelonaU
«le Friotball; Aníbal Peixoto e Armando «Ui
Oliveira..diretores do C. B. Vasco da Gama,!'^Ir^tóre.s1 do Botifógo F. CS. Crl.tova-tJ
Aiidárai. e Olaria e da Federação MetfepnH «f"tana tic Ciclismo, representantes do "O Jor*)
nál". "Noite**. "Dlarlo da Noite", "CorTetail
da- Manhã", "A Pátria". "A Nota", "Jernafi
d'os .Sports". "A'. Batalha", "A Naç*»"_{
JORNAL DO BRASIL, etc.

A delrgaçSo velu chefiada pelo Dr. ¦•¦»'>
,*jertó Ornstein, diretor do Vélez SarsfteU •
¦consicIhcl.ro da Associação Argentina.

Após os" eiimprlmcntos c votos de •>••
vinda; os nossos distintos hospedes tomaramC,
autos e sc «llrlglrum para o Hotel dos B_w"
txangelroB, onde flraram alojados.

IÍmASAUDAÇÁO nOVELI2Z sarsfield *•"' ,:;,»..!,¦.. rOVO CARIOCA
-A delegação «lo. Vekz,Sarsfleld,,de bá»**

dft .avião, deixou .cair sobre a uldadc rnllharet»
«Io Impressos, multlcores com a seguinte sen-
dação .' '"EL CLUB A. L'l VELEZ-SARSFÍELD, EM
SU- VIAJE-AÉREO A LA GRAN REPUBLICA.
DEL-BRASIL,, AL LLEGAR A LA "CUJDAD
MARAVILLOf-A''» SALADA FRATERNALM-N-
TE A TODOS '-LOS DESPORTISTAS DELI*
GRANDIOSA V DINÂMICA CAPITAL'*.

SABONETE

Vaje Quanto Pesa
c o ideal para o banho !.
Grande, Bom ò Barato
A' venda cm todo o Brasil'(C 
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SINDICATO REDIGO'
fe i . BRASILEIRO \

Da Secretaria do Sindicato Me-
dltío Brasileiro pedem-nos a se-
guinte publicação:

: Reune-se hoje, ás 21 horas, em'
sua sede á Avenida Almirante
Barroso n. 1, 3o andar, o Con-
selho Deliberativo do Sindicato
Medico Brasileiro, que.tratara da
seguinte ordem do dia: Instituto
dos Médicos; Esclarecimentos so-
bre;quitaç&o para «deição do Con-
selho Deliberativo; impostos mui-
tlplos sobre a profissão medica.
Prevehtório de Campos de Jor-

¦dao"..' :.;,'

Será inaugurada brevemente
a linha àereâ Rio Belo

Horizonte
\_\jSJr ,• _^_^_\

K7S__^_i_Hl«!-__l -BA.'*""' *-_ *W\ _H ~*vs-'«ri •)_£.Kjf^^-t^r?*-«_¦ ^t . 
~_V _

f" *-^,'HB^^___¦_!•-• *^sSi - ~r¦'?•" ""-c-
I ^màm^L*t%U^^Ê^*Wsm\mm*\ t^mmYlésk^^^.

APROVAÇÃO :#Éj VU!
CONCURSO -DE-ifejl11" VEN-' TRÁNCIA feDE-FAft•fe.', ^zEm?^^;'*:;;.

CANDIDATOS EXCfcUIDÒS '
DA"Cl^ASBIPICrtÇAO fj y .,

- Foi aprovado: pelo -Di.ciw.0c-
ral da Fazenda Nacional 

'.o covxr
curso ultimamente' realizado', ria
Delegacia Fiscal," na * .Paraíba,
pára. provimento. ;dc empregos
dé' prínieirá entrancla ide .«ESa-
zendá. ¦ ' , -, ,Dà clttísificnç&o;foram, exclui-
dos os seguintes candidatos: Ií-
burtino Ttabelb dè Sáv- Mario da
Cunha Raposo, José .-Antônio de
Moura, Carl'os"-Iieonai'do% Arco-
verde, Muolo ' Leal ¦; Vanderlei,
Mario dé' Siqueira' Barboáa»Ar-
coverde, Rcnildo Toscano de
Brito, Manuel ' Pereira , Dlnlu,
Mario Honorio Cordeiro, Morei-
ra de Abreu, Márctlla Mareia
Martins Melra,'Jaques Nelva de
Oliveira.' Régíttaldb" Porto-.Ealya,
Emiliano ' Rezende"^de; Arruda,
Valdemar Metdno,-Cor-Jené Lq-
pâ Curi. Jorge Morgía-Soares
JüUen Mariai Joubert, "Amerioo
tíetó .Calda.s.';Nè**to^Maclruga.
Ilermano AUrcdol .Noto "dofejSf.
Dlogenes Castelo^B«n=°'E^;
pino de :.Sel*as..jMMa..* .e Eysta-
qulò Oonçalves.. ^ .Medelros^j.

Avião tipo Lockheed-EIeetra, da llnha.Rlo-Bclo HorUonte. da Tanalr

Acibi di ser aialn.do cm Belo
H-rl_-nt_ pslo aovemador Boné-
.'to VAlrdarcs e pelo diretor da"aoalr, Dr. Caubl c. Araujo, o
contrato para o estabelecimento' e
c-ploraç-o da Unha terça Rio de
jx.-x;'7<.--:'.o Ul.i__i_._i qu_ vlulia
eendo Inalatentcmente reclamada
pela população • do grand. Estado
esmo um melhoramento exigido
pelo' progresso . ás Minas. Gerais.

Eaa -.au-plclçio . acontecimento
oua f3l r.csblda -r^\ -lvlçarea
rião £ò. p:ia populaçj\o mineira
como por todo o Br-sil. nurca o
Inicio dí Uma nova etapa na hls-
toria do deienvolvlincnto eco-
nomlco di gr-nBè imldads. di fj-
drrteío. prcporclonaiido a Mlnu*
a>ral3 o co».curi3 «U navcgsçáo
ecrea regular d. que ate. agora
fe vira privada em vlrtud; de sus
situaçfto . m?dlt;rranc3. ¦ Com-
prcendèndo as vant?gona dc um
cbntacto mais rapldo com o R'.o
Ú2 Janeiro « cem a& d-rnalà rz-
giCts brjCrtlilri- -ervJMü pila
avuç.o comítc:«l. o gsvano ml-
nelro env!*i*M tofl-fs o^ erforçoe
para r.tlsfiBer «lisa necrsetoade
de sua Urra e e«a legitima ajpl-
racftrt tí? eru jjovo, encontrando
por pan; d» Panal-r t .o Intj-
rev - * bo» vontade em ampliar
os í.»iw -trvicoí dü medo a eitan-
dsr ktí Kina. c* bjneflc'.;.. dr
ETU-5 operacôe»"» «¦cron?i*f!'*.jJ e -C*
3Ua modclsr org_ní_pçriOe.

"A_Inado <í contrato, a Panalr
Inicia lmediatauieuto <is preparí.-
tlvos dc oper.iç&cs, realizando os
estudes e os ap3re!l»'.mientos ne-
cessaries á regularidade e segu-
rança absoluta do futuro serviço.
Inclu-Ive os c.itnJ» Intermedia-
rios e as InstalacSos radlotelegra-
ficas -exigidos - pelo serviço. -A
nova linha será inaugurada ainda
oro f.ns do corrente ano pu nos
primeiros dias do :^o proximo,
utllisando os - fámoios avlôos
•*l,ocko.d Elcctra'* com capaclda-
d. para'oito psssagolros. alím da
trlp_Hç_o e cjjJiisldcjj&dGs cemo oü
m-iis' vclcJtü • -Voes de pasw.ei-
ras do mundo. Eíscs. modernissi-
mos apirclhJS. empregados em
algumas dis mais Importantes 11-
nliss aéreas dos Eetados Unld<ls e
ds Eurcpa, voará do Rio a Belo
Ilorlzoiitr em hora c meia, redu-
zJndo cxtr.-ordtnnrimcnt? o. Wm-
po d: vligcm «otre as du;s capi-
tais. '

T..-.tj.-ro de uni aeontccIn-.eato
slnjulsr in hJjio»;^ d.i nivjga-
çXd a;rsa no B.'-£.l. p.a^OTC.o-
n.indo a Minas GorUs um v.lio-»
i_iii.!n_a -f.tlou c!c üe-z '•'i'.\~'mcnto
e de prcgrejço. fujes r-iiiiUdc*
ccmrçarâ^ n ?cr coih.dc> imedla-
Mrotní-e *Vpò', a rçi?ÍKC*o da prl-
m-*ra viajem r*gn!a.'r>rt-e o Rto
tt- Janej.-o e a ifejmosa ¦ capital
m;nc»a.

CLUBE INTERNAÇIO:
NAL DE REGATAS r

O iNTSRNAOlOKAb D3 rUBQA-
TAS PaOMOVE- M.VIS UMA IN-

•*./ "ko1 
PROJÇUMO PIA'Í8 .

Visando hçmin.-ij^..M: ywiçé-
dorea do^eu-"tcmeio 1-tterho; de
WoUey-Bai, ov.dapartamcntp eo-
ciai do caube Internacional de
R«a*as fal*'reáll-sr no-poralue-
ia -do corrente., em, nonm_. ao
mesmo uma elegante noite". <kvn-
San te; que aeri lnlcraai,*s 20
boras, ao eom deuma ôtlma.JasJ-,
e. que se prcierigsrA St6 fts 2» ho-
ras. *'¦

Paira qúe essa f«x«ta..»e- revista
do mila completo eslt0í.;0 .opcrcçèo
diretor eoclel do Ç.-;I» JC. nio
tem. medido -sacrlflclcí». jpara ofe-
recer na noite ds. 181 do corrente
aos. associados dõ. Initernaclopal. *
as suaa exma». í-mllias. berae fi»
Intensa alegria e eft cordl_lld»ide.
A's 22 horas «er* r^lta a en.trcga
das medalhas, aoa -"vemiédote» do
torneio Interno d4'V»-oUey,-e' aos
vencedores do concurso .de pro-
postas referentes a<.:*mís de E:-
tembro. devendo essa eíitreafi -ser
feita peles Srs. redatores, dsspor-
tlvcs qUo es «charrm presenies..

A entrada dos socloe do Iril-erV
-nacional'.ds Regatas terá, , felte
com a cartelJ . social c,a rcclbs
do xxxnT. O tra.Jr »?r* o «.éirlgícto;

PARETOF. C..EX ,
C_tRSIONARA'EM

iMLVAS 
'fe.'.7..,fe 

i
Deveei partir amsnhà, em ônl-

bus es-xc:als, _s- t- horaa .e • E0
inlr.u-.ci. a caruvani tícs .luixc.o-
n.jt.-ios da C/x&x Pareto fc ÇJ.i..
íimroí-i de um.Mam ds íoo.bii:
qus fjsri- un-.a bela. excurtâo »
Santo» Durncrit, no JCxtado, .de
M.nas, ende medirá forrai'- cam
um fo.-te coaJua;> loç»il. Á èara-
vias se.-á cUiíUda ptlO Dr. Ma-
rio Cj*!o P*rêto. chff?" daquela
firma comercial c Presidente ds
Ccm.;-'i's Brê.-lclre dJi C.rb^e-
16"de C>lcvt>. «à"«:n;i r.;<!U!'.i
c'díd- e p?*-íri f-t**;* "riticlKlfd.
no navo mf-:o d?.tT'crt:\':í> e- *o-

-.-.'. - 
_«-¦'¦

efal. A csír' _ •' ,'"-.cra" 'esririhôsa-
mento recebida- cm' "Mlna^, que
lhes preparam'"'unia'» grtxnde «-en-
gnificatlva'' 

'hj.meji.«g«iin."*":fa_í*iKlo
com que a visita se torne .purar
vcxirx-te'- '«üordla-l en-Diè -os Uomena-
ge*!.-rit^5'i.de.<-Santos,.Pumont. e os¦g«niasloinjetvaa, cariocas,,..-¦.¦..¦.: -

fe^0ftSMt);;
t>íà a dia . ,'.. 

N umo."os.as, .nsao, as. reyjativs ;«
.âs'"lpubllcaé6$s .eicoteirás quo nos
chegam' âr-rtiScs de" *arlos paislis
e• sempre lidas por n«5s com.t<3<lo
õ:"«UÍUfe3la!àra,óa .-o„' maior Ihterèt-.ác.
pòls' que'p>-ra qualquer"iun pro-
düzlr ¦lim/.trabslho eficiente cróÍ'OBres_fvo,;'' preolsa 'est3r".ao- par
âò' <jue ^vai-:fel-sudo- na Institui-
çao: efscot.ira-je numa constanti)
i'e.iç-0 contra-.a rotina, que tanto
lnutlllsa a. atuanão di.. muitos

, chefes .*• «isco tiit as. ¦

Uma revista, escoteira,, um .11-1
.vro, de, escotismo, at4 inc.mp ¦ .um
pJBquetib Jornal1 escoteiro, sao ex;

¦CEÍeni.â'ahtidòtfü contra a rotina
.0 contra o egoísmo., pois quo r.lcm
, dé' se. aprender,. c"ohhecé-Se.'o tm-
.bilho'-' alliefOj' Atcdiipaiih.-.-fce a

' ttàáldòs o'utros..nuoloos dc c^co-
trjímo, èstautto-.e ao .par das con-
quistai da 'Causa Escoteira. . ¦

¦ ¦ Todas estas reflexões nos acudi--ralVi' vivas efortei, ao l<ynlos Oj-ul-
tlmo numero da revista "Escotei-
ro-'dõ;Mar'\ que a Federação Bra-'silelra.das. Escoteiros.do Mar -vem
publicando/ numa vliüOía colabo-
raçiio pa"r'a «3'-:*_<ratlèiho'.-- quc. ü<l> cs
qUc Conhecem-"o-Valor da pilavr.i
aSorita p.dí.tn avaliar,'sanando a
grave falta com quc o Movimen-
to Escoteiro no Brasil sempre lu-
tou," que é'a dft ausenc... «ia boas
publicações o-',.ob_as .«-scotóras..

'íEscotalro. ,do.Mar!' è uma
excelente revista. O .ultimo nu-
mero, que JA.lemos c reUihcs, cs-
tã mkçuitjc-o. h4o; $e, .saliüiitío. o
que .mcWçs. ^'ser'-destacado. Noti-
cias 'dós escoteiros ; dò' mar, noti-
•çlaà dó^niovimento ecÇütAí»*0 de
tarrãl'artigos do"féontc.v, rc-enha
dj>s trabalhos da Unlã- dos Ejjco-
Í3:ròs: eloi Brasil.»: crriflni ¦ uni" mundftõ'* de coisas quoagradjun
ao.; quo pertencem -á grande fa-
mllla escoteira, como : ao: publico
cm geral. i-.-».. -,--.'• . :.— X —.

••üK-otelro do-lfar*' custa, ape-
nas. HOOOrCCiicon.tra-so. á vo.ida
eni "todes o* p.or.tos do£ Jornais.
Aconstlhar. sua, cbTup.a _oí cUe-
fes. cscotlst-s, oicotslros c shn-
patlsantes da obra crcotclra," é

.'•chetíer .nó.-¦ molhado."» pois n*o-•iói-edtCánaos 
qiic ho Rio. do Ja-

nelro eo.iríd-etn. todo <i Brasil. h-Ji
um eó cheffc «ju.csoStlsta quo Jã
nfto' possua sua " cólsçHo d«la
magnífica revista ' de--"cticot_.smo,
qu? lwín' honra o$ ««cotetros ' do
Brs5|l e pods ombre.ir com as c.;-
trangelras que c-iiilicK-tic;.

._, TiaSíl. DE JAVA

.• j.Èfcderaçáo Carioca dc'-." Escoteiros
' 

ií» pr.ximíi' ÍJúluta-Fcíra, dia
XS Bo «torrente*-as 20 horu c 30'Ininút--:. 'eei_"-re.«i;7ia'd* nova fts-
são da diretoria di Federação Ca-
r!oc? d? Escoteira, em aua _é\_c
ni AVenlda "Rio B.anco 117, sa-'
là' 50.. • '¦'¦ ¦ '¦'

-. Kivendo importantes assuntai
a tratir, entre-oa quiía a cola-
bo.-ar.io di Federação-.Carteei dc
Escoteiras, nas comemorsçc-cs do
12° an'.ver5»-Jlo d» Unièo dos Es-
cotelres d.-Braail. ngiurd.-?* a
nrcisnea dí.-tfldiv-o« dlrr!orr= des-
t» enticladr.-illrisent? do movi-

-.ttjwío .^sçoVeiro t-o Distrito Fe*
trerjtl. V -..¦-. ._ j.

LIGA CARIOCA DE
FOOTB..L

Bm pj-cs-egu;mento ao Cam-;
r>eonato da Ulga Caí-leca d« Foot»»
bali. a tabela marca o aeguiatie
Jogo:

Domingo: — Fiuoi!ner.w x Tís-
mi-ngo. no. estádio Cá rua Qua» .""xÍga carioca PE ' "

BASKETBALL
BOTAFOGO X HOQUÊRAO . -^1

RrACHUÉWD ~ GRAJAU'. "E t-'' JITÇA X irtitJMIIINJIlNSII5
' O vi" ' "2to da l.lgi Ca.rioeei
do BasSetball' «pretentar*. hó_«
uma rodo-di altamente lntsi-e-jan-
te. Tedos os tròs mitchi dej:gaa-
ctos: rsún-çh) b.^.in e jojii.fc^.ida*
üc para fizerem di ncllada d«
hj/Jo uma de.6 melhores de Seu
campeonato. No rlnk d_x rua ?al«'
v;»:lcr C3:r:'a cerá tra-Vido c cbo*
que dos Invlctci Bc-tafogo x BO"
queijo.No rln- do ' R:schuclo. outro
grsTidc match s-e.á travj.So. O
clube le<;.-.l .nfr-r.U:*. o G.íJiU
que tr»mtJNiii está Invicto ni frín-
le da l.bola.

Cempic.piido a ro«ie<ia i_ Tlju-
ea.e o Fluminaníc bate;--ei-io.n<»
j-iíi-íSlo d.-, rua Cenele.de Bom«
fjm.

áFioi.vis «us p*unc:o»a~.ao _.
TIJuca x Fluminense: — A__t-

tro — Alidlr.-o Astuto. Flic.l —
KJ.ber te Carvalho 1 c.cnemetels-
ta. — Oevild» tornes Cejlho^
Ap-utaüor — aiojgéj Gi.;-.-_,,
PeU.ídó — Je!* Pereea Mr.IrK*.

R.èchuelo x G ajsú: — A.bitro
— Hircldo Oert. Fiscal —-Silvio
Pimo. Grcn«motrl«ts — Mr_n
Guri.-. Apen.ador — Otsvlo Mt>-
reis. Delegede. — Luis Neves.

Betaforo x Beoue.eAo: — Arbi»
tro — Álvaro Afoj-.sc. Flscil —
F-dscn M'*.-\-.r.o. C.cncmetrtíía —•
<V.rlC5 Olrardln. Apchtador —
joveUno Ac-díad!. Drl-egido —
Eriu^rc'.-) E.u-a Loureiro.

HOS .«.RIO DOS JOGOS

O» Jegcs cbídecereo »o _tçulo«"
te horário:

P.ci.m.njir, *s :o hersr e *•
milute..'. P.-lnc.pel. -j» St hòjí* e
20 -r.^nutes. ¦

TENNIS
CAA-PEONATOJS l»\1>l«Vai>OAjT«.•P3 »\.ITERO'I

A animação cem que estio mn-
do dUriuletíJ» c-s címpeon»tcs «l»
.V.l.iói, seb a dijrç.lo da Uas, de
T»".il^ «le •v.tJrô'., ttm excedido nò
brilhantismo e na cinccrreccl»
vcjflcada em lede» os Jogci.

O* campeonatos d* N.t_tir6B
ach!m--e qu '\ n» ««u t*-tnríne>
Havendo g:snd. lr.;*rS:»t ,M".r_
refUltedos finslis.

No tc í:mp'jj de devilheivji
-io teus f.ntlle > i o* tenistas Va'.«
dir D^nii-io, Oscar Siramigo,
Lu> vtlr_ e Vitorio RIScIjo.
tedos em boi rsrrc. e d:»:.»*£te_
á iuU rinal.

Ni provi cie _:mples de tlnhs-
ris cpirícjm cem maiores po?tl-
bH'de.Cts es eenher». Liu:a Mo-
rals. Phvllis Ddd. * Er: . B en-
ds Tour.y. ôtlmc* elímente* fe-
m.n.r.cs do tcnis nlteroiense.

OS ..AJBJOOOS SBJMI-r.
DE HOJE

N.s quedns <H> C u*» Oentrtl?
.Ts 20 horss e ÍO mlnutca. -—

V^Id r Dimsrlo x Vitorio Rj-__'rr>.
A"s 21 hcr»as — Lula Oi:»s:r«i

x Vsnc. Je«Jío Evamígo e LJ.die-
. A-bltre» desjJgDtd-»: ^ts.r'.e »»-
br Ire.

(Continua na pag. !•_
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UMA PROPOSTA
PARA IMPEDIR A
O delegado da Bolívia em Genebra manifes^ isráéfitcis aleimàs no Chaco ~ Serão inaugurados hoje^
A nota soviética sobre a denuncia do acordo de

neutralidade na Espanha
OS CÍRCULOS POLÍTICOS - ALEMÃES DIZEM QUE A NOTA

DE MOSCOU E' A PROVA DA DERROTA DOS
PLANOS; SOVIÉTICOS

..'-. BERLIM, 8 (H.) — A nota soviética sobre a denúncia do
ncor-do. de neutralidade n% Espanha foi hoje publicada sem co-
mentarios. pia imprensa alemã. Até .'agora os círculos políticostem se limitado a considerações de ordem geral sobre a ação dos
comunistas da Espanha e sobre a concepção russa da paz coletl-va. Segundo essas Considerações, resulta da nota soviética, que os
negócios marxstas na península vão em maú cominho e que'os
planos bolchevistas fracassaram. A nota soviética — dizem os ob-
servadores — é, a prova da derrota dos planos soviéticos e faz
cair a mascara atraz da qual se escondia a Terceir Internacional.
O Komlntem não conseguiu obter o resultado almejado.

Os círculos politicos declaram qüe a nota em questão demons-
tra ainda qual a concepção que a Rússia faz da paz coletiva.

O escasso resultado da
colheitas agrícolas na

Rússia
MOSCOU. (A. B.) — O Jor-«ml "Pravda", órgão oíical do

partido comunista, faz as mais
severas criticas á falta de ini-
eiativa das autoridades no sen-
tido de Impedir que os agricul-
tores modestos se desinteressem,
eomo..vem acontecendo, de seus
campos,: hão levando, em conta
os melhoramentos que os soviets
tentaram r Introduzir ha agricul-
tura e mesmo fazendo uma re-
sistencla passiva a qualquer Ini-
eiativa oficial. Diz aqi_ie jornal
que embora o numero de trato-
res tenha sido duplicado de um
ano a esta parte, os resultados
da. colheita, nas-diversas regiões
da Rússia ficam aquém da espe-
ctativa oficial. O "Pravda'* lem-
bra-que, como órgão do Partido,
ha três semanas criticou severa-
mente esse desleixo oficial sem
que os . altos funcionários daAgricultura tomassem em consi-
deração suas criticas. Nenhum
melhoramento sobreveio. Acres-
centa o referido órgão que osfuncionários devem levar emconta que a responsabilidade dofracasso das futuras colheitas
recairá sobre eles unicamente.

Iguais criticas, em tom bas-
tante severo, aparecem tambem
nas "Isvestia". Este Jornal, cri-ticando a administração do Co-missario da Agricultura, diz queate agora apenas 35 o|o do pia-no governamental foi posto emexecução. Dizem as "isvestia"
que a culpa dessa situação cala-mltosa recál sobre os diretoresda agricultura, "cuja capaclda-
üe era organizar diretamente otrabalho dos campos estáv de so-bejb demonstrada".

Empresta-se a maior im-
portancia á viagem do

conde Ciano á Ale-"-.,__.. 
manha.....____...,,,;_,

ROMA, 8 (A. B.) — Empres-ta-ae. a maior importância áWagem do Conde Ciano, Mlnls-tro das Relações Exteriores daUalia, á Berlim. Afirma-se queo Conde Ciano vai á Alemanhacom a missão de conseguir a co-laboraçao do Reich no sentidode resolver questões fundamen-tais. Entre elas estaria a confe-rencia de Locarno, a, atitude daAlemanha na Liga das Nações ea proposta de reforma do pactoUa Liga. além de acentuar a lm-portancia da colaboração alemãcom as demais potências euro-
pelas em assuntos de naturezaeconômica. Tambem significaessa viagem que não houve ne-nnuma modificação na políticaexterior da Itália com referen-cia a Alemanha, política essacujos traços principais foramdelineados durante a crise etio-pe. Entretanto, nos círculos ofl-c ais italianos guarda-se silen-cio sobre o fim dessa viagem,embora se saiba que o Sr. VonHassel embaixador da Alemã-nha em Roma acompanhará oConde Ciano. Tambem é signl-«cativo o fato de ser Berlim aprimeira, capital européia quereceberá a visita do Jovem Ml-
a í?,ílas ..ações Exteriores
5a -ff8-!!.* Ainda sc diz que oConde Ciano levará a Berlim apalavra do Duce com referenciaA organização do combate aocomunismo, no sentido de umacolaboração mais estreita, sendo
que a ação italiana visaria seestender no terreno Internado-aal, criando entre as nações eu-ropélas um setor de entendi-
Pení°_<'ue bela Poderia sertambem p ponto de partida denm acordo mais amplo de di-versos problemas angustlosos em
que se debate a Europa.

A questão de Dantzig
\mcU30WLA, 8 (H.) — o oomls-•¦Mo geral de Polônia em Dantzlg

JJgtou o pK-ldente do .Senado da
Segundo o órgão nazista "Vor-

Posten. a entrevista, quo loimuito curta, teve por objetivo ea-tooeleoer o primeiro contacto areceito «Ja nora, missão confiadaem Dantzlg A Polônia pela Soclo-cadê daa Nações.
Jornais oposicionista* protesta-ram contra a "passividade" da po-Mtlca exterior da Polônia", Suaperece tolerar a fusão do Da-__z__•om o Reich." _~_»«-_-g

_V_RSOVn_, 8 (IB.) — Informa-
toes rectbldas anunciam quo aln-
_ .*\*°. cessou a ação contra oasocialistas de Dantzlg. 

"~*""* **"-

«.ífiJE. ^ pa^i,-.._0*, Proctxea dopartido era detida ou obriga-
Si,™ <Í3'u_LMâ* MB*m> deles ha-viam fugido para a Polônia» Apolicia continuava a dar batidaspara deeeotirlr armas.

pbserva-M a propo6lto que. deacordo com* o decreto de 18 dejulho do Senado da Cidade Li-
_£' .!?.__ que t.í'e* «nembroe deum partido tej-m encontradoseom arrr.os para que se procedi». Aa.sr- --Ao do partido em questão.
As relações entre a arqui-

tetura e as artes repre-
sentativas

.V-}.°*HA- 8 IH) - O Congresso\-— que -o reúne todos os-!a _ __f-_.-l.Mna s-b o patrocíniod. H__, Ac.d.mia da Itália, d_ve-ra d.scutír na sua próxima teu-n:ão £í .-el-çôes entre a arqulte-«ira e as artes representativas
-. c:_ _ej£° de™-- tn«alar-se rioo -25 dtrvnd-. encerrar «us tm-Balho -- dia 31 do corrente mês.

O.governo grego não
quer guerras nem c-m-

quisías
D3CLARAÇÔE3 DO SR METEXA6

AIHENAS. 8 tH.) — o preel-Srr.í» do Conselho. Sr. Metaxas.
pronunciou tm Komotlni. impor-

tante discurso em que aludiu- á
política seguida pela Grécia e
acentuou:."O governo grego n&o quer
guerras nem conquistas. Nâo
quer imitar nenhuma civilização
estrangeira, mas quer criar a sua
própria civilização".

Em seguida, o chefe do governoexpôs o programa do atual gabl-nete, declarando que este susten-
taria o regime burguês sob condi-
ção de que se chegasse oté ao so-
criíiclo em favor das classes tra-
balhadoras.

O Sr. Metexas, que têm sido
alvo durante a atual excursão de
vibrantes aclamações populares,deverá ainda hoje, declarar ofl-
clalmente abertos os Jcgos Atle-
ticos da Thracla.

As relações Sino-
Japonezas

SHANOHA-t, 8 (H.) — Comuni-
cam de Nanklm á Agencia News,
que a situação ee normalizou,
graças A completa desmobllisação
do exercito e das m-liclas provin-

O marecnal Chlang-khal-CheK
teve como embaixador- do Japão
Sr. Kawogce uma entrevista to-bre a qual nida transpirou.''"

HOlNQKONa, 8, (H.) —.A
Agencia «Reuter anuncia que estãosendo tomadas todas as provlden-cias paro prcteç&õ da populaçãoem coso de ataques aéreos ou .ma-rltlnios. Foram colocados nos
pontos estratégicos poderosos fa-róes e peças de artlnherla. Estásendo câ.udado um plano de tien-
porte da população para o Lute-rior, • ao mesmo temoo que se or-
genizaram os serviços sanitáriosafim de socorrer o povo em casode necessidade.

A situação política na
Hungria

BÜDAPEST; 8 (A. B.) — Amorte súbita do primeiro mtals-tro Goemboes encontrou o paiscompletamente desprevenldo emhomens dè- governo. Fala-se ,'hoSr. Kaloman Darrahy, quo se-ria convidado pelo RegenteHorthy para assumir a lncum-
bencla de constituir um gabl-nete do seu presidente. Enquán-to o ministro falecido fez suacarreira no Exercito, tendo che-
gado ao posto de general, o se-nhor Darrany é funcionário cl-vil de carreira e já desempenhouo cargo de primeiro ministro to-terlno durante o impedimento
do "primeiro" Goemboes. Sabe-se que o futuro primeiro mlnls-tro é partidário da extensão dosufrágio eleitoral e do voto se-creto, esperando-se que leve abom termo varias reformasagrárias no sentido do melhora-mento da vida do camponlo.
,.J_*S' i-nde -*- espera sua habl-lidado é na atitude que deverátomar a Hungria em face dadesvalorização da lira italiana,dados os contratos constantesdo Protocolo de Roma dòs quaistanto se esperava para o au-mento da exportação do trigohúngaro, alm de outros produtosagrícolas. Teme-se que a reper-cussão da desvalorização da lirase assinale na Hungria pela di-mlnulção do volume deu. expor-taçoes para a Itália.

budapest.TTa. B.) — Nosmeios econômicos e políticos dopaís cogita-se de qual seja a íu-tura orientação do governo a seformar na grave questão do pa-drão monetário. Trata-se desaber se convém ou não á Hun-
grla a desvalorização da suamoeda a exemplo dos paises dochamado "bloco do ouro". Hamuito tempo que a moeda hun-
gara vem sendo mantida artlfi-clalmente. Os partidários dadesvalorização contam, no mo-mento, com a maioria.
A orientação Norte-Ame-
ricana e de alguns paizesSul-Americanos
O INTERESSE DA DIPLOMA-

CIA ALEMÃ
BERLIM, 8 (A. B.) — A di-

plomacla alemã vem observandocom marcado Interesse a orien-tação norte-americana e de ai-
guns paises sul-americanos paracom a Liga das Nações. Os pro-Jetos de neutralidade e.de paz
pan-amerlea: j esboçados emWashington -_s ulti__s tempostêm provocado aqui visível sa-tlsfaçao. O órgão oficioso "Cor-
respondencla Diplomática" es-creve a respeito, acentuando suasatisfação em ver que "tambem
os Estados do Continente Ame-rlcano se distanciam da Ligadas Nações nos seus pontos devista políticos e tendem a subs-tltulr a garantia coletiva pelaneutralidade como método maiseficaz para manter a paz", oreferido jornal prossegue. "Não
somente tem grande satisfação
a atitude dos Estados Sul-Ame-ricanos e centro americanos daLiga, como tambem os preparos
que se estão fazendo para aConferência de Buenos Aires".Além disso, o Jornal lembra queJá desapareceram em Washln-
gton as divergências de ponto devista no sentido de apreciar a
política da Liga. Os Estadosamericanos, acredita o "Corres-
pondencia Diplomática", ten-dem a considerar a Liga dasNações como um excelente or-
gão de investigações culturais
ou sociais, mas como centro po-lltlco mundial para o tratado
dos grandes problemas Interna-
clonals, seu valor é nulo.

A conquista da Etiópia
ROMA, 8, (H.) — Eíià quaalte.mln.do o serviço de repatria,mento ds* >.-3.-:-._.-,., ltallan-s quede acruvtim ni África Oriental.A d.visão Cssse.ia Ji reg:es?cu.JÀ fcl '--..c.r&o o embarque d_ dl-v.s&o L_33i devend*. t.gu_--se o'¦•¦:.'... des camisas negra* « esd Tl-ce-s fascista». Os batalhõesd'-msro:-.li-d-s ,,-*. êerdi .»ubs-t.tuídos peies soldados lndl-_en_s

As negociações Anglo-
Argentinas

AS IKFORMAÇOES PUBUCÁDÀS
PBLO "NEWS CHRONICLE", SAO

DESTITUÍDAS DE FUNDA-
:_ MEi<rros ¦

LONDRES, 8 (H.l -..Oi cir'-
cuícü ccmp2tcnt€3' declaram queas ihformaçiies'- publlccdas hol.,'
pelo. "News Ch:cnl:le", sob.e* _6
negociações anglo-ar_ntir_*, ião
destituídas de qualquer funda-
mentos;. Aquele Jorn;l áflrmóü:"Durante as negocleçS_s de ón-
tém, todas as divergências eobre
pontos - de vista essenciais, íaram
aplainadas; existem razões, parase acreditar que as mcdlfio-çôès
ao projeto britânico foram ln33g-
nlflcantes, tendo cs argentinos
con.ordado com a redução de 3|4
a 5|8 de penny por Ubra tía taxa
proposta sobre a carne". — Os
circules argentinos, autorizados,
afirmam que essas.' Informações
não são verdadeiras ,e que, seria
mais'-razoável declarar que, du-
rante: ae negociações de ontem,
mais do qüe nunca, aumentaram
as dificuldades ¦ de um . acordo.
Acrescentam que as noves nsgo-
clações estão apenas começando e
que seria prematuro fszer qual-
quer, prognostico sobre o assunto.

A questão voltará a ser discuti-
da hoje. ;¦*.-:'-

Aparecerá em Paris um
jornal destinado a com-
bater a campanha anti-

semita
PARIS, 8 (_.) — Anuhsla-ie

para breve, o . ap&reclmeu:. da
um Jornal-unlco nó gênero, des-
tinado a combater a campanha
antl-sèmlta. A singularidade con-
slste ema que o novo: orgãb será
católico e circulará com autori-
zoçâo das autorÍd«3tdes el3g3osas
francesas, que al3às, têm dado
forte estimulo á ln3ciatlva do Sr.
Oscar de Férenzy;

O nsvo org&o propõe-se. em
particular, a lucar centra o mo-
vlmento; de Jornais ou frações po-
litlces qué atribuem bV influencia
do fator Jud.ico. o mau estar po-lltlco-economlco dò pais, bem
coiino a .separar claramente a .sor-te- dos israelitas franceses das
questões' puramente políticas.

Uma busca na sede do
Partido Social Francês
PARIS, 8 (H.) -J- Um comissa-

rio da policia judiciaria, acompa-
nhedo de vários Inspetores, deu
esta manhã, uma busca na sede
do,Partido Social Francês . (Ex-
Cro!-; de Feu).' O',', chefe da: organização, coro--
nel De La Roque, assistiu a-s "ope-
rações. As buscas deverão prolon-
gar-se- pelo dia inteiro. '

Ò vapor brasileiro "Li-
dia" continua encalhado

¦ BUENOS AIRES, ,a-(H.)-™-r_a.
vapor brasileiro "Lidia", qué. so-
freu graves avarias ao entrar no
porto .de Quequen, ccntlnúa ali-
encalhado:
Teria sido substituído o

ministro da guerra na
Itália?

ROMA, 8 (H.) — Noticias aln-
da não conílnmad.s, anunciam
que o general Baistroccai, sub-
secretario ds Estado di Ouerra,
teria sido substituído pslo gene-râl. Alfredo Farlano, chefe do Es-
tado Maior.

A inauguração dos monumento» doü «rais Pedro
; e Alexandra da Iugoslávia, em Paris

3EARIS. 8 <H.),¦'— A delegação do Qonselnò tóúiücipai de iãel-
grado que deverá assistir-amanhã « inauguração 'a..s monumentos
aos Bels-Pedro e.: Alexandre da 'Iugoslávia chegou hoje tendo si-
dõ. recebido na Estação 'peto -presldènti dò OOnSèlno- jaünlclpal
de Parif. - "-* '•¦*--';". • '». ¦ .-";.•: ' '.-¦'¦•¦' '-A ; v'-"-- '-. A A '\\*'¦' _ A' : --¦.'

A ASSEMBLÉIA DA L.GA DAS NAÇÕES
O DELEGADO PA BOLIVIÁ^TRÃTOO bASÔRAVES "COiTSÉ-'•¦-.¦¦ 

QITKNCIAS:'QUE PODERIAfvlSÜBGHtVGOM -O;-
EST_BFr.EOIM_NTO?NO"CHAGO' DOS! DpZErí. ^ '-¦'.

TA? PAMILIAS DE ISRASO_n;AS

GENEBRA. .8 CH.) — O delegado'permanente cia-Bolívia Juriíto à'Liga das Nações.'falou hoje perante' aíssxta .comissão', afitn
de'chamar a atenção sobre as graves conseqüências que póderamsurgir coni o estabelecimento no Chaco das- duzentas. famílias' de
Israelita-, alemãls atualmente íeíugloido»; na' ííançà;'. ..;'.;' :'.7'-.i'1.
:.¦¦'. O delegado Boliviano disse: "E" riècefsario. j_ue; todas 'às: ga-
rantias sejam dadas sobre essa questão' —•'.e poderá suscitar uin
delicado problema dé política internacional- na América"./ '

Julga-se que o sr, 'Cosfa.du RétS:^ terllia»a'-intenção de: «íori-
vocar uma. reunião dos representantes da Prança, da Argentina
t da Bolívia afim de sèr estudado ó ássulito..:,' ",; ', 

;, f 
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A PROBLEMÁTICA UTILIDADE DE UMA NOVA
CONFERÊNCIA DE LOCARNO ir

, _ morte do general'.- Goemboes
.,09**""""

HOJS
"*•' WJiNIBK-*»"1! -"
pela ' manha

vienKa¦¦; -.
.'.,e*OU
:EM- .

.. ..VI-apfíA-.',.'3,. ,VH31-.¦—.-o:.oomboióíunibre- qüe . ti-aniporia' ,c_.-! res-¦to» Jtncria,.:'; ào:-: afeneral ¦ Oòsmbcès
?a-i*cú.'-,l-cje', pela- mánlis - eni. Vi-ennas', O-.; ehitio.l.r"- Sebü-chlngS
acçmt>a-i'heí--i rdeítodcs-cs mlnis-brps:-e:eo';rsiprts»nt-_te 'dó' 

presi-dente -Mllües, ¦gj.irdou.-ná esta-;
çfto «; paeaàgem do trem morçua-
çto tendo apr-«t-tado suís con-
docências £ oeiíhorá' ' Goembeos.O ,^r.-.--Çéhliichlgg;. deírásltcú C-üò'*
bre'o!calx_^>. uava -rica co.6- conias c6;es austríacas. - Üm4 cam-oanh'.á -de -guardas . . presüou': é/thonras -,íuner>teB,,.!; ',-No: «momento
em qus-ci trem. partiu as bandas
mUU_r»à: e-tiscutarám o V.a. na-clcnal húngaro.-. . • ,'•::'.

uelra eficiente e.satisfatória; para
ui"g.íindés pcíencias'. O .'&-, Budd-
wi*l, umã, 'qè/S.: ,:.lgu:as.-,.'pollticas
mais íntere^antes ,e :mai6. 'òáracter
.-lítlca da òpinlãb. cc-níCívadona "áa.
Gra-Bcetanhá.',' -..'. compreendendo

toda::e'vei^la'dé; aisetae eflíiriaç6_i
..ecoiiliecendt-* qúei:'.até'-agora -ri&o
foi- possível -as chancelar_s.éuio-
pelas encanÚTihár-ied «sobre este
virdadeiío'terreno-.dfe.ecordo è;dê
pacif icaçâc èbsòluíçi... -.da. Eúíópa,
íoi obrigado,.. á- rsconheced"- :qüé
uma grande pa*3te da;-oplnião.pu-

._ ,— _ .- bltça ;b-l:aniça" deãeja, pór; estes
a h.ceísidcae prorüadét.yráíões,-'umá cCoperaçâo

> pdvo alemfto,' mã!e.-«Btielt4,3*ntré:''i'''Aleto_anhB,

BOOHAREST, 8 (A. B.) ir- (Su-
viço exclu_lvt. da ':Ag-snclá.-B__-,
leira),:— A-imp-r-h-à rumem,, qü-fot sempre o porta voz, diploma-
tlóo da política eatràngelm org_-
nlzaúa' ptlo Mirilfeterlo daíiVMela-.
ções Exteriores dé Paris! cemba-
tendo, portanto,, todas ae-aé-
monstre<ôes' de ¦ fa.clsmo. Italiano
e' do .naclchil-6òc.,aUe,mò elemio
pela primeira vez, durante estes
ultimes anos; reccnhsceVí no qúeeè refere ao governo de Roma. a
Inutilidade catastrófica diüs eori-
çõ3_ eco'h_;micGe. é rio qua ee re
fere" A Alemanha, a- h "
do rs«i*_am-n*o do pdv_ 
garantia unicà do equilíbrio euro- a-Fiança e-3|i--Inglaterra. Aa aflt,
p«u,' gravemente -am-açàdo- pêlos- nieç6e6 .oaXeaòrlpaa, do ¦ homem ¦ dó
ataquís, cada dlai.- .mais- vlolen- Sovf-J)o. inglês fazem -admiti- guetos, das dcutrlnáe lmpèriiiiistas de e* trat;»' de uiriaf'rÇova' orientação
Mítscou. O ]CTnal "Dnlv*_»sãl" pu- ..<l? Pt-UtlcA : brltajüca,. bem. pon-blica hoje um -lnteréeeQnte- artigo.- <_eraaa.:,è .èegüida- pela- totalidade
intitulado: ,"A problemática. ufi^ ao fablneíe..Itrslíe.r:.'.',' -'. ':. ¦« -,',-'T. ¦
lidada de- úma nova :conferência 'r»-i-S# __:''À—mi^mL ¦"-'.' ji-—.1-de Locarno" A I.Igã 'd_. -ía- fWÍ S« «««Wr ao digno
çses-na<- sç preocupou; át* hoje. empreiro dás horas livrescct» o-gravlesirtio prcblsma¦ da sé* , 

"~-r ..'™,:'."''-'. ?:"*'•: '•¦"f*3.*-
¦Báai-IM,-.S''(A. 'B.)."__ No:'cón--

K:esi-o lntsraãclcnjl do-' emprego^das horca UVçes realizado eta.Ju-nho pé-_ct-o.'em H_mbu:t3;'-.,.cm
a a:s'et_nç3av de :õl. 'na'ça_sj...'x:èaii
dec.dido.est.belecef .em Berlim,um "Departamento Internacional'Central ,da Força dd;-T.*abalho". o
qual -.-acaba de editar' o". primeironumero, -.dé' sua revlsti.';.oficial,-"Porca.e. T.abalho". .IijUÜOeariienT*e èalt«_do,3o* novo orgíS 'ttarí \C6-'.nheclméi-to «n. ssls idiomas, "Cá
trabalhoj dcé •.representantes* :dètodçg* es países ejue-.se' dedicam

Sicinnça '.'- coletiva , . lrifer-^europe»,
J:.:pt«esando, esoandjilosamente,'

o.-ganiza*- um -plano ou' de prestaruma ccntribu:çfto direta,, por me-nor que f.-ese;. a-sclubão : tíesia
questão aelicEdUslnia. ...

Ò governo do ileicb ..demóns-
trou.eom latot.. conci-5tos,;,oé eíus
obje.ivos e,- em propoetás lne'qul-
vooes, ae çUt-S Intenções. A
ilga da_ Nações, porém, -nfto
quiz dar ó justo valor ao- acordo
tlrmado entre o governo,dó Bélch
ee Polônia,:e aa ultimae propejs-
tas da cbanceltu-la ds Berlim en-
vlados.à Genebra no dia 31 dè"Vlaarçó deete, and. -O governo brlr
tanlco, resolvendo convocar, A

-toda- pressa;., uma. nova. èonferen-
cia das Cinco Potenoias Locajnls*.
r-a5, preocupou-eo • apenaa com. eal-
var. ae aparências. O . governo ' tie
Roma respondeu, francamente, ao
Foreign Office quei pera realiza-'
uma: conferência entre as poten.-
cie» ocidentais era preciso, um pe-
rlóao preparatório mais amplo. "

O jornal • rumeno.. "Unlvereel"
continua declarando que, sómci*.
tc. uma colaboração efetiva teuto-
fiancõ-a,' poderá. Imediatamente,
eoluclonaj- todos os problemas re-
latlvos ao desarmamento, á segu-
lança territorial, e á trenqulllda-
de geral da Europa, de uma ma-

ao.- digaor emprezo:- d4s, 'hljras -li
vrés. ---o primeiro numero, contem
um,.editorial ,do chef,s'.de>frente-
de '.Trlbalhd,' da • Alemanha, ¦,' -Ot,
t*y, àasim comó.uhl-ámptó resuí.
mo-llüítiredé sobi-e ¦ a. -á-semblí;»
de --Han_bUrgo.'•. ¦-' -'¦ «..;.'..;..

A possível convocação de
uma conferência das po-

tencias do Pacifico ,'.'
LÕNDRBS,: _ (H.) — O redator

dipldmiMco: do , "Daily Herald3',
anunolá como possível; a convo-
caçfto a pedido do governo brl-
tgnlco' de unia conferência das
potenelas.. dó' Páciílc_ para tratar
da limitação dás construções da
uov:s bases marítimas e -aérea* e
ds íortlflcações no extremo Ori*
ente. .' -.-'.' 3, •:' . .... ...'-'•-'•.•.

-. '-Bon_»BSrr.-38.' (H.').: — ;a d«'e-
gaçfto da Ifalia que vèm.tom_r
parte nc3 funeiols do _ér..ral'..T-o-emStoes .'nç>-' próxim-, - sabàdó seráeneflada', pelo Conde Cü-òo,- Estadefcgatiftb¦.é: 'Con_pd4ta'.'.tíe- -viri-oe
T?l,eràls3 e'rdo',chefe do, protooolodo' minlètètlo de Estrahseiro»." ."'W.DAÍJEHT.' 8' '(HÍ) .— !0- trernoue.-tr.snE-Jor.tGvo o.cc^RÓ'd'5 gene-ral' O*n*mboss.,r«-lisgcu â e.ta cl-d2Sé"ás,l!,SO-,.p:ado f(ru--lsdo~ riaMfàçao' ippr../v*.-¦-» mitabref .'daf-ta' '*¦.' do. filec^o' chefe dó "gc-
VZ.-S-Í hur.^-t-o: *-.é'-« íub««ir(ite.rlô
da, presld.ncia do .C.n-elhò e va*-rias-.i_-ílígaçõçsr-oficiais. .

Desastres marítimos
• MAaSBBHÁi- 8(H.)..' — A- e3t(__çio'. de radio'' desta c3dádé taptoua.i seguinte.- mensagem:" ¦' ¦ " ." ¦,'¦
¦rVMsni-restcUíse- Incêndio a"'bb:--do dor-vapor- -holandês' "Mariííx

Van. Aldêgonde'.', que -se .'encantràentre. 40° 44' de'latitude norte é.6» 8',.d? 1 longitude'-leste.- •"O rievlo de guerra- britânico¦'i/çdrinçíon"": ê'-'o'-"p"-qt.,át'è'' "Stra-
thncver". tambem Inglês, lèvari-taram'.ferros, afim >'de sijcõrrér ovapor' holandês", i -... -' .

A: viagem do ''Hindén-Í'
- Burg'! aos Estados •

¦¦7 " . Unidos--'".
r Í»ÒVA TOBÍC, 8 . (H.) -: Ò dl-rla-ivel "Hlndenbu.-g.". 

qui\des6eusm Lakíhi-ts !(New Jei-.èy)..ás -2
baías- e ¦ 1.0 minutos (Greehwich'),
Sonhou, -na .traveasia, nove 'horae
em., rílaçfto eó horário f»x*do,
, A... aeronave ..fez er: sua ja.lmelra«teri^aagem.póturna;». depois- da.aBéçtuiia' .iio'.- jervtep: tránsatlánti-
co •'regular,; ¦¦":"?.

A, oneraçio Ajue foi córceda de
complÃto exito, náo "durou- mais
de âo-te minutos. O dlrigl.vel efé-
tuoú. -a vKavesála Fran-.íort-LakeT'
hurt era 5 horas e .45 minutos,
traüendo X-.bord._7o3 paseagèlrce'.

O Partido. Traballiista | eni
Loi.dres resolveu empre-

ènder uma cahipanha
anti-fascista

.• L'C>KDBas,' 8 "(h.)" — O Partido
T.-«balhlsta resolveu, empreender
uma campanha antl-fasclsta nos
bairros da parte-: leste' da capital
em resposta 'A manifestação efe-
tinida no ultimo : Domingo, ¦ peloe"fescIsMi" .brltánlcr-B. ,-";.•;!

Representantes do partido to-
marão parte üa grande demons-
tiraçfto éntl.faõdlsta," ¦ orgomlzac.l.
para o próximo Domingo.

Poro impedir a fraude fiscal sobre as capitais
exportadas- ¦

UMA PROHOSTÀ DO GOVERNO ' 
FRANCÊS -A ASSÍMBI-E-iA

,V« ."/.-':¦ ;DA.LIGA. DAS -NAÇÕES.;.'.-..'_ .'• V'*,:... '', .yü •
•¦:::. ¦ GENEBRA, 8 H.) . — O'¦ governo francês, como'-• cóiiseqüeii.iá,áa. exposlçíio: íelca pe;ó Sr. Bástid perante à :2a.'coiiilssao da'1*1-
ga. das-Nações, apresentou a mesa da ,assémblélá'üm projittf-âisresolução referente' a evasão '.fiscal.': Esse projeto é o _eguiH|e :,;

. "A Assembléia, considerando ¦-, qué.- a exportação -'-dé cápltaísióum;dos meios mais.èflpazes da evasão fiscal e não admitindo qúe
ps esforços tendentes a atenuai /os; obstáculos' & circúláçSo mier-nacional dee captais tenha O efeito de desenvolver'-. A fraude lia-oal; estando eorivenelda de. que' só uma ação conjunta- baseadasobre acordos precisos dè coeperação: Internáclonái poderá fixaras bases exatas dos -Impostos. d«Svldoe pélòs cahltãiâ-èífcportadoí.
pede ao conse!ho que convoque a comissão fijsçal -.afim dè'^rèini-ciar o estudo, dos problemas de-assistência'fiscal Internacional;' hasentido de ser encontrada üma solução pratica süícétlvel 1dè apll-cação Imediata. A Assembléia apela paia 6 sentimento dei solida-d.e Internacional, para' qúe uma'cooperação .se estabeleça 10 mal»rapidamente possível de maneira a sèr'conseguida' üma'i eflcaa»
repressão A fraude flscsll". i ; -,-- ¦ -•'.¦.-¦..-•..

A Revolução na Espanha
O Estado Maior Nacionalista ordenou ü aváriçò gerálem todas aà fren-
tes em direção a Madrid — Perdura a (incerteza ;quántp a sorte de
Oviedo — A importância dá tomada de Siáritá Gruz dé Retamar

pelos nacionalistas ,
A GÜAIWraÇAO R-EBEIJ3E DE

ANUJAB OONI«IN'UA A R1B-S1B-
TOB. AO OBROO DOS OOViEtR-
N1ÜSTA3

BURGOS, 8 (H.) — Informa*
ções aqui receblda-i anunciam que
a guarnlç&b rebelde dé Auujax
continua a resistir ao cerco dos
governamentais. A lccal.dade ae
Quinto, perto de Saragoça, per-man-cce cm poder dos rebeldes
que têm. repelido todos os ataques
dos adversário».

O exercito do general Mola Já
traj._põã a reg.ao ue v«.*uiecâuã.,

OS AVIO—S R-EBEIjDíES VAO
BOMBARDEAR. NOVAMEN-

TB MADRID
'13KNil-H__-, 8 (K.) — O radio

local enuncia que a aviação re
belda v_u _>-tnl.-.t.ear n.v_...-_..
Madrid, d-s acordo com a- ln^uu-
çSes do Ooverno nacionalista.

Segundo ixlarmaçães aqui dl-
vul_;--Ia, o bombardeio da capital
sera, de agora em diante, lntensl-
ficado, eflm de forçar a capitula-
çao dos governamentais.
PAUXJBU O DBSBNHISUA FRAX-

OISOO SANOHA
MADRiID, 8 (H.) — Faleceu

nos As.url_s o desenblsta Fran-
cisco Sancha, que ha alguns anos
sofria de um câncer.
PERDURA A INCERTEZA QUA»-TO A' SORTE DiE OVI_DO

HBN.DATA. 8 (H.) — Perdura
a incerteza, quanto A eorte do
Ov^cc.i t *-io j-v^uo aa xarçt__
__v_rsar.s._. tranamitem noticia*
exatamente cont-ar-u sobre a _-
tu-çào da cidade.

Hontem A meia-noite o postogovernamental da radio de _.í>nçuera. naa Asturlaa, comuni-
cou a Barcelona que "aa -tropas
republicanos hav.aai atacado no.vãmente Oviedo sobre tre» poli-cos diferentes"; O alto comandotomara, disposições para que estropas evitassem contacto oom a
população devido a as terem v«è-rlficado na cidade cases de tlfos.Dzna hora mols tarde o Ri dioOlub de Tenerlíe transmitia, noentant , o seguinte comunicado:"O general Arando cengratu-lou _e com aa trepas naclonalls-tas pelo entusiasmo com que re-
peliram o ataque centra Oviedo.O inimigo bate em retirada oom
pesadas perdas e abandonandoImportante material de guerra"O Radio Club de Tenerlfe acres-oentava que a coluna da QaUiza
p.-ossguia eem Interrupção naavanç.da vitoriosa sebre a clda-de dc Oviedo.

NO SETOR DE TOLEDO AS FOR-
ÇAS NACIONALISTAS OCUP\.RAM ALMARAZ E ESCALONA

CORUNHA. 8 (H) — A esta.tação caloon local transmitiu o

seguinte . comunicado: "Os . eier-
cí tos do norte - prosseguiram no
avanço e duram prova- de grande
atividade nas Asturlos, Ávila,
Slexra de G.edos e no. Biscay. Fo-
ram ocupadas importantes poel-
çOes, No setty de Toledo es -for-
ças do general Vo_ela ocuparam
Almcraz e Eicalona.. A segunda lo-
calldade constituía uma base fer-
tlflcoda peloe governamentais qus
e, conuidexavam inexpugnável. Os
nacionalistas apodeiaram-se ' do
seguinte material: um caminhão
ligeiro da guarda de assalto, va-
ries caminhões, dos quais um car*
regado cem dinamite, uma am-
bulancla completa, 820.000 cartu-
chos e Importante material va-
rlado. Enue oe prisioneiros feitos
figuram o comandante militar <_e
Santa Cruz de Retamôi"..

O EMBAIXADOR DE ESPANHA
EM' PARIS DESMENTE A NOTI-

CIA DA TOMADA DE ALMADA

PARIS, 8 1H) — O'embaixador
de Eipanna comunicou que tis no-
tlcloo d_ tomada d. Almada não
tem fundamento. JEisse boato focei
malevolamente espalhado devido a
reunião do conselho europeu do
mercui-lo cujas minas principaisacham-se. locollsedas naquela - re.
gião. ,..' ¦
A IMPORTÂNCIA ' DA TOMADA
DE SANTA CRUZ DE RETAMAH

PELOS NACIONALISTAS
burgos, a — (Do enviado es-

pecial da Agencia Havas) ¦—_ £atropas da Infantaria e cavalaria
em marcha sobre o eixo da gran-de estrada de Caceree a Madrid e
que se apoaeraram de Santa Cruade Ret&már, posição situada oer-oa.de quatro, quilômetros a-nor.deste de Maqueaa. -'

- A aldeia encontra-ae - num de*cllve suave, de acesso deeembara-
çado. O ataque foi procedido: dècurto e violento 'bombardeio doavermelhos, que haviam protegia»as imediações com sólidas i-deade trincheiras e cercas de aramefarpado. A cavalaria -rebelde ete-tuou largo movimento de rec».nhecimento para a esquerda e oaleglonotíaa atacaram ao mesmotempo a frente e a direita! O lm*migo só cedeu o terreno depola oeuma ação extremista renhida asem aceitar combate eorpo acorpo.

Oomo em anterloréè enoontroa,
oe governamentala recuaram sea.
se setor em desordem e tiveram
assim elevadas perdas.A aviação cooperou vigorosa-
mente no desenvolvimento da
luta, que representava uma ope-
ração complementar da audaciosa
manobra, "em flecha" deeenvolvi-
da pelo exercito do general VareZa.
sobra Toledo.

A frente oeste de Madrid tet-níou uma espécie de bolso, queas tropas nacionalistas vindas,
pelo »»te. de Avils. pelo centro.

de Arenas de San Pedro, e, pelo
sul, de Maqueda, reduziram sem
precipitação- e com toda a regu*
larldede. i ...:-.. -.;_.--: ;. Apanhados entre as colunas queoperam ao nor te de. B ürgos e queatingiram- Cebreros. e San tá Cruz
de fletamax, os elementos lniml-
gos que ficaram "na. região-de
Slerra de Oredos tem de bater eat
retirada afim de evitar que lhes
seja cortada a, comunicação com
as- beees. . .-¦¦',-,_, ¦' : -.. ' ;

Etpera-se que antes de dois dias
eè rerlflque a quída de San Maa-.
tin de Vai de Igleslas.
..A «rtlflcáçad dá frente oeste de

Madrid éolooará a capital entre
t-fe linhas de, fogo que repreeen-
tam três ledos dra um quadrado.: A tomada de.Santa Cruz per-mttirã,. alôm | disso,. a utlllsação
dentro de curto praso dá .estrada
de Avlla a Moqueda, de capital
importância para a ligação rapl-
dà .entre de sétowe ; de Toledo,
Slerra de Orados e Guadorrama.

No' primeiro desses setores" as
tropas nacionalistas encontram-se
a 55 quilômetros de Madrid; no
segundo a S8 e no teccetro a 43.
D_ospltkl.':. _. ._ . ¦

O ESTADO" MAIOR REVOLTJ-
CIONARIO ORDENOUO

. AVANÇO OERAL EM TO-
DAS AS FRENTES EM Dl-

REÇAO A' CAPITAL'.
FRENTE < DE - - GUADARRA*

MA. '8 
:(A..!B.). -V O correspon-

dente.do. jornal, ò "Século", de
Lisboa, acaba de Informar, tele-
graílcamente, que o estado
maior' revolucionário ordenou o
avanço geral.em todas as íren-
tes de. 25 quilômetros em dlre-
çao da capital. As operações ti-
veram Inicio desde. Vila Miei,
pela estrada quê parte do Rio
O uadarrama, reunindo-se * es-
irada, de rodagem principia 11-
gando Santa Crus de Ketamar
cem a cidade dé Madrid. As
tropas, comandadas pelo Tenen-
te-Coronel Asencio, continuam
avançando, devendo ocupar, de-
finltlvamente, ainda boje, a lo-
calidade de Huesca de Torrljos.
enquanto as tropas do Coronel
Barro, Iniciarão o avanço entre
Torrljos e Caudllbera.

De Msqueda, saíram as forças
do Oeneral Delgado Serrano,
rumo a Qutsmondo e- Santa
Cruz, enquanto de Santa Ola.
lia saia a coluna do Coronel
Castejon, dirigindo-se para Es-
colona e San Martin de Vai de
Igleslas.

O General Varella deu ordem
para fortificar as - posições de
Noves, situando - naquela locall-
dade o pasto de comando.

O Tenente-coronel Aiencio

íoi obrigado a atacar vigorosa-
mente, às posições ocupadas pelo
conhecido batalhão vermelho
chamado. de "Pablo Igleslas", e
de .um destacamento anarco-
socialista, que se intitulava"Chacalatas dei Puente de To-
ledo''. .. '' "

O .GOVERNO ESPANHOL ES-
FORÇA-SE PARA OBRI-
GAR OS' MILICIANOS
ANARQUISTAS A RESPEI-
TAR A ORDEM E A DIS-

-•'-.. .CIPLINA:. ,;.
Madrid, s (A. b.) — o go-
vêmo extremista do Sr. Largo
Caballero está realizando uma
tentativa desesperada para obri-
gar os milicianos vermelhos per-
tencentes ao Partido .Anarquista
a respeitar a ordem e a dlscl-
plina, n&o cometendo abusos
nem violências. O Ministro do
Interior acaba de promulgar,um
decreto, segundo o qual todos os
milicianos encarregados do po-
llclamento das rues, deverão
apresentar uma carteira espe-
ciai-para penetrar nos domici-
llòa particulares. Cada lnqulll-
no terá - o-direito absoluto de.
n&o permitir a entrada, ná sua
casa, . dos milicianos 'que nao
apresentarem este documento
fornecido pelo Inspetor Geral.de
Segurança Publica. ' O próprio
presidente . do Conselho de Mi-
nistros, Sr. Largo Caballero,
acaba de criar dez tribunais es-
peciais, excluslvaniei.tc encarre-
gados de Julgar ca_3K, do tnobe-
diencia, abusos de poder de par-
te dos milicianos comunistas.
Instruções severíssimas acabam
de ser enviadas, a todos os go-
vernadores. das provin: :?a, aln-
da controladas ¦ pelo governo
central, decretando pc ..--. .»' cas-
tigos severos para c. _-. s in-
dlvlduals de violenc - -iesor-
dem cometidos seja . n..-a co.
munlstas, tomo cor. - ourgue-
ses, que respeitem u-atralldade
absoluta nos acontecimentos
atuais.

A Liga Socialista Universal
realizou,' durante a parte da ma-
nha, -um grande "meeting" na
famosa prata de El Sol; concl-
tando ' todos' os habitantes da
capital, homens e mulheres, a
tomar parte ativa na ultima de-
fesa da cidade. Por ocasião des-
se "meeting". o "leader? comu-
nista Jo6é Dias, pronunciou um
violento discurso, declarando,
pela primeira vez. publicamente,
que a perda da cidade de Ma-
drid marcara. o fim desastroso
do movimento soviético na Es-
penha.

A Missão Econômica Bra-
sileira no Japão

.TOKIO. 8 ..A. B./3. h- Os delega-
aos brasileiros trátáraim; Hoje, do
importante problema do algodão,
além de outros produtos brasliet-
:•-*., éus:êptiveis de .. importação
pêlo Japão.. Nos encontros de
h.J.Je; foi examinada, de. modo pra-tico, a redução das tarifas elran-
degarias-para.,os produtos brosl_
isiroa, assim' como da mesma re-
duçãò referente ã correspondência
telegrafica..; ' .
- - Os' membros da Missão Bconó-
mloa ' Brasileira' ' discutiram' as
possibilidades -de exportação,. do
algociã-o bràsUeiro para o- Ja-pão,
sendo examinada á cifra de melo
milhão dè: fardos' aesse: ¦ produto
qua ,0 Brasil poderia vender anu-
almente à«*a3 Jeponssej. Os Indus-
triais' niponico* presentes' aoé en-
centros, asseguraram aos delegu-
dós' do Br-sl que, estão' grande-
mente lntere_sadca em.. comprar
esea materia prima, nesse, pais,
tanto mais-quanto, possível,- leva-
das eni conta as -têcUldádes que
lhe foram feitas pélci.ríêxpor.tadOT
res brasileiro.. /• -f. .' Os ctoníerencistas: terminaram ¦ o
dia num ambiente de satisfação
pelo'bom andamento dosnsgoclos
iventadós.

•VOKAOf 8 (A. B.)Y— A Missão
l_.-as31el-.-a, com ex-eçáò doe seus
tcsnio-_ em ¦ determinados assun-
tas,: chagou,'- ontem, ¦ de Beppu a
Mmosa -eataçãb de .repouso '. eo
noite; :d.:. Jyushü- admirando •. o
maravilhoso cenário das- Ilhas e
ds mar. que ali se descortina. O
tempo' cutonal. esteve ..admirável
durante todo o dia. Hoje,, os bra-
silelw»'.'.paxtl!»iri'-de',-vollia ¦ "para:
Osaka. onde-estão marcados, no-
vis..encontre.« com' mduçtrlals . e
comerciantes para . tratar de as-
suntes ref -rentes a trabalhos . Já
eritabcladss cm encontros ante-
riores.- ,;¦'..

O Banco dc .rança redu-
ziu a taxa de descontos
PiÁBlS. 8 (H.) — O. Banòc. dia

Prançi-rédu-ilu A „ax dedéícbn-
td«:'d_e. -3(para 2 1-|2, por «Sento; . : ,

A situação na Palestina
JBBUSAIiEM, - 8 • f H.) — Otinr

firma-se." que o rebelde fiirlo ,Sald
Hey ei Assai .foi morto hontem
durante .utn encontro.entre ;for-
ças britânicas e um grupo rebel-
de, perto-dè Bethlm. .,-• .......-,'-.¦

A pretendida violação; do
Acordo dé .nãó. interven-

ção na Espanha
. UMA BNTHiEJVISrTA ENTTHIE O.

. - MAJOR ATTLBg _ O-SR.• HBVMJJS CHAMBHE.3UA3-N

I<C»_»RiBS 8 (H.) — ÁpÀ» uma
entrc-V—ta tía mols de uma hora,
entre o majúr Attlee e o Sr.-Ne-
ville 'Òh_m-berlaln, foi publicada
uma nota cflclal anunciando • que
o ai-unto tratado foi. a pretendia
violação do ecOrdo de nao. inter-
venção na Espanha. Julga-se! qué
a comissão de coordenação soto a
presidência de Lord Plymouth,
dever* reunlr-te para tratar do
caso.. ;

A instituição dá "lira tu-
rista", será mantida

ROMA. 8 (H.) — A instituição
da. "lira turista" senã mantida . *
mesma taxa que aaterlormente.
Essa moeda posará ainda de van_
tagehii.-C>brc o curso oficial.

O tratado de comercio
anglo-peruano' LSMA, 8, (H.) —. A trateto: de

e navegação assinado
entre o Peru e a Inglaterra con-
têm. a.cláusula de r_-.ç",-. mais fa-
vcreclda.,-

Os artigos de procedência perua-
Uai. ou DilUanica gelarão de trata-
mento aduaneiro especial. O pre-sente tratado é considerado como
suplementar õo Já existente en-
tiê os dol_ paUes.

O encaixe de ouro do
Banco de França

. PARIS,"; 8 |'H.) ' — O Banco- de
França reduziu a taxa di adlan-
tamento- sobre títulos, 'tle 4 a.
3 111.% e a ds adiantamentos a
30 dias. de 2 a 3 1|3%.

O encaixa ouro aumcntou.de
sete bllifics de francos no perlo-
do compreendido entre 25 de Se-
tembro e 3 de Outubro corrente..

Ò momento aeronáutico
JOHANNESBintaO, 8 . (H) —

O» aviadores Scott e Quthrle que
venceram a prova aérea de Poarta-
mouth a Johannseburg decolaram
h;Je ás 4,37 com destino ã Porta-
nioulh. A primeira etapa s^rá em
Albercorn ao norte tia Rhodesia.

LiONDRES. 8 IH) — Comuni-
cam de Karatchl ilndla) * Agen-
ela Reuter que a aviadora Jean
Batten levantou vôo ali ás 3 ho-
rem t 60 minutos (hora local) com
destino a Allahabad.

PARIS. 8- IH) — Anunela-ee
que o barco - de pesca francês"Imbrun" que recolheu a bordo
ontem á noite o aviador sueco
Kurt BJoerl-vaU ao largo da cos-
ta Irlandesa, dlrtge-ee para La
Ronhelle. A tentativo de rebocar
o aparelho fracassou devido á lm-
petuoeidode do mar.

FRANÇA' 
VARSALHES. 8 (H) — Em con-

seqüência do inquérito Judicial
instaurado ' contra o coronel De
Ia Rocquc. a policia. fez varlaa
diligencias to-*do eXetuado uma
busca em eua neeláencla nesta
cidade.

PARIS. 8 (Hi — O presidenteda Republica deverá receber no
próximo Sábado, ás 11.30. o novo
embaixador da Espanha Sr. Ara-
quistaln e na Terça-feira o novo
embaixador dos Estados Unidos
Sr. Buli:;, que apresentarão suas
c-edencíale.

.:.'! JAPÃO'' :h \ f'h
TÓQUIO, 8 (H) —.AíASeaàil»

Domei anuncia que sociedade-;.j^-
ponezá Industrial' ''Noríh - S_afm
Uen Petroleum ] Company" .<derSl*i
rou qué seu presidente? Sr: I Sa]cõ>>
Ji concluirá um acóteUÍ¦-, 'abroitl»
autoridades.:, eovletlcai, . sobre,; jl
prorogação do, prazo- flxaclo! p»S»-oe> trabalhos. , de, peeqúlzas! atai
concessões petrolíferas dò ¦ naste
de-Ilha-Satchalina-. ;¦¦-. •'.;'*.

ITÁLIA, \ v;_
ROMA, 8 (H) — Os dea 6Uf>ma^

rlnoe atualmente em conitiuçio
para a marinha de guerra' ItellA-
na eerfio batlsadcs com oe! nõ«
mes d-3 ¦ cidades etloptes."-. ¦ ^

HOLANÍ»A 
' 

-.1 Y
AMSTEÍÇtDAO, 8- (H) ;' V. í Um

trem'de paseagelrc*. qüe deaclarti-
lhára , 

'nas'¦'. 
proximidades., dei ffà-

erdén' foi engavetado' 33. .'par i^iaa.
fcrém'de cèrga ¦''..'.''¦ • ' '.'

. Doa eecombrete' des cá_-_ó_ 1atln»
gldòe pélq chçfqúév.Já Jtwspi', rétl-
radOs..u\n ^mcrío e um';íe#lds-j:-«_.
estado grave. ,¦''.- »• . W.T» '

Receia _é que. hájà cútrá-. vUAi
m!í. •' ;, .,-'„'.' • : 1 

'¦-1:'

INGJ-ATÉRRÀ -: '.-'.f-!-.'
•-iONDRÜS.' 8 

'(H1)' 
^ '-Ai-Jaito

Nacional dos'; AgrlcUltóré- «publl-
cou 'um co_untC8'dó'ir»i queípétlainformações rr.ais precleas' ;sòb£adecltíreçósi .feitas. Ségu-td-aTÍeim
em Genebra .l.peío., eecretàr» <_a
Tesouraria; .'.: !'.•:'''.'.«.; i '•'.¦..

O çomuhic-ídoyatientiiáíi-xquài-mènt-c:, ' .',.•..-' '.;,«..,¦ .'¦:¦'. ',5;.-•'A L"*i;âo; Nacional-d06.:Ag.-i;_ã-
tureo. alga que o secretario' daTètípuitíria.náQ eétá" qualífiiíaáoi
pór_;_çúpar ém Genebra.umaHn-
bunár.atlm de'- ¦'enuac.airf iii/nA
transformação política.'qv» ívlrtu-almente-condena' a ¦ agOiciiiltui»
britanlca-:'è extinção". ' í -;,;-';"

LONDRES, 8-' (H) '. —: A 'rorga-
nieaçâo: eléltoralrUbéról decidiu
organtear uma:-, vasta ' campaiilSa
afim dereunir oe.fundce rne^e«!J^-
rloer á cà-laçâo,. de. uma epixa.' •gátti
ooo«rre-r ás despeaaii de •pS-pííêyj.'.
da,do. partido e'à vólt»TÍi-'Iat'!?ilí-
dades pollticaé,,' 1- .. .a-_- Si^vX^¦-.

Lórd Snow.dén r ' enví-ii '"«'.• u-JÍ»meneiogem de fellcltáçôeá iaèi dl-rlgenteo -da- oo-ganisaçSo ¦ llbentí,louvando a Iniciativarqúe',;régün-
do disse "permitirá ao' partido, rè-forçor-sua organisação è' vòltár/a,aesumlr,.:na_ • próximas'- «£<• Jieauma posição dlgrtà do' rieuf-*aija-do histórico". '-' / ...'. YTJ

AUSTRÁLIA. ? :1'
WELLINGTON, V8' (ri) -..'_._

Agencia Reuter enuncia que 
'¦ ogovernador-, dá _ Nova. -íçlandla" re-ceoeu do Cònseltío Consultivo.'d«Samoa, uin pedido para • qu- sé-Jeim retirados . Imedlatáments ^magricultores clilnezes que trabà-lham naquela:; localidade, ' Z_amedida, provocou protestósdsíi co-lonos, qus alegam tratar-èe d«uma manobra para ¦ prejudicarsuo* plantações, uina ; com__op_ltlca íol c-ganlsada.para aaolãro pedido do.«0onselho.p<.n_uitlvo.

MÉXICO
MÉXICO, 8 ••(___) — o Pwl.dente Laearo Oardenas assinou»

^í.10^?*5, 4_<-ena o íráceiona-mento total da região elgodoeli»
?il.Li_un-'' -J0-*1 da* Partes'mal»ricas da- região agrícola do M_.ZlOO. 'V .
.,¦?---l-ereto abrange um. super-ficle de 160.000 hectares,- qil?1^.râo repartldoa entre ce Estadas d»Durango e-Coahulla. -W--T

Federação das. Acade»
mias de Letras do «.

Brasil
O osrviço de lnfounàçaii-'daFederação daa Aoademlaa^de^.BS

_ra5iJ,?i».rí"u,J'<-l:-! 
'-.•-• Iblelapaa»a divulgação,das ent'.dad«_' itd—radas recebeu ss en'!dadesbom»>.nlcaçõee:

iíio-Gran* do Norte, ii ZatA
2^._b5eIi- «.'«W-alacão daTAcaaoemia Norte-Rtograndense da La-tras. ;--._as oos esforços qüe ntmasentido .tém e' 3o empresados, ^Ho apoio _do Governo do fotado. pflos InU-loctuals L. C_m.tra CaeÜBdo e Aldo Pernand'-. ¦¦'•-¦¦

Poralbe — Oá Intelectuais'Lu*
da Silva Pinto. Ademar Vidal, Ó£rloland de Medeiros, Assis-Barbo-»
ca e Florentino Barbosa atendend»ao objetivo e «cllcltaçOe* da Feda»ração, estão empenl -doa na fun»i
?ãd 

da Academia Paraibana de-learas. para multo .'bre-«. .' _..,T3r
Pernambuco.— A Acadeaolá pau.nambucana de Letras reall»o«

uma sessão especial em comemora*
Íio 

do -sntenarlo de Juvenal óai
eno, a 37 de S*tr-*>ro.;;

Distrito Federal — Ná sua ultl-,.
ma sessão a Accdemla Carioca deLetras recebeu a visita dos cecrl-
tores D. Llllo Catalan, diretor
da "Revista Am*ric -a", de Bue-
no Aires, é Fernando Luiz Ocoao,
da Aoedemla RlQvrand-.-aae.de lm-
tre*. :*¦¦•• u-os, 'TeiiJiSctlvit-iía-i^
o presidente áá Academia e >' Btm
CastUhos Goycochêa. A" .comerafi-
ração do centenr-lo de. Juveiúl
Galeno falaram o Sr.. Fàuatla*
Nasclm*nto e o acadêmico M.Nogueira da Sl'vã,.,-' . ¦'¦¦"' »'.'.

Sáo Paulo — Para à.voga de aa-
cretarlo geral- da «Academia PSãm
lista de Letras verificada eo_ •
morte do -historiador Artur Mota.
foi eleito o escritor Reni Thlollfar,
que é dos mais representativos j)o-
mes da Intelectualidade-do Esta»
do:

Paraná —. Ot ater.. Pran-
cisco Leite e Ulisses-Vieira, apoia»
doa por Intelectuais'conteiTane^
promovem, para o más vindouro.»
instalação dá Academia Peráaáeo-.
ee de Letras, correspendendo r ap*
sim. á Federação.

Xto Grande do Sul — Toijmu
posse dá cadeira n°. 3. da Acada-
mia Rlo-grandense de Letras. «3
e«*rltor M-rlo Bernd. que foi sao-
dado por F. Contrelras Rodrigues
presidente da Instituição. '

itato Grosso — Foi eleito i
bro efetivo da Academia Mati
groí-ens- de L;tra_>, na vaga tUi
Leonidas de Matos e na cadeira»
patronlmlca de **lo Barbo— "±Ãa
Sá. o Jc-nallsta BecjarJra Doaai
te. presidente da Aseoel*ç*o limam
grosrwnse de Letras.

1
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ü TRIOO1GABOCLO
1'Oi governo resolveu encarar sé-I vra-lo da palha, Tlmpa-lò «Ias ea's-

rtsmente o problema, vital persa' ks, reduzi-lo a grfio somente
nón»'¦ íconomla da produção do ' apronlA-lo para os cilindros

™t*CÍI!SSO DE > VcXÜTÁT-W-

¦'trlgòi À deficiência dos serviços'¦ estatísticos n&o permite Julgar da
verdadeira situação do nobre ce-
real no •• quadro . de nossas atlvl-
dades agrícolas, é por Isso aâ prl-
rhelras medidas adotadas la&o de
se ressentir, naturalmente, da fal-
ta dessa base essenilal. Ha de pro-
ceder-se por tentativas e ensaios

¦ ate se acertar o bom caminho. A
exemplo do que se fez com o al-

içáôí, em relação & gaaollna, vai-se"tornar 
obrigatória o emprego de

uma percefttagem' da trigo naçlp-
nal no fabrico da farinha. N&o
fia dis:utif. se a providencia, ^è
acertada ou ri&o. melhor convindo

.aguardar òs resultados. Desejamos' 
«fllentsir que. ao .sugerir cesa me-
dida dá pura proteç&o t-omercl-
«l.^adSnitlu-se um paralelismo que
nta existe entre as lavouras na-
cioBsis do trigo e cana de açu-
càíi Esta «tingiu » perfeição en-
tr* nos; o álcool' das grandes usl-
sa» é um artigo' completo, de prl-
xnalra qualidade, produto lndus-
trlal, que necessita ser defendido,
fator importante que é; no-equl-
llbrlo da» finanças do pate. T> tri-
só brasileiro esta na lnfan.:ia, á
um 

'«ato' de proteç&d ao berço. O
olcsol * ura adulto »pto, é um
caso de colocação de sem traba-
lS5: Ante» de se obrigar _ mistu-
r» do gr&o nacional.ao estrangei-
ró„ mister se faz saber se esses
grãos s&o praticamente mistura-
véls. Tememos que o n&o sejam e
convld&moi o leitor curioso a
acompanhar o trabalho do cabo-
dlo .»».. lavoura, do trigo.

SBM_NT_IRA

Seu Jeca nao queria ouvir f»-
la> mais em plantaç&o de .trigo.
Da primeira vez, o governo der»-
lh» Veemente, mas n&o o avisara
que •_ trigo n&o se planta em ter-
r» virgem, que nessa terra de coi-
_drs deveria plantar prlmelramen-
teo milho. Foi' um desastre 1 Tra».
bilho perdido: nem trigo, nem ml-
lho, nem felj&o. Na segunda vez, a
municipalidade solicita havia ad-
qulrldo a semente num grande
moinho e a destrlbulra entre os
javradorès còm palavras de ani-
maç&o. Mas no moinho a sezntn-
ts 14 havia passado pelo pt-tdor,¦perdendo suas qualidades germ'-
nativas. Ò trigo dé Seu Jeca n&o
hisiéü. Trabalho perdido, roça es-
tíügada, desllus&ol

Quando falei » deu ..eoa par»
plantar trigo naquele ano, ele me
olhou magoado, oarou de -sortor
o fumo de seu cigarro e disse, num
tom de desconsolo:

— Bu pensei que Seu Doutor
fosse meu amigo ... 

O <_*l»oclo argumentou ti-»*5
Cltbú seu caso e o de outros. PI-
cavara no milho e nó felj&o. Oen-
•te dà roça nfio precisava comer
nio, bastava o plr&o de mandioca
es brila de mnho. Seu cunhado
oolhêra trigo certa vez e dera *
crlsc&o por n&o ter onde moer ou
vender.

Consegui, porém, convencer Seu
Je*». H-Vla agora um moinho per-
to. O trigo la dar bom preço. Eu
me comprometia a colocar a safra.
Escolhido o terreno. J& melo deB-
toeado; limpo, às pressas, pois ca-
Teci» aproveitar o tempo e seme-
mr sso cedo; consegulu-se arroteá-
lo com «rado puchedo a bois., O.
arado nessa regl&o n&o é comum.
O milho e ainda plantado em co-
vas dispersos, abertas a enxada.
A àrexlmldade de colonos ltella-
nof, está, porém, despertando a
lulelativa dos nativos. Improvl-
Mtu-ée uma grade de madeira © &
inteligência dõ Jeca fez o resto.
Lançou-se s temente; um ramo
cheio de folhas, .s_,r.i_tMlo:,'. pelos
boi», cobriu-as de terra. Estava
felt» a se&r». Pas6ara"m-se os prl-
meiro» dia» em ansiosa cepectatl-

. va. A semente fora comprada ar
um> Italiano vizinho. Germinaria?:
Fs}J»«rl»? Germinou. Um tapete
verde cobriu a pequena planície.
A primeira etapa, a mais facll, es-
tava vencida.

COLHEITA

DA SEMANA i IDA: WQffl@m&.-
sswitctOT-M-

Ò Inverno correu bom, tempo
seco. No final da estaç&o alguns'
dia» d* ligeira nevada e dizem

Sue 
a neve é o capote do trigo,

i trlgal entrou a lourejar, ban-
de» «te terlvas e perlqultos estacio-
ninmis roça desde o raiar da
m»nh&, causando n&o pequeno es-
tragos, porque a teriva, para apro-
vsltar um gr&o, oorta três o qua-
tri» espigas. Para formar nmjui-
r» exato das queixas de Seu Jeca
sobre o mal feito pelos pássaros A
cultura do trigo, passamos 'ongas
horas dentro da lavoura, armado
de espingarda, dando combate a
um bando de terlvas. No final do
dl» haviam, mortas ou mal feri-
dss, dezoitos terlvas; o bando con-
Mimava dentro dos limites da
pl»ntaç&o A cada descarga o ban-
do levantava o vôo com grande
alarido e pousava alguns metros
adiante. Seu Jeca é de oplni&o
qüe ea todos plantassem o trigo.
os prejuízos n&o seriam tio gran-
des, porque as terlvas se fraclo-
narlám. em bandos pequenos, to-
dos pagariam o tributo a passara-
d» e «Ind» se colheria bastante.

de
aço dos moinhos ou pedras das
afafenas. Mis nfto nos faltam apro-
ensões. A' chuva persiste. Nos_:o tri*
go está amontoado no paiol, foi
cortado melo . cedo,' pódè bolorar.
E nova tarefa se apresenta. Re-,
mexer diariamente, arejar, passar
o que est& em baixo para cima.
o que est& de um lado para' o ou-
tro, aftoi de evitar a surpresa de-
sagradavel do tnófo. Unia das mé-
das já se perdeu, desmoronou com
o. vento e ficou enxarcada.

Passou a chuva, mas ha que
esperar dois a trôs dlaa de sol s_-

fuldos 
pira preparo do ch5o, dò

atedor. N&o temos maqunas;.
nosso trigo vai ser beneficiado *"mangual" e pita de cavalo. Seu
Je:á prefere o ultimo processo,
que "n&o estraga tanto os cama-
radas", su. porém, desejo ser tes-
temunha dos dois « Seu Jeca con-
corda. Par» um e outro o terreno
é preparado do mesmo, modo; De-
pois do solo bem varrido, preces
de-se a cimehtacdo. Num grande
barril cheio de agua, dlssolve-s*
excremento dè gado vacum. Um»
vez pronta; essa espécie de calda
esverdead» apllóa-s* 4 terra com
lmprovlzado» brochas ¦ feitas .de
hervas, sendo preferida . a t-assou-
rinJta do campo. Espalhado em
tênues camadas, o liquido, ao ser
car, fôrma uma crosta uniforme
e Usa. E' o ct7itento. Está terml-
nado o batedor, ao qual se Inter-
dite, o acesso da criançada e dos
animais domésticos, para que o
náo poluam ou quebrem o eimen-
to. Começa o sol a esquentar. Os
feixes de • trigo s&o ret!rados_ do
palól e' dispostos ao ar. livre. Pas-
sadas umas duas horas de . expo-
slç&o ao sol, s&o desamarrados e
lançados por parcelas ao terreiro,
constituindo a primeira camada a,
trilhar. O mansrual consta de duas |
varas, unidos pelas .pontas com,
uma tira de couro. Os que nunca
viram um, podem Imaginar gran-
de chicote, em que o cabo e o la-
tego equl Valem -se em dimensões
e s&o do mesmo material: ma-
delra resistente é flexível. Empu-
nha-se o cabo com ambas as
m&os, vòlteia-se a outra parte por
sobre & cabeça, com energia, e ela
vai cair- sobre o trigo estendido,
numa chicotada violenta separan-
do alguns gr*os da palha que os
envolve. Esse gesto repetido cen-
tens» de vezes, por uma duzla de
trabalhadores,' em movimentos
sincronizados, dá, no fim do dia.
alguns sacos de trigo. Parece que
estabelecemos um record. N&o ha-
vt» exemplo nas redondezas, de
se conseguir mais «le cinco sacos
com um dl» de atividade, a man-
guol. Percebi, porém, que o pes-
soai estava esgotado.

Decidimos, bater o.restante "t,
pata". Espalhado o trigo como para
a batida á .mangual, escolhem-se
os cavalos mais mansos é selam-
se três ou quatro,. que s&o mon-
tado».' Os demais levam só o ca-
bresto, que é atado á cauda de um
dos cavalos montados. Segundo o
espaço e a quantidade de trigo a
bater, um cavalelro-gula pôde le-
var a reboque dois ou três ant-
mais. Quanto maior o numero de
patas, mais rapldo sedará conta
da tarefa. Essa bizarra cavalaria
trota ent&o, sobre o trigo, or» num
sentido,. ora noutrp,. e.»val sepa-
rando o gr&6„das..,esptgi». iAuxllla-
re» ¦ inunldoi' dé '-forcados' retiram
dé quando ém quando, a palha
inútil. Os cavalos têfii necesslda-
dades orgânicas e as satisfazem
sem aviso; prévio. . Um ajudante,
munido de pi, limpa: como 'melhor
pôde, o loeal. atingido e o trote
continua... Ao oalr 

'do dl», 'est&o os
animais suarento» « os cavaleiros
melo atordoados de girar-om torno'do'terreiro. Retlra-se ògrosso da
palha e deixa-se para ventilar no
outro dia. O trigo, batido é uma
ml_tu__a.i-.de.,gr{k»i--.terra: fe; parti-
cuias de.palh»i'P»rá ventilar e»-
colbe-se um dia de vento, fraco;
faz-se um monte do trigo e o
trabalhador com a pá, vol Jogon-
do para- o ar, em dlreç&o a um
cante ..limpo do terreiro ou para
sobre um encerado. O vento car-
rega os pedacinhos de palha e a
poeira; o gr&o pesado, cal mais ou
menos limpo. A operaç&o final é
na peneira, trabalho reservado lis
mulheres, que s&o mais pacientes
no catar os pequenos corpos es-
tranhos.

Foi inaugurado ontem o interessante certame
Antecipou, *'.m exlto notável o

concu_£o dé cartazes, meti'»u.dc
pela Caixa Ecónlamloa para ceie-
brar a Semana da Economia de
26 a 31 do més corrente, e reall-
zado sob os auspícios da Associa-

Jeronlrao Pinheiro Ot'Castilho,Se-, Borsol 200»; -*'.. íf±*_. J_fJ*a.retarlo Oeral d» Cal _ e Álvaro Lesslrt 200» e ,18*'. ^(Bam-b»m-Ootrlm, Chete.de, Prop»i»nda d» b» :'.-.. .co._I_pís-oaíl !00»,
Oalxa Bcoiioratc» procedeu-»» «o, '-MençOe»,h^iifri-Ai.-^X?-,-??:
lulaamento .-. .- mil» QamOní, (NerOJ. Julio Sen»1 S ^?. -Sr. Rlcrdo »vle^ rt»1 (Cl5)."o!d:R»_agel d» Cerquelra:
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ÚM ASPECTO DA EXPOSIÇÃO DE CARTAZEt ''y'2 ¦"•';•

c&o dos Artisrtas Brasileiros em Silveira propôs pel» ifluehciadev (Tecb-Teoo) B3nje.m!m'de Araújo
sua sede no Palace Hotel. ,_• I concurrente qu» ee aumentasse ,^e¦• Carvalho,¦ (Sepha) ¦-,AU-Uito Til-

mal» dois o numero de prêmios e xelr» (Itnan -valdo Magalhães
dt^concu^ent"r-astandôUdízc. J 

cl_-lflcaç&o de mençoe» ponro- («3ui«,:.SJJWJS^-.^W»'^

*.'&*¥?'£JS*?****°,,?.("^ÍSI11!''Pte«>« — (Eco) Art F-urandes.;':_rt£t éo; soo: ' e.puolleitirio »dade dos ®^brM.??,*^Parao.»:00M0W^ da Oalst» Econômica.
Madeira da -Lei, 2:0009000; „-..,... .„..«-
(Extra) Henrique Savia. 1:000»:.: E--«e concuMo tio auspic.oja

4*> iOurl) EU- Kí-rros, 500»000; £» mente realizado .inicia. uma serie
Julgamento

A's 15 horas,"reunidos os Sn.
Dr. Ricardo Xavier da Silveira,

Sresidente 
da

toses, presidente
Dr. Celso Kelly,

critico'de arte 
*V "jornalista;- 

Dr; i-.Carlw.^riaííra; 200»; 10°;'«Géríoei do corrente.

xa; Dr. Heroertj (Economia) Riul Brito SOOJOM; i de inloUtlva» que a mais popu,_r
da A. B. 1.. eo-IBrísll) Carlos Rei» Pilho, SOO»;, lnstltülçfio. c: credito popular <lo,

, pre.ldente da A. 7° (Ri).-(?) 200»; rs". (Vintém),' gaU fará. JJlMr.«o™e™°Kn20ÍÍ-i
,_.Vr_,_»_,t _«_. Brisa». M.aríi .«tout.nl aoo»: e» (Rodes). Semana da Eccnt-mi». d» 20 a 31

Escolas profissionais na mait
ZSfBSSl

Uma grande obra de amor *e
patriotismo ,,

Qlovant, ura colono llndelro,
velho plantador ds trigo e centeio,
velu dar-nús seus conselhos.
..-— Ent&o. Glovanll Pode-se co-

meçar o corte?
Glovanl foi o mesmo homem

pratico que eu conhecera desde
menino. O trigo n&o estava bom,
o que se diz bom mesmo para
colher. Precisaria, talvez, mais
uma semana, de terra. SI ele tlves-
se vindo pelo atalho dlr-nos-la
quít «operasse, mas cruzou pela
estrada geral e nos aconselhava
aue começássemos a cortar logo.
Em frente á Capela de S. Joaquim
«ncontràra um automóvel parado.
t> ehauffeur retirava as ciu-rentes
das rodas. Estranhara que com es-
trad» t&o sé:a andasse o carro
com anti-derrapantes e o moto-
rlsta lbe explicou que no litoral
chovia; para subir o morro do Ci-
dro, lançara mfto d*i correntes.
Ors, se a chuva estava i» no Ce-
dro, n&o gastaria multo mais de
quarenta e oito ao.-is em chegar
a Campo Nono. Era ceifar, e 11*
fSlrlnho. No dia seguinte estavam
moblllsados todos os braços é Ins-
trumentos cortantes disponíveis. O
trabalho eô pôde ser começado
ás 11'horas. Corta-se o trigo bem'
enxuto, livre da humidade do or-
valho. No fim do dia, metade da
plantaç&o estava no» abrigos. Ao
outro dia, llquldou-ee o resto,
abandonando-;» uma parte multo
danificada paios pássaros. Homens,
mulheres, crianças, gente do pro-
prlo sitio « gente da vizinhança,
cem o espirito de cooperaç&o lua-
to no caboclo, durante dois tt'ss,
a» entregou exclusivamente a ess»
tarefa, que uma segadelra moca-
nic» exe:uttrl« em poucas horas.
Terminara « colheita. J» ls vira
com. bons olhos o esforço r-tri»-
tico' de Seu Jeca. Nem todas »»
«tfras ds trigo do s&tao-io to«;«_
»ulm. Ha a que é feita fora de
tempo por falta de braços, per-
ttendo-te cincoenta por cento; ha
a que ee perde totalnx-nt: porque
a chuva apanhou o trigo na roça;
hi » pl«ntaç&0 que acumou, a
qu» deu ferrugens, a de gr&o» chô-
chô», • outra» e outras, perdidas,
•bindônada» por falta de .aeque-
cln»« coisas de elementares no-
çoes, que um» assistência técnica
Organizada wmiM satisfatória-
mente.

A chuva chegou. f-Utmente o
trigo estava sob coberta. O g»l-
pio d» Êsu Jeca é pequeno, parte
di colheita ficou no terreiro, ém
duu métiai. protegidas por peda-
?ot 

de lona. retalhas de pano.
rinçadô» de taquara, pelegos e

Báimas velhas.

BATER O TRIGO

XsUmo» s-gora, A espera dos dias
tf» sol para "trilhar o trigo", 11-

Seu Jeca considera o trigo pe.
nelrsdo, um trigo limpo; as ata.
fonas coloniais o moein, produ-
zlndo uma farinha grosseira, es-
cura como a.de centeio. Nenhum
moinho o receberá assim» para
seus" delicados mecanismos. O
próprio gr&o obtido pelas trilha-
delras. mecânicas passa por ven-
tlladorés e brunldores antes de ss
fazer a moagém propriamente
dita. N&o exageraremos se caleu-
latimos eni oitenta por cento da
produç&o nacional o trigo que é•'beneficiado" por esses processos
primitivos. Esse gr&o n&o pôde ser
misturado oo que foi tratado por
firocessos 

modernos desde a co-
heita e que nos moinhos passa

rapidamente no polldor e entra
logo nos cilindros de trlturae&o.
Ainda que os grandes moinhos
lnstatassem uma aparelhagem es-
peclftl para limpar esse trigo sujo,
Isso pouco resultado daria, o gr&o
Já virl» estragado pelos processos
violentos a qus foi submetido,
seria de mau rendimento e ame»-
çarla a qualidade da farinha.

Podemos produzir trigo em es-
cala apreciável de modo a aliviar
o peso di lmportaçfto. Ha que vi-
giar esta proâuç&o desde ja, paran&o chegarmos a um tempo em
que se tenha que fazer üm» pro-
paganda nacional pelo trigo bom,
como se faz pelo café fino.

Maquinas ao alcance doe agrl-
cultores, pequenos moinhos na»
zonas produtoras, assistência toe-
nica, orlentaç&o pratlea e o pro-blema se resolverá a contento,
porque a cultura do trigo é re-
muneradora.

JOE COLAOO

Melhoramentos na
barra de Cabo

Frio
VAO 8_B ATENDIDOS PELO

MINISTÉRIO DA VIAÇÁO
OS SALINEIROS

O Diretor do Departamento
Nacional ds Portes e Navega-
ç&o, atendendo a insistentes pe-didos cios salineiros da lagoa de
Aramstna. que se queixavam
das dificuldades de transporte
de sal, sobre aguá, mandou, fai
Íiouoo 

tempo, o engenheiro Pau-
a Pinto Ferreira da Silva rea-

lizar uma lnspecçâo ao porto
de Ctbo Prlo e A toda a zona
logunar ti alegada pela peque-
na navegação.

O mencionado engenheiro ve-
ri.lcou que ha, realmente, ne-
ccssldadc de vários melhora-
mentos na barra daquele oorto.
inclusive dragagem, afim de ser
facilit-do o trafego das embar-
cações. Providenciando a res-
peito e Q_ãa a urgência das
obras a executar é a exlguldade
do prazo, c Diretor do Déoar-
tamento de Portos solicitou dó
Ministro da Viaçáo obter do Sr-
nhor Presidente da Republica a
necesa-ria autorização para
mandar proceder a necess.ri-i.
concorrência de acordo com a
letra "a", do artigo 81. do CO-
cUs-r de Contabilidade, a -xem-
do do que tem sido feito com
_Ji.c_.as obras, bem assim t>
distribuição de 100:000»000 á
Delegacia Fiscal no Estado de
Rio de Janeiro, para a execu-
ç5o de serviços de «terrocamento
e dragagem.

• A oarnpanh» em prol.d» crlaç&o
de lnstl.utcs liderais de educa-
ç&o profissional, preparando té-
nicos para a considerável multl-
pllcldadeide:aspecto» .em, que se
desdobram' «r'atividades' marltl-
mas em nosso pais, parece vlto-
rlcea. , , .

Iniciada .. «ob . os» auspício» .do
JOKNAL DO., BtRASIL, que a e»-
posou com,» palx&o com que sem-
pre ampara é.dt-iende oslnteres-
ses supertoréa da nacionalidade.
easa ca_ipá_-á. acho)i-ee figu-
rando'no prcgrama-dvlco da Ll-
ga Naval Brasileira, encontrando
por pinte dá operou» >depu't«4»
naulístávD. ©srlota. Queiroz; uma
entusí-itlcá .defesa-.ei ardente de-
saio de realizaç&o¦.¦¦-¦¦¦??:: ¦

Aasiim, o ««sunto toma-«se de
mais facll eoluç&o porque S. Pau-
lo-cont», entre os eeus modelíxe»
estabelecimantes de ensino pio-
fléolcnal, o Instituto-, de Pe»"».,
fundado- pelo eâforçàdõ' Cómte.
Armando __,H.a,._e*p.„l»2S, qu»ndo.
»lt se encentrav» dirigindo'os
Serviços d» Pesca naquele¦¦ Dst»-.,
do instituto quo servirá de
màgnlíico modelo para a Escola
Profissional <".o Mor que, com mtls
vasta» proporções pedagógicas, su-
gerimos. "No. vasto plano de re-
modelaç&o do ensino prcfiss.cnal,
ao qual o atual Ooverno do Esta-
do deu t&o grande Impulso, diz o
belo mapo*ln« "S&o Paulo", en-
quadra-£e a organização.do.Instl-
tuto de Pesca."O critério racional .que pr»d-
dlu ao plano educativo no setor
do prefies—malisi_o,.Mz surgir at
escolas ferro-viarlai, localisadas
Junto dos grandes troncos das
nossas vla-ferreas; as escolas de
clubes agrícolas, Junto dos cen-
tros de produção; as escolas do-
mestiços, etc"."As populações do litoral pau-
lista, por t&o longo: tempo eirçue-
cldos, tiveram, entretanto, da
atual administração, um seguro
amparo. Com a organizaç&o do
instituto de Pesca, hoje admira-
velmente Instalado no vasto •
belo edifício om que antes fun-
donava a Escola de Aprendizes
Marlnhelrc», em Santos, "é ago-
ra ministrada -ma educaç&o ade-
quada ao melo, que .as proporá
para uma uUUsaç&o medem» e
racional das riqueza» provenlen-
tes d«s industria» do pescado em
nosso rico e pouco explorado II-
toral"."Dupla finalidade tem o instl-
tuto, uma vez que, levando a edu-
caç&o gratuita aos fUhcs dos
pescadores, lhe» d& o amp»--o
cultural, de que tanto necessita-
vam. Melhora 6U»s condições pro-
flBslonsis, mlnlstrondo-lhes em
matéria de peec» e d« industria
do pescado, ensinamentos gul»-
dos pela técnica moderna".

_ assim ccnclus á brilhante
revista "S. Paulo", de Oasslano
Ricardo, Menottl dei Fichla e Le*
ven Vampré: "Tr»ta-s« da uma
atividade rendosa para a econcmla
do Qstsdo, e tendente, pela au»
racional orlentaç&o, a representar
uma cteeo&ite fonte de rlqueea,
que multo beneficiar* aa popul*-
ooss do nosso litoral".

Xsee Instituto recebe aluno» es-
ternos, seml-lntemos « lntenaoe,
oeneilcluado aos filhos de pese»-
atstttt t orf&o» d» cidade e do ll-
toral distante.

O programa formidável do In*'

culotso d» Cas» de Portugal, de
òüÍ6''fúidôsd:'s' eíso n :; fliemo».
*oo,''ooií-eld6 * ápre-entaçio, pel»'
primeira víz no Rio, dis famosas
«ttnsk» .mirar •_.!• aspecto di»
mill curioso» do v_itla-lmo .olk-
lor* português, iui ba dois ;•.-.-.
em *. Londres, obtive:am extraor.
dlnsrlo exlto,:  .

O -..tnchj-d;- "ultt '"o.- <le
M.randa vém «xepressamente di
S&o Piulo. a ' proxlmo 

* ' xAo'
dia em que se spreisntsré «o pu-
bllco, carioca, nia rua do Bl.-po .3
seda do Dlspensarlo d» Ca£» d»
Põrtúgíil..

Uma noticia i^ra-
davel para os frequen-

tadores da Feira de-
v/y 

"¦•„-. 
|Sj--!*!trâ-*i^ t 

'

VA1ÉBB, 
'mSTÀÍLiWDO^p CINE-¦,.,;*.-..^r.SíA_-,spNOKO: -¦•',._••¦"

¦ D-i. do»' itÍMlvos. dí'Peii»;.'-di.
Amostras do ano ftisáádo fot
Inegavelmente o cinema sonoro,
oo_» otlmo» jprogram&s, que fun-
oionou regularmente ho recinto
do Palácio das Festas. Este »ro,
oonstava que devido A economia
seria o publico prlvedo do unico
divertimento realmente gratuito
existente na Peira. Podemos
adiantar, porém, que % Diretoria.

«n » reabertura do» brllhan* d«»'^ri^8.<!JK2P,'^_M_,n*S' ofertiv»is promovido» «m be- autorizada a fazer funcionar o
___ ¦-»¦_*: __!___.__._____. a» (Kil-u alna-M* tAi.lVM

altos destinos qu» reservamos p«-
r» as Sücolas P.-cif_sl_»la que
craormoe, plantando num» praia
carioca esse baobd gigantesco, á
sombra de cujos ranic»' írcjldase»
,e'fecu-díis f«remos grsndes na-
irisns. nobres e Utels brasileiros,
os deegraeado» orí&os «e dcsvall-
dea maltíapllhcj' — eeir-íntelra
di crlmlnoíos e bandidos que po»
voam ts nosss» -pral»» e no» co-
b:em fie vergonh», na» cidade»
do litoral e prlnclp»-n*nte n«
Capital d» -ipublfo» -— »-'iOI
daàe Mjrc-Ilhõs-'' ¦"—««'aVrlste-;,"*--.
preiss&o di-nótóí cultur* e cI«KU-
aaç»o..-.<' •-¦'. y_r

, :_ FBEDEBilCO VtüLAU.

UM ACONTECIME-ÍTÕ
ARTÍSTICO

NO SÁBADO, O RIO ASSISTIRA•A* EXIBIÇÃO • -S ...VU-
, TB1ROS M1R -DEZES

Com
tes
neflelo do Dlspensarlo.»ntl-Tuber- cinema, sonoro.

7- eoriciirso de 1936 do
JORMát .DO-fRÂSIL

Para este \concuw», cujo sorteio se realizará, èm
11 de Outubro, destinámos os seguintes prêmios;

1.» — 50 apólices do Estado dè S Paulo dé 230$000
cada uma. '- ;.'.¦'.' - . ,

2.° —* 10 Apólices do Estado de Minas Gerais de
200(000 catia uma. , '_ 

„«„_,
3.°;—.5 Apólices do Estodo de Minas Gerais de 200$

cada uma.
_.° — 4 Apólices do Estado de Minas Gerais dé 200$

cada uma.
5.«* —¦ 3 Apólices do EsUdo de Minas Gerais de 200?

cada uma. ¦'..':•-',-'. ;: '•""""_
6.° — 3 Apdices do Estado de Minas Gerais de 200$

cada úma.1
7.° — 2 Apólices do Estado de Minas Gerais: de 200$

cada uma. _ , _ _..____.
8.° — 2 Apólices do Estado de Minas Gerais de 200$

é',- cada uma*-"- -_
9.° —- 2 Apólices do Estado de Minas Gerais de 200$

cada uma.
10.° -— 2 Apólices do Estado de Minas Gerais de 200$

cada uma. }¦ ' :_-.'-.¦'¦¦. "' :<?. -._.
U o _4 $ Apólices do Estado de Pernambuco de 100$

cada uma. -,».
12.° — 3 Apólices do Estado de Pernambuco de 100$

¦ cada uma. ¦* .•''"'-
13 ° — 2 Apólices do Estado de Pernambuco de 100$' cada uma. '-sa.' ¦ ¦
14.° —i 2 Apólices do Estado dè Pernambuco de 100$

cada uma» •':.V"*--
15.° — 2 Apólices do Estado de Pernambuco de 100$

_.....  *' cada uma.
-SS-Í c.-?.%ÍÍ*&ofiífv',cí rm* 16-„ - « A>»_fc»J^ Brt^ to*Jtei___«^ Mg.

17.* ¦__-. 1 Apólice do Estado dè Pernambuco de 100$.
18.° -~ 1 Apólice do Estado de Pernambuco de 100$.
19.° — 1 Apólice do Estado dè Pernambuco de 100$.
20.» — 1 apólice do Estado de Pernambuco dè 100$.

Os números Imediatamente superior e inferior aó
do 1.° prêmio e oa aue tryerem os quatro últimos alga-
rismos iguais aos dos l.6, *** • $.° prêmios ganha»
uma apólice do Estado de Pernambuco. ¦ .: ¦

Os numeres que ti-erem oa três últimos algaris-
mos iguais aos dos 1.*, 2." a 3." prêmios ganham umi
dusia de Chicaras para chá. '

Os números que tirerem o ultimo algarismo igual
ao do 1.°, 2.° «3." prêmios, recebem um sabonete LA
CTOL ou um tubo de pasta dentttrida COLIPPE ou
uma chlcara para café.

ÍÀ.SEMANA DA ASA"
DELIBERAÇÕES DA COMIS-
SAO DE TURISMO AÉREO
Em'sua ultima reunião, reali-

zada sob a presidência do Depu-
tado Demetrlo Xavier, a Comis-
sâo de . Ltirlsmo nereo do Tou-
ring Clube dó Brasil adotou no-
vas è. interessantes reeotuçòeb
relativas ás festividades da "Se- |mana da Asa"..'que t- prolon-
gar&o cie 19 a 25 do corrente.

A essa reuniào estiveram pre-
sentes os Srs. Almirante De La-
maré,. Ccronel Guedes Muniu,
.TencuteCoici.el Lystas Rodrl-.
gues, Mijor .Bento Ribeiro, Co-
mandantes - Neto dos Ruys. Sai-

. mar'.Brasil,'-'Ai vM'o de- Araújo¦ Joas ICElil si"diio e -iotie de Aú$-
vido i-erquia, t>£i.utauo i.lorais
líaiva, Dts. Eolilgenlo «ie Sales,
ülauülo conns. õòse Bin.o Ri-
beiro Dan.as, Aiistogiuton ds
Carvilho e Paulo da ROulia Vi-
ana,' e ' P. B. -de Gèrijuelra. Ii-
ma, Presldeínte db: rourlng
Clube. :. '.'.'.¦;¦-' 'A ¦' O Sr.' BUig-iuo de 8aies, de-
pais tie congi-atuiiv-se, par, mo-
tlvò da presença- do Daputado
Morais Paiva, que* fôrà, r.a Ca-
mara ,o autor, úo orojeto con-
cedendo a; verba de 250 con-
tos de réis para a construção do
monumento a Santas Dumont,
comunicou a Comissão o ato»
ilüinentú oressuroso que o Pre-
feito, em exerci Mo, do Distriui
Federal, • Coíiegb Olímpio de
Melo, "dera A idéia cia constru-
ção lh_edla-»a das banes desse¦moniimèntií. ..delerniluando ,toi
dss ' as' facilidades, - tanto rela-
Uvas à definitiva escoliia.do lo-,•cal, quanto - ao*- trabalhos que
se fi-ieiein.' neoassarlos. De su_
palestra .com o Preíelto Oiimoio
de Meio, cbtivera desce a. ssgu-
rança dfr que a Pitifeiturj, i'~-•iria' djllmitar, sttei perda ' de
tempo, um ponto línagnifloo nn
Praça Paris, onde-seria; tam-
bem, erigido o monumento a
Deodoro' e- para • onde se .rahsr
ferirli o da Desoober.a dó' Bra-
sil, de modo que as três obras
dé. arte ss achessam. em no.i-
ção de beio d-staque; Fava at-
sistir o preparo da base ao mo-
numento a Santcs Dumont, vi-
ria-de São Paulo o esculptor Za-
ni, a qutm se devim a uouce--
pçao e a cx.^ução do mesmo.

O PreslUenta. Deputado De-
meti-lo Xavli. ,cc«sider_.ido
excelente a resolução tío' Pré-
feito Olímpio dé Milo, que _it'.is-
tava, a idéia..de levântir-se o
monumento. do :¦ Pái da Aviação
na- Ponta do Calabouço. paia
dar-lhe. posição mais- evidente.
em melo -.da . magnífica espie-
nada .dà".Praça " Paris,: propôz
que se òilciasse ao Chefe, do Oo-
vsrno da .Cidade, .agri-fleeéndo
o' seu apoio e. colaboração tão
preciòsc-, e pedindo que não
sejem demoradas as orcens
para Imedia.a .; delimitação do
local onde, a 13 do coirente. s».
lançará a psdra basilar do.mp-
numento.

Em seguida, résolveu-se que
os Srs. uemetiio Xavier, Mo-
xais Ealva.e. Eilgenlo.de Bales.' ehtrr.is-iti ém' entond-iiento
com..o ..Preíelto.-parai.aa..m:di_
das complementaiís aos traba-
lhos de lançamento da pedra
basilar. '.

O Deputado Dsmetrio Xivier
prouóz, ei i loi .aprovado .: com
àclamaçàd,,\am Vbtà dei louvor,
ao Coronel -Uedea Muniz. o
autor dos dois aviOes brasilei-
tos rtiiv?.::;-W.s íoi-am» paia. São
ifá;.tornando.: esse. lopvor.,:e)(-
tisl_ávôíâó'_r.. -tenrKjue Lage,
o conhecido lndustrl-l, ém cujas
oficinas tinham sido construi-
dos os referidos aparelhos.

Usou, • depois, dà ¦ palavra, o
Deputado Morais Paiva, ugtfa-
decendo a-sua escolha paru ln-
ttgrar a Comissão de Turismo
Aéreo, é reàfirmãfidó o seu.pro-
tíãstíôTde -Qll!.sbc-ar;:com a me-
Uior bòa vontade. Aproveitando
a oportunidade, ofereceu 4 Oo*
missão uma. fotografia do an-
te-projeto em tempo apresen-
tado ft Camara Federal, com'
assinaturas de mais de cem
depu6:iacáí nundando ; conceder
o creu'*.,, Jà aludido paia a cre-
ção ; 6ú.'- monumento; a SanuOü;
Dumont. .' ¦ - .'-

Peio Presidente foi tambem
anunciado que o Coronel Coe-
_lo'Neto Th. Informara que
mandaria os coros de alunos da
Esccia de Aviação Militar para
cantar o Hino do Aviador na
festividade a realizar-se no
"Dia do.Aviador".

Diversos membros, da Conus-
são, entíè os quais os Senliore.
Comandante Neto dos Reys,
Comandai!ts José K.ahu, Ma-
lor Bento Rlbaho, Dr. Claudlj
Gona,..Dr. Cerqueira Limai 11-
ietam ' sugestcies diversos rela-
tlvas às célebraç-BS da "Sema-
na" da Asa", todas justificadas
«aprovadas.

Por pic»*e*.a

Defesa e proparanda do mate
fi^Ís_wa(--i--U-E__iiiir_ii ami]méi-*masiwsM\9m\YmiiiAa\mt^^

A palavra autorizada do Senhor*,
Fido Fontana

O Conselho Federal de Comer- deseja, aliás, para uma intens»
«úo _x.e.»o» acaoa ae oierecer campanha em busca de novo»
discussão publica dos interessa- "débouches" para o mate. As-
aos o ante-projeto ae criação do sim, aventando tal Idéia, consé-
Conselho Nacional do Mate. gulmos. como esperávamos, pro-Procuramos ouvir a respeito, vocar a opinião do nosso ilustre
compuma.uasmalsacataaai.au- entrevistado. O Sr. Fontana
torlda-es tccnicas no assunto, sorriu, e dlsse-nó-: .
Sit: Fluo -'ontana, antigo presi- "De fato. antes de q..-.^ucrdcuíè co insctu.o cio »ti_i__ ao criação de um organismo, comp
Farana, que se er»;ohtra cie pis- o projetado Conselho do 'Mate,
sa;eni pè.o Rio. Mas, o au.or da ha medidas de carttsr geial e

-.ii. rontanai', que resu.a, ui de imediata e possível adopção
hoje, a inauctrla extra ti va e o
co:_ei-c.o aa no^a preciosi "er-
va". ról./lÕ3o,< muito amavélmen-
te, excusan_o-se de falar-nos so-
bre a momentosa questão.

A sua extiema moaesua e um
essuüo contra o quai a hablUda-
de profissional dó jornalista que-bra-se como contra uma coura-
ça inexpugnável, mas. nem por
isto desanimamos.

Peüimoá-lne, que, ao menos,
resumúsd numa palavra a sua
íinprvcsuo soore o projeto! ora
ém ceoate, e u grande industrial
Cio. mate lojo nos manifestou a
sua sa_.iSiE4.-o em ver o Inte
re-se isòui què o governo procura
-taivat- a inuustria ervatelrà da
ruína compieta, que á ' ameaça
_ie;lamini.e. '

"-_-__<_.e ijué",'*algó se pretende
íazai, fi íaw e multo em face
aa inú»»ereuça com que vamos
aõ__un_o ao uascaiabro de uma
aas mais securas fontes da ri-
quezà nacional, uma das. maiores
dádivas que a Natureza fez. ao
Bra_n, «tiegendo-o, excepcional-
mente para o "habltat" preferi-
do poia "Lex."

O Sr. . ontana. digamo-lo ae
púósagein, cnegou a • estabelecer-
se com um engenho ae mate na
Argentina, procurando, dessárte,
num ultimo e patriótico esforço,
tentai a defesa ao nosso produ-
to no nosso principal mercado, o
platino, ma_ O problema do ma-

:ta, colho Jâ' o acentuou, por es-
tás' ãiésmas colunas, um outro
aos nossos técnicos, deixou de ser
brasileiro para constituir umà
das mais serias'preocupações do
governo aa republica vizinha e
amiga. Ás plantações de Misslo-
nes e. Córrléntes, financiadas pe-
lo Banco dè la Nacion, com uma
inversão de capital que o: .a por
mais .de dois milhões e SOO mil
contos, sem rendimento çompen-
aador, nem paia o serviço de
juros, Jà fornecem cerca de 70°|°
do mate consumido .naquele pais,
e, dentro de poucos anos, a. sua
produção atingirá a mais de 300
mllh6es_de quilos, o qué repre-
senta õ dobro do consumo local.
Só ha, pois, uma solução: a con-
qulsta de novos mercados, solu-
ção esta que se concilia, admira-
veHhé^teicom o nosso interesse,
desde que estabeleçamosv um
convênio'para uma ação conjun-
ta, com0 a própria Argentina o

pelo governo federal» aue dariam
um certo desafogo à situação
atuai do mate. Entre elas, parexemplo, a liberação cambial pa-ra o mate destinado aoe novoá
mercados, < cuja- conquista tanto
almejamos:.'

Essa medida, alias, poderia se-
estendida a outros produtos noo-
sos, que figuram fracamente na
quadro. da nossa exportação ou
que visam a possibilidade dè
mercadas novos. Mais ainda:,
haveria vantagem,, econômica e
financeira em admitir, pelo Ban-
co do Brasil, o descongelamento
dos- créditos comerciais estran-
geirós, sempre qué «uses pre ten-
dessem ser empregados na com-
pra de tais produtos nossos, com
destinos novos. Assim os nossos
credores ' constltulr-se-iam em
nossos aliados, em agentes co-
mercials nossos para a propagai.»
da de tais produtos. Futuramen-
te, quando .essas .correntes co-
merclais se avolumassem, não só
o Banco do Brasil se encontra-
ria ria vantajosa posição dè se
ter liberado de tais créditos, co-
mo poderia haurir nessas novas
fontes de exportação novos re-
cursos cambiais, sujeitando-as ao
regime atual do "controle." Eis
ai uma medida de defesa eco-
nomica, que além das suas van-
tagens imediatas, abriria, à si-
tuação financeira do pais. pers-
pectivas auspieios-i.'* *'¦

É, o cohvemo cu.u a' Argentina,
Indagamos nós, para lima ação
conjunta com o Brasil, numa
vasta e intensa campanha de
propaganda, que lhe parece?"Aconselhável, de certo, e pre-
visto no projeto do Conselho Na-
cional do Mate. Convém, ape-
nas, acentuar que a Argentina,
quê dispõe de uma renda de
cerca de vinte mil contos anuais,
produto da sobre-taxa em vigor,
arrecadada, tambem do mate
brasileiro, não esperar* por mui-
to tempo, ainda, que nós noa
decidamos a sair do enteio habi-
tual em que costumamos quedar
perplexos ante os problemas eco-
nomicos. Seria, realmente um
cumulo que a Argentina Iniciasse
soslnha tál campanha, com o
próprio dinheiro que lhe fome-
cemos, em favor exclusivo do seu
mate, e èm detrimento do nos-
SO." 

"'.'' •'.'¦;-¦.-.•"' ."

ft LINGUA VERNÁCULA
•SESS

A. RAGGIO NOBREGA

Viu nascerem duas fontes.* •
Ainda o infinito pessoal

ui

inteligência, mvulgar dc» Faull»
ti» e, principalmente, do grande
old-dSo que boje dirige cs destt-
non daquele glcrloco Estado. .

Ap-relhidó còm um Ndvto-es-
cola miior. írmuler, com âlépesl-
çóes «epeclii- para estudos oce»-
oogrtficoe, e um b_xo a motor
podendo carregar "doris" « pio-
vido com . tóstalaçio frigorífica
(ar condicionada), qua lh* pcrml-
tam campanhas prolongadas no
.-¦oef.no, a escola em apreço reall-¦_, ríl o nosso Ideal oomo instituto
pxi.:ieslòn»l de P_«». e Aproveita-
h|en'o Induttrlál de Produte»
Aquafces. Ela poder* formar pa-
trosa Ce pe—:a, ptetstAotts, moto-
rlítas. cperarloe de conetruça, aa-
vai, et:., etc.

Maiores sào, porém, sus propor--iss da. «cols. qu» sonhamos —
pita oa protlsslc-il* do mar, que
nio visa somente o preparo aos
que vivem da pesca, maa sim um*
sxtr-ordin-rla multiplicidade de
outra» atividades qu» caracterl-
sam a M-irlnha Msrcante • at
suas viria» industria* correlatlva.
e ei3 de grande proveito par* s
Marinha d* au:i;i.

No R:o ds Janeiro ereiremoe t
ae««* primeira "iticoli do M*i•*'
som t-dea et "mal-dorta*" da Hn-
da prcfluSa que forma "almas e
:oraç<*»í- de ferro em navio» de
m*delra". como dl*la rarragtit...

O modelo de Santos é ótimo.
Adotemo-lo s_apllando-o, —tia. os

_ do Deputado
Demetrlo ...avler fo.1 Iguaimenie
aprovado um voto de profun-
de peiar. pelo infausto faleci-
mento de: duas Jovens tiguras
da Avjaç&o Militar; :os, Tenen-
tes Oóes Monteiro e Ríliato Ce-
ear, que tao bem reprcaenLavani
nesta hora a rhentalldade ae*
ronauttea que tanto des-íamos
ver =don*iinante- . na¦::¦ moeldade
brasileira. - ;

O MONUMENTO A
TAMANDÁREV

AO TBIBÜNÀL A1.VBIT1MO . B
Oürâo3 DBP-RT/.:--NTOS* 
NAVAIS,'JA' CHEGARAM /.S' 

[-ATAS--»- CON' P"sü--**BS
Na- ultima stnuo do Tribunal

Marítimo.Administrativo, por c-í-
sito de tat apresentada pelo pre-
sidente -do -. .".rido Trlbun*!.' a
lista- de contrlbulç&o vclv.atarla
para c monumento a .Tamandaro.
o lula Dr. <3*rlos LafaVetUt .:-
cerra de Mlnn_- declarando-;*
sul-rlograndense. «• aatlm, oôntsr-
raneo do glorioso almirante Joe-
qu'.m Marques Lisboa pronunc.cu
eloqüente dlecurso, alusivo A per-
senilidade de Tamandaré. na oe.«-
I* Marinh» '-.au*r- na qu-l
IlISrcilKiU .*r_i H ance de Id:-
de. e deixando com e-«_s suas pa-
lavras; todo o Tribunal vlvament-
emocionado.

Todo» es juizes, inclusive o a.-
mirante presidente do Tribunal
btm como o Dr. Procurador. In-
terlno, manlteatar*m*e* ln'elra-
mente solidário» com as palavras
do Juls Dr. Carla* d: Miram.--.

O presidente dò Trlbunsil le-
reu ao conhteimento do Mlnletro
da Marinha o dlíeureo patrlotl-
eo proferido peio mencionado
juia.

Bm todo*. os Departamento e
sectores da- noua Marinha de
Ouerra ondt aa Uatas para o mo*

Eento 

a Tamandaré tem che*
contribuições alta» t*m -do

s com entusiasmo • pátrio-
tlsmo. sendo possível, que até o
proxlmo dia 13 de Deaembro em

âue 
«e comer - a data do nas-

imento d» Tamandaré Jà »« te*
nha recolhido grande toma de do-
nativos para a oòn-*niçSo do me-
numento.

A pena irrequieta, transida de
huri-.i oil.» o os quadres dê san-
gue. enxovalho e vtl.pendios ré-
traçados pelo vasto serviço tele-
grá-cò dos jornais, recusa-se a
debater questões de pura fllolo-
giã, questões pequeninas, lnsi-
gnificantes, minúsculas, miserrl-
mas...

Se. porém, ncs ensombra a
alma e conturba o coração tedo
esse desencadear de afrontas e
ultrajes A vida e à dign-dade
humana, ateia em nossos peitos
a chama do entusiasmo a sober-
ba. vigorosa, esto ca e admirável
reação desse punhado de heróis,
legítimos representantes das glo-
r'osas tradições da Espanha, que
ee opõem a enda Invasora do
mar:i_mo. ao enxurro vomitado
pel!*.- sentinas de Moscóv.a...

Dc'.::em-me pro_se_ulr por mais
a'gv.:.s. initante.t.

Daircntaiií-õc. neste momento
tras-:o tía .Historia dos povef,
d-ai ldsol-sas abõülutamente
a-iits-onicc-i tle um l-i*?». «•
B»'apó3 paladi-os do patrlmoi_o
r.-.o._l, do teiouro espiritual
aaumulado atiavíõ do laborioso
evclve»- dos ss.ulis, a Clvlusa'*
ç^.o; do outro, forças inferna.s,
cuja' finaildade. perfeitamente

emprovada. Indiscutível, é a
_2struiçao deese tesouro, desse
natilmonlo, constituindo a ne-
\aç_o e menc-oabo de Deus. des
in-vs puros e nobres sentimentos
oue pit-idcm à organização da
família", que "o Ci-stianlsnjo

Serão public»do_ os nomes dos premiados e os re-
tratos dos oue ganharam nos primeiros lugares.

Cada bilhete premiado tem direito a um unico
prêmio, sendo a entrega fdta de acordo com o artlgc
17 do decreto n. 21.143. '' '

Por ordem do Sr. Fiscal, do Governo, avisamos
aos Srs. Concorrentes que não poderemos atender mais | JS^'_?_&£t& u_£l
a relamação sobre extravio de bilhetes de sorteio. rm*. — ip_s

FRUTAS QÜE DAO "SAUDE — ».
ireeença da vitamina C. re ali
nentaçao. elím d* pcveelr o et-
:orbuto. doença írave. rale ac
'¦«•cimento e à manu-»nçao <K tu-
o nível de «aude. Isto se conse-

..anspertou da ordem natural
paia a orüam da graça", na ira-
.6 lapidar do Arcebispo de São
raulo; a negação e menoscaba
do stntimonto augusto de amor
à "pátria", que anima e exalta
o coração do todo homem de-
bem, sem distinção de raças, de
latitudes, de mentalidades. de
cplníõss filosóficas, cotiêoante os
tsstemunhcs da Historia...
¦-•Ha que acentuar bem esta
outra vsrilade: está provado.com
dosumestes Indestrutíveis, que
no famoso "paraso vermelho»
fal ds t-do apagada a noção do
"dlreitc". essa esplendida çon-
quieta do espirito humano, base
i fund-mento da sociedade; a
nòç&o de Justiça", palavra sa-
grada, por isso que é a síntese
Be tedas as virtudes, como a
cortcetúa Almeida Oarrett.

A pugna, como vêem. é for-
mldaveli estão frente a frente,
em todo o mundo o .genlo do
Bem e o genlo do Mal. Rama e
Havana... L. .Quanto ao embate ora tra-
vado na península, podemos
crer que a vitoria, para desa-
fogo das almas generosas. Jà
sorri para o* lntemeratcs des-
cendentes do Cld. O sangue
ali derramada o sangue de tan-
tas vitimas, multes das quais
pobres mulheres indefe_as. vai
cimentar o* alicerces da Nova"-spanha.-elnt-grando-a na* sua»
tradições de nobreia e cavalhei-
tlsmo: _,, . ,..Perdôem-me a digressão. Não
pude conter-m*. Penso que to-
dos temos o dever da franqueza,
expendó at nossas opiniões, de-
Unindo as nossas atitudes.

Viver às claras I Abaixo o
comunismo! te peste puisq'a
faut Vappeler par son nom l

Entro em matéria.
Varias são as missivas da ml-

nha coleção,

referencias a certos usos do in-
íinlto.

Duas sào firmadas pelo Sr. Li-
dlo B, Costa. Na _..•' multo aten-
ciosa, depois de lavrar a «onde-
nação do adjetivo reproc/iatef."galicismo desnece_-_-0", por
mim usado aqui e alhures, a
revezes, alude 6. 8. a um caso
de colocação de pronçmies, c
prossegue .

"O segundo caso refere-se a
uma definição da ótima grama-
tica de B. Cario» PeTelra e «iua
e a seguinte: . ^"Sintaxe é o estudo da com-
-inação das palavras para for-
marem a frase".

E se. alguem escrevesse, imi-
tando àquela définlôló (Mí« 06-
jeto preposUsonal e aue nioA
necessário"...) os«eguft«t* íoia-o"seguinte"?) :. .

Fcnologia é o eatudo da com-
blnação dos sons para formar A
palavra? ., _ - ___.Seria incontestável a.,«eme-
lhança entre as duas detiniço-i
e a ordem gramatical entre elas
seria claramente a mesma.

Ma_ o interessante: é que n»
frase do eminente filologo Car-
los Pereira o verbo,formar esta
no infinito pessoal • na outr»
frase está no lmpesseal (grande
descoberta l)"

Na 2.» carta, reportando-se aa
tópico precedente, eaara o se-
nhor IJdlo: ....... _; _ ,"Será a clareza e harmonia
que decidem o emprego do verbo
em tal caso? ...

Deve ' prevalecer a wgra 4a
Soares Barbosa.- que * .l)*£ontes-
tavelmente a melhor (térlof)*

Silva Tuho traçou pMdna* brl-
lhantaa de erudição, citou vários
classieos e multo», erro» a tal
respeito (V. Ettudinhm da Lin-
gua Portuguesa) (tio conversas
largas. Sr. Costa I) **•¦

É tudo foi em v_o... dw*
dera I)

Mm nem sempre a harmonl»
da frase resolve es«e ínteressan-"
te problema.Vejamcs •• . _

No harmonioso verto de Ca-
mões — "»*."• noícerem duas
fontes" — o emprego dp verbo'nascer no Infinito pessoal estar*
certo, de acordo com a op.nlão
favorável de Julio Ribeiro na sua
excelente Gramática?

Com o mau alto apreço, etc
— tidto Jl. Cottc. _jResponderei no proxlmo ar-
tigo.

¦ « ¦

OUIA LBVI — Como «empre ótl-
mo. o "Oula -evl". -oirekpor-Ien-
te ao m«a de Outubro.

O presente numero publica, co-
mo As costume, tods» a» informa-
cóm in-Upeturav-el» ao oomerclo.
assim com oa hotarto». prtço» da»
paa-teens e dem»- lnformtç-es
de toda» a» »»us_aa d* *s>rro do
Brasil com rigsirosi-exatidão, desta-
eando-s« este mê» o» sejuint-.
novo* horarlosi d» E. T. s&o
Paulo e Mina», da E. T. Dona Te-
res» Crl*tl_». di Sâo Paulo Ral»
way (6áO Paulo a. Santos). Ct.
Not-eat* (InsuguraeSo da e-ta-
ç&o de Indu-Braall). da» S. r. <_í
Ur_(rual. da D6-r.«Jen»e, e dos va-
pore» da Cia 8»o Pa-ulo e Mate
Orotto.

_Vcc_p__s, o mapa da Vlaçi*
em «pie se f aaem -"s-s-rea do Brasa. 5r». edlçfc> de ISS
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NOTAS RELIGIOSAS
.¦!•", $ANTO DO DIA

S. Dionisio Areopagita' ,' confesso.
• ::'ft%;.ÈHi. 7.í'.o era.delfámllla lio-

:1»'r(i.dé Atenh- e feve uma educa-
ç&o aprimorada. Dotado de ln-

,vhl_!ar"'' .inteligência, reveloü-rse¦ astro de primeira grandeza tanto'
.aò~l.ramos .das'letras, como no
dàs ciência.,, que cultivava com
diligencia Incessante. A ssu j*e~-.•fléitô';èscrev_ úm publicista nos-• s<yr ¦ ¦:¦''.¦ .-. '-,. '¦¦-,.'. 

.-'--'
. .*• C '*n-s~ comumente que. acom-

.pãhhòu - Sáo Paulo em', todas as
viagíens que fez nos três primei-

;ro~ ahos da sua" pregação e que¦ •dépqis.cres.endacada dia o nu-.: mero; dos,fiéis, o, mesmo Aposto-¦ld .'.o ..consagrara Bispo de Atenas.
Nenhum Bispo foi vi.ais seme-'.Ihalité aos-Apóstolos.- Sua . vida'e_,a.perféltam._nts mod.lada pe-l» .deles; a mesma inocência, a-mesma aUstariíade; d mesmo fer-

. A*or. Iluminado por. Deus aquele
. entendimento naturalmente su-•'.blinfe, elevawlo.'.í perspicaz,-foi

;Dtpn_gib. um. das maiores douto-
res é dos mais sábios mestres da
\adá espiritual,:Em todas às suas'.o^çaS torna-se.-visível a sua.in-
cima* comunicação com Deus,
àquela,eminente dom da contem-•plácâo.que possuía,.e suá sabe-
do-iá'.ve.dadelramente celestial
e^diytoà; I bi profunda' a venera-<;âo,qtoé'. prol..,- á ' è Máe de
,qeus;.asseprurando que o majes-
toso pqrtée a divina modestlada
Virgem Maria estavam pregandotodqs querh era aquela. Senhora,fazcnUo-lI. Isto tanta impressão,

:que -costumava .dizer que, a nào'saber pela ii .uc não podia ha-' yfc-';mais,que um Deus, nunca
p"òi_leriá:;a;redltâr qúe a Virgem
nSo fosse mais qúe simples cria-, tura'.',Uma'.vida tão-admirável
de.grandezas teve como .recom-
pensa o, martírio ha terra, e. a
posse;da,glorla.eterna no Céu'.'.
A* força de uma palavra
í ~~i 19 secúlss ecoaram proféticas..'..pãlávíeídé Cristo: "IC. por.toda a parte e instrui a todos os
pòvqs,. ensinando-os a- observartudo'quanto vos impuz.
,vHóJe:em dia, ao invés de 12
pobr.es pescadores estão a ins-trulr (js povos.'nas terras de mis-sâo, para mais de 15.000 sacerdo-
,les, 5.O0O irmãos coadjutóres e42.000 reliír: jsa,'.'. Esse numero,
_ra£nde. èci si, torna-se diminuto
arite.o bill»." de infleis que ainda
po.vda' o mundo... ¦•¦••¦

' Ao lado dessa escassez de"ope-
rarios'*'é. necessário acrescentar'à .falta • de meles ..mque lutaa';, projjagação do reino divino.
Aos,.:infiéis cümpTe remediar,conferme as próprias possibillda-des", a tais-vícissltudEs.. A ObraPontífice' da Propagação da Pédistribuiu-em 1935 45 milhões delibras; quantia essa recolhida en-traces -fieis de. todo.o mundo.. rt '.uillhõés foram destinados áÁfrica, mais de 10 para a Chi-hà,-~>.'.pára as Índias, 4 pára aQseaiiia,'. 6 . para o Japão e asAméricas, " para a Europa òci-o-íitsl, e 15.para a Indochina.
.Quanto.dinheiroI Mas, que sãoíéses. ,45 milhões ao lado dasgrandes' e urgentes necessidades,¦missionárias? Que sâo''esses 45'mllhSés em. comparação dós 91milhões doados a um só semina-rio protestante da China, por

R-U"te-..*~e umá Mlss dè Nova
.. j^5~5se Pio Xl qúé os númerostem _ poesia _propria. A poesiamissionária sao os 100 leprosa-rios sustentados pela caridadedos-fieis a amparar 12.000 infe-llzfes; são os 18.000 velhos e in-validos gue se abrigam em 350

aa ví^it.0!08 V700 orí*-natos, os80 hospitais; são os 18 milhõesde doentes, que. recorrem. cadaano aos 2.400 dlspensarlos ca-tolicos; são os 2 milhões de cri-âflças que se educam nos 30.000edifícios escolares das missões.
~ ~P,.ara iazer írente a todos osgastos decorrentes da manuten-
?/_->,_*• tantos obras é que foi lns-tltuidp o "Dia das Mi~____''.

BARTOLOMEli MITRE
m '77Í

nào é o dinheiro a preclpua cori-
dlçàp para se obter Justiça.
Irmandade do. Glorioso

Patriarca S. José
TRANSITO DE £3. JOSÉ* 7

'' 
A Irmandade dó Glorioso Ps-

trlarca São José, afim de. desen-
volver o culto e proporcionar aos
fieis a devoção do Transito de
S. José,' fará celebrar todas- ás
Quartas-feiras, ás 9 horas, mis-
sa no altar-mór em louvor ás
Santas Imagens, eréctas em sua
Igreja. '•'.'-.,•'- .' ¦'':

Continua' em exposição, diária-
mente, á veneração dos' .leis, a
empolgante Imagem do Transito
de S. José, em tamanho natu-
ral, trabalho "originalíssimo. '..",*_-

V. I. de Nossa Senhora da
Penha.

Prosseguem, no próximo Do-
mingo, as majestosas festas no
tradicional Santuário de Nossa
Senhora da'Penha.'

Nesse dia serão celebradas mis-
sas festivas ás 6, 9 e 11 horas,
na Capela do Sagrado Coração
de Jesus, na Casa dos Romeiros
e.ás 8, 10. e 12 horas, no San-
túario. .'¦'...

"Semana Religiosa"
. A "Semana .Religiosa", órgão
oficial'-da Dioce de. Pouso Ale-,
gre completou, a 6 ido, corrente,,
o:20.° aniversário de sua funda-
ção. Dirigida com • proficiencia
pelo ' Padre; 'Antônio Salustio-Áreas;. Gom séde na EScola Pro-
fissional, a rua Monsenhor' José
Paulino, continuando coin esco-
lhido.corpo.de bons -redatores, e
excelentes colaboradores;- a "Se-
mana Religiosa" vem prestando,desde o seu inicio, relevantes
serviços á Igreja. .•¦'..'

Irmandade de N. S. da
Conceição da Aparecida¦; do.Meier' .'.

Reunem-se, hoje, ás 20 horas,
os irmãos que fazem parte da
administração da. mesa conjün-
ta, para a leitura dó balancete
do 2.° trimestre', prestação de
contas da festa do 13 de Setem-
bro p. f., 3.° trimestre-e tra-
tar-rsé da anistia geral.

Episódios da historia política do Brasil
o da Argentina

Irmandade de S. Miguel
Arcanjo da Freguezia de
Nossa Senhora da Can-

delaria
Na Igreja da Candelária, onde

e_tá erecta, a administração des-
sa Irmandade fará celebrar, no
próximo Domingo, com a ihaxi-
ma pompa, a festa de S. Mi-
guel, com missa solene,, ás 11
horas e sermão pelo Conego
Dr. Henrique de,, Magalhães. .

"O.Rio de 'Janeiro, acolheu, a ,7de Outubro de 1933, como séü
hospede oficial, ó ilustre é eml-
nente chefe do governo argentl-
no, general Agustln P. Justo. ¦

Essa honrosa visita,, tão grataao Brasil e ao seu povo, teve,
nesse momento da vida politi-cá dó continente sul-americano,
a mais.,alta significação: reafir-
mar, eloqüentemente, as segu-
ranças dos vínculos da tradicio-
nal'amizade que sempre ligou
ó - nosso - pais á grande nação do
Prata * e assegurar. as" vantagens
de um contacto directo entre és
Chefes de Estado - dos dois gran-des t>alses do continente '«'.dè
que. resultou o estudo, o exame
e a solução de relevantes proble-',
mas de interesses mútuos.'.'.'_...•*,'.

O presidente Agustto Justo
chegou a esta cidade, Justamen-te quando, por, üma coinciden-
cia de datas, .Bartolomeu Mitre
assumira a 7 de Outubro de 1862
o* governo da Argentina. ..,';

, A data. eni que os argentinos
o elevaram ao poder assinalou o
advento de í uma -' política sUpe-
rlor.J clarividente, no sentido da
harmonia continental. v .•./'•'

A política de Mitre carateri-
zou-se sempre pela . pratica dós
atos-.dan.aior lealdade e da
maior simpatia.para.com o nosso
pais qué ele chamava.a "Repu-
bllca coroada**. ¦-_,--'•¦.,',*.

O Brasil- atravessava, entfio,
fases dificels. Casos internos pre-
judlcavam a harmonia entre os
próprios brasileiros e para cümu-
lo, em 1865, surgiu a provocação
e,depois a guerra do Paraguai,
pata a qual não estávamos pré-
parados.. '-. -.''¦ '-

Mitre não hesitou em dar-nos
razão e. colocou-se ao lado 'dos
soldados do Império do Brasil,
com os soldados da Republica
Argentina, os quais, em verdade,
não-eram multo numerosos, mas
cuja aliança nos ajudou em va-
rios triunfos militares.

do presidente Julio Roca ao Rio
dé Janeiro, em. 1899. . --,. .'",:_•,.'

. .Fazia .o nosso• presidente- as
suas despedidas, - na Argentina,
.oferecendo uma "matlnée" ' - a
bordo do : "Riachueio".;- - então
comandado pelo almirante Ale-
xàndrinó de Alencar.'- •

Na carruagem; dirigindo-se ao
porto,'.Campos Sales:,manifestou
desejo ..dè- render uma homena-'
gém especial, a Bartolomeu Mt-
tre e.f convldótí 'r-0 general (Rocaá 'irem Juntos'.'visital-o. :;; "

Quebrava-se, assim, o protoco-lo -dos ohefes de Estado. Para
Roca, aquele tributo' de parti-cular afeto' e.estima assumia um
caráter - de homenagem nacional,
do Brasil a um procer argentino.' E a carruagem' dos dois man-'.
datarlos parava, Instantes de-
pois, em .frente á residência do-venerando estadista.

, Ali és^ávam ;re*midc~. três hormens que lncarnavam o ideal daconcórdia sul-americana, tendo,
póri base, a união leal dos Es-tados Unidos do Brasil e daRepublica Argentina., '

: A, visita dé Campos Salea eRoca 'íol surpreender ó general'Mitre quando- se preparava pa-ra comparecer á festa que o pri-méiro oferecia a bordo do "Ria-
cbüeiò.'*i:.",- :"':¦¦.. 7-./
, Os dois presidentes .fizeram
questão de leval-o na .mesma
carruagem. E ainda mais: Cam-
pos Sales, num gesto .elegante
de alto cavalhelrismo,.' quiz que'o grande, convidado ocupasse, nocarro, .o/lúgau- de honra què'lhepertencia como hospede da Na-
ção Argentina.- _Spb aclamações, Campos Sales.
Roca e Mitre atravessaram asruas ,de Buenos Aires, até ondese achava atracado o "Riachue-
io".*; -.

E' atada, Bartolomeu ; Mitre,
que; anos depois, se impôs na
política'Interna do seu pais, pa

DEliÜIIÜ A SUL DO PAÍS
.ji'»»'

WKm ALEGRE GONTINUA SQB 0 FLAGELO DAS ÍNÜND^
Ç0ES ~ O ÇpVER^.ADO^
MIIsíAS CONGRATULASõES POR MíMvb DO ACÕRtó |#BRE LIMITES FIRMADO ENRE OS DOIS ií ESTADOS ¦ ~^eM, 1
BARCOU, DE REGRESSO AÓ RIO A EMBAIXADA PA©ÍiiS«

QUR FOI A' BAIA TOMAR PARTE NO GONC^ESSío' -rf
:¦¦.-; ' 7 JURIDIGO UNIVERSITÁRIO ' -Si?

Noticias de Pernambuco

¦ ra proporcionar á gloriosa Repu-- | blica Argentina, emprestando-lheMitre bateu-se, ainda, peran- _, mvte, as nações européias, •... pafalseii imenso prestigio" naciônaC*õconvencel-as de que, ao contra,
rio do que á primeira vista pa-
recla, não era o Brasil uma gran-
de potência que procurava anl-
quilar um pequeno povo, mas um
grande 'povo. desprevenldo que
se defendia' contra as pretensões
de conquista de uma dinastia
militar, démoradamente prepa-
rada para a guerra.

O nome imortal do historiador
de.San Martin e de Belgrano
acha-se, pois,- radicalmente li-
gado a vários fatos de superior
relevo, na-nossa historia politi-ca do 2o. remado, e, também, na
dà 1». Republica'.

A propósito da efeméride queora se registra, recordemos,, atitulo de curiosidade, a visita
que Campos Sales fez a Buenos
Aires, em em 1900 retribuindo a

FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE
PEIXE NO MASIL

Roma e as anulações de7. *f;-:7 "casamento

.'¦.¦v¦reylsla .'oficial de Roma
+yà? • Appstollcae Sedls»! de 5 dêAbril deste ano, trouxe o elencoAas causas matrimoniais decidi-
~~. „pel0~Trlbunal d8 s* Rota nodsc__r*_o do ano passado.Foram ao todo pronunciadasB0 sentenças . em causas matrl-
ÍH°f~í^'. ProPosta'- a este altotribunal: em 35 casos a sentença
Í,°_~de-Jm.lldade' lsto é* àe qüenao existia o. matrimônio; nasoutras 45 causas a sentença foipela. validade do casamento im-pugnado.

; E' preciso lembrar que: "Ro-
_?~»_?*_?- a_ anu*a um casamento•al.damente realizado; quandoa sentença é de nulidade. querisso dizer que. não houve casa-mento verdadeiro, por qualquerdefeito essencial. *~i,."-,.' H
_i__' í0'^0 *-e Invalldade maisalegado, e com maior eficácia íol
_'3~~. 'Vi et-uetus" — violênciai medo; foi Invocado em 39 pro-eessos matrimoniais e obteve 21sentenças de nulidade.
r»^S. Xi 'P«wessos figurava omotivo de • defeito de consenti-rrien.to. na.' celebração do casa-Mento: só 3 obtiveram sentençaae nulidade; em 8 processos sealegava para a nulidade "à ex-clusão.da prole"; só 2 tiveram

. ganho de causa.
«ji Das Íf0 - causas matrimoniais,38. foram gratuitas.. Estes poucos daaoe, diz o "Os-
aervatore; Romano,", , rearirmamoSj.vigllantes e inflexíveis cuida-
9?* ??"\ l"6 a ^feja guarda adignidade, o caráter sagrado, ainviolanJlldade do "grande sacra-mentó . que. é o matrimônio cafrase de S. Paulo.

.Oitenta foram os processosmatrimoniais presentes ao maisalio tribunal eclesiástico — du-Tinte um.ano inteiro e vindos detodo o orbe; deles só 33 obtive-ram a declaração de nulidade.Está ai uma estatística simples• ^vidente; digna de ser posta•rob os olhos de quem se obstine¦lnda_ a querer falar com má fé,lá.-é vá dos "divórcios" admi-t.dos pcla Igreja e du sua pre-tensa Indulgência nesta matéria.^-.Oi aados citados ainda mos-
Jr&m. qiie o "defeito de -onsen-
Jmento". por muitos gabado co-•joo titulo mais eficaz para a•b.ençao da presumida indul-
Íenria 

da Igreja, figura aa rea-aade entre os motivos m_:iose..cazes para estatuir a nultd-ttíeoo casamento. ¦
Finalmente, as 38 causas ma-tnmoniai-, discutidas perante aSagrada Rota com patroci.nosr.atuito. des.azem uma outranâo menos malévola baleia. s*=m-

pre de novo veiculada pelos 
'c—

tratores da IgrEja: a saber, de
W'£ira!r r_-or-"r -~,?£5Dt.*. í^í*' é-né "£ari->'- a™ * *^a7íbri_a-
Hk_rt»~_t-SL^~f, . b íííb ni:s ç-°~: maU »*""-»«~-las concemen-
a~ d_-r5»-3S . ?«v_'h . 

~ *,izem - ¦:" à n-;sn*a '--áu-trla de co-~ser-*s ce,pít,a_ e.evaaaj não .o',~i;ve-.

pe.

A propósito das. possibilidadesdo Brasil na exploração da in-dustila da conserva de peixe, re-cebemos de um técnico nó assim-
to a publicação seguinte:"Tendo em vista os conheci-
mentos que possuo sobre a fa-brlcação de conserva de peixe,é atendendo a que o Brasil-so
terã a lucrar com o desenvolvi-
mento desta industria, visto
possuir em seu território os ma-
teriais concernentes á mesma in-dustrla e outras similares, ve-nho expor alguns dados valio-
sos a respeito. '

O meu in.erçsse pessoal nes-ta industria, em virtude de nâoestar em condições de podermanter uma fabrica por minhaconta, seria uma colocação com-
patlvel com os meus conheclmen-
tos de fabricante.

Em meu interesse espiritual,vejo que o desenvolvimento dareierlda industria neste pais con-tribuiria muito pára o alivio dafalta de trabalho e facilitaria
outras industrias, por ser amulher o maior numero quetrabalha nestes serviços e queno trabalho desempenhado pelamulher, o homem não pôde fa-zer competência.

O numero de pessoas emprega-das numa fabrica trabalhandoem escala regular, não tem ou-tra industria que possa competir, em igualdade de circunstancias, pois poderá trabalhar 'o
homem e bem assim o menor,
quando este esteja autorisado
pelas leis do Estado.

O Brasil importa guaho doestrangeiro, e desía Industria eextraído o mesmo que produzo melhor rendimento na sêmen-telra e mais durável é o seu re-sultado na terra para aumentaras sementeiras, arvoredos, etc.Oo mesmo guano é extraído oóleo que é vendido para fabrl-cas de tintas e óleos, sendo queestas se utilizam de sua fabrica-
ção. Dó corte do peixe- é tiradoo desperdício, que, embora poucoseja, misturado com outro ali-mento, produz a engorda - dogado multo breve, como seja pa-ra o boi, burro, porco, cabra, etc.O Brasil é grande consumidorde conservas dè peixe em azeitee salmoura, possuindo óleos fl-nisslmos que produzem arvorese plantas do seu território, comorejam, palmeiras de diferentes
qualidades e bem assim de va-rios planta.. -

O óleo da palmeira patauá, Japor diversas vezes observei,' se-ria um azeite finíssimo depoisda aridez , extraída, apesar doBrasil ter regiões próprias paraplantações de oliveiras; mas oazeite de oliveira não sendo ex-traída a acldez não serve páraconservas.
Se muitos países da Europa¦ abri.antes de conservas de cel-xe tivessem as probabilidades quetem o BrasU para esta fabrica-

ção e explorassem as mesmas te-riam muito mais barato essa fa-brlcação.
O Brasil tem peixe com abun-dancla, e daria expansão & ln-dustria de pesca, A industria sa-Una, exploraria para futuro ' amelhor fibra do mundo nascidano seu território, daria impulsona exploração das minas dechumbo e estanho; faria emmaior escala a plantação dó to-mate, para do mesmo aer extrai-do o pulpo para conserva emazeite que em parte a mesma se
Quando o Brasil explorar estafab.icação de conservas, futura-mente este florescente pais nãoImportará nem a folha de flan-dris, pois aqui tem de tudo que

de faíer é fabricar peloe preces-sos europeus para, assim, se obter
toa fabricação e reoèber. o tredl-.tòjftèc-so...¦•"..".. .'-¦'.

Tenho em meu poder o orça-mento feito para 1|4 Clube 30mim em azeite... como se fa-brlca e é vendido,. tanto paralata soldada, vazia e cheia pelosoldador, como soldado è vazio
pelo - soldador e cravado pelamaquina..' 'Isto feito assim, —'
porque o vazio feito pela maqul-na ê muito, mais barato —, masdispondo de muito mais capitalno maqulnismo. Para mais or-
çamentos era preciso mais tem-
po, atendendo a que.este Já medeu algum custo, visto as' difl-culdades que se apresentavam emobter números.

Alem do orçamento ha a acres-
çentar 2 «l». para depreciaçãode- maqulnismo sobre a impor-tancla da caixa vendida pelo pre-ço de 110*000, ou seja, 2*200, masem compensação;superior, temaso valor do guano, óleo deste ex-traído, aparas de folha de flan-dres, restos- do corte do peixecozido, tudo no valor. de 3$ooo,— ^o menos por caixa fábri-cada.

Não apliquei,a importância daindustria, apesar desta informa-
çao não ser facll,de obter e va-riar segundo o movimento do es-tabeleeimento e grandeza.Orçamento para 114 Clube30 ~i|m por 100 lataí: — Vaziofeito pelo soldador e cravado pe-Ia maquina; soldado por 100 la-tas; solda para o vazio; gás parao vaslo; cravação para o cheio
(lata cheia); óleo para a mãqui-na; energia para a mesma;'tra-
balho do homem è mulher; ilus-tração, a 3 cores, encarnado,
preto e ouro, para as 100 latas;custo da folha de flandres; cha-ves (103) para abrir as latas;
azeite...; ' peixe '• na base de40(000 a caixa; carvão de madel-
ra; carvão ou lenha; sal; pre-gos. Importância total: 648300.Importância da caixa, vendida:
iio$ooo;. •¦¦ < i.

.Orçamento para 114 Clube30 mim, vazio e cheio, pelo sol-dador por 100 latas: *—Soldador
cheio; soldador para o vazio; gás
para vazio e cheio; Solda para ovazio; solda para o cheio; tra-balho do homem, e mulher; ilus-tração a 3 cores, encarnado, pre-to e ouro; folha de' flandres;
chaves para abrir as 100 latas;
azeite...; peixe na base.de réis40(000 a caixa; caixa.de madel-ra; carvão ou lenha; sal; pre-
gos.' Importância total: 718250;
Importância da caixa vendida:

N. B. — Entende-se que os
preços acima sâo obtidos na cl-dade do Rio ds Janeiro, porem,quem fabrica em grande escala,
é natural que compre nas proce-deneias, onde o custo seri me-
nor. — José Antônio Belchior."

governo fecundo é pacifico do
general Julio Roca, assim eleva-do pela segunda vez & suprema
magistratura. . ¦

Roca e- seu notável ministrodas Relações Exteriores, o Dr.Amando Alcorta, tiveram a vi-são clara de que somente poruma política de aproximação-se-
ria possivel estabelecer-'ó «jüa.--:brio e implantar a harmoniaentre as nações do-continente
sul-americano.'. Os fatos confirmaram os pro-positos. Nas águas do estreitode Magalhães, cuja neutralida-de foi reconhecida pelo tratadode 1881,. Roca e seu chanceleravistaram-se cóm o presidentedo Chile D. Frederico Errázuriz.As duas esquadras fundearam
Juntas. Roca subiu ao capitaneachileno, .o -couraçado.»*íO* Hig-
gins", onde se realizou a famosa-entrevista, i-afiançadora da pazcontinental. -.

As Missões! O laudo de Cleve-land deu ganho-de causa1 aoBrasil. Poderia haver ressenti-
mentos. O-"governo argentino
considerou precisamente, esse omomento de dar ao BrasU, comuma demonstração de acatamen-
to. ao arbitro, uma prova deamizade. E foi essa uma das vi-
torlàs do 2°. Rio Branco:

:. RECIFE 8, ,(H.) :— Regressou
A Farelba t. deltg-çSo de quarta-nl6t_s da, escola normal de Jo&oRessoa e áe oroíesso. as camplnen-ses,: que' ;àqul.,estiveram, em tí_-gem-. de estudos. '¦'.-.

RBCtura 8: (H.) — Realiza-eecom ixscteao a "Semana do petro-leo" promovida pór' úm grupo deIntelectuais. Heveri Domingouma gí-ind» passeata¦'*. uma re-Unlfto cultural. Por toda % partevíam-se; legendaa eomo" estas:"QiMrerAe* petróleo' para o Bra--.I".,—E' preciso.'acabar com o

preconceito ds que o B.-asU náotem petróleo'.'. .,,,
• RBOira;"8 (H.) — O Sr. BdgerAl tino foi nomeado membro doConselho" Técnico Administrativo

da F_culdade de Medicina.
RTOÍFIE 8 (H.) — Ó prefeitode Garanhune, Sr. Thomae Mala,

que se encontra nesta capitei, re-cebeu um telegrama do preslden-té da Assoclaçfto Comercial da-
quele município, no qual se «nea-rece a necessidade dos poderespúblicos Incentivarem o plantiode trigo na região.

Noticias âé S. _^ifii
PAULO, 8 (H.) — A Asso-ctaçâo Paulista de Imprensa - va 1lnaugurair, n» dl. 15, eolenemèn-

te, o, sua nova séde, hs. tempostransferida para a rua 15 de No-vembro." - Consta "dó programaInaugural' uma conferência pelo6r. Pranclsco'.Pattl,'sobre o tíictta!'Jornalismo e .Jornalistas". Essa
palesteo será a primeira dá série
que a A. P. .1. resolveu.promó-ver, sobre temas rel_cl-V-.ca cóina lmprena» e 6eus servidores;

S. PAULO, 8 (H.) —O juizledenai Bruno Barbosa 'decidiu
nfto tomar conhecimento do ho-

Notícias do Rio Grande'¦ do Sul
PORTO ALEGRE, 8 (H.) ' —; AAssembléia Legislativa tomou - co-U-kcpimchto da íiiensagem do go-vernador do Estado;-relativa éocredito para auxiliar as vitimas

das enchentes, nesta capital e no
Interior. O projeto foi logo. apro-
vado,' tendo sido o governo auto-
rlzàdo a dlSpender até SOO contos
com os socorros aos ílogedalos.

,, A ' prefeitura resolveu Instalar
em vários pontos de -cidade, cozi-
nhas ambulantes. Prossegue a
transferencia dc flagelados para as
zonas' abrigadas. E' considerável,
o numero de enfermos, prln.ipai-mente crianças. Continuam sem
poder deixar Porto Alegre, trens
para Vários pontos do Estedo.

PORTO ALEGRE, 8 (H.) 
'— O

Sr. Joào Neves, que teve. logo quechegou,'uma conferência com oSr.- Maurício • Cardoso,- avistou-se,
mais tarde, com o Sr: Raul Pila.

Noticias do Maranhão
RECHPE 8»(H.) — Poi encerra-do o congresso des prefeitos, que,ee reuniu nesta capitei. •
S.. LUIS 8 (H.) — O Sindicato

da Imprensa Iniciou as palestrasdominicais sobre assuntos de -ln-
tereaee da classe. A primeira'foipronunciada pelo Sr Paulo ,011-velra, que dlssertou sobre o tema"Necessidades, problemas - e espl-raç6_s do Jornalismo. O PadreAstulío Serra fez uma conferem-
cia dedicada A colônia portugue-sa durante a qual prestou home-
nogem á Imprensa.

S. LUÍS 8 (H.) — Noticia-ae
que o governo do Estado tenclo-

na fundar' o Patronato Prof__*~c-nal dos Menores Órfãos.

_'a. LUIS 8 (H.)..— Chegou Umadelegação desportiva cearense quefará uma temporada nesta cida-
de. -" ...-.¦.***--

S^LUia 8 (H.)..-r A Cioaa,de Expansão' Ccmerelsl tomou assue.* primeiras medidas, ein defe-«a do algedáo e tío coco baibaaaú.
6. LUIS 8 (H.).— Partiu deavlfio para. o Rio ò Sr. José Ra-mes,. lrmáo do Governador PauloRamos, que vai em.vleHa »o paienfermo: . ¦

.beaa.,coret«, lpipetrado'' pe'l&. rí»*soo pçlltlcos ...Ca-melo'.Çrist:"tfi. mJal_n,e. Slmõca, recolhidos aò<uri«Maria.. Zellà",. nesta cíítt-sltíióTTTT- -, —••-»->.-«•...»«.*.»«» , . 41»;u t,
tu, .e que pleltíemvím ¦ vóliiátíjiàmmente, embora eendo cld_d_~ibrasileiros, o banimento" dó paSi.O Juiz fundamentou a d_cls6o;*i
Í5Í° 'Ji8 estarem, -cs ;.mfct-ajrSS
íí~?''^««içída .da'JtUtls»_^_tóea',dopo_3 da laítltuitâó diT.-Ibíi
d.e^S«gure.r.ç.,.'.. ' :. f. :>»**".'-*.;j:.,
.^s.. Paulo, SrTii.y :i;':;:i~_i.a£iH-a-ea nesta cipltai', . em,'''c_rafi«particular, o' Sr. Albért G.iNtiSenviado e..tr_~>rdinor;o èfiA :_èSS
pler.ipotehcia.-io. da Súlçk Ao' SSÜ.ell. que visitou; c gavÁAndò&mm

í?°_:',: ,tí3¦¦***'¦ -»-••. .*ne-t~*.'c_òiííe«O mlntic-b G'eHsclf-üiv.ií_%g&2
SS1**: r^i^risso. r :* -.-»__.,"w.£S;
com a-s-tlno-a-Portó .».:__«_ 'T.-T
V'.S.. PAULO, 8 (II.) ,_ o Bówifc.nedor Armando:rcl. '__*ss'-O 

..«SS»recebeu ,o seguinte ,te:.r_aa'.a'íe___
dor.de Minas ».c,:*a!s; .. . -.:í~
t. 

'"Ç1?^. á hoira,- .iV isrtáiccr.at
__.* ,.E?e-a* .*¦** e-pieisâes com. eüàse .ret<*rc;-~ acotoida par.s.<n.-ma-pensada .eo ,£r. P.-anelsi»; Mç-SL,e demais' r,epreÇí-ntin_es, d-sta-ilsE.tado, perante ,_•: cc«n._.__ ds. liSE,tes.. Çom .Omálo. jübllo'.rei-ioyd

reunl&ó da Frente Unlca. O Sr., Monteiro, recentemente noirie~doJoão Neves tem sido vlsitadissl-[ Inspetor do segundo, grupo de re-mo,*-*-,-_^. ..-„-.-._,. glôes,'deixará o'Rló até depois^de
_ ......  FORTO ALEGRE, 8 (H.l. — No- amanha, aílni de lnsDeclonar osFoi convocada para a noite, uma tlcla-se aqm que. o general Góes' z^^litaresnísuvalçàdl-

Qual je^ verdadeira medi-
tína: Alopatia ou

Hòmeopatia?

DOMICIANO CARDOSO

^3^^^ ^^làV^tkt^

"ARARAQUARA** — Com o tí-
tulo que encima esta noticia aca-
ba de aparecer * brocbun*. edita-
da psla Empresa Grafica da "Re-
vista dos Tribunais", de S. Pau-
lo, os discurses pronunciado.' em
2_ ás Agosto ultimo pelo Sr. José
Maria Palito. Prefeito de Arara-
quera e dcpultdo Dr. B.nto A.
Sampaio Vldal.

Comemoravarsé entio a crlaçSo
da F.-eguezia de S. Bento de Ara-
raquara, da Ccmarca de Itú e
Bispado .de S. Paulo, conforme a
resoluçáo do Reino n. 33, de 33
de Agocto de 1817.

Ambas as creaçôes foram Inspl-
radie no mais puro patriotismo e
fala-nos daquele espirito de bra-
ellldade que nos foi legado peloelanot-. hercicos ae Plrat.ninsa.

Araraquara.. a bela _ moderna
cídcd- paulista, enconteou noe
Srs. Joeé Maria Polxto e B.nto
S-impilo - Vidal dois plonelrcs do»eu projreíso e da «uj cultu.«.
Suas ovacOes nequeH d^t« m--mj-avel valem por um hino aeexsltsçâo 4 natureaa cantsnt. da.
qu.le rincão de qut a orgU.il., o

que Um povo bandeirante. -

VENDA DE COISAS
., MOVEIS A PItES-

.'TÀÇÒEiS,'.
Ò Sindicato dos Comerciantes

Atacadistas enviou ao Deputado
Pedro Aleixo a seguinte ropreeen-
taç&o:"O Sindicato dos Comerciantes
Atacadistas do Rio de «Jnelro
vem mcnlfcstor, perante V. Xx.
o seu integral apoio acs pareceres
do deputado Valdemar Ferreira,
adotado pela Comissão d* Justl-
ça e da Assoclaçfto Comercial do
Rio de Janeiro, * contrario» eo
projeto n. 82-A, que estabelece
normas para cs contratos de cem--
pra e venda do coisas mcvels a
prestação.

O projeto subverte oa • princi-
pios Jurídicas até agora vigentes
sobre a matéria e torna inope-
rante o pacto ds reserva de do-
mlnlò, transformando o contra-
to ds compra e venda em face
da mâra do comprador, 'em loca-
ç&o, pura e tImpleem.nte, segun-
do dem_r_strcu aquele eminente
Jurista.Conforme conclue o brilhante
oareoer da As-roclaç&o Comercial
do Rio de Janeiro, enviado á Ca-
mara dos Deputados, "quem.' se
propõe vender n&o na de quererse transformar em locador de coi-
sas novas e vendedor de coisas
U3adas".

Pela noticia des publicações ofl-
ciais, o referido projeto foi apro-
vedo em primeira discussão, pas-eando pelo plenário de um medo
quasi deepercebldo, rejeitado o
parecer do deputado Valdemar
Perreira, esm uma Justificação,sem uma resposta ao trabalho da-
quele eminente' Jurlsconsulto.Foi requsrlda « concedida a
dispensa do Interstício para flgu-
rar em segunda discussão,- na ar-
dem do.dia da seesfto seguinte.• Aprovado o referido projeto, o
comercio perde uma grande fonte
da negocies, mas os consumidores
menos favorecidos da fortuna per-dem; a possibilidade de adquirir
coisas movela, de forma suave esem grandes sacrifícios.

A«lm sendo, o Sindicato soll-darl-umdo-ee com os pareceres dodeputado Valdemar í_rrelxa e daAssociação Comercial do Rio deJaneiro, quer sob o ponto de vis-ta Jurídico, quer sob o comercial,
apela para V. Ex. no.sentido dasnecessárias providencias tenden-
tes 4 rejelçfto do projeto nume-ro 83-A.

TRANCAS NA PORTA AR-ROMBADA — Desinfetar, o
quarto ou a casa, onde morouou morreu um tuberculoso, é
querer colocar tranca em uma
porta arrombada. Enquanto odoente.está eliminando, pelo és-carro humido, os seus micróbios,é que estes se podem transmitirás pessoas em seu derredor. De-
pois que o doente se afasta, fe-chou-se a fonte de onde os rui-crobios • se eliminavam. E' oe
que, por desasselo, caíram nochão, ai depressa sucumbem porfalta de condições propicias devida. Ou, ee conservam algunsdias a virulência, h&o tém asas
para subir até á boca das pos-soas que entram no quarto ouna casa. — IPÊS.

— ¦>¦¦»
A PANIFICADORA — Rece-bemos o numero de Setembrode "A Panificadora" conhecid.revista de panificaçào, órgão ofl-ciai da Associação doa Proprle-tarios de Padaria do Rio de Ja-neiro.
O numero em apreço trax va-rlada matéria e nítidas gravu-ras com assuntos de grande in-teresse para os industriais d-alimento numero 1. destacando-se "O ces:» do? saquinhos".' "Re-

cordar é viver". -Ainda a pro-paganda do pio" etc.

. Para nós brüsilelrcs, falar aeLondres, a evoca,.- a p-.sonalida-ue imortal do grano. Rui Bar-bòsa. revendo-o nas suas memo-rãveis cartas da Inglaterra. Todoò brasileiro, letraao ou pouco le-trado: sabe que Londres e a for-
midavel capital da Inglaterra,
ende mora a, íamii_a imperial, e
que sendo um reinado e um im-
perio.. tem como o seu atuai reio Imperador aas índias, o ele-
gants solteirão. ex-Principe deUales. Eduardo VIII. Todo omenino d_ escola primaria noBrasil não ignora que a Inglu-
terra é uma grande íihà. Coiuie-cimentes geográficos do mundointeiro é coisa de liana caprina
para as botoeúdos da' terra des-coberta, por Pedro Alves Cabral;
mas o que nem mesmo todo oinglês! letrado cu- as qué assídua-
mente compram e lêem os Jor.-nais londrinos sabem, é queexiste um pais quc se chamaBrasU,.cuja capital é o Rio deJaneiro, a "Cidade Maravilho-
sa" e não Buenos Aires.¦ Enquanto se perpetua na ca-
beca do inglês a situação dcignorância do que seja a lendária
terra de Santa Cruz, com o seuCruzeiro..do Sul a emoldurar osseus céus. azulineos, a Via Lácteaestailteando os astrônomos e asTrês Marias firmarem a exube-rancia dos carinhos da mulher
brasileira, os grandes banqueiros,
Judeus que' têm posto a coroa
no pescoço rubro dos filhos deJohn Buli, vivem á tripa-íõrra,'amamentado pelos gordos pro-ventas saldos da mina inesgota-
vel que lhes é o BrasU' de quese fizeram senhores, graças aos
amav-03 de : uns emprestimosi-
nhos, cujes juros dão bem paraqu0 ' tomem com apetite o seubrekfást. .

Os ingleses são muito ciosasdas suas tradições..Egoístas pornatureza,-têm a virtude de não
se Incomodar com o que vai
pelos vizinhos e nem queremsaber se existem outros povos.Fumam o seu cachimba ou osseus cigarroa sem se preocupa-rem se a fumaça agrada ou in-
cômoda o vizinho. A mulher não
fica a dever ao homem; fuma. oseu cigarro, em casa, no lar, nocinema, ou na rua. E vivem fe-
llzes, cemo felizes vivem os ou-
tros povos dentro dos seus habi-
tos tradicionais. Os ingleses são
muito conservadores, gostam da
sua,cernida. Acham-na substan-
elesa; mas, quando no Brasil,
modificam a idéia do quea "sua mesa seja. a melhor
do mundo!... Atesta-o a vora-
cidade e o praser com que en-
tram numa suculenta feijoada,
regada' com um paratisinlio do-outro mundo... Nota-se a aua
polidês e até mesmo a sua ama-
bilidade; quando procurado. .

Para demonstrar a pouca im-
portancia que dão ao que náoé Inglês, basta citar a admiração
quc' lhes causa o saber que al-
guem viajou do Brasil para aEurcpa, em Zeppelln II Supõem
a viagem em Zepelln uma coisa
do cutro mundo I Entretanto o
brasileiro vê uma viagem destoacemo üm café pequeno, como um'"p_nz-ai" /...

A desvalorização da nossa
moeda deixa-nos a impressão de
ser caríssima a vida londrina.
Aliás ela não está barato, mas
dai para se pegar uma mediacem pão e manteiga, acompa-nhada dc um triste ovinho e uma
fatia de presunto — 14)000. dlfc-rança entre , o quc custaria no
Brasil, é caríssimo. .

A vida intensa de Londres
Justifica o cansaço que cia dá.Dela provêm o desejo quc cm-
pregadas e patrões têm pela che-
~ada dei Sábado. Nesee dia,•"•reparam a sua frouxa e partemoara o campo. Esse campo 6ão-s bairros mais distantes de Lon.Ires, á margem do Tâmisa ounão.

Aqui em Hampton Court, onde.stou passando um Domingo
nelo friorento. estou an-anchadoiiuma caslta Interessante pelo'eu tamanho, curiosa pelo seu'cltio, construída sebre grande•arreta, como são as demais que>cupam terrenos alugados ao-•alaclo real. Kqtcj na margemttr-lta do Tim-sa. num bunga-'"•" cotno ee ctinmam 

Imparcialidade observar, uma' eoutro e repetir — o que nele
se diz:: Cristo nasceu no BrasU,
nessa terra que é a Canaan daPromissão, onde. a sua imagem
gigantesca erecta no cimo.do
Corcovado, de braços abertos pa-ra a Cidade Maravilhosa e parao oceano está a dizer: "Vinde a
mim todos os de boa vontade,
porque nesta minha casa," como
na de meu Pai, ha muitas portas
por onde a todos acolherei. Por
umas, os que vierem .dé boa vòn-
tade e por outras porei íóra 03
maus obreiros, os infiéis, a ovelha:
má para resguardar, o. rebanho
que me íol confiado.

Sem cabeças coroadas, sem
Srecbnoeltos 

de raça, sem pena
e morte, sem. restrições à liber-

dade de conclencla, sem osterri-
veis Invernos e sem oe degêlos,
sem séde é sem 'tonto' o Brasil
só pode.ser mal comparado por
aqueles infiéis para 

' oe quais
também se encontram abertas
as portas de saída pelos quais
os 'empurraremos para' íóra- do
nosso convívio. A Europa, diante
da grandesa do Brasil; é menor
do que o café pequeno dos pór
bres.

LAUDEUNO OOMES

-3s'tM que a nós dão a Idéia de"••-ampamento de ciganos'. Pelo-Io sobem e descem embar__ç_es

de todos os íeitlcs, movidos'aremos, a gasolina e rebocadores
que vão e vem de Londres rioacima e. rio abaixo. Neste Do-mingo, sou, portanto, hospedereal, porem sem direitos outros
que .05.de apreciar esse curioso
panorama, constituído pelo matizdos costumes, como seja ¦ o deuma família fazer do seu "home"
uma lancha, um velho reboca-dor comprado por pouco miaisde nada e ... ancoradas no portodas... suas tragédias diárias.á margem do Tâmisa... As leisinglesas são previdentes, são sa-bias Sempre ouvi. dizer que osingleses'eram paus dágua. En-tretanto-Isso não é verdade...As leis inglesas, irrevogáveis, de-terminam que as casas de bebi-das funcionem- das tantas ástantas horas, Isto é, com espaçonecessário qué dê para qüe cadavlra-copos tenha tempo do co-zlnhar a sua... mona e agar-rar outra...

Precisamos fazer leis eguais noBrasU... Assim seremos'razoa-
veis como eles, porque lá se bebeu qualquer hora nos bars, nos
restaurantes ou na venda da es-
quina, sem que se tenha tempo
para cozinhar a mona. Os in-
glesses cumprem religiosamente
as suas leis, sem procurar saber
se são oü não razoáveis.

Vão para a guerra porque rece-
bem ordem.

Nem só ignoram o que seja a
poütica como o assunto não lhes
interessa. Londres, a grande cl-
dade, com a sua casaria pesada,enchendo ruas e ruas com o seu
aspecto de construção monotena,
possue hotéis, casas de chás e
restaurantes, sempre cheios.
Cada um desses restaurantes, ge-ralmente ocupa 3 e 4 andares,
muitos com orquestras.

Mas para se entrar neles, em
Londres, cemo em Berlim, quasess- torna preciso se pedir llcen-
ça ás fumaças dos cigarras e dos
cachimbes ... No cinema o ha-
blto e o mesmo. Em cada ces-
tado de cadeira já existe pregadoo cinzeiro de metal.- A rigidez dos costumes vai
desaparecendo- dò tradicionalis-
mo inglês no que toca ás gorge-
tas nos hotéis, nos bars è até ...
no taxi. A cupidez por'elas náo
chega ao que se da em Paris.
O Inglês aceita o que se lhe dá,
mas o francês,. notadamente o
parisiense, é grosseiro e até atre-
vido. Se acha pouco o pour boire
atlra-o fora, diante do freguês.
O que não se Justifica aqui. ou
na França é dar-se gorgeta ao
chauffeur, depois de se lhe ha-
ver pago a corrida.

Eu não vim á Europa paracolher impressões sobre a vida
domestica de cada povo paratransmiti-las aos meus patrícias.Cada povo teve a sua psicologia,a sua historia, os seus hábitos.
Mas o que me chama a atenção,
a cada passo é que a, Europa
está na sua grande hora — ache
— (H) empanturrada.de gente,
perturbada pelas doenças locais,
ameaçada pela avalanche da fa-
talidade que, a destruirá por
completo, quando rolar, não das
montanhas abaixo, mas do céu
para a terra, despejada pelasmaquinas aéreas, portadoras da
morte, da peste e da miséria ...

O inglês que toma o seu pUé-
que, que lê os seus jornais e quealmoça junto, toma o seu chá,
que não usa o paletó e que nas
restaurantes tem o chão porbaixo dá cadeira. como cabides
para o oeu chapéu, para a sua
capa ou bolsa, homem ou mu-
lher. ignora o rugir das colcnlas
Inglesas, ameaçando de desll-
gor-se da ilha. Só então, se Isso
sc der, é que oe Ingleses com-
preenderão como Ignoravam quea vida que vivem emana não de
Londres, mas sim das índias, do
Canadá, etc., que lhes pagam o
bife, o chá e o wlsky.

Na Eurcpa eu vim ver o quenela se está fazendo cem exlto
para a assistência á Infância.

Ao lado disso o que se faz pelahomoeopatla. Nos países esgo-
tados, a dencia apura, controla
e mede a substancia alimentarnecessária para o equilíbrio davida vegetativa. Nas terras dafartura, como é o Brasil, empan-turra-se com alimentos superazotados p se morre ... de lndlçe*--toes. çfuem quiser ajulsar com
rSSS Í5S? ^âi-^í0*3? com" mo **** montem Ouaiarspes e «oparada com o Brasil, basta com «He d» Sé de Olinda, da__d_ se

a. .V...Excla.'as con«'*a-u:í.c__._:?_pre-entedss pela . feliz ,« '.£.}&
tica conc-u-go do-,a-ô-ào. ¦ __•.««>

,Swí,_v V' ^*4í;r.»í*~oív.a~lS??",'„L?erf<!"-c-a ío1 ~2n-:*<~~.~~~tt-
~LS~?~''a .*• n.s *•**•-¦•*-••-«---*£
«mentes., de estima que,unem'-iia.nelros. .e paulistas-t£ cc*r_su!t.fflLe<v convenleiic:...' dçs ¦ áoü-: íiScíi
S£?*~tc,r,Í'0O?a<> -s-lP«I-~«-~~lrete._.

r£, ,aItos. lai*. e«e~ -da-. B_.!s-i<»"Igu_J,»r.enteo Ser.edo-.-ValdoM.I!
ma de eongratulaçõ-s' ao ~o.~íS~.
S_5 ~7^tofr"' àoiãdttm^rf^gl

B-asiv? ° e ¦:--.''--*i*<i--i"'i.:»_5

S. PAÜEO. S ¦)':
^bido.taninh*^m'/sa_dl^«'í£5lno Teat_-*o «unlcípei, p'tf?--*SsS__mia Paulista da'*L-t-Sk"^_V-^SÍ2l«^emlco, p^S^s<$tâgg:reclpieadarlo é"o Éüc__aor ^*_5iS
s~Si 7.-..S 5fyhr*lio °P*m_ pi;.-<5a<»«i
ft&w^V10.f-.í-.*J:&i~ Kl

Noticias da Baia \ 
'

BAHIA, 8 (A-S) —'o *¦-.__.raci:.togalh_cs regressou. a^eS
visita ts crsies. mandadas! eor;i__-_Spelo Instituto do I*umo.í is-ifoíó-
yla3, da zona- do .nordeste .do',,»-.t*áo. P governaticr-.trcu.íâ^tfãiitaimpressas, tios- t.v-.bsúass/ri.s.-iai-tando que no- próximo m*s'''»Ss_üisWzetr.b.-o. poderá inaugurar a -ft»
dovia S. E_:vadc.--AlaSoln!.~s. ...»
que permltL-á a l'gaç_o ' di;'ét«entre a c.pita e at .¦' ' cetsaitm
eíru_L_~ do «.nn. ¦' -f" •"- '¦-'i'***

SS~.
PEQUENA CRUZADA

"ilerlln 1'enchanteur" resolveu
se dar ao luxo de uma magia de
bom gosto. Quiz criar qualquer
coisa de diferente, e seu espirito
vivas movlmentou-ee em melo de
uma imaginação exuberante. Tal-
vea uma arriscada viagem m um
mundo encantado... Ou quem
sabe, a pollcromla de um unlco
motivo, mas; que -se estendesse,
se multiplicasse, povoasse, um so-
nho bonito de esplendidas visões.
Clnderela, feita modista, correu
ao seu' encontro. Deu. vida ao
ambiente, enchendo-o de perso-nagens deliciosas. E as persona-
gens ce locomoveram, numa su-
cessão de cenários magníficos.

N&o é que Gustavo Doria seja
um "bruxo" de legenda. E' ape-
nas artista, mas artista de -bom
gosto. O cenário: — o palco do
Municipal. As personagens: — ,íl-
guros brilhantes de nossa soele-
dade. O enredo: — "Parida de
Maravilhas de 1938". Uma hlsto-
ria bonita, tirada de um conto
de fadas que, por ser multo bo-
nito não se tinha tentado es-
crever. Mas os artistas receberam,
gratuitamente, o melhor dos sete
dons: o poder de'transformar
os sonhas em realidade. __' mora-
vllnoeo quando o .empregam aa
procura da suavidade ás .vidas a
quem o destino negou encantes
e 'beleza.

Os últimos bilhetes para o es-
Stoculo 

ee encontram, na loja
Av. Blo Branco n. 123.

egusjõ do" c.pó,
.BAI*A, 8 (A. b"Õ."— P«l~;tunla', regressou a ".embái -.

acadêmica paulista,-que,aqui,"veiu
participar do Congres_o' Ju.-ídk,»*»Universitário. O chefe da eniSil-sada. disso- ao-nos.o rep_«_4ht_lnt«
que os paulletis vcllavaim. e.-.c&t»tados na Bale,' nos baianos', o, eó»bretudo, no governador.' stirota»rios di Oov.rr-o 'Aksembíéla Xèi"
glslativa, Corto de Apelação, eaC-.demlcos balance, todo., finalmen-,te-que foram lnsa.n.a'7o!s!'.ai aãt>desmentir a í_r._ada Baia hoaõlt'taleira. O S:'. José Arms_ido ;€mFonseca dítíc' ainda que a BelaNova espelha uaia adn*.lniõtrie_Ce*
e Inteligente e sabia, . que' [imA-
dando -.0 Estado, uaoa vláa .' da
progresso, e de realização'.'.'.digaa»
Xict" todos ca- enco:nic->. Pe!o -crua
ouviram, dloseo chefe da delego-
çüo acadêmica-da pe.ulicéia,;,-pió-dem os paulistas realmente, <_;(__3
qua é benemérito-0 governo leuSr. Juraci Magídhaes, e:n ,<~ij«jmocldade brlihan lc, teth :_aln*.en>_te, o Brasil, uma fundada _*j_M
rança. A, Bala e S&o Paulo, tato*minou o acadêmico paulista, mis*chsr&o unidos pilo- Brasil e p*_Hdernocacia. .-..
'- GAZETA CT-INICA — ReJat _
mos o numero dc Agosto de "O»»
zeta Clinica" órgão de divulga»
cão medica qué ss.edita .em Bm)
Pãulb..Traz o novo numero-:ysm
rios artigos originais sobre a'__sun»
tos de relevo na. ciência 'medica,
bem.como o,relatório.da -aisfcí»
de encerramento dà II Sèmariei
de. Oto-Bino-Laringologia. aléjm
de resumos-dc artigos esir&ngek*

ros. ; "' .''. ¦ *'• : •¦' :!._J t'.

Facilidade aos forasteiros
Ivan Guimarães*

¦W

E' dever de todo bom'pes-
n__ubi_c_-~_ tirar um pouco dos
eeus lazeres para dedicá-lo ao
trabalho «gradabillsalmo de mos-
trar todos as possibilidades da
¦ua terra.

O porto de Recife abriea todas
aa bandeiras mercantes do
globo. J*: tendo tido ocasl&o de
haver no «eu ancoradouro Inter-
no mais da vinte e cinco eawoar-
caçoes de alto bordo, aem contar
os rebocadores e barcos A vela, de
pequena cabotagem.

Penetram facilmente borra adentro e acostam aos cala, gran-des tunsat-antlcos de mols de
quinze mil toneladas, pertenosn-tes 4 inúmeras empresas oe na-

empresas traaem no bojo
vegaçío.

Essas
dos seus barcos milhares de ps»sagelros, aos quais lia necs-sldo-
de de atrair para terra durante a
estadia, proporelonando-lhes to-
das as facilidades poro que pos-som visitar a bela Veneso Ame-
rlcana, — oomo Ales próprios jicognomlnaram Beclfe, .— censer-
vando uma Impressão lisongelra,
pois. sfto Incalculáveis os ben-sfl-
cios dsl resultantes.

Snoomlnhamos os forasteiros
para as curiosidades locais, as í«i-
ras de amostras, os mercados de
frutas s de flores, enfim, parotodos os pontes apresentavela.

Mostremos a essa gesta as'
Jolas que possuímos, levando-os a,
apreciar as formidáveis obras de
engenharia a Faculdade de Direi-
to, o Palácio da Justiça; A b-si-
lios de Nossa Senhora da Penha:
4 Avenida Boo Viagem; 4 capta-
çao dágua em Gu.Jaú; ao Mata-
douro de Peixinhos: ao Departa-
mento de Saúde e Assistência; ao
Hospital do Centenário e aos lnu-meros bairros, lindos e aprazíveis,
ligados ao centro urbano por lar-
gas artérias asfaltadas, a-sim co-

descortina' a - olhos nus;", nado; ya»!
noro-na de Recife. •"-.'; , 777- São, dignos de ser. ap_«ci&dél|
também os azulejos. da vetuls»
Igreja de S. Pranclsco, eo. .som.
ao mesmo morro. E reunindo'»
utll ao agradável, pods.4 o g-fer»no providenciar para o ti.-_.l15~»
aa construç&o • do futuro istaxtám)
Hotel de Pernambuco, e o*estèas
clonaonentó naquele.lccál, de ccb«
tortavels auto-cnlbus es_i»«a-rchhs_s
rios, para as excursões aos nossa*
arrabaldes. jBfMRecife, dessa fóraaa, tor_t.--si-á *
uma . cldode cosmopolita,' Euper<e
clvllli-idi, em ns , tíe' uma aien*
pies escala no mapa do At.arrth»
co sul. . .-¦¦ •" '¦•'ftYíri ¦

Poderia ser organizada pela Oom
partição da Policia. -Civil, d*_c_ft
logo, uma secçio de "ciedroaea**.
haoilltados. Já íe vâ, por melo _4
concurso 4s respeotlvas ,vagas. *sia
numero limitado,, versando o rei*
ferido concurso sobre* a topàgiMfia da cidade e arredo_a_, es-tatls»
tica comercial e Industrial., mc*»
das e cambies, horários, hlstcn*
de Pernambuco « conheeinvínt»
pratico de outro Idioma, 4 ese— '
lha do candidato.- além dos itue
dispensáveis atestados d; -co_c~»|»
to « de folho, corrida,- .*•*-._

Feita de correção no cumpâ*
mento do seu dever. impo-tUrü»
na exclus&o Inevitaind' do quadraie tntaabllltaç&o para exercer', rua
pr ofl mío no território do etatado.
a juízo do Chefe de Policia,-. 6Tlsta do inquérito a respeito.

O nosso alTitre constituiria Mt*%
melo de fornecer uma _cup_çí_»
decente' e limpa a algumas desse-»
das ds pessoas qus and arr., nístw
crise. 4 procura de emprego, eem
encontra-lo, n&o obstante a« suas
habilitações relativas, 'além" «*_>
grande proveito dele decòrrsnta
para o, dísenvolvlmetito da t-fáM.»
trla dos boteis e casas de dt-rer*
s6es, o s urn «nto da. círcul açfto çL«toda espécie *, censegnlntíTríà» '
te. o ct*._c*mento da receita *-~*s»
n^lpal de porta iberl* o veloataft
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CRÔNICA JURÍDICA
Um erro Judiciário quando

«eorw na julgamento final lrre-
eorrivel' de uma querela entre
piWictàaâs, deteFmlna efeitos
nefastos, é certo, mas de ordem

A* conseqüências danosas de
tal erro circunscrevem-se aos in-
dlviduos partes no pleito judl-
ciai

A sociedade Pode se alarmar
eom es_ fato por que êle çons-
tltue um» ameaça feita ao direito
que tem a coletividade de obter
sempre a aplicação exata *as
leis. mas esse alarma representa
éómènte o temor de maies_Iuça-

. roí": • cada um sente a posslbin-
dade de ter os seus direitos pos-
tèníados quando recorra a Jus-
tlçi para derlmir controversas
jurídicas.

Mestas circunstancias p *rro
Judlolario não atinge o patfmu-
nlo moral ou finanoeiro da Na-
cão. A sua soberania nao nta
exposta a sossobrar pelç-s con-
seqüências dos desacatos aos
Juizes.¦O^mesmo, porém, não ocorre
quando o erro e pratioino em
quèrélas em que a Umão F-sdersl
olios Estados são parres.

Ai prepondera sempre o inte-
réssc nacional e, por isíO, a .ei,
prevenindo as conseqüências ir-
rénáraveis dos erros dis juizesi
determina de moao. peremptório
qüé ^haverá recurso ex oíici j de
toda a sentença contraria a
.Vínlão Federal e que ela so se
executara depois ae esgotados
todos os recursos legais.

Não obstante essa salutar pro-
viaencia casos na em que o ma-
leflcló aos interesses nacionais
ocorrem antes mesmo de oer uso-
ferida qualquer sentença ..udicia-
ri*; a simples errônea aplicação
das leis ou falsa apreciação das

OPERARIADO

administrativa, _*^._.*$»!%judiciaria, quando ft déclsftotjo
Íuiz viola' uma dl«po»lÇ*<V.«^
crassa de lel. Coneedl* o Man.
Sado para que cessarmos elel-
tos do ato Ilegal to„^i.ü___

O Sr. Mlnlítro Oosm. «fanrt
rxamlnou a imp«aoofiibiaw8
doTbeSs do atado. . Dlsw.reu
sobre dano Irreparável. A nt-
Shora, sustentou* 9. Exciji. não
acarreta dano irreparável., 1-or
f_Ío Jurava pão caber no catu «
w?av3 sendo manito«j»<ail4e»;
iiaáde do ato, e wr.do, o esto
excepcional, votava PJfcoowW
são do Mandado ao Séiíuranc».

Sr Ministro Wuao^deíCa-
margo Insistia no ponto dÇj1**»'
que se mantemi e como tem de-
cidldo a Corte .Suprema,

Bãó.èonvida^ es aesocládos
«d- 1

__<__nl
seguir
parn a, an«»Mé!
amanhA, eom. a.í ordem

oa 'bs
teia a reallaM-M

do dia a
T__\um da »tá WJ^W^
mar umo «cmlsaAo para WjmV
55f «TeStit»» de Bètinntjfpi »d»m
nara-rèvltfo d* matrteU^__&

íua**

QUINTINO BOCAIÚVA
rS—AmtmK-m________________W—S—S——mmmam^^

AS COMEMORAÇÕES00 CENTENÁRIO PE
SÉU NASCIMENTO

KkvrtvIsiloSd» «•tfi5?**!41gSl. 2wTDefesa Nactonali cèdlte Pêlt
f^^itZ^^^X 

^ diretoria, tomaram ftdelffià'
t_ni-_o dM listra d», mm.*tanaT**\VF_*A^nfâ$om V7'»ÍJj.V i^^dmwmiMr-i clvlcamen.-•--.- a., m.u.. _a amsiRliH, _Z_".__(_£___, rln nasnlmanb

Admiradores de Quintino Bo-
caluv», entre ca qual»: seus cota-
panhefros nac Jornal» '«P^i:
danas, reunidos, na sede. da Lig
S^Setesa Nactonali cèí'"- -^
•ua diretoria, tomaram

Íifovas, 
no inicio de uma quare-

a ém que seja .jarce <x Umio ou
um Estado pode motivar graves
darion.

Foi o que aconteceu com o la-
mo-o processo oe ação exeuia-
va promovido perante o Juiz Fe-
déral em Belo aorlzonte _cntra
o Estado de Minas Jeifti _>or
um portador de títulos de um
empréstimo desse Estado que
pretendia e conseguiu penhorar
as rendas do deveaor.

Nunca, em tempo algum, se
admitiu em direito a cooiança
judicial execu.iva oe dividas da
União ou de um Estado da Fe-
dèraçã/o com a conseqüente pe-
nhora das suas rendas.

O que a União ou os Estados
cobram, o que arrecadam üe im-
postos destinasse a mantença aos
serviços públicos e. por isso,
admitir penhora em tais ren-
das é obrigar a pa.alizaçáo lor-' 
cada da vida administrau/a da
União ou dos Estados, e tornar
amorfo a sua existência .orno
pessoa de direito puouco; é criar
a possível pereclitaçáo da s.ia
soberania pela posslbilidicie cie
ser o credor exequente uma Na-
çio estrangeira, a Rússia sovie-
tica por exempio.

Intentada acuo executiva con-
tra o Estado de Minas Gerais e
requerida a penhora das suas
rendas, o Juiz Federal aeisnu
essa estulta pretenção. sem »ne-
dir as conseqüências do seu ato
Ilegal.

Keallzada a penhora nos bens
do Estado cab.a. ao .x-.utaao o
recurso ordinário ae *i deier.der
por embargos, mas enèe expedi-
enite procesõual tem curso assas
moroso por ser possivsl ao exs-
quente protelar o «erfalíitt» íi-
nai.

O exequente procrastinaudo a
solução da querela nDJeavava
forçar o Estado, na prenuncia
da desordem da arrecadação das
suas rendas, a fazer um acordo
pagando tudo o que tra recla-
mado acrescido de custas judl-
ciarias.

Nesta emergência o Governa-
dor do Estado teve a feliz idéia
de constituir um advogauo para
em seu nome, com . quatioaoe
de Chefe do Poder Execjtlvo e.-
tadual, requerer um Mandado de
Segurança contra o ato do Juiz
Federal aéíerinúo a penhora cm
bens do Estado, e concuautanie-
mente impetrar um nabeas cor-
pus que assegurasse ao paciente
e seus auxiliares de governo o
direito de se oporem, liv.-fcs tíe
responsabilidades criminais, ao
cumprimento do mandado ue pe-
nhora

Es.a situação sul genens nos
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não haver Mandado Ie Séguràn-
ça c?ntra ato de autoridade Ju-
diclal. Negava por isso o pe-
d 0°Sr. Mmtotro ÇaívatóO:Mou-rão achava que não- p<We hiyer
Mandado'de Segurano^Wlttra
Sto de autoridade _a*_ii**Si
que se transforme o'Mjmtoto do
segurança em uma JJwtttuWfcoanárquica que ., veaW déstru r
Fodas as fôrmas de proww. J"camente para se atsnder a rapi-
A_~. impaciência dos Utlfan-
tes ¦'

Estudou os atos doa Juité-vlu-
diciarios e administrativos, para
sustentar que so contra os a.o»
administrativos em .«uviuncio-
nam, não como oríão do. tv^er
juSclario, mas como rtprq<xn«
tantes da união. do». EeUdoí .ou
dos Municípios, como entidade»
administrativas, é quo cabe o
Mandado de Segurauça.

Examinou a lliiaUaade ao ins-
tituto do Mítidado de Segurança,
e terminou apôs, alguma» çonrt-
deraçõès. negando o reouwo.. ^_o Sr. Ministro PUmo Ca,soao.
'negava, de acordo com a JUS8-
prSdencla da Corte Suprem^no
sentido do que não c»^.**f""
dado de Segurança ^dp* ata»
judiciais. DWJ. „f?aa-tX

at.íAWCA DOS OtiifaABi&LJ!*...-
X Dlí oSwraoçAo.pmL

^l^%.&diÇ_bÍ2.»^-
^'«ehen^^^S
.Séetftl^^nliit^»»»!*;:
í-.dos -n* Distrito F««#rai «. ««»¦
sunto». gerais. -

jornalismo, na tribuna popular,
SSüféisto de Dezembro ãe^imp,
n&peX de praaldeSty, do Parti-
do "Republicano BrMUelro, .com
a lnvestldura em S. Paul», no

OMtAO DO| BALHAOQBWB
ÍC03

b Estado de Minas Oerais
outros recursos a usar, como o»
embargos á penhora e assim ne-
gava o mandado. .

O Sr. Ministro Eduardo U.i-
nola observou que,, a 1urI»wTtt-
dencia da Corte Suprema tem
fido no sentido de nlo «con-
ceder Mandado oe Scuoranca
coStío ato judicial 

* salvo «juanão
esse ato é âdminietrativo BtJé
trttásse -de um Inter.*» indiV-
dual negaria o pedido, mas. no
caso, é um interesse publico de
grave solução, que «-stà »ro jogo.
contra êle loi prrticado um a,o
manlíestamente inconstltuci» iwl.
Concordava, pois com o 8*« MW
nistro Maxlmillano, e concedia
iBualmente. o Maadaao.B O sr Ministro Hjrmençglloo
de Barros não tomo.i parte, na
votação, em virtude de ter P^e-
sldldo a sessão, por -i1***?** >*_}'
pedido o Sr. Mlni.i.-o Edr.'UCdo
LÍSs? pai do Sr. Jalr Uns. <g»
funcionou como advogado dc re-
qUConncedido o Mandado de .Se-
»uranca o Presidente do Estado
df Minas Gerai» desistia do ha-
boas corpus que hrria . do 11»-
petrado em seu favor PS'»!*
5por, sem Incorrer em.responsa-
bllidade criminai. ai cumpri-
mento da penhora em Dem do
E5AdEgregia" Corte Suprem»
mais uma vez prestou um Wlmo
serviço tt Nh 'ao, evlt*n 10 O, deâ-
caíabro dt se protelar «*»«««*?
da gr.viaslma questão1 dn .WS*-
nhoíabllldãde «Jm wjdas doEs-
tado por uma simples quesu
uneula processual.

MARIO LES8A.

vrev.no ¦•*•'¦ ¦*V_i^*____^ÂÍS.
halam íílto revlsâé d» »u«» Oçr^

•llnllnído» do quadro^eictal.^ain-
da SmTutelam quites «om ,o«
SSwff7«> «agdâM JffSLgfc'
ma . o* que nAo tiverem revisão,
Severto sustar o; pagamento d»

trar eomo novos soeTos, se assim
o de«*Jar«m. 

EstA íonvoè-dJ* p*m -?.*1Ç4 \\do eorrenté, ai»unda-fslr«, Aa, X9
Soraí, ümá íeudi»o:'daw«omisSIO
f-eêStlv». còm o ««íselho de^rtj
pré»«nUtití«. P»A-»,»tÍ^M>1íS2
&sunto. ««««.ÍL^iitòSêPM^f
o eomp»r«oiménti», d* todos os d«-
télídoTqüè * .««ÍS"** P*>°
^rogreMtt do Slnaiemo.

t> Reíllrar-èè-A^dla 34- dp eúí-
m?S! te M hora», na séds «o-
ílsi ama seasAo solene oomemp-

d. 1030, para a qual - e»*Jo éon;
?ldádo« t«&o» oa ***_l?i**J.-3S:
nèctlvas família».,: Bt m»*'™
ffiS, asrfid niujursdo» o«

te "o eentenarlo do nascimento
dò ilustre Jornalista, a transoor-
rer em 4 ae Dezembro do cor-
rente ano. •'¦'' .;..-'--í",'.:;

A me«a par» » ^dlfeçto dos
trabalho» ílcou.constituída pelo».
8r«. Almirante Is»ias de «oro-
nha, na presidência; Storeohai
Uhd Moreira, General Horta
Barbosa, Dr. ndefonso Simões
Lopes, Dr. Tavares de -Ite, Ues-,
tor Asooll e Brlclo ruho. Entre
os presentes figuraram os se-
nhorès Cônsul Silveira Lobo,
Br. Evarlsto. de Morais, ¦ Hélio
Lobo. proíe»«or Leoncio Correia,
Bocaiúva Cunha, Belisario de
Sousa, Pereira Less», Aníbal Es-
tevês, Olinto da Gama Botelho,
representando o General: Panta-
léaó PesAsa, presidente da Liga
da Defesa Nacional; Dr. João
Batista Ferreira Pedreira, dou-
tor Aquil» da Rocha Miranda,
DTi Llcureo Cruz, Tenente Vai-
dir Azevedo e Dr. Jullão Mace-
do Soares.

Exposto o fim da reunião pelo
Sr. Ne-tor Ascoll, que de»«eveu
á. trajetória do emérito publlcis-
ta pa vida publica, usou dá, p»-
lavra o Dr. Simões; Loties.BUa
oraoão foi um» proveitosa ll$*o
de hlitoi1»i com » narrativa de
numerosos eventos daà, campa-:
nhas em prol da implantação d»
Republica, par» mu**|»»_ <»•*
quais apresentou o seu testemu

movimento de 16 dè Novwjjjo

verno: s-xx/v—vk—- ».-•—~ >y—yr;-
funçôe» que ««erceu aU os ultl-
__dlA*-t «ftUUnc-a.Por to-
(feseues moUvos ooncluiu..entee
l^^_.\^-X-Ísm%a^A0.
8e^l_?_--%%, de Sousa pro-
pôs, entre ss demonstraçae» ¦ cl-
Ç^^ulturtls, díW^^ode
utn» .ébletane», com, oe friçcl-Sal» artigos do príncipe da im-
prensa, a recorSaçâo do reco-
rüieélmênta PSi^*'«S5^2».Sf
Republica Brasileira e as éxpan-
mana de Oulntino B<x^luva.

O Dr. ^MtUta .Fegm
ofereceu • oolaboraçAo do Cena-
culo Fluminense de Letras para
a» manifestações reconhecedo-
ras dos serviços prestados pelo
grande brasileiro.

O Dr. Licurgo Cruz .propôs
que » Mesa ficasse constituída
em comissão para chefiar as ho-
mertagens. o ..professor Leoncio
Correi» foi de parecer que * co-
missão ficassem Incorporados os'
Srs. Felix Boc»iuv» e Bocaluv»
Cunha, filho e neto de Quintmo
Bocaiúva e. que o nome' do lmor-
tal cidadão fosse dado » um»
dro ruas dest» Capital. ,Todas as propostas for»m un»
nlmemente aprovadas, ficando a

TRABALHO PARA
TUBERCULOSOS

A Profllaxla. ou "Higiene pre-
ventioa" da tuberculose, exige
que todos 05 tuberculosos ou
suspeitos de tuberculose, sejam I
afastados do trabalho para não
infeclonar os companheiros sãos.
Essa exigência, sendo 1 is-,a. nu-
manltaria e santa, é, muitai. ve-
zes, contraproducente para o fim
visado.'Está claro, que o nosso dever
é salvar as pessoas ainda i>ão
atacadas de tuberculose. '. Por
multa pena que tenhamos .-¦
quele» que Já foram vitimas da
peste branca, n&o podamos dei-
sar de w-oaíiicer-que-os. •n.i.os
nto ttm cu.pa da desgraça Jue
lhes c©uoe. _z .. Af»'«r<em k, , por.anto, do, tr«-
balho is tuberoa.opos. E, com->
ouera «íl.Lão só os tubeíJ-iu-
sos; mas. wir.bem os -.<i*_.&os
de tuber.-^usel

Uma excursão de mrtnw^s
ao Brasil

nho, como participe que foi des- ._ .. . . .
»as gloriosas lutas. De su» brl- comissão encarregada de tratar
Inante exposição despontou o I do assunto Junto aos poderes
vulto de Quintino Bocaiúva, no públicos
——xa————m—x—.

ta a ISSSÍWT*í Caixa.^AC.
dentes do Trabalho d» União.

A S S 0 CI A Ç A£X 0 M1R CI AL
ALGUNS DOS ASSUNTOS TRATADOS NA

REUNIÃO DE ONTEM i

Afastados, porém, do trabalho,
que irão eles fazer? Natural-
mente, a resposta é simples: sáo
doentes, e quem é doente que vá
se tnttar::¦.•.:;.'¦¦ '* ¦„- ¦ .

Mas é »qul que estã a Questão,
cuja solução ainda espera a ultl-
ma palavra. E oxalã que ela ve-
.nha cedo 1 . .

— Vão se tratar: Mas onde?
No Hospital S. Sebastião? E'
preciso, primeiro, saber se ha
vagast

O leitor Jft teve algum doente
p*r» incernar naquele, tw-pual?

:- A cidade cresceu, extraorilna-
riamente, nestes últimos ;waioos;
Basta dizer que a sua população
não'encontra casas para morar,
apesar de asáístlrmos tu uos os
dias i. construção de casas novais
• de»rt»nh4-céüs enormesl Co-
mo poderia bastar um hospital
tó par» o reeolnimento de treos
os tuberculosos co Rio?

, Mas --mesmo-'-que éle pastaffe,
todos: sabem, qie «hospital não
è um Ideal bar.-i curar tuLei-
culosos. E. a jprora oue é verea-
de o que tf_ru_v_.)s, estã 1 os
numerosos sanatórios, que exis-
tem em todos os países.

Mas, quem é qué pôde pro-
curar üm sanatório?
. O leitor Jã indagou.da diária
dos sanatórios?

LISBOA, Setembro — (Espa-
ciai para o JORNAL DO BKA-
SIL) — O Turing Clube e p Au-
tomovel Clu'33 de Portugal pre-
param, para breves dias, uma
excursão de portugueses ao Re-
cUe, B&a. Rio dè Janeiro São
Paulo e Óelo Horizonte. A inl-
clativa, .tornada publica Pjla
imprensa, despertou o maior
entusiasmo e vai, de certo, al-
cançar^ absoluto exlto, tanto
Sais que o preço, da excursão
Hão atíSáge' jwt.;. mil escudos por
PCViajâr é o mais belo-_dos pra-
zeros m » mais seduetora lornm
d» cada qual se Instruir. E e,
nrinclpalrriente, o melo üe ^aper-
tar osP laços ü!< 'na; entrei os
dovos, t-T-áo e-úB. viajante o
arauto novo das beleza? o en-
cantos da terra descoberta.•'¦ASa-se mais Intensamente
kqSlio quc tü conhece, as coisas
qu^embsvoccriiin os olhos ou
encantaram o espirito. Na cam-
parma do intercâmbio luso-bra-
ISeiro, tonto sob o ponto de vis-
ta espiritual -como econom .0,
«tas-excursões têm uma dccl-
si™ Im^rtaScla, por ls_o que
portugueses e brasileiros tanto
nials se estinv.raj cj uuto meinorM^rcS' Po«alAUT
erande h:ra brasUeira. A par
§a attalração que,;0 propesso

Por BELO REDONDO
zem com que volvamos os olhos,
saudosos, para o outro lado da
Atiantlüo, 14 onde há oma na-
cão aue e o prolongamento c>ni-
ritual da nossa. Os port>iz;ifrt*s
sabem que têm ai um reduto 'de
apoio, onde os seus sentimentos
de alegria e de trilitecn encop--
tiam notavtí r-t* -..-.«_;~.,Z

Por isso o interesse que laam»
festam por tudo o qu-j e brasi»
leiro. Interessa quo .1 rival* cM
simpatia e adr '.a, a tec? .»
hora e em todas as chyujtViE.n-
cias. E' bastante tíizf.r que,
atualmente, em tods^ as emls-
soras portuguesas, a par do Iboo,
se divulgam muiicp.s e car: çoes
brasileiras, todos oe : ¦ Os
autores brasileiros, pela soma

de direitos que estão coorsilido
das -ias produções, sabem, mor
lhor que ninguém, como sfcc aqm
apreciados-.

A excursão é, pois, uma idéia
digna do maior aplauso. Pen»
é que a Inscrição tenha sitto ,11-
mltada a oitenta pessoas. Por-
qué não mais, sé ha tantos por-
tugueses que aíiseiam por coiirtc-
cer o Brasil?

A semente fica, porém. Iança-
da. Cumpre que a aproveitemjoe
oue se encontram em conliçqçs
de o fazer. A* írente' dejes c6-
loco, naturalmente, a aomlms-
tração do Lloyd Brasileiro, entl-
dade mais Interessada do que

3o BrTsTÍ deJpafu em^ías as ^^^Xa^mtércariXÍS
ffl, ^^a^rfuS r-'°Stre os nossos dois países. ,

Asora vê tudo perdidol Dupla-
%8_ perdido, «to rtggto o
emprego; mas é declarado se-
g«0lrlaf^r€^emoço. des-
en^gaod°ordenado do seu em-
prego, êle poderia, pelo'menos
em parte, cumprir as ordens do
__ medico aislstente. Poderia
auxiliar o pai para morar numa
casa mais arejada e em melhores

jiSdortEw um '«w««*.«íg**.1"
í« ai» 24 do corrente, «nliclta aoa
SãesadM que reallsem coleta»

Ôfgaíilíação de-um numero digno
da memorável data.

ii eeiulnU ordem do 01».
1,'rturo da ata «nterlorí.leltu-

rá da ato di reunião da comlwSo
olocutlví; leitura do expediente;

tcaourarla: a rl««a£o £ 
"WJ;

tóo trimestral de conta» e, lnteres-
ses gerol». <||<->i ¦ ¦¦

__ ao Voll«T-ball, além .dJtjtSÍS?
?u«S»V infante» Jggj^

S.raíoi^lnêSito âl c^«?^:ttlllü
bre ^n?^ e v«U* oitrl* pu-

lia pagmas da reVUta.

ReallaoU-se. ante-ontem, a re-( Levi Carneiro, levando » Su»
timão da diretoria da Associação! Excia. as sugestões ao comercio.
< vim«iv.i«i Elpidio Boa Morte ¦'— O áènhot  ,,_

Presidente mandou consignar em chegados A esse ponto, o pro- os anos, passar um
ata um voto de pesar, peio íaw- tlema se complica, por que va- rezopolis.,,.
cimento desse velho luncionario ^os elementos se apresentam ã1

do do trabalho por precaução hi-
gienica... '¦'' ¦•.

Nesse ponto, e no estado atual
das coisas, quer nos parecer ou»,
a higiene seja contraproducente*

Consideremos, agora, o ca*»
mais grave: o doente é .casado
e é arrimo de numerosa família.

Afastado do emprego. Jã não
é êle só a sofrer: são muit06.

O tuberculoso desempregado,
acelera a tuberculose na íamiua
toda, com a agravação de_ tod»a
as condições pela mlsenal

De um íóco imfctante. na-ÇífP»

ipropapnda comercial do Brasil

nossos anais Judiciários provocou surpresa aos que iinaa mi
p6am qué a União ou os atados
elevem sacrificar os seus eleva-
dos interesses aos proveitos Indi-
vidualistas. Levantou-se. ...im,
grande celeuma em '.orno das
medidas Judiciais de que so uti-
Uzou o 'Estado de Minas Ojreis,
sendo a questão longamente de-
batida perante a Corte Suprema.

Submetido a julgamento uo
Coiendo Tribunal o pedido íe
Mandado de Segurança usou da
palavra o Dr. Gabriel ae Hezcn-
de Passos, Procurador Ge:al da
Republica para declarar que, se
bem reconhecesse que o Juiz
ern>U deferindo a penhora em
bens do Estado, bens que são
impenhoraveis. no entanto, en-
tendia não ser o Mandado ds
Segurança o meio apropriado
para anular atos Judiciários. Pa-
rasua Excia. o Estado de Mi-
nas devia Valer-se de outros re-
cursos, como os embargos
& penhora. ou ainda, o des-
agravo com fundamento no da-
no Irreparável, principalmente
so credito do Estado, que reco-
nhecla 'S. Ex. ser evidente oom
execuções com as quais mais fica
va seriamente comprometido, le-
vando o recurso de agravo ter
fundamento na letra n do art.¦Jio da Iii Parte do Decreto n.
».08-, de 1808.

Examinou s. Excia. detida-
mente, o instituto do Mandado
ds Segurança, para concluir
«ue o mesmo hão podia ser cm-
pregado contra atos judiciários,
por não ser meio idôneo.

O Sr. Ministro Bento de Fa-
rts que foi o relator do le.to ne-
gava o Mandado dc Segurança
por ser um recurso Impróprio.

O Sr. Ministro Carlos Maxi-
mlllano. sustentou existir para
solucionar o coso dois recursos
asm ser o Mandado dc Seguran-
ça: os embargos ã execução e
» ação criminal contra o Juiz
out »giu' contra disposição ex-
pressa da lei. Mas, declarou S.
Excia., o caso era especial por
tt»Ur--e de um Estado, haven

O Brasil, pai» novo • XntxpXo.
raio. nSo 

'aepodendo eonttf en.
tre àouiíea que ee vem mmttw

valores materlalo. a mUor<* <em
,.,,,. intente, com a dteerlmina-

rfo do í«?i onde « encontram.
SÃS» aptàíçôe». oa P^°fg|%.,,«' _»olor_ç-o, aua» eepeoialld»de» •
Slcul«ldadss, eeu» centro» d.
^duçAo e consumo, »ü* P^V-J
d» compra e vend», »» nduajri»»
a au* «ao aplicado», süaa po»»l-
bllSbd»» presto» s ss P»*^J!
no íuturo, eníim. todM a»WJ-
olfloaçOtB qu* possam «£*}«£J*t
proceseos de Propaganda UMdo»
no alto comercio, *, df W>M«
desse» demento., devidamente í(-
chado», o governo orientar*, por
m"midlo8d* »eu» "SSffK*»":
ts» no exterior, a propaganda co-
m!u "Ss&fpStelláméMs **¥-'
nliada» e Miploinente «xpWr»d«.

tatls-lcas. Mas no BrasH.PÍla *x-

^S-S-%B^m\_g^S** mf^-AÍ. rZeidet-o dabe, t«a»b«m,

COmerCial.'O dia do Empregado no Co-
merclo — O Sr. Albino Bandei-
ra, que presidiu os trabalhos, íez
ler o seguinte, oíiolo enviado &
casa pel» Associação dos Empre-
gados no Comercio, do Rio. dè
Janeiro: "Transcorrendo a 30
do corrente; o "Dia do Emprega-.
do no comercio" solicitamos a
bondosa interferência de W.
9. S. no sentido de conseguir
3ue 

o pagamento dos ordena-
os dos auxiliares dos estabele-

cimentos comerciais desta Caol-
tal seja efetuado no dia 29 do
més em curso, proporcionando,assim, aos mesmos, o ensejo dé
poderem tomar parte nos di'er-
timentos que terão lugar, <om
descontos especiais, em comemo-
ração Aquela data.

Essa contribuição da Associa-
ção Comercial do Rio de Janel-
ro, ser» devidamente apreciada
pelos interessados e penhorar»
sobremodo esta instituição que
procura omprestar o máximo
brilhantismo As festividades da
data máxima d» classe comer-
ciaria.. i'

Contando com » aquleecenoi*
de W, SS. ao nosso ped .do,
aproveitamos o ensejo para si-
gnillcar-lhe os nossos protestoseto.»..

O Sr. presidente externou »
satisfação d» cas» em atender ao
juetlfioado «peio da dlgns filia-
da. Estava seguro de que o co-
mercio, como nos anos anteilo-
res, nfio' negaria o seu concurso
fts comemorações de uma data
gr»t», igualmente, a patrões e
empregados.

iJesembõraço de amoitros rin-
das polo correio aéreo — Proce-
deu-se » leitura de um» carta
da Oamara de Comercio Teuto

condições de higiene; para com-

,2-ZS «nr jsas»?S__^S--\-
rios. Iét^? Ia ^mi^riaUdos1 A sociedade pagará carissimo- " "moral), o.doente:J»m^m^°! __ sua falta de previdência so-' eial. . „

da Fazenda, que no desempenho
do seu cargo sempre dispensou
ao comercio » maxlra» atenção,
acolhendo com simpatia ás suas
justas reclamações. ..A falta dos trocos — O St. 3,
de Sousa disse o seguinte:- -A
falta de trocos, que cada ves
mais se acentua, estft, por isto
mesmo, causando senões emba-
raçosos nas operações comerciais
dos estabelecimentos de varejo,
nos ônibus, nos bondes, nos cor
relos, nos telégrafos, enfim, sem
pr» que- haja necessidade de
moedas de pequeno vslor. -

Nad» mais difícil no presente
momento para os que estão em
contacto com o publico do que
atender ». necessidade de -fazer
Um troco. Como ft natural o co-
merclante é sempre, o prejudl-
cado.

Buscar níquel, do Tesouro é
mais difícil do que arrancar pe-

,,„, .. sem o emprego, todos esse»
consideração dos que o, queiram melhoramentos domésticos e «x-
abordar. -¦-"'¦' • i tra-domesticos, desaparecem.

E' preciso considerar em pri-, o tuberculoso, desempregado,
melro. lugar, se o doente é ho-!mal aumentado, dormindo em
mem ou mulher. Depois, te é, çasas semr higiene, em quarto
casado ou solteiro. B, se fôr ca- Bem janela, piora e, não tendo
ÍBdo7 se é chefe de familia nu-1 \f™ £^r, ânSará á escarrar por
meros» ft sustentar. I toaa papte, á espalhar a tuber-

Em seguida, deve considerar-1 cuiose pelas ruas. ...
se o estado do doente. I sem dinheiro para se tratar,

A doença estft em começo? um dta recorrerá ft um dos con-
Está muito adiantada? ' sultorios gratuitos, onde o med.co
Abordemos o caso mais sim-|0 aconselhará a dormir com a

pies o de um moço solteiro sen- (aneia aberta, a comer bifes san-
<Jo, ainda, relativamente forte e irent0s, mal assados; á alimen-
qué queira trabalhar. 1. far.se bem, a comer muita¦ «u^a.

Achando um emprego, êle se-1 Mas quem" lhe dará essas col-
rá rejeitado.pelo exame medico . sas todas, sem dinheiro? junto ft qual iria, A sociedade, não lhe dando

m2S&5A*-*_i
m_2wloíp-*tlpo» wS-.&IIaS;
meíSo.' oará o «ontroü* « 4 m»lo»
SStloidSd" <• ««» *,3È?tÍLM,i.

A »dSni»ttaç«o putofle» .Pf«cJ-
m\mmin»X'tffi^d*$^nar tudo que 1JW P*^i?*TiSSíí>

taméftitoTdé _a*.*A°^2&_&_?_r-mBm\ j____________t

dras. preciosas dò subsolo.
A Ma vonudo e paciência do

Sr. Amaro, gentil funcionário
encarregado de »tettder aos ln-
teressaoos, nfto é capas d» satis-
fazer permanentemente aos .quea «le se dirigem solicitando e
implorando o grande favor de
lhe arranjar um pouco de nl-
quels...Compreendamos que est» si-
tuaçfto não pôde nem deve per-
durar. Urge uma pnovldenei»
por parte de quem tem o dever 1 sa
de atender as justíssimas recla-
mações do comercio, das empre-
sas de vl»çfto • d» lmprens».

E' comum o jornalelro deixar
de vender o Jornal por lhe faltar
o troco, mesmo par» um* moeda

da empresa
trabalhar

Suspirando, tristemente, sal
êle do exame medico, desespe-
rado, por que vê perdidas todas
as suas esperanças, que repou-
savam nesse emprego, que êle
levou muitos meses para o ar-
ranjarl ¦

Esperava,' com' esee emprego,
melhorar o seu e6tado em todos
os sentidos. Tinha IA os seus
pequenos castelos na cabeça

aquilo de que' êle precisa, esse
'homem, sem querer .vinga-se

da sociedade, espalhando com a
sua tosse e com os seus escar-
ros, a'tuberculose e a morte por
toda parte I

Ora, o instinto de conservação,
obrigará a sociedade a defen-

De que meios lançará ela m^o
para isso? . .

Na Itália, lançou máo do se-
euro social, contra a tuperculose.

E o problema ficou, Inteira-
mente, resolvido. •-

Aqui, onde ainda nao existo
esse seguro, não seria possível
ao Governo, entrar em acordo
com as grandes empresis para,
depois de estudar, conwmento-
mente o caso, organizJrem^e-
partições onde só traoa.haníün
os tuberculosos? - - •_¦¦•¦

Assim, sem haver afastainen-.
to do trabalho, haveria isoi&-
mento (que é o unico necsssiílo
para a profilaxia).Está claro que não pleiteamos
trabalho para os tuberculosos
adiantados. , ¦ ¦ :

E' só para aqueles cuja eaúue
e: cujo oficio .permite que è;«»

PROBLEMAS DE AUMENTADO

Brt-úle-m assün rliáiid- ~ \»e*M*ou ««tf/São estas peque-Brasileira,.____m-_x__J*wcx**:,..Z~\^sm motúti is que «nals. Salta
fazem no momento. Suspenda
pois à Cas» d» Moed» por »i-
guns meses » cunhagem dos
maiores valore*, empregue seu
pessoal e aumente o numero de
matrizes p*r» cunhagem de nl-
quél.Idas. nfto chego mesmo » com-
preender por qus Mão se lncentí'

V5GW>o ha d» o ovèmo «X»*^"'

ati

!Pclonaltdad« de »u» 4*?5ff°,\íí
,,.-«160 mais - é n^MOrJo_ vm»
aparelho, emlnentemsnte brásllel- w _ _-_*__._.
ro. capaa de organizar, par» ln- ííSESftemínW p»T». P» W*',wM
di__f ne estrangeiro tudo o qu» ^',Xo-?4rtI4»Tloe' Vm m»Jo d»
« v,ni« t*m riara vender. NA» aqui E2i fCKTTiA _ Aroulva em tho pais tem para vender. NA» aqui
n&o possuímos somente ««*«••««;
tros produtos qua vandemo»
atualmente, P»wtoj»m«nulto»
cutros valore».. ****_*¦%.&_
ria primo de mil variedade» * d»
mil utilidades, de consumo obri-
eatorlo em todo» os povos mogej-
noa e sem concorrência. O Bra-
sll possue imensas. reservas na-
turals, dependente» aperla» de rj-
laclonemento e cat*log»Ç»o, pai»
a au» perfeita e «"'or prOP»?jn-
da no exterior. O oa»o br»«U«iro
é uma queat&o de org^nlraçío •
propaganda de todo» o» mu» pro-
Sutas do «Mo • do «ubíólo.

Essa propaganda t»r-»e-l» P»l»
remessa de comunicado» «o» eon-
sulados em todo» o» P»u*ft «*•
transtelros, »obi» o» dlieiante»
produto» brá»U«lroí. enearregan-
do-se esse» con»ul*do» do »»tud«
dc» rei5xctivo» mero»do» eompr%-
do«s, quanto á facilidade d* 00-
locação de produto» • concorrei» 1
eloãT Os comunicado» dlsexlml-
narfto a» quantidade» «xportaval»
no momento, ou, no período pro-
piclo, ou ainda a exl»t«nola oe-
pendenU de exploc»ç»0. P»r» ln-
teressar o «apitai »ett»n««.ro, »»
e_7>_ci_ltdad*» do .artigo, su;»
artloaçOe», »u» cl»ulflç»Oip, o pj-
sò « o valor por unidkd», »ua»
vtrtudts peotUUr*», a» dtmal»
praoa» *atrana*h»« comprador»»
do mesmo artigo, *» vanUgens d*
mu comercio ou d» «ua explora-
cfto, no c»to de ««tar o produto
iem exploração, enfim, eerfto um

ttm ativos e p_»»lvo» a* nação, _,
f*5u íuí t&Tvtm *_fâ___
Sjto»iVédaJui»ç|o. sa n^.**»'

»«»••.. »íft».f? m>A_____t. ta-

Úm fto^»Tlo — Arquiva *m
«H'«» — eòm.a di«?!*ín*»o.™
todo» o» valore» «s»*»*»**».*^!^!^
má não *mym solução d» «ntlf
Suidide. «»»?í*.^ »*»lttl«tm.

cobVi. tÔ4»»%. Jrtqu»*»»J?**«»5£ hWoyt*ntto^ e Hw^**^
.propaxcbda ni» «ft«R*v'í?1*2S
a jMrtWt» aeeenção linano#lra oo
Bratll.

MOZA»? DA OAMA
**s*mm

Conferência do
Prof. Defontaines

Pel» presente tomamos a UIhh-
dade de chamar » ateajio a* V.tBxcla. para úm fato que, em
muito estft prejudicando as íir-
ma» dest» praça, e, adore o qvaltemos recebido ultimamente ie-
clamacões . ile diversos tstcbéle-
Cimentos comerciais asioclados ft
est» Câmara.

As amostras dtspacna.tas n»
Alemanhsi por "vi» aeria" che-
gam geralmente èm 3 ti, 4 diéc,
ao Rio de Janeiro, o que repr*-
senta uma facilidade inestimá-
vel cr.Tft o comercio. Ha p. xén.
um lüv-n. intente multo aranfe
que p:'2:i; v eer abolido. At ttt-
mas des»..iatarias hão recebem
tais amostras senão, depois de
libertadas pel» secção respoctl-
v» d» Alfandeg» do Rio de Ja-
nélro, o que acontece gera_.nie.i-te somente 8 ft 10 diu depo» d»
ohegad» das amostras ao Sio de
Janeiro,

Par» este absurdo que estft cm
§,»gr»nté 

desacordo com os grán-
es esforços empregados pelas al-

tas sutqriií*dfts do P«te «m^ftol-
litar eftd» ve? mais o Intercâmbio
com*Tci*í com os paises ftmigos,
chamamos »' atenção ' de V.
Exel». pedindo ainda » eu» va-
lios» Intervénç&p Junto ft auto-,
ridadé competente afim de pro-
Yldeneisr sobre o assunto, pelo
que ficámos sumamente gratosft V. Excia:»

O Sr. Ji de Bous» é de optmto
que a cata sa dirija ao Diretor
Regional dos Correloi, mostrai»?
do os flagrantes inconvenientes
h» dèmor» do. desembaraço das
amostras vtedts MlQ comlo
sereo. Bem dunas o diretor Be-
gional dos Correios, funcionário
-ejoiso e com um» nltll» com-
BM*ntto dss necessidades da vi-
d» modem», provldencUfft de

. Par» lev»r avante, com yanta-
gem, uma campanha de alimen-
taçftò, o primeiro passo deve ser
orocufír conhecer eomo se au-
mentom -s diversas populações,
no seu "habltat". ,. _Nfto è tarefa muito fácil esta,
porque » Índole do povo repele
5»r satisfações de sua vida in-
tim» « »o mais das vezes lobrlga
nestes expediente» um me.o in-
direto para aumento de impôs-
tos.

va » troc» do papel moed» pel»
moeda metalie», quando esta dft
ao Tesouro formidável lucro, .u-
cro multo maior do que o maior

recebidos com redobrada preven
C&o, Bois sáo tomados como pre-
texto de recrutamento para
•Sryteo. n^Kr. wnforme já se

-«nrolTATioii ¦* H25í£*7,0,,atro bio msi jAN»mo"
Ante» de.HgU»*^_*S____*__i

o prcí. PXw JM<_____&, ___*
durante a «U» p*fT

_ -,
___, . »

ao pramovaf • ******?*

operações.
Entretanto se nem com tod»

está vantagem par», o_,Eítado nftd
somos «tendidos» deflnltivamen-
te nao temos pn» quem »p»l»r.
Máo Obstante, sinto-me anlm»-
do » pedir » V. Exa. que, ím
fundamentsd» representação dl-
rígida -» quem de direito, est»
Cu» demonstra • sltu»e|o dss-
conicertftnte em qus nos encon?
tíámos. (BncsMeendo » nwewl-
dade de providências lmedi»t»»

ti«» esti^noi pleltíwpo. __
O Br. Dr. José Manuel Per-

n»ndes informou que o Tesouío
negou a» Compatthl»» ds Bou-
des permlsífto .parafusarem fl-1
chás »flm de facilitar o serviço
nos C»ao* de falto de trocos.

Associaçfto do« »rrieo». çu»»U-cos urbanos do Br»íU. A. Com-

Assim, quem pratica inquerl-
tos, prceUa ter presentes estes
fatiweSlSédlogieM. aliás, multo
respeiUveis, e eatsr munido de
Êrande habilidade náo só para
colher os dados pedidos, como
tambem para interpreta-los de-
pSsrí»»ewlo » crifloa, trabalho
fcúltó árduo, do qual resulta
sempW utels informações.

lSStr»b»lh6 d» persuas&o deve
aníeoéder ao lançamento do»
«Kstlonarlos. solicitando «ton-
eto • boa vontade do todos e
Siendo, resaltar as vantagens
de serem' fornecidas . respostas
"^"de boa pratica, em cada
grupo coletivo, fazer-se uma
conferência preparatória, em un-
____%m simples, objetivando de-
?elt& de »_lmentaç&o: um dos
pontos que armam desde logo
Oto efeito, é o da mortalldaae
Infantil que o povo já se habl-
íuS ^esponíábUtear 

ft nlimon-

E cóm'tudo. apesar de tuber-; trabalhem, moderadamente, sem
culoso, êle, antes de se agravar o 6gTavar a doença (que se a?r.»-
seu estado, êle podia trabalhar virja mUito mais, se èls_ .sn-
e. tomadas certas precauções po- vessem desempregados!)
dia ser menos nocivo á soçleda-, E 05 tuberculosos caoazío de
de trabalhando, do que afasta- lrabalhar, são muitos Silo mi-•  mares. E multo., deles traba-

lham clandestinamente 1
DR. NICOLAU^ ClAWCip

Õ" JÜBILEU de um
EDUCADOR

Bealizou-se no dia l.c do cor-
rente, no saláo nobre do Omasio
Arte e Instrução, em Cascadura.
seb a presidência do seu diretor.' Dr. Ernani Figueiredo Cardoso,
uma tocante homenagem ào wo-
fessor daquele estabelecimento de
ensino. Joáo Barbosa de Morais,
por motivo do eeu jubileu.

Interpretando o sentimento do
corpo discente daquele educanda-
rio, por essa auspiciosa data, fa-
lou a aluna do 5." ano, senho-
rita Maria da Gloria Hennida,
oue, em vibrante ovaçáo. enaite-
ceu as qualidades morais c in-
telectuais do homenageado. c.ue
durante 25 anos deccnünuo te-
bor ee vem entregando com de-
votaçfto e carinho á causa qo>
eI1Em 'seguida, usou da paiwa
o representante do corpo doíen-
t*. o professor Dr. Zulmiro Go-

^rÍ_____*f*_Í«^ ^tA"ila Cütóius»

do assim em causa um interesse -~— ___:___________.•.—amt
SípíriS?. um mteresse publico a {_^£lX_£hx-&**omnmnmkw: que na hipotwe em oe-1 to 

^ut^ brül^TtímKÍ.*bate havia a interferência afron- om. rj^ orUdoè aKtneiM praç»» *
ds outro» que possam ali téí «nr
trada ou preferencl», cem tou»»

_^__ e conclente de um Juiz. e
qus o mesmo confessava nas ln-
formações ao tribunal o ato pra-
Meada. Julgava S. Kxcia. que
as devia remeter o despacho do
Juis «o Procurador Geral da Re-
publica para que fosse promo-
vido o processo criminal contra
• Juiz infrator. S. Excia. con-
elida por conceder o Ma-.iiJndo.

O ST. Minlctro Ataulfo da
Paiva votava de acordo com o
fer. Ministro Carlos Maxlmllia-

O Sr. Ministro Octavio Kelly
•abava que o Mandado le í-:.\x-
rança devia ser concedido cen-
to» o ato n&o só de autoridade

especiflcaçOe» utel» ao m»lor
lnMrcambio

panlü» que íaa o servi
Ses no Parft JA foi.....— --^j

dê bon-
obrlgád» »

horas

|i»^fe^Uon «V BU» de J*n*lro''. un»
hori dT«rd»d.lr» m^ltaçfto «o-
toa tm prMHfwi"<ls..npa<a mfh
us. púj» fun*»*o .;.,ís_í2I?,!}i

prôórttao 41» lí, «U»rf%-I*lrá.---- —¦- "lo nabr» d»
Bela» Artes,

i modem», providenciai*modo » «tender » lust» raclã»
çáo formulada pel» Camar.» de
Comercio Teut» Br*»l!elr».

O Sr. Presidente Incumbiu de
procurar o S*. Diretor Regional
des Correias, os Srs. j. de Sou-
sa e Alvará Castelo Branco.

ReptMtmfp os vendas a prs;-
ioçõe* — O Sr. Or. Randolía
Chagas tratou do projeto 83-A <
qué conltnu» ocupBÃdo, s alén-
ela do comercio. A lmpranp»
aiartamentTuin ,«l«««ft*J o M-
sunto. O ««mareio «a» n« just»
defes» doa ¦*»».direitos, mas, J»o
seio do conpesso ha uma cor-
rente, que dificilmente pôde asr
modificada, qua entende que o
Brasil, pai de legislação alta-
mente adiantada, nfto pode calar
a respeito daa» matéria.

Desejava comunicar « easa
que ó Br. pr. 1**1 Carneiro,
ctijo nome dispensa qualquer elo-

ÍI--OS INQUÉRITOS
tas, fasendo. ver que se trata de
um trabalho escolar com o qual
está concorrendo a um prêmio,
juntamente com os seus colegas,
aue depois da devolução o medi-
co aconselhará cardápios ade-
quados á estaçáo do ano e ano-
far áos erros de alimentaç&o co-
mA formula por nós empregada
é simples, porém completa. No
anverso — Inicia com, um pe-

,queno trecho, dizendo da impor-

cooperação de todos para o me-
lhor exlto da campanha. Vêm
em seguida os nomes dos chefes
de familia, idade, nacionalidade,
profissão, resldenola, ordenado,
aluguel de casa, etc. Mais abai-
xo, em colunas verticais, os prin-
cipals gêneros de uso ordinário,
o modo de aqulslçáo (diário, se-
manai ou mensal) e preços de
unidade e total. No verso, são
pedidos mais os se_r»'nt;s oa-
dos: pessoas de família (dados
pessoais — peso, altura, cor ca-
belos...) tudo sem Jiomes tecnl-
cos difíceis, capazes de compro-
meter » popularidade indlspen-
savel da inquirição.

Por este modo, além aos infor-
mes sobre alimentação, aprovelr
ta-so a oportunidade para uma
verificação sobre o numero exa-
to da média de pessoas de ia-
milia, • esclarecimentos «obre os
tlpo3 brasileiros e suas leloções
com a aumentaçáo, informações
nosologlcas da familia, pois Um-
bem tòo pedidas referencias eo-
bre moléstias da nutriçáo. como
diabete, obesidade, escorbuto »

Branco propôs, Obm aprovação
unanime* d» Oasa, que ae oodal-
gnassé ém' ata um voto de con-

amigo.
>tmctoiKim«»to 4* bafb«**«»

- O Sr. J. da Sousa deixoujw-
bre a Mas» Hm-"nelS.?2^?üm:esto P»tron»l daa Bftíbeiris e
oabeleirelros pedindo »..«ter-
venção d» Ca»» no^ sentido de
owSTo -__mmj'.tJ*Amim.m
Camar» ifualelp»!. dò &*}*_

d?'E-St---m'-tí£. JSffiJBap!W>«»i:continuamente informe» eobre 0»
nroduics que a» praça», ooa»
ex«i<í»ten tuas l^nçOe». bnpor-
t»«E«m cu da qui nouve»t« f»lr
ti ou, ainda, em qu» os produr
tos b:e«ilelro» pudtseem vtoeér
na ccncorrencla de P^íÇO °ü d»
quí'.'tf»dt 

' _! a' propaganda seii»
'evai» ao conl»:c'.mtnt» das flr-
nu. e^n-.ercl*!». industriais ou »o
p»T*!ex;T»r a outm « a<m!s!çâ» •
o comercio pud;s;«m lntíreí-^r.
d'reta ou Indiretamente, presente
ou futuramente.

n. 1W-A. que regula o
namanto doa saloai
• cabeleireiros.

vãção Imperfeita. Um outro ar-
â^nto Vala fortemente 110 es-
|Suo ColeUvo, é o de que cro
grande numero de lares sio des-
vládas certas quantias do orça-
mento de alimentação para tom-
Sr» de Wbldas alcoólicas, oupla-
mehte prejudiciais porque são
tóxica? e carecem de valor nu-
triüV(<âuftnto ft metodologia, os
inquarltoa pOdem ser diretos e
ndlrVto». Ôs primeiros sáo pra-

tlcSdos "ln loco", nos núcleos
coletivo», por pessoas especial -
SSS nua vão assistir as rafei-
çbes e tomam notas cuidadosas
em^formulas ji»P«sw.«P|«W:mente organizadas. Podem ssr"-aliridos 

por vlsltadorns, como
é de uso no ChUe e em outros
paises e em via d. ser Praticado
entra nós. Nos inquéritos indl-
rcto3 as próprias pessoas 6 qüe

projeto esSavem os dados nos Impressos
íunsiô- £„t «TS So tornscidos. Podem

d« bftrtairo»

••MAOAniHB OOMWVO_AI< —
Kst» em clrculaçla o ultimo nu-
mera d*w» mansirlo ilustrada.
0:mo «empre, »pr. »_nU-se rfPJ»;
to d« utsl» Infrrqff**» d» m»lq»
inUrují 5»-> lod*» •». el»»W
áson<>jnIc»« « •**!«!» __ t_\-
Publle» 4it!is« doi E;nidor«» Bi-
beiro Gcnçilfei. Bü«rt« Uma,
Br». Acilino Bocha, Bugrja Brl-
to. etc.

imposto* sm mfrdso «.O Sr.
j. de 8oua» pediu » atenção da
Cas» para o modo moroso pelo
qual est* aand» **__JL__Ítu'__

<»dím doa Aívogidos BT«»ílelr a fio n» Tiqü_da«ão do» léüs da-
ros estft dè acordo em qua o pro- "'—
jeto primitivo não pôde çer aprOf
vado; mas emende neoessart»
uma léçMlação .a respeito,. Nes-
ss
tar ..
çfto ComérclãT""e"cbm' ela tjooàr
Idéias para assentar um substi-
tUÜvò qüe harmonlsa todo» p»
mterês-es em jogo.

Debatido o assunto peloa sa-
nhores J. 4e Souza e Harry

eceber a CemisSIo da Assocl»'-

bitõã.
Impõe-se uma providencia par»

«eélcrar ete» serviço. ,.*««»«•alada que a Prefeitura está exl-
«indo, com ra»o, » apresenta-
ção da certidge do registro «»•
pêctlvo do Departirtiento do Ço-mareio e multo»,, eohtribuintèi

HSffi feSSftflS. S!l?S^!toexà,drnteHen extern c-\ seu. paU as respos-

Sr' ^cu^oi";Vániajosamente
atravís d» escola, das fabricas,
daaT associações, sindicatos, cir-
çüloa dé pais e mestres, das re-
''ffinor.^^sllltado ô muito
animador, tlvsmos oporf.mdade
de colher um eloquentp exemplo
em um colégio particular do
subúrbio d» Penha, Eseola Cristo
Redentor, freqüentada por 180
alunos, em dois turnos, cujos ro-
EUltados seráo referidos em ou-
tra oportunidade. As crianças
tomomtodo intjress:, d3Sde que,
hwilroente: Instituamos psque-
nós Wémlos para estimular a sua
ação. No exemplo citado, cm

Fechando a folha de inquérito,
na barra, sáo propostas mais as
seguintes questões: sobre con-
sumo de frutas e verduras; difl:
culdades para obtenção de leite,
noSlblUdades de cultivo de uma
Sorte «n casa. Tudo isso escla-
Fece de modo particular e por
fóíma multo facll ^o sistema dc
vida de cada um c aa coietivi-
dade. bem como os recursos do
melo social onde vivem. ...

Estes trabalhos, a principio,
íéltos por nossa própria Injete-
Uva, passarão de agora em dlan
te para a alçada da Sociedade
Brasileira de Nutrição.

Serfto aproveitadas as varias
dwndencias da secretaria de
Baude « Assistência do Distrito
Federal, pontos de grande ire-
auencia, para organização de ln-
qucrltos: sob a dlreçfto dM me-
dicos do Dispsnsario de Campo
Orando Já foram colhidos dados
importantes daqueles subúrbios
longínquos, na divisa com a ro-
na rural; no Meler. nuçleando cs
subúrbios mais centrais, será cr-
ganlzado serviço semelhante no
Posto, assim tambem no hospital
da Penha e outras dependências.

O Diretório da Lagoa recebeu
com simpatias a questão do6 ln-
querltos, lá Iremos promover um
banquete demonstrativo, com pe«-
Soas1 de varias idades, ás quais
faremos servir uma refeição ra-
cional, tanto do ponto de viste
da nutriçáo, como do custo dos
alimento». Será. então, realizada
uma conferência para os pre-
sentis explicando os motivos da
cs:ollia do cardápio. Depois, com
o apoio do Dr. Renato Pacíifcp.
ilu?trc medico escolar, serft Ini-
ciado o inquérito pelas escola»
locais.

proviso, traçou a 'hlografl» flj
professor Morais, ressaltando •
valor do homenageado, .que^é.
sem favor, um dts mala egre-
gios representantes do magistério
nacional. '____i ja-Ainda em nome do corpo do-
cente usou da palavra o prpfes-«or Dr. Joáo Batieta Qulntani-
lha, tornando publico 03 seus sen-
«mentes de gratidão pars corrvo
homenageado, que outróra.fora
seu mestre, e a cuja retld.áo. d«
caráter e valor pedagógico atrt-
bue a fermaçáo da sua persona-

Falou, em seguida, o homena-
geado, que, em oração çomovid»,
num brilhante improviso, lncl-
ttu a mocidade au preseine. »
trilhar sempre a estrada reta
do dever. Portadores (me^aq de
toda a esperança do Brealj. tu-
turo que eó será vçrdade-.ra-
mente grande oelo valor . C14-
tUrEancde«and? S^nWada. fa- «
lou o ^tor?o estabelecimento,
o Dr. Ernani. Figueiredo . Car-
deso, o qual.' sentindo-se orgu-
lhosó do corpo docente daouçja
cwa quaíl na sua totalidade
cSSlltuldT por ex-alunos da-
qüele ginásio, esperava que aque-
ia manifestação fosse um esti-
mulo para a mocidade. um «em-
pio vivo da importância 40 trá"
balho e do valor pewia., i'"eyço
se inquire com esforço, oerse-
terança e dedicação ao -_x*P-,z' O prof eesor Barbosa de Morais,
oue ora exerce a »upc;'nt*-ndea-
cia do ensino municipal num dos
distritos suburbanos, foi tambem
Slvo de significativas homena-
Sens. na Escola Paraná, per j:om-
fito. naquela data. complstar o
acatado pedagogo. 25 anos.de
professorado na m mi -' -?'.idade.

MESSIAS DO CAKMO

'Prêmio José dc
Albuquerque 1936'^

«v.t OBTIDO PELA ESCRITORA
^?lr™KA AUCS MOREIRA

H>al'zou^e onwm na «ide do
ClreSo aSll«l«> de Edu«çio £i-
SíS o julgamento do concurso
S^PrSmlo Joí* de Albuquerque"
Srtltuido para êer eonfe.-;oo
lealmente «o melhor trib^ho
toedlto «obre .ducaç&o **™z.

A comla&o julgedora c-cr.-cnt,
do Dr. Olímpio Rodrigues A.ve».
nr. Frar.cUoo B«bo;a Mu.-tim e
Dr. Joíé da Cunha J«w5»£*&*-
slflcou e*n 1» lugar dentre mj?*-
_l_ . aDMsentadot. o t» eic.o-
ra paulleta S-a. AUe» Morelre. ln-
titulado: -Educaçio Sexual _¦—
Oarantl* d* Fellc!d-d« n» L*r .

Foi n»rcn<*o o dia 17 do cor-
rente pai» entrega do prêmio.
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APRECIANDO OS
FATOS

trifA VITOM* PABA o o. c. o.

Quando recordam os raposet
qua formam o Centro de Cronit-
ias Carnavalesco: (O. O. O.), it"tomei: iene que lhes foram prei-todas tm S. Paulo, nia esquecem
» ressalta, oom justificada,-vai-
dade, as qua receberam ia "irin-
ea" carnavalesca que, na tetra
bandeirante forma a Unha de
frtnt» io carnaval _ Fenlanoc, o
Tenentes e Democráticos, chegou-
. depois a vez do Exoeni rioot,
citra entidade valorosa. As repre-
ttntaçaet mais expressivas deitei
inatltútcs carnavalcscc estavam
nà -"gare" do Norte quando a ca-
ravana alegn dos cariocas che-
pou. Pelo "Fenlanos", nada ma-
noa .ie dez. ii: ¦ .-res, que, com
Joio Turco ei frente, formaram"alas?, empur.lir-.ii" fogos de ben-
gala. Pelo ".enc:-'es" a trindade
mtimada de "Bul-Dog" Bernardo
Andreoei e m figura s'mpatlca de*T<*__-*V

Pelei "Democráticos", Leonardo
Araujo a seus companheiro!, o
primeiro abraço recebido foi o de"Bul-Dog", que, sempm oom o
mm metal ie vót abafado, diste
m quem escreve ia Unhas áo
rtgotijo ie que sa achava possui-
io."Joáo Turco", figura tradicional
m irrequieta ão carnaval paulista,
mamem cujo nome se pronuncia
sempre oom grande simpatia, en-
/Beirou-se ao O. O. O. e aó o
abandonou quando no dia vinte a
tata, pelo noturno, ot cariocat
multavam i "Cidade Maravilhosa",
impoit -as consagrações recebidas
ua '^Cklade Maravilhe".-."João Turco" ultrapassou tudo
» todos. Vencei a turma carioca
not: desafios que ie prolongavam
até At cinco horas. Oonfeer- que
mão formei not "teamt" que en-
travam to .lotei, a esta hora, não
por cansaço es' para que pu-
iate aprots-ffeu- at manhãs para
rmm-'3r a correspondência disti-
nada m este jornal.

Paia bem. "João Tureo" não
fnoar—u e logou todot ao ehãol
Herni o Osvaldo Silveira, tido co-
mto o melhor e mais resistente do"team" paulista, conseguiu ven-
mt-lo.

A apostar como o boa» JoAo
perdeu uns tris quilos da sua
prtetosissima obesidade...

Por tua vês Leonardo Araujo,^earapieú" da gema, improvisou
sama recepção no Derby Club. Foi
um eneanto e lã vivemos, no dia
da chegada a S. Paulo horas ma-
gníficas.

As crônicas qua ji foram pu-b:i__--s a ás que 'íí-.*- aguardam
• vis, rrlataram e hão de relata*
ot oito dias de fldr'-uia e áe gen-
tileza paulista. E fito «rurlo—>;
por questões de prindpiot, ha-
via ou ha pequenos dissídios na
crontee» dc cfd- :. Morrer» no en-
tonto,.,', -, comentários, nas solai
do.CP. C. ¦"., be: montadas e
infiltradas aob os mais admira-
veta scntlmentris d_ respeito i
classe. A publico nunca vieram
eta discussões entre colc-rts, de for-
r..a, que - os dissídios não chegam
a ser conhecidos; São elegantes, e
fidalgos!.

Num ambiente aaslm - estavam
os do C. C. C. muito bem porque
este foi, è e será o seu programa,
cuidar da elevaç&o da classe pe-
rc.te o publico é a preocupação
AoC. P. _'. C., e dai o prestigio
que usufruem os sczís componen-
tes.

O C. -. C. term motivo» para a
eatcí— - que o elomina. -ramal.
foram prestadas homenagens a
uma embaixada, tão fortemente
impressionantes e imponentes, co-
mo as que flseran vibração em
S. t-aulo no período Ce vinte a
vinte e sete de 0:'ubro. Sssa vai-
iode 6 justa, r 1, inegavelmente
uma eloqüentíssima e esmagado-
ra vitoria da entidade carioca,
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PELOS CLUBES

O C. C. C. EM SÃO PAULO
UM DIA INTEIRO DÉ AGRADÁVEIS EMOÇÕES !

O Centro de Cronistas Car-
navalescon dò Rio de Janeiro
(O. C. C.) teve a honra de
ser distinguido, um dia inteiro,
com as homenagens da pode-
rosa Companhia Antártica Pau-
liste. A gentileza da diretoria
dessa formidável organização,
honra de SAo Paulo e orgulho
para a industria brasileira, to-
cou, fundamente no coração dos
cariocas que foram levar o seu
abraço amigo aos seus Colegas
paulistas.

Pamplona, esse brasileiro e
pai—lata fidalgo que toda a ter-
ra bandeirante conhece e admi-
ra, As 9 horas aguardava, A
porta do escritório central, oei
automóveis que conduziam para
a Moóca as duas caravanas, ca-
rlcca e paulista. -._-

Imediatamente, fomos. inteo-
dusüdos no gabinete da direto-
ria, que, incorporada, sempre
afavel, hos recebeu alegremente.
Al inicia-aente destaquei a ele-
vada expre—ião da homenagem
e repeti a segurança da amizade
do C. O. C. para com a An-
tartlca. O presidente. da Com-
panhia, Dr. Bento Vidal. ho-
mem de larga visão, culto e em-
preendedor, disse que. com sa-
tlsfaçao ali recebia os Jomalls-
tas das duas maiores cidades
do Brasil»'

No Uvro de visitantes «deixei
ficar as nossas Impress-es, que,
por um gesto fidalgo dos cole-
gas paulistas, foram unanime-
mente endossadas. E' que.i-
escrevi a verdade e procurei in-
terpretar o pensamento coletivo.

Pamplona, chefe dessa íormi-
davel onganlzaçao de publiclda-
de que 6 a'Kosmos, levou-nos
a todos Os recantos da fábrica,
lindos e admiráveis pela moder-
nlxação dos seus maqulnismos,
pela ausência quasl que Inte-
gral do trabalho manual, só

empregado no encalxotamento.
A lavagem, o enchimento dos
vasilhames, o fechamento, tudo,
afinal, gira, automaticamente, e
ainda assim, sob o auxilio de
podero-as lâmpadas, o vasilha-
me é examinado, afim, de' que
nfto parta para o consumo qual-
quer -arraia coin alguma un-
pureza.¦ A lavagem des barri-'de chopp
impressiona e demonstra o apu-
ro do serviço prestado áo pu-
blico consumidor.

A seguir,' foram todoa A se-
cção de licores. E" um encanto
esse trabalho e nele sao empre-
gadas algumas moças, em trajes
asseiados, corretas no trato e
que ao primeiro exame ninguém
poderá afirmar que são cpera-
rias. Ali, nesse recanto, em
mesa em íórma de I foi ofe-
recldo um __cfc-t_il, ou antes,
variados cock-tails, pois o Pam-

Slona 
fez questfto que todos as

cores fossem provades, e nesse
mister. Busca Pé («rárioca) *-e
Balukuba_o (paulista), . foram
os recordistas«..

Depois... Depois dois onlbu-
já aguardavam os caravanistas.
E todos rumaram para a Can-
tareira, um recanto que muito
se assemelha a alguns dos nos-
sos lugares tljucancs. A viagem
durou; uma hora e trinta mi-
nutos. O assunto era a .visita
As instalações, e todos, com um
só motivo de justificado orgu-
lho, elogiavam a obra ..industrial
que se opera nos recantos, da
Antártica, cuja área ocupada,
de um e cutro lado da. ruá,
póde-se comparar da Praça 11
de Junho A Ponte dos Marinhei-
ros, mas Áreas absolutamente
quadradas I E' simplesmente es-
pantoso I

Na Cantareira estava marca-
dá a realização de um almoço,
oferta tombem da Antártica.

E ainda uma vez as Jornalis-
tas cariocas tiveram que 

'orgu-
lhar-se: esse-almoço mereceu a
honra de ser-presidido pêlo Dr.
Bento Vidal, presidente da Com-
panhia, que se fez acompanha*"
de todos os 'diretores» Nao pó-deria ter feldo -mais' cativante a
gentileza, é, á meu lado.' o pre-sidente exaltava a obra dos Jor-
nallst.as especializados, do Rio
e de SSo Paulo, dizendo-se sa-
tlsfeito em poder. estar ligado
ás duas embaixadas.

. Foi u ni > almoço excelente,
cheio de humorismo, de troca-
dllhos. de anedotas, de contos
e de discursos, sendo necessário
destacar os do ilustre presiden-
te dá Companhia, os do Sr.
Pamplona, de Valdo—dro e de
Gumerclndo Fleury.

Ainda outra vez agradeci, è o
Barão, popularisslmo em Sáo
Paulo, levou, cem sua extremo-
sa esposa, dois encantadores
sobrinhos, qüe.- ao violão, can-
taram coisas lindas.e que foram
constantemente .bisadas. ••

Três ¦ horas durou o almoço.
E só ás 18 horas partiam todos
da Cantareira, cujas, belezas
devo exaltar, e é, como bem
disso o Dragão, a Suiça pau-
lista. -•

Assim passou-se o dia de Sa-
bado, 26, num. ambiente de aml-
gos e de absoluta, fraternidade.
Como brasileiros, de IA saíram
todos agradecendo a Deus o te-
rem nascido sob o manto pro-
tetor. do Cruzeiro do Sul. por-
que, em verdade, quem vê Sfto
Paulo, através dos' seus encan-
tos. dá' magia admirável/ dos
seus- palácios e da riqueza das
suas industrias, só tem motivo
de se considerar muito mais
brasileiro! E foi essa a minha
emoção. Não só a què senti.
Todos viveram sob esSa emoção
de bra—-idade, de amor A nos-
sa grande e estremecida Pátria I
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te, tendo a diretoria jA tornado
todas as providencias para que a
mesa. -¦ se revista de grande brl-
lhantlsmo. Um excelente "Jazz"
cadenclará as di ..sas, que terão
transcurso da 20 ás 22 horas.

Uma noticia que foi aceita com
geral agrado pelos admiradores
do Lorde Clube, é a do passeio
marítimo que serA realizado no
dia 8 de IT-vembro a bordo do
navio "Mocangué". Um movi-
mento de simpatia já se começa
a notar e os convites'pata. essa
excursão marítima estão sendo
mui'."» proc ados o que demons-
tra o Interesse reinante nos
meios recreativos. - , _. ,

Dois "jazz" de renome abri-
lhantarfto as dansas a bordo, o
que constituirá, por certo, uma
garantia de exlto para essa fes-
tivldade com que o clube alvi-;
rubro assinalar A mais umá bela
vitoria.

Fraternidade Lusitânia
A FESTA

EUDITA A
DB DOMINGO —
NOVA DIRETORIA

DEMOCRÁTICOS
A .-OXIMA FESTA DA«GUARDA NEGRA"

Me ano os Democráticos n-
•olveram iniciar a temporada
«sarnavaleeca desde agora.

E" assim que, ha dias, o grupo
doe Independentes realizou um
grande baile, que alcançou in,
vulgar sucesso.

Agora, toca a vec A "Guarda,
Hegra". O seu generallssimo jA
deu- o grito -. sentido! E quer¦Munir o pessoal para o grupo
promover ainda para este més
«strondosa Xesta, no "Castelo"
pa íóra dele, na Per ha.

Todos hipotecaram sua sol1-
«_ttledado ao presidente da ia-
__nge preta e branca.

Assim, é fatal que dentro «le
poucos «lias o Clube dos Demo-
mtmticos realize uma grande fes-
ta. por iniciativa da "Guarda
K(_ra,*. . ,

•ftfs-ical Carioca
rO 

PRÓXIMO PIQUE-NIQUB
DA -ALA DOS -OBERBOS"

Merecem aplausos esses rapa»
Ms da "Ala dos Soberbas'*,
pois ha dias ofereceram um
formidável angu A baiana e
•gora irão proporcionar um
grande plque-nlque em um*
das mais encantadoras praias
dessa "Cidade Maravilhosa."

A' frente dessa "Ala* encon»
fcram-ae os valentes recreatlvis»

tas, Nicanor Gávea, «-.valdo
Rosa, Alcindo França, Malagrl-
ce e outros, que proporcionam
sempre horas de verdadeira ale-
gria entre a turma "carioca."

A. R. Inhaúma
O ESPETÁCULO DE SÁBADO
BM BENEFICIO DO SR. RO-

MEU SOFIA

Parra Sábado, seai re—lixado
no a. R. Inhaúma, A rua Fa-
dre Januário. 117, um lmponen-
te espetáculo, onde subirá A
cena a Interessante opereta•Amor de malandro."

Esse espetáculo que terA lm»
cio ás 21 horas, será cm bem.-
fido do Sr. Romeu Sofia, que
se acha gravemente enfermo.

Dado o llm a que se destina
esse oenetlcio, é provável que
acorra ao bem confortável clube
uma enorme assistência."Amor de malandro" que está
sendo ensaiado com afinco,
agradara por certo aos frequen-
tadore;, que sabsrão aplaudir os
grandes amadores do corpo ce-
nico.

Lorde Clube
.' DO..-ÍNOUEIP».. DO DIA 11

E O ORANDE PASSEIO MA-
RTTIMO

->lo preximo Domingo, reali-
sa-se nos salões do "Palado"
tuna concorrida reunlio dansan-

Domingo próximo, realizar-se-A
nos salOe» desta simpática agro-
mUçfto recreativa, uma encanta.-
e_>ra "veeperal dan—inte",' cujo
transcurso seri das 17 ia 24 ho-
raa e as danta» terio abriu»—.ta-
das pela excelente orquestra "Yan-
kee-Jaz--'*.

Esta é a primeira reunlio pro-
movida pela diretoria que xecen-
temente vem de ser eleita, de
conformidade com a* leis estatu-
tarlaa que regem oa destinos da
querida sociedade recreativa. <

Será pola, um «motivo de Justo
Júbilo «a cerimonia que ent&o ve-
rifle—-sc-i nesse dia, pela passa-
gem doa altos destinos da casa
a novel administração, ocasláo
esta que por uma disposição pro-
tosolar ter&o oa aeus associado»
a oportunidade de sua apresenta-
çio.

Reallzou-to em 29 de Setombro
ultimo, a assembléia geral ordl-
narla em atenção as leis estatu»
.tarlaa deate prestigio—> clube.
Iniciado os trabalhos is 21 horas
e 40 minutos, aob a presidência
do aseoc—do Antônio Brlar, ee-
cret—riados por Augusto Matos e
Augusto Fortuna; espós a leitura.
da ata anterior que foi aprovada
por unanimidade, passou-se i or-
dem do dls. O Sr. Osvaldo Porto
fes » leitura do relatório refe-
rente & gestio finda, relatando
minuciosamente e «m ordem cro-
_ologlca, os trabalho» executados
por este. od_lnletração. Em se-
gulda. lnlclou-ae a segunda par-
te «los trabalhos; o Sr. Antonio
Oort-i-, relator do Conselho Fls-
cal, após brilhante oração, apre-
santa em síntese, o seu parecer.
Ape. a, leitura dease, que tom-
bem, «gradou bastante, acresceram
aa seguintes conclusões: a) qus
fossem aprovados todos ot atos da
diretoria, por te acharem em per-
feita ordem • julgados verídicos e
acertados; b) um voto de louvor
4 Imprensa, pelos relevantes ter-

BAN G1T CLUBE
As suas festas — A excursão a Paracambí -

- O pomposo baile em homenagem á "Rainha

da Primavera" — O C. C. C. será
convidado oficial

A conceituada . sociedade da
rua Estevão» tém realizado, ulti-.
mamentè uma serie de brilhan-
tes festas, atraindo a írequ-ncia
de inumerosas famílias, da loca-
Udade. .','.,
. Ainda Domingo ultimo a sede
esteve repleta. Por iniciativa do
Clüvldine,-foi feita; uma ligaçfto
especial com o aparelho de ra-
dio no saláo e Instalado ao fun-
do do palco um ImprovUádo éçi-,
tudio. Como locutor serviu o,
jovem René tte Freitas, que fez
uma saudação ao JORNAL DO
BRASIL. Com acompanhamen-
to de violão cantaram Norber-
tino, Miguel e Nllton Passarl-
nho, e por ultimo a-Srta» -He-,
lena Baldlssarini. Ao microfone
falaram tambe_í:_s' Rainhas- de
1930 e 103-, respectivamente,
-vete' Lemos e Lídia Saísse.

Atendendo ao gentil convite
recebido do Casino Brasil In-
dustrial de Paracambí, a direto-
ria está organizando uma gran-
de embaixada composta de dire-
tores, senhoras e senhoritas fre-
qusntadoras do clube, que- Irão
levar o abraço da fraternidade
aos recreatlvlstas do lindo ré-
canto fluminense, no próximo
e_a 24. •'•_'¦"_.

O nosso auxiliar em Bangu
foi convidado para fazer .parto
da embaixada banguense.

E' provável que os excursio-
nlstas sigam de ônibus, ou auto-
moveis.

O GRANDE BAILE DE 31

No dia 31 será realizado o
grandioso baile que a diretoria
oferece em homenagem a S. M.
a Rainha da Primavera de Ban-
gú, a gradosa Srta. Ivete Le-
mos. Um _ob-rbo programa está
sendo elaborado pela diretoria e
comissão de festejos e sob a ori-
entaçfto do Sr. Manuel Soares

de. Vasconcelos, administrador da
fa.ri*-a'.>ae teddos local. A or-
namenteção da _éd. será exe-
cutada pela conhecida: cosa "A
Rcssiral", que vai transformar o
undo edif.cio cm' um jardim cn-
cantado: As dansa. serão movi-
méntaeiàs pela. "Jtt—i" de Napo-
leão Tavares, da Radio Mayrink
Veig'a'"e pelo aplaudido" conJu.no
"Mtropo.è Ja—i!*. No palco
serásj-lnjíalaao. um -.microfone
com dois- poscantes alto falan-
te. Unia-grande comissão em
automóveis irá á residência de
S. M. afim de conduzi-la a
sede, fazendo por essa ocasião
uma ligeira passeata pelas prin-
c.pais ruas da localidade. Che-
gados A':-víde, havcrA uma lnter-
rupção,"'.noa dansas, áflm. de
proesder-se A solenidade da co-
róação da Rainha.

No palco será armado um lu-
xuoso trono e somente terão
acesso a e-se'local os s.nhores
Dr. Manuel Guilherme dá Sll-
veira e senhora, Manuel Soares
de Vasconcelos e : senhora, ai
comissões designadas, .os jorna-
listas pr.sentes e a diretoria.
Usará da palavra, em homè do
Bangú Clubs, o orador oficial
Dr. Guilherme Pastor, que em
nome da diretoria fará oferta
de uma rica Jola A S. M.

A solenidade da coraação seráafeita pela Ra.nha de 1835, te.
nhorita Lídia Saísse.

O O. O. C. SERA' CONVIDA-
DO OFICIALMENTE PARA A

FESTA
O Centro de Cronistas Cama-

valescos (C. C. O.), a brilhan-
te entidade áe Jornalistas, serA
convidado of.clalmente para A
festa de 31 em hom-nagem A
Rainha da Pr;».iavera de Ban-
gu. N—se sentido a diretoria dá
pujante sociedadg JA teve um
entendimento com o nosso auxi-
liar cm Bangu.

baixada, composta de diretores,
senhoras, senhoritas e a "Ra»
Inha da Primavera" de Bangú.

. Em homenagem aos visitantes
e como originalidade, será dan-
sada, As 24 horas, uma quadrl-lha francesa, rigorc-amente
mareada.

A atual administração do Ca-
sino está organizada da seguiu-
te fôrma: Valentlm Rodrigues,
presidente; JoAo Bollo dos San-
tos, vice; Ciro de Sousa, secre-
tarlo geral; Eugênio Carvalho,
Io secretario; Athalde Cid Ma-
galhães, 2° secretario: Joaquim.
Frederico, Io tesoureiro; .José
Clementino Cardoso, 2° tesou-
relro; Oscar de Azevedo, Adol-
io Alonso e JoAo Moreira, do
Conselho Fiscal,' e direção des-
portlva Joaquim Pinto Azevedo
e Wanderllno Silveira,

Breve publicaremos ¦ o . pro-
grama completo dn festa.
Flor dá Lira de Bangú
Ò GRANDE PIQUE-NIQJE

REALIZADO EM _TAO_*..U8-
SA* — A TARDE-NOITE DAN-

SANTE DE DOMINGO' Como noticiámos, com abun-
. dane—, de . detalhes, realizou-se.
Domingo passado, na aprazível
praia de Itacurussá, 0 gran-
dioso plque-nlque promovido
pela diretoria da Flor da Lira
e dedicado em homenagem áos
Senhores Edgar Teixeira Bas-
tos e Sllvlno R. do Amorim.

Foram vencedores das provas
desportivas exs seguintes menl-
hos e senhoritas! l** prova —
"Ovo na colher" — Senhorita
Maria Faria — Prêmio da Casa"C—uza"; 2a prova — Corrida
de agulha — Senhorita Izaura
Rosa e Milton Menezes — Pre-
mios da Casa "Combate"; 3*
prova — Corrida, 100 metros,
para meninas — Maria de Sou»
sa — Prêmio da casa "A Van-
tajosa"; 4* nròvá — Corrida em
sacos — Vencedor:. Sebastião
de Sousa.— Prêmio da casa
"Três Irmãos"; 5a prova — Ca-
bo de guerra -—Prêmio ofere-
tildo pelo Sr. Edgar Teíxdra
Bastos, Serviram de juízos os
Senhores Edgar .Bastos, Irlneu
Silva e Francisco Teixeira.

por intermédio do JORNAL
DO BRASIL, a diretoria agra-
dece as. atenções de que foram
alvos, por parte dos autoridades
policiais de ItacurussA, aos dire-
tores do ItacurussA F. C, ao
comercio de Bangú e ao con-
junto : musical - do Sr. Deocll-
des..,

. Dcrnlngo, haverá estante-
ante tarde-noite-dansante. Dro-
.movida por um bloco, do qual
.destacamos os Senhores: -•-
JOão PéixotQ, dá .Silva, Idaleto'Tavares,. Edson -Campos, Vítor
dos Santos..è Edgar Telxelr*.
Bastos. Haverá numerosas sur»
prezas e as dansas serão mo-
vimèntadas por uma oMnia
"jazz-band".„,

PELOS BLOCOS
União das Flores

O AN-V-TRSA—IO DE ELMANO
NHVBS ' 

Elmano. Nevee, o simpático e
multo querido "unlonlsta", cuja
aç&o eó tem tido produtiva, como
amigo e como societário, faz anos

vlece prestados a Oasa; c) um.
voto de louvor i» ooml»r~e» II-
liada»; d) u«» voto de louvor «o»
ae-ooiadoe que mal» «ócio» pro-
puzeram no decorrer desta gestão
e finalmente, um voto de profun-
do agradecimento ao» diretora»,
presidente, l.° secretario a 1." te-
aourelro, respectivamente Auguj-
to Fortuna, Osvaldo Porte»- • Al-
varo Amaral. Após a leltuVa, dls-
cu—Ao e aprovaç&o unanime, pam-
sou-ee i elelç&o de novo» cor-

CASINO DE BANGÚ
A grande homenagem ao cronista do JORNAL

DO BRASIL — A semana dos amadores
A distinta Sociedade que tem

a sua -éde a rua Fonseca, inicia-
ri no próximo ella 10, a -emana
do» amador»», eom a representa-
çio da alta comedia en» 3 atos
do consagrado autor, Juracl Oa»
morgo, intitulada o Bobo do Bel.
O referido espetáculo teri dedl-
cado ao» ootoolado» do Casino «
__—_». famílias, ficando resolvi-
do uma nova representação em
homenagem ao Sr. Juracl Camar-
go, logo apó* o eeu regresso da
Republica Argentina.

Para a «men* dos amador*» a
diretoria elaborou caprichoso pro-
gran»», cujo Inicio ter* no Sabá-
do. Mum do» entreato* ««ri feita
uma fotografia de todo» os qu*
trab-lh&xx- no corpo de amado-
res. O presidente do Otslno lar*
o discurso ofidal da festividade.
Ao terminar o espetáculo a dire-
toria oferecer* uma farta mesa
dj dooe» a bebida» tinas ao» com-
ponente» do Corpo Cênico * aos
represenuntes da Imprensa. Do-
mitigo 11, seri levado • efeito uma
domlnguelra que «e prolongari
ate is 34 horas, twnde que os
amadores do Casino. lr&o receber
um» significativa homenagem da»
Turnas d_ Chupeta I Catolé, fa-
Undo o Sr. Ari Costa Viana.

No dia 31 do corrente os s_!c_s
do Casino eer&o engalanadoa para
o grande baile organizado pe!_
Turma da Chupeta dedicado a
Turma da Interrogação, segundo
nos consta o referido baile teri
abrilhantado pelo "Jar— Ro-alien
e Shangal". A Turma erti empe-
nhada. pora qua a ar-__enta._o

Mja confiada a uma daa not-u
melhores cata» no gentro para
qu» o Caaino nesae dia ae torne
uma verdadeira maravilha.

O» Srs. Antenor Ferreira e Hen-
rlqu» Detstrl. Ji confiaram a tia-
bortçio do programa, pala a Iss-
ta em homenagem ao Sr. Romeu
Aréde, »os competentes amadores
do nosso "broadcartlng" «Sr». Ma-
nuel Moura (Vivi), a Bllecm Ge-
raldlno (Du'du'1. Estes senhore*
estio encarregados da bora de Ar-
te além da representação de uma
comedia pelo corpo de amadorc»
do Casino.

A destrlbulç&o dos papaia pora
a representação do Bobo do -lei,
foi confiada ao» distinto» ama-
dores:

Dr. Paulo — Rei do Açúcar —
Henrique Oí-trl: Aristldes — Bo-
ba do Rei — Antenor Ferreira;
Américo — Amigo de Paulo —
Francisco Monteiro; Alberto —
filho de Paulo — Geraldo rran-
co; Joaquim — portuguêa ricaço

Fran—tln Pire»; Z_-e Mario de
Oavalho; Lu'lú — Eurlpede» rsoa-
rei: Mme. Lorousae — Intima d«
Paulo — Elo- Siqueira; Zllta —
lrmi de Arlstide» — Altte Silvei-
ra; BIze» — filha d* M. "-orou. —
Nllsa Mendes; Rute — declama-
dora — Eli Drumond: Conatencl*

mulher de Joaquim — Rute
Guanabara; Maria ei» Graça —
Tosca Drumondi Joana — criada

NUda eilvelra."Ml»-en--o*n-" «* Ant-nor Ter-
relra • Eduardo Roeh» — Poníx
Kulilio Drumond: cenografia W

3& Pinto e Anibal de C—:—»'._**.

po» gerentes, cabendo o
lha de escrutlnadore» aos Sr».

traba-
Ot-

baldo Feri—ndet • Aparlclo Kls-
aua. Esta parte doa trabalhos
foi adiada em virtude do edlan-
tado da l»or*i e a 6 do corrente,
devidamente autorizada realizou-
ss a .ua continuação, na qual
foi eleita para reger o blcnlo
1036-1037, . a aecuint- diretoria:
Presidente -— U-iurlno Correia;
vlce-preslcUnta — Antônio Brlar;
1.» teoretarlo — Artur Madeira;
a.0 secreterio — Durval Viana! 1.'
tesoureiro — Álvaro Amaral (re-
eleito): 2.° tesoureiro — Adelino
Guod-s (.reeleito); 1.» procura-
dor — Antonio Bento Correia;
2.° procurador — Mannel Leio;
1.» diretor fltcal — Manuel PI-
nhelro (reeleito); 2.° diretor fls-
cal — Jorge Couto (raelelto); bl-
bliotecario — Zaldivar Nobre; dl-
retor desportivo — Geraldo Arau-
ja; Conselho P_cal: — Augusto
Fortuna, Osvaldo Porto, Jc»é Mo-
relra e Favreud.

Casino Brasil Industrial
A ORANDE. FESTA DO DIÁ

31 — COMPARECERA' UMA
EMBAIXADA DO "BANGU'

CLUBE", INCLUSIVE A "RA-
INHA DA PRIMAVERA"

No próximo dia 3* serA rea-
Uzada, na luxuosa sede da que-
rida agremiação de Paracambí.
um» grandiosa festa dansante,
oferedda em homenagem A es-
forçada comissão encarregada
da ornamentação da sede., »
composta das seguintes senho-
ras Tereza Silva e Tereza Fre-
derico e senhoritas Jftslr Sil-
va, Juracl BUva, Neuza Coe-
lho, Edlth SUva, Flô-delys, Al-
demira Teles, Conceição Pires,
Neuza de Castro, Ori andina Bl-
tencourt, Adelia Bitencourt, Sr-
mllla Ramalho. Elvlrr» Rama-
lho. Ivete Rodrigues, Celeste
de Sousa, Clell» de Sousa, Diva
Cortes, Araci Costa. Niva Cór-
te*. GuiUiermlna Garcia, Ma-
dalena Carola e Carmen Cur-
tinhas.
Procurando emprestar o maior

brilhantismo A festo, Valentlm
Rodrigues, o esforçado presl-
dente da festejada sociedade,
por intermédio da diretoria,
acaba de convidar o «Bangu-
Clube" que. dessa fór_*, com-
parecerá com uma grande em-

SR. EIjMANO NEVES

hoje. Eis»: fato constltu? motivo

Ê_:_ 
Ju.tXcadas a.tgrias, poi3 o

lmano có tsa» conquistado anil-
gos, entre os quais ee dictacam.
tambem, os «us colegas da Poli-
cia Civil, de onde é eerv-ntuarlo
dedicado e veterano.

Logo & noite, em eua re-lü-n-
ela, x' rua Jo-o Romaria, 07, El-
mano Neves oferecjrá, uma rece-
pç&o aos eeus companheiros e
amigos.

VARIAS
Homenagem a Pi!_.

Drumond.
SE—A* REALIZADA NO PRO-

XIMO SÁBADO
A homenegem muito merecida

qu. amig:« e admiradores do Sr.
Pilar Drum-nd Ihs preparam, cc-
ri rcaliz-da no prexlmo ssbado,
is 23 hora», na Urca, «cu cujo
rcEviUs.-.nte aer-lhe-i oferecido
um banquete.

O «—tin—do redator do Correio
da -—.nha.. e principal fundador
do C. C. C, teri ensejo de tes-
temuniwr, e' a uma ves a tole-
—Idade do grupo do amigos que o
acompanha e tambem a cces&o
dot jornalistas eepecialIsados qus
formam o Centro de Cronistas
Oaroavalescca.

Esse eentlmento de emlsad»
e easa eolldarledade, Pilar D-u-
mond vt ri reafirmadas na feita
intima de «abado, cuja pr—Iden-oi» caberá ao Sr. Conego Olím-
pio de Melo. -.efeito do DUtrito
Federal, em cujo gabinete o ho-
mentgeado trabalha como re*»e-
»«ntante do Correio '» M.r.há.

Alem da repreteotaçio eloquen-
te de oicmenfca de tedas as cate-
gorlas csoclais, estarão precentes i
homenagem da eabado todos oa
Jarnúl_ta> acreditados Junto i
Municipalidade.

As ideoóes podam ser feltaa
até Sexta-feira, is 17 hora», ou
eom o Sr. Lourlval Pereira, que
te encontra na tala de lmiprenti
da Prefeitura e na A Batalha, ou
com o Sr. Romeu Arèda, redator
do JORNAL DO BRAS—i..•

No dia imediato, Domingo, ts-
ri «aluada uma outra festa ln-
Uma na residência do homenagea-
do, devendo a ela comparecer
tedos oa seus amigos.

INDISCRIÇÕES
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MUSICAL CARIOCA — A "Ala dos Soberbos* cercada de- Jornalistas e conrlra-, par isarllii ilultima festa realizada .'¦'':::• ."'•".'.¦-'•." ¦'¦:¦'').

rloeas, venceram cite.- por 15x1!
O "Balukubacho". no entanto, dl-
«ia o surlval (Bojudoj, ainda"er*-- -y'-.ti", o :ti:3.c!.'..», • ' ."

No "Musical Carioca" õ ataque-
ao anTjii —tà>.: firme. Só mes-
tro. "Ant: " apeu cinco veses.
_' tambem ablscoltou um pratl-
nho extra. Esse "AntoniCo" é gu-
losol.,s

A Banda Portugal, deve ficar vi.
gll-ntc na porta. Não eó os ca-
valhéiros ¦¦•em ¦ ob—irv dos.
Ha multa coiea a abservar no
contigente 'feminino... Que. n&o
durmam os diretores! Nio.dèecan-
sem i... »"'-:.ei™;ml ..

Nio obst-nte a aposição que
foi feita, embora Isoladamente, a"_"-. da Prlm ."•' "oi um grar.-
de acontecimento na Fraternidade
Lu-ltanla. Dcasa forma venceram
as moças. -S f"l um 'láo bem
aplicado!...

o "Replníoa" pastou um máo
quarto de hora, em S. f_u—,...
o "Bojudo", -empre Igual, "ban-
cou" o inter. _ntor e mestre. Al-
varo conseguiu respirar no Ca-mo
Antártica!...

A "Vls-nha fai:.délra" vai de
mal a pior! Com o êxito endia-
brado", o pobre reconto pacesari
a sei- integr-lmente, a Abiselnia
leopoldinense... Integralmente,
porque' quasl integral Ji e ha
multo tempo...

turma d: C. C. C. recebeu
em Sio Paulo as mala vitrante»
aclamações. *.._ 1-r os .Jornais
paulistas para te avaliar da apo-
teòse. Agora é eó aguardar o mis
de Junho!...
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O munde di multas vo]to»!..,
Imaginem, disl» o Todj. que "creu'
Plr—i, do -rndltbr-'.- de Ramos,
trabalhou e... gatteu para que
vencesse a candld-".- do Novtls!..
X foi "aeu" 1'ovalt o rn»'-- Inl-
mlg- d» "ralnha.mil", de saude-
04 memor!»!...

No Jo*-;» de : •-rUl. on» 5. Pau-
Io, sm pleno campo d» Porturr-e-
ss, entre cronlrjUs paulista» e ca-

Correios e Telégrafos
O Dr. Leonldas de Menezes,

diretor geral do Departamento
de Correios e Telégrafos, assinou
as seguintes portarias:

Suprimindo as linhas postais
de Bodocó a Novo Exu e Bodoco
a Ouricuri; criando a de Novo
ExU' a Ouricuri por Bodocó com
56 quilômetros de percurso e _»u-
montando o- custeloi. anual das
linhas de Senador . Pompeu—
TauA, de aBturlt6-A Pernambuco
e de Limoeiro a" Alto Santo, to-
das da Regional do CearA. _Suprimindo á linha de Eu-
xenita a S. José dos Paulistas,
criando em sua substituição a
de S.' João Evangelista a S. Jo-
sé dosPcyllstas, na Rsglonal de
Minas Gerai-»' f. '•'

Determinando que passe a
servir; pelo prazo'de CO dias, na
ogencia postal telegrafica de
Poços de Caldas, o auxiliar Os-
/aldo Rodrigues Leito.

Na Diretoria do Pessoal foram
concedidas licenças, para trata-¦nento de saúde, aos seguintes
.'uncionarlos:

Nelde Aguiar Rsguefe, auxi-
liar do segunda clas_o, da Dire-
toria Regional do Distrito Fede-
ral, três meses, com venci-
mentos.

Adolfo Lopes Trovão de Mclo,
auxiliar de primeira classe, da
Diretoria Rcslonal do Distrito
Federal, dois meses, cora venci-
mentos.

Rodolfo Álvaro Smitli de Vas-
concelos. Inspetor de Unhas de
segunda classe, um més, com
ordenado, para tratamento tie
saúde.

Maxlmlano Apollnario de OU-
veira, mensageiro de prlmoira
Classe, contratado, da Diretoria
Rsnloafll de Santa Maria, um
ano, com a mensalidade Inte-
gral.

Luis Gonzaga Quadro, mensa-
geiro, da Diretoria Regional do
Para. seis múses, com dote ter-
ços da diária.

João Pompeu de Sousa Maga-
Ihães, inspetor de segunda das-
se, da Diretoria Regional do
CearA, sete m-ses e tr—> dias,
com todos os vencimentos.

Manuel Passos da Costa, guar
da-fios de quinta classe, da Di-
retorla Rsglonol do Distrito Fa-
deral, um més e dezenove dias,
com dois terços da mensalidade.

Erotldes Josó Augusto, etsrven-
te da agenda de S. João d_l-
Rei, subordinada A Diretoria Rs-
gtonal de Jul- de Fora, dois mê-
ses, com dois terços de ordenado.

Josó Edgar Catão, auxiliar ds
segunda classe, ds Diretoria Rc*
gional de 3. Paulo, três meses,
eom ordenado.

OtUia Meireles Caclqulnho,
ajudente da agencia de Janua-
ria, subordinada A Diretoria Re-
gional de Diamantina, um ano,
oom vencimentos.

Mario dos Santos Parreira,
auxUlar de primeira daase. ria
Diretoria Regional do Distrito
Federal, três meses, em profro-
*__ls' Marinho de Oliveira,
chefe dos Service» Econômicos,
na Diretoria Regional do Rio de
Janeiro, seis meses, com vend-
mentos.

Nair Gomea Lucas, auxiliar de
segunda classe, da Diretoria Re-
gional do Distrito Federal, um
més, com ordenado.

Na mesma Diretoria foram
despachados os seguintes reque-
riraentos:

Francellsio Alves da Sousa,
guarda-nos, diarista, com exer-
ciclo na Diretoria Regional de
8. Paulo, pedindo a sua nomea-
çio para o cargo de guarda-
fios de segunda classe. "Aguar-
de oportunidade".

Osvaldo Sales, guarda-flos,
diarista, com exercício na Dire-
toria Regional dc CorumbA. pe-
«Undo a sua nomeação para o
cargo de guarda-flos de segun-
da dasse. "Aguarde oportuni-
dade*.

Firmlno Crua. . tsTiarela-flos.
diarista, com exercido na Dire-
toria Regional de Mlnaa Gerais,
pedindo a sua nomeação para o
cargo de mestre de Unhas."Aguarde oportunidade".

ArUdo de Araulo Lírio, men-
sageiro, da Diretoria Regional
do Espirito Santo, pedindo a
devac^-o da gratlíicraçao que lhe
foi coneredlda cm virtude do De-
creto n. 24.768. de 14 ds Ju!"---2

de , 1934. "A situação dos dia-
r.stas estA resolvida pdo rea-
justamente feito recentemente."Arqulve-se o processo"»

Lafayette Câmara, telegrafls-
ta de terceira classe, com exer-
clcio na Diretoria Regional do
Amazonas e Acre, servindo por
90 dias na Estação Central Te-
legraflca, pedindo a concessão
de quatro passagens pelo Lloyd
Brasileiro, para serem indeniza-
das pela quinta parte do seu
vencimento mensal» "Autorizo".

Antonio. da SUva BiUio, guar-
dà-flos, diarista, com exercício
na Diretoria Regional, de São
Paulo, pedindo a sua nomeação
para 0 cargo de guarda-fios de
segunda classe. "Aguarde opor-
umidade".

João Cândido de Araujo, guar
da-fios, diarista, com exercicio
na Diretoria Regional de Minas
Gerais, pedindo a sua nomeação
para- o cargo de guarda-fios de
segunda classe. "Aguarde opor-
umidade".

José de Araujo Lima, telegra-
flsta de segunda classe, da Dire-
toria Regional de Pernambuco,
solicite—ao seis meses, de licen-
ça prêmio. "Indeferido, visto
iiãó contar novo decênio, em
condições de lhe t—segurar 11-
cença prêmio por mais seis
meses".' Heitor Varela da Costa e Fa-
ria, telegrafista de quinta classe,
da Diretoria Regional de Co-
rumba, solicitando averbação
nos seus assentamento do tempo
de serviço que prestou na Esta-
ção Meteorológica de Aquldaua-
na. "Deferido para o fim de
constar dos assentamentos como
simples anotação".

Manuel Costa, baldeador de
malas, da Diretoria Regional do
Distrito Federal, pedindo retifl-
cação de seu nome para Manuel
Antónlo!fda Costa. "Deferido".

BANCO ALEMÃO
TRANSATLÂNTICO

1886 — 1036

Pàrã'cómemorÊ.ro quinquages-slmo aniv.rsario de sua funda-
ção o; Banco Alemão Transatlan-
tico pubUcou um. magnífico livro
ilustrado por esplendidas ¦ágins
fortes, apresentando aspectos'das
diversas cidades onde opera, ou
dos edifícios onde funcionam as
suas filiais.

Cincoenta anos não é multo
no correr da historia: multo po-
rem representa na vida de uma
empresa quando o seu desenvol-
vimento so opera de maneira
assombres:», aparar ''i ambiente,
em qü2 se opsròu ter »'*ln cri-
vado ds dlfioulãades, como as
que-ac--:. de atravessar a Ale-
manha.

O livro acompanha esse desen-
volvlm-nto desde o seu inicio, a
2 de Outubro do 1886, com um
capital ri'"'..vãmente pequeno
d: dez mllhóes ds marcos, do
qual só uma quarta parte reali-
zada. Jâ cm 1007. aos 5 de A_os-
to fundava a filial de Busnos
Aires, que t.vs logo de luíar
com a oriss ar~:-'.!na.

Em 133G outra filial era abar-
ta em Valparaiso, no Chils, ondo
tsve tambem ds sup irar outra
crls:: sucedaram-ss as agencias
ds Iqulqus. Santiago, Concspslon,
Valdivla, Antoíogasta, Osorno,
Puerto Montt e Arlca.

Em 1904 foi r.b.rta a íiü. de
E-rc—ona; em 1005 a de Lima e
ds La Paz, onds acabou ficando
unico banco estrangeiro; em
1003 a ds Monte»'idéu; em 1S07
a ds Madrid, e ciitras pequsnas
açsncías na Argentina e no
Chile; e, finalmei.;., em 1911 foi
aberta a filial do Rio ds Janeiro,
e em 1913 a de S. Paulo.

Este é em resumo o desenvol-
vimento do Banco Alemão Trans-
atlântico; os gráficos qus acom-
panliam o Uvro dão uma idéia
dessa surto: o ativo total qus cm
18SS era ds cisis e meio milhõss
ds marcos atingia em 1028 a 4S6
miUiOcs para descer em seguida
a 210 mlll—os ds marcos; o sal-
do cm caixa era de 39 milhões
de marcos cm 19-5, o os empre3-
tlmos elevavam-ss a 130 milhões,
sendo de 140 mllhóes os deposl-
tos.

Outros gráficos e mapas flgu-
ram no llv*.o, dando assim inte-
ressí especial para seu estudo;
é certamente 

' um volume que
atesta a pujança do grande es-
tobslcclmento bancário, qus pode
orgulhar-se do caminho percor-
rido neste meio ssculo de ope-
rosa e brilhante existência.

-*?¦>¦ 

A opinião de nossos
leHores

oo^ibatzrcrrio o __c_—so
A pj-poelto de ne_a adverten-

da» eco.» o exce-o do ruído», re-
eebemo» de um do_ noeto» leito-
re» a carta infra. ...

Sr. Redator — M_» uma vês,
cm «ua ediçio de &---do ccupoia-
•• o mu preetlglcs.0 Jornal com
a qus-v-o da» ruldc» d» cidade, a
aull cs ncetos pcdeiej» publico-
Sirece terem reaclvldo ficar eux-
Sc». Oxali puci__em ts>d»~ fsacx
o me-xaol

Vel», per tx.mplo. ette caeo:
numeroso» morader—s &\s ruas
Vldconde de Plraji e _~r_o da
Torre, em Ipanema, atorm-nta-
do» dia e noite pelo barulho va.-
fernsl te uma garage de onlou»
estabdeclda naquela s:_une_». ru»
dirigiram- um mcmcrlal i Pre-
feitura.

8' doro que a licença para essa
garage, entre residências parti-
cul—es. nuncji devarla ter sido
concidlda.

Que «o menos, per—n, corrige-
se o erro, c_**nd«-a. Po!» bem:
a Prefeitura, mandou arquivar »
queixa. Por qu»? Per qur, alçu—»
morado.»*s dut-nici « cutro. que.
mero» Inquilino», podem _,ud*ir-
__ qua_--lo eatenderem, d-.r_.in

I 

atestado» graciceoe de que a tal
traraíce t tcleravtl. Haveri quem.
de bôa, fé, admita tal coisa? Pola
a Prefeitura conetd-rou tese» atea-

tado*. evidentemente gractoaaAeslnio 1n„i*_sselrc_, mal» **li__f
do que a quelx% ai—a«. áa ijur
merossos prejuelicadoe. W«gou,;-'a^*
tre tan to, ha pcuco tempo, lice—-
ça pata a amplUçio de,¦¦-¦pinm!'m_.
rage de automóveis, na rua; B*-
rio da Torre, quando !«_ |_>r
ge desee gênero incomedá ia-ite
menos do qiu as de' ônibus, «cri»
intenso trabalho n__urn_. •*»'«".:.

Paeeem por li as antorhisdef
municlpale, por voit»1 -4*'': «ieMír
noite e verifiquem; por d ftròe,
prios, se. ha quem po—«r» »J—rrnljrl

Perdôe-me Sr. s«dator, ott*
longo des-bafo"¦« exela-m?, tat—.
to cordialmente" r'S,-"

OOM V_sTiTA.-'A''.___rjè_Í_-!"Í!'
DA B_TOFIO____s* A POITirOr-¦"'¦o)cn__A .-•"¦':¦ •

Divulgamos; -com os r»j_;lis
n toe——rias, a carta que nas 'te»
dirigida denunciado IrreguUrKla-
des qu» ocorrem no _M»t>tr!o*íf-
ferino dé Oliveira, qus a BerniíU»
cenclx Pcrtugues» mantém, «i»
Jacarépaguá. •:.v;,-.-'i;*r.,t.

Sr.-Red-ttor — Leitores no*"—*)
nos procurarem por» re—osmtí
contra o tratamento que. é mí-
nistrado aos doentes lnterhadoè
no Sanatório Zeferlno de Ollvesi-
ra, que a Benlflcenoia Portusruèaa
mantém em Jacárépagui. ';*,-.-

Declaram eles' que a allment»-
çio ali é multo pre-c-irl» tm qui-lldF.de e quintldade.' Apphtitm-.e»
coeinhslro-ohef! como o retpori-
savel por essa ir_(mlarMarl_!-_i->
vens», ouslx-s Já tém sido• leva-se
ao diretor do Sanatório, maa". dl-
ante da indiferença deate.. apelam
daqui para a direçio *uprei_á
da Beniflcenda, ni esperança .«
que _".1a oroporclcnado aos pobr«edoentes um tratamento mais hu-
mano no qite cmííüáe 'i »s!'._íen-
taçfix». :,-.¦ ;'.; *..-.

Oa nosso !nforman-^a' ad:is.n:»_m
que vários doente», na lmposaibí-
Udade física de continuarem In-
ternados aU, em face dò tígimè
de aümentaçio exlfua e paotlnii»a que Os condenou o cotinh-ÍTO
do Sanatório. drltbr.raratt»'.'fugí;.
Qu.r no» parecer, que diante-.'dã
gravidade des-ss fito.», a dlrétí»-
ria da Benlíloencla deve m.ndar
:brlr um Inqujrlto Imediato caiafixar- rertcnrabillSadü'.. .': .' :¦':>'".'

O ENSINO PUBLICO *
A SEMANA DA

ECONOMIA V
Uma das ui-la ui.»ls lilci_ti-v.a tcmadiis peli Caixa __c_6-

mica do R.o efe -insiro e Inclui-
da no programa di "Samani dr»
Economia", que aqueiè Mt.ab«l«-

Iclmmto de credito popular vai
fromover 

de 26 a 01 de OUíubró,
. cies cadernos escolares. A 'es-

se respeito o Dr. Costa Sens. dl-
retor do Departaminto da Bdu-
cáçâo fez publicar o Seguinte «di-tal n. 317, que atesta pór tu»vez o Interesse que vio dj.per-tando as cómemôrctçôís dx^i._ft•5-mana,"Srs. Superintendentes da Edu-
oaçio Elementir, do Ensino T-cs-
nico Secundário Geral <¦ das Es-
colas Expsrlmintals, Dlréío.-« d»estabelecimentc*5 de ensino e pro»fe3so.-s. — A Caixa _roneml:a do
Rio da Janeiro, lncf.tuleio quécada dia mal» avulta na beucme-
renci*a publica, resolveu cômemó-
rer a "Samana da Boonomia". de
25 a 31 de Outubro corrente,
abinfio um concurco eonctatit-Vde
trabalhos de redaç-D, exercícios
d» calculo aritmético e qusstóe»de cisneias eoclais (prévld«_:laV,com desenhos Ilustrativos, ém ea-
domes ecpeclals, fornecidos pelareí-r!d.i institulçllo. '

Poaeréso concorrer os »lua o. de
4.° e o.° anos d_. escolte ti»»
mentar.s e os da» escolas tecnlr
Cià secundarias.

Os caderno.*, deverão ser pró-curados.' oom antessej-saalt, cos
sede» das respeTtliiis Svperlntan-
denoias. ' '¦ '.

Todoe os trabalhos dc. aiuqbssario feitos em torno do tésir»
geral — Economia e Previdência— sob a forma de sarti», dl»»«r-
taç*"js, diálogos, probleoljat, «te.Concluídos os trabalhos, em
oada escola a diretoria- r«meteri
i sede da Superintendência,' os
melhores cadern—i, adotando-s*
ni apreciação geral o» ugiil&ts—i
elementos: ¦ ;- -,"

a) cor.-eçio da lluguigem:
b) imasinaçic; . ¦;'.'.¦*•¦-''
c) estilo; " :-.:"
d) ortografia, caligrafia e Sm-

seio. -,',- »•»-
Selecionados oa cadernos, pile»critério acima referido, terio- em

mesmo» remetidos » este Depor-
tamento, que e— enviar* «o <5;n-
selho Administrativo dt . Cai-ta
E.onomlca, afim de serem Julga-dos por uma Comlssio sob a pro-sldoncla do Diretor d-> - Depart»»
mento.

serie atribuídos premi*», cena-
ta:_ os de caderneta», com o d«-
poeito de 50*000. aos d__en„ja<
cadernos que preencherem «s eso-
dlçO.s de seUçio Ji apinVa*daS.'"

Ette Drpirtamento, pratlamsm
Intcg.-ál 4po!o â lout1*'.*!' lalél*"
tlva da Caixa Econômica, espf—
e confia na máxima . Sa vonte
do professorado • entutiMrno t .
escolares, para irtalor ellílencl»
doa resultado» do certame, «nijea
fins social» tio digno» do» m*t_
francos aplauass. __,_-, >ifi

Distrito Pede.-U. S d« Outubro
de 1838. — <3ceta Bena — Va»-
tor" do Departamento da l_»*_ar
çio da Secretaria Oeral de IdUea-
çio e cultura do Dlttrita Tttfi-
ral".

"ARQUIVO rj-ITVXi—â—- '—1
MEDICINA" — A cl.ss» medlc»
etíi da ptrabtn» com o' ap«r«d-
mento d« mal» um» pubUoaçir»
técnica, que t "Arquivo MaoiO-
nal de Medicina", con-tltuld» ete
fiebas medica», extratos de re»lr*-
tos médicas a_tr»ngelr»» PS** U»

do» notsó» cUnlec)». Cos-T»
ta de 16 folhas de texto medi em,
-ub-dlvidlda1 em 33 f!chi», p-sr»
furadas de modo a terem faeil-
mente «eportdaa « lm«dl»tamen-
te cclócada» «m flcba-ií»."Arquivo Universal de Moeliai-
na" «parece duos v»*e» nor •*-*• •>
i dirigida por nome» luminoso*
da medlcln». o» ptotttaoeat ççaao
Ane» Dlee, Hellon Povo*. P******
Carréro. Jotué de C»»*»r_, P>***_*--
a! no Junior. «.letso Veloso « 3__
Bocanero.
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A CAMINHO DQ JAPÃO
(ESPECIAL.P.UtA.O "ÍÒRNAL pOraBASn.")

¦¦¦00U Por ÁA Y PIO CORREIA. *ljí.
(ÇontlflUfiç&o)-,.'. ' .'¦' .

fcWr,-;': •-.'¦-•¦..' ¦ .- . . . .
J- ^HDtJBTON — iJelxanao -Ciai-

vestou, o "Buenos Alies Mara'"
envereda,'., prudente, por um;cà-'-nal'.balizado, entre baixlos o
bancos de areia. Após algumas

7." Concurso de 1936 dò
JORNAL DO BRASIL

nials altos, se recortam ,no liorl-
zorive, èm silhuetas .negras.- ,,•.,'

. Atracamos ao sol posto, e logo
desembarcamos, Ávidos «de cb-
nlièéér.r a metrópole do Stil.> Pe-

Vidras desta paisagem monoto- ' rambulamos longamente por,Cg.-
ria-',— «,-areia « alternando - com
agua' — o «.cariai atinge a. linha
:cpetièirávè''penetro por ela.a déh-'
;tfó;''Yestrelto, tortuoso,- entre
roárigéns baixas, primeiro pan-
tonos; 'onde esvoaçom bandos de
garças: .brancas' A. aproximação
do .'navio, depois planícies onde
rséièrgiiem florestas dé poços-.de.¦pétrotóóv.' Desde - o primeiro- con-.
tacto -sente-se qúe ó.petróleo é.
soberano nesta terra do Texas;"A* '¦ estruturas -. esqueléticas dos
poços sào âs centenas, Isoladas

ióiií-r «;"iiíaiá freqüentemente; por
gpupos- de- dez,^ vinte, dncoen-,
ta.':'..';'? existem-nas até dentro
dágua; onde. hão ha- poços' em
fijnclónaméhto vêemisc troha-
¦lhosvde sondagem iniciados.'.A
sereia apita constantemente,' e
ctftiátantemehte* cruzámos outros
navios, quasl todos petroleiros,,
havios-.tariques de todas asr ná-
cignolidodes - e - todos : os ¦ toma-,
nhos ::~.escandinavos de-casco
cinzento, limpos' como cruzado-
rés;',-."cargueiros -''britânicos, des-
6ç£ ";«_üe. se encontram; em: todos
os portos- do. jnuhdo, desde Sin-
gápura até Odessa e desde Sto-
ckhblmo até"¦'¦ Volpòraiso, de\ pia-
cas! enferrujadas, pela salsugem
dos • clnoo oceanos, largas man-
chás vermelhas- alastrando-se
pêlo ; casco negro;! grandes na-
v'ibsrtànques:.-aniericanos,- com-;o
disco • da Standard': ria. chaminé
grossa ..è -'curta,' plantada á:. ré.
.Também; passam cargueiros da
frota /'Liberty", com o V azul
em iospngo - branco ha) chaminé,
descendo, para o móT, abrròta-
dos dé« algodão; . e rebocadores
microscópicos,- arfando ao-.ar-'
rastar imensas, barcaças. .Trafè-
gadísslmo^ este canal do Buífa-
rbíÇaypu, qüe custou 23.000.000
de dólares' á Unlfio, ao Estado
dé Texas e a' Municipalidade - de
Hqustón. .para transformar esta,
dé' simples cldadezinha costeira
xiVfia dos primeiros, portos ame-
ricanos, : com um movimento
anual de perto;.de 5.000 embar-
ca$es;" p maior porto exporta-
dôr de algodão dos Estados Uni-
dos, o -terceiro quanto à expor-
tiçâo- total e o sexto quanta ao
movimento global. -.
Ç.Pouçó à pouco, arvoredo' és-
pareô,-, .depois bosques cerrados
.substituem a monotonia dos ter-
rénos "gétrqllfèrps., De longe' em
longe,. uma casinha branca en-
tre.arvores, uni trecho, de éstra-
djrv." com um automóvel a .correr.
ije.-,.vez: .em ;quondo,, entretanto,
Siurge/ úma: .faixa desnudado,
çom úma. floresta de' poços oü
ifin grupo de tanques metálicos,'
úm- ;trapichè coni üm cargueiro
atracado: .paisagem, típica do
Eldorado .do século XX. Muito
ao ¦ longe, •' a fumarada intensatíe-um . poço. Incendiado.; Isto
prolonga-se- por cincoenta ml-
lhas : até que um . longo. cais de
cimento e '-': armazéns metálicos
anunciam líoustonY ' :
.Houston revela logo o que é':-•

uma metrópole' de trabalho. Não
êéV procurem, aqui recantos ppe-
ticos nem relíquias históricas.'
Apenas ufriá ou outra face re-
queimada sob um. "sombiero"
de: abas largas, de algum "cow-
boy" dos lados de El Paso, de
Sáritá; Fé pu de Port Worth,
lembra os tempos em que Hous-
tóri-.era a rústica e paupérrima
capital do "Estado da estrela so-
lltaria", antes da éra do petro-
leo, nos tempos <Je .Buffalo Bltl
e. de Slttlng Buli. Este ano, co-
riiemora-sé o centenário da ln-
dependência do Texas : por toda
a porte vêem-re bandeiras com
ai . legertda ; "Remember the
Alamo", ."Lembrai-vos do Ala-
mo-,-'cuja guãrniçãò de filhos
dó Texas foi trucidada até o ul-
tlmo homem, pelos mexicanos;"Remember the Alamo", que foi
o. grito de guerra dos texanos na
batalha de-San Jacinto, onde,
sob as .ordens do General Sam
Houston, afirmaram sua Inde-
pendência: Houston esqueceu o
Alamo é esqueceu San Jacinto;
mas os heróis dc 183S não mor*
reram em vão. Fechou-se para
Houston a éra heróica, e abriu-
sé outra, de trabalho e de prós-
peridade.

Abolidos todos os traços do
passado. Houston é uma cidade
como tantas outras cidades
americanas : ruas a ângulos re -
tos, grandes "huildiiigs", quéaqui,: apesar de seus quinze a
trinta andares, não se ousa cha-
niar.'dé "arranha-céu", "drug-
stores", • "flvè-and-teii-cerit-sto-
rés", multidão apressada en-
chendo as.ruas. quasl todos os
homens'; dé chapéu, e em man-
gas de camisa devido áo terrl-
vel'calor-ambiente, (a tempera-
túi-a seria de 40° á sombra te
houvesse sombra), policias que
parecem saídos de uni filme Ce-•gangsters" : enfim, tudo isco
qüe o .leitor, ainda que nfio te-
nhá visitado cs Estados Unidos,
ji' viu cera vezes, na Clnelan-
diâ- ou mesmo no mais modesto
cinema de bairro. E' toda a
vida' americana tumultuosa, ati-
va,'-.'laboriosa, alegre, exaustiva,
vida de nação Jovem, que teve
um crescimento precoce e ago-

- ra sofre dos nervos, civilização
gigantesca em via de elabora-
çfto. Um porto, duas dúzias úe
edifícios colossais — ou que nós
brasileiros julgamos colossais —
um hotel suntuoso de dezoito
andares, 80.000 automóveis, ...
300.000 habitantes, multo calor,
cartazes Imensas de companhias
petrolíferas por toda a parte,
centenas dé usinas. — eis Hous-
ton. cidade do tamanho do non-
ao; Recife ou do nosso S. Sal-

NEW-ORLEANS— Lenta-
«nente, como que -respeitosa-
mente, o "Maru'" entra no ca-
nal que o conduzirá através do
delta, do Mlsslsslpl. A principio,
navegamos entre bancos de lodo
• pântanos verdejantes de vege-
taçao aquática, entre nuvens de
galvotas e de pelicanos — do pe-licano que é o "totem" da Loui-
Biana, a ponto dé figurar até nas
placas dos.automóveis. Um ban-
do folgaz&o de toninhas, que en-
trará .conosco, no delta, ás cam-
baihotos. em tomo da proa do
navio, fica atrás, e entramos de-
cidldamenténo rio, entre mar-
qera 

'ém 
qüe arvoredo cerrado

alterna com extensas campinas.
Por .oito'horas lá nos vamos rio
acima; sem avistar um povoado
sequer,, até que, bruscamente, ao
dobrar uma curva do rio, usl-
nas gigantescas em ambas as
margens, grupos de cargueiros
fundeados anunciam a aproxi-
macio do maior porto de ngua

• tio mundo, cujos edüiclos

nal. Street iluminada,! passámos
momentos agradáveis ouvindo
_m<*Jaz*'"; sob- a • batuta ."dé um
dos •, meétres '.dó ¦>'¦ "syhcópátea".i
norte-americano, .rio delicioso
"Blué Róom".' ..dft. Roosévelt —
mas. n&o vimos New Orleana.
Ha cidades que, 

'quais 
prlncezás

encantadas uos contos das Mil
è Uma Noites, -ib revelam -sua
alma ao forasteiro depois- que o
véu da noite desceu sobre, elas :
assim o-Cairo e Constantlnopla,
jèm-que :,o: 

'noite esconde miíeri-
córdiosomente os. "melhorámen-
tos", modernos''-'. é.', ocidéritais,,, e
deixa . emergir ;dé , sua -sombra,
num ralo de luar, os doces fah -
tasmas dos. tempos idos, abafari-
do o estrepito. dos bondes é dos
automoyels, apagando .ae. luzes
elétricas',- para recortar, ria som-
bra ..e rio silencio, -os ciprestes e
os mlnaretes iHó céu dó fslom.
Mas- há outras cidades em que
é preciso buscar .em pleno dia o
que ãs. caracteriza, que .nacfa
mais' sáo sém.ó sói.'evas..core..
Dessas è New Orleatns •¦'de.-ho-r
te - ou por um dia- de chuva- é
uma cidade qualquer, sém m-
dlvldualidades e sem, encanto;
mas cõm um sol tropical a ilu-
minar ás ruas em arcadas tío"VlèuxrGarTé", renasce a "N0Ü-:
velle Orléans", a capital da
Louisiána antes, que lhe.- fosse
retirada essa dignidade-paira ser,
conferida a Baton Rouge; o co-
ração do império colonial- fran-
cês no Novo Mundo. Cada: vez
mais temos' a Ilusão de estar-
mos nessa defunta Nouvelle. Or*
léons ; seguramente vivemos na
segunda metade dó século
XVIII, e reina além do mar"Louls, sèiziéme du nom, Rol de
France par là^grdce'de' Dièu"-,.:
Que rua é,esta.? — "Rue Roya-
le". ' E aquela ? "Rue ¦ Dauphi*
nè"-'.' e: aquella outra ? "Rüè .'dè
Bourbon''.- ¦ Estas .ruas Beiradas
de casas dó largas varandas dé
ferro, lavrado no estilo, rebusca-
do .do seculó XVTII -nfio. podem
pertencer a' uma cidade da Jo-'
vem' Republica por cuja i inde-
pendência ainda-incerta luta .o
General Washington, auxiliado
por Monsleur le ivlarquis de La-
fayette. ¦..•.-••.' :..,'¦¦¦ ¦",':' ''

.Uma loja de antigüidades, qüe
poderia eótar em. i qualquer ve.na
cidade, francesa,- -Reims óu
eiermont-Fèrrand,', chatria-ine ?a
atenção pelo fino gosto dos objè»
ós expostos.. Entro. [ Uma senho-
ra idosa-dirige-se a mim, riuni
francês ; perlelté, 

'¦'¦ ligeiramente
antiquado, que, não sei pór que
associação de idéias, me traz lo-
go á mente eitofos deSbotadós
em càdélrs-. "rpooco", ''•: blDélots
antigos dé porcelana fie Saxe, e
uni vago cheiro.de moio em tor'-1
no de molduras dourados de
quadros.¦ de Frogoriard''- e! ¦ Wftt-
téau: o francês' como sem düvi-
da era falado ¦ pelos subdltos dó
bow íei Louis le -'Débónnairè;
Respondo,'.- •; naturalmente, '-»;«m
francês; indaga-mè ss sóü "fran-
cais de. Fráiièé"., "Françáls de
France"!' Aqui,; como na;TMarti-
nlque, como na. Uuadeloupe. ós
credes os franceses. nascidos ai,
Itomo o era Josépliine ue toesu-
harnais, designam - por' esse nó-
me os patrícios -aa metrópole ae
onde vieram seus antepasasdos.
Com uma perfeita corí.é-,.a, a pro*
prletaria íaz-niê visitar, a cosa
—, antiga vi venda. apalacetada —
móstra-me as cui.c-ldades que
contem: velhos crivos de bordar,
rocas de liar, cravos "éni 

que io-
ram tosados minuetes da _<illl e
úi Mozart, caixas .cie rape com
miniaturas na tampa, _i'ú-lo.s' de
todas as-cór-cs e qc todos .su-
manhos: mil preciosas inutilUa-
des. Passan-a, a. cosinha, onde
uma vistosa mulata de -madras"
multlcOr amarrado á cabeça pre-
para.es famosas" -praünes dé
Ma Lou", e dal ao pateo, um pa-
tso como já havia- visto em ve-
lhas casas us Bourges e'úe LI-
moges; um" poço cie.tumbra e de
huuiiciade e.u.;. ai.as. paredes co-
bertas ce liera, coni uma lonte
a um canto, rc.ca ce musgo que
osulta ò làviaclò .ca pad.a, e o
moi- unue dos liàí dágua a'
murmurar baixinho escorregan-
ao sobre., limo' verde. •'

Despedi - me, e ao passar dlan-
té aum portão veneravei,' ria
mesma rua, olnando- casuaimeu-
te para dentro, . .deparei um
veraadeiró oosls tíe ve.xluia é de
íres-ura,. em conassie. tao' ila,:
grante com a -poeira e o caior aa
rüa, que. eutrel seln ua_it_rj era
um gianas pa.eo int.rnó, ájordi-
nado. e somDieadó, com. um re»
puxo ao centro; e uni tanque on-
de nadavam peixinhos . verme-
lhos. De um dós lados, uma iai-
ga porta abria-se no muro òsca-
lado por trepadeiras floridas;
acércanão-me, observei- um - cur-
taz junto á porta, onde .11 o _--
guinte; -Pd.it Thealre Français
úe Ia Nouvelle Orléans; venársdl
procliaiii...". ¦.' Além - da porta,
ümã sjla escura, com filas ce
poltrona., um palco, oaJe se.
amontoavam telas1 üe cenários.
Ao atravessar-'«novamente, o pá-
teo, lembrei-me dc --ercos i«ar
tros da mesma classe aproxima-
damente, da capital.'da Répuóil-»
ea dos Estados Unidos do Bra-
sil... e de. multas outros c-»pi-
tais mais pretenclosás. Gosto
perfeito desta quasl ocünta ra-
ça créole de Nova Orlean»! >

Diante da catedral de Salnt-
Louis, > uma preta, velha, > vestida
mais ou menos "como as nossas
baianas, cachimbava calmamen-
te acocorada' atroz dum tabelei-
ro dé doces. Al igrejas da Oido-
de do Salvador... A catedral é
modesta: bem se vê que na Loul-
«lana nfto abundava o ouro c-o-
mo nos - colônias ibero-omorica*
nas. - Nem. clbortos.de > ouro nem
candelabro, de-prata; apen*s Ia
gés de mármore, cujas inseri-
çóes revelam que sob ;oda unia
delas dorme um' crsltfto.de ha
dois ou trt» séculos atro», rude
aventureiro, ou fidalgo da - Corte
enviado fts plagas' americanas.
Nfto sabemos quem íol nem o «qne
fez; a Inscrição apenas resa que
6 morto era•¦ *.',:¦.-¦ Chevolier de
l'ordre royal et mllltalré du Sa-
mt-Esprit, Capltalne au servi-
ee de Sa Mojesté, dácédé *é.\:
de l'an de grace IT...- Nfto
acrescenta, felizmente, que »_a
vida e sua morte- foram inuwls
ft França, pais que a LouUiano
passou A bandeira de- outra na-
çfto.

.Ao lado: da Catedral ergue-se
o Cabildo. construído durau.e o
breve domínio espanhol (1763-
1801), hoje museu. Os oo.e-os
expostos nfto sfto de um Interesse
palpitante — salvo talvez, ai-
guns curiosos cartazes protes-
tando, em nome dos Tlreltos do
Homem e do Cldádfto, contra a
construção de uma estrada de
ferro, lá por volta de 1U0. Oo-

leçóía hcteroclitas, duma anl,:
guiaade «_ ve-es duvidosa; mas
cuao isso e compeasado peia pai-
te"ixozeira\do edifício, que ser--
vlá oütróra de prisão, e onde ve-
mos'a negra ^célula de que. íu(fiu
Blérré VLafltte, um; dos irmãos
Laíítte, -Pierre e- Jean,", piratas e
patriotas; -.cujo «quartel-géneraV"
era bem ' perto, •• na ¦ Afauon; de
llAbslnthél qüe ainda ¦ -<í_sie.
Nma proclamação protegida por
uma placa'- de vidro ainda anan-
cia 'uma recompensa para quem
©¦'càpturasss, V-vóou ,mor.o,--'¦¦ r-A- ,um "canto do pateo, ¦ uma
inscrição-assinala o. ponto ••<¦**•
dé sé erguia á: forca, e onde pas-
saram desta para a melhor tan-
tos bandidos, "piratas e ladrões
de 

'cavalos. ' NoüveUe Orléans
sesuio XVIII Mas passemos a
NóVa' Orléans - século XX. Que
diabo! Existe uma Nova Orlcuns
sécülo-XXl JB .que No*a Jrlearisl
Ot segundo porto' 

' dos Es-ados
Unidos.'- Dois.séculos possam- xa-
pldàmente: bosta', sairmos do
Vieüx Cárifé, atravessar ó Oánál
Btreét. Pronto: lá se foram dois
séculos. Ergue-se diante «le nós
o ' American Bank Building, "e
um automóvel nos conduz lapi.-
damente p£.rá o bsúrro réslá »ir*
ciai,- por ¦-Salnt; Charles Avenue,
aristocrática'.'è -calma, 'plaütida
de'-, tamàrelrás e ol.eon«iars';de
flores rosadas. ,¦ Sé Gaiveston era tim pouco"ienèrò Copacabana", èsca*-parttí
de New.rQneân_ e muito\.'fcei-e-
ro Jardim-America". As icsl-
denciasi .amiilas. e de ilnnas' sor
brias,' revelam .fino gosto em tua
maior/parte;: e o .Jquiv-uente
Nèw-órléanèz isé-é que existe a
palavra) da nossa Diretoria":.,de
Matas; e Jardins está de .part-
bens pelo lindo aspecto da_, ruas
ajardinadas, bem como do ma-
griiflco. City Park, onde ae -po-
dem ver. os duedmg oaks; dois
velhos carvalhos sob os quais se
realizavam os duelos na Nova
orléans dè óutrórà'. Mas... será
ó, mar,, esta imensa extensão de
agua,' ôride correm velas de pe*
quènos e grandes yachts? Nao, e
apenas "o lago Póntcriartrain, óe
630 milhas quadradas, ;"ie' exten-.
sao, e atravessado por um pon-
té- monumental, construída pelo
"ditador' da Loulsána". o Sena-
dor Huey Long, assassinado ;o
àho passado. Atingimos, a outra
extremidade da cidade; nfio r.os
resta senào voltar para torço.
Mais algumas horas, e a "Clda-
de do Crescente", (assim enama-
da' devido à forma em arco que
o Mlsslsslpl assume ao através-
sa'-la)' não será mais ..que uma
recordação'; mas .creio que u-,o
ha entre nós quem não suossre-
va aos votos exprimidos ontem,
no almoço oferecido á Missão
Econômica Brasileira do Japão
nela Green Cóffee Astociatlon ,uf
New Orlçàns; pelo fresidénte
desta-Associação, rio ¦ sentido de
algum dia ainda tornarmos a vi-
sitar Nova-Orléans. ._,.„_,_- COLON — Decepção! Çhetó-
mos a Panamá já de noite. En-
tramos no'. porto de Colon ás
apalpodelas, entre luzes mlnus-
culás de .bolas — faroletes, e,
fundeados,: aguardamos as lan-
ohas- Chegadas estas, descemos
todos a escado do portotó, onde
esperamos dez minutos de relo-
kío;: .'pendurados'.- literalmente
entre a. claridade violenta de
um holofote por cima e a es-
curldão de breu da agua P°'

.'baixo, enquanto o Dr. Calmon
Costa, para • passar o tempo, re-
latava uma historia comprida
de como, em iguais circunstan-
clás, no porto dè- Santos; uma
escada de navio havia "despen.-.
cado", despejando aõ mar cin-
cóerita pessoas. Enfim, após
uriia interessante troca de des-
composturas em; inglês e em es-*

fiáhnol, 
entre bs-patrões de duas

ánchos, uma destas encosta.e
dai a pouco desembarcamos em
território da Rcpubllca.de Pa-
namà. /. 

' ...
Um taxi nos conduz através

de ruas de aspecto nitidamente
amerlcanlsado até o centro da
cidade. .SSo 9 horas da noite,
mas todo .o comercio esto abér-
to e assim ficará até a meia
noite. Quasl todas as lojas per-
tencem a hindus; o proprleta-
rio, obeso e cobreado, repoltrela-
ee em geral á porta, abanando-
se com uma ventarola e çonvl-
dando os transeuntes a entrar;
dentro. Jovens Indianos — pro-
vavelmente parentes próximos
do proprietário, a Julgar pela
cara —' agitam-se ativamente
entre tapetes de Shlraz, brln-

3uedos 
made in Japan, chapéus

e Panamá importados do Equa
dór, guarda-chuvas e. maquinas
fotográficas norte-americanos,
sedas bordadas vindas de Can-
tão ou Hong-Kong, tudo isso
num perfume adocicado e vago,
de sandalo.de Incenso, sei lá de
que, o perfume que' exala todo
naÜDC shóp. de Smirna, de Je-
rusalém ou de Khartoum.

Turistas, veraneantes, fuzilei-
ros navais americanos - enchem
as ' ruas. O aspecto geral é de
unia cidade de vileglatura era
zona estratégica.

¦"Vitorias" puxadas. por cava-,
los' qúe são evidentemente prl-
mós > Irmãos dos nossos "matutt-
gos" e ''pangarés" dó roça, per-
utnbulam á cata de fregüezes.
Cbduffeurs de taxis oferecem
seus serviços e citam preços que
baixam1 com uma rapidezes-
pan tosa. Um deles deliberou se-
gulr-nos por toda: parte, rente a
calçado, -propondo Incessante-
mente preços cada vez mais
baixos. Enfim, quando este hon
rado .motorista cesas . de baixar

. '3°; — No ato da trooa, pa
pelo fascicnlo " Teatro" • qúa

INSTRUÇÕES SOBRE A TROCA WS MA. AS
_»¦'—. Os concu-Tentée devem colar oa 36 cupões no

Mapa publicado na 3a pajjina' do JOÇKA*-t IW) BRASIL
do dia 13 de Setembro corrente.

Sfl — Apresenta-lo 4 troca, .desde já, atf 9 de Oa-
tubro "'

m-m^^ in»port»^pi» m 5t$000
otein ,* bilhete de norteio

_° — Em caso de bàver"'iili«.'. de empõw at* o máximo
de 5 (edições eigotadas) pagarSo 400 rói» «ada falta.

o"- —Aos aasinailtes.rèleyâ-ie a falta dé 3 cupões
apresentando o recibo de assinatura. ,*

9fl:.—. Os concurrentes do; laterior "én^iatío;' S«b re-
gristro — o Mapa e áa importameiaé previstas »o» artigos
3° e 4o e mais nm envelope subscritado _ selado para re-
ceberem o bilhete de sorteio. : ', «'••"¦>•. :-7-
,-:,,. 7o — O sorteio realisar-se-á no dià 11 dé • Outubro
sob a fiscalização do Ooverno Federal de acordo eom
a,Carta íatônt6-n°;B6. - . XY. ¦ 7 '77 7 :

MOU (MWÍ^^^^^^^^^^^^^^a
.Guardem os bilhetes dos 6?,1' e 8o sorieioe para podertomar parte no 9° Concurso (especial). Qs bilhetes pre-miados serão.substituídos por outros no ato dò pagamen-to do prêmio. , /; .

Continuamos a destacar em trçcs, dos çoleçõeé recebidas os
seguintes bilhetes de sorteio para os'coricürréntes 0o-interior:6590 —Augusto Teixeira dá Cóstaír^ Jtieópoldlna.V'>,,•..».,',".'•'

6591 — Clótlidé W. Dutra'¦— Muqüi,."-
. 6592. ¦— Feres Antônio _ Irmão, — S.J06é do.Calçado.
: 6593 — Francisco Nünesí.MéridèsTi^-^énièe.:. ;" -,¦•'••"'''• .%.*¦•'";-.¦

, - 6594 —Ncee, Gataaan --—^ Ribeiráo Vermelho. - ' "..> •'.".-; '•
6595 — Vitor KtlrandÊvTambunlüir^ Alfenas.-; -
6596 — Pedro íi Medeiros-^-Barbacena. , . ,-'-..¦;'', «
6597 :—.¦ Marcos 'Esteves'^ Esteves,"'' •;--, -,'.- '¦•'¦ -7-7". '¦':¦'¦
6598 —Narei-io- Almeida Santos ;-:-'Béjo Horizonte. .•:_._
6599 — Augusto Teixeira,' da íló«a>:-^..I*^p<^<Úi.a.'::v. ¦'.

. 6600' — Con«gc-J. OlimiJió. Pitjitüfta.^ -AnAptía». .

Aos I concurrentes do interior ábálxò dèsçrinilil'_JÒ*ii pédlmçs
por-sa cm regra com as condições dos rio_os concursos cotifçrme
regulamento publicado,: afim dé poderem: tomar párté •neste' 7o.
concurso: -. n "•¦ ¦•• .'¦' .:'-""' ¦¦<¦'• ' * -: ..-¦¦¦- ¦¦ _.'

Armarii ti Rovigativr-, Cascatlnhâ. !• * 
'

J. Fernandes S, Vieira -- Porciüncula. '-, >"¦
José:- Siérva - Juhiòr;r-.-^-;'. Baèpèndl.' -'. -'»:'.- '•:.- ¦•• '.''¦ 

;," ¦..': •..'• .-'¦
- Jullta _lnder. —.—rasque?.'-.* ¦¦'¦ ¦¦¦'¦:; Y-"'-1*'- Y"'»'v. ',-'•".'- -*".,'-f "«'--')¦

¦ Dr. Luis Sousn. Gago — Cabo Frio. •' ."' ..'"".•••..•'¦ S;..-.".«.»,-
.(violeta- SUva Santos —"juiz dê Ifàrt.'- 

'•;.• :', t - :;,'-'-.

ainda;..' mas - sem - varandas; e
adornados'' principalmente por
telas aè arame em todas: as já-
nelas, dè onde deduzimos qüe o
Canal de Panamá nada. deve ter

âue 
Invejar á nossa Lagoa Ro-

rlgo ' 
de -Freitas ;quanto .".aos

mosquitos. Passamos & cidade
americana de Cristobál,. na Zo-
na do . Canal: bancos, edifícios
públicos,' agencias de., navegação,
alguns, -raros -, estabelecimentos
comerciais. Aqui,', somente:¦•: os
empregados, da . Companhia ido
Canal podem fazer as suas com-
pras, mediante cupões, gozando
da -isenção, de taxas, alfândega-
rias. No cais, as« águas calmas
da Baia de Limón murmuram
contra a pedra: A noite, que co-
meçára - ameaçadora,. •. clareou;
apenas uma lèvé brisa encrespo
os. ondas qüe fende a nossa lan-
cha'. Panamá, porta' do Poci-
ficol.»,Amanhã essa porta"::se
abrirá diante de nós, se- abrirá
sobre outro oceano e sobre' outra
face. do Mundo. ..:-• . -

Represa de Miraflores. Abre-se -a
ultimo '-comporta' do Canal; lar-

§ 
amos oa ama:. . e... rumo ao'oclíico..-A' nosâa: esquerda, o

pecueno porto de -Balboa, onde
paramos ..uin' ihsttfcto, aem tun-
dear.. para' réoeber üm, possagei-
ro; alárgaVBe cada ,vez. mols. o
canal,-Já adiante de nós o horl-
zonte ê Ilimitado, é estende-se". a
perder: tíe .'vista uma. in_n_id&ó
de'águas.cinzent.-.:: o Pacifico!
A;pi;6_;dOi-rMárür.ipórta ás;«agüas
dp maior dos oceanos: á esquer-
da, avistamos Pahania; ã capital
tía .«epvshllca, é ,-uma .iloriga pe-nlrisüla iWderoisameiitê'fortifica-
da. De um lado e dc outro; ilhas
de diVersoè''tamanhos; umá só-
bretudo, encantadorai '.coni, uma
«fortaleza .Sntiga á cair, em rui-
nas; devorada tíe' Vefgètiçáo qüebrptè«a"éi_..caa*.-fenda; e. Jun-
to: a-: elà ariòbr;s.do,-¦ i;n_f. veleiro
branco,. .: -ando.: A carangueja o
pavilhão -aíül é; branco;de: Nida

o preço da condução e começa a
invocar Nuestra. Senora de Oua-
d-Uupe, Santa Barbara, S. Pan-
croció, e outros santos do calen-
que o. ultimo preço proposto é o
darlo, em testemunho do fato
da tabela, embarcamos, para a
maior alegria, dessa Automedon
cor de carvão, que começa lme-
chatamente a. apontar os diver-
sos pontos de Interesse. Faz-nos
percorrer a Avenida Central e a
Colle Bolívar, conduz-nos do
Sea jFront • ao Parque Munici-
pai. mostra-nos - a catedral,
curioso monumento gótico em
cimento' armado, em que um' ar-
qultecto alemão deu largas no
concreto ás suas, remlnlscenclos
nostálgicas da- Catedral de Co-
lonla; admiramos, á incerta luz
da lua, o Hospital Colon, a Pre-
feitura 'Municipal e a Policia
Central — esta por pouco tem-
po, - devido A aparição dum min-
ciano côr de café torrado, de Iu-
AX ao ombro e ar desconfiado.
Recelando provavelmente que
as tradlçSes -localr de hospltall-
dade levassem esse guerreiro es-
euro..porém, não obscuro a con-
vldar-nos a visitar o edifício por
dentro e descansar um pouco, o
nosso chauffeur pós rapldamen-
te em marcha o seu veiculo.

Ao contrario do bairro comer-
clal. os bairros residenciais de
Colon estavam silenciosos e ador
mecldos, tanto os nacionais —
cosas de madeira de tipo unifor-
me, de largas varandas cobertas
correndo ao longo da fachada
— como os bairros de habitação
dos empregados da Companhia

O. ca:ta_ — Como. clareia o
dia, o ."Maru" bote á porta do
Pacifico, ou' melhor,- apresenta-
se á entrado do canal que leva
ás comportas monumentais de

Gatuu. Pequenas'.'locomotivas
elétricas d.- cremalhelro, muni-
das tíe üm tambcr onde se enrolo
um cabo de aço, atrelam-se ao
navio, ora puxando' o monstro,
ora retendo o seu impulso, qua-
tro de codo lodo: oito. pigmeus
guiando á entrada de sua ca ver-
na Polifemó cegado por Ulisses.
Os oito tratores — ou qué outro
nome tenham — sobem''uma
rampa Íngreme, que. leva a um
edlflelo de estilo colonial: o cosa
de maquinas dà represa, eyiden-
temente. - . ' ' «'.'¦' •¦¦; V

Entramos-na primeira -com-
porta. Altas muralhai se. elevam
de um lado e dc outro, respln-
gando humidade:'o'riosso.passa-
diço fica áó nivel' do tj-rra-rpla,-'
rio- superior. Rapidamente, -á
agua invade a eclusa;, subimos;
cessamos de subir, abre-se oü-
tra comporto em frente, entra-
mos subimos .mais,-passamos,-a
terceira comporta ainda;-.pronto,
subimos 85 pés, qüasi 30 metros,
em menos de 30 minuta*. Relas-
ceamos o olhar em torno::sobre
o cais onde trafegam os looomo»-
Uvas-tratores, uma, sentinèla
americano contempla, imóvel o
pavilhão dó Sol Nascente- içado
ápôpa. Possa umo patrulho, de"kaki" e chapéu tíe abas largas;'

outros soliades, á vontade, pá-
lestram cm grupos. Adiante, iim
acantonoménto,. assinalado - por
uma tabóletá: 14. th.- Iníontrl;
duas linhas de estruturas de ma-
delra e tela de arame, cobertas
de lona. Mais além, uma. gra-
de delimita Canal .uone/depói-,
uma estrada, e colinas verdejari-
tes com grupos de bungolows de'
madeira. * * *•,'. ,"^'t'%i'-i'

Abriu-se o ultima comporta;
percorremos ainda algumas dè-
zenss de metros - entre cais de
cimento,'depois alarga-se o ca-
nal. alarga-se mais, abre-se dl-
ante-dé rio. um vasto lençol de
agua semeada de llha_: ó Lago
de Catun, cujos águas; forneci-
das pelo rio Chogres captado, àll-
mentani por suo vez todo o ca-
nol, Atrovossomos o logo a to-
dó o vapor, entre ilhas cobertas
de vegetação; aqui. e além,' ho
fundo dalgura.' recôncavo; entre
arvores, vislumbra-se uma am-

ragua.m. ..uin bftloüço longo e lento de
ptó-»-.à-..prô»_: p'-"M5ru" -oórta os
ondas longos e lentas tombem do
Oceano Pacifico,, para todos nós•íhurica dontes riavegadeõ",;'¦'.,» ,e
òreio, qüé:sè. ptotíe' tíizefdè i tódós:
c_ membros tía.iílssftoqüe, nps-
«noite, esse preguiçoso balouço
tío Pacifico .".;.. enchaptalt-léur
somineil. d'um mitagè dòrér*,..
j-.Boj-tío-do .^Buenos'Jures Màru **
28 de' Agosto de 1936,. '

Q QUE INTERESSA- ,
AOV PUNeiONALlSMÒ ¦
O REAJUSTAMENTO E O PES-
SOAL DA OUERRA EM FACE¦¦!?,.-¦; .DO.ARTiaO N. 73
' Escrevem-nos:

. ..".Sr., redatpr do JORNAL DO
BRASIL'. — Dos colunas tío vos-
so apreciado jornal, sempre
pron.o a Ueiender os Interesses
do coletividade, e que solicitamos
amparo para a nossa causa. In-
felizmente não podemos aplaudir.
,o reajustamento dos' vèncimeh-
tos do .funcionalismo público cl-
Vil, porque ,èm vez de beneficiar
vem prejudicar, como pousaremosa demonstrar. .-Pêlo. artigo 73 do Decreto nu--'
mero 4.632 de 6 de Janeiro, de"1923', fobias equiparados ao pes-
soai da Imprensa Nacional, séri-
do-no_ extensivo, em tudo quan-
tó fo»se aplicável os direitas, as
garantias e•¦»»¦ vantagens conce-
tildas ao art. 121 -da- lei- 4.242.
dè 5 de Janeiro de 1921.
,3. No. entanto, apesar de decorri-
dos 13 onos; oa funcionários e
operários civis da Guerra, -cõm
exceção doa dá fabrica dè cartu-
chos tíe InfanterlA. ' continuam
eni folha de'pagamento com os
riwsmos vencimentos dé 1823. .'

Os funcionários da Fabrica de
Cartucho*, de lnf ariterla. já rece-
bèin pelo orçamento dp corrente
exercício (projeto Condido pés-
joa) com ás vantagens do artigo
73 e as vantagens da lei 4,555
(percentagem da Tabela Lira).' e
atendendo qüe a Comissão én-
carregoda \ do 'reajustamento' ba-
sebu-se' nós vencimentos : atuais
esses:colegas.foram beneficiados,
não aéontecendo o mesmo" com
qs demais.' já {iiie o calculo'feito
foi na base do que recebem semo.aumento db citado art.3'73.3. ¦
¦ -Aos- -üpclónarlós. ,é ".operários
civis: dá--guerra, o- atual rGovem.-
& conta' do'iCrédito-. reVigoraÜo
pelo Déc. n. 1 de 16 dè. Janeiro
de 1935, mandou pagar a dlíeren-
ça dè vencimentos do qüinqüênio
dè 1923 a 1927,' ná importância
de M>..606:786Í800. 

'¦:'."-• '_.;-.. 
.

:' O ilustrado: e digno1 Relator do
OrÇóriientoda Guerra, Deputado
Dr; -: Oratuliario de Brito, tem' o
maior interesse 

'.eni.solucionar a
difícil situação desses humildes
funcionários e operários da Guér
ro, já" tendo para Isso, a séüre-
qüerimento, aCõmara dosDépu-
taâos. 'èm. oficio •»-•- 537.dè 27
dè- Junho tío.'corrente ano,, sbll?
ciíádó daquele Ministério-os da-
do_ tódispensáveli* á confecçíw
do '.orçamento de, 1937 - com ¦ os
vantagens üo.art;..73. O Sr. Ml-
riistrb-'da óuerra nomeou uma
Conüssão que sob a .presidência
do CWímèl .íAhtonio. José Alya-
res;tía'*.nseeá Júnior; vai regü-
lárlsar- a, situação dós interessa-
dos com. direito ás '.vantagens do
art.-73; tçridó baixado em dato
de 27 p. p. üm ávlso, dando' 30
dias,, para, requererem ó quê jül-
gorem com direito. Ora possivèl-
nj'èntè,',não-chegará a Camara
a tempo de sermos contemplados
nó.crçanlehto para' 193?. ¦ficando
éssáV'classe . de. sé.rvitíorès - da
União prejudicada pois .0 reajusr
tamento lhes tira,."em vez de.dar
vantogèns. / como é desejo «ao
Govemi3). ¦ Na.-Comissão:de fundos
existe .uni perfeito.trobalho coni
ClassifIcação e tabelas (tambem
em - poder- dá .Relator .do Orço-
mento da Guerra) que consulta
peí-feltamente , bs, Intereisses: da
coletividade epeiò, qual poderiam
ser, -reajustados.: ... 

'¦¦:¦ 
,' j:/; •„

: Vê pois, Sr. redator, a situo-
«ão' õngüstiósa' dos. funcldrioriós
e operários civis da-Guerra,.-eitt"numero -superior•-& • ¦ ,-3.300, • por
.vcssólhtermedlò.apèlam para os
poderes publlces é paro os reprer.
seritarites dá Nação, dada a qa-
réstia <}a 'vida, que os tirem do
miséria eni que- se. 'encontram
atualmente, - percebendo 

' venci,
mèhtós'de-1923. com o auihento,
do Tabela tirar'.

.,...-.'. 

'.', 

-»...» ¦

ESCOLA DE SAÜDECOLONIA
Y Y DE FETUAS

-rannltiu-me- -,a -Provldenoia,
como r:3-.ir.(,....i aos pesadosencargos da iriir^ia -nga correi-
ro dç professor primário, ser o
mais* perseverante obreiro dessa
obro maravilhosa' rins Escolas de
Saude ,e das Colonjas de Férias.

Em ponto pequenino:: no Umi-
te de minha, cultura, tíe- minhas
forças e recur-os, desde 1916, em
Caxambú; depois, desde.1928, em
Poquetá, venh- envidando todos
os meus esforços para realiza-
láS'.:'.'" ' ,'- -- ,; ,.'..

Maternidade da Policli-
- nica de Botafogo

O-.TTJBCSníOJ^wtósARlÓ 5 bAS"IA FUNDAÇÃO '—.:CONCURSO
dz nxJSpsTrsz . t-* .. oi-rraniui-
ÇAO DK ENXOVAIS« _ ORIACA3¦ [ 

¦"- R-SCÍMíNA6ClpAS Y ".'

, .-A 'Maternidade -di Pòl Icllnlca' deBotafogo, criedí hó silo di' lns-
tltttiç*!) :qü«r lt»e» dá .0 •¦-nomeie
mentida -pela.-A«oclaç&o -Uater-
nal.* fundação altri»! -tlca de. dts-
tlntBí senhor»a da socladade ' ca-rlbee;. constitua nials' uma ¦ bela
àfUtOàçft». dí». èeplrlto.'éltamêrité
humanlterlo e filantrópico - da
aoata. àtnie: .-... V,.-, ,;..:•¦ ¦;.:.""

¦' PundM*.h* trSeant-e,;*; Mater-:nldede d» Pollçlinlott ^le Botafogo
J4-. contai precloeó áeerVo de ter-

.•viço» dentro dos .elevados ótj-.tl-
jvoa VM:'.A •i«_e_ilra'r»«a;/ Pari Os-
«Ignti.r e paeeegem;*«. ter-
celro aolyerwltf, hduve uma eon-
curtida' reunlío t que esteve- pre-

íecaté^ .toda •¦•,•»' ürelori»- da:- Poli-
clinica 'de .-Botafogo, multes, ee-
nhoraa ò. cavalheiros, .'além- - dê
grande.numero" -•*_, flgurat. mais
representativas da classe i medica.
Presidiu, ó ato ,.». Benedito de
«3ou.-_, Blipo de.Ori». *•• ».'..'•:
.¦JpAlQÚt-AQr-:cwe'oesaito• o «dirér
tor d» _j»t«rnl<_de da Pollcllnl-
c* de Botafogo,Pr. Bento Rlbel.
ró d»; Oiétro,1; ^ü* ée. referiu, "Ihl-
clalmente, A" dedlcaçió dos medi-
Cot: Internos e enfermeiras,' no
deeempehbo de euas atrlbul.Ses.
Aoentuouque, nestes «ltltnas do-
se mesee,- o ambulatório; da-Ma-
t:- .4Ided*'; eóeor*e«_ . iwl». ihenfle

A "REVOADA TURIS-
TtCA" DE 1936 •

O ¦ INTSRESSE,'' nós nossos°:ò^toos ob.avUçao. JTOJ
iTOBNO DESSA PBOVA ... DA
"SBMANA.DA.ASAV '

A -"ÍElevóiàda Ttiflstlca" de' 1930,
í»troclaada- pela." Oomlsafto de Tu-
rlõmo Aéreo, do -.Touring Clube do
Brasil, é urda'.das. proves -mala
Sen«áclona_s d. quantas se- reall-
zaráo' no decurso da "Semana-da.
Asa".'. (IB. a. 25 do corren te); :" .

O Itinerário de.' prova será 'Dl»-;
trito pedexàl-Belo Horlzsinte-sa»
P4ulò-Dís:irlto Federal, e o .seu
Inicio.- na Ponta.-dt».'Calabouço,
a partir daa: 6 botas - do dia 18
próximo. Os concurrentes deveiSo
atlngli o'ponto terminal do.p-r-
curao tinaemo local do ponto de
partida) ,no máximo 60 dias apoa
ó. lnlclo': dá prova. .¦ Poderão paitlolpar tia prova ca
aegutotea tipos de aylôes: csjtego-
ria a).avlôeB civis de turlamo, de

âualóuer 
tipo, do um só motor

er potência nominal Igual oa la-
ferlte »¦ }60 -H'. P.; .cateeoçria b),
arlfleé civis de turismo, ds- qual-
quer tipó, de um aô.mo.or de pt>
õmeia' nominal* compreendida en.
tre -51 e,3M'H. P. (Inclusive)... ,'Durante o percurso todoe oe
concurrentes d-ver&o.pousar Obri-
gatoelemente no: canmo d:- pouso
ãe Pampulha (Belo Horlaontel e

-Ter, permanecido durante.oito
anos.nesta.ilha aprazível e so-
lltaria; ter mantido, desfraldados,
dia- o dia, os pavilhões de minha
Escola ' de Saude é Colônia de
Férias.no' solar- de D, João VI,
conquistado' S ruína, e no fron-
doso porque .dos Alambori":XiUz;
fazer, ouvidos surdos .aos qué me
negavam o seu apoio, porqiiq
seguia os seus conselhos,. acóm-
panhando o lugar comum .dos
í'gjanha-dlnhelro", .coni 

'seus

pomposos colégios, oficializados;
sentir a frieza e a Indiferença
dé urn povo .'iriteiro: o riso 'iro-
rileo. dos homens doutos e. sensa-
tos; qüasl a" repulsa daqueles: a
quem, pçr vezes,' recorria, a le-
var-lhes -ó meu apelo em prol
dessa obra salvadora da infância;
ver-me endividado, cobrado,, ln-'
suitado; sentir o sacrifício da
própria famlll.-. ao meu lado...
Bem merecia tudo isso, é multo
mais, a minha querido Escola de
Saude é 'Colônia. de Férias 1. -t.
--.'Não óueróacusar do'alto-posto
a que. lhe -levaram o meu ldela-
llsmo e a:mlnha.t3:-3a'cidade. Mas.
desta altura, • quero .repetir,.- bem
oito, .ainda" úma- véz: Essa- obra
é indicio sf-íurp do-progresso dè
um: pbvo. Não sé compreende um
legislador, um administrador, le-
vantindo os vigas: méstros do en-
sino. secundaria,'- a; cupola ,*doü-
rada. dá. Universidade," seiri ter
firmado.rio solo pitrlo e.sse;all-
çerce seguro de todo a obra eaür
cativa —*: as Escolas;' de Saúde: e
os Colônias de Férias, com as
obras compleméntarss-recWiinKdas
pelo Infância.' ,'-'.'

; Ném creio' na cultu.-a; 00 es-
pirlto «de iüstlçá- e da ooti; senso,
no. ideial vpolltlco. ,ou„ religioso,
nem mesmo no.' patriotismo, .cos

âueTse 
negam a apoiar essa obra

e. verdadeira, justiça, .de verda-
delra- bomlade, de'-' Inexcedivel
beleza e de - alta ¦- finalidade edu-
cativa". Obra inégualavel de nu-
mahldadé e de potrlótlfemò..""-: Ha em -tuda'isso.- -quero crer,'
mesmo na demorada expansão dó
obra irieritono; a Influencia do
temperamento, da Índole'. brasi-
lelra. .¦ ¦
3-Em geral, -mesmo, -a imprensa
melhor avisado, os que-se-jui-
gam' expoentes-da;.:-.-;ssa cultura,
e que abrem, orgulhosamente,- os
artigos 'de fundo dos .iprnais, dos
periódicos è das. revistas, todos
eles querem estar :.com seu, Uo-
verno .óu • com seu -publico... Col-
sas leves paro. ó momento, lie
sensação. Se possível, dé escan^
dalo.'«--i3,: ,'..";'V:: ;'':.--¦ 

'¦¦'¦,
'.Apesar disso, tive. abertas ülon-

té dé jnlm,. como um llvrõ. pre-
clóso a e i um. repositório dè' toda a
cultura-nacional, os austeras co-
lurias dò "Jórhal.do Comercio"
,é- do: JORNAL * DO BRASIL e
tombem Os dei .grandes Jornais' e
revistas qué; pslo .manha è pala
tarde, • tehtám despertar. a alma
sofrégá"e materialista da. mui-
«dãó..:;','. .-. X'¦_".- .:..;.. Mas" a obra 'co;-..J-ua -ignoraati.
E' o que pode justificar, em par-
te„ o isolamento-em que tenho
estado áté-agora. 'Digo assim,,
porque me sinto confortado, este
ano, vendo-a amparada pslo pro-,
prlo Governo Federal,- do Dis-
trito Federal.e dos. .principais
Estados, que prometeram lnteres-
sar,-se pela realização imediata
do meu programa de trabalho no
Brasil...';. ;,,¦•. Tr-,

Tambem multas associações —
o; Rotary -Clube, .0 Centro Pau-
lista, a Associação Brasileira de
Educação, a dos Professores Pu-
bllcos e Particulares, a do. Pro-
gresso,Feminino,' dó Instituto
Là-Fayette,- è 

"outras, 
já aderi-

ràm ao grande movimento em
favor da criança, prr lctarla do
Biasli. ... .--.'.'' para conhecimento geral, para
q.ni todo o bom bras.Je.ro possa
colaborar- na obra' mèrltorla,
penso < publicar um livro que dè
uma idéia da-organização e da
alta- finalidade -das- Escolas de
Saude e das Colônias de Férias.,

Podiomos,.. e • com facilidade,
-imitar a obra alheia. .Com o queJa realizou a Argentina na Quln-
Ia de Ollvos, em .Baladero, em
Necochea, .dando, -em 1935; esse
beneficio- a «mais. de- trinta mil
crianças, -terianios assunto para
um grande volume.-Prefiro, po-

rêm,-fazer'Justiça á cultura"e ao
progresso do Brasil, organizando
e completando uma o.ra nossa,
puro- e geriulnonienw br. Mieira.

A. Escola de Saude, a Colônia
de Férias de Paquetá, que descia
1928 se têm mantido e vai.pras-
perando na ilha-paraiso, serã'-»
célula pequenina, o primeiro nu-
cleo '. 

padrão de uma Escola da
Saude é,4e uma Colqrila-de-Fô-
rlas'á beira mèr. • .,-.

Ajudem-me a completar-la; a
dar-lhe os requisitos indispensa-
veis ao seu, funcionamento; dêm-
nte ós recursos paro. a posse des
locais necessários á suo expon-
são;-para o bom entretnlmentcr
de i sua vida. administrativa- e eco-
nomlça, onde ha cerca de du-
zentas crianças a serem' aloja-
dos, nutridas,' ensinadas; med:»>
cadas vestidos e zeladas, por ur»
preço.mínimo, 0o alcance de to-
das; as classes; e com essa. cola»-
boração é esse auxilio eü podertf,
crer-no bom sentimento, no cul»
tura-.é..no patriotismo,dojnóssf
povo.''•,¦..¦•.•:•:: ;¦¦/ .."' •.-..-: -•;-..'••

Não me deixem só, isolado, o:».
gulhoso, com o felicidade de mi»
nha fé -erdo meu-sacriflclo, .iiessf
alto posto de bbrelro 'solÍtarl«v
das Escolas: de Saude e das Colo»
nlas de Férias,'ao'lado'dos :quf
as vêm ideallsando,'*. dos qu.
as vêm levantando, em' roupagen*
de seda" e ouro, trahquHamenK-,
rio papel. \ .'" :

Preciso' do ¦ amparo- de \{ódoa
para a realização ..desse, gráudf
prógíama: de' humanidade e -;d«
patriotismo. .;-,.' -\,\

JOAO DE CAMARGO

"GOMÊRCIO íESTÊRO
E TURISMO" Y

Sob este titulo acabamrji deic-
céber uiri magnífico volume- que
cohstltue o Anuario' das Câmaras
dé1 Comércio" Italianas nó Es-
trangelro, , qüe nos é oferecido
pela -'Camara âqül'estabelecida.•E' Uni .v_!iíme' Hcaménte.im-
presso de 1. _S páiiii;as. dividido
em»clnco partes- assirr. '-Ustribul-

das:. ¦_ '.' '• ¦¦: ... - -"".".. - • -\.
Mfj-r, Ifcalia> co.lpn:a'i e, possçs-

soes; território e regime;, prga-
rtização civil;,-comercio . com- •
estrar.3_ro: dados estatístico*'.

-Esta parte-'''¦: rima. idêla exata
do desenvolvimento ¦ político éio-
merclal Italiano, 'e^-da organiza-
ção. do .intercâmbio, com um re-
surito ; dá produção.: 

'das' taxas
aduanclr?-. - dá aviação ; comer-
ciai; da' navegação e do sistema
corporativo, atu*'.mente ' eni. j_-
gor. 

'.' -.•••'¦¦ «
í,.-2»— Características'da sltüa-
Ção econômica, italiana.• .Esta
parte passa em revista as prin-
cipais .industrias de exportação,
a organização, bancaria, «os prin-
cipais portos,, as feiras é expp-
slções; -"': .-- ;'', 3a :^-. Informações, sobre- os pa..-
sés. qüe têm com a I-alJa lntcr-
câmbio comercial., nótá'5 sobre'os
tratados comercia^ s sóbré ás
Car.iàràs de Comercio. Es.á pr.r-
te; é multo Interessante, jisó só-
rtienta para quem «se ocupa: db
comercio Italiano, masrtambèra
para. formar,uma idéia das ,pos-
sibilldades em- cada país.;...-

.-, 4» — Lista -das Câmaras de
Ccmèrclo Italianas .existentes, e
dos seus associados com ó.còmer-
olo- por eles' estabslçslào. -.

5.H.. — Esta e üm- várdádeio
gula: turístico, resumido,'das loca-
lldades italianas qüe rnáis se re-
comendam; das linhas de nayt-
gação e suas agencias e dos por-
tos ligad ..-3:* Italianos...

Basta esta simples expoUç&o
do sumário para dar uma idéia
dá- Importância dessa obra que è
deveras notável e. interessante è
qüe, para sé tornar' de leitura
mais facll,- é redigido em. ciiico
Idiomas. -• O prefacio d:z- b-hi o que teve
em vista essa publicação: •'.Obi-a.
de consulta, de- documentação e
de propaganda o Ar.-*..rio -é-ue-
metido a toda parte ;' niàs ó
tambem obra de'íé é .de cíi-tóE-a
absoluta no direito Incoritsstà-
Vel da Itália Proletária e Fàscis-
ta de conquistar sua completa
Independência econômica- e con-
tinaur a' Missão' de ClVllisação
qüe sempre desenvolveu duram;-
süa historia milenaria, de "trinta,
séculos"." - ¦ • - ','

E", pois, um trabalho de gjan-
de alcance, de utilidade1 prática
e que, levando o propaganda das
possibilidades econômicas Itália-
nas a todos os paises, fiz tam-
bem obra de amizade e congra-
çamento, despertando é -desen-
volvendo cada vez mais- simpa-
tias e, relações amistosas, tanto
no campo comercial quanto no
cultural. ' '' ."

A c(Mnpfa do ouro nas portas dá_
residências particulares

Sla 
vivendo de largas varandas,

» relevo do solo acentua-s« cada
vez mais; ji se vêem-mortos.'ai-,
tos.'cortados por longas clcatrl-
zes úe barrancos de argila arro-
xeada e ao longe; serranias ozu-
Iodos alem da primeira Unha,-de
montes..- ¦' :¦'.-»"--. .:',';-

Enquanto ' atravessamos'. .0 la-
go. seguindo os sinuósidádes ca-
prichosas tío canal ballsadq, pas-sam as horas iriaensivebúente, e
já vai o sol a pino sobre as águas
falscantes quando entramos ho
famoso "corte da cobra", Cule-
bra Cut, que tantos vidas custou,'
como no-lo recorda uma placa
engastada' muito- alto mim dos
paredões da rocha; "Aos mortos'
do Canal". Percorridas as 9 rói-
lhas do corte que rasgo a mon-
tanha como uma cutllada, salmos
de entre as oitos muralhas rq-
chocas, e, -novamente* rebocados
pelos pequenas locomotivas ele-
tricôs, entramos na eclusa única
de Fedro -liguei. Mesma» sen-
tlnelas e patrulhas de ronda que
em Catam; nio ha acàntona-
mento, mas a uns dois quilome-
tros de distando, estendem-se os
longos alojamentos brancos e as
fileiras de baias de um quartel
de cavalaria ou de artllheria. so-
bre o qual flutua a bandeira
americana.

Desta vez. descemos ent vez de
subir: abre-se a comporto,, e.

foi Insignificante, dado a obser
vinefa de uma.. perfeiu puêncui.
tura; pte-natii. '.b*««da nos me-
tódoe mils.tnó-lertiòe.-'*!--.^"' ¦- 3.'-' •

Por fim, X Dr. Bento Blbelro
de Oaetrd.- discorreu em'. torno do
¦èrrlço qua 'dirige e .orienta, dan-
do A Oaalatenéla- noticia do que
téat rèalloado e do que projete lr
fazendo-êõm o coi^curto aos aeua
dedloedola eompanbelroe-. • ¦ ; '-',

- - Seguiu-ie, Como-no» - ânoa-ante-
rlo-ea,, a ^dlstribulçto de., prêmios
tm dinheiro: entre- erlançàa até
um ano deldade, nsccldaa na Má-
temldade' «• apresentando a*' me-
lhoreJ-.éon'tttÇ9e_..de- g-iüde. ,.

. A eomlasío Julgadora loi-com-
porta pelos m-dlcoe profaesor Luis
Bvboza, prolíssor Leonel. Oon-
zaga é'Dr. Cario» Atir-u.

A» senhoras da. A»»oclaçao Ma-
ternal, repreaentadaa por D. Car-
lota Rlbefro .de Caatro e D. Itsau-
ra' Joblm, -re6p--*lv»ii*_ente. prèit-
dente, e tesoureira, distribuírem
pequeno» enxovais. a setenta cri-
anca» minores de ura ano; natcl-
das na-Matem Idade da Pollcllnl-
<» de Botafogo.'¦ ~>;.' .."

,-tnoerr«n<lo;eíea. 
".tocante' reu-

íilio,- falou Dl Bsnédlio 'de Sousa,
que enalteceu è< abençoou a íúari-
toa t&o abnegodaminte <* dedica-
vim A santa e boa cauj* da ma-
ternldade e. da Infância.
.'.. >.- 3 

'",' 
V 1 ¦««.«¦i 

*i '1 ' .
¦ CCMTTRA-INDIOAÇAO JOR-

MAL — _ tuberculo» é contra-
indicação - formal para -o em»
mérito. Moça ou rapaz que, ope-
sor de tuberculosos, Inslstwn em
casar;'cometeu nm-duplo crime:
o de encartar a própria exlsten-
ela e ó de' amargurar a vld» de
outrem, a quem, entretanto, di-
sém .desejar felicidade..Até que
se institua o exame medico pré-

de percurso, sendo dada a partida
deaáes ponto» da acordo com pa
dlepo»lçô_ regulamentarea.- .- Oa
concurrentes pod.r&o . reabastecer
s:us aviões de combustível cm
qualquer doa pontos' de pouso
obrigatório ou nos seguintes pon-
tos Intermediários: Juiz de rOr*
(etapa Blo-Belo Horizonte); Pou-
•o. Alegre (etapa Btlo Horizonte-
8. Paulo); Taubuté '- (etapa-Sâo
Paulo-Blo).

O tempo de permanência doe
conehrf-ntes nos campos de poú-
«o,obrigatorloa, até o llmlle de 30
minuto», eiii. coda um, n&o ser&o
oomputados rio' "tempo total ¦ de
percurso"; Ao vencedor da "Be-
voada .Turística" -de 1836 serio
cct-terldos valiosos prêmios. E"
grande o Interesse nos circulo»
da ' avlaç&o brasileira em . torno
d aca magnífica prova, que ae des.
tina a estimular a aviação de
turl»mo.no Brasi., e a contritauir
para o málor brilho da "Ssmaná
d» Asa" -de 1933, com«nora«tlvn
do' primeiro .vôo de 'Santos Di*.
mon. em aparelho mal» pesado do
que '-o ar. . "

Canal CMH m_-._

„_,._., .. _ _. , . hnpela.,-compete «oc pois Impe-
ojjós atravessar a escassa milha | dlrêm. ,~de qualquer modo, o cm-
do lago de Miraflores. deacemo»I samento: de taberculoaoe. —

ormes mais alodA, duaa eclusa» dalSPBB.

nõxxaaÍT» de iíaite (S. ,PautòJ,

âue 
«So b» ponto» de coivnroje

.i-^-^n^i^tS^r^ren0^» Káo se-compreende como ainda
___ 

"m2_ *^teh_f d. p?r-StsSfl ha Capital da^BemíbUcá dos Es-
SSuaSS*. vl»_S£i.' Ã1«ST fiscais todos unidos do Êrasll permita-• -~ "J- se a* compra do ouro, em joles e

objetos ntanufaturados, com es-
pecialitíode, nas' portas das resl-.
denclás portlòu.: '::z. A respon-
sablllüaàe âa fuga tío nosso ouro
para o estrangeiro; nào cabe so-
mente: ás -autoridades-fiscais e
policiais, mas, tambem ao par-
tlcuiar que infringe os disposl-
ções regulamenlares do nosso
pais; Se houvesse, por parte do
publico 

" U.»osllelro • uma -repulsa
patriótica, de certo esses com-
prodores ambulantes, aventurei-
ros e • estrangeiros - desclassifica-
dós''nio teriam A ousadia de
adquirir o ouro, nas próprias re-
si dencias particulares. AC. bro-
sllelro cabe auxlUar o Ooverno
na campanha benéfica, do ouro,
não: permitindo que esses aven-
tureiros conduzam as nossas rl-
quezas, clandestinamente, para o
tKterlor do Brosll. • •

Em quasi todas' as ruas, entre
8 e'13 horas, éncontram-se po-
laços, judeus e outros estrangel-
ros' gr.tando o compra de rou-
pas e objetos velhos de metal.
Eles, geralmente,' procuram as
horas em que'os chefes de fa-
milla estio > ausentes e aprovei-
tando-se da-' .fcismiTlcncla das
senhoras brasileiras, penetram
nos lares'.*:.-, . adquirir ouro, por
meios clandestinos e artifícios
de ladroõgam. . • ' . .

A PoUClo Civil e a Prefeitura
deixam, Uvrements,- esses ho-
mens campsarem, vergonhoso-
mente, nos ruaJs, .desprovidos de
licenças • e que constituem uma
verdadeira avalanche de saltea-
dores profissionais. - m„ ,-AS Instruções do Er. Ministro
da Fazenda, de 7 de Maio de
1934, publicadas ro "Dlarlo Ofl-
ciai, de 9 de Maio de 1934, no
seu art. 8°, dizem o seculnte3
— "E* expressamente proibida a
compra do ouro sob qualquer
formo,' espécie, titulo e peso, nas
residências pRrtleulefs .

Mais adiante, o art. 17. dos
mesmas l_rtn*-5cs, diz o se-
gulnte:-As Infrações destas lnstru

0$ UVROS DA SEMANA
- ¦"PKBPIS"* ¦ • HtJMBEIRTO .DK

CAMPOS 
'¦:.— A segunda serie . de

Perfis", de-Humberto de Campos,
qua a:livraria Joeé Olímpio Edito*
ra ãéàba de editar, continuando
a publicação das obras completas
do insigne escritor patrício, .vai
obtendo o sucesso dás edições an-
teriores. •

<. O -novo livro - de Humberto de
Campos é -úma ooletane» de -cro-
nlcsa extraordinariamente inte-
retunte, onde o autor. de "Me-
mocl»»" perfila diverso» vulto»
dè destaque do jornalismo, da
política, tias letras, da diplomacia,
etc., em pequenos artigos, verda-
delra» maravilhas quer de forma,
quer de- perspicácia, conseguindo,
eom - algumas pinceladas ligeiras;
fixar .verdadeiros retratos dos seus
perfilados, que ae revelam oom
realidade, permitindo ao leitor
faaer deles uraa Idéia exata e um
ttdao seguro, vendo-os por um.
prisma-flsl., çfies rertopot*)»! <x— as peno- grandeza.

lldades r _t-.belecldas rios'decre-
tos ns. 33.358, de 19 de Outubro
de 1933 e 14.728. de 16 de Março
dc 1921"

O decreto n. 23.258, de 18 de
Outubro de 1933, publicado.- no"Dlarlo Oficial", de "24 de 0ú-
tubro de 1933. considera -essa lr-
regularidade com as-mesmas pé-
nalldades. do contrabando:.'—-"O
infrator será punido coni á mui-
ta de dez (10) vezes o valor dás
Jolas e objetos de "ouro apreen-
didos, alem da.nerdo dos mes-
mos,. sem prejuízo da .psnallda-
de .criminal de que trata o ar-
tlgo 265, do Código Penal". ,

O Banco do "-.sil tem se -fes-
forçado, indubitavelmente, na
campanha do ouro, onde ji
adquiriu cerca ds 20.000.003 de
gramas de ouro fino. - ao titulo
de l.OOOÜ.OOO (34. quilates), até
hoje. ....'.-*•

Legalmente, a compra da ouro
só poderá sor féitã pelo Banco
do Brasil e seus r__...3_;tarites:
suas agencias, a oasa, da Moeda
e os estabelecimentos comerciais,
legalmente organizados e rjgls-
trados no Banco do Brasil;. Nes-
tos condições, o publico, brasi-
lélro tem aonde v-.-3.---r as .suas
Jois-s e objetos de ouro, evitando
dessa ?orr*i que o nosso ouro
seja contrabandeado; com o -sa-
criflclo :dq Brasil. ; 

'
- .Os especuladores da compra
nas portas dás residências par i-
cularss u;_r.i de tedos os artlfi*
cios pr.-'. extorquir o ouro. ora
com balanças e acído* vlcicdos,
ora fazendo troca de objetos dl-
versos ds valor Insignificante,
comparadamente. Para eles. .0
ouro é sempre de titulo baixo e
dai a especulação em oferecer
preços l**-*-.:i**l,.rio" fora do nisr-
cado internacional. .• O Banco do Brasil compra o
ouro na base da cotação oficial
de Londres <T—" ? «• eo
car.ib o livre.

Reprimindo energicamente es-
ses aver»tu *»lro<5 e co-rr? dores in-
cnsr.vê!- <''> contrabando, o bra-
-álelro oresta »--> *'-. um -*r-.-:ço
oatri^,ío na def-?sa de seus ln-
teresses, do tea povo e d: xua

* - -: -
ji ^*.f ¦¦¦¦-' mssmmã-' -¦-*:¦*-... .:,«,q:;,.*4 m
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NOTAS DESPORTIVAS
JORNAL DO BRASIL — SEXTA-TEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 1936

T U R F
jnCKFY CLUBE BRASILEIRO
A corrida de Domingo e ZMeira

CLÁSSICOS bTV. DE PAULA
MACHADO E CONDE

DÊ MERZBERG

3 .! rbolito  oú" airl Love J. 53
3 Zulamlta ............ 06

4 ..
I 4 Taeter' 58

15 Dueca  .7

,8." iarco — Premio "Combina-
ç&o" — A's 17 horas — 4:000.000
e 8001000— Distancia 1.800 me-
tro».

as.

1 Zenaga ......
asiles 

3 Ralo do Luar

. Resultaram magnífico* o» pro»
gramas organizados part» as re-uniões ds Domingo e Segunda-.; Xeira..:.;:, -.-.,, • .-- ;.;i:>'c :.;,.- Bm ambos os meetings o pu-bllío ter_ oportunidade dc Miocionar os produtos indígena* netrês anos. No primeiro, o Cias-slço F. V. de Paula Machado.destinado ás éguas KrcbeiU» «Nliá. 110 desfecho proporcionaráen_..o'de demonstrar «.uai dasduas deve empunhar o bastão decrak da geração feminina, se aillhs. de Nadlne ou a filha deThermdgéne

Embora no prelio intervtnhan.
doia outros elementos, a com-
petição resultará num verdadel-
ro match entre as crioulas do
Br. Llneu de Paula Machado. .

. Mo que tange à (esta dé Se-
ftunda-teira. o Criterium dá Po-trás assume o caracteriàtlco de
um verdadeiro acontecimento.

Om 'ligeiro acidente sobrevin-do no -valoroso QU-ti, nto per-mitiu que o Valente lilho de Tu-citumo tives.. um . verdadeiratriunfo consatratorio que o _lé-vasse a honrosa missãode -•«-
dèrar a gerácao, restando *p«-nas aos adversários colher asflores que Iria deixando éáir,-través da sua tt.oríoea iorna-da.

Em sua substituição surge otordllho Punny Boy que a_u-miu a responsabilidade de unaelemento com todas as qualida-des de um verdadeiro cm*.
A Julgar pelos seus feitos no

prado da Mooea. no caso d; «íon-
íirmá-los, a coudelarla. Paula
Machado tem no filho da Facel-ra probabilidades de ser bem-re-
presentada nb Clássico Conde deNersberg.

Louvaln. o robusto filho dePetar Pán e Premiado, um oemlançado .tthó de Aymesty. ««o03 valores mais em evidencia
pafa que a prova constitua umaverdadeira apoteose, restando aosau vencedor a Incumbência dereter, provisoriamente, o troféu
que ocasionalmente empunhará.

Completam os programas tre-ce atraentes carreiras que encer-ram. nerfelto equilíbrio íe for-'íbm. emprestando ás festas *yti*
íhoinvulgar

Com se cotaçBes em vigor, eislos protraroas-
OORRID/, DE DOMINGO

1." premio "Sapho" 1.-00
¦ta-pel — 4:*">0«00il),' "

-¦_¦•¦¦ - -¦¦.: .-,.- :- ks. eor.Paratlgy ...... . fõ 15Marepe ........'." C5 40Kong ••••• 55 fl©Urlcana ......... 53 10
6 Urca ............ 63 40

..".premio "Vendôme" 1 400•netròs — 4: OOOSOOO.
ks. cot.1 — 1 Blll  SZ 30

..* Premi» "Ribeirão" — 1.30-
metro* ¦-* .«rsooaooo.

ks. , cor»

fji-¥a«»By-...,. 

'¦':'¦*)' 
;-;-,_5.-,

J PharAo ...

13 "«nltill
» -f.

14 Dieeo ..

15 Chicote1 i
.« Oaterim

7 Blague .

Atuman

3.» Premio Matarazzo'
matre-.. -0C0J000.

„

48
48
48
M
50
60

— 1 Oitavi .....
— 2 Irapua-lnh..

3—3 í^lüadr' ...
4 — 4 tentejoula .

{.*6 NHO Zusa

Ar.onymo .

ks.
_j
50
57
49

58.

56

50

35.

80

40

35

«o'
60

1.800

COT.
-ií .
40
35
60

V 40 .

60

¦14 Rush"....;.'.

16 Fadista

57
SO
.49

63

14

9.9 pareô — Premio "H. Pau-
ltete.no" — A'í 17 horas- e 30 : nl
nutos — 3:5009000 e 7001000 -
Distancia 1.650 mrtros.

ka:

t>4
SO
52

64

5

64

50

Wall. Eye
3 Bougle ..

Nhandl"..

I 3 Tenderá

14 Alale ...

-_.* Premio "Clássico Conde .di
tterá-erg" — 1.9Ó0 metros 

'—¦

13:M0«|tS0O. . ,--'ks.. oori
Puna. Boy  6b '- 14'* Lobo ............ 55 014,
Premiado ........ 56 

' 
60

Dominó ...*..... 65 100
Manduca ........ 56 32" Louv*in  55 .2

5.° Premio "Rico" — 1.600 me-
tros — 7:0008000 — ¦ Bbttiko.

1 Otpltlo

.** Jíercbl ,

ka.
. 55

eor.
25

li
1

Barnabé ...

Xfgeri ....

I 4 Xodostntto

5 ».Ihinho .,

È3 25
'•',65' 

,',-¦ t»'

: ?s ,35
- 85 M

55 60

| 6 Decidido ..... 65
4 -17 Resoluto ...... 85

Mlrero 53

60
60
60

6.0 Premio "Serlnhaem" — 12<
metros — 4:0009000 — Bnnm

f l Pelotease ..

Ia Nlobe ......"

13 uiac Time .

14 C.pitfto Mór

{ b VolturetW

i.«Tae.lí««écj:-

ks.
.-r13..
'¦'M

52

.69
-¦82-'

M
'<__'"

(SOT.
.35.

;'"'60

40

30

90

40

2 .

S

Odlng  58

Wíítem Dnlon 51

60

52

4 Jamaica .

15 MOUraseo

I 6 Kruppe ...... 53
4 ^17 MUfiUá  S4

3.0 Premio —
de "aula Mech-ído"
tres — 15:0009000.

Nha 
Krebell;. ¦ ,
Mlqulrlnha 
Caeiula ,

-j'co- F
- 1.6Ô0

ks.
£5
55
55
65

«6

60

40

50

50

50

V.
me-

COT.
.8
16

100
100

*.» Premio — ".-ía-marié" — .1400
metroa — <-0009000.

ka. eor.
¦ Offensiva ..... 40 40

\ i ôolerlta  53

3 Salva ri an

Quatlôba'

í 5 Pielln 
'.'.

16 Eülô ....

,54-.

48

51

51

58'1 7 Mineral ...
.:"'

I 8 £auhype  53
5.» Premio "Tia Klng" •

metro» — 4:0008000.
ks.

Pendenclero  64
Zlrtaeb  60

Rolando ........ 6.
Arap-wy  68
Zamorim  55" xenon  50

60

40

60

40

36

35

- 30
1 :oo
eor.u
35
40
38
3»

6.» Premio "Ipiranga" — 1.600
metros — 4:0009000 — B-mxa

ks. eor.
II Ogarita ...... ts

**¦¦-{'-"¦¦¦¦-¦
13 Ooesaco ...

( 7 Lourinba >.'
4-Í ." c ,' ¦ r ).<^i i aó 1-

V 8 Silhueta  66 60
lfi Pnmlò "Xuri" — 1.800 ase-

tros — 6:0009000 — Bmura..
ks. 1 :o«5t.

llilttle.Oae  W' 80
3 Lumiue ......... 54 40

Le Rod Noix ..... 67 28
Royal st*r ...... .49 40

b '--leta  88 40" QultafMt»  48 40

EMS. PAULC
Programa da corrida á realizar-

_e Domingo no Hlpodromo Pau-
llít*.

1.» Pareô — Prtmlo "Consola-
ç&o" — A'e 13 HOrae e 30 minu-
toa — 3:0009000 e 800.000 —
Dístanel*. 1.4S0 metros.

ks
1 .-rác.tlà  52" Juba  «o*> I_lá  60

Oàlorlta  80
Al Rachld  62'

l.o pareô — Prêmio "Xxperlen-
cia" — A'« 14 hora* — 3:6009000
e 7009003 — Dletancla 1.45 me-
tros.

ks.

1 Jaeobina  56
3 LOAda  63
3 Cambronla  66

I 4 Blofo ...87

l-S Klng Kong  87

3.° pareô — Premio "Amerlca"
A** 14 horas t 30 minutes —
10:0009000 e 3:000*000 — Distan-
cia 1.700 metros.

ks.

1 Punny Boy 68" Brlgbt Star 55.
3 Papiry 66

M«u-uleha 53
Jookey Club 55

4.» pareô — Premio -xtr»" —
A'* 16 horas — 8:000* e 1:0009000
— Dlattnoia 1.680 metros.

kc.

Caracapü .
—I 5 PrancezE ...

rgfd
-- . 6 Benemérito .

7 Seu Peixoto

Punhal ....

7.0 Premio — "Zaga" — 1.60o
metros — 4:0009000 — Bs-RINO.

{'.

.83

80

66

60

68

80

ÕAf

38

.6

80

50

40

40

ka.

Ob!  56

Acauan  53

13 Utú  57

14 Veneslano .... 63

II

•\ 3 Soveo 61

8 Sarre 67

I 7 Lafayette 5*
i 8 Amamb-hy .. 64
19 Luctádor 51

0OT.

30
40
SS
60

e0

80

-0
40
10

Ovaelo ,
1m_.Ua ..
Fundlng
Keny ..

85
67
51
51

s.o pareô — Premio "Anima-
çto" — A'» 16 horas e ao mlnu-
tos — S:00-*000 e 600*000 —
Distancia .1.69 metree.

ka.

fe | 5 Zagale
4 {\e Festa

Centro dos Cronistas
Desportivos
TAÇA SEABRA

Com o resultado da corrida
realizada Domingo ultimo, no
Hlpodromo Brasileiro, é a -.se-
mfeunte a classificação Mos . con-
curren.es' no tradicional con-
curso, da "T8$a Seabra", pátro-
olhado pelo Centro- dos Cronis-
tas Desportivos:

— Ronald Reid .. .. ... 135
— Alcântara Gomes ... 131

3'— J. C. de Lacerda .. 128
—Leopoldo. Macedo 123

— Romeu Costa-,...._*.'. 127
6'— Angellno Cardoso, fe. 125
7 — Haytbn Jequiriçá -.... 123

. 8 —. Correia Locks ..-¦... 121
0 — Otaviò?, Afonseca .... 117

10 — Nelson Meireles .". 
'.. 117

11 — Vitor Nunes 115
12 — Egberto Land ...... 114
13 — Vicente Neiva Filho 113
14 — Mario Land F. Lima 113
15 — OU Alencar 111
16 — Daniel Costa .. :.-.'. 103
17 — Jofto Lacerda ..... 107
18 — J. H. Sousa Jr 10.7
18 .— Ari Guimarães .... 106
20 — Cardoso dAlmeida '.. 104
31 — J. Castro'Menezes ..- 104
23 — Tomás A. Silva ,. .. 101
23'— Mario Sodlnl .. .... 101
24 — Aristodemo Bellia .. 101
25 — Álvaro Pedroso .. .. 89

TORNEIO SEMANAL

Nelson Meireles, Ronald
Reid e Jofio Lacerda ... . 6

Baldulno Lacerda .:. .. ... 5
Mario L. F. Lima ....... 4
Segadas Viana e Romeu
Costa  3

Jo&o Mussi e Angelino Car
doso ..;'.'."..-.'. .'.'¦.-.-.:.'..:¦,-' 2.

J. C. de Lacerda .. .. .. ' -1

ASSOCIAÇÃO t>tt HT.O-
NISTAS DESPOR-¦Ttvos ;¦'-'';-.

TAÇA "DANIEL BLATTER*:..

'"11—
'¦ 2 t'n~.

—
—

.5 —

6 —
1 —

—
—

10 —
11 —

12 —
13 —

14 —
15 —

16 —

í.=
18 —
20 —
21 —
22 —

23 —

21 —

Olavo Bala ... .,
.-_iv_ido:feVa_..,E«i*i.i

. tevês••.'.- ....-.-.•.
A. Smith ....
O» SUva ......
Armando Blan-

chi ........
G. Cunha .'.'...
Jofto Fittlpaldl
üriel Ferreira fefe
Rui Barbosa Ne-

to .. .... ..
B. Oliveira ..
Carlos de Oar-
valho

A. Marques ...
Armando Ma-

chado 
M. Reis
Lindolfo Ribei-

ro .. 
F. Xavier .. .-..'
Hélio Azambuja
Rubens de P..

Sousa .. 1. ..
Manuel Mlró ..
SUvlo Françols
Jaime Cunha ..
A. Machado Fl-
lho

Carlos L. A.
Feio .. .'*. ...

Edgar Freitas .

153—247

190—243
160—243
.168—240

150—234
151—233
.148—225
142—220

141-^319
137—317

143—312
136—203

132—203
120—200

132—194
127—182
124—185

123—185
110-167
98—149

101—148

100—146

85—135
00—142

1 Q. (. Q A." Doraainha ..

3 Wlpo ....

SunsUtor{'.
56
84

64

81

81

83

c

8.» Premio "Tacy" — 3.200 me-
tro* — 7j00ó OOO — Bett.-j.-c.

ka. cor.
Osvaldo Aranha .. 64 36
Bilhete  56 40
Cieerlo  88 30
Liít Pet  67 23

6 Tarjador  48 30

CORR.T1A DS S*SQU!»T-A-re:R..

1.-0C

D-lIlal. 

Totrsgon

Pwfugo  86

Ptory  81

8.0 pareô — Premio interna-
elonar — A*« 16 bsru —- 3:000*
900*000 e 100*000 — DUtancla
1.800 metros.

ka

fl Rendera  88

12 LS —iplBilla  64

I 3 Mte*  67

1 4 tlynor

(8 Gaiop*

l.e Premio "Xecon" —
metrô* — 4jC009000.

lu. OOT
1 Celguí >5 25
3 Mllord 55 ie

Joe Lculs 53 40
Caianova 55 50

80

 62
.6 Alegrllla  61
17 Turqucii*  68

1 • ooseelal  62
19 NebUman  67
l - Deg ef W«r  56

7.» parto — Premi» "Mlxto" —¦
1 A'- 16 horas * 80 mlnut.s —
; 3:500*000 e 700*000 — Dletancla

1.800 metre*.

"Record" de poules simples —
Hélio Asambuja, 3934600. De du-

Slas 
— 295$000 — G. cunha e

t. Reis.

CONCURSO MENSAL

— Moleque Treze .. 5—7
— D. Leandro .. '.. 5—7
— Manuel Miro 5—7
— Le Revard 5—7
— O. Silva 5—6
— BUUl .. 5—6
— Laranjeiras 4—«
— Marebhal .. .. ». .. 4—5
— Evaldo Vaz Esteves 4—5

10 — Pingüim 4-r-5
11 — Mlroma 3—5
12 — José Isidoro Correia 3—5
13 — Armando Machado 3—5

TAÇA "ALFREDO FORD"

1 — A. Correia .... 161—244
3'— Correia Locks . 149—236

— Homero Cam-
pista  157—232

— O. Daniel de
Deus .. .. .. 147—231

— Alcântara Go-
mes  152—230

— Teof Uo Bitten-
court  150—230

— Antônio Santa-
susagna .. .. 153—227

— ValíTjunior ... 149—221
— Heitor de Oli-

veira  147—217
10 — A. Bastos .. .. 133—315
11 — Oscar de Car-

valho 145—211
12 — Jorge Mala ... 115—190
13 — Morais Cardos. 128—177
14 — Oscar Medeiros 101—160
15 — Nestor C. Pe-

reira .... .. 93—153
16 — J. L. Costa Pe-

reira  88—119

_"R«X„rd" da duplas: 1:138$ —
M. Cardoso.

taça «a Norra**
1 — A. correia 161

Homero Camplsta .. 157
Antônio Santasuca-
gna tã3Alcântara Gomes ... 151TeolUo Bittencourt 150Correia Locks 149

Vale Junlor 149
Heitor de Oliveira .. 147O. Daniel de Deus .. 147Oscar de Carvalho 145A. Bastos 133
Moral* Cardoso .... 128
Jorge Mala 115
Oscar Medeiros ..... 101Nestor C. Pereira .. 93J. L. Costa Pereira 81

DIVERSAS *

Paraná, por Congou e Nenm>ade criação do Sr. R. Betega. dt'propriedade do Sr. H. Soares^e
pensionista do mesmo.

. Fuhnp Boy — tordllho. ti-*anos, S. Paulo, por Santarém eFaceira, de crlaçfto e proorleila-de do Sr. Llneu de Paula Ma-
chado e pensionista de Ernani
Freitas.

Mllord — castanho, três anos,
S. Paulo, por Tomy e-Milady. de
crlaçfto e propriedade, do Sr. Ll-
neu de Paula Machado e pen-sionista de Ernani Freitas.— -r Encontra-se enfermo, re-
colhido á enfermaria. ,8. Roque
do' Hospital da 3E_r:e.lcsncla Por-
tugussa, o vslhò e apaixonado
turfman Sr. Bernardino Morei-
ra - de Andrade, a' quem' pertén-ceram o glorioso tordllho Sobe-
rano e outros bons animais.

LIGA CARIOCA DE
NATAÇÃO

» O CONC0IK3O DA PRIMAr
.. ' VERA
A Liga Carioca de Natação

Inicia amanhã o seü concurso
da primavera. . fe.... >

O programa é o seguinte :
Hoje, ás 21 horas :
1.» prOva — "Carlos Reis Ju-

nlor" — 200 metros — Junlors —
Nado livre.¦ ,2.% prova — "Dr. Júlio Have-
lange* — 100 metros — Novls-
slmos eem vitoria — Nado de
peito. : -

*:3.« prova — "Luis 'Rlcart" —
100 'metros — Moças'— Qual-
quer classe — Nado>Uvré. ¦
.. 4.» prova — "Carlos Moreira"200 metros-1-Homens— Qual-
quer classe — Nado de peito.5.» prova- — "Carlos Witte" —
200 metres — Novíssimos —
Nado de costas.

6.» prova — "Anqu!ses. Carnel-
ro Lopes" — 200 metros — Mo-
ças — Qualquer classe — Nado
de peito..

7.* prova — "Luis Carlos Car-
doso de Castro" — 100 meti-oe —
Novíssimos sem vitoria — Nado
livre.

8." prova — "Ariel Tavares"! —
1.000 metres —Homens — Qual-
quer clesse — Nado livre.

9.» prova — "Jofto Amendola"200 metros — Novíssimos. —
Nado de peito. 1

10.* prova — "Dr. Sebastião
de Almeida" :—.100 metros —
Novíssimos — Nado livre.-, .11.» prova — "Gastão- BaUly?100 metros —.Homens- —
Qualquer classe — Nado de coa-.
tas. ••¦

Amanhã, ás 9 V4 horas 1
1.» prova — "Mario Moítlníio

Neiva" — 100 metros — HomensQualquer classe — Nado U-
vre. . -. ¦

_* prova — "Dr. Valdemar
Areno" — 100 metros — MoçasNovíssimas — Nado de cas-
* 31*;'-prova "-2fr!3osê Maria La-•Ségô^—lOOiafetros — JuniorsNado de peito.4.» prova — "Dr. Abilio Ml-
huccl Teixeira" — (Honra) —
400 metros — Novíssimos sem vi-
torlá — Nado livre. '
-3,»: prova — r*Max Repsold" —
100.metros' —; Moças —' Novle-
simas, -i Nado de peito.*'9.»::jbr6v«> — "Jpséde Sousa
Carvalho" — Reservada á Liga
de Esportes da Marinha.

7.» feprcyá — "Manoel Ruflno
dois Santos" — 100 metros —
Novíssimos sem .vitoria — Nado
de' ©tetas»-'-'- ¦-*¦;•''?'

8.» prova"— "Almir Pachedo"20o metros — Moças..— No-
viasimas —. Nado livre.: .

9.*.. prova — ' "LUls- Alves de
Lima" — 200 metros — JuniorsNado de costas.

10.* prova — "Jcsê FeUzardo
Neto" — 400 metros — HomensQualquer classe — Nado li-
vre.

ll.*-prova—-"Drl Françols R.
Charnaux" — 100 metros — Mo-
ças — Qualquer classe — Nado
de costas.

12.* prova ~ "Álvaro 'âá"fe'—»
200 metros — Moças —" Qual-
quer classe — Nado livre.

13.* prova — "Dr. Gerd Stol-
temberg" — 200 metros — Mo-
çaa — Novíssimas — Nado de
peito.14.* prova — "Imprensa Ca-
rioca" — 3 x 1O0 metros — No-
vissimos sem vitoria — Três na-
dos.

AS AUTORIDADES ESC A-
LADAS ;

Direção geral:. J. Gomes da
Rocha e Abílio Minuccl. Teixel-
ra. Arbitro: Luís Alves de Lima.
Juiz de saída: Carlos Reis Ju-
nlor. Juizes de rala: Carlos
Witte. Jcfto Amendola e Gas-
tão'Ballly. Juizes do chegada:
Carlos Moreira.. Luis Rlcart e
José FeUzardo Neto. Cronome-
trlstas: Júlio Havelange, Max
Repsold, - Álvaro Sá, Anqulses
Carneiro Lopes, José de Sousa
Carvalho e Arlel Tavares. Me-
dlco: Valdemar Areno. Anota-
dor: Almir Pacheco, e "spea-
ker: Sebastião de Almeida.

OS PREMIOS
Tendo a maioria dos,patrono*

resolvido oferecer artísticas me-
dalhas aos vencedores de suas
provas, a Liga Carioca de Na-
tação deliberou premiar os pri-metros e segundos colocados com
lindos escudos, que já foram en-
comendados em S. Paulo.

1 Ogro ..** Arauto
Arauto .,

58
50
50

—

—
—
—
—l-

10 —
11 —
12 —
18 —
14 —

Nas próximas reuniões do Hl-
potlromo Braslljílro farão sua es-
trela os seguintes parelheiros:

Chicote — alazão, quatro anos.

ROWING
AS ELIMINATÓRIAS DE REMO,

NO VASCO

Rtallaou-se, Domingo, a prl-
melra eliminatória dt remo para
cl_-lflc_ç-o «Ua equipu que v_o
representar o Vasco d* Oama na
regata do campeonato.' Eeea eliminatória foi disputada
pelo. conjunto» de "out.l6.era" a
8 remo*, saindo vencedora a equl-
p> composta dos seguintes ei'-
mento*:

Pátrio, Jullo Mota e Silva; re-
mador*«: Bíllal, Prevenzano, OI-
eeler. Orlando. Engolc-Oarfo, Axl,
Honorio «Joaquim.

A guarnlç-o vencida perdeu por
pequ.na diferença.

Amanha *erA disputada a eli-
mlna.ona de "aki.f" entre os"rower*" Buby e Rapuano.""tennis

TUUCA TENNIS CLtTBS

A' diretoria do Tilu«a Tennu
Clube a Federação de Tennla do
Rio de Janeiro enviou o s:gulnt«
oficio:

."Rio da Janeiro, .4 de Mun-
bro de 1988. — Illmo. Sr. Pre-
ausente do T. T. C. — A direto-
ria desta Federaçáo. na reunlio
ordln-rla, ontem r.alizida. to-
mando em coaa!der-ç-o a atitude
do TIJuca Tennis Clube, quevem ccíaboracdo ds fôrma brl-
Iluate no programa d« detetive'.-
vimento lenj-tlco traçado po.-
eua Federação, qu r emprestando
o brilho «lo «eu ceneur*. aos tor-
neioe promovlde* por «ata entlda-
d;, qu:r ceder.do as quadras paran?:_s serem realizadas . x.mpetl-
ções, ezeusando-s. a.:nda 00 tece*

»lmento daa quantias de nej.pe.au
iltu com o preparo de quadraa.solveu, como prova do multe

.preço quo o TIJuca ,he merece.
>fenoer gratuitamente, ama Ins-
irlçio em cada das 5 provas do
jíu torneio aberto a ser roallzadc
40 próximo mes de Outubro.

Apresentando a esse clube os
agradeolmentos desta Federação,
p.la colaboração prestada, trnr.s-
ml.e o* votos de proape.-l.tadesCormuiados por es a direio.-la.

(a.) Albertlno M. Dias, s.cre-
tario Oeral".

FEDERAÇÃO METRO-
POLITANA DE DES-

PORTOS
RESOLUÇÕES DO PRESI-

DENTE

O presidente, de acordo com a
proposta feita pelo D.parta-
mento Autônomo de Football, re-
solveu, em data de hoje, o se-•guinte :

a) Aplicar as penalidades
abaixo mencionadas :

. ij— Ao representante Sr. Leu
de Sa Osório, a pena de suspen-
sfto, até' que atenda ao convite
para comparecer 6, sessão do De-
partamento;

2— Ao CR. Vasco da Gama,
a pena de multa de' 50*000, de
acordo com o art. 33. do Código
de Penalidades, por ter organi-
zado a prova preliminar do Jogoamistoso com o S. C. Tupi, de
Juiz de Fora, com um clube não
filiado;

.3 — Ao Botafogo F. C, a pena
de multa de 508000, de acordo
com o art. 33, do Código de Pe-
nalidades, por ter feito a prova
preliminar do -jogo amistoso com
o 6. Cristovam A. C, entre ciu-
bes não filiados;

— Ao juiz, Sr. João Aguiar,
a pena de multa de 508000, de
acordo com: o art. 69, do Código
de Penalidades, por não ter com-

Bárecldo 
para atuar a prova pre-minar do jogo amistoso Bota-

fogo „ s. Cristovam, conforme es-
pala feita por este Deparía-
mento ;

— Ao Andarai A. C, a pena
de multa de 500^000. de acordo
com o art. 36, do Ccdigo de Pe-
nalidades, por não ter compare-
cido para disputar o jogo de Ju-
vènis, com o C. R. Vasco da
Gama, em 27 de Setembro pro-
ximo findo:

— Aos jogadores Augusto de
Jesus Máximo, Júlio Sebastião
Ávila, Lourival Martins Borba,
Temistocles Cardoso, Manoel Se-
bastião Ávila Júnior e José da
Costa, do Manufatura Nacional
de Porcelanas F. c: Loide Al-
meida Vasconcelos e Nestor Mon-

.telro de Castro,, do Flor das
Selvas F. C; José Ernesto Pe-
reira da Mota, Francelino Ri-¦beiro .-e:Antônio Leite, do Spor-
ting Clube do Brasil, e Benedito
César Ramos Farias, do Bota-
fogoF. C. •— a pena de adver-
tencia — de acordo cem o ar-
tigo 44, do Código de Penallda-
des. por terem aesinado nas su-
mulas de modo diverso do cons-
tante de seus registros e inseri-

— Ao Flor das Selvas F. O.,
a pena de multa de 250*000, de
acordo com o art. 36, do Código
de Penalidades, por não ter apre-
sentado o eeu quadro para dispu-
tar o jogo dos primeiros quadros,
com o SiC. Benfica.

— Ao Manufatura Nacional
de Porcelanas F. C, a pena de
multa de 2508000, de acordo com
o art. 36. do Código de Penali-
dades, por nfio ter comparecido
para O.jogo' dos segundos qua-
dros, com o Oriefite A. Cfe:

— Ao juiz Carlos dc Car-
valho (Americano), a pena de
suspensão por três mesas;:'de
acordo com o art. 79. do Código
de Penalidades; >

10 — AO Jogador Francisco
Coutinho, do S. C. Portugal Bra-
sil. a pena de suspensão por qua-
tro jtgos. de acordo com dar-
tigo 59. do Código de Penallda-
des, por ter ofendida njoralmen-
te o juiz do jogo'dos primeiros
quadros, Benfica x Portugal Bra-
sil. realizado em 13 de Setembro
próximo findo:

11 — Ao Flor das Selvas F. C,
a pena de multa de 250$000. de
acordo com o art. 36. do Código
de Penalidades; por não tei apre-
sentado- o seu 2.° quadro para
jogar com o"'Oriente A. C;.

12-^t'Ao S.G. Portugal Brasil,
a pena de multa de 250.000 de
acordo com o art. 36. do Código
de Penalidades, por não ter corít-
parecido á hora para disputar
o Jogo dos segundos quadros, com

Oriente A. c;
13.— Ao S. C. F"rl:"->-i_e, a

pena de multa de 250SOOO. de
acordo com o art. 36, do Código
de Penalidades, por não ter com-
parecido á hora, para a disputa
do jogo dos segundos quadros,
com o 8. C. São José;

b) Relevar ao S. C. Sfto Jcsé
a multa que lhe fora aplicada.
em vista da eliminação do jo-
gador, Sr. Geraldo Guedes.

CONVOCAÇÃO DO CONSELHO
GERAL

RepeffçSo

De ordem do presidente do
Conselho Gerul, convoco os se-
nhores membros desse Conselho
para a reunião que será efetua-
da quinta-feira próxima, dia 8,
ás 17 horas, na sede desta Fe-
deração. — J. Fraga Junlor, Se-
cretarlo.

« «¦m«fc —
XADREZ

TORNEIO DE EQUIPES INTER
CLUBES

Os últimos jogos do Torneio de
Equipes Inter Clubes, deram os
seguintes resultados:

C. Naval venceu o C. Central
de 3 a 2, C. X. R. J. venceu o
Fluminense de 4 a 1. C. Alberto
Torre* venceu a A. A. Banco do
Brasil dè 3 a 2, Guanabara ven-
eeu o C. Sul America de 4 a 1.
Olímpico venceu o C. Funciona-
rios de 5 a 0. Clube A. E. C. ven-
eeu o C. Cooperador de 3 Ví a

V.» G. Rui Barbosa venceu o
Cofermat de 5 a 0, C. Coopera-
dores venceu a A. A. Banco do
Brasil de 4 a 1. c. X. R. J. ven-
eeu o C. Sul America de 5 a 0,
Clube A. E. C venceu o Funclo-
narios de 5 a 0. Fluminense F. C.
venceu o C. Central de 4 ií a
1/2, C. Alberto Torres venceu o
Guanabara de 3 a 2. Olímpico
Clube venceu o G. Rui Barbosa
de 3 Vi a 1 Ví. C. Naval venceu
o Cofermat de 5 a 0. C. X. R. J,
venceu o C. Alberto Torres de 3
a 2. C. Central esta vencendo o
C. Sul Amerlca de 4 a 0. faltando
uma partida.

De acordo «*om est«w resulta-
dos. a colocação dos conesrrentes
depois da ultima sessão, inciu-
slve o score Central Sul Amerlca
exstentc. passou a ser o se-
guinte:

fonfo»

C. A. Rio de Janeiro.... 37 Vi
C. Naval 35 H
Olímpico Clube 34 «_
Clube A. E. C. 30 íí
Flum'nen_e F. 2.
C. Alberto Torres 26
C. Central 16
C. Croperador 25
G. Rui Barbosa 23
Guanabara Clube 18 14
A. A. Banco do Brasil... 14
C. dos Funcionários 11
C. Sul America 8
Cofermat 2 ií

19
Federação Atlética de

; Estudantes
O TORNEIO INICIO DO CAM-

PEONATO COLEGIAL
DE FOOTBALL

A Federação Atlética de Es-
tudantes fez realizar ontem, no
estádio do Clube de Regatas
Vasco da Gama, o Torneio Inl-
cio de seu campeonato de foot-
ball-ccleglal, com a presença de
diretores dos colegics dlsputan-
tes, do Coronel Renato Veiga
Abreu, comandante do Colégio
Militar do representante do dl-
retor do Colégio. Pedro II, do
Dr. Antono Vieira Filho, dire-
tor do Colégio Cardeal Leme, e
de varias centenas de estudan-
tes que formaram uma nume-
rosa e disciplinada torcida.

Iniciado o 1." jogo, que foi
disputado pelos Colégios Paula
Freitas e Militar, venceu este
pela contagem de 1 goal e 1 cor-
ner a zero.

- O jogo seguinte fòl travado
entre os Colégio Pio Americano
e Curso Wenceslau Braz. terml-
nando com a vitoria deste: por
três corners a um.

A peleja seguinte fot vencida-
pelo' Colégio Pedro II, tendo
como vencido o Colégio Cardeal
Leme, o que levou o Pedro II
á final, a ser disputada com o
vencedor dá prova seguinte, que
mas tarde foi o Militar.

A partida final reuniu cs dois
velhos e disciplinados rivais —
os Colégios Militar e. Pedro II,
sendo nela observada a maior
ordem. Venceu-a o Colégio Pe-
dro II e com ela o Torneio da
F. A. E.. que, diga-se mui justa-
mente, constituiu um belo espe-
taculo de disciplina e desporto.

Após o termino do jogo, o se-
nhor Coronel Comandante; do
Colégio Militar, pslo presidente
da Federação. Atlética de Estu-
dantes fez entrega, ao capitão
do team do Pedro II, da taça da
viteria. um lindo bronze ofer-
tado pelo Departamento Técnico
da F. A. E..

O CAMPEONATO DE ATLE-
TISMO DA FEDERAÇÃO ATLE
TICA DE ESTUDANES E A

PARICIPAÇAO DOS ESTU-
DANTES DE S.. PAULO .

Cumprindo o seu calendário
desportivo, a Federação Atlética
de Estudantes fará realizar hoje,
amanhã e depois de amanhã, no
estádio do C. R. Vasco da Gama,
0 seu Campeonato de Atletismo
Universitário e Colegial, reunin-
do centenas de estudantes desta
Capital, de Niterói c -da Capital
Bandeirante.

.Para esta competição deverfto
chegar, por todas essas 72 ho-
ras, de S. Paulo, as delegações
das Escolas Politécnica e'de Me-
dicina, de S. Paulo, o que virá,
ainda mais, abrilhantar o certa-
me da F. A. E..

Uma vez nesta Capital, dlspu-
tarão, certamente, os universíta-
rios paulistas, o revezamento
monstro com que o Clube Uni-
versitario do R*io de Janeiro
unirá os estudantes da Praia
Vermelha e do Largo de São
Francisco de Paula.

Neste sentido consta haver en-
tèndimentçs do clube com os es-
tudantes paulistas, o que virá,
tambem. realçar a amizade dos
jovens cariocas e paulistanos.

O CAMPEONATO COLEGIAL
DE REMO Ef UM AVISO

DA F.A. E.-

2 A Federr.çâo Atlética de Es-
tudantes.. em combinação com a
Federação Aquática, do Rio de
Janeiro,fe fará ¦ reállíar, no pro-
ximo dia 25. na regata desta en-
tidade, o Campeonato Colegial
de Remo, que reunirá os Colégios
Pedro II, Militar. Pio Americano,
além do Liceu de Artes e Ofi-
cios.'Deveildo"ser:encerradò o pra-
zo para as respectivas inscrições
amanhã, dia 10. avisa-nos da Fe-
deração Atlética de Estudantes
que aquela data em absoluto será
prorrogada, uma vez que ha ne-
cessidade de tempo para a con-
fecçfto do programa é sua lm-
pressão.

O TORNEIO INICIO DO CAM-
PEONATO UNIVERSITÁRIO

DE FOOTBALL

A Federação Atlética de Estu-
dantes fará realizar hoje, ás 9
horas, o Torneio Inicio do seu
Campeonato Universitário de Foot-
bali. com o concurso das Fa-
culdades de Direito da U. R. J.,
da Escola de Direito de Niterói,
da Faculdade Fluminense de Me-
dicina e da Escola de Medicina
e Cirurgia.

Foi organizada a seguinte ta-
bela para o torneio:

As 9 Vi horas, 1.° jogo :
Faculdade Fluminense de Me-

dicina x Medicina e Cirurgia.
As 10 horas, 2.° Jogo :
Faculdade de Direito de Nl-

teról x Faculdade de Direito da
U. R. J.. • ,

As 10 Va horas, final:
Vencedor do 1.° Jogo x Ven-

cedor do 2.° Jogo.

ESCOTISMO

QUATRO GRANDES
DISPUTAS

MASCARA NEGRA ENFRENTA-
RA' MASCARA VERMELHA NO
PROGRAMA 6ENSAOIONAL DE

SÁBADO

O espetáculo para a noite de
Sábado, em pros_egulm'.nto *
temporada internacional de catch-
as-catch-can promete ser bom.

Quatro disputas reunindo oa
homens mais famosos da tempo-
rada, distribuídos de modo a cau-
sar sucesso técnico.

Desde a primeira luta, entrs
Ho-fmann o Caver Doone, até *
ultima, em que s*o contendores
os Mascaras Negra e Vermelha,
todas aa provas constituem gran-
des atrativos.

A sjgunda luta reúne Pcçatvba,
o magnífico lutador patrício e
Janos Bognar, o estilista.

A luta semi-final será dlspu-
tada entre Pedro Brasil, o ele-
gante profissional brasileiro e
Kut.er, o e-celente coocorrínte
aus rallano.

Um programa que v.vl consti-
tulr o grand.- atrativo de depois
de amanha., no Stadlum Br:*'l.

CAMPEONATO CA-
RIOCA DE BAS-

KETBALL
COM Ui »¦ -.*- -• HOJ3

ENTRE CARIOCA X ICARAI E
VASCO DA OAMA X PRAIA
DAS FLSXAS. ENCERRA-SE O

CAMPEONATO DA CIDADE
Encerrando o seu torneio ofl-

ciai da bola ao cesto da cidade,
dever-o digladlar-ie, hoje
pela confirmação d» suas colo-
cações, os grêmios Carioca x íca-
ral e Vasco da Gama x Praia das
Flezta.

Psra esus jogos, o Departamen-
to Autônomo de Bísket-ball, es-
calou as seguintes autoridades:

Carioca x C. R. Icarai: rink da
Gávea.

Juiz — A. Silva Araujo.
Fiscal — Jota da silva Mala.
Crcz-Orne-tri-M — Arlindo Bt>-

Wlbo.
Aoontador — Manuel Silva.
Vasco da Gama x Praia das

Fl.»xaa — rlnk de S. Janurio.
Juis — Jo&o de Lucis.
FJseal — Severlno Aranha.
CrcTiometrlst» — Val:r.tlm V.

F.guelríao.
Apontador — Artur B. de Car-

valho.

Boy-Scouts Baden
Powell

0° ANIVERSÁRIO

-5?» "Boy "Scouts Baden Po-¦weil , que pertencem ao l»
íw!ÍL0 ^«JP-~1 da FederaçftoCarioca de Esco:eiros e tem sua
f^sa^eSi^t °"y*>**° Monteiro"• _*?• Oatete, vfto realizar no
SSSta.-,._?«8blid0' *•¦•» «w£2
J_íf_„íeuní° «wiemoratlva dapassagem do seu 8* aniversário.
seâintef!rama de88a íe8ta é °
To1*_J>!3e ,~ Promessa, entre-ga de estrelas, premios, etc.
:-'3,-553e ~ Sessão de cinema.

niSS?6 ~_50ces e. «frescos.
onwíf?¦'¦oa i.^?°-v Scouts BadenFowçir» o chefe Eurico C. Go-mide. Comissário Técnico daFederação Carioca de Escotei-

¦tom+tZuSF'*: d°s,»»<¥»<M »ais es-forçados trabalhadores- da «-au-sa escoteira. .
Gratos pelo- convite recebido.
Escoteiros Católicos da

Piedade
DIA DA CARIDADE

_^Çpn5*?«" estava determinado
J*1» F?deraçfto dos Escoteiros
guinvento de seu "mês escotei-ro católico", a Associação doa'£ 

clndáde:dade rea,iZOU ° Dla
_Com ó apoio de".seu corpo demadrinhas e do Rev. Vigário Pa-dre, Lourenço Hergenahn, ofere-eeu um pequeno almoço aos no-bres da Conferência VicénUnadaquela paroquia.O programa realizado foi o se-guinte: missa com comunhão ge-ral de todos os diretores e es-cotelros. servindo-se, ás 10 ho-ras. o almoço, ao qual compare-
çeram os chefes Dr. ConegundesMoreira e Aldemar Tertulianodos Santos.

O chefe Aldemar Tertulianodos Santos proferiu vibrante aio-cução, enaltecendo o ato reall-zado pelos Escoteiros Católicosde Nossa Senhora da Piedade esaudando o Rev. Padre Louren-
ço, que agradeceu, reafirmando
seu grande entusiasmo pelo es-cotlsmo.

No serviço do almoço destaca-
ram-se as seguintes madrinhasdos escoteiros: Natalia e IsauraTeixeira. Djanira Fernandes.
Cândida-de Sousa e Maria Te-
resa: dós Santos.

Eis uma magnífica realização
dos Escoteiros Católicos de Nos-
ea-Senhora da Piedade, que re'-
tomam suas atividades antigas,
que tão grandes louros trouxe-
ram para esta veterana tropa es-
cotei ra.

A' tarde, o chefe desta tropa
José Teixeira, em comemoração
ao seu aniversário natalicio. ofe-
receu um chocolate em sua resl-
dencia, tendo sido alvo de fra-
temais manifestações de seus es-
cotelros.
Vnião: dos'" Escoteiros do

Brasil
Continuando eda magnífica orl-

entaç&o de manter: o maior conta-
cto com as federações escoteiras es-

taduats e do Distrito Federal, aaecrotarla Administrativa da Unlio
dos Escoteiros do Brasil e.i.. en-'
viando nova circular, dlstrlbuludoi
informes do movimento escoteiros/
solicitando a opinião dos dirlgon-1
tes escoteiros das federações eoJ
bre as diretrizes a traçar. Esta éf
a maneira de fazer bom. escotismo,!
obra de futuro e conseguir para a\
Movimento. Escoteiro uma perfeMta unlfto em sua açfto. _

Eis a circular que «mU aàndò.
enviada: J

Circular n. 18,1 da Secretaria j
Admlnljíroífpa

lü« aniversário di .. I. B.-ií
Atendendo as solicitações de algu-
mas federaçeõs, para que fossem! .
tr.-.-----ridas para o mês de Dezem-
bro as comemorações do 12° ani-
versarlo da Unlfto doe Escoteiros
do Brasil e no desejo- de que elaa
tenham o maior brilhantismo, _ '
diretoria, em sua sessão de 2 do
corrente, aprovou esse pedido e
aqui tenho o prazer de. enviar o'
programa definitivo'destas coroe-
moraçõea que,' assim, serfto realli
zadaa do 17 a 20 de 1 Jezembro,
além das conferências de propa-
ganda, a 4. de Novembro. •¦ (

Registro doa estatutos «la V. E„
B. —.Comunico a essa Federação
que os novos estatutos da Jni&o
dos Escoteiros do Brasil, do acordo
com as exigências dol lei, para qua
esta entidade tenha personalidade
civil e jurídica, jft foram regia-
trados no 8° Cartório de Titulos
e Documentos e publicados na"Diário Oficial", de 28 de Agosto
ftndo~. Estes estatutos jà estfto
sendo impressos.e, dentro em ore-
ve, exemplares. dos .mesmos strâoi
enviados tx essa Federaçfto. '¦•¦

Jamburi de .1937 — No p.oxtoio/
ano realiza-se. na Holanda, o Jam-'
buri Internacional de Escoteiros,.-
que tem lugar de quatro em qua-
tro anos c a que comparecerá»
representações de escoteiros de
todo o mundo, devendo'constituir
uma brilhante afirmaçfto do alto i
valor do Escotismo e de seu coxia*, jtanto progredir. I

A atual diretoria da XJ. E. B.^
devido á presente situação, peust.
ser quasl Impossível a participação
dos escoteiros do Brasil nest. cer-
tame de tanta relevância. Entre-
tanto, do acordo com as -mplas
diretrizes que vem mantendo, nfto
deseja impor o seu pensamento e,
assim, vem consultar tx opinião
dessa Federação a respeito ac.te
magno problema, sobre as .nedl-
das que devem ser tomadas pura
ee conseguir a ida de uma -eie-
gaçfto dos Escoteiros do Brasil a
eate Jamburi-Mundial do. B.co-
telros, assim, como á Conferência
Internacional dc Escotismo, que
conjuntamente se realizará.

A falta de uma resposta p.r par-
ta dessa Federação sobre esta can-
-ulta, enviando o pensamento de
seus dirigentes, assim como ás
eugestões que tem a alvltrar yara
a. participação dos Escoteiro, do
Brasil no Jamburi Internacional
da Holanda, ate ao próximo cia
15 de Novembro, será tomada como
o desinteresse dessa federação pui;
esta representação.

Reiterando os protestos dc meu
alto apreço e maior consideração, .
firmo-me — SEMPRE ALEi-XA.
David M. da Barros, secretario
administrativo.

CARIOCA S. C.
TítANSÍTSRiDO O SEU'- BAHJ3

'A' 
Hora de, Arte 'dansante, que

estava anunciada - para o dia II
do corrente, foi, ,por motivo de
força maior, adiada para o pro-
ximo dia 24 do corrente, Sa-
bado.

A POSTOS TORCIDA „
CARIOCA -.-.•' ¦.'¦;-

O Chefe da Torcida, do Cario-
ca Sport Clube, convida todos os
Srs. associados e suas exunas.
famílias para comparecerem
Sexta-feira, dia 9 do corrente,
afim dc assistir ao jogo de bas-
ket-ball que se realizará, no
campo da rua Jardim Botânico,
entre os teams. do clube local e
do Clube de Regatas Icarai.

Será o ultimo jogo do cam-

geonato 
deste ano e, no casa do

arioca vencer nos primeiros
quadros, sagrar-se-â viec-cam-
peão de 193S.

Se o segundo team vencer,
empatará o campeonato, desta
serie, entre o clube da Gávea e
o S. Cristovam A. Clube.

S&o, por conseguinte, jogos
que muito representam para o
Carioca, motivo pelo qual o Che-
fe da Torcida aguarda, ansiosa-
mente, o comparecimento de to-
dos os afeicoados para, na for-
ma do costume, isto é. com a
disciplina nunca negada e ele-
vada educação desportiva, esti-
mularem os rapazes, dedicados
defensores das cores alvl-rubras

Convém náo esquecer que o
Clube de Regatas Icarai venceu
ha poucos dias, em seu campo, o
Botafogo, que estava invicto.

TORNEIO DE TÊNIS

Terá. inicio, dentro de poucos
dias, o torneio dc classificação
do Carioca. Grande numero de
adeptos do elegante desportos
da raquette, o tênis, se inscreve-
ra nesse certame que prome-
te, por este mesmo motivo, ter
grande animação.

4o SALAO CARIOCA DE
BELAS ARTES

SUA INAUGURAÇÃO NO PROXI-
MO DIA 13 NA FEIRA DK

AMOSTRAS

Afim «le manter o Salão Carioca
de Belas Artes, ecabüm da ser
ultlrridas ue necessárias provi-denclas. Oe trabalhos serfto reee-
bldos de hoje até Sábado, das 14
ás 17 horas na Feira Internado-
nal dt Amostras "Palácio das Fes-
tas"; como no ano anterior ba-
ver* uma sala para os ccnvldados
d: ho: ra, «uelrn como uma ex-
poslçjlo retrospectiva. No ono pas-
sado causou a melhor impressão
a Secção Extra de Artes Decoratl-
vos. quo será mantida este ano.

Do regulamento aprovado dea-
tacamos a parte referente aos pre-
mios que e a seguinte t

a) paisagens cariocas — 6:000$
para o primeiro lugar e 2:500».
pera o segundo:
b) tipos e coatumee cariocas, ...
6:0005000 e 3:0008000 para o prl-
meiro e segundo lugares, respecti-
vãmente:

c) assuntos históricos da cida-
de, 10:0005000 para o primeiro e
5:0008000 para o segundo;

d) escultura Jardlnarla, 8:000$
e 3:0008 para o primeiro e segun-
do lugares, respectivamente.

Art». 4o. — Os trabalhos pre-
mledoe dee Itens a" e "_*". pas-
sarão a Diretoria Oeral de Turls-
mo para formação da sue pina-
cotòca. podendo ainda a meemaDl-
retoria, quundo lhe fõr convcnl." -.-
te. adquirir oe de assuntos hlsto-
r'.c<» e ercomendar a reallzaçio
em definitivo, das obras c eseul-
turas.

Cada crpMlfcor poderft enviar
tres trabalhos.

O Salão Carioca ecrã dividido
em duas seçte.*: uma livre e outra
com os premios «teim*. menciona*
dos. esta sujeita a jurl de admls
eio»

. 'Feita de controle ].
nas descargas da Cen-

trai do Brasil
Constantemente ocorrem nas

descargas da Estrada ds Ferro
Central do Brasil lacunas es.i.í-
vels pela deficiência do con .rola
respectivo.

Dessa falha do serviço quel-
xam-se amargamente os comer-
ciantes da rua Barão de Bom
Retiro. Os seus forrie:edores da
Estaçáo de Cristiano Otoni con-
signam-lhes diariamente merca-
dorias cujoa volumes são daspa-
chados devidamente marcados,
com tinta a oleo, indicando a es-
tação dc destino — Silva Freire
—• e a de procedência — Cris-
tiano Otoni.

Das marcações constam ainda
quc os mesmos volumes não es-
tão sujeitos d baldeação. A des-
peito de todas.essas precauções
aqueles volumes sistemática-
mente são descarregados era Be-
lém, Deodoro, Cascadura ou São
Dlogo.

Raramente vêm diretos ao seu
destino regular, "Silva Freira".
Isso, como é fácil de imaslnar,
destermina prejuízos considera-
veis aqueles comerciantes.

A queixa das vitimas, pois,
merece ser ouvida pelo Sr. Cnefo
do Tri-.rc~o da Central do Brasil.
E Isso é de esperar da autoridade
a quem compete zelar pela efi-
ciência dos serviços da impur-i
tante via-Ierrea da União. ,

»»¦¦.¦«.—:— _ {
O SARAMPO, DOENÇA GRA- }

VE — Das doenças epidêmicas, o
sarampo é hoje, no Rio de Ja-
nelro, aquela que, depois da gri-
pe, causa maior numero de vi-
Umas. No deoenlo- 1925-1934, os
óbitos por gripe foram 8.255 o
foram 3.486 os causados pelo
sarampo.

Vêm abaixo o paludismo cont
3.167, a coqueluche oom 2.775
e mais longe a febre tifoide com
1172 e a dlfterla com 1.043. .

Os sarampentos, que sucum-j
biroin, foram em 1933, 338 c emi«|
1934 275e .'."-. ,.l

Morrem da doença, sobretudo, -t
as crianças menores: 89,5 °i°

dos óbitos ocorreram antes dos
5 anos e 53 °|° antes do 2." ano
de. idade.

Sendo assim o sarampo, doen-
ça mortífera, é bom saber como
pega, quando pega e como sa.
evita. 

-;,;.-**

Propaga-so o sarampo pela
tosse, pelo escarro, pelo espirro,
pelos perdigotos, enfim, pelaa
excreções da boca e da nariz.

Pega em geral desde cinco •
dias antes, até quatro dias de-
pois do aparecimento da eru-
pção, que se inicia atrás das
orelhas e na testa, na raiz dos
cabelos. Antes da erupção hou-
ve o coriza, a tosse seca, a fe-
bre. a boca vermelha, os pontos
azulados no interior das boche-
chás.

_ para evitar o sarampo o .-
que ha a fazer é uma simples
Injeção de soro ou sangue de
adulto, que tenha tido ã dcen-
ça (de preferencia, pai. mãe, ir-
mão dn criança a Imunizar).

A injeção de 10 a 30 centi- .
metros cúbicos deverá ser feita,
dentro dos quatro dias que so.
seguirem ao contagio provável.

Dada a alta mortalidade das
crianças nos 2 primeiros anos
da vida, é erro de graves con—
seqüências expo-las ao contagio
de outro caso que surja na fa-
mllla, sob pretexto de que dA
menos trabalho tratar, logo de '

uma vez, de todos os sarampen-
tos da casa. As estatísticas to-
das desmentem tambem o pre-
conceito de que o sarampo to
torna mais grave com a idade;-
muito ao contrario é o que so
verifica. Façamos, pois, todot,
esforço para evitar que as crl-,J
ancinhas adoeçam... e morram í
do sarampo. — JPES. 

"
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fei
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Rádios-Pianos vRefris:eradores * Bicicletas
PHH.IP8. PHH.CO. I.UX
PILOT, CACIQUE, .
A. BOSCK. CROSLET,'"'-V':A V V U L AS

ETC.

cnoai.KY. rvinn.iNK morse. ai.aska ihvkrsas marcas
NAO COMPRE SEM PRIMEIRO VERIFICAR NOSSOS I*REÇOS l

A* VISTA EA LONGO PRAZO
CASA GARSON — Rua Uruguaiana, 109

\ 
*¦¦***: (P.M81-

Não basta podai; dixer - é preciso SABER dizer.
_,:» Os locutor— da P R F 4 SABEM

PUBLICAÇÕES
O- numero ¦ de Outubro de"•Brasil Medico" que acabamos de

receber, contem vasta colabora-
ção medica de grande Interesse
pára os clínicos brasileiros. Como
trabalho original, o novo nume-
ro transcreve uma observação so-
bre- meteorologia clinica, assunto-ainda nao muito difundido nos
meios clínicos do Rio-de Janeiro.
Ao lado dessa colaboração trans-
creve ""Brasil Medico" vasto re-
sumo de várias conferências e
congressos médicos, enunciando.e
detalhando as teses que nos mes-
mos foram' discutidas.'¦—-. Recebemos o numero de Se-
tembro do '•Jornal' do' Clínicos".
ofg— de publicação que se edita
nesta capital, para difusão da
ci—cia medica'. O novo numero
traz preciosa colaboração sobre
assuntos práticos da clinica dia-
ria, além. de transcrever numero-
sós* resumos de revistas estrangél-
ras -

-' — Recebemos o ultimo numero
dá "Revista Brasileira de Enge-
nharia", a apreciada revista tec-
ruça, comercial, industrial e fi-
nancelra dirigida pela competen-
cia dia a dia mais firmada do
Jovem professor Francisco Kul-
nig, da nossa Escola Politécnica.

o sumario ¦ do presente numero
é'"o seguinte:¦.:.-_'•-

Francisco Pereira Passos — Das
locomotivas modernas, notada-
rténte ó tipo articulado "Berger
Oarrat"— Organização da In-
dustrla da energia elétrica — No-
voa mesmos? — A técnica das
comunicações à distancia a servi-
ço dos Jogos Olímpicos —Aclo-.
námento elétrico das ventorinhas
de'forja — Determinação da
huihidade da.madeira -— Sanea-
mento da Lagoa: Tijuca —.-Ca-
morim — Jacarépagua, preciosa
colaboração do estudioso e com-
petente engenheiro sanitário Ale-
xandre Ribeiro Júnior.

' -JORNAL DAS MOÇAS" — Com
•«.'pontualidade costumelaa. cir-
oula, hoje, mais um nurmero do"Jornal das Moças", o semanário
que- se impôs, vitoriosamente, ao
rn.__doiem.in.lno,- constituindo a
sua-leitura por excelência.• o numero de hoje está magnl-.
fico, trazendo, além- das seções
habituais, a: pagina dupla —
Aranha —- lindo e vistoso motivo
para bordar..

Só ela valuria todo o> "JCrnal
das Moças". .

SAPATEADO
. 6/snhorlta, desejando aprender

«.pateado, com profeta— ou pror
feseora, pede «aposta por favor
«rr—a F 10600, rm». portar-la deste
JoTr—¦ ' (P 10000)

GARÇONETTES
•¦¦ Precisa-se- de 10 gr.-, nettea pa-
ra trabalhar em Niterói, A noite,
«— lugar de máximo respeitio;
bxderi—o mensal de 300*000; tra-
tar com o Sr. Joaquim, à rua da
Quitanda 47, 1° andar, eala S, das

. 14-: ás 16 horas. (F 10603

Dama dc companhia
Precisa-se de usna com boa

apresentação, errigem-sé refere—las
Tratar i rua Conde de Itagual 54.
casa 4, próximo ao Tijuca Ternl»
Olube,  (H 76TO

SOBRADO
¦ Aluga-*» uin, A rua Ac»» a. „,

no centro > — cidade; tira—-se roa
loja do me-ano. (H_7flOB
Apartamento mobilado

Aluga-se -m a easal «rle trata,
mento e reapelto. naa Laranjeiras,
próximo ao Largo do Machado.
Telefonar para 25-0785. (H 7700

AS -

— DO

*&Sti Estão aptas para executar qualquer
S"^ trabalho tipográfico como seja;

Livros, Revistas, Folhetos, Memo
|'A! riais. Relatórios, Estatutos, Teses

Q para doutoramento ou concurso,
W Avulsos de qualquer espécie, Pro
ll-' r »**» _ _ a tr- *

)) ras, Notas, Circulares, ele, etc.

gg SECCÂO DE GRAVURA
ol^p Fazem-se clichês e estereotipias
''pS PREÇOS MÓDICOS
'fijq Av. Rio Branco, 112. 3- andar

Sâ Telefone *tt**t SI í*»-=Ranial 6

'¦: CAXIAS
Alugam-se lojas para negócio,

em írente á Feira, a Avenida Dr.
Nilo Peçanha ns. 4 e 6. (E. 18842

PEDRO DO RIO
Vendem-se. fazenda; sitio ou

chácara, ótimo clima, boas Insta-
loções, próximo á Estrada União e
Industria, altitude 700 metros,
aguada admirável. Informações
detalhadas com o, Sr. Emílio Za-
natta, Pedro do Rio, Estado do
Rio. (F. 13699

Emprego para senhora
SUBÚRBIO — LEOPOLDINA

Enérgica, ativa e desembaraça-
da, que precise trabalhar para
viver, sob instruções de uma lm-
portante empresa e que possa dia-
por de algumas horas .por dia em
serviço comercial externo. Não se
atendem a candidatas a escrito,
rio. Dirigir cartas para F. 17987,
na portaria deste Jornal','(F 17987

VAI CASAR?
Vaca «ua lua de mel nas epex-

tamentos novos s de luxo, de 420»
a 480$. do Palácio Blalr. Rua S&o
Clemente 100; tel. 26-6800. Sos-
cego, conforto, distinção. Aluga-
eo desde 6 meaea. (H Ç3428

ANDAR
Aluga-ee ótimo andar para es-

crttorios, no novo edifício da rua
Teofllo Ottoni 113. esquina Ourl-
ves,. tratar no local, corn a Cia.
Simões. Tel. 23-5400. (H 28431

Pratico de farmácia
Precisa-se de um que seja bas-

tante competente; exlgem-í" re-
ferenclas de habilitação c condu-
ta. Ordenado inicial de 250$; tra-
tar A rua Radmacicer 34, das 0 is
IO horas da* manha exclusivamente.•'¦¦¦¦ (H 7703

PETROPOLIS
Alugam-ee os predios mobilados

— Avenida 15 de Novembro nu-
meros 1160- c 1168, a família de
t—tamento: tratar A rua Buenos
Aires n. 178, das 11 ás 12 horas.

(H 7704
APARTAMENTO

. Trnspafísa-se o resto .do contra-
to de utn apartamento com eala,
dóls quartos, banheiro, cozinha,
quarto para empregada. Próprio
para estrangeiros. Copacabana,
Inrtormaçõcs telefone 27-6576, das
10 âs 13 horas.  (H 7600

ALUGA-SE
O 2» andar do predlo da rua

8, Joe* n. 26, trata-to na loja.
(F 19607

Restaurante nò centro
Vende-se uma boa casa de pas-to. no centro, fazendo ótimo ne-

goclo (vendendo uma media de
27:000»0ÒÔ). Informações è tra-
tar com o Sr. Benigno Pombal,
A rua da Constituição n. 80.•:¦' H. 11

CATADEIRA"
Oompra-se, para café torrado.

Cartas para H. 27, na portariadeste Jornal. (H. 27
CALDEIREIROS

Procuramos ealdelrelros que co-
nheçam desenho'. Cia. Federal de
Fundição, A rua Neri Pinheiro 70,
Estaelo. ,'.-. (H. 42

COPACABANA
Alúgam-se apartamentos novos e

amplos, com-todo o conforto, com-
pletamente Independentes; A rua
Barata Ribeiro n. 737; tratar com
A. Vasconcelos Junlor, a rua Bue-
nos Aires n. 41, 2° andar. (H 97

Registro de firmas
E legallsações comerciais, M. B.Siqueira contratos. Escritório árua do Lavradlo n. 3, 1" andar,

telefone 42-0275. (H. 21086
LOJA «—PRECISA-SE

Com 200 metros quadrados nnmínimo, perto do centro. Nfto 6
preciso ponto comercial. Ofertasa Carlos, das 9 as 11 horas pelotelefono 43-6169.- (H. 102

Pensão Marguês de
Olinda 64

Foi Inaugurada hoje, a nova
pensão, na rua Marquês de Olindan. 64, com o maior e fino gosto,
Íiara 

famílias de tradicional con-orto. Dao-se refeições á mesa pa-ra iguais pessoas distintos. Preçosmódicos; telefone 26-5225.
. '.-'''. " (H. 21108

CASA MATERNAL
MELO MATOS

Asilo de crianças abando-
liadas. — Recebe donativos.
B V A F A K O N. 8 0

(C 25783

APARTAMENTOS
FL AM ENGO

Alugam-se luxuosos apartamen-
tos-com todo o confar.to.. Edifício
em centro d? tarreno. orcxlmo aos.
banhos de mar do Flamengo, te-
lefcine para. serviço Interno, Jar-
dlm suspenso e recreio. — Rua
Palsandú n. 48. Vêr e tratar no
local — Tsl. 25-2367. (C 26324

JORNAIS VELHOS
Para embrulhos c outros

misteres, ha administração
deste jornal. (C 50451

TIPOGRAFIA
Fios de metal.— altura pldot

com--6 pontos ém. um fio ven-
dem-se Tratar na administração
deste Jornal com o Sr. Morais.

(C 55509

ASMATÍCOS
- Não sofra mais. Mande no-
me, idade, endereço e selo
para resposta á Caixa Postal
n. 1.587, Rio de Janeiro, que
um medico especialista aten-
dera gratuitamente.
.;::':•::¦.;;../;; (G.. 58.104

«dizer os seus anúncios

RUA ARQUIAS CQR-
DEIRO -^ TERRENOS

Vendem-sc. ótimos lotes
nas ruas Arquias"Cordeiro
e rua Piauí, próximo ad
Meíer, medindo -12; x - .30. ;.ém
prestações a par Ml de 199$
bondes de Cascadura e En-
genho de Dentro á'.- porta,.
Propriedade da Companhia
Predial.; á Praça Floriano
hs, 31|39. 2o-andar, pôr¦ ci-
ma do Cinemr Gloria. In-
formações ;com -Bóhó—'.-¦' ürs
Tel. 22-7630, iamal,.í9. ,

:"%** ¦ " (E 2—92
«•* ^ ;Lmò.-Teixeira-. —'.

Terrenos
Vendem-se ótimos, lotes müdin-

dd ,12 . X.3Ò.. a'partir-. de ,ríla
11:000« em prestações de 184Í000
situados nas ruas; -.Braullo. Oor-
delró. e Llrici. Teixeira'..''Informa-.
ções na ' .Companhia - Predial^ ,a-•aça. Flbr!ano-'ns. .31.139, :2i<>,an-,
dar. "tél. "¦ 22-7690, râinal .79. com.
Bonoso: ". ''- ,7-. ¦-'¦•*¦'¦: (F:37593

TIPOQRAPIA ;:;.
Vende^*se uma èiíl ¦ '.boas• côndl.

çoes. Treterç A. ruá -do Lavradlo «8,
.*.- ' (.— 7030

_R-»RÈG„DÓJHAB1L
Solteiro, para serviços j-e-

rais — -asa grande de fa-
miliá, prècisà-sè! á" rua To-
neleros 138". (Copacabana);

(H 7067
Terreno --^ 2:000$Õft(T
Vendè-Se no - - P»ixquèccla -Bs-

.treiti" na Estação da Estrela.da
Estrada de Ferro > Leopoldina, ten-
do 20,00 pela 

'. rua . Dr. ¦; Afonso
Pena e 50,00 pela rua 3 de Maio,
próximo da esbaçáò. e ,'servldò po?
subürr-blos. Cartas paria F. "06&8'
na-portariia'. dôste- Jornal; .'

-- (F-: 20688

SRS. CABELEREIROS
plnerteii amplos com, toilas ás

comodidades. . com ' os. aparelhos¦mais modernos, . aluga-se. Casa
Carlos., rua Uot)çálves Dlas n. 73,
sobrado;: telefone: 22't- 4106:'.v!'.'.-... .:'' .r 

' ¦'.'. :IF '13997
¦ Grande distilaria -

Esttjciios desmohtiandò ¦ a denò-
minada Tatu, existente na Ilba da
Coúceiç&o. defronte a- Lgopóldicá
emSantana de Marúl,' bondes,: rr-
ves, "Niterói*. Vendem-se todos os
maquinlsmos, ; mttqulnns a vupor,
flitros, ¦ grandes tanques, tubos, li-
nba" de carrinho, galpões e nuitos
materiais'' existentes no local i Ob
gretendt>ntss-póda-m 

- tomar, o .*iouii>
óte ''qus esta -a' • d.sposiçà-r. dos

mèimyá; Vetfds-ie.;'-tudo'";iri>aíai,oi'.
Pai«a mais,, inícirm>içòé.s no-.octii.
com" o.'S?. f ,M«xtlns' CU1' ft*çactes.'j.'e;e:c:nesi. 38-676 -4,. 43-26211 '•'-' '..

V- :''•¦ .'¦ •.''-¦-. ' .'' ;':'; .'-. ' i'F -18880
Sua maquina de coç*

; ..türa tem defeito.? *,':'!_'
_ Mecanic» hâbílltadio. concér.ta "a-
domicilio, fembemi coloca mèeasno*aí{..bô-is'.»n-;-f •«,'.*>« .'Téli -48-0893"r*- «....;. ., .F 19.188

MTECTiYE^Úma
¦;¦. iiM.m.afci ia*v<^_^yo^,.é'.-'Vògilán-'-cias .sacret—:¦ —-22r8lS9;, Ruá daCarioca. ,10- 1°. saia' 4. Págíimentbao terminar.-- '¦¦•¦ (F. 

17188

CASA, MOBILADA' Aiuga-ee por 6 meses,: Otlma, no
Posto 2, em .centro de terreno, com
?aráge„ 

4. grandes quartos, -sen-
orlo, 2 sal«*., quatro para empre-

Sados, 
varandas, terraço e demais

«pendências pora família de tra-
tamento. .Vêr e trator à rua Tone-'lelros,n..l3, das 2,30 as 5,30 horas.¦¦¦ ».'r•'.-.'¦¦ ¦ ¦' • ¦ (II, 7101•¦'Y"ENFERMEIRÁ-.,

• • Preclsa-^e- dê jüma ' cún prati-ca do direção, paia pequena Casa
de Sau*de, dando referencias..- a
Avenida 28. de Setembro n. ;l_.de 13 as 14horaa.' .¦ v '('F1765a

Registradora ^'Ná-
::'.;"¦ .';"'.,v -tional'^',. ;T^Ã:'

. Vende-se uma,.quasi nova, pròtpria-para varejo»: Preço de: oca-Blâo; á rua da TAlfanUegá- n.' 82i-
lH 38081

Café e Restaurante
Vende-se' com grande movlmén-

to longo contrato, nao paga alu-
guel. Próprio para 2 homens trar
balhadores.' Tratar;-»*» rua: Deme-
trio Ribeiro-n.. 386, Botafogo.¦.,

:..-.*'• . ;(*f" 13280

S A R N A S
Tendp ricarto radicalmente

curado' deste mal, envia ¦' GRA-
TIS a receita a quem mc remeter
o endereço é uni selo. Calva pos-
tal -.117. (C 60208) X

Precisa de um auxiliar?
Oirtja-se r.o Bureau de Em-

pregei di Caáa do Estudante do
Brasil, Lurgo da Carioca n: 11,
2.° and-rr: Ulefone 22-7183, das
12 as 15 horas, onde lhe será ln-
dlcado um auxiliar Inteligente,
Jovem, com possível preparo es-
peclalizado. enf.m. um rapaz apto
a tornar-se em pouco tempo o
auxiliar de que o Sr. necessita, na
sdvoca.la. na niídSclnri, na enge-
—liaria, na ccnstruçào. no ' co-
márcio, etc. (C 35 2971~ 

VÊNDÈ-SE 
~

Esmalte para unha
FÁBRICA

Vende-se uma peqiuna fabrica
de es-maite para unha por
12:0008000. com um estcqurj do
5.OOO vidros prontos para o co-
mercio; inclusive uia.ic.-i d;v;da-
menta règletrada. cnslnando-sc o
proessfio de fabricação e íorns.
cendo-.se formulai; para lnfor-
maçao telefcn: para 23—2444.

. (F 17451

SANTA; TERESA ,,:BÍ.
Aluga-se. um' apartemento com

um quarto, .uma " sala,', 'coslnha,
banheiro e.pequerio -quintal; á
rua.' Almirante Alexandrino n. 708.
Condições è chaves no M. 710. .

 
-.;-"' :¦¦ ¦;."¦• (F19073

ARQUIVOS DE AÇO
Para. fichas até''lá •! .12'cefitl-metros, vend»m-se quatro quasinovo6, com ' òltò-gavetas duplas

cada um; -4- rua Camerlno n. 89,
das 10-ás. ll.horas-e 30 nílhutos;- .,-:¦...; . ¦ (F- 20582

Instituto de beleza
Vende-.se um muito bsm- mon-

tadó, ccim aparélhárnento moder-
no, ponto centrai;1 Ver V tratarí'à
rua- .Gonçalves' Dlas"m.-73,í sob.-

....: - - ¦ : - ,.-". V' ..*", (F 13996
ADMINISTRADOR DE

:';FAZÈNDÂ:':"
Pessoa idônea ofertes seus ser-

vlçor» administrativos, dispondo
d» grande pratlea, em qualquerdos Estados : ,dò-Rio,;S. Paulo «
.Minas; referencias garantidasaqui e no interior; certas a' H
7001, na portaria deste Jornal.

r- (H 7001

. Cordoeiros pròfissio-
. .¦ ¦'.. " -nais ' i
: Precisa-se —" Caiei, do Ánábí;': á
——_gglJ?_??-' '.'(F .19315' 
y-iaiLAlHCÍAS . e Investigações*.

. .,: pagamento : depoif ds termi-
nado. ,C*A-'
R-IOCA.' 34-2», :¦ Telefo-
.«23-7957

— ,DE—CTTVE ALBANO. :<~<%_¦'**.
:¦ :\:.. ¦ ....-.:¦'.;. ¦>¦¦',:¦¦..'-¦ tF 17026

Ajustador mecânico'
. Preclsa-ee. de., urri oflcla-1 de pri

rnielra classe. Av. Pedro II h'. l6li.
(F 19056

a^>lif^_i

: Apartamento com
pensão ¦ ;

AV. ATLANi A 240 —'LIDO.
Aluga-se magnífico apartar

m rto composto de: duas peças e
bánhçíro,. com largo _ balcão í>r-i>re
a praia. Luxuoso mobília- e ôtl-
rría pérmao; tratar.1 â. AVe-.-lda
Atlântica 240, apartar—rs to 61. .¦¦ '.. .' .- .:•'. *:i..H 7163

COBRE;VEL-ÍÜr a
. Compua- qualquer flifaiitldà-

dé 
'/€,- 

melhor preço; :á. >uá-.Pedro
Alves'21X telefonç' 24.6164,-¦¦'¦'-¦¦'¦. ¦ -¦ .-'-" ¦'"¦'.'':. .- ¦ '-¦ IH 71,33

,,.'¦.* ¦¦.:;\\o3A'--:tv. **-¦:,..
Aul3a-se os fundos de urna loja,

?ara 
pequena Industria; vér.e tra-

ar.â ruá Senador Eüs>blòni 56;'; '¦¦ : '¦•-¦ ¦¦" " "-.:.•'.. 
(F-:I9107

If_f«>-^_llíl
FLAMENGO

Cohipra-se nestas 'me-

diações um até 300 con*
tos. Cartas" oom localiza»,
ção ,è demais detalhes
para a caixa postal, 230.
-'''•';; v -¦"'.:' "¦¦.¦:'.':'-;",":>í(f>'-i76.í2

RIPAS DE BOBINAS
Para cerca», barracões,

etc. etc, na administração
deste jornal. (C 50452

ARMAZÉM NO CENTRO
Precisa-se de um entre Io de Março e Avenida

Rio Branco, com 350m2. ou armazém e 1° andar
com a mesma área. Contrato por longo prazo. Pro-
postas detalhadas para Caixa Postal 2.923.

RETALHOS
De camicaria, brlns. caü:miras,

eniugens etc comp.-ií-;e qualquertamanho; á .ru« £ant*Ana • 157.
Tel. 43-6355. (F 190;;3
TANGO ARGENTINO

C;mo todas as dansas d; salão
e de palco, ensina partlcu.sr, pro-feseora competínte: á Praia üe
Botafogo n. 4>12; teleíone i*3 —
005CL IF 17499
Terreno na Pavuna
Vende-se um bsm ioc.il—do.

peito da Ei.>.çào. com £0 x 100
metros, próprio para fabrica ou
Industria. Tratar á ru.. Busncs
Aires,. 150-A-2." andar. Tel. 23-4102
com Vasconcelos. IF 13833

COPACABANA--
T.-aspjtssa-se o contrato de uma

excelente case, cecn 5 quartos; árua Constante Ramos 99. T.ataxna mesma das 2 ás 1.
(F 20395

Biblioteca do JORNAL DO BRASIL
Acham-se- a. Venda, na. administração do JORNAL 'DO.'

BRASIL, as seguintes obras,'qüe encontraram grande aceita-
çfto quando .foram publicadas e cuja» edições, anteriores ¦' tt-
nham sido-esgotadas í ;.' ': -,.';'¦

MINAS DE PRATA, de José de Alencar
Dra grande volume de .000 paginas;'...¦:-.;".,

SONHOS D'OURO, de José
Eiegánte- Volume "de;'270. 

paginas '.;.......

ROSA, de Joaquim Manuel
Elegante volume ¦ de 430 paginas ..-.......

JARDIM DE ALA', de P.
Dois volumes eom *20-pa-rlnas ........'."..

Ò MOÇO LOIRO, de J:
Volume de 340 paginas. ......... ..^.i

VICENTINA, dc J. M
Volume de 2SO paginai ,
TESOURO INDIANO, A
Dm volume de;.340 paginas ......

de

de

.Rs. ,6»000

;' Alencar
Rs. ' 3«Ó00

Macedo
ív" >.' Rs.. ' 4»000

Wilkhens
.; - ; —;' 5Í000

dè Macedo
, 

'.'. 
.Rsi 31000

de Macedo..
........:. ' Jls. r-!3»ÒO0-

Boue e E. Aujay
..""..'..-... 'f^i; .'^».3qo

OS GU El AS, de Moreno Brandão
Um volume ...... ....'...7. ,....;•..;...' Rs.; J500

M.

A. ORIGEM DAS COISAS
Volume dc 142 paginas.

.PELA, IMAGEM
. Rs. . 2-.500

A VIDA DE NAPOLEÃO
Volume de 122 páginas

PELA IMAGEM
—. 

';] 
ltõOO

GALERIA N A Ç I 0 NAL
Cbíeçào cie' retratos e biografias' de vultos Importantes

j-ty.f da. nossa lalstõrla:-. .,' ¦,. .
Publicada em rasciculos, contendo cada um 100 retratos'.

.'>...'" e biografias '

Acham-se a venda òs primeiros 10 fasciculos
ao preço de 2$000 cada um

Pelo .Correio ,mais' 500' réia -por volui—. ;;:

¦¦¦:;-.<: TERRENO•' Compra-se émi ..Vllai Isabel ou
At—irai. dé 30 x .60 mais ou me-
rtós:' Telefonar para 22-5028, Sr.
Sllvêrip,.,,." ..:¦':".,. , 

'¦ .: (jI:-.28068
: Conservação de rádios

-Foro. plano da conservação, pa-ra rádios,-Inclusive válvulas quese queime ou que fiquem %fra-
cas.'.Concertos de!'rádios e p.anua,afinação-.'- Preços: redusldos. ré-
lefone 43-0251;. a'rija Senhor dos
Passos n. 109,. sobrado," T ".

•  _.; (F 19233
-'''-•-¦'COLCJtolÊS^, :,V.:;:

Fiáérri-se "«- - trefor-aaini-se; em
qualquer ponto -d—cidade. Ò-ííe-
ves senipre fbl e deve-sei» o. pre»

, fer.ljlo,, ,uii)camente pela períei-
ção do seu trabalho e preços mi-
.nlmop,. .Telefone 22-3082 r -.

-.'-'-: ¦: -': :'- ¦ : '¦:¦!*; ÇF 17370
: Radio ~ Oficina —-

* . Avenida ,
concerto, todo e qualquer! mar-ca de.rádios, atende a domicilio.

OrçamerAtos gratls. ¦' Válvulas
30 0|0 desconto; * rua "Senhor
dos,Passos ri. 109, ¦ sobrado.'Te-
lefone 43-0251. Afinação e cpn-
cejtos 'de. plários. ¦'•' . (F 10282

PJIÕICÜRA-SE CASA-
.i Com 4-. quartos, entre' Praça
Saenz Pena e Estaelo, serve ruas
trarísversals.. Informações deta-
lhadaa' A poi-tarlá deste -Jornal,**a
F 20320. -' •¦-:, . fF 20320

WMB BE RADIO
.. Acham-se abertas duas vagas para meta-

nicos experimentados. Trabalhar com receptores
de ondas longas c curtas, dc fama mundial. Tra-
tar com o Sr. Lins. á rua Julio do Carmo n. 105.

(C 56372
Maquinas, diversas

.¦', V»nd5.-3e u.--i .n: r-..:ci:-;;a .fran-
essa. com 3 èiirá.cs .urha corta--tf—áv.— caramelós, U:ri" írlsidbr
ds ca._ ¦; •. . v -.dilxa

de neugat a gis, 2 taxos de co-
bre a vapor; u-n moinho ee moer
pimenta.' um' h-.otor de 2 HP.,
um ds ,5 IIP., 2'torr."dores-f.cn-
cases de i'J k.,..urn.7,.'.:.í:!ador, pi.i!:s.?„'tr.jr"rr.;.r!£6:s', ; ,u.ra moinho

I K-.>çnp:400 c, uma bsiedeira .d»
chierria-j u:-h«',,- :.:¦'/. tís> e-c.-lr'tnrr;o', tudo.-Isto';.é preço .pára
c.3.: *.*.* ¦ ...¦.., -í A.. '-«. J*i-
briè*. M:-;r.hc- d>s-,Ouro'.'_(__I ?8228

ENCERAD ÊÍRAS^"
Modernis . "Electrclux", . etc.-,

esm giraníia a 350», 450» e -550»;
eõrre ias • pe ra enceradeira a • 8».
Oafa Coelho. Ouvidor-164.. 2o. •

>¦¦ ¦- ¦ ,(F -1043Ó

IWr_f?_¦. ¦ • Ml \**f* 1 *_ __
Plureilxur. »»lssi)l»entr ili» arldo

urlco. Rins, bexiga e vias urina.
rias,;, Nas lirogarlasV ' armarlas.' - ¦•¦':• *,'¦'*>¦ ; 

(F 17436):.X

Rádios série1935 ¦
'Liquidação

Vendem-se rè^os ''de-!Í935,'; no»•çoke usados,, de- diversas marcas,
i j>artlr de.rlOOiOOO-.'-Procurar' o
Sr.-Lúcio;-a rua do Passeio h. 43.

(F ^0001

TORNEIROS
P.-eclsem-ffe a' rua "Francisco

Bujenion. S7f-. .Pagámrse bim.'* i -;.-:." V-' :"' ' XW 278,48
ENCERADEIRAS

Compram-se usadas mesmo que-bradas, paga-se bem, tel. 22-3727.
¦-' _' - '¦ ' (F, 16578

fundições ;
Vínde-ss areia veihja para m_Pl*

Rila dos Cavdar. Preço' barato
JUSirps n,..3-3.' (H 28202>

iH,ahrica de caixas cie
papel¦ . .lao..*Precisa-se- de um cortador, paramaquina, de cortar 'caixas de pa*pelão: á rua do Lavradlo ri. ,Í05.

(F, 12960
VENDEDORES

Precisam-se para rádios e refrli
ge.adores. Ótimas -condições.
Avenida' Rio Branco 87. loja. *

(H .21074
Vende-se um terreno

, ¦* AVÇh.ída dos Democráticos
Junto ao n. 733. medindo 13 defrente por 18 de fundos, ípela
.maior oferta...trotar com o butl-
qulnelro; ru.á Leopoldlna dé Oll.velra 199.-,,.- (H. 7287

MOÇAS
Pir* tribaittar em botOís. te

Viço 'IaVe. "prcüsa-sèrA rua-Bari
dt.'.Mt«q-uMá*.--78l«A." ' "~ '""

e«5r-
Barão

CF 12730

FRAQUEZA
¦SE^UAL;^
áçvisfiwrtpr •MWnts.. r»pi»

do, seguro, "El—r Vital de :
Marapuama Composto", -vi-.

> dro. .109000. Drogaria V.' Sll- ¦
va. Assembléia, 84|66. ," .';.;.;. (C 66347.) X

LQÍA NO CATETE
. Traspassa-se o contrato de Uma

ótima, loja própria para moveis,
no melhor ponto, do Catete Tra-
ta-se A rua do Catete 61, loja."-..'•' t(F,8070

RENDAS DO NORTE
¦ Colcha», rendas, aplicações, vin-

das diretamente do Ceará, só na
Casa Inglesa. Ouvidor 131.'

,'>¦ , . . , . ... - ' (F 5545.

SEU FOGÃO ESCAPA
. ;s . • ;¦ ->:_GAs: .'¦¦¦

O mecânico ga-ilsta. Batista,
concerta, limpa;.- pinta, gradua e
reforma aquecedores e fogões, eco-
nonol—ndo 20' olo do seu capital.
Telefone 29-1328. IF 15801•*.*.-.. «•¦»as de »r*screver.

• C registj-adoras.". concertam-se«ompíam-e»? Oflnica de primeira
Orçamento» gratls Telèf 23-0667:
i rua newral Camnra o .165 -

¦ . - - •¦'.'-;•-. ¦ fB i_580ií

AUTOMÓVEIS 
"

.Carro de entrega Ford.- Tcús-
»cn, 928 e 929,-caminhão Ciicvro-
:et, etc.i»rcom oarrosssrles espe-
ciais. *A vista cu a praso.. Aceitam-
ae carros em-troca. T.-atar à rua
Bento--Lisboa 116 -fi—dos, cem
José Sclebin. (F 12830

FOGÕES EM GERAL
¦Fogões de gas, ,ie'uba' é aquacs-

dores-de todas as marcas concer-
tam-se, trecam-se reformados por
velhosi véhde-se, compra-re, tazs-
mos lnstelaçõss de gás-por pre-
ços de eoncorrepcla: á rua S:na-
dor. Euzeb.o 23. Tsl.' 43-0831.

_. (F 17375

FUN_ÍDÒRES
Precisa-se de hibéia fundidsres

•rri br-rnrrrs é mewl.i -Eua d:s Ca-
I Juri.-cs ri.. S'J. • . 

' IH 2—03

FARMACÊUTICO
niSíf„c€TSe.ParJa d^r ° nome.Diploma registrado no' Rio; Minas
?,_*_, P.ialp. Resposta na porta-na des.t«r. Jornal, para F. 13.706.
-i—1Ü:_. ____*__.. ¦" n1.; 13.706

,, Não dê esmolas
nas ..ruas a ho-
mens;. À ÇlbADE-
LUZ os; recebe. Co-
labore com ela é
acabaremos eom a
miséria das calçar.
dás !'.'.'..-. Secretaria
e deposito Rua Frei
Caneca, 51. Telefo-
ne 22-4271; .

¦/üa Vakneire
Procure . conhecer

fila Valwiieire
_ A localidade mais

'.'. 
^..'apralivej. 

';;tíôs;:.;'

;. subúrbios
propriedade da

Cia. Predial
Informações

PRAÇA FLORIANO
Ns 3Í|9, 2° ANDAR
Tel. 22-7690 R. 79-

, Estrada Rio São
\ Paulo n. 885
Ou com os nossos

agentes'' autorizados
:¦ .¦¦¦' ¦ ' --(F-2750.1

lC 831'Hi

Sócio capitalista
100:000$000

Freotsa-ee. ds .um. secio' capita-
lista, com '¦ a . im<pcrtancia ;acima,
pára uma grande orgariizaç&oco-
mércjol e que pr—a assumir, a
superlttíerirrienclá, gni-anie-se 

' o
riemíboitio do; capital empatado
dent,ro cl«5 6'meast, contlnüancioo
soeló tio somente- a Uiufruir, lu-
cros, cem 'um. dividendo —pé-
rio ra 15:000» mensais., (unlcó no
mundo). Pr<x:u:ar Sariics. Ave-
nlda^firrlvidor ds. S4',.'5S, sobrado'.
Fon* 22-4471. (H 28230
Concertos dc rádios
A."domicilio.. Qualqu»r marca.,

Laboratório ds Radio. Praça Oia-
vo Bilac n. 7. Tél. 23-5683.

*_ '¦ (F. 19.442
ÓTIMA PENSAO

Vende-se, por preço módico,
uma bem afreguezada, & rua da
Carioca n. 50, 2° andar; motivo
de precisar a dona ausentar-se
do Rio. (F. 17.947
Funcionários públicos

Ati»:os, tn-.E: geri.:a, ulepondo de
algumas horas por dia, podem
ácrescsr Cs' " vencimeatoa até
1 iOOOíOOO' por r.-.ês, tribailiando
na Ci»à do .Funcionário. Admi-
tem-.i^-tçrnp-í.;:' T-snLadcs. Tra-
gani credenciais e prova do exer-
ciclo. Informações A Avenida Rio
B.-oneo n. 133, 5o andar, daa
t7. Ij2 to' 18 horas. (H 7471
Ótima casa. Preço de
.... ocasião

¦ Vinde „ ., -oi»' ••;! predloda. rua Medeiros Pasaero 84, Mu-da da TIJuca, com ótimas acomo-
daçóes, .varandas, çra-p. pircii.acom .queda dágua u.' irai, errear
do* de ¦-1 ¦ . 3 frutíferas e plantascu.ICíEs. . óde ser visto, todos os
dlas. TrÈ*-r dlretam nte com Car-
loa Bltenoourt; á rua do Rezende
l?5l_d* '¦" ** 17 hora^, (F 138S2

BAÍA HOTEL
Rua. Senador Vergueiro 44

(F 18416
Dormitório de alto luxo

Vsnde-se um. Finíssimo, ultra-
moderno, folheado à Imbuía, com
espelhes mternos, dobradiças ln-
te'riças, poltronas- estufados, etc.
custeu ha pouso 5 contos, por2:500*000; a* rua do Riaohueio
n.. 418  ' (F 1710

CAPITALISTA
,.- Preclsa-ss com.capital dc'......50:000»000 para desenvc-lver in-dustrla de--, grande ' futuro; 'nào»
tem similar-.no - pais, pode'ficarna ativa ou ..comandltario, nâotem Intermediários trata-se i com.os atuais- donos;".a rua' yisrrondoPlrajá n. 600 ou-cartas. pera. F.2091.0 na. portaria deste Jornal,¦ '¦¦¦¦' :" ¦- |f 20910

TÍJÜCÂ "
Preoisa-ss uin quarto mobiladona TIJuca, com. relativa lnde-

pendência e como unlco inquill-no.- Cartas pára a r-brts^-ia deste
Jornal a F 17754. ¦ (F 17754

ALTO DA TIJUCA
V.nde-se terreno com 67x160

metros. Duas frentss. Estrada
Vista Clilneza e Oavea Pequena.
Tratarr pslo \elefone 22-6346. íidas
,15 ás 17 horas. ¦ -.. .. ,.F 17758

GOSTTTREIRAS
Precisa-se, Carieis Vaseoucelets¦n. 89, easa 7. . (H 23177

GANHAR DINHÉIROT
Precisam-se moças e rápázés pa-ra vendii-artigo de faèil acslta-

ção, pod-ndó; »a'nhrr fle 3í!.líQao
pára cimaV diarlam-ente. 'Exi^e-se
um de>xislto:ds 21»000 e-n d!nh>:-
ro. Rua.l.° de Março n . , 6,'. 6.°
andar., sala • (P '23175

MOLAS VELHAS
• Comprasse qualquer qu?n :da-

ds, pajs-se ate 400*000 a ton '.i-
da. Casa Rocha, rus Pídi-o Al-
ves n. 217, tíiefone «-SUG--

. t*ns:?.3i_i

LARANJEIRAS
Vende-se uma ótima resid-in-

cia, com garegs. á rua Toblas do
Amaral n. 103 (ladrlra do Ascur-
ra), proxtmo 4 estaçáo do Cor-
covado. Informações no local ou
com Graça Couto _ C.a., á rua
Prlme'ro de Março n. 51, 3o an-
dar. — Telefone 29-2951.

(4F. 20.95B
ENCADERNAÇÃO

Precisa-se de meios oficiais e
moças para encadernação: á rua
Visconde de It-aúna n. 419.

(H. 7.3B9

5:000$000
Dá-se a, importância acima «,

quem arranjar um emprego pubII-
co de nomeação, ganhado no ml-
nirno 6009000. Guardn-se sigilo;
cartas pam F 19339, na portaria
deste Jornal. - 

'¦ ¦ (F 19330
Ttv-rpiios de ocasião
Vendé-se um na rua Licinlo

Cardoso; entre os ns. 39 e 57, còm
1.600 ra.2, mais ou menos, tindo

¦de frente 54,00, pronto pare. cons-
trução. Aceita-se oferta. Cartas
a' F. 17.706. ' na portaria deste
Jornal.  (F. 17.706

DEPOSITO
Deposito; riecesslta-se de um em

rua próxima ao Cáls, com anttv
mínima de 400 metros quadrados.Ofertas com Indicações por carta,
a Avenida Melo Matos 18.

Terreno ou deposito com esse»
mesma .área, entre Avenida Ro-
drlcues Alves e rua Sacadura Ca-
bral. Ofertas por .carta ap mesmo
endsrreço,,."... i. (H 23139

ARMAZÉM
Aluga-ee espaçoso, tres'porta»

do aço, 'Ui-r.:': 200*000. íraç»
Quintino Bocaiúva 11, em frente.
a estaç&o de Quintino Bocaiúva.
Chaves no n. 13. (H'28288

yiVDHíS**¦ De todas as mar— sem entrada e
sem fiador. oferecemos as melhores
vantagens da praça. Visite ANDRA-

DAS 56. Tel. 23-4563.
,{*- 1754
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Os Faateáes de Mã_t- Diabo
por XAVIER DE MONTÍP1N

SEGUNDA PARTE

O DEMÔNIO AMOR

tu
O AJUSTE

Do hoje em diante, senhor, ponho-me em campo.Heitor saiu do botequim no momento em que o rapaz trazia• dinheiro.
Plcolet meteu-o precipitadamente na algibelra, e dlrlgiu-s-»

psea a dama que estava no balcão.
. — Multo bem, Stanislau, murmurou com o sorri— mais era-•tloso. a conta está paga.

Graças a sua inteligência, 6 Palmira. Por isso amanhã o.'e-teço-lhe ostras. Quanto ao meu coração. Já o tem.Stanislau. o senhor ha de acabar por me comprometer.
Que dlrA o mundo?

Dirá o que qulzer. Amamo-nos. Palmlra. e quando a gente»e ama, ri-se dos papalvos. Ho amor clíra-se tudo.

Os nossos leitores compreenderam a comedia da nota. .' .H~-novava-í.e em clrcunícancías Idênticas todas as vezes que'a ocasião parecia favorável, e a quadragenarla cenoo-um fraco I
pe.o Plcolet, prestava-se a isso com a melhor vontade.dò mundo.1

O policia exíra-oficlal, la voltar para o escrltorio/onde tal-'vez tinha precisão dele. quando a porta do botequim se- abriu
para dar Ingresso a um Indivíduo de cincoenta e cinco a sessenta
anes. . . ..

• — Espera, 6 o senhor Daniel aàíllet! exclamou Sta-Pi dlrl-
gindo-se para o racem-chegado, a quem estendeu a mâo. • Bons
dlas, senhor Qaillet. Que vem o senhor procurar nesta* paragens?O senhor mesmo, respondeu o recém-chegado. Pro—rel-o,
em casa de Malpertuis, e um dos seus' coiejas mandou-me aqui.
Tenho que lhe falar. ;.

Vamos, sentemo-r.os.
Que lhe posso oferecer? '!.*''*"Z
Tomarei um copo de Madeira e um biscoito.. . ."' [ 

~
Oa deis homens instaiaram-se no recan.o mu í:mbrlo-do

estabelecimento.
Daniel Gailiet era de estatura mediana, magro, -vivo/ •
Tinha olhos espertos, palavra breve,- fisionomia inteligente,

mas repassada de profunda melancolia. ¦**•¦¦_...
As rugas da fronte, o rictus cheio de amargura dos lábios,

pareciam denunciar uma dôr moral incurável.
E, perguntou Sta-Pl para principiar a conversa por uma

pergunta banal, a saude continua a ser boa?Sim. continua, parece-me que nâo envelheço.E contudo o oficio é duro.
De certo, mas e a minha vida. Nada me cança. Naquilo

em que outros se extenuariam, eu adquiro forças. Preciso • de
atividade, de movimento, preciso de andar de um lado para o
outro, de furar, de farejar como um cào de caça. Quanto mais
tenho o espirito preocupado, mais sinto o corpo ágil. Quantomaior numero de problemas tenho a resolver, mais lúcido se me
torna o ecrebro.

. — Nessa faina, o senhor gastar-se-á. meu caro Gailiet. Dá-se
bem com Isso. Eu, no seu lugar, pensaria em me reformar.

;"'—: Tenho apenas, cincoenta e cinco anos,; trabalharei mais
cinco, e quem sace Ee mesmo entáo me reformarei! '

Oomo! pois com sessenta anos continuará a pertencer A
brigada de segurança?

T-í. Servirei a prefeitura, até aô dia em que tiver vingado ml-
ilha filhai /volveu Gailiet corri voz .sò^.nüria.' _?

.— Sempre essa recordação! murmurou Sta-Pl.
; — Sempre I retorqulu o agente cujas palpeoras se húmadeçe-

ram. Nào posso esqueesr, i.üj esquecerei nuncaI Ft—ram-tne
multo mal! Considere! Minha 

'filha, 
uma criança de dezeseis anos,

meiga, encantadora e casta, que eu amava profundamente, e cem
ver*» atais qüe a' própria vidn, seduzida e perdida a- principio,
assassinada depois! O meu. amor de de pai. a minha felicidade, as
minhas alegrias, as minhas esperanças, aniquildas. por um mi-
eeravel que nfio respeitou . nem a pureza da virgem, nem a vida
da criança dèshônrada por cl-»! Esquecer .Issio. senhor Plcolet!
Ora! isse c lá possível? ,"•• Daniel Gailiet ocultou o rosto - nás m*os com urn gesto dc
feroz desespero.

'—Mas a Justiça encarregou-se de o vingar, replicou Stanls-
lau. Lembro-me desse crime. eu. apesar disso ter Já sucedido hc
uns quatorze anos.

Quatorze anos! repetiu Gailiet. sim. ha quatorze anos
que sofro, que choro, e que o espectro da minlia filha todas as
noites me visita ein sonhos. A vingança que os juizes me deram!
que lrris—! Cinco anos de trabalhos forçados ao miserável que
matou minha filha? Chama Isso uma vingança? Eu. não! preci-
so de outra! Um dia hei de encontrar Pedro Carnot. e só nesse dia
é qüe minha filha ficará vtnganda! Ha nove anos qüe procuro o
infame!

Depois de -que recuperou a liberdade, visto Isso? perguntou
Sta-Pl.

...,.—' Sim. [*-Estava sob a vigilância da alta policia. Nfio sabe que a d-
dade lhe fot designada para; residência ao sair ds glés?

...—. Nlmès, no departamento de oGrd.
¦ — Entfto?

- ¦'-.—'• Nunca lá pós 03 pes. Deixando Toulon. onde as galés ainda,
existiam naquela época, Pedro Carnot desapareceu.'— 

¥61 
'de 

certo para o estrangeiro?
... Daniel Gailiet abanou a cabeça e. respondeu -lhe entáo: ¦ '

Nào creio, oc\e estar em França, em Paris.'' —' Em Paris! Parece-lhe? ;
Sim, por que nào? Não e Paris o local no mundo, onde ape-

sar. da policia, qualquer se esconde melhor? E' tão fácil quando
se.e habll, tomar outro nome. arranjar-outra cara e tornar-ee
diiclil de ser encontrado no. meio de um tal formigueiro' numa-
no... Pedro Carnot seria um homem superior se os seus instln-
tos o não.levassem para a senda do crime. Era um espirito diabo-
lico, e as galés nào terào feito senào compromete-lo. Só Paris
pôde parecer um teatro digno dil».

E' uma suposição, senhor Galiiet. porque finalmente, o se-
nhor nunca o encontrou.

. ...— .Encontrei... uma vez...
Tem a certeza de que era él:?' ''— Podia porventura enganar-me? Conheço-o muito bem.
E'. exato, e depois na uma particularidade nele que toma

dlíicil qualquer erro. Se tenho boa memória, falta-lhe um olho.
Sim. Numa rixa entre presos, na Grande RoqueUe. re-

cebeu no clho esqusrão uma picada com um furador..
Onde o viu?

— Na praça da Bastilha.
Ha muito?
Ha uns seis ait;o: eu Ia atrás de um Indivíduo... Pedro

Carnot. vestido como um agente de câmbios, passou a dez passos
de mim.

iConfinr—)

/
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Prefeitura do Distrito Federa)
DO SÜTATOS PREFEITO

ATO DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 1938
NA SECRETARIA GERAL DE SAÚDE E A-BI-TEHCIA: •
Apostila: ¦':,..

. ™ .a wWlcado para Adella da Silva Barbosa, o nome :da>seryentuaria nomeada por atodè 4 de Setembro de 1934, para
monl AJudante de Roupeira, por haver contraído matrl-

•',¦'___-.' (*) ATO DO DIA 5 DE OUTUBRO DE 1936 '
NA SECRETARIA GERAL DE VIAÇÁO. TRABALHO X OBRAS PUBLICAS! '"¦'¦ A',:-¦ Diretoria de Engenharia:
Retificação de nome:
Pica retificado para Oscar Castro Uma io nome do senren-tuarionomeado._ppr.ato de 27 de Agosto de 1936, para o cargode Auxiliar de Fotografo. '«",.»

.(*) — Reproduzido por haver sido publicado com lncor-

-.-, ;_Vr0 °& DIA 1 DE* OUTUBRO DE 1936Efetivação: ,,' . t
Na secretaria gerai, de saúde e assistência:

^Fpl efetivado no cargo de Investigador, .o Investigador con-tratado — Julio Pereira Dias. \

Diretório de Segurança
EXPEDIENTE DO DIA 8 DE OUTUBRO DE 1036

_ DESPACHOS DO KR. DIRETOR
Jaime Rodrigues Nogueira (1556130) — Deferido.
Joaquim da SUva Matos (1634136) — Concedo, na forma dalei, com os dois terços dos vencimentos, a partir de 7 de Setem-bro ultimo.
João Hasscnrelser (1697136) — Concedo, de acordo com a lei,com os dois terços dos vencimentos, a prorrogação de dispensa de

ponto, por trinta dias, a partir de 13 de Agosto passado.
.Francisco Oomes de Andrade (1751136) — Concedo, na formada lei. com dois terços dos vencimentos, a partir de 22 de Setem-bro ultimo, .
José Inácio Rodrigues (1760J36) — Indeferido, n&o satisfaz oÍndice de altura. (
Benedito Joaquim de Paula (1767|36) — Indeferido por ter ul-trapassado a. Idade legal.' 

¦ «íosé-Çlementino Pimentel de Macedo-(1782136), Domingos Car-
neiro. (177Sj36>, Araguá Oomes (1785136), Elpldlo Brund (1615'36)e Nelson Hiodrlgues da SUva (1553|36> — Indeferido em face dolaudo medico» .

DESPACHOS DO SR. ASSISTENTE
.' —' aXIOENCIAH A BATItiFAZER '

, Pedro Paulo Gevegier (1835|36) — Junte certidto de Idade.
_ 'Francisco Nogueira (1761.36) — Preste exame na Escola dePolicia.
'___-' AfW^o.Trotte Neto (1841|36), Sebastláo Rodrigues Pinheiro dáSilva (1837|36), Felipe Jorge Miguel (1844136), José Jacauna Pe-
drpea.(1842|36), Cláudio Machado Ribeiro (1838136), Agostinho daCosta Cruz (1839136) e, Mário Manuel dè Araújo (1834|36> ¦-- Sub-meta-se à inspeção de saude no D. E. F.

Policia Múnidpal, 8 de Outubro de 1936. — A. Forto, Auxi-
liar de Escrita. ¦ •

2T

_ CONSELHO GERAL DO DISTRITO FEDERAI»
Reuniu-se_no dia 7 do corrente, às 17 horas o ConselhoGerai do Distrito Federal, sob a presidência do Sr. Miranda Vai-verde e com- a presença dos Srs. Maurício Nabuco, Pires do Bio.Ivan Lins e Paulo Filho.. - • 'TT
Deixaram - dé comparecer, por motivos Justificados, os Sm.Cumplido de Santana e Simões Lcpes. •..:.
Depois de Uda e aprovada a ata da sess&o anterior e idedespachado o expediente, pediu a palavra o Sr. Maurício Na-buco para declarar ser-lhe impossível continuar como relator doprocesso de revisão das tarifas telefônicas em vista da multl-'

pucidade de'seus afazeres, que o impedem de se dedicar con-venientemente a matéria; solicitou assim ao Conselho que'fosse'designado nqvp. relator para- o referido processo. Dada a proce-dencla dos motivos apresentados, o Sr. Presidente, depois deouvir a respeito o Conselho, aceitou a renuncia do Sr. MaurícioNabuco, designando, para substitui-lo, o Sr. CumpUdo de Santana.Por proposta;dp Sr. Paulo Filho, aprovada unanimemente, ílcouresolvido ficassem constando da ata os agradecimentos do Con-selho ao Sr. Maurício Nabuco, "pelos relevantes' eervlços atéagora.prestados pelo_mesmo. na quaUdade de relator do processoda Cia. Telefônica Brasileira. .¦'¦•¦•* ^v
Tratando ainda deste processo, o Conselho, por unanlmi-dade de votos, elegeu o Sr. Rinaldo Gonçalves de Sousa, paracompletar amcpmlss&o que procederá ao exame da escrita da.Companhia Telefônica, comissão essa que havia ficado incom-.pleta com a renuncia do Sr. Raul Ramos Vilar.,¦ Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou cetrabalhos ás 18 horas. •--'.-. w

;-..«- Salvador Pinto Filho, Secretario.

SECRETARIA GERAL DO INTERIOR
E SEGURANÇA

GABINETE DO SECRETARIO GERAL
EXPEDIENTE DO DIA 8 DE OUTUBRO DE 1936

-> . . EXIGÊNCIAS A SATISFAZER
,. . Associação Espirita'de Estudos Evangellcca (Discípulos d»

. Jesus 1758) — Apresente os Estatutos e justifique as alteraçõesoo nome.,
™ 9a,biJiS.,e,üo„secietB.TÍo Geral, 8 de Outubro de 1936. —
Za Ottcitt Escrituraria. 

— Visto, M. de Brito Figueiredo,

EXPEDIENTE DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 1938
._ „ -„ .,,DESPACHOS DO SR. FRETEITO

AdeUa Silva. (1129) — Autorizo.

De-
¦ In-

Diretoria do Interior
EXPEDIENTE DO DIA 8 DE OUTUBRO DE 1938' DESPACHOS DO SR. DIRETOR j

Henrique Barreto (1096) e' Antonio Vltorino .(1069) ¦
ieri-do. ... -.*.-¦- .ç-v... _.,_.-..'¦_ '_ 

Sociedade Arionima do Gas do Rio de Janeiro (1124)-deferido, quanto á 2J via. Requeha cértidfto. querendo.

Diretoria de Turismo e Propagando
•:'. i'.?-'..' DESPACUOB DO SR. DIRETOR

Narciso Santos Silva e Rui de Sousa — DeferidoDiretoria de Turismo e Propaganda, em 8 de Outubro de 1938•— A. Cardoso Machado, 3" Oficial. ™ Qe lV9a'

Diretoria de Abastecimento
EXPEDIENTE DO DIA 8 DE OUTUBRO DE 1936DESPACHOS DO SR. SUB-DIRETOR ADMINISTRATIVO

Jose ila Silva (9.360-36) — Certiflque-se. * .-

DESPACHOS DO SR. SUB-DIRETOR FISCAL
Antônio Jose Maria (10.539-36): Luls Fernandes (10 501-38. •

Manuel Cardoso Mendes (10.697-36); FUomena Lopes (10.701-36);Laura da Silva U0.885-36) — Deíerido, de acordo com as in-Xormaçoes. t
Ângelo Domingues (10.668-36) — Concordo.Durval José de Lima (9.875-36) — Nada' ha que deferir.

EXIGÊNCIAS A SATISFAZER
M. G. Faria lt V. (8.056-36); Aurellno ds Faria Pal_-_£n(10 145-36); Mario do Rosário UÍo (10.360^36), otáta" a£*gusto Püito (10.425-36); Dorvallno da SUva (lò.441-36)- Can-:fl0?7SdO- Sçl£ :a £«. **»*» ^1" W.

AUTO DE FLA0RANTE
-miF°í íazer U£:0 €m. ¦*" estabelecimento de uma balança marca
êr-nt^a tSSfa _{ffiBde de Vtot° quUos' íoi «*»»--«» S!
(iraWK AUBUSt0 ã0B Santoa — matricula n. 714 — feira n. 42

SECRETARIA GERAL DE FINANÇAS
"'¦¦"'.' >.':..--;. • Diretoria de Despesa

EXPEDIENTE DO DIA 8 DE OUTUBRO DE 1936
DESPACHOS DO SR. DIRETOR

Augusto Carneiro. Valdemlro Prado de Moura, Bernardino
da Silva Ataide, Alcides Figueiredo Rocha, Heinrils Leopoldo,Laura de Almeida Ferraz, Carlos Alberto de Melo Fernandes —
Aceite-se, ém termos.

Antonio Leopcldino dé Sousa, Corlna C. de Alencar Osório,Jacira -Cabral Velho, Licurgo Hamilton, Mario Luls Pirag-bé,Otávio Lassance Fontoura e Henrique Marques Porto — Deferido.' Eunice Castelo Branco rte Matos — Deferido, de acordo com
o informado. _ , : .

Caramurú Oliveira — Deferido, ficando sem efeito a con-
slgnaçáo anterior."

Sirene Pereira Viana — Deferido nos termos dá informaeSc.
do Sr: Sub-Diretor do Despesa.

Paullno Ribeiro dc Campos e Antonio Nunes Bueno do PradoDeferido, de acordo.r.orn »s informações.
.'Serfto pagas no dia 9 do corrente (8° dia utll), as segulntéa

folhas do més dc Setembro p. findo:
¦:'-' .N _ X* BECÇÁO

Professores Primários de'Letra L — Livro n. 19 —Guichet 11.Nora — O pessoal do magistério, inclusive jubilados, que não
tenha recebido seus vencimentos hos «lias próprios, só será aten-
dido nas Quintas-feiras de cada semana, o os demais funciona-
rios nos Sábados nté ás 13 horas.

1* Secçáo, em 8 de Outubro de 1936:'— O Chefe: Joaquim de
Magalhães Gomes. — Visto: Lauro de Vasconcelos, Diretor.

na 2* eecçao ';(Pessoal operário)
Na Diretoria dc Limpesa Piblica e PAimcut.AR: -' Obras e Reparações e Oficinas - Na Oficina Geral (Livres 112)
Secções de Santa Teresa e Rio Comprido — No Rio Com-

prido (Livro 119).
Secçfio Central — Livros 110 e 111 — No local.
Mercado, Ilha do Governador e Ilha de Paquetà (Livro 121)No Mercado.
Secçfio Marítima e Sapucaia: (Livro 121) — Na S. Marítima.
Pessoal do Serviço de Irrigação (folha de Setembro).
Nota — O pessoal operário que nfio tenha recebido seus ven-

clmentos noa dias próprios só será atendido nos Sábados até
ãs 13 horas.

2* Seccao, em 8 de Outubro de 1936. — O Chefe: Líntlolfo
Nlgro. — Visto: Lauro de Vasconcelos, Diretor.

na 3a secçAo
Os seguintes adiantamentos:
Oficio n. 245 — __cola Técnica Rlvadavia Correia
Oficio n. 695 D. E. — Departamento de Educação•I Oficio n. 453 — Instituto de Educaçfio
Oficio n. 242 — Escola Técnica Sec. Rivartavia C.rreia
Oficio n. 736 D. E. — Departamento de Educação.
Para o dia 10 (Sábado) até às 13 hoias; '
(Por ordem de antigüidade).

A seguinte restituição:
Mario de Andrade
As seguintes contas:
Fabrica Metalúrgica BrasUeln
S. A. JORNAL DO BRASIL
Antonio Pereira Rios
Companhia Anillnas e Produtcs Químicos Ao Brasil»
Comp. Brasileira de Fred. em Cimento Armado "Caca Sano"
International Business Co.
3" Secçfio, em 8 de Outubro de 1936. —O chefe: -filfon Cal-

das Barreto. — Visto: Lauro de Vasconcelos, DlreUr.

Gula n.
Gula n.

30*000$.
Guia n.
Gula n.

12:000$.
Gula n. 7165

.-Guia n. 6517
3:378$.

Gula n. C«8 — Rua Isotina Mala — Cobre-se cobre 3:000*.Gula n. C042 — Rua Itaúba.--, Cobre-se sobra 2:000$;
7249 — Rua Lolde — Cobre-se sobre 2:700$.
6573 — Rua Corurlpe — Cobre-ss sobre 2:760$.

Rua General Camara — Cobre-te» sobre

6702 — Rua SIncorà — Ccbre-se sobre 2:800$'.7121 — Rua Garcia Redondo — Cobre-se sobre
7101 — Rua dos Diamantes — Cobre-se sobre 4:000*.7221 — Rua Attila da Silveira — Cobre-as sobre

Rua Vinte e Dois — Cobre-se sobre 2:760S.- Rua Caroiina Machado — Cobre-se sobre

7227

72G3 — Rua Agra 15 — Cobre-ee sobre 25:000$. !
7281 — Rua . Paorre Mlguellno — Cobre-ae sobre

Caminho III (Estrada da Gávea) — Cobre-se

Guia n
Gula n
Gula n

135:000$.
Guia n.
Guia n

21:000$.
Guia n. 7186

sobre 9:000$.
• Guia n. 7291 — Rua Maria Teixeira — Cobre-se sobre 4:000$.aula n. 6524 — Rua Caiapú — Cobre-se sobre -2:700$.

Guia n. 7209 — Rua Itapira — Cobre-se sobre 13:350$. :
Guia n. 7232,— Rua G.n-iiral Argolo — Cobre-se sobre 30;000$'.DESPACHOS DO SR. DIRETOR DE RECEITA

A*1*3 MaF3"_fs "«Is Carvalho, rua da Conceição 145 — Retifl-
2PÍ_íe_, para mli, «o corrente exercício h_o pode ser atendido,vist«) que a modificação da renda verificou-*- esta ano. iMaria Fernandes Pimentel, rua Antunes Maciel 60 —-Rètifi-
que-se para 11:100$,. nos termos da valorização constante da in-formação do Cadastro Fiscal. ,•-.'....-. . ¦_..

COMISSÃO PERMANENTE DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
.,.'-_.-';¦. '¦.,„'' EXIGÊNCIA-

ihm,,0-?}- 
n* 

^ 
- S" Oficio - .Adquirénte: M_núel CorreiaMonteiro — Deve o Interessado apresentar tiocuiiienip que com-prove o preço da transação. *

EDITAL
Pelo presente edital ficam convidados os Sra. Des-

paohantes Municipais, que ainda se acham em debito doImposto de Licença relativo ao corrente e_ércicio, a efí-tuar o pagamento do citado imposto dentro do praso dèdez dias, a contar da data do presente edital.
Aos, Despachantes que deixarem dé atender aó pre-sente edital serão aplicadas as penalidades previstas, no

art. 14, letras O e P do Decreto 4.822, de 2 de Janeiro
de 1934.

Diretoria de Receita, 3 de Outubro de 1936. —O
Diretor, RAUL DUPRAT.

' - -,-;.': •
Sub-Diretoria de Receita

DESPACHOS DO t»R. K U B-DIREI OH DE RECEITA - r •
R. Felteciier, ladeira da Gloria u. 108 — _iiiüc_.rido. • Satis-faça as exigências do Sr. Chefe de Secção.
Lemos üorges, rua Salvador Correia n. 50 — Mantenho'ti'va-

lor, dc 24:000$000, á vista da informação do Sr. ln_,p»:tor dé Fa.-
zenda. .. .

3.1 —'., Paga a

a av-rbação

I» SECÇAO DE DESPESA
EXIGÊNCIAS A SATISTAZER

Arl Ferreira des Santos — Compareça para esclarecimentos.
. Gilberto Figueiredo PlÃentel —- Compareça para esclare-

clmentos.
Idalina SUva — Prove a qualidade alegada.

y- Francisco Pinto de Almeida — Satisfaça a exigência do Sr.
Sub-Diretcr de Despesa.'Artur Boslslo — Prove que o falecido nfio deixou outros her-
delros. PHMH

Edmundo Vitoria — Junte procuração dos demais herdeiros
do falecido»

Girandino Eeteves, Floriano Castilho Saddock ds S&, Her-
maim Von - Dcelinger, Alzira Medeiros. Francisca Lagüiestla.
Isaias Ferreira Mala, Hilário Avelar Calvat, Jofio, Nogueira da
Andrade — Compareçam para esclarecimentos.

Henrique Jose dos' Sar.tcs, trabalhador de 1* classe da Um-
pesa Publica — Compareça com o seu talão de cheques, para es-
clarec .mentes.

Gregofio Antonio da Silva, Magarefe, aposentado — Compare-
ça com o seu talfio de cheques, para esclarecimentos.

20 (duzentas e vinte) gra-

AUTO DE APREENSÃO ,
; De acordo com o decreto n. 03, de 11 de Janeiro de 1930

x?.SlT^seguSite*1 
íima LUlS Augusto dos B__t<S, matricuS

1 (uma) talhadelra de ferro com ***«
mas.

Em 8 de Outubro de 1036. — Ailcícr Machado da Costa. Es-crevente oe 1» classe, Encarregada do Protocolo. — Visto. M Far-tado dc Oliveira, Chefe de Secção (Expediente). .T'r'~?-

_s_ BOLETIM N. 220
QUARTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 1930. — Fts. 17PltlMEDlA PAME *:*"•-.

I — Licença:
Pela porta lia n. 204, de Io de Setembro transato, resolvi con-

ceder 6 (seis) meses de licença ao ajudanto do magai-efe ErnaniJoaauim, Pereira, nos termos do ort. 20 do'decreto n.I.m*-
para ter inicio dentro de 5 (cinco)

dc
dias.14 de Abril tle 1925,— Proc. 10.446-35.

„ H — Compareclmento de funcionários á Secçãocie Expediente (Histórico):
•j *s^e w«c.?mPa_í£ce£' c2m^ "ÍS?1-.*1 w-iencla, no homrio de
!,£_ <J_-_ior5f' á, Se0c'&.0 .d _ Expediente (Histórico) munidos tíe
n,u_?6_,íotoeraXlaa de, 3x4* uídos os tltulos de nomeação, designa-
?&__»-•_' qn<Up_-*Mulr.e.,_. assln? como carteiras funcloMl de iden-
«iSÍe LS1„llJr'.c?rtl_dSt> de '.dade e utul° eleitoral, afim de Suoi-Jam anotados taLi documentos e que oa referidos fimrf_inar.nãc-mfiram os seus históricos, depois-de revistS e «SS_3S_d«_fce- acordo com aa InstruçSas em vigor: ».w»»_s_«»im»,

2o oficial Alceu Gonçalves de Pinho.2a oficial Cordella Gomes dos Santos.Continuo Antônio Batalha da Silva.Continuo Domingos Durante.
Ajudante de deposito Joaquim Antonio de Oliveira BaiaEne. of. Mat. de Santa Crua Durvallno Guerra 

^^

Proc lO^T-í-S.! guardas e flscals de mercados (nomeados) _

ÍF 
—feires livres — Cancelamento de notificação:Cancelei, em 3 do corrente mês. no proc. 10.688-?R n notl-ficacai. n. 8.426, lavrada contra Antonio Tebcelra dr¦ Osirt™matricula n. 1.710 (cebolas) em 12 de E^tembro iÍ«mo 

Queiroz*

$L-sF«traá llvrÍs 
-cancelamento de matriStlm:Em 21 de Setembro findo o Sr. Sub-Diretor PImwI «...i-,pi matrículas ns. 1.357 e 1.433. dè propriedade d_An^i« S«Jesus Monteiro, devendo ser r-^stF^o o deWtT*^êrem^ t_í_de barraca, acrescido de perempçfio. ucu"0. 

rw-srenie a taxa

T~.~.r. a IU-:DA •WRI-'-''»ADA EM 7 DB OUTUBRO BE 1036Impcsto dc; gado "~7 «.m—.Renda dos matadouros $ *lr*^**mn
Passagem cm S. DIogo
Postos d? leite
Mercados ,

EDITAL
ENTREGA DE C-EQUES — DIVERSOS EMPRÉSTIMOS

De ordem do Sr. Dr. Diretor de Despesa, e para conheci-
mento dos Srs. incenessad.s. torno publico que na 4* Secção de
Despesa, (Secção'de Apólices) serfio entregues boje. 9 de Outubro,
Sexta-feira, das 12 as 14 horas, os cnequos de juros das apólices
Inscritas nas guias entregues ontem, dia 8.

4» Sscçao de Despeita. 9 de Outubro de 1936. — F. Albuquer-
que, 3o Oficial. — Visto: Alberto Caldas, Chefe.

41*i$O0O
-*>:764$00.

Tmpostc*! e emolumrntos diversosFeiras livres 

¦ 63»;*O0
773*500

2S:I81$O0C

6O7S0O0
12:441$ll»

Total:(3et_Sítoseréis). COntOB• novecento« e no-4_£:__l 
"dS?203

Chef." dé ^«ç_o'?enfd• 
^^ dS 3* claESS* ~ Vlsto' "1!'**> G*m*-EDITAL

?„ , P1"1"-*" «J? Abastscimento toma publico, para conhedmon-
t°^-S{JTr"S,SS?'\cs' ?,uc- ^^àenda A coíven.dcS^í_b_5í^_-flv-
í.fJÍ5reÍtr* a Áelrla Uvre c* Plsda.e. que se realiza ás T-rci-^
ít-íiir,'/ •?*• Gcia_ e:? frcnt<- â estação Dará a ru" Ooma S-itÍP ni^lcH» •_£? 

a^**}? ?ara«'r° *¦*>. "^cAo de Piedade ^

Bla^%CTrcltls^tfof. • 5 * °UtUbr° "' 1036' ~ **' *'

4» SECÇAO
EDITAL

Pagamento de juros — empréstimo de 16.324:300*000 — decreto
n. 1.989, de 1924 — cupão n. 25 — segundo

semestre de 1936
De ordem do Sr. Dlretir de Despesa e para conhecimento

dos senhores interessados, torno publico que na 4a Secçfio de
Despesa (Secção de Apólices) serão recebidas, nos dias abaixo
indicades, das 12 és 14 noras, as cautelas do empréstimo de
16.324:800)000, decreto n. 1.999, de 1924, para pagamento des
Juros correspondentes ao secundo semestre do corrente «cercicio
(1536) supão n. 25, observando-se rigorosamente a seguinte or-
dem-de chamada: ,

Dia 9 de Outubro — bancos.
*.-• Secçfio de Despesa, 6 de Outubro de 1936. — Jorge de

Morais Werneck, Io Oficial. — Visto: Alberto Caldas, Chefe de
Secçfio.

4* SECÇAO
EDITAL

Pagamento ds jures 
'— empréstimo dc 20.000:0005000 — decreto

n. 955, de 1914 — cupão n. 45 — segundo
semestre de 1936

Da ordem do Sr. Dlretir de Despesa e para conhecimento
dos senhores interessados, torno publico que na 4a Secçfio de
Despesa (Secçfio de Apclices) serfio recebidos, nos dias abaixo
designados, das 12 ás 14 horas, para pagamento dos juros cor-
respondentes ao segundo semestre de 1936, os cupões n. 45 dat
apólices do empréstimo de 20.000:000$OCO. decreto n. 965, de
1914, obedecendo-se rigorosamente a seguinte ordem de chamada

Dia 13 de Outubro — apólices ns. 1 "tt-S0.000/ ¦»_- ¦•¦..•u
Dia 14 dc Outubro — apólices ns. 50.001 a 100.000.
Dia 15 de Outubro — destinado aos bancos e companhias.
Oa cupões deverão ser Inscritos nas respectivas guias, sem

rasuras ou emendas e em crdem crescente de numeração.
Não serfio atendidas as guias apresentadas fora do dia pro-

prlo da chamada, nem recebidas guias de outros empréstimos.
Os cheques serfio entregues posteriormente, de acordo com o

edital da chamada com a indicação do numero «3a gula, publl-
cado nesse mesmo local.

4* Secçfio de Despesa, 6 de Outubro de 1936. — Jorge de
Mora'* Werneck, l" Oficial. — Vlsto: Alberto Caldas, Chefe de
Seccfi-..

4** SECÇAO •
EDITAL

Pagamento de juros — empréstimo de _0.000:000$000 — decreto
numero 3264, de 11-30 — cupão n. 13 — segundo

semestre de 1936
De ordem do Sr. Diret-r de Despesa e para conhecimento

dos senhores interessados, torno publico que na 4» Secçfio de
Despesa (Secçfto de Apallces) serfio recebidos, noa dias abaixe
Indicados, das 12 áa 14 horas, para pagamento dos juros corres-
pendentes ao 2o semestre de 1938, cupão n. 13, das apólices do em-
prestimo de 40.CO0:OOOSOOO, decreto n. 3264 de 1930. obedecendo
rigorosamente a seguinte crdem de chamada-

Dia 16 de Outubro — cautelas de ns. 1 a 2.500.
Dia 19 de Outubro — cautelas de ns. 2.501 a 5.OCO
Dia20 de Outubro — cautelas de ns. 5.001 em diante.

.. _" -Secção «!e Despesa. 8 de Outubro de 1933. — Jorge dtMorais Werneck, 1» Ofldal. — Visto: Aloerto Caldas, Chefe d<*Secçáo.

1» SECÇAO
Josek W&jusztck & Irmão, iua _j dc Abril n

averbação «le 0,5 o;o sobre 25:000$000, ti-nn_íii«m-—.
A. Gonjea & Sliva, iua dos Arcos n. i>u — rUga

de 0,5 o|o sobre 30:000$0D0, tran.siiram-se. .
MoraiaÜ C.,,rua Frei Caneca us. liü-32 — Satisfaçam a exl-

gencia do Sr. Lançador.
J. O. Pinto, rua Ubaldino do Amaral n. 95; Fabrica de Mo-

veis Santa Rita Ltd., rua MarquCis «ic Sapucai n. 151; .Companhia
Industriai Sul-Americana, rua 1° de Muryo n. 20, 1". andar; An-
tonio de OUveira, rua MonfAlverne n. 137 — Siit_.iac.uii as exi-
gencias contidas no art. 3" c seu p.irugrufo dõ deurelo n. 96.Herminio Junqueira & C, rua uo Costu n. 42; Atia Maria,
rua Visconde da Gávea n. 53; Arlindo Lima & Santos, rua Ge-neral Pedra n. 19 — Façam iirniur a petição pelos seus conta-uores que deverão declarar por onde se encontram Ucenciii-lo-.

Jesef Schlimmer — Declare na petição onde está estabelecido,
prove ter a firma registrada no Departamento Nacional de ln-dustria e-Comercio e laça firmar a petição pelo seu guarda-livros
que deverá dizer por onde se encontra licenciado.

Gomes & Cardoso, rua Marquês de Sapucai n. 88; Edgar Òúi-marães & C, rua S. José n. 46; Francisco Pocl, rua Vieira Fa-zenda n. 74; Cosia & Marinho 28 — Provem ter as firmas -resis-
tradas no Departamento Nacional de Industria e Comercio e fa-
çam firmar a petição por seus contadores que deverão • declarai
por onde se encontram licenciados.

Gatão Curi, Praça da Republica n. S6 .— Junte a licença de1935 e faça firmar a petição pelo S2U contador que devera de-clarar' por onde se encontra licenciado.
Américo Santos, rua Paissandú n. 100 —, O guarda-livros de-verá declarar por onde ss encontra licenciado.
José Pinto Silvestre, rua Marcilio Dias n. 28; Passos lt C.;rua do Carmo n. 51; Paulo. G. Salgado, rua 7 de Setembro n; 53;Novals & Oliveira, Praça Cruz Vermelha n. 28; Manuel João deBrito,, rua Senador Pompeu n. 246; L. Costa ii C. Ltd.; rua Chilen. 3; Maria de Lourdes da Paixão, rua Ubaldino do Amaral n. 39:Luis Silva St ,C, rua Regente Feijó n. 141; João da Cruz, ruado Senado n. 7-A; José Luls Morgado, Avenida Francisco Bica-lho n. 252; José Lopes, rua Cosme Velho n. 250; Vitor Gi-mela,rua Demetrlo Ribeiro n. 336 — Provem ter as firmas registradasno Departamento Nacional de Industria e Comercio e façum flr-mar as petições pelos respectivos contadores que deverão decla-rar o local por onde se encontram licenciados.
Sousa Fraga & C, rua da Conceição n. 110; Oyama de Al-meida Rios, rua Marquês de Abrantes n. 213; Rogério Barros Cruz,rua do Lavradlo n. 4; Restaurante Bremen. Ltd., rua DomingosFerreira n. 187; Rodrigues ti Macedo, rua S. Francisco da Pr_i-nha n. 37; Paulina Lapldus, rua Santana n. 72 — Satisfaçamintegralmnete as exigências contidas do art. 3° e seu parágrafodo decreto n. 96. •
Zolhof & Filho, rua da Alfândega n. 263 — Declarem poronde se encontra licenciado o contador.
S.A. "A Relíquia", rua do Catete n. 245 — Declare por ondese encontra licenciado o contador e complete o selo da petição.Safadl & Primo, rua da Alfândega n. 274 —.Façam firmar.a

petição pelo seu contador que deverá declarar o local nor ondese encontra licenciado.
Salvador & Cunha, rua X ns. 64-68 (Mercado Municipal) —

Juntem a declaração do registro da firma no Departamento Na-cional de Industria e Comercio e declarem por onde se encontralicenciado o contador.
Paullno Lopes & Ci, rua General Camara n. 126 — Provemter a firma registrada no Departamento Nacional de Industria eComercio e façam firmar a pstlção pelo seu contador que deverádeclarar por onde se encontra licenciado.
ViUanl _ Çarbero, rua Ubaldino do Amaral ns. 78-82 — De-ciarem por onde se encontra licenciado o seu guarda-livros.Joaquim Gonçalves Azevedo, rua Vidal de Negreiros n. 61 —

Junte a declaração do movimento de vendas e faça firmar a ne-tiçãoi pelo seu contador que deverá declarar o local por onde seencontra licenciado.
Joaquim Correia de Sousa, rua dos Cajueiros n. 63 — Proveter a firma registrada no Departamento Nacional de Industria eComercio, junte a licença do exercido de 1935 e faça firmara

petição pdo seu contador que deverá declarar o local por ondese encontra licenciado. •
Machado Junior & O., rua Republica do Peru ns. 121 e 123— Juntem a licença de 1035 e declarem por onde se encontra 11-cenciado o contador. •
Pedro Pires, rua Senador Eusebio n. 69 — Prove ter a firmaregistrada no Departamento Nacional de Industria e Comercio,

junte a licença de 1935 e declare por onde se encontra licenciadoo contador.
._»_»__p* è*****!*!*"- & C, rua Santana n. 115 — Juntem a licença de1P35 que não se encontra anexada á petição, conforme dizem;
provem ter a firma registrada no Departamento Nadonal de In-dustria e,Comercio e façam firmar a petição pslo seu contadorque deverá declarar o local por onde se encontra llcendado.
.„.- j03é Ribeiro Filho & C. — Façam firmar a petição pelo con-tador eme deverá declarar por onde se encontra llcendado.Isabel Marciana, rua da Alfândega n. 196 — Junte o talfiodo segundo semestre do imposto predial -le 1934.
„ «Aandi_.<í..de *fl\u_la Cossensa. rua Almirante Alexandrihó
rela^olio^rctei-11-- 19°34E.e8Und° 

SemeStrC d° lmp08t?' pre<'U1
Francisco.daJRaula-Cossensa, rua C«mde de Baependl hs. 112.

• _ii3s.fi:»0 _lv0!, 
*"""" Junte °* *•*••<>?- dò segundo semestre do Imboeto.- -predial relativos ao exerddo de 1934. *í"*-*"~;w"*.

i o;iDf?ías'Jua Fba><"no do Amaral n. 72 — Transfira-se.J. Saldanha Peixoto, rua Tenente Possolo n. 47 — Junte

SS-.í93''' cen:i*o do Departamento de 
"Industria -e Gomerrio adeclaro^por on_e sa acha licenciado, o contSBor. 

uomercl° •

n_»a_-! a dÂ A**v*à°. Avenida 28 de Setembro 60 ~- Junte cer-
SS_? .l0'_Sf?ar.tame1nt_.°- de Industria, e Comércio e declare %•onde se acha llcendado .o contador. w""1 pQr

João Pereira da Mota,- rua Curupaitl _  Junte rartiri&n _.«_
^o^S^nl^aT1^^'\6 ^,'^S?tí:
_ Kaal Hubner, riia- Caroiina • MeyerV70 — Junte rurtirte.» _._»ai^^^-S^'*;0^0^ °^S st
merclo, íaçx assinar, a declaração pelo contador,. 

UUB"*a 
,e, --°"

_»_»'"i-SS Grambsrg, rua Caroiina Rddnér 27 — Junte cérUdfto
_?_»*_f_P__-:a^tQ oe Indust****» e Comércio, declare,o'nümer. doP ^ShÍIs',!? íaoa afamfr, « 3" via da declaração pelo cóntaaor.Modesto P.res de Melo. Platatcrma ..da .Est_çâ_' da Mangue'-
SrfM?-"1^ Â.£r'-*?urtt,-ao' declare 6 naheicsde 

™e^táçÒVsoumâ

Sl-^V^^WSWte*^ e Cómerci^e^íaça Cí?

ra-s.e.G6° 
0crrfia' da 6llva'. n*» • Maria .. Amalia 253 —'.Tiagsfl- *

Sálomâõ Gélmam.' riià Uruguai *Ío0**a 
154" —r Transiira-sé'¦".

amí%^b0sçAÍ ^^;Ü^,-ar• 'íUa ^;-Vlcerite 6l-A - *3taa
• .(".'.•:§? 8^«'°utllt*.-P; d*. 1936. ,-a:Ptres: da Silva. Chefe de Secção.

'"* '¦', 
.': '- .A"/'"''' ;',*-':â**':_EC«fAO":''-.: ' 

'-'¦'• ''.",

.'t-h __, 
" 

.W .'i avsriçisosíio .*. chefe.. .
.„ J«a<> de Almeida Marques, Plataforma da Estação de. Ricardodc MoMwertoe; jpao Luis dè Melo, Avenida Isabel a. 363; JO-éúe Almeida ferreira, Estrada do Portela h.'199; Ernesto Fernân-d-iRibeirtóMd,-'ruá Sldonio Pais ni; 277 e Bario Venjielhoi n. 

'3:
Veronica^Waia.da. Conceição, Estrada da Pedra sin;>Valdenlâf'Vê-nando 'Marques, rua-Caroliàa' Machado'--. 476; áebastiã.: Fern-h-des.Pr-ça, rua,Caroiina;Machado h. 504; Pedro Celestino deíNo-

¦^_3^:-*fc'_f__^__afí°bA]Í!ar»t'0 prisões,, tua, CárbUna "Machado

2'-i •_** . tarÇ*neio Pontes, rua Severino.das Chagas a. 13; Isa-bel Ferreira, .rua Caroliiia Machado n. 1.526; B. D. .GomeT A
. 

02_Bi.V A^dJa ¦ .Ai?t<)lnO-v?l iFlür* " * 2 •297i Armando . SlLveiraFerreira, atrada,Marechal Raftèel ni 643; Carlos José Crim nia 
'

Marquesa Ferreira n. 2; Armando Canelo Pohtes, rua da Flores-
í?,lV*, •10,í-'-'i2),?o...w}V«»'..:i,ila Carvalho de Sousa ri. 328; T-inciétíbCorr-acia.Silva. Estrada'de Santa Cruz n. ¦l.6***.».Ce;«*s-l_o Coi'-
¦?'ia'>..'t_',-nli.*!.',rni* i8.*1™ Cardoso, hi 171; Luis da silva' Alves,rua «indina .Alves n.-2; Almério - Ribeiro. Avenida "1«> ae; MakJn. 7; Antônio Morais: de Oliveira, Estrada do Cajá n. 121: -. Albl-no Alves Pires, rua ,Mario-n.' 100; mis .Jannúzzi, rua CardosoQi-intas.n.'135;.José^Amaral, rüa" C0_nbrav n. 78; 

'Francisco ^Vlla
Veroe, rua Bai.elros.n:. .181;-Jah. José'dá'Rocha, rua Pinto:t_-
oS "•* 306; Joaquim Alves, ruá "Pinto. Teles n.: 125: João Luis-.deSousa, .Vila.Penha -|-| Maia Fonseca íi' Comp.. rua Coronel Ran-
.BÇt'."'-1*».*- V5 requerentes devepi cuihprir as exigências nos pro-ce-sos em qt\e solicitamo$ favores do'decreto'96,' de 21I9I93G. :-Virgílio Rodrig-dçs Alves, .Chefe da 3a Secção, Interino/ ¦

•' i:'::::v : 'ti,'!,. ('' ,,-^S^ÇAG.DE receita ;. .. ,:' ¦ :';;; 
%:-

".' ' 
_ ,',' 

¦''* ''¦> "' ¦': '"* BtSPACiàos' DO SRi XH ___F_t , 
''

.Adelino de'„piiv,eirá—' Ingcreya-se, • de acordo com :'á" hiíor-mação. " ' *.,' :-v-.-'.- - .•.-•1* .--•*'¦ *\... •-. i .*.-;.' -i' Eduardo, Gonçalves.:da Silvai e General Alnierio de'«Mouk '-.
Transfira-se,- fie- acordo -cora a informação;-' 

''. ¦'
li''"'''-¦;¦:. ÍL)' , .EXIOEÍICIÁS A'SAUSPAZER- ' 
JJanuel;Xavier Cos Anjos.'— Apra-eme coleta-territorial.
Margarida RibeiI*o — uunte conhecimento-territorial uo àxet-Cici0"üe';;lt33-. .¦-¦¦¦.¦¦;¦¦¦-¦¦ ¦¦¦¦ ¦ . -.. ...-_,.; i ,--... -, ¦-. ¦.'¦_-¦..?
Lquícriçò Pirito Meijuádas r — ; Promova a.-- tànsferencia-' dotenei-O'. •- ¦ ¦•".;,-¦-¦- -..- r...... ¦.-.. .¦:...-, . . ,¦.-.. i ...... .-,,

. Ua.xa de. Construçpes de [Casas'- 'para o Pessoal' do Ministérioda Guerra,-rua 'Santa-Tereziriha. antiga-Particular' — Provada
quitação territorial dè 1935, tíansfirarie, de acordo'cem a infor-maçao; •' ¦. ¦- ¦ - .' - '-¦-•.''¦ - ,-.. :¦ ¦'. . ¦., ','-:.'

Joaquim Ferreira Filho r»-,.Compareça para- esclarcclmentbi.
Hilda Peixoto Bérlingozzo — Provèiquitação territorial de 193$.¦ João Gonçalves :da Sliva —-/.-sresente coleca-e prove qaitiaçãoterritorial oe-1835. ..-.•.... . ,•...; , ; *\ /*. i *

. Brites -Alvares Barata — Provada quitação-territorial de 19J5e 19üj,-inscreva-sei de. acórdooom-a .informação» . \
Raul Wellisch —-Apresente coleta e prove quitação territòriüde 1934 -e 1936. --.-."> *-.: '",'. íl . ;. -

. . Flòripcs de- Oliveira -Teixelr,a ,e* Alexandre Ferreira d3 Sou-tá— Juntem escritura dè aquisição do terreno. ' 
'.

Em g de Outubro de 1936. .— Marina Rodrigues,'3o Oficial.' —
Visto, João Alves- Pinto Guedes Filho, V Oíicial\pelo chefe'da
Secçáo.;: .•.-.:; , ....-,.:.¦,;. :•"'•..'¦: '. ¦ > * >

_í____-iÕ~ « _?"" ,""•"••?• rua «nente poesoio n. 47 — Junte a
V*™?ff« do volume de vendas e satisfaça as demais exigênciasdo. art. j-*- e seu parágrafo do decreto n. 96. "
Che?e McVo^me^-io1: 

8 de °UtUbr° de 1836* ~ "* "orr0t-

6. SECÇAO: .'...'•'
- .;.' ,".;¦. GUIAS ESÍ EXIG_M—AS , '¦'

7082.—,Jqào.Ai)tontò Silva.„terreno á rua A n. 28 — Pro*« «valor úa transação.. ....
7085 — Luis i_eferiho.de Assis, predio á ruá João Henrique -d.

Prove cem documento habll.a.transação do imóvel. -v :_.!-
7102 — Manuel Gomes. Rodrigues, terreno á travessa CavaV*

canti —. Prove,o valor dá; transação.... .¦ "¦ í-r
7104 —s lolanda Musíelló, predio. á rua J.équirtçá n. 72 —" Pr**

ve o'valor da transação. ' •-;; ;..,.. ;•
7160 —'.Auguito.Migupz,-dois.lotes..de terrenos, na Vilá.P»»

dro II — Prove- o valor da -transação.-., ., . . . , .,-'; '""¦ 
. 716^ —.Maria 'de.Assünçáòdé 

Araújo,.terreno á rua Comia»,
dante Conceição. —.Junte alvará de autorização; '> .

7247 — Antonio de Sousa, rúá Capitão Macieira ri. 97-A\-S«
Prove"o'valor, tíá transação; . . ;,"

7295 i— Assunta Chiàppeta 
' 

Narciso,' - terreno á rua £_equiel
Fre_-e — Junte • documento habll qüe hrove o valor da transação.

7303 — Manuel Dias Garcia, ruá Pinheiro Guimarães n. 17—
Junte titulo de .aquisição.* .."-'' '¦:¦ '¦''.-. , -

7304 — Dietrich Moeller. terreno a rüa Nasdmento Silva nA.
mero 539 — Juntfè,contrato de construção. -

. 7328 — Manuel -José Pires, terreno á Estrada Portela — Junto
documento habll _Ue-proVe' o valor da transação.

•"- PROCESSOS- EM- -XIGENCIA
90335 ,— Antônio dos Santcs CàSemiro, predios ás ruas AmeMá

e Pedro Américo n. 140 e Cruzeiro do Sul ;—Compareça para es-
clarcclmentos. '. - '_
. -1'90364 — Antohlo-Coelho, rua Aimoré n. 147 — Compareça
para esclarecimentos.' --•.-••

00431 —. Clube de Natação e Regatas, pedido dc restituição —
Junte a certidão do imposto de transmissão.

90622 — Artur Emílio Sa_se. rua Joaquim Rodrigues 
"n. 

134Prove-o dirdto de dispor.-
90214 — Emilia Gomes-dos Santos, rua Agrolongo — Pague a

averbação.
90744 — Agripino Augusto Costa, nia Lima Drumond n.»l

Pague a multa.
> 90767-— Amelio Tavares de Melo Cavalcanti, rua Marquês da

Olinda n. 102 apartamentos de.I a.Vü —Compareça para cscla-
rcclmèntos.: •..,.•

Rio, 8 de Outubro de 1936. —Paulo Ramos de Paiva, 3o Ofi-
ciai. — ,Vis£o, Tiago de Brito.

¦/¦'.'* 
. : ' . . *' '- 

- *,. 
*

.EDITAL
COBRANÇA DO IMPOSTO TERXITORIAI E DA TAXA DE CONSERVAÇÃO BE .

CA-ÇAMENTÒ, ' RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 
'¦ 
1936

Torno publico, para conhecimento dos interessadas, quc »
cobrança, á boca do cofre, do Imposto Territorial e da Taxa-de
Conservação ae Calçamento respectiva, relativos ao exercido de
1936, será iniciada- no dia 1° de Outubro proxlmo e terminará
a 31.dó me3mo-més. •. . •¦ - '. .

Os Srs. Contribuintes deverfto apresentar á 4.* Secção desta
Sub-Dlre.oiia o conhecimento relativo ao exercício de 1935, bem
como a : terceira via da coleta respectiva, sem o que não poderãoser atendidos para a quitação-dò Imposto em' cobrança.

. Outrossim. torno publico que, de acordo com o art. 4.**. do
Dec.. n. .55. de 11. de Janeiro de 1936, conforme alteração feita
pelo Dec.. n. .64. de .10:de. Julho de 1936,'.do Poder Legislativo,
os terrenos qüe. atualmente, dispõe de edificações toleradas a ti-
tulo precário e.destinadas a postos de venda de carburanle paramotores da explosão, serão considerados não edlfIçados, estando
assim sujeitos ao pagamento do imposto territorial.

Sub-Diretoria.d» Receita, 30-9-936. O Sub-Diretor, inte-
rino, Alt-ero. -Tooíer. »

Contadoria Geral
EXPEDIENTE DO DIA 8 DE OUTUBRO DE 19S6

_-., DESPACHOS DO SR. CONTADOR CERALA. d? OUveira Coelho — Compareça para esclaredm:ntos.
Ofidál 

Janelro* 8 ** Outubro de 1933. — -Valdir Xavier Gomes-

Guia n.
40.-OOOÍOOO.

Diretoria de Receita
GUIAS DE TRANSMISSÃO

DESPACHOS DO iR. DIRET3R DE RECÇTTV<1»4 — TTave_>a Dutra Rodrigues Cobrc-sc sobre

2» SECÇAO
-_ . :•¦•¦:_¦ DEDPAcmw do sr. chefe

„„_,_f»el,odo . P«ercs' rua Teodoro da Silva 1G7 — Declare emquantas prestações quer pagar e bem assim por onde se achaacene ado o contador.
Artur Sgarb. Avenida Amaro Cavalcanti 641 — Junte a 3»via tias declarações, certidão do Departamento de Industria e«Jomem-o. sendo a declaração firmada pelo* contador.Albano Cardoso da Silva, rua Franclsca Meyer 100 — Trans-
João Pereira Martins, rua José Verisslmo 14 — Junte o ul-Umo imposto pago.
Otelo de Scusa Reis, rua Maria Amalla 66 — Junte o ultimoimposto pago e declare em quantas prestações quer pagar.

-„_,. ria,.Augusta Ferreira Serpa. Avenida Maracanã» 1250 —Junte o ultimo impesto pago, declare os exerddos em debito e onumero de prestações. ¦»»•«•»
^Aurélio dos Santos S\. rua Miguel Cardoso 17 — Transfl-

oi _?* uía* &.cil"" Avenida Suburbana 2058 — Faça assinar a3* via pelo contador, declarando por ende se acha o mesmo 11-csnciauo.
Antônio Lopes de Almeida, rua Arqu'a_> Cordeiro 304 —

r_^.a^m_Ss_»qlÍfntasJ*^Wç0es_-tluer 9***x. Junte certidão doDepartamento de Industria e Comercio e declare por onde seacha lançado o contador. ^^
Agehor Ângelo de Sampaio. Avenida 28 de Setembro 273 Dec are o numero de prestações, junte a 3» via dos declarações.certidão do Departamento de Industria e Comercio, junte ali-cença de 193o e declare por onde se acha llcendado o guarda-
A. P. de Sousa, rua Barão de Bom Retiro 214 — Completeo silo de expediente s> faça assinar a declaração pelo contador.Adelino Alves Ferreira, rua D. Romana 58 — Complete o*¦_«. de expediente junte a 3» via das declarações firmada» pelocontader e certidão do Departamento dc Industria e Comercio.Alb no & Gomes, rua Senhor de Matozinhos 58 — Fa«_a assi-nar a declaração pelo contador. ^^
Celso de Sá & Cia- rua Mariz e Barros 301 — Junte a lloença

•;•'. ....'.- . EDITAL'. • ,- -. .* -
CO»RANÇA BO. IMPOSTO PREDIAL C TAXAS SAIRTAaiAS B - DE CONSERVAÇtQ

DE CALÇAMENTO, RELATIVOS' AO 3.° SIEMES-RE DO EXERCÍCIO DE 1936
Torno publico, paia conhecimento dos Interessadas, que a co-

branca, á boca do cofre, do Imposto Predial e Taxas Sanitaaa.
e de. Conservação de. Calçamento. • relativos ao - 2.° semestre docorrente'exercício, para ce predios situados nos 17." ao 32.° Dis-
tritos,. será feita, por esta, Sub-Diretoria no período de 1.° a 31
de Outubro proxlmo.

: Os Si... Contribumtes deveráo apresentar aos respectivos dia-
tritos o conhecimento relativo ao 1.° semestre do corrente exerieido, sem o que nfio poderão ser. atendidos para a quitação doimposto em cobrança. " «

Sub-Dlrêtoria de Receita,' 30-9-936 — O Sub-Diretor lntcrt»
no — Álvaro Xavier.. . . ... .•..,.

... EDITAL '
. IMPOSTO PREDIAL D06 PREDI06 BITTJADCs HOS 1." AO 16.° Dtt-IROS l' RELATIVO AO 3.° SEMESTRE DC 1936'

Tomo publico.que a cobrança,, á boca do cofre, do Imposto
Predial c taxas. Sanitária c de Conservacfio de Calçamento, re-lativos ao 2.° semestre do corrente exerddo. dos prédios situa-dos nos l.» ao 16.° Distritos, foi prorrogada por dez (10) dlaautels. ;¦

Sub-Diretoria de Receita» 30-9-936 — O Sub-Diretor inte-rino — A.tsaro Xavier. ._.-,-_ . »

. . EDITAL :
IMPOSTO PREDIAL

Lacuss-* do 3° semestre do exercício de 1936 -
Torno publico, para conhecimento dos interessados, que 6serviço de preenchimento de lacunas do 2o semestre do correnteexerddo. para os predios situados dos 17° ao 32° Distritos, tenni-nou a 30 de Setembro ultimo, tendo sido iniciado a 1° e devendoterminar a 31 -do corrente para os prédios localisadcs nos 33° <_o

18° Distrlt.s.
As reclamações relativas a esse lançamento, cujjs rciaçõe3trem abaixo publicadas, deverão ser apresentadas nesta Sub-Dire-

teria (Protocolo).-dentro do praso de 15 dias, a contar da data
da publicação das mesmas, sob psna de incorrerem em perempção.Sub-Diretoria de Receita. 6-10-936. — O Sub-Diretor, A.Xavier.

23° DISTRITO
LACUNAS D*> tf SEMESTRE DE 1936

Rua Barfio Mesquita ns.: 949, casas I a V. 3:360$ (Xo lança-
mento. 5 meses); 951 «.Io lançamento, 5 meses); 1)69. sobrado c 1*loja (Io lançamento. 5 meses); 969-B (Io lançamento. 4 meses);
84 (Io lançamento. 7 meses); 88 (l" lançamento. 7 meses); 362,
apartamentos 1 a 4 (Io lançamento, pagam 4 meses).

Com. Pratt n.: 11 (Io lançamento. 12 meses).
Rua Amaral. 31-A I e IL 3:600$ <1** lançamento, 10 meses);

21-A. m. TV c V. 3:730$ e 3:600* (1° lançsimento. 11 mesta).
Rua lsla Flor_-ta n..8S (1** lançamento, $ meses).

¦__&-_ t^-L. rir, '-...si.,-..,-,.., iMrffB. -- i.í;:^-':-*_:-i,i,_:''!»' . - _- ¦-, ^_______í«_i... ¦ „__..,... iPÜll _-_. --_>,*--tm^-ít. .-.- -:. _-



.-,'f"

22 JORNAL DO BRASIL — SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 1936

Ru» José Hlglno n. 177, III c IV. 3:840» (Io lançamento, 8
W<!SRu~ 

Uruguai ns.: 04 11:400$ (Io lançamento, 4 meses); 100,
VI. VII e VIU, 4:08U5. 4:460» c 4:680* (Io lançamento, 5 meses).

Rua Maria Amalia ns.: 23. 8:000» U» lançamonto, 6 meses);
239-A, 2:160» (Io lançamento, 8 msses); 201-A,. 2:400» (Io lança-
m0nRua 

D." Amélia n. 43-A. sieoo» G° lançamento. 5 meses). .
Rua Dr. Aqulno n. 8, Ie II, 3:360» (Io lançamento, 11 me-

mts; 11, 8:880$ IIo lançamento, 10 meses).
Rua Indaíassú n. 0, 3-600» 11° lançamento, 6 meses).
Rui Bario de S. F.ancisc. Filho us.: 21), 4:3008 (1° lança-

mento 5 m-~e~): 336, 4:800$ il° lançamento, 8 meses);
RÚaPGÍí~xupé ns.: 11, 5:400$; 11-A, S:400» (Ia- lançamento.

6 m_-ua}Marlo 
Barreto n. 53, 8:840$ U° lançamonto. 10 mesas).

„ , Rua Qomes Braga -n. 21, 1:800» ll" lane.mento, 6 jneaes).
Rua Leopoldo ~~7: 56, 3:600$ ll" lançamento, 6 moses); 142-E.

cisa V 3:120* IIo lançamento, 6 meses).™Ru~ 
l-Vança Júnior n. 39. 3:120» (,1o,lançamento 5 meses).

Rua Ferreira Pontes ri. 174, 720» (Io lançamento, 12 me~.s).
Rua Barão Itaipíius.: 43. I c 11. 3:000» c 3:.00S (V lapça-

mente.3 meses); 101 o 101-A 4:800» (1° lançamento, 0 meses).mRÚa 
P-nte. faorreia ns.: 113. 5:400$ (1° lançamento 13 me,

«es)* 118. 9:600$ (1° lançamento, 7 meses); 118 e 118rA. 9:600$
(1° lançamento.*9 meses-; 132, 4:8C0$ d° lançamento, 4 meses);
170 I e II. 4:440$ e 4:200» (Io lançamento, 5 meM).™ 

Rua BÔtuoatú ns.: 5, 3:000$ (Io lançamento 5 meses); 13.,
4:800$.(1° lançamento, 5'meses); 17, 7:200» (1° lançamento o
meses)* 19 4:800$ 11° lançamento, 6 meses); 21, I e II, 3:600í
U-^nçam-nto d meses).-. 25,. Ç^_-L^_..1^.H?~~Í?'- S mesos):
27 ia IV 3-9-W .3.720$ (1° lançamento, 4 meses).' 

Rua BoEúcatü ns. 22* casas I a IV 2:880$ a» lançamento,
*S meses* 24 I c II, 9:600$ (Io lançamento, 5 meses); 190, 1:800$

íl"Jrâdc°Set-nu.^Cdc 1936. - ArHn~o Gonça^e., lançador,
Interino.  -..

24o. DISTRITO
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¦rn- *M dc Maio n-s. 425, sob: 4:2OO»000, loja. 4:200*000, re-
construção paga 7 má-.; 427; sob. 4:800»000. loja. 6:000*000 re-
__~~t__c~o .ala 8 meses o 739. 5:400»000, paga 12 meseá.

Rua Barão deBom Retiro. n"s. 211. 2:4008000. Io. lançamento,
uaga 12 m-ses; 475-A. 3.780$ÒOO, 1°. lançamento, paga 5 mg*s;
4^ 4:200$CO0. 1». lançamento, paga 9 meses; 541, Vi,2». 120*000.
P.'iG-içamento, paga 6 meses; 777 casas V VI c VII. 2:7.0*000.
cada uma,
lançamento,
eBr Ru^Gmer^^^TeB-rar".."^""!-7!;' «eí-nstruíãò.' pSga 7 meses.
2:76^000; 123 reconstrução 2:760»000 pagaV7 meses; IM, re-
.õnst-ução 2:7605000. paga 7 msees; 197 fundos. I e II, 3.600*000
l"' 

^S^^WV^It 2:760*000. 1». lançamento, pagateus. «i». »-?. 
j i . lall(;aI11enco, paga 7 meses.

Rua' Maria* Antonla A". 66, rcooi-strução, 3:600*000. paga 10
^Hua 

Antônio Portela, n"s 17 casas ** 
fi™^* ,,_*£uma V. lançamento, pagam 9 meses; 43. 4:800$000, l . lanç^-

/"'Tüa^I-uàrdo^boeira, n°s. 56, 2:400*000, 1». lançamento.
PaSRua1D.SCRomana..n°s. 159. 3:60080-0. Io. lançamento, paga 7
We&Riia 

Raul Barroso, n°s. -16, 2:400*000, Io. lançamento, paga
fl meses; 52. 5:400*000. Io. lançamento. P».a 6 meses.'Rua Araujo Leitão n<~. 297-A, 840*000, paga 12 meses, 20, ca-
«As Ia V 3:Í20*0OO. cada uma I". lançamento pagam 6 meses,
20 VI 3-480.000 Io. lançamento, paga 6 meses; 20 VII. 3.600»,
*'¦ 

RulTlcin. ^-vant^li». 10-A. 2:400$000, _-. lançamento.
íaERuaI^J-&o'Eufrosino. n°., 21, 2:4OO$000. 1». lançamento, paga
12 "kuTmoJú 

n°. 19. I:800»000, 1°. lançamento paga 6 meses.,
Rua Assar-, n<_. 18. casas I e II. 2:640»000, cada uma. pa-

cam . meses, 20, 3:720?OO0, paga 6 nieses.
Praça Alia. 29, casas 1 a V, 2:400*000, cada uma 1°. lança-

mento, pagam 0 meses; 31. 2:760*000, IV lançamento paga 9
nie5HÚa 

Acaú nu. 74, 1:440$000, Io. lançamento, paga 5 meses.
Rua Abalira. n"., 76, lundos, 1:560*0110. 1°. lançamento, paga

° m_uí~' 
Alcino Chavantcs, n°. 10-A 2:400$000, Io. lançamento.

Rua Conselheiro Autran SL.. 6:600» (arb. MP.. 1° lança*
mento, paga 5 meses). ...

Rua Dr. Bllvu Pinto ns.: 137.137-A. L., 1:800» (paga 6
meses); 22, apart. I, 4:800». OP «Io lançamento, paga 5 meses),
apart. II, 5:640$ (decl. 1" lançamento, paga 9 meses); apart. III,
4:230» VR.. (Io lançnmento, paga 9 meses).

Rua Conselheiro Otavlano n. 80. SL., 3:600$, paga 4 mesas)
Rua Senador Nabuco ns.: 103 T. V, 1:620» (paga 8 meses).

T, VI, 1:200* (paga 8 meses); 302-A, T, 2:400» (arb. MP., 1"
lançamento, paga 8 meses); 324, TA, III, 2:400» MP., arb. (V
lançamento, paga 4 meses); 324 B, VIII, 480» 'decl. (Io lança-
mento, paga 6 moses); 324-B, XHI. 480» decl. (Io lançamento,
paga 6 meses); 324 ,T XI. 720S MP.. arb. (Io lançamento, paga
6 meses); 380 T, 3:000$ MP-, arb.. (Io lançamento, paga 6 meses);

Rua Barão Ue Coteglpe n. 193 T. 4:800$ MP., arb. Io lança-
mento. paga 8 meacs). ... ....Rtia Teodçrc- da Silva ns.: 683 T, III, 2:820», decl. (Io lan*
çamento. paga 9 meses); T IV. 2:820», decl. (Io Iançameuto. paga
9 meses); T V, 1:200$, decl. (Io lançamento, paga 5 meses),
T VII, 1:400», decl. (Io lançamento, paga 5 meses). '...'-,

Rua Teodoro da Silva lis.: 536|5ã6-A SL., 6:810» (paga 7
meses); 936, T, 6:000», arb. (paga 12 meses), ., _ ,Rua Torres Homem ns.: 9* SL, 5:400» MP., arb. (Io l~il-
çamento, paga 6 meses); 170, SL.. 4:440», decl.. (1° lançamento,
paga 8 meses); 172, T I. 2:880* VR.; T II, 2:880» VR.; Tin,
2:880», arb.; * IV. 2:880$, decl.; T V. 2:880», deel.; T VI, 2:880»,
decl.; T VU, 2:880», decl.; T VIII. 2:880», decl.; T IX, 2:880».
decl.; T X. 2:8808, decl.; T XI, 2:880$, decl.; T XII, 2:880»,
dec).; T XIII, 2:880», decl;; T XTV, 3:880$, decl.; T XV, 2:880_*.
decl.; T XV, 2:880$, decl.'; T XVI, 2:880», decl. (todos 1*> lan-
çamento. pagam 8 meses); 174, SL., 4:440», decl. (Io lançamen-
to, paga 8 meses); 298, T, 1:800» (Io lançamento, paga 9 meses).

Rtia Petrocochino ns.: 67-A. T IX, 2:760$ VR. (Io lança-
mento, paga 8 meses); T X, 3:600», arb. (1° lançamento, paga 8
meses); T XI, 3:000» VR; (-*• lançamento, paga 8 mestes); T XII.
2:880$ VR. (1° lançamento.-paga 8 meses). . _.

Ruà Visccnde dé Santa Isabel 43143-A, S, 5:760», decl.; L.,
5:760$. VR. <l? lançamento, paga 9 meses). ....

,-' Em 28 de Setembro de 19?6.—, G. J. Azevçáo, Lançador.

260 DISTRITO
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Rua S. Franbisco Xavier ns.: 567, T XVI,'4:200* (Io lança-
mento, paga 6 meies); 567, T XVII. 4:200» (Io lançamento, paga
6 meses); 226, 4*- lojtt, 4:200» (Io lançamento, paga 12 meses;
428,. 19:116$ (Io lançamento, paga 5 meses); 648-A, loja, 3:600»
(paga 12 meses; antes vaga).

Rua Pereira de Siqueira n. 65, loja, 2:400$ (paga 12 meses,
antes vaga), - - - , _

Rua Visconde de Itamarati ns.: 60, 12:000$ (reconstrução,
paga 9 meses); 152. T I, 3:600» (Io lançamento, paga 3 meses),
152,. T II, 3:600» (Io lançamento, paga 3 meses).

Rua Jacegual n. 18, 7:800» (Io lançamento, paga 3 meses).'
Rua Santa Luisa ns.: 36-B. loja, 3:000» (paga 9 meses; antes

vaga); 38-A, loja, 2:400» (paga 8 meses; antes vaga).
Rua Costa Pereira ri. 91. fundes, 2:880» (Io lançamento,

paga 5 meses). .
Rua Maxwell ns.: 119-A, sobrado, 4:800$ (Io lançamento,

paga 5 meses); 119-B, loja, 4:800$ (Io lançamento, paga 4 meses);
119rC, T I, 3:600$ .1° lançamento,, paga 4 meses); 119-C, T II.
3:6008 (Io lançamento, paga 4 moses); 119-C, T III, 3:600» (Io
lançamento, paga 4 meses); 121, TI, 2:400$ (Io lançamento;
paga 7 meses, MP); 121, T, II, 2:520» (Io lançamento, paga .
meses, MP.); 123, 3:360» (1° lançamento, paga 7 meses; MP.):
241, 1:320» (paga 12 meses ;ant~s vago); 277|79, 3:600$ (paga 24
meses: antes vago); 357, loja, 3:600» (Io lançamento; paga 5
meses); 357-A, sobrado, 4:200$ (Io lançamento, paga 7 mesos);
359-B, sobrado, 4:200» (Io lançamento,' paga 7 meses); 361, T I,
3:120$ (Io lançamento, paga 9 meses) -i 361, T II, 3:360» (Io lan-
çamento, paga 8 meses); 361, T III, 3.360» (l6 lançamento, paga
9 meses); 361, T IV, 3:360» (Io lançabiento, paga 9 meses); 300,
2:640» (1° lançamento, paga 4 meses. MP.).;, 320. 4:200» (Io lan-
çamento, paga 5 meses, MP.).

Rua Senador Soares ns.: 5, 2:640» (Io lançamento, paga
6 meses, MP.); 11, 2:400$ (1« lançamento, paga 6 meses, MP.);

Rua Ribeiro Guimarães ns.: 45. 6:720» (1° lançamento, paga
9 meses); 47, 6:720» (Io lançamento, paga 9 meses).

Avenida Maracanã ns.: 397, 6:000» (Io lançamento, paga 7
meses,:MP.); 1334, 12:000» (Io lançamento, paga 3 meses. MP.);
1522, apart. 1, 4:800» •(Io lançamento, paga 4 meses); 1B22, apar-
tamento 2, 4:800» (Io lançamento, paga 3 meses); 152., apar-
tamento 3, 5:520$ (Io lançamento, paga 5 meses).

Rua João da Mata ns.* 25. 5:400* (Io lançamento, paga a
meses, MP.); 49, 1" loja, 3:960$ (paga 9 meies; antes vago).

Rua General Labatut n. 32, 3:000* (Io lançamonto, paga 4

Rua Tenente Costa n°. 172-B, terreo, III, Rs:. 2:520(000. pa-
ga 7 meses 1". lançamento, terreo IV. Ra: 2:520(000. paga 7 me-
ses, 1". lançamento.

Rua Cachainm n°s. 2, terreo. Rs: 2:760*000, paga 7 meses dc
predial e a meses de vacuneia; 234, terreo.

Rua Basilio de Brito n*~. IU, terreo, il. Rs: 1:200*000, paga12 meses, Vt. lançamento; üi, torreo IV, Rs: 1:200(0000, paga omeses.l**. lançamento, lu, terreo. Rs: 3:0008000, paga Ij meses.1". laçanmentu.
Rua Sào Joaquim s|n., terreo. Rs: 600*000, paga 6 meses 1°.lançamento.
Ruu tíao Gabriel n°s. 70-A, terreo, Rs: 2:400*000 paga 4meses, Io. lançamento; H41, teireo. ks: 1:ü80»000, paga'8 niesesl". lauçanienio. ''. Rua uailleu n°s. 70, terreo, Rs: 600»000, paga 6 meses Iolançamento, bti, ten_o, iví: uuüvcOU, pagd u mes-_. _.*•. lançamento'116, jerreo. Rs^ l:2oo»UUU. ptyiii o W-.s^ iánçainenlo. ';-vu» iviumi» u-~. »j. teiiuo, ns-, ..u^-iw, paga 6 meoes l"lançamento; 3i. teneo, ai: i_o*ouo. pagu a mes-s, lu. laiicunerito'Rua Uaruiiso lia. 114, tén.o iv,: uju^uuo, paga 7 iiíèses 1-*lançamento; ~l_ teneo, _.s: ii:«a0«u_0. paga / nitses, 1J iancá-meuto; -•_;-., le-ito..vs; J:uuu$«.o,-paea8. meses. 1". lançamento"Rua balvador Pires n1**,'» .ci-to, Rs: 2:itíüsooo ú_.Ka"T"me-ses 1". lançamento; 3Ü. teneo ~~v. ns:'2:8804í~iu7paga 7 meses1". lançamento; teneo. Xvi, tis: ~:88UÍO0O paga7 &ães l')S_i.«mento; terreo XV~I, 7Hs: 2:8B0SUO0, paga ^mesesf^. ík^

o Rua Getullo n<>s. 113, terreo 1. Rs: 2:4O0»0U0, paga 7 meses1*. lançamento; iud. teneo J., Rs: l:44üíQÜb, paga a mesS í^lançamento; terreo il; Rs: l^BO^uO. p^a a miSef. 1". ll^ttrneiito; teneo -~_l,.Rs: l:í.B-*l)00, uasa a m_j_es 1" ''laneàmMÍ.n- V».
.¦»e=°. .V/a,t3.:,„1:òiWSth)d' »kBa 

* 2'»»». K^atí.í^Terf.o Ílis: l:-.4-$U00, paga o misse-,, l». lançamento; t.neu, vi ___• i-4»~~susy» í.^iikweiúo. ^%i-teo^rTAT^eT\
l". lançarifenT"' 

'^ Í*Tt0°' IUndo?1 Rs: 6**Q0* P*1?*- *- «*-^.

4 m"«. ^ariçaLntr13"^ n°' 3lV terreo, Rs: 720»OÒo:' paga
-. L^çaüSrfeQela1, aa de Setenií-ro de 1336. - Rènalo Tourinlic,

20° DISTRITO
Tina Alio,. .**At''UNAS ->•' *-U ~-.~lS~-.u. DE 1933

.___ a~Allal> Kt-*'-*!*:i- u-.: -0, .e.-.».o'e i........ 6:120S iua*»a •-rnesw, x" lauçarueuto); 1- teneo, umu--, i*_tÓV >y~ll - .. •_,"
wwglg&F.!; *"ieifCO- í^ü-l. l'-M ^'u1^:..0!"'.^-'

íff.u0 ?°tr?t&?r6 n-: B2.'*8u?-XPaga 7 meses, 1» lançamento).

i'~nsí„~f* ,i^.ui'ue~ t,e A-*»**-'*»*-,ai*iu (de Duarte Esteves de Almeida),360i-uu ipaga a inases, lu lançamento ¦. ""''
Rua u. i'»rano_sea n*,.: lj, i,.-*^._i-._X, 360» tpága 10 mesesIo. lauçament.); üo. teneo XÁvxi. _á„ui iní.^* . ,fS__„ li^gj;'

Rua Pernambuco ns.: 61, 3:360», declaração, 1* lançamento,
paga 5 meses; 63, 3:360». declaração, 1" luhçamento. paga o mc-
c<s; 05, 3:360», 1* lançamento, paga 5 meses.

Rua Ana Leònldla n. 170, ~:10_$. 1° lançamento, paga 5 meses.
Rua Lemos de Brito n. 97. 1:560». arbitrado, 1" lailcamcnto,

paga 5 meses.
Uni 30-9-036. — O Lançador, Sebastião Meira.
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Rua Golaz n. 3.0. barracão IX' — 360SO00, l° lançamento,
paga ujze ni-sco.

Rua Angelina n. 69 — 2:640», 1° lançamento, paga ,'C.e
mc~es.

Rúa Guilhermina 24 — 1:200$, 1° lançamento, paga doze ma-
ses; iuo, luiiuiu — i.jjlí, p~e,a ilctve m__>e_>. .',

Rua Pearo Dom/ngues n. i.)8. ca..a ^_»-A '— 960COOO, V lan-
çamento, .paga dose inci.es.

Kua Mario cárpeutci- ns. 103, ca<.a 1 — 1:140$; casa 11 —
1:140.; caba lil — l:i40$, 1° lançamento, paga 24 meses, «.ada
casa." Rua Leopoldina ns. 33 — 3:000*. paga' seis meses; 23 —
3:0000, paga neis me-tò,

Rua i». £,ugen.a oj— 2:220». 1° lançamento, paga oito meses.
Hüa iienio ki_uça.ves iih. i^; — í.ii-oi*, paga, aose meeeó; i4
2:ib0», paaa uo_.e ines-... ¦B_M0HMH__KH
uua Gene.ài uiarlnuo uü — 720(, 1° lançamento, paga _c.a

ineses; i¦ .¦¦." i.ua Almeida Bastos n. 86 — 1:5604,,' 1° lançamento, paga
sete íaesés.

Rua jmartlns Csta n. 21, teneo e barracão fundos — '_:000*.
paga uuo.Jue.fo; fU — i:v.u«, vf lançamento,;, paga- seis iaeoe->.

.lua . __u_.e_,i_ ue JViauO., us. 23|23-A, soorauo — ~:8^_4>, Io
iariç-uuerii,u. paga sete mubet» teneo — 2:820». Io lançamento,
pa_a _eji rácsüj; 2õ|ij-A, bODiauo — 2;820»; loja — 2:820», 1°
ia_i.ameato. pagam a«_> meses; 27|27-A, sobraao — '2:820$, 1*
lanuàmentò, p._4 _et- me.c_; terreo — ~:~20», 1°. lançamento-
paga seis mé~ei>; 29 — 3:120*., Io lançamento, paga onze.meses.
i7 Rua O-iliea ^arpa -*, i.ente o lUiiuoa — j:3bu», paga 24
meée-,. ;¦¦ 

'-¦ ' 
.. .- '. '• 

_ivua Manuoi v.tú.aio ii. lio — 3:.U0U$, paga seis meses: 94
2:o-~i»;: f iançameiKu, paga quatro meses.
t.ua Caldas xi<.;y„-,a i,o-._ — i:680«, Ia lançamento, paga

üeis iiieaé-j. _. ,..... ¦ •
uua __uas üa âuva 42. — 4:800», paga doze meses.
_.aça Generài- («íuintino Bocaiúva lá — 3:120», paga nove

.vua Mervai ae uuuveia üà — 3:3U0», paga quatro mesc.;
243, uaaa 1 — 2:0_oS', ca_a il — 2:04uí„ casa. lli — 2:0409; casa
ÍV  2:040», 1" lançamento, pagam seis meses; 24ü —'3:0uo».
Io lançamento, paga ouis nieses; W — '<:~0ü* io. P.). paga doze
meses,

uua Cesano Machado n. lõ ,— 1:800», Io lançamento,, paga
quatro meses,. .'•''••¦¦'•;

Rua Oliua u. 16 — 2:160*000, Io lançamento, paga se_6 meses,'casa aa — l;20oí; casa iu —

nua Aganba, n°s. 27. lundos e frente, 2:4005000. paga II
me-es; 27 teneo e lunuos, 1:^00$000. paga 11 meses; 58, 2:400»
1". lançamento, paga 10 meses.

Rua Jeronlmo de Lemos, n°s., 23, 3:000$000, Io. lançamento,
paga a. meses; 51, casas I e II, 3:960*000, cada uma, 1". lança-
iiitnto. pagam 13 meses.

RÚa jardim Zoológico, n°s. 41. 3:600*000, Io. lançamento, pa-
ga b meses; 32. sob., 4:500*000 e loja, 4:260»0000, Io. lançamento,
l,aga 7 meses.

Rua Mendes Tavares, n". 21. ^fVI, 3:120$000, Io. lançamento.
PaBRuamvi-.ccmde de São Vicente, n°s., 97, c. I. 3:3605000, l».
lançamento, paga 6 mcseS; 97. c. li e UI, 3:UOOíOOu, cada uma, Io.
lançamento, pagam 6 meses; 99, 4:200»000. lu.'lançamento paga
6 meses; 128 1 2:2805000, 1". lançamento, paga 6 meses.

Rua Oliveira Duna, n°. 17, 3:000»000, lu. lançamento, paga 8
-• , Rua Urajaü, nvs., 253, 3:000»000, Io. lançamento, paga 8 me-
ses; 102 4:2_0$üC0, Io. ançamento, paga 7 meses.

Avenida Julio Furtado n°s. 51, 6:000*000, Io. lançamento, pa-
oa 5 meses, 193, apart. I 3:-60$000. apart. II, 3:980*000. 1". lança-
mérito, pagam í meses; 195 casas 1 a IV, 2:760»U00 cada uma,
1»'. lançamento, pagam 7 nieses; 197, apart.. I, 3:960*000, apart.
11, 3:9UUSÜU0, Io. lançamento, pagam 7 meses; 195, casas V e VI,
¦3:9_OÇ0U0 cada unia, Io. lançamento, pagam •¦* meses; 134, 6:000$,
1". lançamento, paga U meses; 200, 6:00U$000, Io. lançamento, pá-
g_i 9 ninscs

Rua Rosa e Silva n°s, -35, 3:720*000, Io. lançamento, paga 6
:mesc~; 77, 3:3005000, Io. lançamento, paga 10 meses; 129. 7:a20*,
1". 'lançamento, 

paga — meses; 243, 2:40O»0O0, Io. lançamento,
pagai a nieses; 2oU, 1-440*000. Io. lançamento, paga 6 meses.

Rua Uanavieivas. n". 122, 3:600*01)0, Io. lançamento paga 5
meses,

Rua Henrique Morlze, n°s. 26. 19:920$000, Io. lançamento,
paga ií mese.; *_tí, 3:0005000, Io. lançamento, paga 9 meses.

Rua Fro.essor Valauares, n°s., 102, 5:4005000, l". lançamen-
to, p.iga 9 meses; 112, 5:40u$000, Io. lançamento paga 9 meses;
120. 4:20O$CO0, Io. lançamento, paga 7 meses; 184, 'i>:400(000 Ia.
lançamento, paga 12 meses; 192, I, 3:840*000, 1°. lançamento, pa-
g,i'. meses, 192. II. 3:6005000 1". lançamento, paga 9 nieses; 192,
UI, 3:840*000, 1°. lançamento paga 7 meses; 194, 5:040»000, 1°
lançamento, paga 12 meses.

Rua Gurupi, n°s. 145, 5:400*000, Io. lançamento, paga 12 me-
ses; 110. 8:4U0$ú0U, 1°. lançamento, paga 12 meses.

Rua Sa Viana, n°s., 4õ, c__as x- o II. 3:000*000. cada uma,
1°. lançamento, pagam 8 meses; 50. 3:600*0000, Io. lançamento,
paga O mc-cs, ^(,0, 4:80Ü$00U. 1". lançamento, paga 10 meses.

Rua Canapava, n"s. 13U, 4:230$0j0, Io. lançamento, paga 1
mcs_~; 48. '~:4j<;50üO, Io. lançamento, paga 6 meses.

Rua Borda ao Mato, n^s. 192. 6:600*000. Io. lançamento, paga
12 meses.

Rua Campinas, n"s. 19. 3:960*000, Io. lançamento, paga 0 me-
ses; 2ó, b:0JUv00Q. 1°; lançamento, paga 8 incs-s; 57, b:4OO*0O0,
1". iançameuto, paga 13 meses, lui, casas III c V 3:360*0300, Io.
Isncam.iuo. pagam tt meses; 101. IV e VI, 3:363501)3, cada uma
lc. lançamento, pagam 8 meses; 12. 4;noC300U. 1". lançamento,
paga 7 mcs;s; 3,-a. 1, 2:520*000 lu. lançamento, paga 6 meses;
ò.-A, II. 2:6.USüü0. 1". iraiçamenio, paga 6 meses; 78, 4:3205000,
1". lançamento, paga 9 meses; 80, 4:320*030, 1°. lançamento, pa-
paga 9 nieses; 116, 3:6ú0$000. 1°. lançamento, paga 6 meses.

Rua Mcanm, n"s. 147, 6:000(000, 1°. lançamento, paga 8 mc-
«es; 60, 6:420*000, 1°. lançamento, paga 4 meses. *

.Rua Caruaru, n*_. 37, X, 4:200*000, Io. lançamento, paga 7
ineses; 37. II. 4:560*000, Io. lançamento paga 7 meses; 84; 6:000»,
1". lançamento, paga 7 meses.

. . Rua Alfredo Bastos, n°s., 174, 720(000, 1*. lançamento, pagaC meses.
Rua Itabalana. n°s, 81. 4:800$000. Io. lançamento, paga 5

meses; 125, 4:800*000, Io. lançamento, paga 5 meses; 197, sobrado
ft:320$O0O, 1°. lançamento, paga 4 meses; 107. loja, 5:640*000, 1°.
lançamento, paga 6 meses.

Rua Engenheiro Richard, n°s., 99, 5:040*000, 1°. lançamento
paga 6 meses, 18, 18-A, 18-B e 20 16:800*000, 1°. lançamento, pa-ga 8 meses; 102, 6:000*000, Io. lançamento, paga 12 meses, 174B.000»000, Io. lançamento, paga 8 meses; 198. 4:800*000, Io. lan-
çamento. paga 6 meses; 204. 3:600$000, Io. lançamento, paga 4meses.

Rua Uberaba, n-_. 45, 3:000*000, Io. lançamento, paga 4 mo-«es; 61, 4:800*000, lu. lauçamento. paga 6 meses. 110, 5:4003000,l". lançamento, paga 7 meses.
Rua Sabara, nls. 16, 4:560*0000, Io. lançamento, paga 5 me-ses; 18. casas I. II e III, 3:360$OGO, cada uma. I". lançamento, pa-gam 5 meses; 20, 4:560$000, 1". lançamento, paga 4 meses.
Rua Bambut. n°. 12. lu. lançamento, paga 6 mese», 3:0001000.Rua Araxá. n°s. 263. 6:000»JOO, 1-. lançamento, paga 10 me-•es; 16. 1 e II. 3:60OSO0O, cada um Io. lançamento .pa-jam 6 mc-ses e 160, 6:000*000. l». lançamento, paga 5 meses.EM 6 dc Outubro dc 1936. — Domingos Mala.

25° DISTRITO
lacunas bj 2o se.me.sir2 de 1933Avenida 28 ús íie.cm~ro ns.: 185 T, 4:üü_$, V. R. (paga 3meses. ; 3ó5, tcinelvo, 1:200», Decl. (paga 4 meses*.

Rua Jorge lludge ns.: 124jl24-A, S, o:b.05; l.Ja, 5:640», V. R.
ll» lançamento, paga 6 mc_cs. ; 126, T, XHI, V. R., 3005000;T, XIV, V. R., 3:000$; T, XV, 3:000*. V. R.; T, XVI, 3:000»,
V. R.; T XVII. 3:000*. V. R.; T XVH1. 3:000*, V. R.; T XIX.
V. R.. 3:000»; e T XX, 3:00C$, V. R. Uodos 1" lançamento, pa-gam 6 meses); 128-A, scb., 5:640» (arb., 1° lançamento, paga -
meses); 128. loja, 4:200$, V. R. U° lançamento, 6 meses); 200,
bss°, IV. 3:coo* larb.. M. P., 1° lançamento, paga 8 meses); 20J
S. L.. VI c VI-A, 8:400*, C. P. e decl, 11° lançamento, pagamC meses).

Rua Jusüniano da Rocha, n.: 151, S. L., 5:400$ (arb., MP.,
!• lançamento, paga 14 me_..l.

Rua Hipoiito Ua Costa ns.: 41. S. L.. 9:000$ (arb., 1° lança-'mènto. 
paga 9 mesesi; 22, T. 4:800* (arb., M. P., Io lançamen-

to, paga 12 mc-esi; 24, i, 5:520* V. R. (.1° lançamento, paga 12
meses); 38, T. 4:200* (arb.. MP., Io lançamento, paga 7 meses);
6OI60-A, SL.. 8:4005 (decl. c arb., Io lançamento, paga 10 meses);
62162-A, SL.. 8:400*. V. R.. 1° lançamento, paga 10 meses); 64 e
64-A. SL.. 3:400$ (decl. c VR.. Io lançamento, paga 10 meses).

Rua Per. Ira Nunes ns.: 148 T. XI. 4:680* CT: T XII. 4:680.
CT; T XIII. 4:630* CF: 1 XTV. 4:680$ CT: T XV. 3:660* CT ilo-
dos Io lançsntento. paçam 5 metesi; 176-A. aparts. de I a IV

-I9:~00* isrb. para pp. rolrla. 1° lançamento, paga 6 mes3s).
Rua Tomás Cc-lho n. 71-A. I... 3:2.05 ipaga 8 mess~i.
Rua aonr-açTü Ba."tos n. ÍO0-A. T IX. 3:6005 VR.. d" lança-

mento. paca 6"meses».
Rua Duoue de Caxias ns.: 21 21-A. SL, 8:880$ (arb. c VR.

fl"* lançamento, paga 9 mCE-f*); 23-AÍ23 SL.. 8:880$ VR. e CP
(l* lançamento, paga » riiescò); 113 T, 6:600* (aib. MP.,'!" lan-
çamento, paga 5 meses).

meERÚa 
Figueira n. 147, 6:000* (Io lançamento, paga 6 meses. MP

Rua Fllgueiras Lima n. 142-A, 2:400* (1° lançamento, paga
6 mRua 

M~rechal Bittencourt ns.: 221. T III, 2:880» (Io lan-
çamerito, paga 8 meses); 221, T IV. 3:240» d» lançamento, paga
8 mRi__)S&o 

Paulo n. 133, 1:860$ (Io lançamento, paga 6 meies).
Rüa Francisco Manuel n. 81. 7:200» (reconstrução, paga t,

Rubens do Monte Lima, Lançador.
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Rua Ana Neri ns. 23, 2:588* (paga 12 rae.es).
Rua Fausto Barreto n. 65, 2:4u0» (Io lançamento, patr~ 13

meses); 40, 3:000$ (Io lançamento, paga 7 mesis).
Ruà Senador Bernardo Monteiro ns.: 123, 3:600* (Io lan-

çamento, paga 6 meses); 112, 2:400» (1° lançamento, paga 6
meSRuk 

Jupará ns.: 47, IV, 1:200» U° lançamento^ paga 6 me-
ses)* 67 1:440* (Io lançamento, paga 12 meses); 32. 1:200» (1
laUÍuanj°_r.gag_ 

ns.^lU.. 11:400» (i' lançamento, paga 9
meSR_ã 

Itapoan ns.: 33, casas: II e IV, 6:480$ U» lançamento
pagam 10 meses); VI e VIU. 6:480» (Io lançamento, Pagam W
~~Ses); X e XII, 6:480$ (Io lançamento, pagam sOme^_);XI\
e XVI. 6:480* (1° lançamento, paga 10 meses; I e III, 6:4808 (l-
fa~íamento, pagam 10 meses); V e VII, 6:480» U" lançamento,
pagam 8 meses); IX e XI, 6:480» (Io lançamento, pagMi 7 me-
ses); XIII e XV, 6:480* (l0 lançamento, pagam 7 meses); 59,
840S (Io lançamento, paga 8 meies). ,

Rua Licihio Cardoso ns.: 99-A. 6:000$ (Io lançamento, pag~
8 meses); 303, 5:160* (Io lançamento, paga 11 meses; 30J, I a xii.
3-300$ cada predio (l"s. lançamento», pagam 11 meses).

' ' 
Rua Dr. Garnler n.. 131, fundos, 4:320» d» lançamento, paga

30 meses); 164, I a III, 3:120$ cada predio (1° lançamento, pagam

7:08^a(Wu«^137rif44m^í.-l:2«)$ «Pagam 12 meses).
• Rua do Rocha n. 1Í4, 2:400* (paga 12 meses).

Rua Barb.sa da Silva n. 5:400$ (paga 7 meses).
Rua Conselheiro Mayrlncfe ns.: 372, IX a XVI, 3.1BO* u

lançamento, pagam 7 meses); 322, 1:1)08$, paga 8 m«e~. ; 3-4.
2:100$ (paga 12 meses)

Rua ouararu n. -_, 3:120$ (Io lançamento, paga 6 meses).
Rim Jaguatl n. 6, 3:360$ (Io lançamento paga 6 meue^).
Rua CaiSndô ns. 18, 1, 5:040?; n, 3:480* (^lançamento,

6 meses)- 66 2:76ü* (Io lançamento, paga 6 meses); 60,
(l.m|hçamento,Í)8ga 7 meses); 62, 3:000* (1° lançamento,pagam

3:000$
PaBRuaníw~l*'ns.: 47, 2:620* (Io lançamento, paga 10 roe~-~);
M' ^rVlffis^lSc^ T^T&i d» lançamento, paga
8 mRim) 

Franclsco Bemardlno n. 99-A, 1:440* (1° lançamento,
PSg Rua^Boàco ns.: 37, 2.400» (Io lançamento, paga 6 meses);
64 £_W'u°^~~ç_m.nto paga^8 meses.; 92. 3:b00* (Io lança-
n.4htõ uàga 7 niesa-); 94, 2.760* ti" lançamento, paga 7 meses).

Rua D Sofia n. 2, 5:160$ (V lançamento, paga 12 meses).
T?aves.a Magílhãi Castro' n. 1?5. 1:080» d» lançamento.

P8BRua SlWa Rogo n. 21, 2;7e08 d° lançamento, paga 12 meses).
nut Lino Te!xe&» ni.: -Íl-A, 3:00O» (Io iançamento, paga

n rnSel)* 251 4-080* (V>^lançamento, paga 9 meses); 289, 2:4008
dm-S~çamento,V*m£ - meses)T373,p51.41)» d" lançamento, pagav. ... '.j-Tjqqj (1o lançamento, paga 6 meses)7 meses); ~u~,

17 l^nVKment1»1; ^1 FiJSgST^ififr (Wa-j
ní_nt„; |!gi 7 meles); 23,' 1'*^ «I'»"»^^. JiJgf KlOA. l:2C~?8 d» ^^^^P^L^^Í^tá^: 45. 3?0§0t
aeoQí^c6 

"S1 
i23'me'~é~7; 6, Ü4«* (V>~ lanç., paga" 7 mesesj;

12, l:M0»' aoeiança~~.nto, paga 7 meses; 16 1:^0$ «l« tanjanim-
xo* a.«wuT^v i ^ , .nrtn# ,0 i„r,r_in,.nhi. narra 1 meses) : zc.

paga(1° lançamento,
6 meses); 74, ~

Rua Viuva Cláudio
àment-, pftga 1 meses); 66, 2:160» d" lançamento, paga
) • 74. 2:040$ (Io lançamento, paga 4 meses).

uua Viuva Cláudio ns.: 369. 2:160$ (1° louganento, paga 4
meses)* 373 1:440» (Io lançamento, paga 4 meses), 387, 2.10J5
U^Ma-çamento paga 3 me~es.; 391, 1:200» (1» lançamento, pagu
.meses)* 333 1:200» (1° lançamento, paga 7 meses).7 mA^nld3a'suburblnk ivs.: 85 2:400$ (!• lançamento, paga 12
mesas); 87. 2:400» (1° lançamento paga 12 m^» «9» íf.4^ "

S^^fínSJ? Ttl b43-°Â foil f0.!i0. 
'^flaííçaSo.

-^Í=_íl3â.' fecí1;-3"--^^^^ =~.ento.
PaSRSamp-lMha ia Silva u. 95. 1:800* (1° lançamento, paga 7
meSRuã 

Magalhães Castro n. 38. 1:370* (Io lançamento, paga 8
mCSRI~_ 

MaiTana Portela ns.: 13, 2:160* d» lançamento, paga
meses)- 17 3:000* (Io lançamento, paga 4 meses»; 61, 4:680»

d« fa^ento, íTgl 9 mes(~3); 69, 2:400* (1 lançamento p*g*
meses)* 75 3:600* (1* lançamento, paga 7 meseB); 22, 2.160*»

dmwwr~ento. ipaga 8 meses) 36, 3:500» (Io lançamento .pega
11 meVcs); 42. 2:400» d" la:-r~mento. paga 4 meses); 70. 2:400»
(Io lançamento, paga 6 meses).

O Lançador — A-. Gurgel Amaral.
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nua Arauias Cordeiro n°s. 476. terreo apart.. Rs. 1^4*0*0.0,

nat.» 7 m-seT Io lançamento. 612. teddeo IV, Rs: 2d60»000. pa-
__BB m-~5^'l«- lançàí~e~~o: terreo VI. Rs: 1:9-0*000. paga ô
mesL.m*»f7anç~ineS~; VII. Rs. 1:800*000. paga 8 meies. f*. lan-
ÍIU,1Rnua'AngèUca n»s. 91193, térreos, pagam 6 meses dç vacância
50-A terreo. Rs: 3:240í0Õb. paga 7 meses. Io. lançamento •--!*n

Rim Caroüna Meyer. n". 81. 2o.. terreo. lundos. Rs: 600*000.
paga 8 meses. Io. lançamento.

Rua O3_tro Alvrs n°. 79 terreo. paga 3 meses dc predial e 9

Rua Miguel Fernandes. n°. 160. terreo. Rs: 1:800$000. paga
5 meses. Io. lançamento. „„_.„_

Rua Cristovam Colombo. nc. 65, terreo. frente. Rs: l:200*f<*00.
paga 6 me~es. Io. lançamento.

Rua Arútidoü Caire n°. 329. barracão, pega 30 meses, l". lan-
çamento.

çafliento); ao, teneo u\ur de Arruua, ouo» \v^tía 8 meie. l" lan*
T^.''iiti^T,0 Xí' X:m* ^ * "'«*¦-. 

"" 
'«m-aniento.;18, a.~*pl> (paga a ui.s.a); oii, tt,.c^ i, l;ia\)i (paga _ me.es 1»'

m^IS~«'0.:'. **"*••.".-,i.»*«.-. tpana 4 w.s.*~, .- íaíísãmeriJo/;(6,^1611.0 du -uitcnio Beuiaiuo ua tíi.va, _uü^ -paga 7 inèseV.1" -"•sa-nento)'; sin-, de Uuayio i.ento da buva wí.m, IV, tm(paga / meses, 1" lançamento»; 102, oOO* (paga 8 nieses, I*5 lan-
SfiS^. iní06', a**, *'e**o «-ustonio, 360* ipata I mecés, V lanç.mento); 106, de Jo_e Fernapues, ao.* (pa_,a 10 mèüCs, l" la.vçamento),

Kua Heraclito Graça (prolongamento* sin», de José Tiberlode Azevedo, 3b'o» (paga y m-ses, i" lançamcuio); s,n. ue -iliViuC
_s~2r*, '2IJ* *P*Sã * lueses, 1" la-iça-ne-HO.; Siri", dl João Ribeiro,480* (paga u íaèsts, l" lançamentoj; sin-', üe ~_.n.stliia Mariada C-ncuçao, 300$ * paga u nieces, i" lançamento;; sin", de Ana-cléto Bertoluio, 4805 ipagu lu meses. I" lançamento).
„«.Kua AljC(! ^Parolcuiaí) sin". de Jeronimo Aiitoino Durval,360$ (paga IU m^sés, lu lançamento;; sm". de João Arlindo ipagi8 me^es, 1" lançamento); sm", de- ooaquim Jose do Nascünento360* (paga 9 meses, Io lauçahienio'.

Rua Azamor n. 4$, 6oo*üvaj (paga 6 meses, 1° lançamento).Rua Car.liua Santcs n. 131. 3:boü* (paga Omeses,-!1* lança-mento); 217, 4:200* (paga 9 ineses, l» lançamento); 219, 4:íjoí(paga 9 meses, 1" lançamento •.
Travessa Aquldaoa.i, 'terreo 1, 3:000$ (paga 4 meses,'1°-lan-

çamento), terreo u, 3:000^ (paga 4 m.ix:s, ií lançamento); terreoill, 3:u_ü* (pagu 4 ineses, Io iançameuto;; terreo av, U:o.di (puga4 meses, l" íançamenco*; terreo vix, 3:000» (paga 4 meses,'l*1 nu-
çamento; 34, 3:000$ (paga 4 mes^s, lu iançameuto;.

Rua Joaquim Meyer n. ,2s)b, terreo 11,' 1:2005 ipagà t meses,1" lançamento); IUU, s,60» (paga 9 meòes, Io lauçanifeiito).
Ruu Dias Ua u.uz n. 281, 2:88u* (paga 6 meses); 533 (bar-ração de Maria da Silva Almeida», 480* ipaga 9 me~es, 1° lan-

çamento); 555, 1:440$ (paga 9 nieses, 1" lauçaraent.); 557, uüòt
(paga 7 meses, 1" lançamento); 588, 6:000» (paga i> meses, Ia lan-
çamento).

Rua Henriengarda 181, 3:000$ (paga 6. meses).
Rua Uuauui 33, 2:040$ (i_a_;a 0 meses, lu lançamento).
Rua Jacinto ri. 35, 4-3205 (paga 9 meses, Io lançamento).
Rua lsolinda 66, terreo U, 2:^80» ipaga 6 mesís).
Rua Oiivc.ra n. 46, 1:680* (paga 4 mfcies, Io lançamento;.
Rua Lopes da Cruz n. 45. terreo A-l. 380* (paga li meses

V lançamento;.
Rua Aquiuaban n. 137, 3:600$ (paga 5 meses, l" lançamento);

191, ae Ana Oonçuivcs, 480$ (paga 7 meses, 1" lançamento;; 114
4:5605 (paga 9 meses, 1° lançamento); 214, 3:000$ (paga 6 meses)

Rua Caparei ns.: 21-A.. 420* (paga 5 meses, 1° lançamento);
48, bou* (paga 7 nieses, Io lançamento).

Rua \iieia Tavares n. 164, 4:800* (paga 4 meses, 1° lança-
mento;. ..

Caminho do França 25, 600» (paga 5 meses, 1° lançamento).
Serra do Mateus sin», de Jaime oeme. ue Scusu, -tíO-í (paga

6 meses, 1" lançamento)
Rua Pedro de Carvalho ns.: 54, 4:200$ (paga 11 meiics, V

lançamento;; 138, terreo 1, 2:400* (paga o mes-.., I" lançamento):
terreo II, 2; 400* (paga 6 meses, 1° lançamento).

Rua Fab(o Luz n. 180, terreo Vi-A, 1:920* (paga 5 meses, l*
lançamento); terreo Vil, 1:920* (paga 5 meses, 1" lançame.it.);
terreo VIII, 1:820* (paga 5 me~e~, 1° lançamento); terreo i-í
1:920» (paga 5 meses, V lançamento;. .

Riia Maranhão 170, 4:200» (paga 4 meses, Io lançamento). .
Ruá Barão de Santo Ângelo n. 85, 600» (paua U uicae~, 1»

lançamento); s|n°, dc Grlnaldo Resaende, 1:080*- ipaga 12 in.-
scb, 1° lançamento).

Rua Cama_it~a Meyer ns.: 06, terreo I, 3:00u$ (paga 4 me
ses, 1° lançamento); terreo II, 3:COO* (pagu 4 in.sji., i° lança-
mento); terreo III, 3:000» (paga 4 meses, l» lançamento); icitoj
IV, 3:000* (paga 4 meses, Io lançamento), 58, npart. u, 4:2J0j>
(paga 4 meses, l" lançamento). . ,

Rua Jaime Benevolo ni 3?, 2-7G0* ipaga 9 m-S.s. 1° lança-
mento; 44, 960* (paga 10 meses,. Io ianç~mtnlu).

Rua Borja Reis ns.: 177, 2:840$.ipaga 8 m-is-B, 1° lançamen-
to); 32, 3:600$ (paga 7 meses, 1° lançam_nto>.

Rua Francisca Meyer 11. 135, 1:6505 (paga 5 mer-s, 1" la:r
S 

Rua Venanclo Rib-lro ns.: 106, teneo VI,. 41)05 (paga 12 me-
ses, Io lançamento); sin. templo. 1:320$, h~.iho; ,

Travessa Lusitânia .(projetada) sjnV- üe Anu.u.0 da Fcn~eci
Martins, 360» (paga 12 mes.-, 1" lauçamon.o;; si~u, ile Hennquo
Aires, 4805 (paga 12 meia, 1° lançamento; s|n\ ce An.onio l_,v.m-
gelista, 480*. paga 8 meses, 1° lançamento;.

Rua Santo~ Titara ns. 165, 3.120* (paga 6 meses, Io lança*
mente); 167, terreo 1, 2:640$ (pogn 6 meies Io lançamento); t:r-
reo II, 2:640$ ipaga 6 meses, l" lançam_nto>: teneo m, 2:610.
(paga 6 meses. 1° iançameuto i.

Rua Dr. Paul. de Ar.ujo 22. !:6ü$Mp~ita 8 m_~e~>.
Rua Ccron.l Ccta n. 20, 3:6J0* (paga i n.c_t~, 1J Uuçamen-

to); 30, terreo I, 2:.3'J» ipaBá 8 inc.eo. lu bilijameato»,, ter...*
II, 2:520$ (paga 8 tiie.-es, l» lan<jam_iito,. t.rn-o lil, -:-''»1-,'í <?S -
1 meses, Io lançamento»; 33 3:G00S (paga 7 meses, 1° lança-
menRu~ 

Plranga tis'. 27. 4-SOOÍ (paga 5 maa, •¦• A«ís!,ic*~t~')Í39, 3:240* ipaga 6 mosco, Io lançamento); 64. 3:O00$ (paga B
m^RÚa1CaeatanomdeÍAÍinelda n. 18, 3:000» (paga 8 meses. Io lan*
çamento); 20, terreo l, 2:760» (paga 8 meses, 1° lançamento;
terreo II, 2:400* (paga 8 meses, 1» lançamento); 22, 3:000» (paga
8 meses, Io lançamento). ,.-..„,„t„i

Rua Itobi n. 36. 2:400* (paga 7 meses, Io lançamento).
O Lançador — Josi Lourénço Correia.

30" DISTRITO
LACUNAS DO 2" SEMESWE SE 1S36

Avenida Amaro Cavalcanti 525. sobrado, 3:600», Paga 15 me-
sei; 843, 4:200», paga 8 meses, 1° lançam.nto; 843-A, 3.800», paga
' "S/am^an-ro^melr-OS da Graça - 61, casa I,£***>*, M*
10 meses; 61, casa II; 2:4035, paga 12 meses; 6J, casa I, 2.40.*.
naga 12 meies; 65, casa II, 2:400», paga 12 mc.es.

Rua Curupalti n. 15, Ir.. 1:800», p~ga 30 mese..
Rua do Alto ns.: 59 casa II, 2:163», paga 8 meses; 59. casa

III, 2:160», paga 8 meses; 61, 2:7605. paga 8 meses; „ 121 f .«->*».
paga 15 meses, 1° lançamento; 256, 9605. paga 11 meses, 1" lança-
me~.RÚa 

Df Borges Monteiro 235, 3:000», paga 7 meses, I* lança-

1:200*. l°s. lançamentos,nua tt. gtínt.ua Reis u. iu.
1:200»; casa xv - f.üiK-.. casa v

Rua i-ucinua -.aibota 34 —. 4:800*. arbitrado, paga seis meses.
Rua ao ijaooraoutio (antiga rua Franco Va,ú> ns. 4à|45-A

— 3:uu«», i" it_açamento, paga doze meseb.
Rua Bernarao Uuimaracs n. bo — 2:400», paga doze meses.
r_..ave-_a t.cm,a <ii(-,.aüe n. 23 - 1:200», 1» laniamento, pag»

23 "Rua6""-." 
l-^ouúa.-ia Bica) sin,.tíe Glor.a Sousa dos'San-

tos — 480toUOÒ, 1" lançamento, paga seis meses.
Rua ro» (Fazenoa oa Bica; n. 20 — 480», 1» lançamento,

paga --neo nie~e~; --0-A — 'i-Ov, l» 'iançamento, 
|~-~_i' cinco

m^-os: 2a — »oU9W)ü, l» lançamento, paga a.it meies; oe. — buo"*,
paíBm°W'ub lembro de 1936. - O Lançador,. Osvaldo SUva,

32" DISTRITO

tACCMAS OS 25 SESIEBTRE DE 1936

Rua Jo-é dos l-.i- n~.: 7, 3:600$ ipaga ^-nicsas); 2o-A, çaa*
I, l:.~.«, ipága 8 mei-s) 1. iançameuto; 25-A, ca~a 11,- l.-^O»
ioa.~ i rnLtl) 1." lauçamento; i~-|i.i,< casa IV 1 :iiUÇOjü ip-.ga
if f..e~-s; l.^iangamonv-; '4i9,'1:8-0* ipaga 4 meses; l.°.iwft»
Jam-nto; 41.-A, oLf ipaga _ rae^á; \;"nf"^"^°) Te r \ i*¦¦¦¦ — -..it-i-.r.n. 4__~ __:ibü£ (Duaa i nie_.e_~. 1-
,'fu3amen"c" ..6, í:íw* ¦ P_TgI' 3 Tneoe.) 

'l.»' iSnçamemo; 504,
m*£i ._~~a 4 ne-.~; 1." ançamento; ~.«, 1:440$ ipaga 8jneses;
L»"~nçam.n.o; _6-~, 1:~00* ^aga 4 me~cs) 1. .ançamemo; 566,
^^ua^dTAèohç^6!' '&. 'iV&^vil, 1:5605 (paga 5 ine.es)i^U casa VUi, 1:5605 ipaga -.m~«-) 1° -an"1.° iançamento;
çamento.

Rua Macedo Braga N. 78, 1:200* ipaga 8 meies) 1." lan-
Sam~iüa'Assis de 'Vasconcelos - N. 112, 1:200» ipaga 7 n*,e~es)
1-0 

KuSaaD.a:n-a Dutra - Ws. 22, 2:400* ipaga 10 me_.es) 1.° lan-
çamenlo; -o -a~a i. 1:08U5 ipaga 'i i»*c~e~; 1.» laii.janieuLo; S0
Casa al, l:uô0* ipaga ( me.c~; l." iançamcnio.

Ro~''fci"»-ó C~~.ifiara~~-- i-~. 10., ~:Wu5 ipaga U ")««;.
Itua -a.elro - is. 19. l:-005 (paga 12 m._e~; 1.» lança-

menRiia 
AU.'_..a - iN~. 5J, 1:800* (paga 6 mé.es) l.» lançamento;

42. 1 :-¦-..¦; :;*paaa 6 me~-S) l.u* iançamento; 80. l:80u* (paga 6
meses; .xrf.;-~U-_*meni~.. ...niim Ínon'„','a!.-'m»«r~i 1 •

Rua llenriquiTc.neia — Ns. 90, 2:040» (paga o.me&cs; í.
lanç~iuentu.;; ix*. l:44u. ipaga 7 meseo; i." .ançiuuca.L. , ,

Rua x-^ui - N. 4-~, 6:u--* ipaga - m_ii l." iançamento.y
x.ua x.en.elo a. Abreu - R~. 2, 2:'«b0* ipuja j mi.-:-; I.»

lanv~iu_n..; 4, 3u~0* ipaga 5 meies) 1." ~mça~i-.nia. -
V.ua reínao i_auT.ni ... lxl. uoo* ipaga .o n-.e.-c; 1.". lança-

aoL7s í-.a.:a _.co...._,a - x._. ., 1:3005 (paga ti i.i_~..i l." i.
oanii.i.u; 12112-A, 1:4-05 (paga 4 meses) l." lauçameiitc.; *'rn,
_Oo- .'.jlu.aU-U ~a -uva. .... (paga i^ meses;- i.". ia..,ain.,..;..

oam.ni-o do Mateus-n. x30. 1:~00* ipaga 9 mc--~> l.-ir.u-
9WnI.Iia' Fraiio^,ao Ma.eus n. 30 barraeao 1V-A, 600$ ipasí 5
^^A^Aá^^aTlo - «~. 105-A, 2:4005 (paga.,8 meões)
1." ,__iç_.ii.i.ni,^; ln». 4:^00$ ipaga iJ tne_rA_i; o.. ..ju.. ifA^A
4 m_í~~-i_. ~..ni~ã - No. 233. 1:300* ipaga i mejes; 1." lança-
men,.; 2.J, l:uuo. (paga 7 me-iCõ; 1." la.içamenlc; ll, 6_üS (i5a~*
_ iili-Cet) x." -E.içau.c.li.0. .

xtaa LJVirido _-op__ x.. 51, 960? (paga a meies) l." íauçamciuo.
xtaa i-hgenno ua ix».n.ia in. l-o. f-voü* ipaga b niwto; «..

lanÇ!taa"_~.'. 
N.canor - Ns. 63, 1:440$ (puga 7 mcc.) 1." ia~va-

nuriioi 'u A, l:0_ü* (paga 3 incito; 1," iançamcu.c; BJ, 1_ü.-i_..,
ü:_>.uíi,00 (Htga o n.eito; l.u lançamento,

...iça í-cvaicgo N. 2U A, ií:ia~j. ipaga 18 me~ei; 1.» lança-
me"_.~a 

u. - - -.-. u. oa-_, 11, 840$ ipaga 12 mo-ei) 1.» lan-
4 .:~i~ ~~.a._ _.-/i.L!.iua -- x,~. _6e, £uuüo~, 3; 12.$ (paja
¦'3 í.ü -.3) x.- .-.nvuincn-ü; j»ti. 3:0oul» (pa^a xo i(iüõ^>j 1." l-..,^-»
i.ioi..o; «-J, l:-v..^ (P-~a u rnesci) 1." lançameiao.

..,1a -...Jüaqun-.a - N~. 2, 2:160!> ipaga o mc&-c) 1." lança-
men o; 4, 1:4-10* ipaga 6 meiCó) 1." iançamento; 6, 1:4'.0+ ipajo.
u me-e-i; l." i~nçamenLo; 22. .rente. 1.203* ipasa -** ms.»*--);
u2, liuti.S (paga b mei.es) 1." lançamento. 

Rüa tf-a ua Coala N. 100. caca xxx. 1:2005 (paga 6 me~cs)
1.° ..uwamcnto.

T.avcs.a va~ da Costa N.
Çln'e.'e.'-~a Buuuibaua — Ns. 18.2, c~~as 1. II, 3:360$ (paga »
me~.-~) 1." lançamento; 1_-., lí-JO* (paga 6 metea; l." lauça-
lu_.i. • 2.08. 2:u'i.. (pt-ga 10 m£s~; 22ib, _:9b'0* (paga 6 meicii,

.. a b;i OaO._ - xii. ii, S40* (paga 12 mese;; l.u íança-
men..'; __, -du. ipaga 12 m(~-es; 1." lançamento.

,tüi iLúino Í.1.0.O - N.. 19. l:-00* (paga 3 mese~).
lançaiuínuo; 3i, 1:80b* 4.pa.ga^a__on»ases> _1.^

35, 1:800$ (paga 6 meste) l." lan-

. ..... - ~ . l"
lançamento; 35, l:80u*

casa I, 1:560$ (paga 6 me»(p~ga e mc-cs; 1." iançamento; 35-A. casa I, 1:560» (paga 6 me-
3-3) !.-• lançamento; 3Ò-A, casa II 1:560* (paga 6 meses, 1.". an-
5^-iento; 43 i:800* (paga 5 meses) 1." lançamento; 24, frente e

mento

Ns" 100, 2:400* (paga 12 meses);

Diia Dr. Nlemeyer 109. ca~a III, 960», paga 12 m:s.s. I* lan-
SamRua'Engenho dc Dentro ns.: 135, antigo S9-A, 1:300-. P3-»
10 mcs:s; íuo, antigo 10, cbõu au, ~.-xuu*, *»*»¦ - »*,'*_-,'•"•,-.„_,-„,„.

Rua Dr.-Leal, «, casa I, 3:0005. puga 11 mese., 1-» lançamento,
9, II. 3:600$, paga 11 niesc~, 1" lauçamento; 161. lo.a, 2-luO*, paga
D mes.s: 1* teneo. 2:160$, paga 9 ineses; 2" terreo, l:200y, paga H
meses; 74-A, 1:80j», paga 12 mc:.s. ;„„-,_„.„. K= i.n.na

Rua Lconldia 53, 600», paga 6 mes-s, 1- lançamento, 65, l.oau»,
paga 7 meses, 1* lançamento; 77. l:80u*. paga 12 mese-. Io lan-
çamento.

Rua Pernambuco 93, 1:920», paga 14 meses.
Rua Ramlro de Magalh8~s — 1:800». paga 12 meses. - _ ¦
Rua Cruz e Sousa 118, 2:400», 2:400*. paga 6 meies. 1- lança-

Travis:a Eemardo 1. 1:030», paga 7 meses, l* lançamento.
Lm 3j|9|19JH. — Gaspar cia Gua, Lançaocr.

33" DISTRITO
laouaas do 2- SEM_-S_r.I

Rua Medina ns.: 113, 3:000», arbitrado, paga 12 meses; 68,
casa I. 3:360», declaração, Io lançamento, paga 10 meses; 68, casa
11 3:360» declaração, 1" lançamento, paga 9 meses; 68, casa ui,
3:360*. declaração, 1* lançamento,.paga 9 meses.

Rua Ciarlmundo ds Melo ns.: 318. casa XI. 2:160», 1* lança-
mento paga 7 mesêí.; 318, casa XII. 3:160», 1* lançamento, paga
7 meses; 1.146. 1:680$. 1* lançamento, paga 5 meies.

Rua Fagundes Varela ns.: 25. casa IX 1:620$. d3claração. Io
lançam.nto. paga 10 meses; 25. casa X. 1£K>». dcelaraçào 1* lan-
çamento. paga 10 mes-s; 23. casa XI. 1:6~0Í. -• lançamento, paga
12 mes...: 25. casa XII. 1:620». declaração. I* lançamento, paga IO
meies; SC. casa XIII. 1:620*. declaração. 1* lançamento, paga.9
mes-s; 25. casa XIV. 1:620», 1" lançamento, paga 10 meses, 3S.
casa XV, 1:620». declaração. Io lançamento, paga 10 meses.

Rua Paxanã n. 40. 5:040», paga 12 mwes. «.___-« ,. ,-„.Rua Dr. Bulhões n. 164, sobrado. 1:800$; loja, 3:400», l* lan-
çamento, pagam 5 meses.

8 meses) 1.° lançamento.
102, 

^.SwMpagfc 
l^mi-es/T220" 3:00-» Tpãgã 12 meses) 1." lan;

çamento; 6 b, 960» (paga 12 meses) 1." lançamento; 782, 720»
(paga 12 me-os) l." iançamento; 784, 720» (naga 6 meses) 1^
lançamento; 8~0-A, 660* (paga 10 meses) 1.» lançamento; 828-B
960* luaga 10 meses) 1.° lançamento. ,

Rua Glázíou - Ns. 193,2:400» (paga 3 moses) 1*' tonoa-
memo; 254, tundos, 300» (paga 12 meses; l.B lançamento; 354,
fun_o_ 2.» barracão, 360* (paga 12 meses 1.° lançamento.

Rua oa-SíS-o dcT A\>reu - Ns. 31. 2:880* (paga 6 mesei),
1.» lançamento; 126 casa I, 840»^ (paga^.12 meses;; 126, casa 1?,
bi)0» (paga 12 meses); 126, casa lli, boo» (paga 12 meses)

Rua Luis de Castro — Ns. 30 A, casa í, 2:160» (paga 12 me-
ec.; I." lançamento; 30-A, caüa II, 2:160» (paga 12 motes) 1.**
iançamento; 40. 1:440» (paga 6 meses) 1." lançamento; 76, fundai,
840* ipaga 12 meses) 1.** lançamento.

Rua soares Meireles — Ns. 197, casa IV, 960» (paga 12 me»
s&s) 1." lançamento; 74, 3:360» (paga 6 meses).

Riia José Falvrc — Ne. 7* 1:980» (paga 6 meses) 1." lança-
mento; 13, 600» (paga 12 meses) L" lançamento. •

Rua Julia Cortines N. 42. 1:200» ipaga 8 moses) 1.» lança-
m 

Riia Mario F.neua — Ns. ll, 480» paga 8 meses 1.» lança-
mento; 22 lundos, 1:440» (paga 5 meses) l.u lançamento; 24, l:4w»
(paga 7 meces; 1." lançamento. ¦_- ...

Rua Correia de A.mcloa N. 30. 360» (paga 12 meies) ).•
lançamento. _, ___, , -, , _,_M___, ,Rua Pinheiro Amado sin. de Ciro Correia de Melo, 800» (pa-
ga 6 me.es) I.° lançamento. , -_ _..__,',,

Travessa Projetada "A- N. 5. 480» (paga 12 meses) 1.» lan-
ÇamRua' Maria Benjamim N. 28, 480» (paga 6 meses) 1." lan-
çamRula'Aderbal de Carvalho — Ns. 9, 360» (paga 12 niesgi) 1."
lançamento; Sem numero de Antônio Izldoro Medeiros, 48O$0D3
(paga 12 meses) l." lançamento; 6. 60O»O0O (paga 12 me_cj;.
1.- utcçamento; 8, 360* (paga 13 me-Osi :.** lançameuU»; 10, 4bU*;
(paga 12 meses) 1." lançamento: 62. 600» (paga 12 meses) 1.°
lançamento. _ „ ,

Rua D. Lldla N. 23, 1:680» (paja o meses) 1.° lançamento.
Rua João Loureiro — Ns. 1-A. 360» (paga 12 meses) 1." lan-

çamento; 3. 360» (paga 12 meses) 1.° lançamento.
Rua Jacinto Rebelo — Ns. 32, 2:544* (paga 13 meses); 42,

1:200» (paga 12 meses) ..*¦ lançamento; §8, casa I, 1:330» (paga
7 meses) l.» lançamento; 58. caTa II. 1:~00» (pega 7 meses; 1.**
UnÇRuantFrancisca 

Zié-c N. 183. 840» (paga 13 meses) l.° lan-
Cam__trada Velha da Pavuna — Ns. 1266. 1:200» (paga 36 meM~;
1:428 casa III. 480» (paga 4 meses). .„„-,-,_ <_.,_Rua Cinco — Fazenda das Palmeiras N. 3* A. lundos. 840»
WJ_vSn5nit-í<~SÇa?líit0- Ns. 741. 3:000» (paga 9 mese.».;
991. 960» ipíga 4 meses) 1." lançamnnu, ;-<.-., i~v» »>~?" _,"r.",'X-
st») iTlanc-Snento; 1015. 3:400» (paga 6,m<**«) li^fS1*?1?-;
1047. S40» (paga 15 meses) 1." lançamento; 1049, *^,(pM*>->
mes-^ri.'* TSçamento; 1B57. 840» 5»Õ. 15 meae») 1.» lanw-
mento; 1075. 720» (paga 6 meses) f. lançamento; 1135, 1.200»



ÜORKIAi: DO BRASIU — SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 1936
<pa«a 4 meies) l.° lançamento; 1163, 1:440» (paga 15 mesea) 1.*
lançamento; IB83, 420» (paga 12 meses) l.eM»nç»m»nto.

Ru» Benjamim Magalhftes - Na. ». 600» (paga 5 mesea) 1.»
lançamento; s|n. de Carlos do OUvelra Valenoa, 600$ (paga 24
meses) l.o lançamento; 105, cnsa 1. 724$ (paga 24 meses) 1.° lon-
çamento; 15. casa I. 720S (paga 8 m.aes) l.° lançamento; 105,
cas» II, 720$ (paga 8 mesc 1 1." lançamento; 22. 840$ (paga 3 mo-
mts) li" lançamento; 58. 060$ (paga 36 meses) l.° lançamento; 60,
7$0â (paga 24 meses) 1.° lançamento; 68, 060$ (paga 0 meses)
I.» lançamento; 84, 840$ (paga 24 meses). 1. lançamento.

Rua Domingos Pires — Ns. 173,. 060$ (paga 4 meses) 1.»
lançamento; 185, 720$ (paga 6 meses) 1." lançamento; S|n., Sil-
via de Oliveira. 600$ (paga 6 meses) 1." lançamento; 220,. 1:140$(pasta 12 moí*8) 1.° lançamento; 238. 1:200$ (paga 38 meses)
11a lançamento; 240, 600$ (paga 12 meses) 1. lançamento: 268,600$ (paga 12 meses) 1." lançamento.

Raul Alves de Carvalho, Lançador.

Diretoria de Fiscalização
EXPEDIENTE DO DIA 8 DE OUTUBRO DE 1936

DESP..CHOI DO SR. DIRETOR.
Companhia de Calçado D. N. B. (12810) —A requerente em

«eu requerimento de 12 de Junho, pede cancelamento da intima*
ção que recebeu para o pagamento de Rs. 5:885$600, porquanto jáh»vta pago náo essa, mas quantia maior — Rs. 7:290»10Ò. E' en-
tretanto,: procedente tal intimaçao, por isso que teria a recorrente

. de pagar Rs. 13:155$700 o. assim, tendo pago a importância refé-
rida, ficou em debito da restante para completar esta. Mantenho a
Intimaçao. 1

Israel LebeLson (17463) — Quando, por motivo de desarranjo
o. letreiro luminoso não poder funcionar, o seu proprietário, coh-
1'ormc prescrição legai, levará esse fato, mesmo pelo telefone, ao
imediato conhecimento da Delegacia lódál e, destarte' terá evitado
a autuação. Essa alegação, sem comprovação formal, no pedidod_ re|evação da multa já é estemporanea e inócua. Nào' 6, tambam;

:ssfcaia primeira vez que o requerente é autuado por es.e mesino
motivo — saliência luminosa apagada. Mantenho a multa'; .

. José Rodrigues Ribeiro r 19070) — Reduzo à cincoenta mil réis.
»• paga dentro de oito dias.

Eduardo Lacerda Barbosa (1754S»G. S.Simõis (17539),"Gul-
.1o Cavalieri (17545). Etnoch Zagorodne (17549), Elias laffe (17596),
Fonseca & Tavares (16857). Manuel Ferreira de Castro (11531) é
Emílio Lourenço de Souia (17597) — Reduzo á metade, se pagadentro de oito dias.
_'':.Bsrnardlno Pinto ii'Comp. Ltda. (17B35) — Cancèle-se. nos
lermos do parecer. =s ¦_

DESPACHOS DO KH. BUB-D-RETOH V
\V. t.l. Reis (17327) — Mantenho o despacho do Sr. Delegado

F.Bsal.' O artigo 26 tio decreto 4.618.( de 2.Ü34. torna folidaria-'
mente responsa veis com as, agencias, agentes ou empresários de
anuncies, pslo pagamento de Impostos sobre letreiros. anuncio»,
rcolames, ele. ainda que colocados em locais não sujeitos á juri_-d'?_.o municipal, mas visíveis da via publica, assim como pelas res-
pectivas multas, os comerciantes. Industriais e todos aqueles âoS
quais o anuncio Interesse ou beneficie, direta ou indiretamente.

M. Pinto Urbino (18049) c Eurico Gomlde (16250) — Deferido.
Ar:eliiio da Silva Rafael (18092) e Joaquim dc Sousa (17680)—. t.fsüliücitía a obra. volte. \
M'áhiie'a, Francisca Gomes (9661) — Concedo o prazo soli-

citado.
Grcjorio Joõé de Paria (1S225.) c Manuel Esteves (13004) —

Pasa, a licença, volte. ,
Josc Maria Augusto (16048) — Cancele-se a intimaçao, expe-

cUi-íe-s» outra dc acordo. 1
Jcsé Correia de Melo (18121) — Paga a licença, volte.
R'..ardo Llgonic (17151) — Indeferido. Mantenho a Intimaçao

riu vcõ que sé trata dc taxa remunerativa de serviço efetuado,
não ocdcido ser dispensada, seja qual fôlr o motivo alegado.

Nl: P. Morrlvá\ (17686) — Deferido. Cancele-se á intimaçao,
cm r>re do ps.récér do Sr. Delegado Fiscal. .

Antônio l.-iiis (18228) — Deferido. Cancelc-sc a intimaçao,
enrio cm viita o.-informado pela Diretoria dc Limpcsa Publica.

EDITAL
AFEIUÇ.O

Circunscrlçôca dc Pavuna e Madurelra
T01110 publico para cnheclmento-do» Interessados que a afe-

riçio nau casas comerciais das Clrcunforições acima será feita
ns.s Delegacias Fiscais, á rua Pereira Araujo 37 (Estação dç
Irajá) e rua Carolina Machado 498-A, ou 110 local, mediante
o pagamento da loeomoçfto nes respectivas- Dalegaclaa. das 12 ás
là horas, de U4 d_ corrente a 9 de Outubro, nfto sendo necessário
a exibição da licença. Incorrendo nas penalidades da lél os que
nio cumprirem o pressutè edital.

¦_ Rio de-Janeiro. 23 dc Setembro d. 1036. — Heitor Melo, Sub-
Diretor de Fiscallzeçèo.

23
4.» CIRCUNSCRIÇAO — SAO DOMINGOS

INTIMÁÇOES
Jcfio Alvea Cabrito da co.;ta, rua General Câmara 208; 10dias, para pagar nesta Delegacia Fiscal a importância cobrada a

menos na certidão 4825, dc 1036, sob pena de multa.
Gomes Arruda Ltda., rua Teofllo Ottoni 08; ldem, ldem, no

conhecimento 10.410, de 1D36, ldem.

5.» CIRCUNSCRIÇÃÕ~1t sacramento
exigências e despachos

Gloria G. do Silveira. Manuel Rodrigues Fernandes e Joaquim
Teixeira Simões e outro — Pagas as licenças, voltem.

Empresa Financiadora dc Passagens — Pague a perempção.
6." CIRCUNSCRIÇAO — AJUDA

EXIGÊNCIAS E DESPACHOS
8ant._. Roherli — Prove a identidade.
Camilo Batista — Junte-se ao recurso da intimaçao.
Santos Azevedo & Cia. Ltda. — Pague a averbaçào de trans-

fercncia, .
FLAGRANTES

Artur Pereira de Castro, rua Uruguaíana 11 e Boldão Bridl.
Largo da Carioca 17; por encontrarem-se apagadas as saliências
de seus estabelecimentos, ás 20 horas.A. Goulart Bittencourt, Praça Tiradentes 33; por ter colo-
cado uma seta reclariie, de 1,20 x 0.50. Um letreiro sobre a solcira
de 4,00 x'0,20; uni cartaz de 1,00 x 0,50 sem licença.

Percira & Fernande.. Ltda.. rua da Carioca 16; por estarom
colocando, sem licença, uma divisão dc madeira no !t° andar.

INTIMÁÇOES
Josi Lucclola. Praça Tiradentes 45; 10 dias, para pagar nesta

Delegacia Fíjcal. a diferença encontrada nu certidão de 1036.
M. J. Coeliio - Cia. Ltda'., Largo da Carioca 17; idcm, ldem.

:. EDITAL
Pereira & Fernandes Ltda., rua da Carioca 16; 10 dias, para le-

CalUui"<oü uemoilr a divisão, sob pena de nova muita de 5009030,

10.a CIRCUNSCRIÇÃO — LAGOA
EXIGÊNCIAS.. DESPACHOS

Dr."Jaime Perdigão — Junte a intimaçao. .
João Marques, sucessor da firma J. Marques li Santos —

Junte 0 dls::ato social e o reaistro da firma do D. N. Ind. e
Cambie, o.

INTIMAÇAO
\-Alice Benü-i: e Klí.a Lambuit, Praia de Botafogo 423; paracompa; e.eiom, no dia 7 üo corrente, no locai acima, aliin de assis-

t.rcin^ vistoria.

Ml.» CIRCUNSCRIÇAO — GÁVEA
V- EXIGÊNCIAS E DESPACHOS»

Manuel Batista — Satisfaça o pagamento da multa em que se
acha Incurso, de acordo com u art. 31 do Decreto 401_, de 2-1-934.

Azevedo Mcura & Gesteln — Seje a presente petição, parnter 0 devido andamento.
José Rlendo Jurt:cr— Satisfaça a taxa dc peienipção. pai'a ter

andamento o processo.
, EDITAIS -.

Cia. Gávolandia, Estrada da Gávea, quilômetro 8 e Francisco
Martlne, Fco. Ludolf 79: para comparecerem oü os seus procura-dores nes locais acima, ás 13,30 e 14 horas, do dia 0 do corrente,
lespcatlvamente, para assistirem ás vistorias qtie serão íeailr.adas.'

12.» CIRCUNSCRIÇAO — COPACABANA
EXIGÊNCIAS E DESPACHOS .

Joaé de Cicca — Pague, primeiramente, a diferença a quo se
refere a intimaçao 166, de 28-_-_'_G.

DELEGACIAS P1SC AIS. FISCALIZAÇÃO EXTERNA
EMPLACAMENTO. INFLAMAVEIS. AFERIÇÃO E

DEPOSITO CENTRAL DA MUNICIPALIDADE
RENDA RECOLHIDA EM 8 DE OUTUBRO DE 1836

Candelária. . .
S. Jo-sé. . . .
Kàniia Rita. ..- .
S, Domingos. .
Excramenlo; . .Ajuda
Eamo Antônio. -..

E.-n;a Teresa..,.'
Giorla
La^ôa ;
Gávea. ....
Copacabana. .
Santana. . . ' .'
Gamboa. .-''. .
Espriito Santo.
Uio Comprido. .
Engenho Velho.
S. Cristovam. .
Andarai. . . .
Me5*cr
Inhaúma. . . .
Piedacie. . . . .
Psnha
Iraja
Pavuna
Madurara. . .
An.*hifta. . . .
Realengo. . . .
Campo Grande.
Inflamaveis. . .
Aferição. . . .
FUc. Externa, .
Emplacamento.

6:!)00S_00
3:3Õ0Ç900

.. 731?3U0
913S400

l:117?30ü
3:21638U0

5223700
533S500

3:0835400¦ '494S200
22ES200

8:2435600
2835800

1:663$800
878J30Ü

85S100
2625000

1:_17S303
7145600
577S000
127*800
6115300
2485300
1155600
8705.00
777*300
0_»600

430S700
1:2975800

67:7035400
2:7645800
3:5525200
1:1155100

Total. RRs 116:1385300

Sub-Diretoria dc Fircaiixação
FLAGRANTES

Csnvilo Sampaio de Sousa, rua Merques dc- Valença n. 110.
Rutditlo pot e^tar Iaz;ndo, .-.em licença, um quarto clz tijolos c
concreto no terreno dos lundos do pred'o dc sua propriedade

Eusenio Reis Coimbra, rua Pompil o dc Albuquerque n. 370,
eütiíacío por tcr folio, sem lic:nça,-um ban-acão de zinco c ma-
elvira. no Urrno dos fundos do predio de sua propriedade.

Deposito Ccntrnl. 8 d? Outubro' de 1930. — Ailton Dlns. V
0."Ic'al. - Ccrfcro: Clovis Martins, Delegado Fiscal. — Visto:
ííc.íc- M:lo, Sub-D'rclor.

INTIMÁÇOES
Roberto Diae Lopes, rua Salvador Correia 131; Domingas Mon-

teiro tie Oliveiia, rua Farme de Amoedo 95: Josâ de Sousa Vale,
ruti' Toneleros 2?0; Oliveira & OUvelra, rua Salvador Correia 46:
Joaquim Abrantes Rodrigues, rua Salvador Correia 56; Edison
Barcelos, rua Salvador Correia 60; Fernandes & Mesquita, rua
Salvador Correia 112; Aníbal Dclllsola, rua Belfort Roxo 5, apar-
tamento 13; José Joaquim Lage, rua Ministro Viveiros de Cas-
tro n. 3; José Santos Avlla, rua Minietro Viveiros de Castro 7;
Salvador Milicne e Adelino Alves de Oliveira, rua Ministro Vi-
veiros de Castro 17; M. ,F. Ramires, rua Ministro Viveiros de
Castro 53: Hernig Neumann, rua Ministro Viveiros de Castro 30;
José Mayer, rua Ministro Vive.ros de Castro 26, apartamento 10:
Jacob Lavarcmb. rua Copacabana 115; Frank Mutirsky, rua Co-
pacabana 92, apartamento 12; 10 dias. para pagarem as diferen-
ças encontradas em suas licenças do corrente exercicio, sob pena
de multa de 505000.

13.» CIRCUNSCRIÇAO — SANTANA
EXIGÊNCIAS E DESPACHOS

Alia Augusta e José Pereira Figueiredo — Provem o paga-mento do imposto proporcional.
Abam Czanski — Cobrç-se.
Sumarvlélle & C, Morais & Nunes e Felipe dc Stefano — Fa-

guem as licenças e voltem, querendo.
Medeiros Pássaro & C. — O caso nâo é de ádlclonomento e

sim de pagnmonto de imposto de oficina. Apreserittím coleta, que-vendo.'
Libório Alves — Junte o imposto proporcional.Gherlc Ch-efs — Junte o auto de flagrante..
Miguel Francisco Falbo — Pague a licença e volto.

EDITAIS
Harmano Cardoso S. Ramos, Praça da Republica n. 58 —

Ordena o embargo das obras até sua legalização, so* legalizávels,
no prazo imediato, sob pena de nova multa de 5005000.

Assistência de Socorros Fúnebres, idèm n. 01 — Idcm, a le-
galização dn referida taboleta se legalizavel, no prazo Imediato,
sob pena de nova multa de 5005000.

14.» CIRCUNSCRIÇAO — GAMBOA
FLAGRANTE

Radio Tupi, rua Santo Cristo n. 152 — Falta de cumprimento
de ultimação.

16.» CIRCUNSf.RIÇAO — RIO COMPRIDO
FLAGRANTE

Light and Power Co. Ltd., rua Carolina Reydner n. 58 —
Por nao tcr dado cumprimento â intimaçao que a obrigava acumprir o laudo de vistoria para oo prazo de dez dias demoliro predio cm ruínas.

EDITAIS
Associação de Auxilias Mútuos dos Empregados da Banta Casa

dc Misericórdia — pura no dia 10 do corrente, ás 13 horas, asais-tir a vistoria que será realizada no imóvel de sua propriedade.Light and Power Co. Ltd. — Idem. dez dias, para cumpriro laudo dc vistoria realizada cm 11-8-PS6.
Joio Felizardo Barroso, rua General Galvão n. 4o — Inti-

mado ao pagamento da multa imposta e & legalização das obrasiniciadas sem licença.

I7.1

Delegacias Fiscais
1." CIRCUNSCRIÇAO — CANDELÁRIA

EXIGÊNCIAS E DESPACHOS
Dr. Claudino VItcr do Espirito SãntO Junior (Proc. 1310) —

Cobrs-rc.
Produção c Comercio Ltda. — Cobre-ie, a partir dc Julho,

pela rua do Rosário.
AUTOS DE FLAGRANTES' Léo Liberal, rua c'.'.» Candelária 36, porta, e Edesio Sales, rua

do Rosário 70 — Autuados por estarem negociando sem as res-
p.ctlvas licenças.

EDITAIS
Lio Liberal, rua da Candelária 36, porta, e Edesio Sales, rua

Ho Rosário 70 — Para no prazo de 10 dias pagarem Min* Ucençao
comerciais respectivas, sob pena dc ser Impedido o funcionamento
de ne\u) negocias com o auxilio da força publica.

2.» CIRCUNSCRIÇAO — S. JOSÉ'
EXIGÊNCIAS E DESPACII03

Rolldc Gaelzcr & Cia. Ltda. — Apresentem o contrato social
a o documento dc aquisição do negocio.

FLAGRANTES
Cia. Cantareira c Viação Fluminense, Praça 15 de Novembro

nt. 3127 — Por nfio tcr cumprido a lntlmaçfio para pagamentoda diferença encontrada em sua licença comercial.
Vital Ramos de Castro. Avenida Rio Branco n. 179 — Por ter

colocado painéis fechando vãos de portas e janelas.
EXIGÊNCIAS E DESPACHOS

Ja.é de Siqueira, Silvino dc Oliveira tt Ola., Gomes fc Gue-
des, Teresa Romana de Figueiredo, Luclano Ellaa, Miguel Levi.
¦Tullo Monteiro Gomes. N. Ferreira £ Costa e Antônio Joaé Ba-
tlsta — Provem o alígado.

J. Xavier & Irmão;., A. Xavier & Cia. e A. Euclldtes b Cia.
— Preliminarmente paguem a llcznça.

L. Mala — Satisfaça o dlspcsto no art. 242, do Decreto n. 55,
dc 11-1-036.

José Fernandes Loureiro c Mariano Santana Campos — Pro-
vem a Identidade.

V. Neto Guterres — Prove registro da firma.

•<r

3.» CIRCUNSCRIÇAO — SANTA RITA
EXIGÊNCIAS E DESPACHOS

Cia. Jacarépaguã Terrltor.al S. A. — Apresente prova do-cimentada Ac pagamento do imposto de circulação da riqueza
movei.

Antônio Ferreira da Fonseca — Junte procuraçãí.Cia. industrial Brasileira Portela S. A. — Junte a licença.
PLAORANTES

Cândido Augusto Ribeiro. Avenida Marechal Floriano 112, so-b.ado: por estar funcionando com sua oficina de alfaiataria, semUcença.
Vital Ramas do Castro, ldem. 103; por tcr colocado letreirose anúncios fechando vãos de portas e janelas.José Nogueira de Castro, rua Visconde de Inhaúma 115: porestar func'onando como comissário de cafí. aem licença.Luis Severiano Ribeiro, Avenida Marchai Flc rlano 150: portir colocado letreiros c anúncios fechando vãos de portas e ja-nelas.

CIRCUNSCRIÇAO — ENGENHO VELHO
EXIGÊNCIAS E DESPACHOS

Celso de Sft & O. — Paguem a taxa de perempção.José Maria da Silva — Pague a licença o volte.
FLAGRANTES

Gebrnn Haddndc, rua Mnrla e Barras n. 207 — Por estarfuncionando ás 10.50 hornr, coin bcu negocio do armarinho (foradaa horas regulamentarei).
Manuel José Medeiros, idcm, n. 141 — Idcm, _ 18.30 ho-raü, com seu negocio de acessórios para automóveis, no dia6-10r936, idcm.
Manuel Fernandes, nia Gottemburgo n. 81 — Por não tercumprido a IntimaçSo n. 153, de 9-7-936, para pagamento dasua licença comercial do corrente exercicio.

18.» CIRCUNSCRIÇAO — S. CRISTOVAM
EXIGÊNCIAS E DESPACHOS

José Guedes c Jaié Pereira de Oliveira — Cobrem-se.Rosa N. Marques — Cobre-.«e. Inclusive a perempção.Abel Barbosa & Irmão — Cobie-se, declarando que a bancadeve ser colocada a trezentos metros do Mercado das Flores.Nelson Lopes & Rodrlguos — Juntem autorização do locata-rio, o qual dove primeiramente anitar-se,Miguel Campos — Junte a giüa de pagamento.
FLAGRANTE

Antônio Cotrim . C, sucessores tio Honrlquo Pinto * C. ruaS. Lilia Gonzaga n. 674 — Por estarom vendendo fora das horaiicgulaincntaroa.

EDITAIS
Vital Ramas de Castro, ldem 103: intimando a retirar cetrcro6 e anúncios, sob pena de nova multa de 5005000.
Lula Severiano Rlbefro, tdem. 150; idcm, ldem.

lc-

21.» CIRCUNSCRIÇAO — ENGENHO NOVO
IN'TEMAÇOES

José Rodi-lsues. rua Castro Alvas n. 172 — Para construirmuro e passeio em f'-ente do terreno junto e depois do n. 318da rua 2 de Maio. legalirando a construção.Guinle Irmãos, Avenida Rio Branco n. 3*. 1» andar — Idem,Idcm, ldem, do n. 1U3 da rua 3 Ae Maio. Muni.
22" CIRCUNSCRIÇAO — MEIER

EXIGÊNCIAS B DESPACHOS
EspoUo rie Antônio Rodrigues do Silva — Cumpridos as in-Umaçôes. volte.
Antônio M. Cardoso — Prove o paia men to dn licença.Narciso Francisco Figueira — Legalize a construção do mura.

¦ FLAGRANTESDominçps Gomes de Carvalho. Avenida Amaro Cavalcantin. .90 — Por estar fazendo uso de um aparelho de radio semlicença.
S.tiii» Janural, rua 24 de Maio n. 1263 — Por não tcr apre-ffntado. no prazo legal, a declaração do volume de vendas de

lvo.?.
Isabel Dantas, Avenida Amaro Cavalcanti n. 640 — Por nãowr dado cumprimento ao prescrito no laudo de vistoria paroquo fora intimada.
Luis Aires, rua Grão Para n. 27-A — Por estar assoalhandoum como e fazendo serviços de pedreiro sem licença.

EDITAIS
Domüvm. Gomes de Carvalho — Idcm, dez dirj para lega-llzar ou retirar o radio.
T«abel Dantas — Idem, para cumprir o laudo de viModa.
Luis Aires — Idem. para legalizar as obras que ficam em-

bargsda*.
Augusto de Aezevedo Faria, rua Ana Leonldia n. 267: Fran-cisco Sonrr.-. Nunes, rua Araujo Leitão junto e antes do n. 220

e Jullo Lima da Trindade, idem. n. 311 — Para assistirem asvistorias que serfio realizadas nos predios dos locais acima, nodia 13 do corrente, ás 13.30, 14.30 c 14 horas, respectivamente.

23» CIRCUNSCRIÇAO — INHAÚMA
INTIMÁÇOES

Fernando Santoro, rua Tenente Costa n. 214 — Intimado a
pagar 20*800, diferença verificada em sua licença comerclal docorrente exercício.

João Pacheco, rua Gullhermlna n. 43-A — Idem, 150*700.Armindo Martins, rua Bento Gonçalvea n. 288 — Idem, 8ÍS00.Joaquim de Sousa Teixeira Brochado, rua Lucldlo Lago n. 20—• ldom, 63S0OO.
João Mendes Freitas, rua Lucldlo Lago n. 106 — ldem, 15$300.Albano Ferreira, rua Arlstldes Cairo n. 271-A — Idem, 23S000.Colégio Imaculada Conceição de Maria, rua Arlstldes Calren. 107 — Idem. 4$600.
Domingos Joaquim da Silva S.A., rua Arlstldes Calre n. 80— Idem, 4$700.
Vlegas a.- Chaves, Avenida Suburbana n. 1080 — Idem, 9*900.

... •mse Joaquim Surago, rua Lucldlo Lago ri. 83-A — Idem,
Manuel da Costa Silva, rua Golaz n. „Ó8 — Idem, 637M0O.

.Kr.JÍÍÍP"11 Paur *''Mft°. Avenida Suburbana n. 3273-A — Idem
Pedro Xiezc de OUvelra, rua Mariz e Barros n. 467 — Intima-

íi«aTSl"^1'x."ilur? e?í f,ei,,í? u0 ünovel de 8l«» Propriedade árua Josi ;Iop Reis junto o antea do n. 582.
o«.-Yif?inla d«Ç4. riia Álvaro Ue'Miranda n. 263 — Intimada a
5G^Sítar l"'0Jet<? "-. «cordo oom o levantamento félto, afim deatender a exigência de processo. '-,',--

85.» CIRCUNSCRIÇAO — PENHA
: . a , „,- . FLAGRANTESJosc da Silva, Bonsucesso, junto o depois do Por não tcr

SW&rt a"ima89S0 PiU'a '°"S-' r^*ocmt__??ol&-

ideuf^^iSifi^,1^; S.!^03 NeíM d.M sant06'
,..o Allt°"io Rodrigues, Proclainação 144 e José de Lima, ldem
.»? Z„Po,Lnao- ^S"1 aí<fi<Su. «o prazo legal, as balanças ém usocm «sus negociou de quitanda.
_ A,' favolle« & c'a.. João Torquato 108 — Por ter iniciado,sem licença, um <__pü_ita. fechado. 'Dr. Armindo Martins. Avenida Paris 2, íobrado — Idemidcm, um gabinete dentário. '"

,-Josó Mãssoqii.iru, Angélica Mota 131 —' Por nâo ter apre-ientado, no pruzo legal, a lieeuça do seu negocio de concertadorae calçados n, 44.___, paga em 10-8-936, para registro e visto.liiigonhelro José Curiós de Melo e Sousa, Rosário 133 — Porter mocluR:ado o projeto aprovado.EDITAIS
José da SJva, Idüsm; João de Oliveira & Irmão, idem (2 vezes);Elias Noves dos bantos, ldem (2 vezesj — Ordena que cumpramas-«-feridas intlmaçoes o que «eja paga a multa imposta sobpena de nova multa de 500$. K '
Antônio Rodrigues, idém, e José de Lima, idem — Idem ascitadas balanças sejam aferldas, idem, idem.A. Tavolieri # Cia., idem. —, lotem, que o citado depositoseja kgalizado e paga a multa Imposta, £Ob pena dc fechamentocom o auxilio da lorça publica, se preciso.
pr. Armindo Martins, ldom — Idcm, gabinete dentário selalegalizado, ldem, Idem. ' J
José Ma-soqüeira, idem — ldem, iicençaí, seja levada ao re-gistro e paga a «nata imposta, sob pana de nova multa de 500$.Engenheiro José Carlos de Melo . Souaa, Idlem'—< Idem,- quoas obras obedeçam ao projeto aprovado e que seja paga a multaimposta, sob pena de ser descontada em .za deposito e suspensãoEXIGÊNCIAS E DESPACHOS
Gilberto Ferreira Assunção — Cobre-se.

INTIMÁÇOES
Teresa Mauro, Estação de Bonsucesso (Plataforma) — 10dias, para pagar na Sub-Diretoria de Receita e apresentar a estaDílegacia Fiscal, a licença comercial do corrente exercício, de seunegocio dc revistas e Jornais, sob pena dc multa de 200STeresa Mauro, idem — Idem idem.

26a. CIRCUNSC RICAO — IRAJA
EXIGÊNCIAS E DESPACHOSGencsio L. Silva — Prove o pagamento da licença, para quepossa ter apreciado o pedido dc rclevação de multa.Sebastião Alvos Ferreira — Idem.Manuel Fernandes — Junte o auto de flagrante ou certidãodo mesmo..

_ ,£?t0'}í.0 Alexandre Fernandes — Prove registro no Ministériodo Trabalho.
Borges & Godinho — Requeiram em termos.Nilo & Carvalho — Provem a transferencia de firma e Juntema licença do corrente exercício.
José Lopes — Provt o pagamento da licença do corrente exer-ciclo.
Manuel Cruz — Prove ter obtido o favor do decreto que alude.José Moreiru Bartolo — Prove o pagamento da licença docorrente exercicio, para que possa ser aDreciado o pedido de re-ievaçao da multa.
Ana Rosa Ferreira — Idem.
Serafim Gonçalves — Idem.
Ângelo Moreira —'Wem.
J, Goldfcslak &.'cia. — Cobre-se a licença com a declaração dotitulo precário, devendo com a apresentação da declaração devendas no prazo legal, juntar.m o contrato social devidamentelegalizado.

FLAGRANTES
José Maria, Mario Ferreira 26 — Por ter desrespeitado o pres-orlto no edital de 9-6-36, que mandava legalhsar oü demolir asobras feitas sem licença, no imóvel do sua propriedade.José Dias Soares, Luís de Castro 74 — Idem, idem, de 2-9-36idcmr idem.

EDITAIS
José Maria, idem, e Josó Dias Soares, ldom — Intimados alegalizarem ou demolirem as obras feitas sem Ucença. no prazo de10 diai.

28.» CIRCUNSCRIÇAO — MADUREIRA
EXIGÊNCIAS E DESPACHOS

Clotllde Parada — Cobre-se, juntando o requerente, dentro de15 dias,, o regiitro da sua firma no Dtpartamento de Comercio eIndustria.
Jaime de Freitas Machado — Cobrc-se.Bernardo Moutinho — Legalize, primeiramente, as obras.Luis Borges de Freitas — Idem.
Alberto Fontes — Cobre-se.
Antônio Manuel Rogo — • Cobre-se, ficando o requerente naobrigação de trazer o registro dc sua firma no Departamento doComercio.
Manuel Oliveira — Legalize, primeiramente, a colocação dasdivisões de madeira.
Jaime de Freitas Machado — Junte o "croquls" do letreiro

quc pretende pintar nota-vista.
José M. Ferreira — Cobre-se, ficando o requerente na obri-

gação dc trazer o registro do sua firma no Departamento de Co-mercio.
Claudlonor B. Quintanilha — Cobre-se. Juntando o reque-rente, dentro de 15 dias, a declaração do registro da firma no De-

partamento de Comercio.
FLAGRANTE

Francisco Ghlsalbertl, Estrada Monsenhor Fellx 33 — Por terfuncionado com negocio de catvâo, no Domingo, 4 do correnteãs 9 horas da manhã.
INTIMAÇAO

Joséias Francisco da Ci-uk, Santa üsabcl 158 — 10 dias, parnpagar e apresentar nesta Delegacia Fiscal, a licença do correnteexercício, sob pena de multa do 200$.

29.» CIRCUNSCRIÇAO — ANCKIETA
FLAGRANTE

Joana Camilo Laurenlino, Guatambú 87 — Por estar fasendoum acréscimo, sem licença.
MULTAS

Eurico Costa, rua Alberto Tanajura n. 153; Cario» BarbosaEstrada Rio do Pau n. 612; Julieta Fernandes da Roeha, rua Ita-tiaia n. 105 e Coriolano Vicente, rua Itativa n. 11-A, cm 200*000,artigo 138 do decreto 55, de 11|1|36.
EDITAL

Joana Camilo Laurentino, rua Guatambú n. 87, embargandoa obra até sua legalização ou demolição, sob pena de nova multadc 500*000.

30.» CIRCUNSCRIÇAO — JACARE'?AGUA'
EXIGÊNCIAS E DESPACHOS

A. N. Cardoso e Ricardo Dias Toledo e outro — Cobre-se.
FLAGRANTES

Av. D. Oliveira Matos, Estrada do Bananal s|n, por não ter
apresentado, no prazo legal, a declaração do volume de vendas doseu negocio de olaria.

José Tome Casado, Estrada do Tlndlba s.n, por estfir cons-truludo um predio dc tijolos coberto de telhas, sem Ucença.
MULTA

Julião Martins, rua Dias Vieira n. 22, em 200*000, artigo 31
do decreto 2.087, de 10,1:925.

EDITAL
José Tome Cardoso, Estrada de Tindlba sjn, ordena o embar-

go imediato da construç&o c sua legalização, sob peoa de multa
dc 500*000.

34.» CIRCUNSCRIÇAO — SANTA CRUSS
EXIGÊNCIAS E DESPACHOSPaulo Cordeiro de Campos — Despacho exaradb na coleta,para inicio de Escola Filosofa o revista _ rÃqueiraem^eparldoa licença para a revista que pretendo publicar. ~_m,m..Bento Capelo Pontes — Pague a licença o volte.João Luis de Melo — Idem.

DELEGACIAS FISCAIS

, , ac, EXIOENCIAS E DESPACHOSArtur da Silva Bastos — Feira de Cascadura — Patue a taxade perempção. ^

31.» CIRCUNSCRIÇAO — REALENGO
INTIMÁÇOES

Álvaro de OUvelra. Fabrica n. 219; Antônio Cavalcanti Ho
landa Lima. ma Estevam n. 29; José Silvestre, rua Sapopemba
n. 179, 10 dias. para pagarem _ diferenças encontradas nas 11-
cenças do corrente exercício.

JuUo Alves de Sousa, rua Coronel Tamarlndo n. 614; Manuel
Fernandes Silva, rua Coronel Tamarlndo n. 626; Alberto Cocoz-
_a. rua Coronel Tamarlndo n. 673; Domingos Coelho & Comp..
rua Estevam n. 1; M. B. Valente, rua Santa Cruz n. 1.601; Ono-
fre Ferretl, rua Retiro a, 14; Hemard Ferreira Freitas, rua Retiro
n. 25. intimados a pagar o excesso de lixo.

Nasslb Hallb BeaHUni. rua João Vicente n. 1.167: Nassib Ha-
lib Br.iklini. rua João Vicente n. 1.171; Nassib Hallb Beakllnl.
rua João Vicente n. 1.173; Artur Esteves. rua João Vicente nu-
mero 1.175: Artur Esteves. rua João Vicente n. 1.177; Artur Eõ-
tevês, rua João Vicente n. 1.179: Artur Esteves. rua João Vicente
n. 1.181; Mario Esteves. rua João Vicente n. 1.183; Mario Esteves.
rua João Vicente n. 1.185; Aníbal Barbosa, rua João Vicente uu-
mero 1.189; Tomaz Castro Blanco, ra* João Vicente n. 1.191. 40
dias, para construírem pa-^seios em frente aos predio* dos locais
acima, sob pena dc multa dc 100*000.

MULTAS•Manques & Marques, Avenida Amaro Cavalcanti n, 2 e Anto-nio Barbosa da Silva, Avenida Salvador da SA n. 77, em 100*300,artigo 80. alínea D do decreto 4.012, de 1311.934.Distrito Federal, 8 de Outubro de 1936. — Paula Bastes. 3" ort-ciai. — Confere, Francisco Guida, Chcle da 2* Secção. — VistftHeitor Jlíelo, Sub-Direotr de Fiscalização.

Departamento de Compras
EXPEDIENTE DO DIA 8 DE OUTUBRO DE 1338

DESPACHOS SO sn. DIRETOR
Procuração:
Antônio Pinto & Cia. Ltda. (processo 08754) — Aceite-se.

EDITAL .
Ás firmas inscritas no Departamento de

Compras, já de posse de pedidos para forneci-
mento e que não tenham obedecido ao praso de
entrega determinado nos mesmos pedidos, fi-
cam intimadas, sob pena de lhes serem aplica-
das as disposições do art. 28.° e seus paragra-
fos, do decreto n. 5.018, de 13 de Julho de
1934, a entrar, até 15 do corrente, com o ma-
terial solicitado pelas repartições da Prefeitura.

Em 3 de Outubro dc 1936. — MANUEL
RODRIGUES ALVES JUNIOR, Diretor do De-
partamento de Compras.

CONCORRÊNCIA N. 460 — ORUPO 36
Faço publico que no dia 13 do corrente, ãs 13 hora*, neste

Departamento de Compras, á Avenida Rio Branco n. 47, í.•
andar, será realizada a presente concorrência, observando-se, ri-
gorosamento o Art. 11° e seus itens do Dec. 5.018 de 13 de Jíllho
do 1934.' :.

rREÇOS VALIDOS DE 1.° DE 0UTUBII0 A 31 DI DEZEMBRO BC 1936
30—E—060 — Explosivo de 2.» classe — Quilo.
NOTA — As cotações serão dadas, a classificação acima, obe-

decendo rigorosamente, as especificações e condições gerais io
Caderno de Encargos da E. F. C. B. — C B. I. de 1931 (170
Explosivos — Itens — 1 a 8) — O proponente cuja cotação mais
vantagens oferecer fica obrigado a fornecer, não só certificado
da E. F. C. B., como tambem os elementos materiais neciísa-
rios as provas a que terão obrigatoriamente de se submeter antas
da aprovação diflnltivá da cotação oferecida.

. O material forneoido, cujo ensaio não satisfizer as especifica-
çõés 6 condições acima mencionadas, será devolvido sem onu* de
qualquer espécie para a Municipalidade, sendo, então, o forneci-
dor sumariamente cancelado da relação de fornecedores da Pre-
feitura do Distrito Federal, :

Só serão aceitas e tomadas om consideração as propostas com
declaração de que se submetem "in-totum" as exigências do pre-
sente edital.

PRAZO DE ENTREGA — Variará conforme a maior ou me-
nor quantidade do pedido a critério deste Departamento.

LOCAL DE ENTREGA: — Nos depósitos da l.a. ... 3.. 4.»
5.*, 6.", 7.», ... 9." Divisões de Viação e usina de Asfalto.

Em 6 de Outubro dc 1936 — Manuel Rodrigues Alves Junior.
Diretor do Departamento de Compras.

CONCORRÊNCIA N. 462 — GRUPO N. 25
Faço publico que no dia 15 do corrente, ás 13 horas neste De-

partamento de Compras, á Av. Rio Branco n. 47, 2.° andar, ser*.
realizada a presente concorrência, observando-se, rigorosamente, o
Art. II.0 e seus itens, do Dec. 5.018 de 13 de Julho de 1934.

Jíeçuisiç.o n. 296 da D. G. de Limpem Publica e Particular
25—C—031 — Correia de sola singela de 3" "Geratrlz" — 30

metros — Metro.
4 112 "Geratrix" — 20 metros — Metro.
2 1|2 "Geratrix" — 20 metros — Metro. *
i-eçuisição n. 251 da mesma Diretoria:

. 2—c—010 — Correia balata n. 1 cl3 dobras, de 3 l|í" — lt
metros — Metro. . .LOCAL DE ENTREGA: — Sub Diretoria do Almoxarifado,
rua Frei Caneca, 42.

PRAZO DE ENTREGA — 8 dias.
Em 6, do Outubro de 1936 — Manuel Rodrigues Alves Junior,

Diretor do. Departamento de. Compras,
"CONCORRÊNCIA^ N, '459 — GRUPO 11 il

; Faço publloo 
".que no dia 13 do corrente, às 13 horas, neete

Departamento de Compras, á Avenida Rio Branoo n. 47, J.»
andar, será realizada a presente concorrência, observando-se, ri-
gorosamente o Art. 11° c seus itens do Dec. 5.018 de 13 de Julho
de 1934.

Rcqúisiçião n. 263 dd Diretoria Geral de Limpeza Publica $Particular,
11—P—110 — Peroba rosa para vigamento d«:
3" x 9" com 5,50 ;— 44 metros — Metro.
3" x 9" com 8,50 — 34 metros — Metro.
3" x 9" com 5,20 — 41,60 — Metro.

3" x 9" com 5 00 — 30 metros — Metro. ,
LOCAL DE ENTREGA: — Sub-Dlretorla do Almoxarifado. ,
PRAZO DE ENTREGA: 12 dias.
Requisição n. 200 da Diretoria de Abastecimento.
11—P—OOO — Peroba de Campos em couçoelra. de 3" de es-

pessura, 4 1|2" de largura e 5 metros de comprimento •— 30
metros — Metro.

11—P—230 — Pinho do Paraná de l.a qualidade em tabeas,
com .o comprimento de 4 metros, 11 112" dc largura c 1" de eJ-
pessura — 96 metros — Metro.

LOCAL DE ENTREGA: — Rua 20 de Abril h. 14.
PRAZO DE ENTREGA: 12 dias.
Em 3 de Outubro de 1930 — Manuel Rodrigues Alves Junior,

Diretor do Departamento do Compras.
CONCORRÊNCIA N. 461 — GRUPO 14

Faço publico que no dia 15 do corrente, ãs 13 horas, nan*
Departamento de Compras, ã Avenida Rio Branco n. 47. 2." an-
dar, será realizada a presente concorrência, observando-se. riêoro-
samente o Art. 11.° e seus itens do Dec. 5.018 de 13 de Julho ae
1934.

Requisição 13 da D. de FlscalUação.
14—B—075 — Bloco Impresso — serviço interno, com 100 folhai,

conforme modelo 10 — 50 blocos — Um.
14—F—010 — Ficha Impressa em cartolina branca — rogistro

do ambulantes, numeradas de 1 a 6.000 coníorme modelo 4
60 centos — Cento.

14—F—010 — Floha impressa em cartolina branca — registro
de veículos marítimos, numeradas de 1 a 100, conforme modelo S1 cento — Cento.

14—F—010 — Ficha impressa em cartolina branca — registro
de triciclos, numeradas do 1 a 500 conforme rtioãc!ã 8 — 5 cente*Cento.

14_p_0io _ Ficha impressa cm cartolina btanca — regi*»
tro de triciclos, entrega de gêneros — numeradas dc 1 a 500, con»
forme modelo 7 — 5 centos — Conto.

14 _•—oio — Ficha impressa em cartolina branca — raglstro
do carros de .... rodas numeradas de 1 a 100, conforme modelo *.

1 cento — Cento. •_.,,_ _, . _.1*_F_010 — Ficha impressa em cartolina branca ~ registro
d* carros de ... rodas — numeradas de 1 a 3.000, conforme modelo

— 20 centos — Cento. .
14_F„_0i0 _ Ficha, impressa em cartolina branca — registra
de funcionários — numeradas de 1 a 10,. conforme mode.o 10

10 fichas — Uma.
14_P_OiO _ Ficha Impressa exn cartolina branca — resisti'»

de carrlnhc» e carroclnhas — numeradas de 1 a 5.000, conformo
modelo 11 — 30 centos — Cento. ___.,_::_.

14_P_010 — Ficha impressa em cartolina branca — registro
de bicicletas, numeradas de 1 a 10,000, conforme modelo 12 — 100
centos — Cento. . .-¦_-. __>¦_¦__14_p_O10 — Ficha impressa em cartolina na côr do modelo

registro de motores, conforme modelo 17 — 50 centos — Cento,
14—i—oio — Impresso — movimento de emplacame-nto dr vel-

oulos o ambulâncias, conforme modelo x 3 — 10 centos — Cento.
14—ióio impresso — movimento dc emplacamento dc auto-

moveis — conforme modelo 2 — 10 centos — Cento.
14 i—010 — Impresso — gula para ambulantes conforme mo-

delo 14 — 100 centos — Cento. .,
14—i—oio — Impresso — guia para volculo conrorme model»

15 — 200 centos — Cento. ,«»,«_
14—l—076 _ Livro cm branco, formato almaço com 100 to-

lhas numeradas e pautadas, com capa dc papelão torrada de pano
14—t—005 — Talão impresso — recibo de licença em dua* «JJ

e duas secções. com 100 .oliitus 1100-100) numeradas de 1 a 23.000.
sendo a primeira via com dois pleotes c a segunda com um, confor-
me modelo 1 — 250 talões — Uni. ,„..,_,

14_T—005 — Talão Impresso — transito — com 100 foi lias,
numeradas dc 1 a 5.000 conforme modelo 13 — 50 talões — um.UUB14_T-00S _ Talão impresso - recibo dc Ucenca para auto*
oficiais —em duas vias c duas secções com 100 folhas (100-100)
numeradas de 1 a 2.000. sendo a primeira com dois plco.es c a
segunda com um, conforme modelo 16 — 20 talões — Uni.

14—T—005 — Talão Improsso — fornecimento dc material.—
em duas vias — e com 100 folhas (100-100) numeradas dc 1 a 5.000,
aendo a primeira via pleotada e lmprefsa. ca segunda lixa «
apenas numerada, conforme modelo 18 — 50 .talões — um.

PRAZO DE ENTREGA: 30 dias. __i_i__;
LOCA- DE ENTREGA: — Delegacia Fiscal de Emplaca-

Requisição 12 da Diretoria de Fiscalização.
14 oao Carimbo de borracha, circular, conforme modelo

— 1 carimbo — Um. .' __ _.,_.14_C 090 — Carimbo dc borracha, circular, conforme modelo
— 1 carimbo — Um. ___

14—c 090 — Carimbo de borracha, retangular, conforme mo-
delo 3 — 1 carimbo — Um.

14 090 Carimbo de borracha, retangular, conforme mo-
delo 4 — 1 carimbo — Um. _. ,.11 020 — Fita para maquina dc escrever. 'Continental
preta-fixa o bicolor fixa <3 de cada- — 6 fitas — Uma.

14 p_oõi _ papel carbono marca "Pclikan". arul. «un
face. em caixa com 100 folhas de 0.44 x 0.66 — l caixa — Caixa.

14 p—140 Paoc! para maquina <J« calcular, cm bobina dt
0 653 de largura e 0.10 de diâmetro — 5 bobina* — Bobina.

PRAZO DE ENTREGA: 15 diaí. £-'¦-_-,
LOCAL DE ENTREOA: — Delegacia Faca! de Emp!'.oamen^o.
RC_nlrlrdo 878 da D. da Engenharia (3» Dir. da 1* Ssrt>>, n. «.
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14—P—000 — Pasta "Unnldex" tipo H n. 163.287 — 2 pastas•— Uma.
LOCAL, DE ENTREOA: Rua Oeneral Câmara 385.
PRAZO DE ENTREOA: fi dias.
Requisição 13 da Diretoria de Segurança (n. c.)- - 14—P—050 — Papel carbono marca •'pellUan" azul — de 1jfaee — em caixa com 100 folhas de 0.22 x 0,33 — 35 caixas — Caixa.
14—VJ-020 — Verniz corretor ".Universal" em frasco de 0,30 —

39 frasco- — Frasco.
PRAZO DE ENTREOA: 10 dias.- LOCAI» DE ENTREOA:* D. de Segurança.NOTA: — Modelos neste Departamento, devendo o proponente•oelto apresentar prova dei esco.a dos impressos à repartição re-. «.ulsttante.• Em, 7 de Outubro de 1936 — Manuel Rodrigues Alves Júnior,Diretor do Departamento dc Compras. • ' . ,

Diretoria do Patrimônio e Cadastro
EXPEDIENTE DÒ DIA 8 DE OUTUBRO DE 1936"''_fe-'fe 

J-. DESPACHOS DO SR.. DIRETORJoaquim Vieira Ferreira — Autorizo."**wu_l Dias — Compareça para prestar esclarecimentos. ¦

TRANSFERENCIA DI DOMÍNIO ÚTILAmélia Harttey Antunes Maciel r- Deferido.
.Silvio Ângelo,— Deferido, sem prejuízo dos direitos da Mu-Biclpalidade relativamente a enfiteuse do terreno.Tácito Reis de Morais Rego — Deferido.
José Credmann — Deferido. *

JORNAL DO BRASIL — SEXTA-FÉ IRA, 9 DÉ OUTUBRO DE 1936

¦ : CAHTAS DE AFORAMENTO
Manuel Fernandes — Passe-se a carta.
Pedro Oomes-Brites — Passe-se a cana.
Ismael da Silva Junlor e outro — Passe-se a carta.. Artur Palmeira Rippere outros — Passe-áe a cariai '¦"¦
Horacio Fernandes da Fonseca•— Passe-se a carta. :.:¦*:
Antônio Benlto Colmenero — Passe-se a carta.Albino Lopes da Costa — Passe-se a cai ta.

. Joaé Garcíalo — Passe-se a carta.Loulse Afonine Ottoni Vieira e outros — Passe-se a carta.Raquel Macedo— Passe-se a carta.
Secundlno Alves Machado — Passe-se a carta.¦Olímpio'Marques Cruz — Passe-se a carta. .* -¦•¦••'

D1SPACHOS DO SR CHEFE DA 1* SECÇÍO
, Edo Adolfo Bojunga —Apresente o titulo de posec.Hildebrando Pompeu Pinto de Acioli — Estando _ómo estáde ordem superior levantada, a perempção. dê-se andamento ao

processado, depois de cobrada a diferença de emolumentos decor-rentes da Lei- Orçamentaria vigente.
CARTAS DE AFORAMENTO

Augusto Guignou, Augusto Otavlano Pinto, Augusto de FariaMates.-Adanez Lopes Camões,'Adelaide Cardoso Duarte Moreira,Adelaide de Almeida Santos e outros, Addy Simonete Ribeiro eoutro, Adelino Cabral. Albino' Gonçalves, Ângelo. Herm.da Vilar,Ana Bittencourt, Anita Lima de Serra Campos,. Amélia Devêsa,Amélia Ferreira do Monte. Amado da Silveira, Amélia HartteyAntunes Maciel,"Albertina Campos Nunes., Arsen-Os .Mandourfe.
Araci de Nazaré Montei. Apclonia Monteiro de Lima:e outros,-Alfredo da Costa Palmeira, Álvaro Miranda, Alexandre''Rodrigues
de Almeida, Alalde Monteiro da SUva, Alberto Garaz Ribeiro eoutros,Argemlro/ Marques -Carvalho Camarlo, Artur Meixmeroe Almeida Marques e outro, Artur-Obino e outros, Arnaldo Snceri.Álvaro Sá de OUvelra, Alfredo Gomes de Sousa! e: outro, AntônioAaevedo Bastos Pimenta. Antônio Bastos Tavares, Antônio Carlosda Rocha Fragoso, Antônio Cardoso de Melo, Antônio de FreitasTinoco Filho e outree. Antônio FaleirO, Antônio José Pires La-vaco, Antônio Manuei Gomes de Campos» Antônio Martins deAndrade, Antônio Marques Pinheiro, Antcnlo Pereira de Maga-mães,. Antônio da Rocha Fragoso, Antônio Rosa Brito, AntônioTeles Ferreira, Antônio de Oliveira Sousa e Ari M de Sousa —Assine a carta de traspasse e aforamento já despachada, afimde evitar o arquivamento do processo.' ¦".'.*•' . >.?"¦—

Paulo de Assis Pacheco. — Visto, Afonso Pontes Filho.
EDITAL

TENSA EM HASTA PUBLICA DO DOMÍNIO ÚTIL DE TERRENOS 
"• '

NA AVENIDA PRESIDENTE WILSON
Lotes ns. 3, 4 e 5 — Quadra III

Na conformidade- da resolução do Sr. Prefeito, faço publico<iue de acordo com a lel federal n. 196, de 18 de Janeiro «To cor-rente ano, se procederá no dia 21 do corrente, a novo leilão paraa venda do dominio útil de três lotes de terreno na Avenida .Pre-sldente Wilson, provenientes do aterro sobre o mar com ó arra-zamento do morro do Castelo.
Constituem esses terrenos os lotes sob ns. 3, 4 e-5 com- aarfta de 574,60 metros quadrados cada um, da quadra III doCalabouco, conforme a planta exposta .rio edifício da Prefeiturado lado da Praça da Republica, e nos escritórios do JORNALDO.BRASIL e do leiloeiro Edmundo Novais, á rua dos Andra-das 52. ..-.
A venda se fará em hasta publica que se realizará ás 16 ho-ras, no próprio local, sob as condições abaixo:
1* — O comprador garantirá o seu lance com 10o|o do valorda compra, percentagem que perderá em favor dos cofres muni-cipais se não recolher aos mesmos cofres o preço aa arremataçãodentro de dez dias uteis a contar da data do leilão, devendo as-Binar a escritura dentro de quinze dias contados da mesma data2" — O comprador obriga-se:•:¦ n)— a pagar ã Municipalidade, na fôrma da legislação vi-gente, para o aforamento dos terrenos municipais, fóró perpetuoá razão de 100 (cem) réis por metro quadrado e,pór ano * quandotransferir' o imóvel tambem laudemio ao. Tesouro Nacional sobreo preço da alienação, devendo, outrossim; tirar nesta Diretoria orespectivo titulo de aforamento dentro do prazo de. trinta «lias,sem o que não poderá obter a licença para a construção a aueestá obrigado;
b) — a construir nos terrenos, na conformidade das leis mu-nlclpalã, Iniciando e concluindo a construção no prazo máximo detrês anos, contados da data da assinatura da escritura, sob penade multa de dois contos de réis por mês ou fração de mês deexcesso do mesmo prazo.3a — Não será concedida licença para construção em partedos terrenos a que se refere o presente edital sem que a parce-lação tenha sido previamente aprovada por esta Prefeitura, aindamesmo que Ee trate dc extinção de condomínio.
O pagamento do preço da arrematação será feito em dinheiro.As.condições acima não excluem a obrigação do pagamentodo, imposto territorial e do fechamento do terreno sob as penasda lel, sem prejuízo da multa estipulada no presente edital re-

latlvamente á construção.
Diretoria do Patrimônio e Cadastro, 8 de Outubro de 1936.Edgar Leite'Ribeiro, Diretor; ' - ¦'¦ - ...—

-EDITAL
TENDA EM BASTA PUBLICA DO DOMÍNIO ÚTIL DE TERRENOS NAS AVENIDAS

CORONEL FULGENCIO E RAUL. SOARESLotes ns. 1 e 8 — Quadra 11
Na conformidade de resolução do S». Prefeito, faço publicoque, de acordo com a lei federal n. 196, de 18 de Janeiro de 1936.se procederá no dla 9 de Outubro vindouro, á venda do dominio

útil de dois lotes de terrenos nas Avenidas Coronel Fulgencio eRaul Soares, provenientes do aterro sobre o mar com'o arraza-
mento do morro do Castelo.

Constituem esses terrenos os lotes sob ns. 7 e 8, com as áreas
de 771m2,40 e 349m2,30 respectivamente, da quadra II dp Ca-labouço, conforme a planta exposta'no edifício da Prefeitura dolado da Praça da Republica, e nos escritórios do JORNAL 

'dcv
BRASIL e do leiloeiro Alberto Luis de Castro, á Avenida Eassr_•a. 40. ........

A venda, na base mínima de 500SOOO por metro quadradose fará em hasta publica que se realizará ás 16 horas, no oro-
prio local, sob as condições abaixo:

1* — O comprador garantirá o seu lanço com 10o|o do va-lor da compra, percentagem que perderá em favor dos cofresmunicipais se não recolher aos mesmos cofres o preço da arre-mataçko dentro de dez dias uteis, u contar da data do leilão,devendo assinar a escritura dentro de quinze dias contados damesma data. . : .'.
a» — O comprador obriga-se:
a) — a pagar á Municipalidade,, na fôrma da legislação vi-

gente, para o aforamento doa terrenos municipais, foro perpétuaA razão de 100 (cem) réis.por metro quadrado e por .ano è quandotransferir o Imóvel, tambem laudemio do Tesouro Nacional, sobreo preço da alienação devendo, outrossim, tirar nesta Diretoria orespectivo titulo de aforamento dentro do prazo de trinta dias daescritura de compra, sem o que não poderá obter- a licença paraa construção a que está obrigado:
b) — a construir nos terrenos, na conformidade das-leis mu-niçipais, iniciando e concluindo a construção o prazo máximo detrês anos, contados da data da assinatura da escritura, sob penade .multa de dois contos de réis por mês ou fração de mès de««cesso do mesmo prazo.3* — Não será concedida a licença para construção em partedoa terrenos a que se refere este edital, sem que a parcelactotenha sido previamente aprovada por esta Prefeitura, ainda mes-

mo que se trate de extinção de condomínio.
O pagamento do preço da arrematação será feito em di-

nhelro.
As condições acima não excluem a obrigação tío pagamento

do-imposto territorial e do fechamento oo terreno, sob as penasda lel. sem prejuízo da multa estipulada no presente edital re-
latlvamente a construção. \ • -, .

O comprador está isento do pagamento do imposto de trans-
missão de propriedade *e de laudemio para a aquisição a que se
Kfere este edital.

Diretoria do Patrimônio e Cadastro, 9 de Setembro de 1936.
Ivo Pagani, Diretor.

SECRETARIA GERAL DE EDUCAÇÃO
E CULTURA

BOLETIM N. 223
EXPEDIENTE DO DIA 8 DE OUTUBRO DE UM ¦ ¦ . . •

atos so sa. nzmxo
_tpo-.Ua:
Por haverem contraído matrimônio as funcionaria- — Alice

Sousa Ramcs e Lívia Veiga do Vale — passaram a aselnar-se,
respectivamente — Alice de Sousa Ramos Soares e Lívia Veiga
do Vale Oliveira.

DESPACHOS DO SR. PREFEITOLivla Veiga do Vale e Alice de Sousa Ramos —- Deferido.
. t— Euclides de Medeiros Guimarães Roxo' e Ana Augusta da

Costa — Deferido, de acordo com as informações. ' -
Helena Durandet Nogueira Brandão — Deferido, de açor-

do com as informações.'•— Djalma Hasselmann — indeferido.
Jullo Nogueira — Reformo o despacho exarado em 2-7-36

para o fim de indeferir o presente requerimento.
ATOS DO sn. SECRETARIO GERAL

. Licenças:
Foram concedidas as seguintes licenças:

Noventa dias, a partir de 21 de Setembro ultimo, nos termos
do art. 1*. do decreto 66. de 28 de Julho do corrente ano, á pro-
feesora primaria — Nilda Rangel ürrutlgaray;

Noventa dias. nos termos do decreto 76. de 28 de Julho do
corrente ano a partir de 15 de Setembro ultimo, á professora prl-maría — Olga Pinto Bittencourt;

Noventa dias, a partir de 18 de- Setembro ultimo, nos termosdo art. 1°, do decreto 66, de 28 de Julho do eorrento ano, á pro-fessora primaria ,— Edite de Melo Mourão Ferreira;Noventa dias, a partir de IB de Setembro ultimo, nos termosdo decreto n. 66, de 28 de Julho do corrente ano. á professoraprimaria — Hercllia Brito Camões;
Quarenta e cinco dias, a-partir de 14 de Setembro ultimo, no.termos do n. I, do art. 8°, combinado, com o art. 4°, do decreton. 2124, de 14 de Abril ,de 1925, á professora primaria — Icari-de Maria Cardoso; ,
Trinta dias, a partir de 19 de Setembro ultimo, nos termosdo n. I, do art.:8,s, combinado com o art. 4", do decreto n. 2124,de 14 de Abril de 1826, á professora primaria — Madalena Salesde Melo; .. fe
Trinta dias, a partir de 5 ds Setembro ultimo, nos termos don. I, do art. 8°, combinado com o art. 4°, do decreto n. 2124,' de14' de Abril, de .1925, á servente de 2" classe- das escolas elemento-res — Altiva Guedes;

iDols 13) dias, a partir'de 15,cte Setembro ultimo, nos termosdo ti: I, do art. 8", combinado com o art. 4", do decreto n. 2124,de 14 de Abril de. 1925, á professora primaria — Graclola César
Dias; ¦ •¦•-.¦.¦'-.'

Noventa dias, a .partir de 19 de Setembro ultimo, nas termos<lo art. 2°, do decreto n. 4812, de 29 de Maio de 1934, combinadocom o decreto n. 4785, de 18 de Maio do mesmo ano, á professo-ra primaria — Diva da Moura Diniz; ,
Noventa dias, a partir de 16 de Setembro ultimo,'nos termosdo art: 2°, do decreto n. 4812, de 29 de Maio de 1934, combinadocom o decreto n. -4785; de 18 de Maio do' mesmo ano, á professo-ra primaria — ; Helena-VidalLunas;'-,. Noventa dias, a partir de 15 de Setembro ultimo, nos termosdo art» 2**, do deti-Btò-n. 4812, dé'29 dft Maio de 1934, combinadocom o de n. 4785, de 18 de Maio do mesmo ano, à professora pri-marla. r—. Márlá Isabel -Werrisck Fernandes;'• Noventa dias, a partir de -21 de Setembro ultimo, nos termosdo- art. 3', do decreto n. -4812, de 29'de Málo de 1934. á' serventede 2» olasse das escolas elementares — Mercedes Colaço dosSantos;'.:•- -fe,- ...;¦¦'•• .-..¦¦'....•-.:. ''¦'¦'-:.•¦./-'•¦-

.... 180.dlos de licença, em.prorrogação, nos termos do art. IVdo decreto n, 3786, de 27 de Fevereiro de 1932, á professora pri-macia —, Jacira da 8ilva;' Guimarães; .¦
Novental dias de licença, em prorrogação, nos termos do ar-tigo 1°, do decreto':n.- 37_6,.:de 27 de-Feverelro de 1832, á proles-sora .primaria -r- Maria Teixeira- Lopes.

/ Revalidação de áto: -.- ¦¦'-.
... Foi revalidada a licença, que, por áto de 5 da Setembro ulti-

mo», foi concedida á: professora primaria' — Mariana Frias Pérel-ra de..Moura.fe : :-.¦- .,-'-".- '¦¦,-:-'¦¦¦-¦¦ '¦'¦¦ '.
.' '.',';;; DESPACHOS DO SR.' SECRETARIO GERAL
Associação dos professores Primários (Reqs. 3478 e 4208) eEstonisláu Elias de Morais —Arquive-se.-- -

."... Maria Teixeira: Loprs; Jacira da SUva Guimarães, Mercedes
Çolaço dos Santos, Maria.Isabel Werneck Fernandes, Helena Vi-
dal Nunes, Diva de Moura Diniz; Altiva Guedss, Madalena Sales
de Melo.- Icaride Maria Cardoso, Hercllia Brito Camões, Edite deMelo Mourão Ferreira, Olga Pinto Bittencourt e Nilda Rangel
Urrutigaray — Deferido, de acordo com as Informações.

Maxiaria Frias Pereira de Moura—'¦ Deferido. ' '

''¦¦'¦ •.;¦ '•'"•'¦- Divisão de Secretaria
EXPEDIENTE DO SR. SECRETARIO GERAL DO D. Efe

.. Bj*rnardlrió Alves da Silva; Alaídè Gouveia dè Queiroz e Ma-nuel Lourenço — Submetam-se á inspeção de saúde.
., Maria Leopoldlna Novais Afonso — Certifique-se o- queconstar:'-: '..--•-fe-";"'"- ",:'," '¦' :¦_-. •.

Secção.de Pessoa?
•.'.¦.-"'.'¦'¦ . v EXIGÊNCIAS

Maria Evárigelina Feijó — Compareça, com urgência, para es-clarecihientcs sobre o. aumento de vencimentos.José Alcides da Cruz —; Declare a data em que interrompeuo exercício! . -"'.-...
Maria, da Gloria Afonso' Pagani—.Prove seu tempo de ser-

viço. ¦ > .. . ¦.

Umbelina Silveira Martins — Declare a data em que Inter-rompeu o exercicio. .... '"..'•
Angela Novelii Leitão -r- Submeta-se a exame de saúde.Alcina da ..Silva Gdmes'-J- Submeta-se u exame de saúde.Osvaldina-Augusta Correia — Apresente certidão de tempo deserviço dè 1 de Janeiro de 931 até a presente data.¦ Arllndo de Menezes Viana — 'Apresente -á ultima portaria-delicença, ¦ •

¦ Kelolsa da Rocha — Retira o titulo de nomeação, medianteapresentação: da carteira eleitoral, dp diploma e de um retrato

Departamento de Educação
¦'•..-''-'-." . "- . 

' 
¦' 

'-*'-¦-: ;(-fe'

fe*J", i ' -BOLETIM- N. 223 fe
. ^EXPEDIENTE Do uxA 8 Dj_ OUTUBRO DE 1D33

_ . -. ;-:'*tos dj sr. diretor jDos IgnaçoÈs:
Foram uesignados: (oficio 155 da» S. G. E E.E. P )As proíessoiaa primarias JNair inaique Maitins Alves para aEsco.a 3—0;- • .-'.; ¦ .
Kulalia. Martins Bonel para .dobrar turno.na Escola 2—10.As proí&_.or_s.-primà_l__:;(cíicio lõ6 ua tí. G. E. 1_. E.P.)Amélia da .'Cosia paia a _i_coia 2—4; <

."__a-i_ _üiálià pacneco Leite para á a* Experimental México;Maria Francisca de Scusa paia a Escola 5—10.O professor de Escoia Té.nica Secundaria, substituto, Sa-tiro Bernardo do Nascimento,para a Escola Técnica {SecundariaJoão Alfredo — (of; 593 da S. E, 3. G. T.)Transferencias:
Foram transferidos:
A professora primaria Maria Pasmes da Esccla 7—17 para aEsccla 5—4— (oi. 155 da S. G. E. E. E. P.);
As professoras piimarlas; |oí. 156 da S. O. E. E. E. P.)Ester Cavalcanile da- Costa Moura da Escola 1—14 para aEscola 1—5;
Luisa Rodrigues da Esccla 1—5 para a Escola 1—14;
Alita Guimarães C_ca da Esccla 5—9 para a Escola 5—6.
Ou servente- dé 2» ciasse —' Manuel Teixeira da Mota. daEscola 11—7 "Edgar Werneck", para a ülsccla 13—4 "Getulio

Vargas", e desta para aquela-Artur Barbosa VUanova.
DESPACHOS DO SR. DIRETOR- Maria Iclanda de Aquino e Francisco de Barros Freitas —

Deferido.
Amélia Matos Pereira de Magalhães e Alfredo Cesario Faria

Alvim — Juitiiique-se. •
- Rute ida Silva. Faria e Maria Benedito Curió — Registe-se.

r EDITAL N. 320 V
CONVITE

Sra. Professora Primaria x.enetde Jansen de Sá e Serventedc Eaucaçuo Elementar Artur. Nepomuceno.
De ordem do far. Diretor peço o vosso comparecimento a esteGabui-t-, com ,urg«jmcia, parafeesclareclmenCos.Dintiito Fede»ai, 8 de Outubro de Uoo. — Olegario Domin-

gues, Secretario. - ,
EDITAL N. 321

COMEMORAÇÃO DO DIA DA RAÇA *
. Srs. Superintendemos ae Educação Elementar.
l-.ecomend.-vcs seja especialmente, comemorado, por todas

as ncòsj^ osscciaçóes cívicas (Centros, de. Brasilldade, Clubes Pan-
Americano., cultura de Afeto ás Nações, e outras) . a próximadata 12 de Outubio, Dia da Raça, relevando-.*; os altos Ideais
Sie 

.distinguem' o povo americano na elaboração ua sua* grandevilizaçã- de soii.ariédade cooperação e paz.O. bcnticio da palavra raça, empiegaáa na expressão Dia da
Raça, tem fundamentalmente signi.lcação moral, referindo-se ás
qualidades próprias do povo americano.»cujo espirito de íraternl-
dade assegura o progresso da comunhão continental, dentro des
ideais de jus.iva, patriotismo, soberania, liberdade e pas. *

Serão celebrados os grandes patriotas americanos, a quemdeve a Amerlca o seu patrimônio juridicj> e cultural e a sua in-
tegridade continental,' saüentando-se os seus feitos, principal-mente òs mais ligados á obra do Pan-Amerlcanismo, de Alexan-
dre de Ousmão, Monroe e Bolívar aos mais esclarecidos estadia-
tas, dipiematas e educadores da atualidade, que procuram catrei-
tar os' laços que unem ai Republicas Americanas.

Das solenldades escolares deverão ser enviados sucintos re-
latorios á Secção. "Paz pela Escola", do Instituto de Pesquisas
Educacionais, bem como alguns trabalhos didáticos a respeito,
afim de que das cememorações possa ser enviada uma comunl-
cação á União Pan-Americana, de acordo com reiterada solicitação
da importante instituição. .': -¦'.'

Distrito Federal, 7 de, Outubro tle 1936 — Costa Sena, Diretor.
IN8TRUÇOES N. 10

. . PROMOÇÃO DE ALUNOS
Srs. Superintendentes de Educação Elementar, Diretores de

. Escolas e Professoras.• Levo ao vosso conhecimento, para os necessários fins, que a
promoção dos alunos das escolas elementares, no fim do corren-
te ano de 1936, será feita de acordo cem as instruções abaixo pu-
blicadas, e que foram organizadas c apresentadas a este Departa-
mento pela Comissão para esse fim especialmente designada pelo
Sr. Secretario Oeral de Educação e Cultura:

CAPITULO I
sisro.içCsc CERAIS

1 1. A promoção dos alunes das escolas primarias municipais,
no fim do ano de 1936, obedecerá a um tríplice critério:

a) opinião do professor dà classe,.formulada de acordo com
o capitulo II;

b). prova perante um .outro professor da escola cu da clr-
cunscrição, nos termos do capitulo III;

c) testes preparados pelo I. P. E. e distribuídos .por todas
as «sacolas como «Mtabelecldo no Capitulo IV.

2. • As notas dos testes, da prova e da opinião do professor
receberão, respectivamente os coeficientes (pesos) 5, 2 e 3.

CAPITULO n
INSTRUÇÕES 80BRE O JULGAMENTO TELO IftOFESSOR

3. O professor da classe, ao formular seu julgamento, não
submeter* os alunos a exame ou prova de'.qualquer natureza mas
ae valer* apenas da impressão que tiver, do adiantamento doo
mesmos,, durante o sino letivo. ,

4- O julgamento a que se refere o item precedente será global
e Indicado por um numero na escala de 0 (péssimo) a 10 (ótimo).

Paragr. unlco — Para estudo posterior do I. P. E.. dever-
se-á escrever um grau na coluna correspondente a cada uma das
matérias lecionadas.

5. A nota do professor da classe será dada um dia antes
da realização da prova de que trata o Capitulo III e será con-
fiada ao Diretor e jüor este conservada em sigilo, para que o exa-
minador não ae deixe por ela impressionar e faça julgamento in-
dependente. A 1—ta dessas notas será remetida imedlatamnte á
Superintendência;

.. CAPITULO m
INSTRUÇÕES SOBRE AS PROVAS SUBJETIVAS

«. As provas subjetivas reallzar-se-ão ha segunda quinzena
de Novembro em todas as esccla* do Distrito Federal.

7'—i As provas serão efetuadas nos dias abaixo determi-
i_ad06:

1». Ano: ,
Dia 18 — Segunda-feira
Dla 17 — Terça-feira
2°. Ano:
Dia 18 — Quarta-feiraDla 20 — Bexta-felra
3". Ano:
Dia 21 — Sábado
Dla 23. — Segunda-feira
4°. Ano:
Dla 24 — Terça-leira
Dia 25 — Quarta-feira5o. Ano: - - .
Dia 27 — Sexta-feira
Dla 28 — Sábado .'• ¦'¦'.• '
8. Para facilitar o trabalho de aplicação e fiscalização cadsturma será dividida em dols grupos que comparecerão em hora-rios diferentes, previamente determinados.

_ 9. Cada turma será examinada por um.professor da dircuns-crlção ou da escola mas que nãq será o da turma.10. A prova constará das seguintes matérias, a cada unia dasquais o examinador atribuirá um grau que. variará dentro da es-cala de 4 a 10:
a. leitura oral (do Pao í". ano)
b. redação (do 2o ao 5° ano)
c. calculo mental (do 1° ao 5o ano)d. raciocínio (do 3o ao 5° ano)

, 11. No julgamento da leitura oral apurar-se-â:a. expressão
:.-¦• b. pontuação

. c. dição
d. altura da vez
e. desembaraço
«Io — Para a extensão da leitura, em cada ano, será adotadaa seguinte base:

. 1" ano — 5 linhas completas, temadas ao acaso, do livra ado-tado na classe. .'
2o ano — 10 tinhas completas, tomadas ao acaso, do livro ado-tado na classe."
3o ano — 15 linhas completas (leitura á primeira vista) '
4o e 5" anos — _sü linhas completas (leitura á primeira vista).I 2° — Para a leitura á primeira vista; nas .classes dé 3o,'J'e 5o anos, poderão, ser usados cs livros da Biblioteca da escola quose adatem as exigências d.s programas mínimos de cada série. ¦
. '3a _ Para estudos posteriores, o examinador' anotará o tem-.

po qué'cada aluno gasta na leitura. .<¦«'' 12. A prova de redação constará de:
a. Formação de 5 frases' (2° ano>
b. Reprodução de uma historieta (3o. 4o e 5o anos)8 Io — Para orientar e facilitar a cnstrução de sentenças, no2o ano, o examinador escreverá, no quadro negro, 20 vocábulos designificação acessível e emprego usual (não incluindo, evidente-mente, os elementos de ligação); em seguida pedirá á classe queescolha dentre aqueles vocábulos quantos quizer e com eles forme

5 frases. Recomendará que, os vocábulos dados, evite'empregar cmesmo em mais de Uma sentença.. ,'--'• 2o .— No 3o ano, a Historieta a reproduzir deverá ser pequenae fácil. Para encaminhar o trabalho, o examinador terá a historia
em seguida fará o comentário da mesma, e depois a lera mais uma
vez. Para o 4o ano e 5o ano a nlstorleta poderá ser mais completa
e a explicação menos detalhada.

8 3o — Conceoer-se-á á-prova uma duração máxima, de 30 mi-
nutos.e.séra permitido o uso de rascunho. ;;'.-\.-!.

8 4o .—„ Para o julgamento da redação, a distribuição de pon-tos será a seguinte:-' -. .-'--.-
Fôrma' (sentido "e desenvolvimento) •— 8.
Construção (aplicação dos 'conhecimentos gramaticais) 4.
13. No cálculo mental, para que haja uniformidade e faclllda-

de de aplicação, proceder-se-á da seguinte fôrma:
. a. O examinador trará as questões formuladas, por escrito;-

b. Dará a cada criança um quarto de papel paucacio e pediráa classe que coloque em cada linha.uma letra do alfabeto, seguin-
do a sua ordem natural. Pora o 1° ano. porém, o papel sara for-
necido. àos alunos jà preparado. Em cada serie, o numero de letras
será igual ao numero de questões á responder;

c. Em seguida, explicará aos alunos que deverão escrever em
cada linha o resultado dos caloulos que êle Irá anunciando em voz
alta; ¦ WtÊÉtmWÊ, d. A cada questão o examinador dará, apenas, o tempo su-
ficiente para a resposta; '

efe: O numero de questões para cada serie obedecerá ao se-
guinte critério: ¦'.:¦¦¦

V e 2o anos — 10 questões.• 3o ano — 15 questões.4o e 5o anos — 20 questões;
f. As questões do cálculo mental versarão sobre os seguintes

pontos do programa mínimo:
Pora o Io ano:
Adição e subtração de números simples até 9.
Metade dos números pares até 20 e das dezenas até 100.
Dobro'dos números de 1 a 9 e das dezenas até 100.
Calculas fáceis com duzla e meia dúzia, dezena e meia de-

zena. . ' ; ¦
Para o 2o ano:

.Adição e subtração de numero simples a numero composto
(total.até 100)'.. ," •

Adição e subtração de dezenas; idem de dezenas e numero
composto (total até 100).

112 e 114 de.numeres até 100 (divisão exata). Dobro de nume-
ros até 50.

Multiplicação de nUmeros simples com multiplicador até 5 Dl-
visões fáceis com divisor até 5 e quociente simples.;

Cálculos com. duzla e meia duzla, dezena e mela dezena, cen-
tena meia centena:

Cálculos fáceis com dinheiro até 10.000 (preço total, preço da
coleção, troco)..

Para o 3o ano:
Adição e subtração como iio 2° ano, e mais: adição e subtra-

çào de números compostos (casos simples).
Multiplicação de numeres simples até 9 e de número compôs-

to por simples (total até 100) — Multiplicação por 10, 100 e 1.003
de números inteiros. ...

Divisão de números compostos (até 100) por numero s'mples
(até 9, com quociente simples. Divisão por 10, 100. e 1.000 de nu-
meros inteiros terminados em 1, 2 ou 3.zeros.

Ü2 113 e 1|4 de números até 100 (com divisão exata).
Cálculos com dúzias, dezenas e centenas.
Cálculos simples com dinheiro (preço total, .da coleção ou da

unidade; troco, lucro ou prejuízo). •
Para o V e 5o anos:
Calõulbs com dinheiro (soma, subtração, multiplicação ou dl*,

visão) apresentados, sob fôrma de questões que envolvem uma si-
tuação real da vida quotidiana, como: compra e venda, troco,
lucro ou prejuízo, comissão ou abatimento (alguns desses cálculos
devem basear-se no sistema métrico). .. ¦

14. O rotrfocinfo será apurado pela resolução de problemas
nos quais se exigirá solução racionada.

a) Esses problemas deverão se apresentar sempre sob a for-
ma de situações reais da vida como condições de compra e ven-
da, lucro ou prejuízo, troco, comissões ou abatimento, orçamento
de despesas (terrenos a cercar, compartimento a forrar ou ladri-
Ihar), viagens, etc; '

b) Fica fixado em 2 o numero de problemas para cada se-
rie (3o. 4o e 5o anos); _ ¦ .--fe

c) No 3o ano, os problemas versarão sobre números inteiros,
dinheiro brasileiro e sistema métrico, exl_indo-se pelo menos dois
cálculos para soluciona-los; •

d) No 4o ano, versarão sobre dinheiro brasileiro, sistema me-
tricô, fração de inteiro, percentagens, etc., podendo ter até qua-

e) °No 5o ano, versarão sobre dinheiro brasileiro e estrangei-
ro sistema métrico linear, áreas e volumes, percentagens. regras
de' três ou de Juros, etc, podendo ter até 5 cálculos; .

f) Os problemas serão sempre escritos no quadro negro pelo
examinador e a seguir copiados e resolvidos pelos alunos;

¦tt) Oonceder-se-â a esta parte da prova um tempo máximo
de 30 minutos. O tempo será contado depois que o examinador
houver ^t°^a^^?eUonatX^-.té 4 pontos aos calculo,
e «té 6 ao raciocínio. OAplTÜLO IV

INDICAÇÕES SOBRE OS TESTES

15 Os testes realizar-se-ão na primeira quinzena de Dezem-
bro segundo a escala abaixo: Io ano - dia Io; 2o ano — dla 2;
3° àno — dla 3; 4o ano — dia 4: 5o ano — dia 5.

16. Versarão.cs testes sobre:
leitura .silenciosa
vocabulário
ortografia -
calculo artttmetico
ciências sociais , -
ciências físicas e naturais. ... _,

... Para estudo posterior do I. P» B., figurarão testes de
atividades e de socialização, organizados de modo a verificar como
os alunos foram educados paia resolver situações comuns da vida.

18. A promoção dos alunos independe, do grupo, de testes
indicados no item anterior. . , ¦ :feífe\ fer

19. A realização dos testes nos dias determinados pelo Item
15 terá inicio em hora previamente mareada, pára. cada série
escolar, pelo Diretor do Departamento de Educação. .

20. Caberá ao Superintendente de cada circunscrição a dl-
reção e fiscalização da prova. ¦

21. Ccmpetirá aos diretores das escola», como auxillares dl-
retos das superintendências, a fiscalização dos trabalhos nas

22 - O 1. P. E. distribuirá ás escolas, com antecedência, por
Intermédio dos Srs. Superintendentes, listas a serem preenchidas
pelos professores das turmas, e das quais constarão os nomes
das crianças, em ordem alfabética. __"¦¦-•.. ___

23. As fórmulas de exames e respectiva» Instruções, serão
remetidas pelo I. P. E. á sede de cada cireunscricão, que se
encarregará de distribui-las pelas escolas, na véspera do dia de-
terminado para realização dos testes em cada série.

24. Os paoôtes de fórmulas serão abertos pelos diretores das
escolas ou por quem cs substitua e distribuídos aos examinadoras
dos diversos grupos. :"_________l_

25; Juntamente com as fórmulas os examlnadoces receberão
lista organizada pela esccla, com indicação do numero e classl-
flcação da tUrma, nome, côr. sexo e data de nascimento de cada

26*. Os diretort.s de escola deverão distribuir os alunos da
mesma série em grupos de 20 a 30 no máximo, de acordo com os
graus de adiantamento (graus 4, 3, 2 ou 1), afim de facilitar
o trabalho do professor que ir* aplicar o teste, o qual somente
lidará com grupos de crianças que apresentem aproximadamente
as mesmas condições em face do teste.

27. As salas serão preparadas, previamente, devendo haver
entre as carteiras ou mesas os Intervalos necessários. Cada crlan-
ça deverá ficar sentada em uma carteira ou mesa. coslnha, afim
de ser obtido um trabalho absolutamente individual.

28. Quando a escola não puder acomodar, de uma só vez.
todos os grupos a serem examinados, os diretores providenciarão
para que cs grupos» excedentes só compareçam depois da hora
calculada para a terminação da«j provas dos primeiros grupes.

29. Para cada grupo de alunos as superintendências desl-
gnarfio um examinador e um observador que deverão atender
estritamente as instruções para evitar-se que excessivo rigor ou
auxilio Indevido aos alunos, possam prejudicar a validade dos
testes.

30. Para correção e apuração d<as. testes os Srs. Superfn-

tendentes deal_nur&. apuraclora. c .ev._orc_. Poacião ú. „_.,i_^__dos os professores que tiverem trabalhado na opllc.ção dos tostes31. Termlnadcs 05 testes, o Drclor e os exuminadoVe.™5«?;ficarão se o numero dc formula, preenchidas co.respndcnt aode presenças, asslnaladus nss listai., e as faltas serão tran"-"''mpara a primara via. Em seguida, o diretor reunirá todas a« fór-mulai, por turmas, para envia-las imediatamente á ¦ Supcrinten-
iparaçio. £er 0Cmc«Dda" scm Perda de Tem^ a

32. A aplicação dos testes será feita nas escolas e a correçãoiniciada no mesmo da. nas sedes das clrcunscricõàs ou em diver-sas secções a critério do Superintendente. *
r-„=?*„ Nü? „ M deÇermlnados para cada série somente compa-rcceifio a esco.u os alunos que tiverem de fazer cs testes.34. As escolas só reiniciarão o funcionamento normal auando '
estiver terminado todo o trabalho de aplicação e corrèclo do2

35: Instruções mais detalhadas sobre a aplicação, correçãoD apuração dos testes serão publicadas em tempo oportuno. '
IR HQ?'rxWot7-D1F031Ç0Ea OOMPLEMENTARES

n„ 2= «SS.rtíífr*^- ae„es=°la remeterão ás Superintendências,no d.a imediato da reaUzaçao das provas da 2», quinzena doNovembro, as listas, fornecidas pelo I. P. E. e naV quais ftS.ançado o julgamento do examinador de qué trata o Cap fe III.
nLst-^Ví*^1^ Bràu^zero à prova que o aluno faltar:Distrito Feoeral, "3 de Setembro, de 1936. — A Comissão*"Sverardo Backheuser. Paulo Maranhão, Alvará Rodrigues. Fàdrê

?f,W.eí. Ç.amaral, *lebast*2na de Figueiredo, Consuelo PlnhclróiAlfredinha de Paiva e Sousa e Idalina Carpenter Ferreira. '
Direto ^ Fede,:al. « de Setembro de 1936. - Cosia Seiui,

EDITAL N. 305 ' / . fefe .
:„v'j-.. :.- Semana Anti-Alcoolica

•fifco?a " 
^/esforfs6: 

Educação E*<™«-tar. Diretores de
A exemplo dos anos anteriores à União Brasileira Pro-T-m-perauça promove a "Semana Anti-Alcoollca". que será obserZvada de 19 a 25 de Ou.ubro do corrente ano. Qoser-.Assim,, pois, recomendo-vos a participação das escolas no

ranCarSP Pr°VaS •nstltuld0 Dela União VasileSa^Pro-JTeSiplíí
flómente as classes ue 4o. e 5o. anos poderão participar do

ffflS^! A^^°irab^Ulw^-critM sobre o tema escolh §0 petaUnião*. "A utilidade e o perigo do álcool". ^"*, Cada Escola deverá enviar á sede da União (Avenida Rio
-SS?^1"}*.-* SalM 43U W ° dla'23 de Outub?o. doil d„ m£
i?5E^i'tS{,^UJ.0S rEaUzados, (devendo conter no máximo 600 pa-lavras) afim de serem escolhidos aqueles que deverão ser premia-

.. Qualquer outra informação sobre o concurso poderá ser ob-'tida na sede da referida Instituição. ¦¦¦-.
Diretor*11'0 

Pedera1' 30 de Setembro de 1936. — Cojfa Sena,

'• _ -- EDITAL N. 307Exposição Pedagógica Especial de Trabalhos CívicosSrs.. Superintendentes de Educação Elementar-Peço vossas providencias afim de que os trabalhos a mm
fnmífSrerf°«E.dltal n* 285' de 10 de Setentoo proxmto VdS
BiSfw ¦ÍJ«,n^-vse ?u ProJetos e«> torno ao lema "Conhecer 2
S^H„tiÍ^V10 ' feJam entresues,no dla 9 de Outubro, ín-preterivelmente, no Instituto de Educação (rua Marise Barros)onde deverão figurar em exposição. sarros),
Diretor?rlt0 

Pedera1' 30 de Setembro de 1936. - Cosia Sena,

EDITAL N. 310'"'¦/#-.'
"SEMA.NA DA CRIANÇA"

P^r in^fTi',?íc"áe"íes» Diretores de Escolas e Professores:
o m^fJ rtf'°^V„a„?a °ruzada Pro-Infanc:a," de S. Paulo, e cota
V^i^n F°<-al**-<-r. perante a opinião publica, os problemas

r.„ '^1?d,Índo a(? ÍP210 da 0ruzadá Pro-Infancla. recomendo-vos
r.^rS»SI',ÚOi,eI? nossas escolas, no mencionado- periodo.o-programa oficial abaixo publicado 1
**irJ*l\:~"Dia.aas iIães — Dar íllhos íort2s a sua terra é a ma-nlfestaçao mak nobre do patriotismo da Mulher -. 11 — Dla da Elevação Espiritual.
tém lihos fones 

RW!a ~ D'a da Criünça ~ Naçâ0 forte é a(-u«

t-, n3„~; Dia d° Lactante — Milhares de crianças morrem en-
í,^.fi°«ai f"0',85 "Ia*8 das vezes ¦xla íalta de observância dajnoções mais elementares dle Puericultura
_» J_\tí ^ ^° Prc-Esc°}*r — Na idade pre-escolar consolida-
m„^st ^de ao íorp<i e reaüza-se.a parte mais importante da for-mação do caráter da criança. 1 -"* ¦" ¦
j„ }^—.DUl à*1 Criança que Estuda — Cada criança que aprsn-
fria melhor 

oporarl<. qu? tl-abalha P^a a construção de uma Pa-
~<\u?~lT J*'a ¦** Qrlallca Asilada - Os asilos, ciando abrigo amilhares de crianças devem merecer toda a simpatia do publico.
,»„,o,,L 

~ 
?la^da cJii"*50 Hospitalizada — Muitas moleitias são

çuraveis. A criança doente o é muitas vezes por descuido igno-lanc.a, pooreza. ¦¦¦.:-18 — Dia da Criança que Trabalha— A criança não devacrescer-na. indolência. Cada criança dev«. ter. um trabalho ac*e-quauo a. sua idade.
Diretor*1"0 

? Federa1' 1"'de' ó^túbió- '*¦*¦ 1S36* ~ Cosia Sena.
EDITAL U. 314

- , , C.HVITESra. Estagiaria Maria Antonieta da Silva:
. «7» "-f^hS-íl,0 •?/,• Dire,tor Peco .vosso .comparecimento urgentea este Gabinete para esclarec.mentos.Distrito Federal; 3 de Outubro de 1836. — Olegario Domin-gues. Secretario. " ° xjo.nm-

EDITAL N. 316 1
6E41ANA BA ECONOMIASr_. Superintendentes de Educação. Elementar,.Escolas Exne-rlínentais e de- Educação Secundaria Geral e Técnica

n r^S.H^adÍ>"s?» ^ correrite^êsia Semana, da ülconom.afesobo patrocínio da Caixa Econômica do Rio de Janoiio p-co vossiáprovidencias afim dé que sejam procurados nesta Gabinet- 00 cá-dernos destinados aos exercícios qúe concorrerão ao3 uiemlcs con-cedidos por aquela instituição.
São os seguintes os totais atribuídos a cada uma das Cir-cunscrições:

Circunscriçãlo ..
Circunscrição ..
Circunscrição ..
Circunscrição ..'
Circunscrição ..
Circunscrição ..

Circunscrição ...
Circunscrição ..
Circunscrição ..

Circunscrição ...
Circunscrição ..
Circunscrição ..
Circunscrição ..

A Circunscrição
B Circunscrição

16 — Escolas Experimentais

— 1»
— 2»,
— 3a.
— 4a,
— 5a.
— 6',
— 7a
— 8a.
— 9»

10 — 10a
11 — 11a,
12 — 12a.
13 '— 13a.
14 — 141*.
15 — 14a.

1.20O
••••¦• 1.20O
••••• 2.200
.»».» 1.00'J
1.20.
2.2D0
2.401)
1.70J
2.50'J
2..1H)
600
1.400
1.200
20.
200
2.20O

Distrito Federal, 5 de Outubro de 1936. — Costa Sena, Diretor.

a)
b)
O
d)
e)
f)
17.

EDITAL N. 317
SEMANA DA ECONOMIA

Srs. Superintendentes de Educação Elementar, do Ensina
Técnico Secundário Geral e das Jilscolas Experimentais,
Diretores de estabelecimentos de ensino e professores.A Caixa Econômica do Rio de Janeiro, instituição que cmla

dia mais avulta na benemerencia publica, resolveu comemorar
a Semana da Economia, de 25 a 31 dc Outubro corrente, abrindj
um concurso constante de trabalhos de redação, exercícios dc cal-
culo aritmético é questões de ciência sociais (previdência), com
desenhes ilustrativos, em cadernos especiais, fornecidos pela refe-
rida instituição.

. Poderão concorrer os alunos dc 4° e 5° anos das escolas ele-
mentares, dos Estabelecimentos de Ensino Particular controlados
e os das escolas técnicas secundarias.

Oj cadernos deverão ser procurados, com antecedência, nas
sedes das respectivas Superintendências.

Todos os trabalhos dos alunos serão feitos em torno do tema
geral — Economia e Previdência, sob a forma ae cartas, disserta-
ções, diálogos, problemas, etc.

Concluídos os trabalhos, cm cada escola, a diretora remeterá
á sede da Superintendência os melhores cadernos, adetando-se na
apreciação geral os seguintes elementos:

. a) correção da linguagem . . . . ^
b) imaginação -» *i > ife í '•; : '
c) estilo -'••",
d) ortografia, caligrafia e asseio
Selecionados os cadernos pelo critério acima referido, serão

os mesmos remetidos a este Departamento, que os enviará ao
Conselho Administrativo da Caixa Econômica, afim de serem jul-
gados por uma Comissão, sob a presidência dò Diretor do Depar-
tamento... . .

Serão atribuídos premios, constantes de cadernetas, com o
deposito de 50?000, aos duzentos cadernos que preencherem aa
condições de seleção Já apontadas. ...

. Esto Departamento, prestando integral apoio á louvável inl-
ciativa da Caixa Econômica, espera e confia na máxima boa von-
tade do professorado e. entusiasmo dos escolares, para maior efi-
ciência dos resultados do certame, cujos fins scclais são dignos
dos mais francos aplausos. _]___• :.:n

Distrito Federal, 5 de Outubro de 1936. — Costa Sena, Diretor.
EDITAL N. 318

REGISTRO PABA PROFESSORES PO ENSINO PARTICULAR
Prazo para aceitação de requerimentos de inscrição para

exames; , __',_««Comunico aos interessados que resolvi prorrogar até o dia 30
¦de Outubro corrente o prazo para aceitação de requerimentos
de inscrição para os exames a'que se refere o artigo 9° das "Ins-
truções n. 9", de Io de Julho do corrente ano, relativas ao rc-
glstro de Professores do Ensino Particular.

Distrito Federal, 7 de Outubro de 1936. — Costa Sena Diretor.

EDITAL N. 319
EXPOSIÇÃO PEDAGÓGICA ESPECIAL DE TRABALHOS CÍVICOS

Srs. Superintendentes de Educação Elementar: .
Trago ao vosso conhecimento que a exposição especial de tra-

balho- demonstrativos da cultura cívica dos nossos alunos, obede-
cendo ao tema -Conhecer o Brasil é ama-lo" realizar-se-á no
Instituto de Educação (Rua Mariz c Barros), no proximo dia 13,

A referida exposição será organizada por uma comissão, sob a
chefia da Sra. Superintendente da Secção "Paz pela Escola",
composta dos seguintes membros; Diretores de Escola DD. Regi-
na de Freitas Esteves. Erotides Guedus. Jardelina Rodrigues da
Silva. Ligia de Oliveira Santos Ronr.-ro. Euridico Correia Jorge
da Cruz. Ubaldina Dias Jacaré. Eulalia Santos Tavares. Sebas-
tiana Morais Figueiredo. Ormlnda Marques. Luisa Lavoíe, Judite
de Carvalho, Maria Amorim Almada e Joana da Silveira Car-
valho. _

As contribuições deverão ser apresentadas no dia 9, no Ins-
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tltuto de Educação, ás 15 horaa, trazendo as necessárias indica-
ções quanto a escola e associação concorrente, .endo ainda acom-

Íianhadas 
de oficio de entrega relacionando as diferentes par-

es componentes de cada projeto ou centro, c assinadas pelo di-
reitor da Escola ou Instituto. ....

As colaborações, que nfto obedecerem ãs instruções supra,
não poderão concorrer á exposição e ao Julgamento da mesma.

As Srss. Diretoras designadas deverão comparecer ao Insti-
tuto dc Educação no próximo dia 10, ás 8 horas, afim de dar inl-
cio acs trabalhos de organização. . '

Distrito Federal, 7 dc Outubro «ie 1838. — Coita Sena Diretor.

Superintendência Geral de Educação de Saúde
e Higiene Escolar

EDITAI, N. 157 •
., Srs. Superintendentes de Educação Ae Saúde e Higiene Es-

Continuando a série de assuntes sobre educação sanitária
tar—wnto-vw —. *TI1"0" — que. sob a* v«*esa direção, será bas-
tanto divulgado no melo escolar, como tem acontecido.desde que.
Inldámos essa campanha educativa. , .: ;,.'_•. .;,:-;,.- TIFO ,' "

Agextt etiologico —r O bacilo tlflco. ;.;.,'.,,, _,,-¦ :¦¦_,--.'•
Normas de' diagnostico — Sintomas' clínicos, confirmados

pela prova da aglutinação especifica' e pelo exame bacteriológico
do sangue, das dejeçõès ou da urina. ,'¦''¦_''¦'¦•¦•

Fome .'de an-cçto — Excreções intestinais e urinaria* de pes-
«tas infectadas e portadores: raras vezes pelo escarro. Os por-
tadórès sftos. mUitas vezes, dão causa a surtos. >¦¦'.',

Modo de trahbmissío — Contacto direto ou 'indireto com uma
Je_tT de iníecção. Entre -Os meios;- indiretos' de transmiwfto.fi-
curam: agua, ldte e mariscos contaminados, além de outras ali-
•nentee. As moscas contaminadas póriem constituir outro meio
*t& trwi/nni-asfio.

Pet-odo de wc-baçío —- Sete a vinte e três dias,!' com uma
r-ariaefto de dera a quatorze. .'.¦_'-*J*mj«»kj»bibii__ade —. Período — Desde o aparecimento dos
«tatoma.-,' prodromicas e ocasionalmente antes, durante toda a
•míermldade e nas recaidas, durante a convalescença e ate .que-
repetidor, exames bacteriológicos das dejeções mostrem, pereis-
tentemente. * *U-encia do micróbio infeccioso. - __;--. /

Medidas administrativas— a) Investigação das fontes de in-
fr_«fto — Portadores: os portadores constituem um grave :pro-
_*__. no controle da íebre tifolde, vi.sto poderem conservar o
bacilo tlfico por multo tempo. «sem manifestação de sintomas
d» doença. O controle consiste no descobrimento dos portadores,
na, ebservaç&O pelo Departamento de Saúde, na promessa de não
faserem trabalho algum em que tenham que estar em contacto
«om ldte e outros alimentos e pratica de medidas higiênicas es-
¦Metais oara Impedir a transmiseão do micróbio.

b) Isolamento — Em um quarto vedado ás moscas, de pre-
f—renda em hospital, quando se tratar de pessoas que não dis-
ponham, em suas casas, de ambiente higiênico adequado e de
«MÜstenda de enfermeira. A alta do doente deve ser dada de-
pois de duas culturas negativas de. fezes e urina, recolhidas,
pelo m«nos, com intervalo de 24 horas.

«) Quarentena — Nenhuma. ¦ _•'-•
d) Terapêutica especifica — Nenhuma.
e), Imunização — Dos susceptíveis na família ou de .pessoas

dr» lugar em que vive o doente e que'se hajam exposto e da»
qusles que. pelo seu domicilio ou em virtude do seu trabalho ou
ainda em viagens, possam ter ocasião de se expor á enfermidade.¦ f)- Desinfeçêo concorrente — "De. todas as 'dejeçOes- Intesti-
nais e urinarias, assim como dos objetos contaminados por elas.

g) Desinfeção terminal — Limpeza.
Medidas especiais — ai Resguardo e purificação do abaste-

«toento dágua. .'
b) Pasteurização do leite.
c) Vigilância de outros alimentos e das pessoas que lidarem

mem eles. .v
d) Prevenção contra as moscas.
«) Disposição sanitária dos escreinentos humanos.
f) Extensão da Imunização mediante a vadna, tanto quanto

BBMiivel.:«m coletividades onde.aparece a doença. *.* " 
g) Vigilância dos portadores c afastamento destes do nia-

•ejo dos alimentes.¦¦ .lí)y Estorne sistemático das fezes dc - pessoas que' tenham - es-
tsdo era contacto com casos reconhecidos, afim de descobrir-os
portadores.

i) As pessoas que não acusam uma reação de Widal forte-•mente positiva e que vão viajar, devem resguardar-se pela va-
clnaçSo. ...

Jl Exclusão de todo leite de origem suspeita, até descobrii
«, causa, pessoal ou não, da contaminação do lei.

D Exclusão da agua tambem suspeita, até a desinfeção do
local de onde ela provem, usando, par aisso, hipoclorito ou outro
desinfetente eficaz. Póde-sc ainda ferver a agua que seja des»
tinida ao asseio, comida ou bebida.

CONSELHOS
Em época de epidemia deve-se ferver a agua que se bebe;

n&o comer hortaliças cruas; não comer ostras cruas; evitar o
mais possível que as mosca- entrem ein casa e pousem nos:ali-
mentos; ferver sempre o ldte.. durante 10 minutos, antes de
bebe-lo; nao comer morangos crus; lavar sempre as mãos, prin-
clpalmente antes das refeições.

O doente precisa ser isolado; as suas evacuações, -antes de
lançadas á privada devem ser desinfetadas; as roupas mergulha-
das em solução desinfetante: os objetas de uso (copos, chicaras
e outros) só a éle devem servir «sempre bem lavados em agua
nilgso-'quenteV '•'-' 

'¦"' '" ..--.*' 
O quarto do enfermo, sempre vedado a visitas, náo deve

servir de deposito de qualquer objeto de u_o ou de substanciai,
al.imentares; ai existirá o necessário (bacia,, escova, sabfto, solu-
çâo desinfetante c toalha.) para a desinfeção constante uas
ruã-s das pessoas encarregadas do tratamento.

Todas ae excreções do doente devem ser recebidas.num vaso
contendo uma solução ânusetlca. :

A doença será notificada pelo medico ou por qualquer Ou»
tra pessoa que tenha conhecimento da existência da mesma,
pira que sè faça o exame cio sangue cm laboratório; dessa fôrma
haverá certeza da infecção a se tratar o medidas a se partlcar.As febres tlfoides c paratifoides exigem tomein-se provi-
detidas de acordo com o Regulamento do Dep. Nacional, de
Saúde Publica. , .

Entre estas estão as que se referem ás moscas; para evi-
ti-lás, cenvem afastar das habltàçõc.», os depositeis de lixo. quedevêm ser fechados afim dc impedir a pousada c a postura de
l.t.6 insetos.

Devemos conservar oh alimentos cobertos com tela de arame
e o assuçsr em assu.arelros que Impeçam a entrada de moscas.

Ha uma vacina para evitar a Tobre tifoide. de «feitos exce-
lentes, que ê usada universalmente em épocas dc epidemia; pode»ser ministrada por via cutânea ou bucal.

Distrito Fede: ai, 2 de- Outubro de 1930. — Dr. Aníbal Prata,
itt.perlntei.dente Geral dc Educação dc Saúde e Hig.ene Escolar.

EDITAL N. 158
SEMANA ANTI-ALCCOLICA

Srs: Superintendentes dc Educação dc Saúde e Higiene Es-
colar:

Para atender ao apelo da Liga Brasileira de Higiene Men-
Ul. e desejando a Superintendência Geral de Educação de Saú-de e Higiene Escolai colaborar pa Campanha Anti-Alcoolica, so-l.cito vesso valioso emoenho na propagação de ensinamentos so-bre os males do alcoolismo, nor melo de palestras nas escolas devossa Ctrcun-criçâo. durante a Semana Anti-AIcoolica, a partirtio dia 18 do corrente.

Distrito Federai. 5 ele Outubro de 1935. — Ur. Aníbal Prata
Siipoiinlcnclcntc Geral dc Educação dc Saúde c Higiene Escolar.'

EDITAL N. 159

COMUNICAÇÃO
Srs. Superintendentes tlc Uducação de Saúde e Higiene Es-

colar Drs.: Gilberto G". Romeiro, Sérgio de Almeida Ma,-
galhács c Renato Pacheco c Srs. Médicos auxiliares c en-
fcrmclras abaixo rclacionatlos.

Em comemoração ao Dia da Raça. realizar-se-á, no campo doFluminense Fo.tball Clube, a 12 de Outubro, ás 14 horas, uma
dsmonBtraçáo de Educação Física em quj tomarão parte 1.600
«iunes c!,i:. ni_.<sas dc., Ias.

Havendo possibilidade dc serem necessários vossos serviços
profissionais durante essa demonstração, solicito vosso 'compare-
i.imento nó dia e l.cal acima dctemunadOB, meia hora antes doinicio das festividades

M-dicrs auxiliares:
Dr. Paulo Triao «le Macedo — Clarice Vaz Pinto, Zelia Matoa

« Arlette Guimarães;
Dr. Gilberto Urural — Nanccll dc Sousa, Gioconda C. Ara-

ujo c Judite Figueiredo.
Dr. Nelson Odone - Inezlla Prestes, Carmen La Cur_tas Fer-

nandez e Irene Teixeira Weber.
Distrito Federal. 6 de Outubro dc 1936. — Dr. Anibal Prata

Superintendente Geral de Educação de Saúde e Higiene Escolar.

Superintendência Geral de Educação Elementar
c Ensino.Particular

8* CIRCUNSCRIÇAO DE EDUCAÇÃO ELEMENTAR
DESPACHOS DO SR. S-PI—INTENDENTE •

Laís Frazão Guimarães — Concedo o afastamento por trinta
dias

RSo, 7 de Outubro de 1936.
«ente. .

Raul dc Faria. Superinten-

Superintendência de Educação e Assistência
a Menores
EDITAL N. 98

SEMANA DA EC.NOMIA
Srs. Diretores:
Devendo os aluno* dc vossos estabelecimentos tomar parte.

Juntamente, com os alunos das escolas publica.-, no concurso
•-ganieado pela Caixa Econômica do Rio de Janeiro, em come-
moração a Semana da Economia, de 25 a 31 de Outubro cor-
rente, peço vossas providencias afim de que sejam procurador*Jlista Superintendência os caderno*» destinados aos cxt>t.lc!cs queconeóTtèrio aos prêmios concedidos por.aquela insftulçáo.

SSo oe tegulntes os totais destinados a cada um dos estabe-
lecimentes que tém alunos de 4o e 3" anos:

1 — Abrigo' Teresa de Jesus  22
í —Colégio Americano  26

— Colégio Ca-rdeal Leme  5
— Colégio Emulação  38
— Escola Brafilelra de Paquetá'  41
— escói* Moreira  33
—Escola Serviço de Obras Sociais  19

— Ginásio Ipiranga  17
— Instituto Martins Pinheiro  30

10 — Instituto Menino Jesus :. ra
11 — Instituto Muniz Barreto .'. ri
12 — Lar da Criança 5
IS— Oríanito N. Sra. Nazaré '1
14—Orfanato Santa Rita de Ca_r.a 17

Soma  411
_-*rtto -federal, 8 de Outubro de 1536. — Laudimla Trolla,

_tap**_it«ii«-ente.

Superintendência do Ensino de Desenho e Artes
Aplicadas

EDITAL N. 43
CHAMADA PARA E-CLARECIMENTOS

•Sra. Ecpcclali-ada — Neusa Martins dc Arruda:
Solicito vci.so ccmparcslmento á sedo desta Superintendência

para esclarcultncnlo. relativos ao serviço.
(a) _. d'Anniballe Braga, Superintendente em substituição.

Superintendência de Educação iFisica
Recreação c Jooos

..... , - - .EDITAL N. 195¦'.'''¦'.". '" '¦ . . DZMqNBTRAÇAO DE DANSAS REOIONAIB,
Aviso

Srs. Professores: ¦-*
Levo ao vcesó conhecimento que, por motivo (lc força maior,

foi transferido para dia previamente marcado, o ensaio geral, que
devia ser realizado em 9, do "corrente, no Fluminense Foot-Lall
ciubé., !'-¦ • ' ,Distrito Federal,-8 de Outubro de 1936. — Lois Marieta Wlt-
llams. Superintendente.

Superintendência de Educação Musical
e Artística

EDITAL N. 345
Comparecimento á Cantara dos Deputados

Srs. Professores de -Musica das -scolas Elementares c
Secundarias e Orfeão de Professores: '

Comunico-vos que deveis comparecer, no próximo Sa-
bailo, 10 do corrente, ás 14 horas cm ponto, á Câmara dos
Deputados, â rua S. José.

!. Será executado o seguinte nrograma: Hino Nacional —
P'ra frente, ó Brasil e Canto do Page. '

Outrossim. comunico-vos que o ponto dos Srs. Prof es-
sores. será. dado . pela- presença á: referida Câmara.: deixando
de ser realizado o ensaio do Orfeão marcado para o.citado
dia. '.,,¦':.. "': »¦ :¦•"¦- '• ': ':' "¦'..-.-.' ...¦'•..

Distrito Federal. -7 de Ontubro de 1936. — H. VIL.*»-
LOBOS, Sniterintendente..

i' EDITAL N.3-G .
Numero dc Alunos

¦ Srs. Professores dc Musica das Escolas Técnicas Secun-
1 clarins Paulo dc Frontin, Bento Ribeiro, Rivadavia• .'- Correia c Orsina da Fonseca: . •.<..¦

Levo ao vosso conhecimento que deveis comparecer com.
300 alunas, no próximo dia 12 do corrente, ás 13 horas, no
Estádio do Fluminense Toot-ball Clube.

O p.ogrania a ser executado1 é o seguinte: Hino Nacio-
nàl-—Hino á Bandeira — Cantar oara viver— Canto do
Pagé — Meu Brasil—Heróis-do Brasil c Canto do Lavrador.

Distrito Federal, 7 de Outubro dc: 1936. — H. VILA-
LOBOS,, Superintendente. ...

v'" -¦ ——__,'
EDITAL N. 3*7

Numero dc Alunos
;. Srs. Professores dc- Musica:

Chamo a atenção dos Srs. Professores que ainda não
apresentaram o numero exato dc alunos que. tomarão par-
te no Oratório. "Colombo", dc. Carlos Gomes,'que devem fa-
zc-lOi.. impreter(velmente, até .amanhã. Quinta-Feira. 8. do
corrente, afim de não.'prejudicar a marcha dos serviços da
SEMA:-"''"-' ¦ ¦¦-. - -

Distrito Federal, 7 dc Outubro do 1936. — H. VILA-
LOBOS, Superintendente. .';•-»

Diretoria de Educação de Adultos e Difusão
Cultural

BOLETIM N. 266
EXPEDIENTE DO' DIA 8 DE OUTUBRO DE 1936

DESPACHOS DO SR. DIRETOR*£.gu_ri7nse»/os:
Almir de Castro Neves (Escola de Medicina) c Cirurgia do Ins-

tltuto.'Hanemaniario — Deferido de acordo com a Informação.
Celso Cruz Alves e Mauro Pais de Almeida (Faculdade dcj. Me-

diclna da Universidade do Rio de Janeiro —- Deferido de acordo
com a Informação.

DIVISÃO DE BIBLIOTECAS E CINEMA EDUCATIVO
(Praça Mauá n. 7 (Ed. da "A Noite") 6o andar. Tel.: 23-1886.
com rédc particular, ligando dependências. Caixa Postal n. 1.702)

BIBLIOTECAS ESCOLARES
OITAVA DISTRIBUIÇÃO GERAL DE 1936, A'S BIBLIOTECAS

DE ESCOLAS ELEMENTARES (COMUNS E ESPECIAIS) E
DE CENTROS DE CULTURA INFANTIL, INCLUINDO A

RADIO-ESCOLA <S. M. R.-D.) E A SECÇAO DE
¦! ^PROGRAMAS (I. P. E.)

Srs. Diretores do Instituto de Educação e do Instituto de Pes-
guisas Educacionais; Superintendente de Educação Física,
Recreação e Jogos (Centros de Cultura Infantil), de Es-
colai Experimentais- e de Educação Elementar-.em geral:¦ ¦' , , Chefes das Secções dc Museus e" Radlo-Difusâo (Radio-'
Escola) c de Programas¦_'Atividades Bxtra-Glaise dol.
P.. E.; Diretores da Centros de Cultura Irifdntir. de Es-
colas Expertnièntàis'_ outras Especiais,-c de Escolas Ele-
mentores comuns ou de circunscriçoes, inclusive, paracertos livros, os-Jardins de Infância:

Tenho a satisfação de comunicar a todos os interessados qüe
a* partir ,dej Quinta-feira, dia 8 do corrente, e até Quarta-feira,
da oútrã semana, diu 14, no máximo, serão entregues as seguintes
publicações, que constituem a Oitava Distribuição geral «Jo ano
corrente ás Bibliotecas escolares de Escolas Elementares, comuns
e especiais, oom as variantes indicada.*., nos recibos preparados,cumprindo notar que da presente distribuição, como JA aconteceu
cem a quinta, constam, exclusivamente, livros de literatura in-'
fantil (para a Secçao cio Aluno d. cada Biblioteca escolar), tendo
em vista o numero do classes è as diferentes séries do curso ele-
montar 1

— Defoe. Daniel — Robtnson Crusoó (Aventuras dum nau-
frago perdido numa ilha deserta, escritas em 1790). Adat. para
as crianças por Monteiro Lobato, iln Biblioteca Pedagógica Bra-
sllelra, Série I Literatura Infantil, Vo). XIX). II, 2» Ed.. Edi-
tora Nacional, São Paulo, 1934.

N. B. — Distribuição visando as 3* e 4r Séries, o numero de
exemplares propordonal ao de turmas.ou classes das dites Sérios.'

— Malba Taram — Amigos Maravilhosos (Novela Infantil).
Pref.de I»*a Waisbeko. Ila. de F. AoquAitoNE. Alves, Rio, 1935.

N. B. — Distribuição visando as .2* e 3» Séries e o numero
dc classes' ou turmas respectivas. As BscolKs que não as tenham
receberão somente dois exemplares.

— Stcne, H. Boechcr — Cabana (A) de Pai Tomas. Civl-
lização Brasileira S, A., Rio, 1933.

N. B. — Distribuição visando especialmente as 4* e 5* Seriei
é o numero de classes ou turmas respectivas. As Escolas que não
as tenham receberão somente um exemplar.

Para a entrega da presente distribuição valerá como creden-
dal dos portadores, trazerem c entregarem na portaria uma das
viaa do recioo m»miogr»do an setimi» cusirlbuiç&u gera» deste ano,
devidamente datada c assinada pclb Diretor da Escola intercs-
sada, sdn o que n&o será po_ivel a entrega.

O expediente da portaria da B. C. E. sede da D. B. C. E.,
para -a..-entrega dos pacotes, prolonga-se das 8 ás 17 horas, dia-
namente (exceto ac_ Sábados, om que sc encerra ás 13 horas 1
no Edifício da, "A Noite". &° andar..- ¦

RIO de. Janeiro (D. r.), cm 5 dc Outubro de 1936. — Dr.
-rmonefo de Campos, Chefe da D. B. C. Ei e organizador da
B.' C. E.' ¦¦' -,-'.-

SECÇAO DE MUSEUS E RADIODIFUSÃO
AVISO
rno5 -

A transmissora da Diretoria de Educação de Adultos e Dlfu-
são Cultural Irradiará, Sexta-Feira. 9, por lntcrme.ib de PRA2, o
seguinte programai

As 9 horas e 30 c ás 13 horas: Hora Infantil: Matemática —
z" e 3o anos — Comentários sobre os trabalhos recebidos.

A's 17 horas e 15: Jornal dos Professores: Noticias — Co-
mentarlos — Curso pratico de telegrafia pelo-Prof. Focloii Serpa.

Suplemento Musical — Primeira parte: Berlloz — sinfonia
fantástica.

Segunda parte. •
I — Pucelnl — Bohcme — Vecchiá zlmarra. -

II — Mòzart — Don Glovanui — Serenata.
Gluck — Iphigenic en Taurlde.

IV — Ma-_cnct — l<e jongleur de Notrc Dante.- V — Verdl—Ernani — Grandl Dlo..'.
VI— Bi-ct — Carmen Gypssy Dances

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL
EXPEDIENTE DO DIA 8 DE OUTUBRO DE 1936

BOLi.riM N. 324
Edital ia 21 — RU ¦

sas. PRor__or_s ds alunos da universidadz:
Tenho o prazer de transmltir-vós "o' convite do Sr. Reitor parsa conferência publica comemorativa do centenário de Benjamim

Constant que. sob o patrocínio do Ministério ric Educação o Dr.
Ivan Uns realizará na próxima Sexta-Feira. dia 16 do corrente,
as 17 horas no Instituto Nacional de Musica obedecendo ao seguin-
te plano:"Nasdmento de Benjamim Constant.

Morte de seu pai, deixando, na mais extrema pobreza a viuva
e cinco filhos, dos quais Benjamim com 13 anos. Sua más enlôu-
quece è êle tenta suicidar-se. Poesia" cm qua recorda essa fase dcsua vida. Matricula na' Escola Militar. Benjamim e o Prefeito
Passos. Primeiros contatos con» a obm de Augusto Comtc. Tenta
tivas para Ingressar no magistério oíicial. O pistolão no Império.
Em 1861 casa-se com uma cunhada de Gonçalves Dias. Seu hor-
ror pela política. Partira para Guerra do Paraguai. Relevantes t
arriscados serviços que at presta como engenheiro. Impaludade.
regressa., quasl morto, ao Rio. Em 1869 é nomeado Direior cio Ins-
tltuto dos Meninos Cegos. Sua atuação como Proressor da Eseois
Militar. Seus ruidosos concursos. Benjamim, a abolição e as quês-toes militares. Fundaçsüo da Republica. Benjamim c Deodoro.
Atuação no Governo Pro\"lsorio.- l.ei dc separação da I*?rr_3- dc
Estado. Eenjamlm e a instrução publica: depoimento dc atender
Pimentel. Morto e ensinar,,eu'.o a se tirar de sua vis.

DUtrito Federal. 8 de Outubro dc 1936. — Odrtfe Toledo, Se
irrclarla.

CSCOT. \ 
"--"ciências

SDITAL N. 46 — ÜC
Ro-ncio nr Mti\:
-no ao cc__te:*r.ti»to dos Srs. Alunos de ioãoj os cuncs qutas aula..' do -' perioío letivo já r-e acham cm funeio:—mento d;s-

dc 1» do corren.c mê...
Di-trito Frd-.rí-'- 7 de Outubro de 1333. — Roberto Marinho de

Azeccin. Diretor.

instituto de Educação
EXPEDIENTE DO DIA 8 DE OUTUBRO DE 1*86

EDITAL N. 25
Convite

Sns. rno.E-sorícs e mís,. alunos:¦ De ordem do Sr. Diretor, 'tranmlto-vas o convite da Associa-
ção Brasileira dc Mu-ica, para o "Fe.-tivnl Liszt" (melo centena-
rio de sua morte), a realizar-se Domingo, 11 do corrente, ás 21
horas, no Salão Leopoldo Miguôs. do Instituto Nacional de.. Mu-
slca. i

O programa constará de uma palestra pdo professor Otávio
Beviláqua, subordinada ao tema "Porque foi grande Frans Lisst"
Ilustrada cm solos dc planes por professores daquele estabeleci-
nicnto.

Instituto de Educação,.7 dc Outubro de 1936 — -nfottfo "«or,
Secretario. : .

ESCOLA SECUNDARIA
; DESrACROS DO SR. DIRETOR

Ari Luis Alexandre Ribeiro e Plínio Celestino de Castro
deixando traslado. '
' '" EDITAL:N. 186-ES .

RESULTADO DÀs SEGOKDAS PROVAS I—KCsTAIS '
Srs. Alunos ti-. l.*Y 2.». 3,\ 4."*e 0.» series do Ciclo Funda-

meníul: '.¦-.'.-' •- '
Comunico-vos qué podem ser examinados na Sala da Sra.

liispetora Chefe, a partir do dia 7 do corrente més, os boletins
d-â notas das s.gundas provas parciais do Ciclo Fundamental.

O prazo para entrega de reclamações e pedidos de exibição
de provas, que ¦ devem ser feitos- em requerimento' protocoladoterminará á 14 do mês corrente.

Instituto de Educação,- 5 de Outubro de 1986. — F. Iferêo de
Sampaio, Diretor da. Escola Sooundaria.

SECRETARIA GER ALDEAI AÇÃO, TRABALHO
E OBRAS PUBLICAS

Diretoria de Engenharia
EXPEDIENTE DO* DIA 8 DE OUTUBRO DE 1996• BOLETIM N. 2í>0
ATOS EO «U DBtBTOR — DÒ DIA 8 DE 0TJT*JB«»O MT. 1M6

LtC—\-ÇAS - ¦' ' *-'
1' — Conce.Jen^-eis-seiejiiinfij.: -:'¦¦¦•
de cento e vinte dias, a partir de 11 de Agosto próximo pas-íw—,,». nós termos¦ cio n. I do-art. 8o do decreto h. 2.124, de 14

de-.'Abril de 1925, :com- 2|3:dò.'qui; -vence'— ao trabalhador de^Classe Marcoilno: Antonio-Pereira,- '•• ¦?.
elo: noventa-dias, a partir ;de A de Setembro findo, noa termos

dp n. I do alt. 8°.flo-decreto n. 2.124,-:"do-14 dõ Abril de 1925,
com 2|3 do que.vence —ao trabalhador de: 1» classe Olímpio Ana*
hlas-Xavier; ., .-:¦:-.;'-; -.'.-->'

de sessenta alas, a partir; -de. D de Setembro findo, nos ter-
mos tio n. I dQ.art. 8o do decreto h. 2.124» dc 14 de Abril de19.5, com 2|3 .íTo' qiiejvencein — aos seguintes,serventuários: Ah-tomo Francisco Nogueira, calceteiro e José Alves Fernandes,
trataihadcr da l* classe; ..,.-.-..- ¦ -..„;..

cm prorrogação,, nos termos ão n. II elo ai-t. 8o elo decreto
n.i 2.124, dé 14 de Abril dc 1925,' com 1|2 do que vence — aotrabalhador de 1" classe Cícero Honorio da Rocha.'

DlS-E.NSA DE PONTO ": ;_
'2,— Concedendo.'a seguinte:?!:
de cento e oitenta dias, em prorrogação, nos termos do art. 1"

do decrcio ii. .3.786, de 
'27 

de Fevereiro de 1932, com os venci-mentos integrais — áo vigia de V- classe nomeado e não empos-
sado José Pinho das Neves. '-.•¦"¦'

LlVaOs ADQUIRIDOS PELA BJE.T.A. . .
— Comunicando que foram adquiridos pela B.E.T.A.

os seguintes;
Eduardo Scneider — "Coderner Strassènbáu" (Moderna Cons-

truçãc» de Estradas) — Berlim', 1928.
.' J. Bousset — "Dle Berllner U-Bahn" (O "Metro" de Bér-
llm) — Berlim. 1935.

H. Hentrirh — "La Moderna Construccion de Carrcteras"
(A Moderna Construção de Estradas) — Barcelona, Madrid, Bue-nos Aires, 1934.

Botou Kaleneler 1937 (dois volumes).
E. Probst — "Beton-Anregungon Zur Verbesserung des Ma-terlals" (Concreto -— Idéias para Melhoria de Material) — Ber-lim. 1927.
Ph. Forchnelmcr — "Tratado de Hidráulica" — Barcelona,

Madrid. Buenas Aires, Rio de Janeiro, 1935.
A. Piestt Folivell — "Waltcr — Supply Engln_ertag*' (Téc-nica 0o Abastecimento Dágua) — Nova York, 1926.
LIVTÍOS ADQUiniDOS TARA A BIBLIOTECA DO LABORATÓRIO

DE En-satos
— Comunicando que foram adquiridos para a biblioteca

ilo Laboratório de Ensaios dos seguintes:
Heigoluth— "Safcty and economy in heavy construetión"(Segurança c- economia nas construções pesadas),.--.Nova York.Lejndon, 19^33. " ¦•'-.' ¦¦ ' .'.»"*.»¦:¦
TJndenvood — "Estimatlng construetión costes" (Estimativadc custo nas construções) — Nova Yort. London, 1930.

.—,» bes — "Lc Nouveau Reglement du Betou Arme, 19 Juillet
íS-i l° novo'. regulamento dc concreto armado, 19 de Julho1934) — Paris, 1935.

Grenon —- fJPerforation m.chahlque -et ábàtagè des- Toches"
(Perfuração mecânica e, desmonte do rochas) ¦"¦—-'Paris..' 1933.'A.h»vorth — "Archltcctitfal 

prhtlèè aiid.administraticin" (Pra-tica r administração arquitetônicas)- -—"London, 1933. '
¦_. Undenvood — "Standard cons.ruotioh mcthods" (Metódòs w-arao de construções)..—. Nova York, London, 1931;Dlnguian — "Plan readirig aiid quantitu surveying" (Lei-tum-elc plantas o avaliação dc quantidades) — Nova York,' 1932.Dingman — "Estimating buildlng cobte" (Estimativa dí custede.s construções) — Nova York. 1931.Brunton'— "Safcty and efficlentl' in mino tunnelirig" (Segu-ranra e ericiencia na perfuração de minas) — .Washington, 1916.

—,S Lr 
'.'.T-313» o£ eênnij-lble exploslves" (Experiência, deexplosivos pji-inltidos) — Washington, 1913. ••-••'•.-'

"1!l»_íice.llnB of the, American Sodety of Civil Engeneers".anos 1934. 1935 o 1936 '(Relatórios 
da American Society ot Òivii

Bemes — ''Estimaling building costs- (Estimativa de custodas construções) — Nova York, London; 1931. -"Federal Standard Stock Calhajog" (Catalogo das especifica-
ções_/edeni!- tipos) — Washington * 1935. h-_.w-c.immTransferencia: ¦
.". 3, — Transferindo, do 25 DV para o Gabinete de 0_3D o Pra-ticante de Oficial — José Augusto da Mota.

Mudança dc local de pagamento dc operários:
— Comunicando que, ein virtude de resolução da Diretoriadc Despesa, o pagamento do pessoal desta Diretoria.-Com cxcepçàode 29 e 210 DV, passara a ser feito na 2»r_Secçáo daquela Direto-ria, no Paço Municipal. '

Exclusão de serventuário: .. 
''

— Excluindo, por falecimento, do quadro operário, o traba-lhaclor especial de 2a classe, de 2 DUA — Pedro Alves da SilvaPereiro. , .
Fu/icioi—rio' designado inirá faíer parte da comissão:

—Comunicando ,quc foi designado pelo Sr. Pr-feito, o En-
genheh-o-Chefc — Edgar Ferreira de Carvalho Soutelo, para, jun-tamente com o Sr. Osvaldo Romero, -Inspetor Geral de Fazenda,da. Secretaria Geral de Finanças, estudar e emitir parecer sobre odireito à percepção do aumento pro\rts_rlo de 10' °|" pelos opera-rios .em geral, da Prefeitura (Of. CG-604. de 7 de Outubro dè 1936,da Secretaria Geral dé Viação, Trabalho e Obras Publicas). '

Serventuário designado para servir i • disposição da CâmaraMunicipal: ...-../ ¦¦•¦• ,- . i,r.,.; .-*,;-..-
—' Comunicando, de-ordem do Sr. Secretario-Geral de'Via-

ção, Trabalho c Obras Publicas;-que, de acôrdó com a autorização
dada pelo Sr. Prefeito, passua servir á dlíposição da Câmara Mu-
nlclpal o pedreiro de 1* dósse. de 24 DV — Eduardo Abel Frahds-
co ( oficio CG-603. de Outubro de 1936, da Secretaria Geral de
Viação, Trabalho e Obra.: Publicas). '¦ •

Comparecimento' áe serventuários' cm Julco!'
— Determinando 0 comparecimento ao Juizo da 5» Preto-

ria Criminal, no próximo dia 16, ás 12 hdras; do Praticante de Ofl-
ciai de 26 DV — João Paulo do Melo Pálhàres. (Proc. n. 39.302138).

Gabinete do Diretor de Engenharia, 8 de Outubro de 1936.' —
Celina da Cruz Mcssdecr, Praticante do Oficial. — Visto, Marques
Porto. Diretor.

Indeferido i
DERPACHO DO SR. DIRETOR'

Francisco Luis-de OUveira (processo 22.483)
vista das informações.

Ziida Godlnho Lelxal (processo 37.800) — Indeferido. (Pu-
bllcado novamente por haver saldo com incorreção).

1/ Sub-Diretoria (01 S. D.)
(Secretaria, Edificações Municipais, Arquitetura. Geologia t Sen-¦ dagens e Ensaios de -Materials)

nrtsrACltOvS DO KR. ' SUB-DIRETOR
José Fernandes de Moura (processo 35.978) — Deferido nos

termos do artigo 14 do decreto». 2.124, de 14 de Abril dc 1926.
Augusto Pinheiro (processo- 38.191) — Mantenho o auto de

flagrante.
Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro (processo

37.564) e Anacleto Silva (processo 34.799) — Certifiquem-se de
acordo com a informação do Sr. Chefe da Ia Secção.

SECRETARIA
3» SECÇAO — (03 S. M.)

(Material)
DESPACHO- DO SR. CHErE

Fonseca Almeida tt Comp. Ltda. —. Coniporeça a 03 S. M.

EDITAL .'.'..
De ordem do Sr. Sub-Diretor da 2* Sub-Dirctòrla. fica o

Trabalhador de 1* classe de 21 D V — Joaquim Soarei, intimado
» ju_tilicar, dentro do prazo de 8 dlaí. contado, desta data, aua
„u_.ncia ao serviço por' mais dc 30 dias, sob pina de _èml_iftO•jor abandono do cargo.

D'.r.-toi-iH dc Engenharia, 5 de Outubro dè 1936. — Armai—to
Pimentel, Chefe da 6» Secção — Fe-síial.

EDITAL
De ordem do Sr. Sub-Diretor da 2a • Sub-Diretoria, fica o

rrabalhador dc Ia elos—- de 21 D V — João Cardoso de Sá Filhe
ntimado a comp-rocer ao Centro d_ Perícias M-dicas da Secre-
atrlr. de As-lstcndà c Saúde, afim de submeter-se á inspeção 0*
aúde. sob pena dc demlssã. por abandono do cargv, viste estar'altando ao serviço ha tna'_ de 30 dias.

Diretoria de Engenharia. 5 d; Oi*:ibr6 d; 19^6. — Armando
?!*jtentei, Ch.f. ti» fl' Sccrâo — P;_>oa1. - . .

EDITAL
Dr ord.tn ilo Er. Sub-Diretor ,la 3* Sub-Dirctori-, fica -

rraballiad r cie 2-1 cloí_c de 23-DV -* Amaurl Teixeira intimado
a Justllicar, dentro do praso dc 8 dias, eontades desta data. sua
Ausência, no cc-nlço por mais c 30 dias. .--ob pena de demissão por
abandono do cargo.

Diretoria d» Ens-enharia. 7 dc Outubro ele 1J3G. — Artn.nr.rlc
rirr.e-.lc:, Cii.-fc eia C* EcxçSo (P? soai).

~ a 
' 

EDITAL
m~u?- <_r«" _ «Jo Sr. Sub-Diretor da 3» 8ub-Dlretor|a. fica o¦mbalhador de Ia classe de 31-DV — Antoiilo de Sowa Intimado
S-°__S__í!Sr_*°&**}*°'àePepela^ilcaa da S-cret_rl_ Geral
__*V_2_í*i,c,_'9 .8a-M*° *íml«_"«u-meter-se á Inspeçio de »aúir,
n^VXe^Sfc.™ d° Car8°- vi-t-TSar faltando

p^ii^è\% -y^-^te^:<> de lMS' - 
§è?°_.

EDITAL 
'

'^..u-^il *i*1*m *>»•:¦•",• SubjWretor da 9a Sub-Diretoria. Bca o'Trabalhador contratado de 27.DV — Nelson Gomes Pereira üití-.?,roado a Justificar, dentro do prano de 8 dias, contados desta data,sua ausência ao serviço por mais ,de 30 dias, sob pena d. demls-são por abandono do cargo.
vtJSiFiMit & &*^*P*s.T.'*le Outubro de 1936. — ArmandoPirnemsíel, Chefe da «*• Secção (Passoal).

. , 2,* Sub-DIretorio (02 S D.),
tTmgmo » Saneamento)

¦-'- .!•: , _»'¦. D-V-SAO -. (31-D.V.)
mapACHOs ro aa. tua. caut- Despachos tefinitlvat

P_s-l--s_ alvarás:

_-7í_s — Amall» ,\V6«ner Duvivier, rua Ministro Vi- ¦'•"¦'*'velros de Castro n. 116 49847N
-30I36 —. CoosUnt-io aonçalv«, rua Pairo Américo n. 74 —

sob _"mesino"
- mi

sa_le.

Conoedo * licença. O passeio deverá""sõr" em^cim^te," cdisíàe»-natural; com a •n-de-àe-lIVldadé; canalizando a* awat pWfiZ*

._.,_.,___,' ' 
' «XJO—tCMS A.SATI—TAZER' 

'

ataiW — Mamei I-rt-ira Fidalgo — _ubmeta-i« * Inspeçio'd»

'.. 3.» DI VISÃO (33 D. V.)
._,,»_ »—spaçkos rosa. SKO. nseUL ¦'::•

__._Adalberto Nunes e outros, ficha 33130135 — Apreswite «ro-jeto c«jmo determina a dauau.a:8.a do termo aadóadoiNélíon^Oardoso dc Sá; ficha-S7.3I3. e Anacleto 3ertoUno. ficha •
-_0|_6. — Submetam-se á inspeção de saúde;-v. Antônio; J.*_o.. ficha 27986rs6 — Compareça.- :

„^f'*«,l»,G»ntU6,.ficha 369;36 -- Deferido da acordo eo»o resolvido pelo Sr. Prefeito no. processo n. 1933.135. ^^
4a DIVISÃO_;—-T" (24-D;Vi)

- ... -,-. - ¦• ,r MSPAÇWOS. DO St. BMB. CHEVE SVilC,
_ . -ntonio.CrtfdpeO.dos-Sántos-f.pt, sln da Dlvisào — Submati-aai inspeção de,sa^irje,: --«..-,.*__

'. r 
5a.;DIVISÀ'_r^~25 D. V.)''¦,'¦.-'»¦ -,' _"- ;, O-SÍÁCROS DO Í5*. «NO". CHETf- .'-,'

_... _°'_^*_-iv4oiltl-'1'eB Loureiro, petição 237, Herminia de J__i'pc.uSn-',.n'* ?o8 da"Divisão tt- Concedo licença para que os passeios-cja_Idto.cm concreto, capa-de cimento,, a V de docUvida_e oFica aceito o rampanie-to. ..""?-"-,
Benedito Biiepo janiCri.flcha 30837136 — Forneçifrpar» iliaçâoe ESt0..*?*-.'•*•"••¦ manllhas o que fór necessário, 5 sacos de cím_uoe 100 tijolos. Quanto'ao passeio concedo licença para que o mesmoseja feito cm concret, capa.-'.de. ciment. 2 "l" de declividadé *canaUzando as águas por bálxo.do mesmo. «w>_ .«

... , . :_.--""-*".rapóEncias.a satisfazer
José Luis, -.petição-n: 267 da'Divisão, — Submèta-se áiiwoeeá-de saude.. ¦-..;¦ *r^"—*;

^.""' '. 6.» D-VISAO (26 D; V.)
., .'íí '- DESPACUO- DO bft.E-NG. CHEri

i_«J-_na Pe_elra de Azevedo, rua das Missões n. 74, pet. 333 —Deferido, sendo o passeio de concreta com capa de ais__m_â_a. etecimento e areia e declividadé dè 2°|0. _-.«__?»_¦ a-
_Armando Soares de Oliveira, Av. Nova York n. 145. pst. t69: •— Fica aceite o rampamento. - -
Matas & Caridade.,rua Barreiros»n. 130 ,pet. 179; Manuel Go-

_Sf. T1*110' ru»a ãaa M^s. Junto ao n. 14, pet. 178; Maria Cás-teluclo e outro, rua Mlguef Ferreira 36. pet: ni; tawT Grln.'t?*/»11»?11-!-1 
-_re,*,rl ?B:-' ¦n_*--.7ãi Américo Alves Moreira,• rita^M-lu-ôes n. 244, ficha n. 26724i36 — Fica aceite o passeio.

.(7a DIVISÃO — (27 D. V-)
, , — -"SPACHOS DO SR. ENO. CHEFECompanhia Territorial do Rio de Janeiro — Fasse-se alvará.

3.** Sub-Diretoria .03 S. D.)- (Fiscalização de Maquinas e Transportes)
DESPACHOS DO SR. S-B-DUtEIOR

_ x Dcspac/tos de/onífluos " '"•¦¦

-_„Rtí_!-í?_.** SSv,a M°íais. (processo 1998136): Ivo Ribeiro (pro-cesso 16oO|36) e Felipe Pereira (processo 2120136) — Expeça-sc a

l.a DIVISÃO (31 D. F. M.*
DESPACHOS DO SR. ENG.0 ITSCAL

DEFERIDO, PAGOS OS EMOLUMENTOS. DE "ASSEKTAMÉWTO":
Pel. ns.:

345 —Avda Ge_.er do Brasil Ltda. ...:'...,.-.'.'-...--'
1150 — Francisco Vasques .;.... .;í.............. ..' .
1567 — Paul. j; Chrlstcph üctí.:"1;..:........:. ...;;r2069 — Stahlunlon' Ltda. -...-.....'..,,..........>.....
3130 —-A.:Rebelo; Irmãos/_-Cia. •........¦........-..»•
2193 — MigUèi:. Adrf .».,\...,'..:.!?..';....;'..!''""vyy

DEFERIDO, PAGOS ciS' ÉMOtUMENTOS DE COKTEftOAÇÃO:
Inst. números:
3961 (— A. D. Ferreira
22.--''"""-0"a* Flacao de Algodão (exercicio de I93õ.7041 —Cia. Fiação de Algodão ....

•129f;70O,
,:. 87*700

19S00O
I 31»000

33$600- 23S$60O

SifBOO
2:q96tO0O
2:595*000-

1882135 — Cervejaria Polônia Ltda. — D_l_rido, nos tetmoc.do art. 116 da Lei Orçamentaria do presente exercício.
2192 — Arnaldo Davi- Cia. — p+ove transfei;en_a. de firma.2210 — Cia. Usinai de Sergipe — Prcvc transferencia de'firma.
DEI—RIDO. PAGOS 03 EMOLUMENTOS DE "ASSENTAIO—TO» :

Pet. ns.: .
1549 — D. H. Berudè íi Cia. GraUs
2195 -— A. Tenda do . Ali Ltda. 37*700
2207 — Oscar Grande e outros ...» ','.'. 107Í300
„?iíi ~ Pire.- í* Alves *t>taoa
2199 — A. Mala 31-W0O
2211 —Laticínios Paz Ltda 31*000.

82731 — Edgar Raja Gabagliá — Nãoha que dcrcriri
275.1935 — Aliança Comercial de Anilinas Ltda. — Pague

o acréscimo de 2HP verificado.
1928 — Casa Domingos Joaquim da Silva S. A. — Indeferido.

EDITAL
Pelo presente edital, aviso aos interessados que na próximaterça-feira, dia 13 do corrente, áa 14 horas, haverá exame para

profissionais maquimstas na sede desta 3a Sub-Diretoria dc &!_-callzação dè Maquinas, á rua General Câmara 340, IP andar, de-
vendo .comparecer os seguintes candidatos:

Manuel Mendonça 
' -*. .

Niltôh Braga
José Diniz. ¦'

RiO, 8 dè OUtUbro de 1936. — Eu/rasio Borges. Engenheiro Chefe,
interino. 31 DFM.

4/Sub-Diretoria (04 5. D.)
Edificaçàcs Particulares . •
DESPACHOS DO SR. DIftETOR

,¦ , ¦ Definitivos
... 13795—-Evaristo Soares-—-Acelte-Ec. ¦'¦ -"

.'- 23343— José Manuel Mai1 ins — Observe o afart-mento d*-
-eis metros do alinhamento.

2-2-2 — Maria Roca de Magalhães — Deferido quanto á loca-,'
lizae-iio. ¦:.,'•'.

. 2514 — Inés Bitecarihl -Bréia —. Promova desmembramento
dos Jotes'á serem construídos.'", 2Ó56,'—-- Álvaro Ladeira- —'Deferido, quanto á localização dò ..
edifício rto lote e quanto' aó favor do t 0". do art,' 43. do Dec. 3087.,

490— Hlgino'Melo Filho — Concedo s:ssscntá dins. -.,
. 16443 — Elisa de Baíras Alves de Lima —. Pódc ser concedida •

a licença desde que a construção seja provida de tedas as áre.i.i
livres figuradas.na. planta que viso.

720 — Carlos da Mata — Deferido.
573— José Trancoso Suarez — Conceda-se a licença, obter-

vanclo o recuo do alinhamento, dc uma distancia pelo menos igual .
a tr—t metros e assinando termo de obrigação semelhante ao que
foi exigido para a garage da Cooperativa dos Chauffcurs na rua.
Conde de Bonfim.

EX1CENCIAS
2108 — Agoitlnhn Bclber Pastor — Compareça ao Gabinete

dísSta Diretoria. .;'¦„'
DESPACHOS DO SR. SUB-D—ITC» .*"»-«'

Definitivos
30855 — Jorgs Chamati — Cancelè-se o aulo.
34277 — Dr. Moniz Freire — Cahcele-se o auto n. 1964;
411 — JOÈé Augusto Gonçalves — Indeferido, pois trata-.?'ti_-

exigência orçamentaria.
2088. — Domingos Matias dos Santos — Mantenho o des-

padiò. . .
18C4 — Joaquim José Santiago — Cancelc-se o auto n. o. .'33869 — Cia. de Usina- di Sergipe — Nada ha que de>f.iir.

Já foi comunicado á Procuradorln o cancelamento do ailto.d*
flagrante n. 4641.

BtoPACHOS DO SR Sue. CHIFE DO GASINITE
29491 — Sáülo Xavier Simonln — Levante _è a pci-mpçSo.
3S_<« — Luis Sèveflino Ribeiro — Certiriquc-se de acordo com

% Informação de 1419136. parte Inicial.

DIVISÃO DB SERVIÇOS GERAIS
. (4 D. S. G.)

brespAcrrros oo s«. «nei cmre
3701)36 — AlesandreCalacl — O projeto acarreta desmembra-

metitrJ. indeferido. - ._,'._,_. -.-'¦¦ ...
343381-6 — H-n.Ique E. dos Santos — Indeferido. O projeta

nfco satisfaz ao art. 202, do Decreto 2087. . _ _.
_58_3i36'— Oicar P. P. de Melo — Compar-çà A Num-raçao.

• 3*«56|-. — Agcnor.L. .dç Oliveira— Apresente titulo defini-
tivo fle propriedade*.'' ...

7l_18S — José Rosa — Assine a planta. .
2784136 — Antonio J. de Me<Kira$ — Junte titulo de prOpne-

dade».- - ; ..- 7A*.;3r!'— -ot-è \ralV- .-- As'n» » plan*-. -

.7553" — GUiem.— ij S. Mãrilm — Comp.roça para ascla- ,
¦ec'i""rtC5 sobre 0 !>re-!cí£.

715-38 — Arlindo V~.-relra — A.-ire a panU. ^^^•¥37136 — .Antônio. M-, ca Ct-»a — Compr_-ça para «sdare-
Cimei-'S6V- 

Artenlo -. de __e,d_ -.. ernsv*»»» A N<_<«?f»S^"
57^7iC« 

'— M-! Ufl P. c> ^¦••!••^V.o — Cote Ji piattte de sltuaçát»
;m i*}*»*. is d'T's-_ i e-n-.-ar:-;v. .V..:._*..

__"!-21 - ?t-*,s,eí Marino — C_-t<- r. .-.i-Un-ia íntre a eorasrírii-
ção c o prédio 3.-;. *¦'."

-. ¦ ¦ 
.' - *~ ___S_-_ir =3- £
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16022|3« — Maria da 6. Rela — Compareça para esclareci-
mentos.  , . , • ••. _¦• ¦. :

2766|36 — Adão F. dos Santas — Junte titulo de propriedade
e declare a espécie do fechamento.

840|36 — Durval A. de Lemos — Ha divergência entre o re-
querido, o titulo e a denominação da Circunscrição. •.¦'..,

2804|36 — Carlos de A. O. Leão — Apresente titulo de pro-
priedade. ¦;'•

836|36 — Cândido M.. Damasio — Ha divergência entre o
requerido e o titulo de propriedade:'

DIVISÃO DP'ESTÉTICA URBANA •-.*,-

<4-D. E. U.).'-.•,'
despachos bo sx. cxksor

Construções:
37766136 — Palladlo Tupinambá — Distrito de Copacabana;

31422136 — Beatriz de Assis. Magalhães —. Distrito dc Meyer;
2452136 — Luis Macedo dc Abreu — Distrito de Irajá; 30440136 —
Maria Sald — Distrito de Inhaúma; 2639136 —.Januário Gomes
dc Araujo — Distrito de Madurelra; 27167,36 —Antônio Soares de
Campos — Distrito de Madurelra; 38061136 — Maria dos ReisCa^n-
pos — Distrito de Tijuca: 29306136:— Ahgenor Faria de Almeida:

Distrito de Andarai; 31523136 — Eulina de Sá Machado ^ Dis-:
trito de Piedade; 32729136 — Companhia Light and Power —Dis-:
trito ae Gamboa; 35514|36 — José Gil Paz —'¦ Distrito de Inhaú-i
ma; 1924|36 — Manuel Jorge-Gaio — Distrito de Copacabana;
2505196 — Edite Costa Sousa Aguiar — Distrito de''Ilhas; 2629.36 —
Companhia Imobiliária Kosmos — Distrito de Penha; 2628 36 —
Ccmpanmia Imobiliária Kosmos — Distrito-de Penha; 2630 36 —
Companhia Imobiliária Kosmos Distrito de -Penha;, 2627 36 —
Companhia Imobiliária Kosmos — Distrito de Penha; 2625 36 —
Companhia Imobiliária Kosmos — Dlstrito.de Penha; 2826 36 —
Companhia Impbiliaria Kosmos — Distrito de Penha; 2824 36' —
Companhia Imobiliário Kosmos — Distrito de 'Penha; .2623 36 —
Companhia 

"Imobiliaia Kosmos — Distrito de Penha; -2622 86* —
Companhia Imobiliária Kosmos — Distrito de ¦ Penha.;. 2776 36' —
Maria Luisa Mauro — Distrito de Penha;-23032136 — Rosalína Pe-
res — Distrito de Piedade; 2300|36 — J. Monteiro da'Silva & Comp.

Distrito de Rio Comprido; 2701|36 —-Instituto Nacional de
Previdência — Distrito dé Tijuca; 38782136 — companhia Indus-
trial do Brasil — Distrito de Realengo;. 17156i36. — Companhia
Í_diIicio Guararapes S. A.' — Distrito de Lagoa; 1340|36 .— Jòa-
quim da Costa Junior — Distrito de Méyer; 2429136 — Afonso Go-
mes da Silveira — Distrito de Piedade; 2634
Imobiliária Kosmos — Distrito de Penha; 2635
Imobiliária Kosmos — Distrito de Penha; 2532
Imobiliária Kosmos — Distrito de Penha; 2631
Imobiliária Kosmos — Distrito de Penha; 2633
Imobiliária Kosmos — Distrito de Penha; 2836

36 — Companhia
36 — Companhia
36'— Companhia
36-— Companhia
36 — Companhia
36' — Companhia

Imobiliária Kosmos — Distrito de Penha — Aprovados
Modificações:
300136 — Manuel Bessa — Distrito üe Iraja; 628i36 :— Alfredo

Bernardcs da Silva — Distrito de Santo Antônio; 644136 — Ernes-
to Francisco de Paula Veloso — Distrito de Meyer; 36508|36 — Ca-
semiro Clemente de Carvalho —Distrito de Engenho Novo..—
Aprovado^. .

acréscimos: " * '
2688I3S — Paulo Cordovil Mauriti — Distrito de Gávea;'812;36

 Luise Alagnus — Distrito de Copacabana; .2783136 — AntOníò
Miranda Soaics — Distrito de Inhaúma; 38553(36 — Alcxis Cardo-
so de Carvalho Rocna — Distrito de Tijuca V- Aprovados.

ijETStEIHOS tf ViXHliNES. '-'"" j
16S4I36 — Pluvlus £í Comp. — DistrUo de Ajuda; 1092136—

J. o2 Sousa Carvalho — Dis.rlto de Candelária; 1641136 V- An-
tonio Fraga & Comp. — DÜtiúo de Santana;. 1688,36 — Luis Vi-
larir.o Pc.ez — Distrito ae Santo Antônio; 1657|36 — José :Pas

 Distrito ae Sacramento; 1687|3tí — Mdntoro & Comp. Ltda. —
Distrito üc Ajuaa; 1686,3.Z— iW. S. Cardoso it.Comp. Ltda. —
Distrito de Ajuda — Aprovados. .

__.lGEÍii;lAS A SATISFAiKR
2339|33'— Abel Rodrigues da Costa & Comp. Ltda. .-r- Distri-.

to de Santo Antônio — Projete a 
'marquize'. em toda a. extensão

cia fachada. ,. .-.'..• :, -¦_, •„• ' 
. • .

1609.3ó — A. C.nta Moüerna Ltda. — Distrito de Sacramento
— Apresente corte da fachada. ' . , _. 

' ¦ ¦ • •¦ - •
lu_5i_B — Joaquim ijouieiro da Cunha — Distrito de Sacra-

mento — A saliência só poderá ser colocada a tuna altura miiu-

1663,3li — Dr. Dilermando da Silva .Carredo —- Distrito tíe
Iraja — A l;i ííão permite a colocação de taboietas'em. sacadas
e b_l_õcs. • • '¦¦-.' , ' ZZ-z-,Z;<-::.z

ISbz^S — Companhia Castelões — Distrito üe Candelária —
A lei so permite a colocação dc saliências luminosas e com o- ba-
lanço máximo ae lm,2o. Declare a largura do passeio.

H643|36 — Raul Leai de Miranda — Distrito ,de Copacabana —
O aorescimo diminuíra o afastamento do predio, estando, em des-
aoôrdo con; o auigo 8" ao cecreto 4.985. ........

. 19771136'— A. Propriedades. A. — Distrito de Gloria — Me-
lhorc oVpròjsto'; ¦ **¦¦•

i/31i3o — Aúilio Rungues Bastos — Dlstritode Meyer — Me-

2310 i SS — Àlatilde Relnne Richiardone — Distrito de Copaca-
bana — A obra projeiaaa impo.tara em diminuir o recuo.

507136 — Nina Nlcoiaeva Marcovita — Distrito de Engenho
Novo — Melhore o projeto. .......... ¦--¦ ¦..¦

1 DIVISAQ — (41 D. O, P.)

DESPACHOS DO SRi ENG. CHET* "

Despachos definitivos''Z ' .
Antônio Correia hévz. (pio,. 15646|30), ma. Anita Garibaldl

r.un.t.o io-A — Flcá aceito ò concreto.
PAMtE-ftE ALVARA':

Geo.g mrt iproe. 36780135), rüa Otto Slmon numero
130 e 130-A ..A....... . 224*700

M. J. Teixeira Ribeiro (pr_c. 811|36), rua Teixeira , . . ¦
de Melo h. 25 ••• 97*200

Inès Fellx Pacheco (proc. 792|36), rua Sã Ferreira „„«^
numero 149 .97*000

EXICENCIAS A SATISFAZER
Vitor Perdigão de Oliveira (proc. 2765|36), rua Visconde de

rirajá n. 25 — Satisfaça a exigência. _",'-'_Z:"'L
Joana dc Oliveira Cabral (proc. 18748|36), rua Salvador Cor-

reia n. 116 — Coto a altura do edificio e prove que o construtor
está licenciado.  

._,¦_, .

José Vasco Junicr (proc. 611136), Av. Atlântica, esq. de
Fernando Mendes — Sele as plantas. „„.,.». ''

Irene Gcsch de Argilaga e.outra (proc. 2668136), rua Cons-
tante Ramos n. 97 — Compareça para esclarecimentos.

2» DIVISÃO — (42 D. O..P.)
DESPACHOS DO SR. ENO. CHETE

• Noemia de Oliveira da Mota Silva, rua Irineu Marinho 35,
Lagoa (proc. 37374|35) — Requeira prorrogação sob pena dè
multa e embargo, dentro de 8 dias

Olinto Tolsntino de Freitas Marques, rua Otávio Correia
n. 44, Lagoa iproc. 2606136 DSG) — Aprovo o projeto; prós-
siga-se com a extração da gula.

Raimundo Teixeira de Sã, rua da Passagem n. 40, casas
IV, V. VI e VII, 10a Clrc, Lagoa (proe. 579,36, 42-DOP.» —
Concedo a licença. Não ha emolumentos.

.Raimundo Teixeira de Sá, rua da Passagem 42 o 42-A, 10»
Clrc. Lag.a iproc. 580136 da 42-DOP) — Concedo a licença. Não
ha emolumentos. _ . , ... „

Marieta de Oliveira, rua Voluntários da Pátria 341, Gávea
(proc. 583136 da 42-DOP) — Concedo a licença. Não ha emolu-
mentos. .

PASSE-SE ALVARA' PAGOS OS EMOLUMENTOS HA
IMPORTÂNCIA DEI

Ascanlo Accioll Garcia, rua Arnaldo Qulntela S0,
Lagoa (proc. 2512|36 da 42-DOP '.;' 419*900

Jorge A. Peixoto, Av. S. Sebastião n. 183136, Lagoa
iproc. 11353135) ..;:¦• 293*200
Adelaide Marques de Almeida, rua da Passagem 150-A, Lagoa

(prcc. 586|36 da 42-DOP) — Concedo a licença. Não ha emolu-
mentes.

PASSEM-SE ALVARA'S, PAÇOS OS EMOLUMENTOS
NA IMPORTÂNCIA DE:

H_nriqu3 Preiholer, rua Barão de Lucena n. 61,
Lagoa (proc. 486|36 da 42-DOP) 102*200

Julia Qulntanllha Pires, rua da Matriz 96, Lagoa
(proc. 529136 da 42-DOP) '.. 101*700

Valter Gomes Cardlm. rua Ramon Franco n. 101,-
Lagoa (proc. 570136 da 42-DOP) 174*400

Corirfa Lafayette de Andrada, rua Eurico Cruz n. 40,
Gávea (proc. 23391136) 101*700
Ana Maria Machado Morais, rua S. Clemente 48, Lagoa

(proc. 584136 da 42-DOP) — Ccncedo a licença. Nfio ha emo-
lumentes

Laura Burlo do Figueiredo, rua Timóteo da Costa 60, Lagoa
(proc. 588136 da 42-DOP) — Concedo a licença. Não ha emolu-
mentos.

Nlcolau Filho, rua Diniz Cordeiro 41, Lagoa (proc. 587136 da
42-DOP) — Ccncedo a- licença. Não ha emolumentos.

Adelina Tourinho, rua 19 de Fevereiro n. 98, 10* Circ, Lagoa
(proc. 530136 da 42-DOP) — Concedo a licença. Não ha emolu-
mentos. •

Ublrajára Guimarães, trav. Ferraz 19. aparts. 1 c 2, Gávea
(proc 17Í35|36). Predio residencial com 2 pavimentes c garage
— Pede habitar.

José Miguel Vcnanclo. rua Jardim Botânico 632-A e 632-B,
Gave.1 (prcc. 21050|36). Predio residencial com 2 pavimentos —
Pôde habitar.

D'Otae Si Cia., rua Demetrlo Ribeiro 368. Lagoa (proc. nu-
mero 33078130) — Apresente planta dc situação de acordo craj
o local.

Ernesto dc Campos Lima, rua Voluntários da Pátria 53.
Lagoa (proc 582136 da 42-DOP — Cote as plantas.

José dos Santos Leal. rua Miguel Fwcira 29, Gávea (proc.
Z8164136) — Aceito o concreto.

Renato de Andrade Bastos, rua Prof. Azevedo Sodré 197,
Gávea (proc. 2547136) — Compareça para satisfazer exigência do
Sr. Eng. Ajudante.

Ida Vizeu Carvalho de Mendonça. Av. Epltaclo Pessoa n. 1752
e rua "A" n. 5, 11» Clrc. Oavea (proc. 26781136) — Aprovo o
projeto, prosslga-sc com o calculo dos emolumentos e extração
da guia.

Luis de Figueiredo Maia. rua 12 de Mala 266. Gávea (proc.
20.100135) — Requeira prorrogação dentro de 3 dias sob pena dc
multa. ¦

Adelmar de Carvalho Mendonça, estr. do Izldoro 521. Gávea
(proc. 11748136) — Aoeito o concreto. Requeira licença para
construção de muralha que já estã executando, dentro de 8 dias,
sob pena de multa e embargo.

Eugênio Lenenroth. rua Carvalho de Azevedo n. 44, Gávea
(proc. 2703136 DSG) — Satisfaça as exigências.

. Samuel Moreira, rua Campos de Carvalho n. 67. Gávea (pro-
cesso 12964Ü6) — Prcve que o muro foi construído no alinha-
mento.

FLAGRANTE N. 4358 da Av. Epltaclo Pessoa n. 29. lavrado
contra o construtor S. FragelU.

Mercedes dos Santoa Borges, rua Fernandes Guimarães 97 e
97-A, Lagoa (proc. 42408:35) — Aprovo o projeto; pressiga-se
com a extração da gula.

Artur do Nascimento, ladeira dos Tabajaras 331, Lagoa
(proc. 14901|36) — Construa o passeio.

O. P.)
. cHr.E

3» DIVISÃO - (43 D
despachos do sr. eng'

Passem-se alvaoa's:
579 8.» Clrc. Santa Terera — Salomão Acle, rua aa

Lapa n. 94
37483136 9." Clrc. Gloria — José Carlos de Paiva, rua- do Catete n. 291

Aprovo o projeto. Passe-se alvará' pagos os emo-
LUMENTOS DE: :

2436136 8.» Clrc.Santa Teresa — Rogério Roméro Vila,
travessa Navarro n. 26

574136 _.* Gire SantaTeresa — Irmãos Viloch.Ltda.,
rua do:Catete n. 59

581136 9.» Oirc. Gloria — Angiollna Grinaldi Bobbio,
praia do Flamengo, 154

2640136 0.» Circl.'Gloria — Maria Adelaide A. Couti
nho, Rua Laranjeiras, 172

. Passe-se alvará': '
42946|35-9.a Clrc. Gloria — Otávio-Martins Ribeiro, rua

Marquês de Plnedo, 18
EXIOENCIAS

. 577136 8.» Circ Santa Teresa' t- A. T. I. N. S
beco do Rio, 58 — Abra o prcdlo.21.220|34 9.» Clrc. Gloria — Carlos Rego Raposo,
Barbosa, 198 — Satisfaça as exigências. •

129*700

82*000

147*900

237*900

75*500

.138*900

73*700

da Gloria,

Avenida Rui

Cordovll da
do pelo Dr.

1:920*000

.1 : .4.» DIVISÃO - (44 D. O. P.)
DESPACHOS DO SR: ENO. CHEFE

2497|36 ...18.» Clrc. São Cristovam — Dr. Otávio
Silveira, rua.Bomfim n. 169 — O cn:o Já foi resoiv
Sub-Diretor em o processo n. 35.886|36._

P.VSSFM-St. ALVAllAS, PAGOS OS EMOLUMENTOS
NÍ IMPOKTANCIA DEI

1907)36 16." Rio Comprido — Joaquim Vieira Soares
rua-Haddoclc Lobo n. 373, apart. I e II 6 373' é'". 373-B ..'......... ,

. . 2517136 16.» Rio Comprido — Randolfo Guasques, rua Aguiar, 42¦—Aprovo o projeto prossiga-se com o calculo dosl emolumentos cextração da guia respectiva..
4_7|36 16.» Rio'Comprido —'.Francisco Selxas, rua Campos

da Paz n. 74 — Legollse as obras executadas urgentemente. -.
6312|36 18.» S." Cristovam — Joaquim Gimenes, travessa Aires

Pinto n._ 13.. apartamento I e II — Nao pôde ser aceito o concreto.

5». DIVISÃO — (45 DOP)' -¦.; DESPACHOS DO SRi ENG.' CHEFE )Despachos definitivos
602|36 45 DOP — Sociedade Publica Americana. Avenida Erasmo
Braga, 12 (S. Jcsé 2.» Clrc.) — Abertura de vão cm predio co-
mercial de 9 pavimentos —Aceito as obras.< 34430136 —Condèssa de Avelar, rua D. Manuel n. 46 (S. José
2.» Oirc.) Pinturas em predio comercial e residencial de 2 pavi-mentos—Aceito as pinturas.' ...' 693136 45 DOP —. Equitativa dos Estados Unidas do Brasil, rúádo Rezende; n. 15 (Santo Antônio) — Concedo a licença. Nãoha emolumentos. .
,. 34407136 — Cia. Nacional Martineill, rua S. Pedro n. 66 (ban-dela£k'i,1i Clrc) — Pinituras, em predio comercial dé 3 pavimentes.
. ,.723|36 45 DOP — Jeremias Alves, rüa S. José, 2.» Circ. — Con-cedo a licença. Não ha emolumentos.
.32807136 — Gaspar Alves Moreira, rua General Câmara, 241(Candelária, ;l.» Clrc) Pinturas em predio comercial de 3 pavi-mentos — Aceito as pinturas.34357IS6 — Irmandade de, Nossa Senhora Mão dos Homens, rúada Alfândega n. 59 (Candeiaria. 1.» Clrc) Construção de paredesdivisórias, vãos, modificação der fachada,- colocação de portas e

, - -—— 
Vi i~- .-.»»*" 

——",, wvioviuy»w \A_\ _JO.xx__.___ ___ -

v.sorias, de divisões de madeiros, colocação de portas e con-.ertosna loja de predio. comerclal e residencial de 3 pavimentos — Aceitoas obras. ;.:
EXIGÊNCIAS A SATISFAZÍÉR

^2186136 — Nestor Pereira Magalhães e. outros, avenida.' Alm'-rante_ Barroso ns. 78, 78-A e 78 B e avenida Graça Aranha n. 33(fe' _ÍSSií-7: goniparaça para esclarecimentos sobre o projeto.
_. -533136 45 DOP — Ernesto G. Fontes, rua da Candelária (l.«C.rc) — Facilite o. exame do local. ¦

16587136 — Ildefonso Biant de Bulhões de Carvalho e outroruadoRozaron. 85 d.» Clrc Candelar.á) - Indeferido de aso™do com o.Boletim n. 180.
A,.19?62'36 

—^Associação Comerc__l do Rlo.de Janeiro, rua daA~.and>sga n. 17 (Canaeiai-ia) — Compareça paia es;larcslmentos.
6» DIVISÃO — (46 D. O. P.)•- DESPACHOS DO SR. ENG. CÈEFE

Despachos definitivosPasse-si.alvara':
IVlsha. & Irmão (ficha 360|36 45DOP (S. Domingos),

Avenida Passos' 96— Colocação de marquize .;. 631*400Passe-se alvará' de prorrogação:
Maria Correia (ficha- 472|36, da 46DOP — Ajuda) 73*700Passe-se alvará': . •
Companhia Sertaneja S. A. (ficha 335|36, da 46DOP— Ajuda), rua Evarlsto da Veiga 14|18 — Demo-lição dc predios 339Í600
Abeid & Irmão (ficha 26752136 — S. Doming 3), Ave-nida Tome de Scusa 139-B — Legallzaç. 3 de di-

visão - de madeira 88*400
Harry. Docters (ficha 364|36, da 46DOP — Santana), rua Vis-conde de ltauna 109 __ Pinturas gerais — Deferido.
F. A. Merhy ti Irmão (ficha 11735136 — Santana), ruá FreiCaneca 128 — Colocação ds marquize e revestimento de fachada,

predio comercial.de um pavimento.— Aceito as obras.
Passe-se alvará' de prorrogação:

Maria Correia (ficha ,472[36, da 46DOP — Ajuda)
rua Senadcr Dantas 85 73*700
Passem-se alvarás:

Francisco Oliveira Couto Rabelo (ficha 35355136 — .-
Ajuda), praça Tiradentes 39 — Fechamento de
vãos e-construção de muro divisório 109*700

Companhia Fornecedora de Materiais (ficha 280136,
da 46DOP — Santana) — Reforma, concertos e
construção de grades divisórias, rua Frei Caneca
ns. 35139 3709300

..'-,.-.;¦-. EXIGÊNCIAS A SATISFAZER
Maria Correia (ficha 472|36, da 46DOP — Ajuda), rua Se-

nador Dantas 85 — Não aceito as obras. Pague a prorrogaçãoda licença.
Marcolino Ribeiro de Carvalho (ficha 2293|36 da 4DSG 

Ajuda, rua Senador Dantas 29 e 29-A — Satisfaça a exigência do
Sr. Engenheiro Ajudante e eleve o muro nas linhas divisórias paralm.80.

Alfredo H. Schutt (ficha 273|36, da 46DOP — S. Domingos),
rua S. Pedro 88 — Legalize as obras feitas em desacordo com
a licença.

J. C. Miranda & Ola. (ficha 32994|30 — Ajuda), Praça Fio-
rlano n. 87 — Compareça coni urgência.

Carlos Charlier Nunes (ficha 352|36 — Ajuda), rua Secador
Dantas n. 3 — Compareça para esclarecimentos.

7» DIVISÃO (47 DOP)
despachos do sr. eng. chefe

Concedo a licença. Não ha. emolumentos
A COBRAR *

810|36 — Eugenia de Rezende Meira, rua José Higino 233 (19»Tijuca) — Pinturas e pequenos concertos.
3558215 — Alaide Ribeiro Cintra, rua Sabcla Lima 93 (19a —

Tijuca) — Construção de predio residencial de um pavimento —
Pôde habitar.

Passe-se alvará' pagos os emolumentos na im-
FORTANCIA DE:

1039136 — Álvaro Pinto de Oliveira, rua Conde de
Bomfim 65, 65-A e 65-B (19» — Tijuca) — Mod.
do projeto (Por ter saldo com incorreção no d a
2619136) 343*200

EXIGÊNCIAS A SATISFAZER
32402|34 — Ventura Pinto, rua do Matoso 8 (17» — Enge-

nho Velho) — Reconstrução — Satisfaça o que detennina o ar-
tlgo 4» do Decreto 4985, dell|6|934.

2691138 — Luis Rabelo Machado, rua Mario Barreto 61 (19»Tijuca — Construção) —Dê o afastamento dc 3,ms,00 & va-
randa, com relação no logradouro.
35663|36 — Américo Maciel Dantas, travessa Matilde 38 (19».
TIJuca) — Construção — Indique o destino dos compartimentos
situados no pavimento superior.

10» DIVISÃO — (410-D.O.P.)
DESPACHOS DO SR. ENG. CHETE

Despachos definitivos
Passfjí-se alvarAs, pagos as emolumentos

NA IMPORTÂNCIA DE:
Instituto Nacional dc Previdência (2.574-36), rua

Gustavo Gama n. 56 (Grátis)
Manuel Coelho (645-36), ma Fllgueiras Lima

n. 112 129*700
Maria Luisa H..M. Nogueira (629-26) rua Esmerai- -

dino Bandeira n. 157 101*700
Manuel da F. Martins (613-36), rua Constança

Barbosa n. 129*700
Antônio Dias Couto (1.409-36), rua Curupaltl nu-

meros 36, 38 e 40 1:702*300
Antônio dc M. Maurício (32.536-36), rua Padre

Roma n. 35 316*100
Abelardo Barreto do Rosário (23.572-36), rua Ma-

galhúes Couto n. 119 225*800
Temlstocle» M. da Silveira (2.523-36), rua Dr.

Paulo dc Araujo n. 250 223*400

Habitações:
Flldelcino Teixeira Coelho (14.786-_0). rua Araujo Leitáo

n.-52 (22a Clrc.) — Construção de um prcdlo residencial de dois
pavimentos — Pôde habitar.

Aprovo o projeto. Progstca-se com o calculo dos
emolumentos e extração da gi ia respectiva :

Antcnio Gouveia da Silva (35.553-34) — rua Dionisio Fer-
nandes n. 21,

Aceitação de concreto:
Quintino Ferreira Tavares (1.539-33), rua 2 de Maio n. 154-A

Fica aceito o concreto.

EXIGÊNCIAS A SATISFAZER
João Fernandes (32.74S-36), rua Peçanha da SUva n. 119-A

Ccte os vãos de Iluminação.
Manuel Mala & C. (596-36), rua 24 de Maio n. 1359 — O pro-

Jeto não satisfaz o art. 273 parag. Ia do decreto n._ 3.067, de
19-1-925. devendo ser corrigido.

Abílio Fernandes da Silva (33.748-36), rua Pernambuco n. 161
A planta de situação não confere com o existente no local,

devendo ser substituída por outra devidamente completada, nela
figuradas as construções de madeira existentes no local, constru-
eões essas que deverão ser Indicadas como devendo ser demo-
íldas.

12» DIVISÃO — (412-D.O.P.)
DESPACHOS DO SR. ENG. CHEFE

Despachos definitivos
Passtm-se alvarAs, pagos,os emolumentos

>-a importância de:
Hercilia Xavier da 811va (ficha 35.495-36). Avenida

João Ribeiro n. 545 (24* Circ. Piedade) 118*800
Antônio da Cunha Macedo (ficha 43.084-35>. rua ,,_,__.

Clarimundo de Melo n. 1152 (24- Circ. Piedade). 113*000

Concedo as licenças. Não h.\ emolumentos, devendo .
comparecer f-ará receberem 0 documento
df autorizai; ,\o: ' . .

Antônio de Almeida Ciprlano (ficha 366-38 D.O.P.) — rua
Cirne Maia n. 139 (23» Clrc. Inhaúma). -

Eduardo Lopes da Silva (ficha 371-?36 D.OP.) — Avenida Sub-
uibana n 2450 (23?'Olic. Inhaúma).

:Pedro de Almeida França (ficha 367-36 D.O.P.) — rua Alva-ro de Miranda n..380 (23» Clrc. inhaúma).
João Marques (ficha 3,69-36 D.OP.) — rua Afonso Ferreirans. 59 e 61 (2_« Circ. Inhaúma).
Miguel Lapate (ficha 368-36 D.O.P.) — rua Miguel Fernan-des ni 36 (23» Clrc: Inhaúma).
Pôde habitar: «

,n.,.J2?AF,9:r£lm'!34 <íicha 34.330-35). rua Goiaz ns. 434 e 434-A(23 . Circ. Inhaúma) -r- Reconstrução de úm predio mlxto leo-mercial e residencial) de-dois pavimentos. .•Ficam aceitas as obras: .';..'. 
Manuel de Oliveira Lopes (ficha 28.743-36), rua ArlstldesCalre n. £69 casa III, (23» Clrc. Inhaúma) — Legalização de re-lorma em predio rc.idenclal de nm.pavimento, em vila..Duarte Santos & O. (ficha 309-36 D.O.P.); rua Major Mas-carenhas n..22f (2_- Clrci Iiinauma) — Instalação de tanque ebomba de gasolina para fins industriais. •
Pic.\ .aceito 6 concreto:
Raul paria Guimarães (ficha 1.952-36 D.S.G.) — rua Felicia-no de Aguiar n. 113 (23» Circ. Inhauma). treuci.
Deferido:
¦XP^&P^teetta, Fernandes (ficha 34.733-36), rua Plauln. 337 (23» Clrc Inhaúma) — Deferido, devendo ô construtorcomparecer nesta Divisão porá retirar o memorando de inicio.Indeferidos: f

. Antônio Barcia Jíôrtes (ficha 2.374-36 DB.G.). rua AntônioVaraas. n. .268 (24» birc. Piedade) -Indcterito/vísto qúe o p?o-jeto nao está de aOórdo com a lel. ¦',-.. •"" - • *"
•vUiAntcaiio Paullno (ficha 656-36), Avenida Suburbana n. 16419(23» Circ. Inhauma) — Indeferido, visto que o predio não está
.em condições ite .habltabllidade. Termine primeiramente"* obra,cujo prazo terminara somente, ém. 6-1-937. .'_¦*

.. 
':¦ J .'',.'. EXIOENCIAS A SATÍSFA2ZR

i tfííPVíiJ. Çardack (ílchá 851-36 DJ3.G.), Avenida Suburbanan. 1940 (23» Circ. Inhaúma) — Concilia a concretização do nlsodo porão. Com relação á lage, fica aceita. • •
/o/.^^Uf1"^611'0 Wcha 2S.208-36), Caminho do Catete n. 20-A
ro Ajudante ^ 

—Satlsrfaça as exigências do Sr. Engenhei-

« .Án^nio^Mailúéíde Ciarvaiho (ficha 316-38 D.O.P.), rua Pláuin. ¦»..ia.\ oirc.' Inhaúma) —- Requeira prorrogação da licença.
Jwi?.ano Braga Dias (fitha 39.240-35), rua Braulio Mrnil.

sçml^ projeto de modificação dentro' de cinco dias, sob pena demuita e embargo. ..,* -
João Gonçalves Eotanlslaú (ficha 2.206-36 DJ3.G.). rua Al-

£t^__%_%_%^> 
- Satisfaça as^^ná^

r'i;..: y 
" 

14.» DIVISÃO..'i-, (414 D. O. P./Passe-se o alvará', uma vez pagos os emolumen-
ov-»«, TaS í?a importância de:
31Jlí?S — Adelino Pereira, ida Jàcurütã n. 228....
„ 273(36 — Luis Vilar, Avenida Paris n. 84..........3299o,35 ^ Heitor Pessegani, :rua Luis Ferreira nu-¦:-. mero 8. . ... ..........-,.....,_,.,...
311S?.i?-8 ~ Aveliho Lopes, ruá Barros Barreto n. 75..94|36 — Manuel da Silva Adonis, rua das Mis-soèe n. lll..'.'- ..'..'............

2363(36 — João Rodrigues Gonçalves, rüa Emiiiozá-luar. a . ... , f._-;••¦»'...»,,¦»,..¦,¦,.,,,,",,.,.'.._¦_¦ _ . Haoisetse: . .... ' , ¦'¦¦' '•
43970135 — Eugenie Marie Magnien e Outro, ruá Miguel» Bur-nler ns.. 21 e 27 (26» Circunscrição — Irajá) — Construção dedois predios residenciais \dè um pavimento 

'.—'Pôde 
habitar os

prédios. '¦•¦.'-•
:¦_ 321O0|36 — Ivan Monteiro, rua Manuel de Morais n. 10 (26»Circunscrição — Irajá) — Construção de predio residencial de uni
pavimento — Pódé habitar O predio.. ¦

¦ : 1189|36-— D. ,3. G. — Maria de Jesus' Infante, rúa Miguel•Bumler nl 36 (26» Circunscrição — Irajá) — Construção de pre-dio residencial; de um pavimento' — Pode habitar o predio.22891|35 — Mardonio Batista, rua :D. Isabel n. 20 (25» Cir-cunsirição a_; Penha) — Construção dè predio residencial de um
pavimento: — Pode habitar.

Concretos:' ....
2248136 -zx. José Antônio Gonçalves,' rua Barreiros n. 242 —

Pisa aceito 0 concreto.
27549|36— Sebastião dc Paiva.Gomes, rua Frederico de Albu-

querque n. 182 — Fica. aceito o concreto.
29434136 — Manuel, de Matos, Avenida Automóvel Clube n. 991Fica aceito õ concreto.

EXIGÊNCIAS A SATISFAZER
38175|36 — Antônio Mila. rua Marechal Jardim n. 134, fun-

dos — Apresente o auto de flagrante citado.

178*900
121*100

101*700
170*200

101*600

308*700

•: --EDITAL-'- ------ ¦ :-¦¦
Fica. pelo presente, intimada a Empresa Viação Ponu'ar rno prazo de cinco 5/ dias. providenciar a transferencia dê seiscarros para o nome da nova firma, sob pena de multa

rt. £!líft0ria w25„;w0n'}?os de """dade Pública. 7 
'de 

Outubro
Ônibus 

~ IIaroldo Be.erra Cavalcanti, Engenhoiro Fiscal do

..,: EDITAL
„.;•.£aÇ?~ Çf ,?•' J,ar-ft c°nhecImento das interessadas, que apartir do dia 12 do corrente e durante todo o tempo em auafuncionar a Feira Internacional de Amostra... deverão todas 

"a

rr,í^adSn°Av^,rtd»artZ»na1«no-rLe' das 18 howi cn. diante tazí?retorno na Avenida dos Nações, em frçnte. á estatua da Ami-zaac *
m-,,™ Pr?SI^^0o^KgiííiG,Jie Passaeons não sofrerão alteração
^l^Ano-KlX df^__\.a 

>Secça° Camei-mo-Monroe Çpor

r,!,^FJfa!,w^fi«0„?UeiaiInspetoria do Trafego poderá determi-
?ií ^f cal'?íl5oes que J.^ear necessárias para melhor organiza-
ção do serviço, nas ocasiões de excepcional movimento.
rf» ft™t0rla H2?„7wervLços ae Utilidade Pública. '6 

de Outubro
Ônibus 

~ Harolda Be.erra Cavalcanti, Engenheiro Fiscal da

16». DIVISÃO — (416 Di O. P.)
DESPACHOS DO SR. ENG. CHEFE

141(36 — 416.D. O. P. — Manuel Rodrigues Pinto, Avenida
Cesario de Melo n. 106' (32a Circunscrição) — Deferido.
DIVISÃO DE CONSTRUÇÕES PRROIJCTARIAS (4 D. C. P.)

Antomo Alves, rua Fernandes da Cunha n. 167 (processo nu-
mero 740,36); Manuel Batista Oliveira, rua Carolina Amado n. 53
(processo n. 2O0I8|36); Oscar Leite Bastos, rúa Itaim n. 29 (pro-
ceiso n. 679(36) —- Concedidas as licenças.

Marciano Saraiva da Fonseca, rua Atalaia n. 50 (processo nu-
mero 810|36; Manuel da Silva Ramcs, rua Ouro Fino n. 34 (pro-
cesso n. 739136) — Escolham o tipo.

Pedro Gonçalves Barbosa,-rua Marques de OUvelra n. 24 (pro-cesso ni 742|36) — Declare se quer pagar a gula á boca do cofre
ou se prefere os.favores da léi.

Marciano Saraiva da Fonseca, rua Atalaia n. 50 (processo
n. 810(36); Manuel da Silva Ramos, rúa Ouro Fino n. 34 (pro-cesso n. 739(36) — Paguem em selos. .

5/ Sub-Diretoria (05 S. D.)
(Topografia c Nivelamento, Cadastro Imobiliário e Plano Geral de

Transformação e vxlcnsuo aa' CtZaade)
DESPACHOS DO SR. SUB-DIRETOK

Francisco de Sá Lessa e outro (processo 16617136) — Deferido
pagando os emolumentos da lei.

Lourenço Colluccl (processo 30900136) — Deferido pagando os
emolumentos da lel.

Coronel Joaquim Vieira Ferreira (requerimento 138(36) —
Deferido pagando os emolumentos.

:¦'¦/¦) ¦ DESPACHO do SR. ENG. chefe DA Ia DIVISÃO
. Andreas Teodoro Bochim (processo 32508136) — Compareça.

Diretoria dos Serviços úe Utilidade Publica
EXPEDIENTE DO DIA 8 DE OUTUBRO DE 1936

DESPACHOS DO SR. DIRETOR
Despachos definitivos

Companhia Light and Power (processo 3995) — Indeferido. A
alegação não é procedente, conforme foi verificado por funciona-
rio da Fiscalização.

Empresa "Viação Central" (processo 4142) — Deferido.
Ari Soares Monteiro (processo 4230) — Indeferido.

DESPACHOS DO SR. SUB-DIItETOR
. Despachos definitivos

Empresa "Viação Progresso" (processo 4157) — Indeferido.
Empresa "Viação Suburbana" (processo 4159) — Deferido.
Empresa "Viação. Gloria" (processo 4158) — Indeferido.
Empresa "Viação.S. Jorge" (processo 4160) — Deferido.

. MULTAS
Ficam multadas as Empresas de Ônibus abaixo mencionadas de

acordo com o artigo 43 do Regulamento baixado com o decreto
nv 3.926, de 23 de. Junho de' 1932, pelas infrações que vão indl-

Empresa "Viação Excelsior" — 30*000 .(trinta mil réis), por
infração do artigo 37 do Regulamento citado (o motorista do car-
ro tt. 102, no dia 7 do corrente, ás 10 horas, na rua Jardim Bota-
nlco, conduziu o referido cano com a descarga* aberta, não pro-
porcionando assim, completa comodidade aos passageiros durante
a viagem).'—Mem. 808.

Empresa "Viação Elite" — 20*000 (vinte mil réis), por infra-
ção do artigo 41 do Regulamento citado (o trocador Adesmam Le-
mos de Sousa, no dia 6 do corrente, ás 17,30 horas, no Palace Ho-
tel, sem o uniforme estabelecido pelos editais desta Diretoria, de
25 de Janeiro e 20 de. Novembro de 1935);"¦— Mem. 809.

Empresa "Viação Cruz de Malta" — 30*000 (trinta mil réis),
por infração do artigo 27 do Regulamento citado (o ônibus n. 7,
no dia 5 do corrente, ás 19,45 horas, em Cascadura. permaneceu
no ponto, com passageiros,: completamente ás escuras). —
Mem. 810.

Empresa "Viação Suburbana" — 30*000.(trinta mil réis), por
infração do artigo 37 do Regulamento citado (o motorista do oni-
bus n. 19, no dia 6 do corrente, ás 11,50 horas, no Largo da Abo-
lição, não tratou com a devida urbanidade uma passageira). —
Mem. 811.

Empresa "Viação Cruz de Malta" — 30*000 (trinta mil réis),
por Infração do artigo 27 do Regulamento citado (o ônibus) n. 11,
no dia 6 do corrente, ás 18,40 horas, em Cascadura, permaneceu
no ponto com passageiros, sem estar Iluminado) — Mem. 812.

Smprcso '•Vtaçáo santa Helena" — 50*000 (cincoenta mil
réis) por infração do artigo 31 do Regulamento (o motorista do
ônibus n. 11, no dia 6 do corrente, ás 17,20 horas, na rua Carolina,
se recusoij a parar o referido veiculo para receber passageiros. —

Empresa Renascença Auto Onobus — 50*000 (cincoenta mil
reis) por infração do artigo 32 do Regulamento citado (o ônibus
n 13' no dia 6 do corrente, das 16.20 ás 1623 horas, parou na Es-
tação do Meyer, no intuito evidente de aguardar o aparecimento
de passageiros) — Mem. 814.

INTIMAÇÕE»
Ficam intimadas sob pena de multa as Empresas abaixo men-

clonadas a retirar.do trafego dentro dc 24 horas, para concertos e
pinturas, os carros, indicados:

Empresa "Viação Olorla" — carro n. 29
Empresa "Viação Cruzeiro do Sul" — carro n. 18.
Os referidos carros só poderão voltar a trafegar depois de vis-

torlados por esta Diretoria.
Diretoria dos Serviços de Utilidade Publica, 8 de Outubro de

loas  Odila Afacedo Moreira, Encarregada de Arrecadação, de
1» classe — Visto. J. B. dc Freitas Melo, Chefe de Secção.

EDITAL
Faço pubUco. para conhecimento dos interessados, que a

nartlr do dia 12 do corrente e durante todo o tempo em que
funcionar a Feira Internacional de Amostras, deverão todas as
Unhas de ônibus da zona norte, das 16 horas em diante, fazer
retomo na Avenida das Nações, em frente á estatua da Ami-

Òs preços e o regime de passageiros não sofrerão alteração
alguma, ficando substituída a secção Camerino—Monroe por
Camerino—Estatua da Amizade. ...

Fica entendido que a Inspetoria do Trafego poderá determl-
nr.r as alterações quc Julgar necessários para melhor organiza-
ção do pervlço. nas ocasiões de excepcional movimento. . '

Diretoria dos Serviços de Utilidade Publica. 6 de Outubro
de 1936. — Haroldo Bezerra Cavalcanti. Engenheiro Fiscal de
Ônibus.

-Diretoria de Limpeza Publica e Particular
EXPEDIENTE DO DIA 8 DE OUTUBRO DE 1936

. BOLETIM N. 226' AT03 DO SR. DIRETOr
r,^. 

','' Z, a — COMUNICAÇÃO
comunicando que nao procede o —. Aviso — da Diretoria deDespesa, quanto á alegação de que deirfou de ser feito o pagamen-to do pessoal operário da Diretoria de Limpesa PubUea e Parti-cular por não terem sido enviados os. atestados de freqüência emtempoopertuno, pois esses atestados foram recebidos naquela re-partição, em Io do.corrente mès e portanto 7 dias antes da pu-blicação do mesmo aviso; K

2 — ORDEM DE SÈBVIÇO N. 72Determinando que sejam aproveitados diariamente no trab».lho, todos os serventuários contratados desta Diretoria
3 A- CONVOCAÇÃO DE COMISSÕES¦ , • Convocando: a) —os membros de que sé compõe,a Comissãode Promoções, para uma reunião no Gabinete do Diretor, ás lflhoras do dia 9 do corrente; b) — os membros de que se com-

poc a Comissão de Reajustamento, para uma reunião no G*-binete do Diretor, ás 14 horas de sábado, dia 10 do corrente
4 — PREFIXO DA SECÇAO DE TRANSPORTES

Comunicando para os devidos fins, que fica adotado o prefixaT P — para, a Secção de TransDortes da Sub-Diretoria *»Transportes e Reparações.
5 —, ABONO E JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS¦_ Abonando três e justificando dezoito das faltas verificadas

n mês de Agosto ultimo, pelo trabalhador de 2» classe d»Secção da Gávea,— Pedro da Silva Gomes, nos termos des artinos
14 e 15 do decreto 2.124. de 14-4-925.

6 — APOSENTADORIA
Registrando a aposentadoria do trabalhador de 1» classe da

Secção do Realengo — Bonifácio Izidro de Oliveira, concedida
por ato do Sr. Prefeito, de 28 de Setembro findo, nos termos do
art. 5o do Decr. 1.329, de 1-5-919, combinado com o paragr 2o
do art. 47 da Lel Federal n. 196, de 18 de Janeiro ultimo (Lel
Orpanlca para o Distrito Federal). MMM

ff-A — COMPARECIMENTO A' SECÇAO DO REGISTRO
DO PESSOAL

Determinando novamente o comparecimento á Secção do Re-
gistro do Pessoal, dos serventuários abaixo mencionados, no prasode 15 dias, a contar de 9 do corrente, sob pena de serem retirados
das escalas, até que satisfaçam a exigência da Repartição, oa
quais deverão estar munldcs dos documentos Indicados: I) —
Armando de Almeida 1°, trabalhador de Ia classe da Secção de
Copacabana — carteira funcional, titulo eleitoral e 3 fotografias
3x4; II) — Acacio Ferreira de Almeida, auxiliar de fiscaUzação
interino da Secção do Engenho Novo — carteira de identidade:

.III), — Manuel Alexandre, trabalhador de vazadouro de 2» classe
da Secção da Ilha da Sapucaia — carteira funcional e certidão
de nascimento ou casamento; IV) — Antônio de Almeida 3o, tra-
balhadôr contratado de 2» classe da Secção da Ilha da Sapucaia

carteira funcional e certidão de nascimento; V) — Antônio de
Almeida Io, trabalhador de Ia classe da Secção do Meyer — car-
teira: funcional,, certidão de nascimento ou casamento; VI) —
Celestino Claro de Almeida, trabalhador de Ia classe da Secção
de Copacabana — carteira funcional, titulo eleitoral e 3 fotegra-
fias 3x4; VII) — Eduardo José de Almeida, ajudante de motorista
da Secçâo Central — carteira funcional e certidão de nascimento;
VIII) — Firmino José de Almeida, trabalhador de Ia classe da.
Secção do Encantado — carteira funcional, titulo eleitoral e
certidão de nascimento; IX) — Floriano de Almeida, caldeireiro
de ferro da Secção de Oficina da Sub-Diretoria de Transportes e
Reparações — carteira funcional, titulo eleitoral, carteira de
Identidade, certidão de nascimento e 3 fotografias 3x4; X) —
Armando Matias de Almeida, trabalhador de 1a claàse da Secção

i do Rio,Comprido — carteira funcional, titulo eleitoral, certidão
de nascimento, carteira de Identidade _ 3 fotografias 3x4; XI)

Heitcr de Almeida, trabalhador de l*'Classe da Secção Central
carteira funcional e certidão de nascimento ou casamento:

XII) — Joaquim de Almeida 3o, trabalhador contratado de 1»
classe da Secção Central — carteira funcional e certidão de nas-
cimento; XIII) — Gustavo Pinto de Almeida, trabalhador de 1»
classe da Secção dc Cascadura — carteira funcional e titulo
eleitcral; XIV) »- Hildebrando Alfredo de Almeida, trabalhador
contratado de 2» classe da Secção de Copacabana — carteira iun-
cional, titulo eleitoral, certidão de nascimento, carteira de id.n-
tidade e 3 fotografias 3x4; XV) — lvo Davi de Almeida, traba-
ihador de 1» classe da Secção do Encantado — carteira íuncio-
nal e titulo eleitoral; XVI) — Jorge Sllverlo de Almeida, traba-
Ihador contratado de 2a ciasse da Turma de Emergência — car-
teira funcional, titulo eleitoral e certidão de nescimsnto.

7 — EXCLUSÃO DE SERVENTUÁRIO
Excluindo por falecimento ocorrido ás 6 horas do dia 10 de

Abril de 1935, o trabalhador de Ia classe da Turma ds Emers^ncli
Agenor Monteiro Alves Barbosa.

8 — CONCESSÃO DE FERIAS
Concedendo 15 dias de ferias referentes ao esereioio de 19.1a,

a contar de 6 do corrente, ao ajudante de oficial da Sucção C;n-
trai — João Casemiro Junior.

9 — ABONO
Considerando abonado dc 27 a 29 de Setembro findo, no*

termos da alínea I parágrafo unico do art. 15 do Decreto 2124,
de 14 de Abril de 1925. o carroceiro da Secção do Andarai —
Inácio Domingos Pereira Junior.'

10 — TRANSFERENCIAS
Trans/erindo: a) — da Secção da Tijuca para a Central, o tra-

balhadôr de Ia classe — Odorlco Lourenço Adriano; b) — oa
Secção Central para a da Tijuca, o trabalhador dò Ia classe ex-
tranumerario — João de Almeida 5o; c) — da Seççao de Maré-
chal Hermes para a de Pedro Ernesto, o trabalhador contratado
de 2a classe — Estevam Fernandes Moreira, e o trabalhador de
1» classe — Osvaldo de Melo; d) — da Sccção de S. Cristovam
nara a de Transportes da Sub-Diretoria do Transportes c Repara-
ções, o trabalhador do Ia classe — Jorge José de Santana; c)

da Secção Central para a do Engenho Novo, o auxiliar ce
irrigação — Emldlo de Lima Rasa Junicr.B 11 _ CESSAÇÃO DE INTERINIDADE

Fazendo cessar a interinidade que vinha exercendo no cargo
de auxiliar de fiscalização desta Diretoria, o cidadão — Francisco
de Almeida, durante o Impedimento do efetivo — Antônio Testa,
que se achava em comissão na Diretoria de Fiscal.zaçao da Sc-
cretaria G^™^^ 

^ pES lvo
Comunicando que segundo aviso dado pela Diretoria dc Des-

Desa da Secretaria Geral de Finanças, o pagamento do pessoal
onerarlo (efetivos) será reaUzado amanhã, dia 0. nas respectivas
Secções, depois das 12 horas. Os Srs. Chefes das diversas Secçõea
deverão entender-se com a Diretoria de Despesa da Secretaria Ge-
ral de Finanças, no tocante á hora exata dos pagamentos e a

^"âão^oWcüente, 8 dc Outubro de 1936. -Leão Horta
Fernandes, Chefe de Secção. — Visto, Edison Passos. Diretor.

DESPACHOS DO SR. DIRETOR
Antcnio Machado (CL. Port. 6498 e 6499); Cícero Paulo

(SC? Port? 7581) V Carlos Aderbal Ferreira (ET. Port 7314); Fer-
nando Pereira Éérnardino (BF. Port. 12149); Augusto Cardoso"^Port. 

7873)TErnesto Pedro Colares (ET Port. 8727); Cons-
ti^ilno lòsé Pereira (CP Port. 8840 ; José Ferreira (Port. 8966);
AW.ro _fsiivli. Gomlf (BF. Port. 9135); João Celestino (BF.
Port. 8615) — Certlfiquem-ie^

EXIGÊNCIA DO SR. CHEFE DA 2a SECÇAO
Registro Geral do Pessoal

Manuel Soares (Port. 124561 r- Compareça a esta Secção,
trazendo a carteira de Identldadc^para esclarecimentos.

T»PNr>A ARRECADADA PELAS DIVERSAS DEPENDÊNCIASR^DÉSTADIRê?ORIA E RECOLHIDA A' SECÇAO DE CON-
TBADORIA. EM 7 DE OUTUBRO DE 1936

Secção do Mercado 30S60O

Total  Rs. 30*600

Rio de Janeiro, 8 dc Outubro de 1936 — João A. Felicio da
Cruz. 2° Oficial.

EDITAL
De ordem superior, tica convidado a comparecer ao Centro

de Perícias Médicas da Secretaria Geral de Saude c AssLstencia.
So mazo de 8 dias. ou a reassumir o exercício dc suas funções,
o trabalhador do 1.» classe, extranumerario da Seççao do Andarai,
Horacio José de Lima, para não solrtr a penalidade u que se
refMC o art? 17 do Dec. 2.124. dc 14 tíe Abril de 1925 (demissão
por abandono de emprego). _¦_.,„ _•»»_.

Distrito Federal. 6 de Outubro dc 1936. — Leão Horta Fer-
nandes, Chefe de Secção do Exped-cnte.

EDITAL '¦¦
De ordem superior, fica convidado a comparecer ao Centro

de Perícias Médicas, di Secretaria Geral de Saúde e Asslstsncla.
ll S de oito dlai. o trabalhador de 1.» classe, extr da Secção
do Andarai — Elias Kalll Mansour. afim de ser submetido á
^Pgfstrlto 

Feíferkl. 6 de Outubro de 1D3G. - Ledo Horto Fer-
"«^ret^df 

U%Çe\0adp0.,SF,^ieen2ir.icuiar. enj,. de Outubro
de 1936! — Carmcm Oríuiio Lessa. Praticam; de Oficial.

Diretoria de Trabalho, Matas e Jardins
EXPEDIENTE DO DIA 8 DE OUTUBRC DE 1936

DESrACHOS DO ER. DIRETOR ,,__..

7475.06 — Júlio César Lutterbach (Extinção dc formigueiros)
~ 

«03!36n-l!SUvia d: Almeida Matias (Restituição d: documen-
tos) — Deferido, de acordo com a informação.

7964136 - Ançelo Sbarra (Certidão - Cortif!que-se.
DESPACHOS DO SR. CHEFE DA SECRETARIA

7839136 — Francisco Pim:n»a de Campos (Liccnça-premioj
— Satisfaça a ex'g3ncia úa l1 Secção.



mmm

/JORNAL DÓ BRASlt:-- SEXTA-TEIRA; 9 DE OUTUBRO DE 1936

: : Avi.

"'¦¦í YY*

r7pi3|M — José Santos dè OUvclra (Reglttro. de lavrado.) —
Satisfaça a exigência da 3». Secçfio..'•',.' . 

'>:".-'..'¦.. 
J.-v.'.'- Diretoria de Trabalho. Matas e Jardins, em 8 de Outubro dc1936. —_ Eugênio Peasoa, %>. Oficial. — Vistoi CIodoaZdo.de Morais,Chefe, de Secçio.: •>-; '.:¦__'..' ¦< '

EDITAI.
De ordem do Sr. Dr. Carlos Martins . Gonçalves -Pena.

Presidente da Comissão de Processo Administrativo instou-
rado contra o escrevente dos Feitos da Fazenda Municipal
bacharel Orestes Júlio Polverelli, convido os Drs. Mario Ca-
valcanti, Carlos Povina Cavalcanti e Carlos Soares Pereira,
vogais da mesma Comissão, e os funcionários Silvio de Car-•valho e Dr. Abelardo Gurgel de Bittencourt, para se reuni-
rem aqueles e deporem estes na próxima reunião da Comis-
sao que terá lugar no dia 10, Sábado, ás 9 112 horas, na sede
da. Diretoria de Trabalho, Matas e Jardins, no Parque Juiio-Furtado...:, .-.,-,-,-,/v«r ¦. w---' ,'¦>,"''.•:• •-¦•¦-!•.'-'..'>';!>¦ ¦'¦¦;• ¦-:;:¦:•:"¦': '.'• _-'¦

Distrito Federal, 8 de Outubro de 1936. — BACHAREL
MANUEL MARIA DE PAULA RAMOS, Escrivão. J : f^?rt

SECRETARIA GERAL DE SAUDE
.,/:-', E ASSISTÊNCIA r

GABINETE DO SECRETARIO -GER AI A A A'
EXPEDIENTE DO, DIA 8 DE OUTUBRO DE 1938 Y

Y. 3. , AT06.È0 SR. SECRETARIO GEftAI,¦; Licença: ',',-T.'-',',. ".¦-:•¦,•"-.'•;>;•;;>..'."- .:;¦,.;• - ' ¦' ¦-. ¦ '«;....-
Concedendo quinze'dias dé licença, hos termo.- dó- -h: _'¦ doart. 8° do decreto n. 2.124, do 14 de Abril de .1925, a partir do

. dia 25 dc Agosto do corrente ano, ao trabalhador desto Secreta-ria Oferai — Aureuano IJranclsço da Sliya.„ , -¦¦ *;
'"-"*'-. -'- DISPACKÓS DO SR. PMRITO ",-.'. I

Requerimento de: ';•>••
Rosa Méry — Deferido,! ., ...."-•-„•'-'' :"_,"'¦ , despachos bo sr. sccRiTAxio anur. .'-"' :.%; 

'...- 
,,',-..'" Requerimentos de:'' «•:-<,,-.'a-<:«,-.--. ._>,"•¦ -. -.-. -,-.., '.'«.".

. Aüreliahó Francisco dá Silva"—. Deferido,; de acordei cóni oitudo. .-,.¦ ¦-.{'.¦¦.'¦¦¦-<¦:•> _.,y. -... *..-.*.¦;..,
Moisés Isac Benchimoi — Devolva-se mediainte traslódo e na-gos os emolumentos.- ¦« H

• /^P^útos Químicos ,Clba Ltd. e Weskott li O. (Química Bayer)" — Deferido; de acordo, com o parecer da Comissão Técnico. • *,;

Diretório dos Serviços Âuxilíaras
Renda-da Secretaria arrecadada em 7-10-9S6 pela Diretoriados Serviços Au._iliares e recolhida á: Diretor!» de Receita:
Renda da' Diretoria se Saneamento:

Imposto de cães .ii;.....,.;........;. ¦'
Renda da Diretoria ...................
Renda eventual .",-'
r'*!* •••••••••••••••••••-••••••••••.•

OjO ••••¦•'e'aaaàa'a['aaaaa'e'aaaaaaáaa'À'»a'ta
00 ................. .__'___'.. :

DE INDIGENTES :

Ns» Nomes Ns. Nqmes
_____

273-B
275-B
277-B
279-B

281-B
233tB

285-B
287-B

Francisco Pereira Lemos
Luis Damaslo Dias 

'
Benedito Oonçalves
Feliclono Rodrigues tía
SUva-
Etelvlna dos'Santos •
Antônio Fernandes Orh-
tovftó ¦¦'• ¦¦¦¦'¦.¦•'¦ -'
Morlè Leal ¦
Sebastião Francisco' " -

289-BIJòsé Gomes da. Silva
.-...-'• Pedroso

291-B Teresa Maria de Al_„*¦ ¦" '.'.: ;tía,, :• ,
203-B Irlneudos Santos.-i
295-B José Oomes
297 B I Julia Maria do Espirito

Santo' .'
299-B Balblriá Maria da Con-

ceiçào. ¦••':-,.'¦¦¦

•'SEPULTURAS RASAÇ' DE • INFANTES

,;''.': SÚJsitTAS ¦ A ,-IAÍtA' '"

Ns; Nomes

1.208
1.208
1.210
1.212
1.214

Djalma Alves da Silva
«ArietS dá: Costa Ferreira
Oeció:.'Pereira Rezende -
Adolci Marques •"•¦':•¦-" .-• Feto- ¦'¦¦¦¦¦¦¦ -¦-¦'¦¦:¦' '¦

Ns.
T

Nomes

1.216
1.218
1.220
1.222
1.224

.Ilka Mascarenhas
Sebastlana Dia»
Hilda Maurício
Airè do Silva Dantas-
Kleber Ribeiro Maura

DE INDIGENTES
'-''.-: 

H- -. 33 : ."'-. .-'-"' ¦¦¦¦ -I" - -.''.-.
Ns.- Nomes. í*í .$£¦)- Nomes .' "•-

, 96-B Feto 102-BI Peto
,9g-B,Féto,-.. 104-B Recemnascido.-:.¦-.-- i "

;100rB Feto , 106-B Resemnasíldó
•i--=ZmSS==mmS=SSmSSm*BSmmmmmmSsLmmm^

255$_0tt
,2:.14$000

.-. 193(000 .

.'¦¦ 529*800
1-2ÇO0O
5ÒJ60D

Rirínj da DraizoitiA de Hiojene e AssistênciaMedico-Hospitalar:

Taxa tle socorros ...
20 ojo ........;....

¦- oo .............
1 o!o ". .-,..

.150»000
30*000

79Õ0O
. 21200.

„ Total::

9:584**00

139*700

3:774$ÍOO

i* _«Sl?i'i?è- JaÇ,--r-_;' '.<- -de Outubro dé ÍS36.. —. Edgar.g. da Silva
vu?«''^«z0^™*-,^• Pm,0l Enc- de A-recadaçâo' e Despesa— Visto, Ernesto Di- Rogo, no imp.dlmentb do" Contador Chefe.

Diretoria de Assistência Social e 
"Previdência

EXPEDIENTE DO DIA 8 DE OUTUBRO DE 1936DESPACHOS DO SR. -DIHE-|'0R
'¦-"¦*¦ 'ü—..' 

. ' . ¦-¦':-Em 7 do correnteRequerimentos de: •• '

~ R^litíldo0 
Mí,ternal "a PoUclinica de Botafogo (proc; 16.319)do ^w^^^0^é^SÊ^^

esclalSnto.;"01'01^ Nel° (,Proc- 15-6--> - Compareça para

_roc, .i5_.904_); joao nuLs ^K f«_ fftg&fâ&fò^^|»Í^^(^^2l,^^S§^|^_è!

.-„_Dlr.eto/ia de Aselstehcia Social e Previdência.. 3 de Outubro de1936. José Deschamps Baster. Auxiliar de-Escrito de 2.».classe.
Qpnfere, 3farí«- Hilária dc-S..H. Cunha. 1.° Oficial.': •; ,,

(X) — Publicado novamente por ter saido can Incorreção. 
"

¦fl. :»."* Diretoria de Saneamento'"' EXPEJDIENTE DO DIÂ 8 DÈ. Ó'U'Í'U-BÍ.0: DE 1936
atos rio 'sr.. éiRproR' ¦'."'.  :.-. ,:¦:•>

„"¦"¦:- . , •' ,(x) Boletim n; 84
Suspensão': ¦ ¦ ¦..-:-¦.-¦ r...r ..•«.« ;_.
De ordem do Sr. -Dr. - Secretario Òéral de Saúde e Assisten-

Sil' -ésolvi suspender por 10 dias nos termos da Letra C do artigo
.211 doJDecretov4.586 dc 23 de Dezembro de 1933; o trabalhadordesta-Diretoria José-Alves Capela. ¦'-'<-¦-< - T-
t_--.Plstri-(!íJ'Feâ..ra.1',8 de Outubro de 1Ô36 — Hforina Ftirtoiio,Praticante de Oficial. •-.¦ - - •.- -:.- ..---¦ ¦ > . .»" . • • ....;.•¦•-.-.¦¦ :-... ¦ '.

\ (x) Reproduzido por ter sido publicado com incorreções,.

_' ." '¦ ' DESPACHOS OO RR. DIRETOR '
'm -ini á% M01iS£,?.A£l?lan-*0_---- Oüvelra, rua Lins'de Vasconcelos
_'.,-Í2Li;ít*?',-*'18MIM2-3*') — Paguem as taxas deV.das, :aflm de serauenqiao. .
«n^í?6* Joaiulrii dos.Santos, Morro dos Afonso•_!ri. (Req. 16371

;rt»^-'S_-'rSS._e"£ •!-'i*ta1ÍÍSo30$000-do artigo 56,; do Decráo 4560
do reíerfd<?De?- combinado cem o artigór 55 n. J3Í

Mi*afiR^Vâo ¦^-,í?sJ.1?!rTeira' ^a Marechal Jardim n. li.5'(Req.2203U6504). — Deferido, concedo a baixa. ••• .. -Domiciano Costa, rua Valença n..8 (Req; 2179116270) — Dr
íí^ífto^8» Ara*_° ,M2,d_F0*?' ru** Visconde ^ilva n. 55-A tReq.'^178118201) .— Pani Çoi-Joso. rua Alice n. 259 (Raq. 2177116250)
— Deferído 

E:trada de Santa 0ruz.'•*¦ 39,12 (Rcq. 1582|12223.

Os alugueis com mais de 3 meses, só serão atendido»,quando reouoridos e mediante recibo.: aienamos
etetando}óAOdo0-l^^^^

..-, J. PIZARRO FIIiHO. Sub-Secretario.

e»^,» - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS:,
numerw? tolfXTfof* 

9-v**.P!<W?-*Sj™*m^.doo seguintes

cliequ^dèTaBam^tÒ!'*14 ^a sem-a ^eaontaçtio ;.do ultimo

.','. : M?rio...Lago, Subsecretário.

,,. 
EDITAL :' ¦¦--,'. ¦'. ..

'.;-.+£ ^°a PupUcc.jpara conhecimento'. das iritórc_-adõf. que a»
S.__-»d0'«,llS ° ü3 A-vt-ibTo; 03Siotí;a i-espou.abiUUÁtie do Mou.epi?'
S__" __«-** Paean-?n.1;*' ,?->. aluguel tío pi-dlo aitó ó ruu Bela dèSao João^n. -33, loja 2, de prcprie.lade do Sr. -Ellns Mollo da
Sí^^gS?í„XÍst _ n?_-supra cU2áíí ,lac*- o inqWllrio Sr. Dlo^islS

M^teíS"?».6^!1^ S51* d,_'Md*>de«cuportcarS_ínuMtc^al.
ioo«MwitePi0_dtt-vEmpregados Municipais.; em *7 de Outubro de1086. — J. Pisarro Filho, Sub-SacretarloY - u"":.f\.-

EDITAL; ,',,:;

Á*^ MÍm^Jlér,l_;d __u_ o,**1"» SMetra b) do Decreto n. 
'3397, 

de 9
í„/Ma_.i_!Í9Ü? dá dlrelt0 ao contribuinte para o enierramento deavós, pais, esposo ou. esposa, filhos, irmàos,. sobrinhos, netos, so-gro ou sçgra, noras, genros, enteados, cunhados, tios e padrastoou madrasta; .,>' .*•,¦.'-.- - r
.-..Considerando entretanto, que- sendo esse empréstimo deiti-,nado ao encerramento, só. poderá èle caber quando táls pareíftesvivam no dependendo do contribuinte que o requer; •T"Considerantío, ainda, que a interpretação liberallssima,1 atéagora obnervada.além de {ugir.ao claro espirito e à 'íeS«'tí_ ld,favorece o^ pratica de-abusos lesivos aos inferesses do Montepio écontribuindo çonsltíeravelmente para o retardamento dos empres-«mos mensais, pêlo exgotamento do capital ^disponível .para ocumprimento desse e-de- outros encargos. -'.T".'¦'• '*,"*,;
,,. O Consellw,Diretor, em «essào de 3 do corrente, resolveu «auè

a partir desta data,'só se facultem os empréstimos para funeral o
que se refere o art. 68 b> do Decreto 3397. de 9 de MaiÓdeWSO,aos contribuintes, do Montepio, quando requeridos para o enferfá-raenfo dos parentes indicados nesse dispositivo, que vivam ho'suadependência;1'-'-,->.'-.'..•;; ... ¦-'. —-,..,...

;. Serão assim considerados,.o esposo, os iilhòs menores! Wí--lhas solteiras, Inscritos na lista de íamllla e os demais parentesreferidos, quando inscritos neste Montepio, com prova de que vi*vam as expensas do contribuinte. •¦:¦ ¦ ¦ '.'¦•»¦ :•¦
- .:•'¦ Essa Inscrição -de lfl de 'Outubro 

próximo, em .diante, nâo do-
dera ser feito posteriormente ao. oblto, ev terá admissão mediante
atestado da. autoridade policial, que declare. viver o parente is
éxpehsas do contribuinte, residindo no mesmo lar. "-.,

Além dessas exigências de inscrição, deverá o requerente bro-var o grau de parentesco com as certidões necessárias; junton-do-as ao pedido do empréstimo. . .-..-. -.-.-•
. Em-8 de Setembro de 1936. —. ilnfonip Campineiro:Rodrigues.

Presidente.

E quem o refji-ldo laioval preteri'--dtt.- aryemator -. -dovera»- compwecer-n» referido dia, lugap.ae»jhura ácl-mu clf.il-_;nBdci_. arlm.-du'. iflillzii-tea praça e èer o mesmo vendidoa r qqcm. mais der fl.r.malor- lançocerpoer sobre a avallaç5t*. ficandoo arrematante obrigado ho ato „vendi t .exibir '«o.'.-préço 1-dn tnesmaou dàr flador Idôneo qutf garantao Juízo. E para que ¦_• a 'noticia
oheguo eo conhpcliiwnte de todos-mandei paesar o' presente e riiàlsdola.de Igiiat* teor quo serio pu-bl.pados e afixados.na. <form,«i.«,da
lei.. Dado e passado heft-a Cidade.

,d_o. Rió.dé J.-rirelro, aos 8-de óu-iulj"õ. de 1033:;:—.'¦ Eli, AntônioNunes da .Aguiar, eicrlvap o-esorr-

- IC S6Í23*

¦ EDITAL ¦'
f.rt.2 9 Ki0t de Saneamento, leva aó conhecimento dos proprie»tori^ de cães. que o-serviço Anti-roblco continua sendo executo-
í0*,.,_ari5nie,nfe das nÁAA »- -»o»"as. na Sècç& dc limÍMa PUbUéa^a ruo Tonelelros n. 260 em Copacabana. >-""V"«* truoucu,
.. SL-h^ £a°. Ucéneiadas poderão ser, matriculados e vacinados

nfSrifi ??_0 *^l0_ 5un#narlos desta Repartlçfio.'
Prat?can„°de o„!„i8 

de -°^tubr. dfl 1Sm.M *arí™ Furtado,
OScial. ' ' °*lc*al* ~ Visto,. Emanuel Nunes Guimarães, 4fl

B^n'° 
w_^A_íi-^° ^£nA™h"°s ^--^wsÇrtre^os.coMEBcrAií,FEIRAS LIVRES, IIERCAD0E PONTOS «E , Ç|_BA»QUlf- E DE "'

_. _ ', ' DESEMBARQIJB , .:¦-.»" - .'(:-"'""VsViír^-. _':'_ '; \ ;':it--i--tc^-:.: '- r-v^D.a 7 tjo corrente: -»".:.- v. ¦-¦.- .-..',-.

. BOLETIM N. 100
nosignaçãoi0 

'* r"**"M ~ EK'B » 0VT™° BI 1W8'- '¦ 
-

ccnCò^.ff^&^C.sá0 AS11° Sí-PWclsco de;As_s o

d- i?_et0ri?ntdí;„ív_istSc,a Socla* e 
"Previdência, 

8 de Outubro

* 
'-." ' EDITAL

Ceixiterio McmcirAi, de Campo GiiàhdÍ'-','-='

f]-.»^_Í]ffrt_,x"'n-? . os-Prasos dos sepulturas abaixo indicadas

SEPULTURAS RASAS DE ADULTO
Sujeitas "A taxa

.'.-I ... j A
1.-3- Nomes Ns. I

V'SÍ. '. í-,-P-*nda Reis Caldeira1.65? | Roialdo Espirito Eauto1.06J 1 lLiineilnda l«'ranclsca de
I Camacho

1.633 I Renato Pivatéle
1 fí-íl A .-.*«.¦.(„ -r-t.1.631

1.GG2
1.663
1.631
-1.635

1.CS3
1.6.7
1.6.13

Aníonió Píniãndes deMato.
Ro.alina Mendes
Sebastião Luiz vie.ro
Balblno Burgnes
Antônio Alves -los San-
tos
José-Ferreira ia Silvo
José Gonçalves Iiocha
Cândida dos Santos

Nomes

1.669
1.670

1.871
1.672
1.673
1.674
1.658
R993
R493
R422
R476
R437
R994

Domingos Fcrnandas
Jand.ra Guimarães Go-mes ..-..., .-j-^;.,;
José Cardoso das SantosMarieta Antonla Sjni'13Inacla Maria Prtiòl_s'mi
Aníbal Ribeiro de SotwaHsnrlque Jo=é do AmaralClaudlno Pois Pcrrüro
Roberto da Silva Alves'João da.Silva LelbãoSérgio de Freitas
Teresa tíe Souza Rangel"Oi.vla Pal3 Ferrehà

Do feira de Copacabana barraca-íi.: ir>0 v
Da feira 4e Copacabana," barraca n. 16S0 

':'.
Da fe.ra dc Copacabana. Larraca n.- 329 í;
Da praça Lopes, T;ov£io • n. 236 ...Da.-praça Lopes: Trovão n. -81 ...' 

"''
Da praça Lopes Trovão n. 27...-...,. .'"

.; aves
ave
ave"
aves
ave
ave 9 - oves

senao?ram 
remòrtdaí Paro o. R*m-b' Saüdo&o 68 aves mortas.

Do Mercado Municipal, ruà V ti: 9' •¦'•

Do Mercado Munlcpalírua XV ri;-43 ''
Do Mercado -Municipal,: rua V n." 24 

*.'

r_ X_-Sa5° Mu-uo-pal- 'PWÇa Central 1Gív. tüV-sZâ- iVTT.y' , pií'\a uanirai iu
S° rMercado Municipal, praça Central 6Do Mercado Maiilclpal,Tua Vil u io -
Do Mercado Mun.efpal, ruo y n. 2. 

'"

rl- ií'fTG-&da Municipal, praça Centa-al 8
B Mauá Un P '' P^Ça Cinír**-. -»'
s'...Diogo':::::;:;::::;;:::;:;•¦;;;.•;•.-

SEPULTURAS RASAS DE INPANTE
Sujeitas a taxa

-*=a!S!^*S^=^^5=aSBaSBSHI

Ns. Nomes

R1.513
R1.515

1.212
321
503
635
881
U03
905

1.213
1.214

Newton ''¦•"','•
Newlon
Mario José Bento
Luzia •
Luzia de Oliveira Castro
Maria Antunes
Paulo Nogueira
Ademar da Silva
Laurentina
Jaime de Souza
Recemnascido

1.313 I Nelson Josi -_3U.-etiço

Ns.'. Nomes

1.210
1.217

1.219
1.220
1:221

1.222
1.323
1.224
1.223

Antônio 
'¦' 

de Souza
Alexandrina Lulaa oeOliveira
Leia Pereira Doria
Maria Sulina
Maurlsio Pereira Tar-raque
Feto '. '
Feto'., " 

,Dalvá Súzsho
Antônio de Oliveira

INDIGENTES

|
Ns. Nomes n3. Nomi«

*•'•*•" 
j g-*- 1.218 

[ Feto

io-«Dir.et_ií-det*ssi-i*Bnc--* Saciai e Previdência, 3 de Outub4 <i-1936. Jcsé Deschamps Baster, Auxiliar _« B_5. «í» .?,._Confere. Jtfarta Hilafio deSáH.c^ha.l.'0:Ídai J' Cl*^*

(X)
EDITAL

Cem-terio Mu-mcipal dc Santa C»n«

f/..^.,?Ü4 ext.ntos is prasoa dos sepulturas abaixo indl^adoj'
_3_-a_ ávidos cs lutere-iades de quc serão elos ab-itas â «u À«ua 6 de Novembro de 1936 não forem reformadas. • té °

SEPULTURAS RASAS DE ADULTOS
Sujeitas a taxa .-
,11

Ns. Nomes Ns. ' Nomes

575
577

•79

S81
583
£85

Euridice da Silva
Evarüio Manuel da Pil-
xâo
Teresa Maria da Concei-
çio
Esteia dc Lourenço
Csrolina Moria da Silva
Silvestre Gomes do Silva

587 I Agostinho
I Penls

583

591
1.093
1.720

de Almeida

Virgínia Fernandes ca
Costa
Antônio
José Dlss
Ernssto Ferreira dt Silva

a.ves. e 1 caprino
aves
oves
ave_
av«*_
aves ' :-"•
aves¦caprino
ave.3
caprino
aves
aves 68 aves e~~* 3 caprinos

mérS 
í*r*lm «n301--""*-*- ave^ dosntes rios ...gulnte. estabeleci.

1061DlllfWeC2_^abana' b.a?ra:!as ns" m'2i0' tòifài, 749,¦¦ 
^^oí^is^^^\i.-:;:.::-.Prat_^°af _S„k8 __ ^KftgSi *%&£ iY-^ ^«^

resatío. do. Aiqulvó e Estati-ticíi! ?ebei9 Pmheiro; Enoar-

JUI20 DE DIREITO DÓS FEITOS DA FAZENDA
MUNICÍPAlA

YÜÍ;^^HÍ#Ífe^
g__SíSJg*^n^___»_fí^
zentíaí.M^Pr^.ifo.r^ e ^m°- ^'da P***» - A Fa,«|

P««_to°! 
-^i_l!ÍS? 

_x,V<5on*Pal«rof Brasil. : 
' '

«escrito — Alberto Arlindo tíe S«:usa. •
ÍhÍ^T Dr> DeUo Guatnná de Barros.

ton^LSâ<_Stai§í_;neÜ'a *»*?"<¦*- Marcos Konder. An-

. ^£Sffi____S_J_S£SfsrS^PSIESSS^S»'^
Biíu_,lencla,en-g-rpu-ce ás qunzê horí_: aM*'

Pinft^BrífoWaí"* ' °B Out>"-ro de 
^«- 

- Pelo E^rlvSo. Jorge

MONTEPIO DOS EMPREGADOS MUNlCIPAjS
CONSELHO DIRETOR

,,-t Expediente despachado na sessão réoRaada -
cm 3 de Outubro de 1936

- . . -.,.. , D-:s-'A.---aS OO *H. PKES1DENI»
ri. ^2MslQ^•|¦,?1?, T"-***3,!*-* (***•*»• U«|3Í) - Prove, por meiode certidão poUtaal, que Miguel de Sousa Teixeira vive a suas ex-p= n_í_s. i
M—H5rde_f_ 

',d* Manuel Ferreira- de Sousa <Proc. 31136) — itx-p^ç_?_,0.t^u-0* na -----«-a do voto do Conselho Diretor.
mm. ™™«lr*_s de Conceição Maurt OProcr 601|36)" — Indeferidoem face do Voto aprovado peio Oonacho Diretor. A
toH^tA*^ 3«ene<»:t<> (Proc. 1S44I36) _ Aceite-se o documen-to, na formo do panec.r.
m,^rl\_íLn«da C,2_*- ?rmen---1 <Proc. 1411:36) e Clbei. Goulart
•flho blrefo? 

~ Deíenü0' ?a Mrma d0 «*-* aprovado pelo Con-

0 FORO
FALÊNCIAS E3 CONCÒR-

DATAS . V; '-..;.

FALÊNCIA DECRETADA

Galo B_r_ta & Itonseca Ltda.
Pelo-Juiz da, 6.» Vare Cível,

por úespacbo de ontem, aten-
dendo ao requerimento de J. M.
Nulo íi Cia., cred-i-es tia Impor-
tancla.de 4:213S300, representa-
da por. duplicata, tol decretada
a falência da firma supra, esta*
bjleclda á rua 1.9 d. Março 110,
com negocio de construções, fl-
xahdo o termo legal a partir de
8 de Julho ultimo, eendo mar-
ca do o praso de 20 dies para a
habilitação dos credores, que.de-verão comparecer & aesembléla,
no dia 7 de Dezembro

ASSEMBLÉIA DE CRE-
DORES

¦ 
' ' 

- 
' 
/Perante o Juiz da lfl Vera Cl-

vel, realiza-te hoje a - iseèjnblélá
de credores de J. M. Vaz.

J JÚRI
Em se_4p: -c-dlnària do ,T«rlbú-

nal do, Jiirt, 'Rreeldlda,: 
pelo. julaEurico /"Pálx&o, réallSao-ee -hoje ó

Julgamento -_do; !réu Erasmo Ms-chftdo RsâOí ¦ qúè 
'• reapbnde parcrlme-de homicídio, • ..' ¦

A acilsaç&o eerá feita pelo pro*mo toa-. Rufião de Góis e adsfeéaestá a .caígo do advogado Rena-to Otávio Brtto de Araujo. '¦¦

SUMÁRIOS Y-
Serão realizados, hcle oa • ee-

gu.ntea sumeriü.:
_1.» Viva. — Çesàr Gonçalves de.Freites — Joeé Gomes des San-tos — Jairas Farosira Dlnla Jc*ê Clprlano Vega — Joeé Mo-reL_ e Davld de Castro Raul-1'ms.n.

Arl^onlo Dias doa Santos e An-tenio José. Osório Teixeira- 13.» Varo — Alexandre Fron-olíoo de Oliveira. .
«i.t ^"^t "_ 

_-o»lo- Tavares de
«1™ 

"m1!0** 
^auJ- Costa Mo*

_ra T __*S6 Brunsteln da Sil*va e . José • dos Santos.7.» Vara — Claudioooc Paull-no Ferreira. -¦»«•.»
_„8-* Vara — Joeé Rodrigues da.Silva - Antônio CardoéJfíSeto-- Francisco. José Frútuot- —

_o._s. PranoUcc. Alves de

EDITAIS
«JUÍZO DA d» PRETÓRIA- CIVEL

Faz saber que no dl* 9 de Outu-bro próximo futuro, logo depois dèfinda a audiência, deste Juízo queteri lugar ás treze hoias, no Pala-
cio .da Justiça á rua D, M-anUòl,
o porteiro doa auditórios, João•Mer. _es de Brito ou quem Suas
vezes fizer, ha de trazera publico
pregão de venda e arrematação o
predio á Avenida. Suburbana nu-
mero 1.979, pertencente ao. espia-
Ho do finado Manuel Jacinto dor-
rela, ..cujos característicos e&o ós
seguintes: -^- Predio ««obradado
A Avenida Suburbana n. 1979,
feltlo de platlbanda, tendo na fa-
cbada dois tnezisanlnos ¦ gnadeados,
Iduss Janelas, uma porta e uma
escada cimentada. Construção de
pedra, cal e utna. vez de tijolos,
portais de madeira, coberto de te-
lhas tipo francês, medindo 5ma,50
de,largura por 7ms,75 de comprl-
mento, o puxado 2ms,20 de lar-
gura até a exteneão de .' 8 ms 90
onde alarga pana 3ms,46 por 3ms',60
da comprimento, dividido em duassalas e 3 quartos assoalhados eforrados, cozinha, W. O. e'chu-
velra, cimentados. Este predio ne-cesslta de repafos e se acha edlfl-
oado num terreno que mede &ms,50
de largura,por 2Sms., de comprl-
mento;.fechado por muro e folhas
tle. zinco, tendo na frente muro,
gradil. e utn portão de ferro, con-rrontando de um lado com o nu-mero 1.981, do outro lado e íun-
dos com quem de direito, sendoamllado em Rs. 20:000*000. Este
pçedto_.líol adquirido pelo referido
de cujüs a Elias Abdallah Ger-
dany, em 23: dè Fev. dè 1921, emnotes do Tabelião Lino . Moreira,
Livro n. 70, fls. 94 e será vendido
para correr- á«>. pagamento das
custes e percen-tegens devidas e eocredor hlpotecao-io Hlglho Alíonso
Esteves. È quem o referido limòYel
pretender- arrematar deverá- oom-
parecer no referido dia, lugar enora acima designados oflm de
reollsar-se a praça e ser ó mesmo
vendido a quem mais der e maior
lanço oferecer sobre a avaliação,
ftoando o arrematante obrigado no
uto da venda a exibir o preço da
mesma'ou dar flador Idôneo que
gtwanta o Juízo. E para. quo a
notícia chegue ao conhecimento de
todos mandei passar o presente ettssim dois de igual teor qus serão
publicados e afixados ná forma dalei. Dado e passado aos 17 de Se-
tembro do 1934. Eu, Antônio Nu-
nes de Aguiar, escrivão-o escrevi.
Edmundo de'Oliveira Figueiredo.

(C 65004

. EDITAL 1 ~

JUÍZO B*. DUIBITO DA SF^IÜNDA -
..:,¦,,- .'.'MOA -DE- AUSENTES :,.'•'

rDe convocação!,de herdeiros .- b¦interessados cora- o- prazo , de -' 180dias dj. finada Adella Leal, na fo •-
ma abaixo,:— o Dr. Edmundo d.
pliveiri msuéü-edo, Ju:z Ue Dlrèl-
ÍS_ _ 

'•Ç-;,»Sfã''_<-e. Aueantes -testaCidade do Bio Ue-Janeiro, etc. —Paz, «aber; aos qüè: o: preseh tè- edi-tol-de.'convocação de ; herdeiros 'e
interessados com o pra_o de 180dias-, virem- ou dele conhecimento.tl\-eremi quehsvendo falecido nes-ta Cidade, Adella Leal, sem-deixartestamento, ascendentes ou des-eendentés conhecidos foram òs seusben» 'arrecadados por. este Juízo.Pelo que cltò e'chamo aos herdei-

,ros da dita finada ou aqüeen ln-teressar. possa. e dita arrecadação
a comparecerem: neste ..¦ Juízo . no
prezo :dolma3 marcado afim. de rè-
;quetBrem;0.qu'e. for^a bem de.çeus
dlreltosy.-' E:- para, què.: a, .nótioia
chegue ao conhecimento de todos
mandei passar o. pesente e mais
dolB 'de Igil&l:: teor qüe 'serão 

pu-
bltc&dos- è"ojflxsid65"na .forma da
leli"Dado-Cpassadò nèèta-Cidade
do Rio de- Janeiro, aos 3 dlae- do
mês de Outubro de 1936. — Eu,
Antônio Nunes de Aguiar, escrivão
o'-èscrévl;¦¦¦•—¦ Edmundo de OUvci-
ra rigueireia:i s.. --.-.• (C 56421

27
iium interc_ante CònuiirÉü neVitrinas, com' prêmios elu ru-
,w1v°„pnra ps-.n-us ornamenui..
tico -s " "° e°st*> -esl--

'rf-133'iSíl1- ° dlf* *•>-• l»auguraçaoao ansiosamente -esperado cer-tftmo estará aberto ao pubUcoo Salfto Carioca do Bolas Aries•io qual serão expostos trabr.llio»(Ips nossos artistas de renome eoe outros qiio .. apresentarão asprimiòlas ..dó., séü, talento pro-mlssor. *

t; F. Central do Brasi!
„« _..-.»..._., .:v.,.«ju.-iaT. • A. estaçfto D. PedroII forrip-
VúelZdj?*™1^0 

de :qtrJr£Fkh^ 'õntán, por conta doa d.

ÓS QÜÈ VIAJAM
:'-A'Y-'.,^*(5--<P"AR,,;;:.-;

PELA OONpOR'

, Procedente'^d*'. Buenos Àlreey
chegou ontem, a esta Oapltal, o"Tupen", da Condor, conduzindo
os seguintes iJossagelros:

De Buenos Aires; cs'Sre.-Robert
Ornsteln, Jaime Rotmen, Jorge
Rulz Olano, Hos-tensio Felllzarrl,
Carlos G. Vlchéra, Juan Leopol-
do Senz, Osvaldo Reta. Ciscar de
Dovltlls, Agustln Coeso, Mc.ieós
Emilio Reuben, Angel Fernandez
e Joeé Pascual. Sadi; de Forto
Alegre, o Sr. Alberto Karlson; de
Santos, os Srs. Fernando Leite e
Jorge Chury.

O mesmo avião seguirá hoje,
com destino a Porto Alegre, con-
duzlndo os seguintes passageiros:
par» Santos, os Sus. Joaquim
Bento Alves Lima e esposa, Sra.
ísaura Teles Alves Lima; Anto-
nlo Silva Teles, Edwln Kappel,
as Sras. Ana Alves Lime e Lucle
Veiga; para Porto Alegre, 06 Srs.
3Dr. Daniel Krleger, e Rodolfo
llopf; paia Paranaguá, os Srs,
John Dòyle -Glllet,- e a Srtá.
Me_-y Bevam.

PELA PANAIR

* —--—-.- tAVA tvuuitl UUo Ul**.veiros Ministérios. 29 passaeensna importância de 2:366j700.
i-1.3-**?.. Requisições foram assimdlstribuiaas: M. da Guerra, li
passagens, na importância dea8BSB00;-M. da Marinha, 2 porl20S0Uíi. m."' da ¦ Justiça, U na
quantia'de l-.Gõôçaoo; M üaViaçãb.l a l^esdOOíM. do Tra-'ballio, a- no total àe :08$000.

¦—'A renda industrial da cen-trai. do Brasil, inclusive as es-tradás1 dè refro-liliadas, no dl»'7 do.corrente; átlngíú a impor-tancla de. aôl^eascoo, para me-nos 330:68t$800 do qúe em iguaídata. do .'mui anterior.'..tK0 Serviço cie Sobras, loca-lipdo na estação. Marítima, daCentral do Brasil, tfem sob sua
guarda os seguintes" objectos en-contvados nos..trens:üia estaçãode Norte, l .guarda-chuva; n*estação de D. Pedro II, l cam-Vete, 3' Euardas-chuvas, 1 cha-
P6u de^liomem, i par de chi-nelqs, 1, bolsa còm Um oeuio, 1pasta com. papeis, 1 sobretudo,',- embrulho còm amostras, lsacdi ,cpm. roupas, 1- vallse comroupas b ínlúdezõs, i íiv- co-merclal, .1 par de luvas, 1 som-brinha; om B. Horizonte, 1 em-bruino com^roupas, 3 guardas-chuvas. 1 embrulho com mapas;

-na .estação, Marítima," 1 maleta
com diversos-objetos e-um amar-rado. com roupas. A, '¦?;¦

BDITAL

JUIIO OE OJOE1TO DA 1» VASA OU
OR1-ÂOS _ ADSENTÍS

. ..... Cortorio de Autcnte, "'

O Doutor' Joré Antônio Noauelra,
Jtt3z de Direito da l»-v«ü-« <lqÓrfãos e Ausente* do DisU-tcofederal, etc.

Paz saber aoa-que-o presenteedital virem ou dele noticia ti-verem, que por ette Juízo e Car-
torio do escrev-âo que este subscre-veíol procedida a àrrèoadaçSò dos
prcdlos ft Ladeira do Castro nu-meres ' 189 e ..lSS-A. pertencentesa ausente Elisa Medeiros" Jorge.E. de conformidade cem a Lei, citae chama todos óit Interessados a,no prazo de 330 dias. virem a Jtüzorequerer o quc for <lo Direito.-Paraconstar mandou passar o presentee mais dois de Igual teor, que serão
publloadcs e afixados no lugar docostume. Dado «passado nestacidade-do. Rio de Janeiro, aos 18ds QutUbro.de 193B. — Eu, Luis
Gonzaga Malhelro, escrivão, o "sus-
crevo, — O Juiz ds Direito, a( —
Josó Antônio Nogueira. (O S6433

EXPEDIENTE r>0 DIA 8 DE OUTUBRO DE .93.
, _.-__: mspacbo* no et. tasaamemAcoclo Mjwrtlni Nunes (Proc. 2373J36) — Prove o alefâdo uormeio do certld&o da Delegacia ds policia local. "-«¦•K"* i«

«h.í.;^00^^01-11*0 a* Sllva <P2d«lro,da Diretoria de Enge-
no Montepo 

0mP*reÇ* C0?a ÍOda Uf8«nc:a A Secçáo de aluguei

ao MoM-pio°rUnewa:d 
*'cjunha (Proc* -•-•'-.3-> — Compareça

A.mSü™*10 Ço— Pl-bo (Proc. 1362,30) — Prove o parenteecodentro em cinco diaa. tm^^utmtt.-j
?-„Í?^ino ^-^---S---30, de Melo (Proc. 1330.36) — Prove o paren-tesco no pras» de cinco dias. - t~*™*

Martins Bueno de Andrade (Proc. 1347136* — Veriflou* aconta corrente levantado pela Sscçao d- Controlo
.,,_ <_rla?d0,£!_eira..3lí., Costí* *Proc- "M'36*, Celestino Geraldodta Santas (Proc. 1473136), Alberto de Soum. (Proc. 1434136),Hlas Prancla-o da Silva (Proc. 1430;38>. Euclides Paula Barbocá(Proc. 1376.36). Ellsarlo Gomes Leal (Proc. 1315;36) José Custo-do Lopa (Proc. 1206136.. Alberto Rodrigues (Proc. 130135) eÁlvaro Ptdro Guamelll (Proc. 1329,36) — R2stituam-se os do-cumentoe, mediante recibo. •-

¦_ 
PAGA5UENTO DE ALUGUEIS

Serão naitos hoje. dia 9 (8° dia ntil). tn aic*rae_ relati-tos aos contribuintes afiançados da letra "J** — Urro 5.

... EDI- AL r -..,..

J,1*,*, .'1* praça, oòni - prazo de 20diü para venda e arremataçãodos bens penhorados por Fran-esco Soares Oo.rr'::a' na ação exe-
çutíva contra o espolio de JoaquimPinto.

O doutor Ni.«_:au . TòlentlnoGonzaga, Juiz da" 3» Pretória" Cl.vel do Distrito Federal, etc.Faço-saber aos çua o presente'edital da 1» praçr. erm o prazo deao dias- vfrem que no dia 27 doma* de Outubro oroxlmo, após aaudiência do estilo que tora lugaris 13 l|a ho*es, no Pretorlo «toa rua dos Inválidos n. 162, ondefunciona este Jblzo o oficial de
Justiça que e.-tiver iervlnd de
porteiro trará a publico pregão dcvenda e arre .natação a quem mais
der e maior lanço of*r;cor acima
do preço da aval!, ção de rél»
2:200tOOO cs bens penhoradóe porFrancisco Soares Jorrela, na açáo
executiva contra o espolio de Joa*
quim Pinto e quo se acha descri-
to e av&U&Cj *s forma eegulti-
te: O direito que te-i o espolio de
Joaquim Pinto, como com- -dor,
no contrato de compra e vinda a
prestações do terreno sito i rua
Gonzaga Duque n. ---A, qua mede
de largura na frente nove metroa
e Igual largura r.n Unha doe fun-
dos, por oito metros da frente oos
fundos, onfrotando do lado dl-
relto oom o predio n. 24, do lado
esquerdo cem fundos do predion. 56, da rua Tuplnambá, e fun-
dos. com quem de direito, cujo
contrato foi cel.Lrado entre o e*-
pollo dè Joaquim Pinto e Lu!»
Rlcilro de I33it.se Zellnda de Ma-
tos. Av." do direito e açio co
comprador no referido contrato
em 2:200fOOO (d«.3- contos e du-
7«ntos mil réis). Quem os mes-
mos ben. quizer arrematar compare
ça* no dia, bora e lujar acima
designados, cientes a* que t praça•erá efetuada m.d3ante pagomen-
te. à vista ou flador Idôneo portres dias. Para que chegue ao co-
nh.clmento de todoa e dc q'..:mInteressar poesa, mandei pas_ar a
presente e tnalt dois de egual teor,
que eerÀo c*lx&< «a na lugar â« *->•-- »-=imo -*% »mcnia_ noia meza»
costume e publicado na forma da i n3nc_ - duas Jsnel.s. entrada "la-
Lei. Rio do Janeiro. 30 de Sat-m- teral por um portãa tíe ferro.bro de 1936. Iu, Alberto Toledo r-»......._«_ a. _____ —, . .....—
Bondei - de ticlo, ea*i: ' - o subs*
crevo. (a) — Nicolau Tòlentlno
Gonzaga. — Está conforme. Pelo
escrivão Lima Braga, escrevente
Jurfmentjo. (P 271*4

EDITAL
JtJIZO BS. DIREITO DA aCOUNDA VABA

DK AVSQma " '-

Do primeira praça com o prazode vinte dias, para venda e arre-
mo tação do pred3o.e nspectlvo tar**
reno á rua Barão dc Pir%s-3nunga
it. 41,- pertencente aó espolio dá
finada fiaria Jn.»é Faria da Mota,
na forma abalx,».

Ò .Dr. Edmundo de OUvelra
Figueiredo,- Juioo de. Direito iU. a»
Viii-a.ds.Ausente» desta, Cidade do
Rio cie Janeiro, etc. — Faz saber
aos qus o presente edital do prl-meira praça ocm o prazo de vinte
dias virem cu dele conhecimento
tiverem quc, no dia trinta do cor-
rente mia e ann,' logo depois de
finda a audiência deste Juízo quetera lugar te treze, horas, no Pa-
!.*-c3o da Justiça A rua D. Manuel,
o potêlro daa auditórios Joáo
Mendes de Brito ou quem auas
reses fizer, ha de trazer a publico
pregão de venda e arrematação o
predio e respectivo terreno sito t
rua Barão de Plraailnunga. n. 41
(quarenta e uin), pertencente »o
espolio da finada Maria Joe. Fa-
ria da Mota, cujos cara_»r'.«t!cos
sáo os seguintes: — Predio as-
cobradido á ru* Barão de Piras-
sinungâ n. 41, feltlo de piatib-n-d.»., tsndo ou. (achada lols meza

Procedente doa Estaçíós Unidos;
eom escalas pelos portos doNòc-
te do Bra^||,e,.ameílS6qii ,<aitem,Os 18.45 hoVàs, no'aeíopó_o''aa

^onta do Calabauço, a aeronave"BjasHian. ,Cllpp<;r:;:,4_i," Pap_,A--ie-
rfean: •Airways, 'trazendo 

;ps", *t-gulntes -paísagelròs: 'dé MlamiNcetor Moura Brasil, John H.Rogeis, Vladlmlr ¦ P'. ' An-aniefí,Paul T. Adams, Sra. Alice Y.Adam» e H. D. Slnger;' de Be-lêm do Porá, Álvaro Dias da Ro-cha e' Salvador José da SUva;do.Recife, Ernesto Szllagvy e Dr.Mario Camai-a- da Mota; da Bala.Kdgor-Ribeiro de Brito e Rolandílrodc; e de Vitória, Osvald O.GulmarSes e-.Georges A.-Jolsson.Prossegul-ndo a sua viagemMiami-Rlo-Bueno6 ÀIree, partehoje, ás 5.30 horas, do aeropor-to da Ponta do-Calabouço, a ae-ronave ''Bmzilian Clippe-r", daPan Amérloah .Airways, conduzln-do oe seguintes 27 passageiros:para Santos, Srta. Regina Lessin-
para Porto _AIesi__, Dr... Peixotode Castro, Sra. Zella Peixoto Pa-
a^?; _:,lrla„HeI«na' 

'Pamare«,
Anitml Furo, Edgor Maciel de SáDr. Francisco Xavier dc SousaEucharis Brasil Mllano, Caio Ne-vas Ciselho, Dr. Protaslo Vargas
rfía_,C,'0_í1'r_ V**-*Sns, Domingosda Silva Pinho, Rute Plnho.sfa.Mimosa 3Ferrandli Ricardo JorceMartin e Juan ...Ganzo. Fernan-deo: Para .Montevidéu,, Wllliam
^Jn!TCmr: 5, pn,T* Buenos Aires,Sra. Llllan P. Sylveuter, Sra. Do-
nanael- Eternandez, Charles b
^SS-?"I,,rVl!,?In*lir p- Anenleff,
R-fíti10-, Muellcr., Sra,. Edite . H.'Snvlle Uumpstone o Geortres TPetrognan!. *¦ '

Com rumo «yo Norte e Estadosunidos, páítè hoje, ás 6.30 liof-Sao mesmo aeroporto, outro' hv-dro stISo-, da'Pan American Álx-ways, conduzindo os seguintes
fS?-**?0,-.;^'¦**** Vitória,' SrtTW* ainelli; par» Bala; RudolfWj'-?.'---'*'»**?. Dr. cisar deAraujo e Chrlstlan Z\: Mathlò-sonrpaja Raclfo, Humberto Car-neiro. Carlos Aeeumção Moura' e
_Teâ_^Ct> Ra<1i,er de Aquino".pat.
l, ^----bAdo Pari, Stua-rt-V. st-
o^-í..P"» Mleml, James MoGulnnes» e , Thomas- H. chap

TURF
(Continuação da •pagina lt) 

'

DIVERSAS
Conforme noticiamos, ingres-sou ontem nas cochelras de Er-nanl Freitas, o tordllho PunnyBoy, o representante da coude-lana Paula Machado mais cre-denciado para representa-la noclássico "Conde de Herzberg".Para pilotar o filho de Faceiratambem chegou o. jocleey L.Gonzalez. .

Pilotada por J. Canales aesplendida Nha exercltou-se on-tem na distancia do seu compro-nilsso. A füha de Nadine, tonian-ao na seta, dos 1.300 metros norcompanheiro, o nacional Mango,-obr-u a-mllha em 104-, contida,ao lado do seu eventual adversa-

_ — Poi afastadn deflnitlvamen-
Mim eilteuU>ame7ií.- a nacional
Í_.a _¦ -lha de Tomy e MUadyserá, dentro em breve, enviadapara o haras S. José.
rf_~_£s. Pr°S3ramas das corridas
MmD?mÍne°..e Segunda-feira, as-aim como diversas noticias, en-
n?Mn^se P\"-»o--«-as noutrapagina, do suplemento.
„„T.Em PreParo, para competir '
-S°'Pla,f i00 

"Conde de Her_>Irgr,o paulista Premiado exercltoüsé¦esta semana na distancia rie
J,6üp-metros.,,0 filh_ a>Aymes-tijjr--.marcou 1Ò5» para a mUha.Procedentes da Paulicéa in-
d* Vüf^n ,na='^heèalaa vila Hípica, dois produtos riageração vindoura, atata-se d%Cadete um füho de Conde Luca-
Sue for»d'^v?' --«S

-—Em avião da carteira n*-..fí*_^5S_-_&E
quê apWJl.aráelXb0t2n-_oC!a,str<,

A; CONCURSO DE 
'*

FRASES SOBRE SANTOS
DUMONT

JUÍZO" DE DIREITO DA SEGUN-
DA VARA DE AUSENTES

De pr!moi--a praça cem o praro di
vinte dlss pm vend» e arreme-
taçáo do predio á Avenida Eu-
búrbana n. 1979. pertencente eo
espolio do :ic-:,<3o. Manuel Ja-
cinto Oarrel», na forma ebilso:

O Doutor Edmundo d»? Oll-
velra Figueiredo. Juiz de Direito
da 33» Vara de Ausentes desta Cl*
dade do R!o de Janeiro, etc. —

Coustruçáo de pedra, ctl e tijolo.,
partais de canlar.a e ds madeira,
coberta de telhas tlpa . franc*»,
medindo 4ms.l0 de largura por13>iru,3_ de comprimento, o puchs.do 2ma,90 de largura por lõms.EO
de comprimento: dividido em eo-
modo* para morad3a, soaihadoc e
forrado». depend«.tc3as lailrilhudes

_c c.<n?nt_cSsc. 5!at« pr*iUo n*ces--
«ila de obras e ae acha edlfl _do
num terreno que mede 3ms.55 de
larjçura por Slms.iS de comprl-
mento. confrontando de *J.*n lado
com o n. 39 do outro lado com
o n. 43, nos fundes com qu;mde direito, sendo avalledo ern do-e

Inaugura-se Segunda-
feira a IX. Feira Interna-

cional de Amostras da
Cidade do Rio de

Janeiro

feriado-nacional, realizar-se-á ainaugnraçíio da IX Pelra ln-ternacional de AmoslroB «a Ci-dndo do Bio de Janeiro, comuma cerimonia presidida peloSr. Presidente da Republica, coiha presença do Prefeito do Dis-
_.*°.__e_er*-1» Corpo Diplomático,
Ministério, senadores, deputados
vereadores, Imprensa,. ConselhoConsultivo de Turismo, ConEc-lho-' Consultivo dn Pelra deAmostras, representantes, dosCâmaras de Comercio-estrangel-
ras, associações comerciais c en-lldades econômicas do pais.. A" feira de Amostras de Í936
cabe. como poucas vezes, temcabido,' a' deslgnaçüo de Feira
Internacional, pois conta com acolaboração oficial .das goverrosda Argentina, Alemànho, Equa-
dor, Hungria, Suécia e .Tapjo.e.m pavilhõqs especiais sob, asrespectivas bandeiras, huma de-monstraçào efetiva das suasforcas vivas e.afetivos pela sim-
patla que provam ter pelo Bra-sü. «Outros países, como a Suíçafar-sc-fio representar em artl-
gos de sua producção Industrial
e de caráter rcqulntadamentc
comercial. Devido . oos esforço»,
da Cornara Portuguesa de Co-
merclo e industria do Rio dcJaneiro ficará aberto o antigo
Pavllhüo Português para efeito
de consumação dos seus produ-tos vinícolas.

Durante o período da- Pelra.
que será enesrrada. sem prorro-
gaçfto. no dia 15 de Novembro
próximo, haverá uns dlas-de'-
Hnados para a reall-açao do

Mis do Comercio da Cidade docontos de .-ila. — (Hs. 12:000»). Rio de Janeiro-, que consistira tradição da

A3 BASES DESSE IMPORTAM-TE OERTAME
Prprr.-^**°,ctl£S* abertas, na fce-

mana, da Asa», de 193H. ™
. _a . Julgamento será feito «v»

S^.^S°dS^-re
¦&__?* Clube- «----"na-se a con-tribiiir para a maior divulcacàc.
,no Brasil da vida e obra dnnosso-eionoeo patrl_o? cogn.^mi2"ad.0,° "*al da ArtiçaoT
-n;í,-_f „a?e-*,iue concorreremao prelio deverfio ser breves ox.
veSf^ • • - íac»mentc inteli-r.:

,,in)i-Íicilí,_alltorcs '--'•orao en-via-as á Secretaria.do TourlnçOiiibç, com. o sou nome, ente-
n^?;>p0I?,cio no "obrísscrttô. a uí-tjirnçflo "Concurso de Fraies so-bre Santa- Dumont".

4.' vps que firmarem a lrn.-3ecom ptcu.lonlmo. dr.-ci-tc en-
J-^-í fm ?nwlope íech-i-jo .-.t»u
ycraa(l--.iiri nome. escrcvoiitlo i-orror_ oi pímidonnno para-voniit-a-çao ultmioi-,
_3,-'i' Snt5r! v':t0T POdetA enviarmais dc uma n-ase. nSo po«3leriuoentretanto concorrer a muls tieum prêmio.

ti) serão automaticamente
anuladas sü frases não incdica_ou nao originais dos respa'-u-vo3 concorrentes.

71 tambem serão desclassMl-
coass as frases que nao \ersa-ren. sobre o tema Indicado noItem I.8) o autor da frase classiti-cada em primeiro lugar recebe-ra o promto de sootooo em til-nheiro. o 2.° lugar, o prêmio deSUOtQOO em dinheiro, e o colo-
ca do em 3fl lugar o de 200SCOO
cm dinheiro. •

U) as fraícs devem ser envi»-
dsa á-Sscretana do Tcuruig
Clube até o dia 17 do. corrente.• ln > o julgamento serã leito
dentro' das 10 dias" *3jue _e se-
auireni po encerramento do co:».-
r.ursn. por um lurl «»sco!hl(io ;:«.—Ia Comissão de. Turismo Acreo
do Tourini; Clube do Brosl)11). ss frases deverão enrvrrar
uma síntese da obra de Sjn'r_
Dumont. quer do ponto de vista
nacional e patriótico, quer do
ponto de vista universal, e:n
face do impulso que a sua obra
trouxe á cr usa do protrrcxso. da
rlque7-, c da' cultura do gênero
humano.

¦*-»>¦>¦¦—¦
"O TICO-TICO- _-"-O Tico-

T.eo" conilnna:- publicando ea
ci.pd_<. c ns pig-Rfis coloridas da
HIrt-oria P.itri.í d. wj Grand»
Cor.cur».-, Pctrotlco. iv»ta * u_a
da»; at.--.r5?s d. querida :_.'.ít%
nfartil hrasileirw, qu? é utr.l

ia lmprín»..
i

.'.¦":'¦_ 
"

. ,--i,_
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i-AMAlM SílINlCIPAL OÓ

..¦;.";.Ç-/-"_ ¦ v,'«fVÍ;t'.,4r;,y^/'*;\.'V\;-'
1«U«$UTÜRA-AHII0H

'tea da 91.' Sessão Ordinária, ém. 8
de Outubro de 1936

' ERESIDBNOIA DO _R. ERNANI OÍORDOSO., PRESIDENTE-rr*** .- ¦ .'. ,EM'.exercício
^"-/-hora regimental, ri. Sr.pr^^
Soares-é Julio Lima a servir, respectivamente, de •!•¦ e. 2 secre-
tarlos. .- . ,. , .'•¦''.;-.. . ., ¦

Fro<!ede-sé.ft chamada, á qual résmmdem- os j^-V«£&:—.-'S5_^u_ardoso. Alcêo de.Carvalho. Atttor-Soares,i oprrea
^travSéricri-^ta?Heitor ^lt*^, 

Henri^e MaggioU, Ju-
Uo Uma,Ruy. Almeida eTito Livio (10). :

'¦¦" t_.iv-_», 'rte. resnonder á chamada os Srs. Vereadores: Ed-
_*^_^;n?iíSSa^-lobre Adalto Réis, Alberico de Moraes,

^.^¦.uv-s 
"v^v-do 

^mt-í-Caldeírá 
"de Alvarenga», César

T^^^lahD FUhÒ^lEdu_Ído Ribeiro. Fernandes Dantas,, Mo-
%A%k _?»^_&és"ivan/F-ssôa, Jáhsen Muller, Ja-mus; ArauJoi^Je-
^&SidoV Jo_S* l-SS-. J«séLobo. Rocha^Lefio e Romero

^ffiíve^--umèro, é aberta a^stósfio.:':; . *;'.¦;'...;

íò Sr. 2? Secretario (interino) procede a Uçár-'«M, _c<d «to
. ssssdo. onf ertor.

irmsindtecetri o* Srs. Jeronymo Penldo, Feirnandes Dantas,
AzJZdTsantoTAl%^co de mães,.Adalto Reis e Jayrne
A*°0°SR.HEITOR BELTRÃO — <Sobre «'-Acto) ^.Sr. Fr?-
_ldè_te?--lfmdo a respeito dò íallecimento do I*-,Heitor Luz.
___?^oue fôr-^eUe uíT dos honrados notarlos públicos. BaWu
«homem° publico' e.^rios discurs«>s a respeito do' projeeto _que
«íSíu-Tii faxina belos caixeiros de botequins, no Jornal dp Bra-

:^9he-tó attri^WcTa^SrTVereador Alcêo de Carvalho, um largo
't6^Fint_n-nteeUvérií-í-el que. por proposta, hontóm. do Se-
'r_ib?^ad-.' Henrique MaggioU,' foi pedida dispensa de to-
Sétlcio pára- o Frójéçtó 168; •^¦Pa^.«»^.'^*lr^",I^.'
¦a' «sa ter ida*'_,' Commissào de Redacçfio, V. Ex. nfio o fez ngu-
ra? mí Ordem do 

^Dla de hoje, entretanto. íoi; approvada a

^•^SR%RE_roK-TE -Eol .e<jiierida dispensa^- inters-
Uclo h^*a*Me-alnto o poude incluirem Ordem do.Dia, porque
^^é^or«s__-_3_ logo aoHerminar;a,sessfio e as emendas eram
d___'-oF-rojedc Vae á Commissão de Redacçto para ser. feita
a «dM^df^egunda para terceira discussão. Será incluído
na Ordem do Diovde amanha., . .. .-.-;_:.

O Sr. Heitor BeltrAo —Obrigado a V»_fK» .
A -ronoslto. requelro a inclusfio, na Ordem dOi TAA,..aoe

pròjectòs, cujai énume?açâo vou, lêr ... ^d: «>e ac^ i^eftai«te-
mentó «n poder das Commissões. Pelo nosso Regimento, Art.30, ¦
S ConuSssao tem 10 dias para dar .parecer, epeloT 2°jdeste
ar^orri^cmer vereador pôde requerer a Indusáo do projeeto
na Ordem,dó Dia, Independentemente de pareceres. _-_,,.

São projectos de' minha - autoria, cujos números e emendas
vou ler?-' :

(Leiido)'':_.'•'....: '.•.;.' "Proje-to 134". '¦-

A-\:(interrompendo a leitura)
'Peço a-V..._i-»... a fineza de.prestar áttençfto. 7

. ' 
/:'. (Continuando a leitura)

.'.'. Dispõe sobre fogos de salto."
-.' (ínftsrrofftpeniío a t leitura) .. ..

Fotapresehtado, em 21 dé agostóV Lá sé yàó 47: dias e ainda
nfio tive noticias delle.' !"-'.'_.'- * j.-™»'»__.«..Outro projeeto, é o de numero 74, apresentado cm 7 de Ju-
lho. Já se-escoaram 93 dlás. Regula o. commerclo de álcool. Sfio
todos deste anno.

tricto Federal (Cd. Mario José. Phito'Guedes) — Commu-''r ulcando. que assumiu o commandoda Policia Militar do. Dis-'.. tricto Federal 2—- (Seiente. Agradeça-se)rr
' E *Íido, posto em discussão e approvado ;o:*"<^he''l,_S'!t*„?'

_30do Sr. césar Leite e outros, ém que solicita.arborisaçfio para
a rua Araújo Lima no Andarahy.

"' Annuncia-se, a discussão, què 6 sem debates encerrada,, do
requerimento n. 470/ dei 1938. ''».

. Sttb-nefttdo a votos, A approvado

A imprimir.
1936 —« REQtnSRlMENTO N. 473

i Reaueiro qúe a Mesa,• òúvidò^;-'ó:plenário,"rifficle ao: Sr. prer
felto^tertoo,'suggerindoillie «a necessldade-de fazer com que o
contenSto^do __mlnlst.-átivo' municipal, promova; em. ;Juteo com-
netente, ^urn protesto, no. sentido do restdvar.jw futuros in-
teresses dó Município em relaçfio ao contracto de fornecimento
_a_üa?firmadorentre o ministério da^^ Educaçfto e'Sau'de-Publica
ÍAr.InnriDfSoié'concélçfio; * Ola^eVisso- porque,;em%íacevda
L-FOra-nica^-taiéce ao Governo; Federal compeíencla .para con-
^tar em ^biné do Governo, Municipal que. por seu orgag.com-
í£te-te,TÃmara^Munlclpal.'^^nfio foi consultada nem ouvido, de
modo 'a ser votado, da; forma regular, lei especial que.ao me-
nó-f contrariasse ri__ecütlvo; Munfoipal a entrar nesse partlcul_r.
epi accordo. com a Unlfto. -

Sala das Sessões, 7 de Outubro dé 1935'¦'*— Janse»'-fttn«* r-
Cesw £e«r—A^t-édo Santos — Corrêa Dutra.— Clapp Filho
.-'«^'Arauic-.^^ •:-¦

Reouelrb, ouvida a Câmara, seja dado a 'uma escola mu-Vl-
clpàl o nòmeVdp professor Henrique Carpenter.

Sala das Sessões, 8 de Outubro-de 1936. — Heitor Beltrão. —
*r«ò'Lioto. v

Jüst_-CAçXo — O professor Henrique Carpenter, ; fáUeçldo
recentemente, contava vtate e ctacriáh-Os...de toestimavels-ser-
•rfcòs^re-tados. a instrucçfto» quer íederal, quer munldpal.

¦Ç?Na instrUcç-o -municipal serviu como Inspector escolar du.-
ránte'algum: tempo. Foi Sepols-dentista do.Instituto Seçund-rio,
cmm «n^e^-í^ubmetteu'a prova ide concurso para Inspector
naS-riO posteriormente Dentlsíá: Chefe,' cargo em que íaüeoeu.
G__-^ucador do-e-islrio: superior, foi membro do Consdho Su-
Sd-or d? B___<*,?professor-ca-heto^^
S^ílidade de Odontologia da universidade da ,Rio de Janeiro.
i^M^Snesto^esfo^lo íe .inteUlgente; o j^essor Carpenter
détou nSensino um claro dlíflcü- de ser prehenbhldo. . •

. 1936 — HEl»ÍDERIM_NrO;N. 476 "\

Ouvida a C_m_ra, requelro aiihseriçfto nosi Annaés do brllhan-
s« oS\_o- «O in-ble--. da pesca", dó «Correio da Manha**, de 8
dé Odtubro 

°e%36. 
_^i V_J-^tcria de -srande, inten-|e para ,o

DistridoTl-deral, à de orientação para a Administração Munir
C*pas_l_ dás Sessões, 8 de Outubro de;i936. - Alceu de Carvalho.

JusTmcÁçXo — 'D* tribuna. ::f í,y."v.

1936 — REQIHSRI-IENTO N. 476 ;

üieauélro aue a Mesa. ouvido o plenário.'sólldte do Sr. Pre-'MhB -u^provWenciasqu*? se f_-iem necessárias para^^ que
seja q_anto_.antes, prolongada até & rua Chile a Avenida- NUo
Peçanha. ha Esplanada do ÇasteUo. _ -.,to .

Sala das sásõés. 8 de Outubro de 1936. — Tíifo Livio.

tiT8Tn<i_______r. — O brolangamento «ia Avenida Nilo P«*çanhá é
.rnSoStó que^o^^"eV protellado. Nada justifica a

_?è-mcri ^Senteiri-it^Tinco-imoda, de dois ou tres velhos so-
i^^^SSSo dessa lnteressanlisslma «to&.dMUnMta

contida .no. projeeto de resolução'.n." 10, de 1936, e determinada
pela conveniência, de afastamento- dó; serviço, táchygraphlco, desta
Oámâra, dó» AuxUlar de Tach. grápho "Geraldo Modelo Garcia,
fáz-sp mister a Interpretação do disposto _al.»_ conclusfio do re-
ferido* projeeto ;• -- Considerando que a Interpretação da citada conclusão, do pro-
Jecto de résdüç&o h.0' io; de 1936, Indispensável á exequibllldade
dessa deliberação legislativa, oütrá nfió poderá ser senfto o afasta-
méhto definitivo,: para todos òs :effeitos, ido dito funcclonario do
.cargo de auxiliar dé taohygrápho,' passando, porém,: em categoria
a essa correspondente,.'qual a de-,2o,offieial,: a ter exercício na
Directoria do:Expedientet/À Contabilidade; ,e .ficando" addldo ictnn
os respectivos vencimentos;1 até: queioecorrarvaga idessa,categoria
no quadro da Secretária ¦ ha, qual pòssá: sér provido,. sem offçhsa
maior aos direitos dos.demais funcclonarios, .o que nfio'acarretará'
despesa: maior, do que á prevista no álludldo projeeto de resolução,
a .Conunlssão Directora >submetté á-..approvaçftoi .da Câmara a
seguinte providencia: complementar do mesmo projeeto: „ • :.-'.

O PODER LEGISLATIVO DO DISTRICTO^FEDERAL R_SOLv_i

Artigo umeo —- O disposto na 1» cohdus&o' do Projeeto'de
Resolução n. 10, de 1930, deve ser entendido comp afastamento,
para todos os effeltos, por conveniência do serviço tachygraphlco
dá Camara Municipal, do funcclonario da respectiva Secretaria,
Geraldo;-Modelo Garcia, do cargo- de auxiliar de tachygrapho,
passando, porém» esse funcclonario a ter exercido na-Directoria
do Expediente e Contabilidade,' com á cathegòriá de 2o offieial e
ficando' addldo,' cóm vos vencimentos correspondentes, até 'que
oceorra vaga dessa cáthegoria no quadro dó pessoal da mesma
Secretaria, na qual possa sér definitivamente .provido, s^m pre-
juizo nos direitos-adquiridos dos demais¦ funcclonariosJ proces-
sando-se,.portanto,, dé accordo com á 2»'conclusão do referido
projeeto,'- o preenchimento, por promoção, dá decorrente:vaga ide
auxiliar.de tachygrapho. . »

- Sala da Comrnissão Directora, 7 de Outubro de 1936. — Ernani
Cardoso,..Vicet-Presldente em* exercício.' —..i«i(-a|;<t^•R«I(»Mro,:il<, Se-
cretarlo -Moura Nobre,-2.9 Secretario. —: Floriano de Gtjes, 3.°
Secretario. , ... - ,. .

.1936 FRO-ECTO DE RESOLUÇÃO N.» 1»

MANDA ABRIS O CREDITO ESPECIAL DI RS. 5 ;700$000, , PARA'.' ATTENDER
A* DESPESA QUE MENCIONA. ;. '

:¦¦ A* CO-___3SAO"'DIRECTORA,':. •
' Considerando que a Directoria do Expediente e Contabilidade
dá Secretária da Camara Municipal propõe a abertura', do crédito
especial de 5:700$000 (cinco contos e setecentos- mil réis), para
attender á parte da despesa decorrente da Resolução n. 139, deste
anno; que se refere aos funcclonarios da Prefeitura á disposição
da Camara Municipal» . ¦ '. ¦

. Submetté á consideração do: plenário o seguinte Projeeto de
Resolução: ¦• '•'•-.¦..}...'.¦' .,.'¦." -:...•--'....;...

O PODER LEGISLATIVO DO DISTRICTO FEDERAL RESOLVEI

a 1

(continuando.a leitura)
— .'Licença^'"Projeetoomnibus." .

123 para garages de auto*

¥¦'

/.(interrompendo a leitura) ' •

Foi .apresentado em 14 de agosto. Sfto 04 Oas. '

(Conffntiondo o-Idtur«i) ' __ ,
"Projeeto 72 — Estende-aos professores primários no-

meados,a 7 de Junho de 1916 as vantagens do decreto 2.638,
de 11 de íeverelrp."

: (Interrompendo a leitura)

, Fòl apresentado em 7 de julho. JA se i«)n-a-i___m .92 dias.
Ainda ha um outro projeeto...'
O SR; PRESIDENTE —i V. Ex. queira enviar por escripto

«a relação • desses projectos. .
O Sb. Heitor BeltrAo.— ...que não é de minha autoria, mas

trata do escülptor Honorio Peçanha, funcclonario da' Prefeitura,
que tem' premlo^de.viagem á Europa, pela Escola de Bellas Artes.
Esse,' espera, lia 90' dias..

Sr. Presidente, não enviarei a lista clandestinamente, que-
ro que fique na Acta, por Isso devo falar.

Tambem desejo que a Mesa. officle ao Sr. Prefeito pedindo
noticias de dois anti-projectos meus, um creando ¦ o Consdho
Municipal de contribuintes, e otitro-creando o Parque Citrlcular
do Districto Federal, que ha mais de 90 dias, foram enviados
a S. Ex.

O SR. rRKStDBNTP — V. Exi será attendido. S^..
O Sr. Heitor Beltrío — Eram estes as - reclamações 'Qüe

desejava fazer. (M).
o SR. .FREDERICO TROTTA:— Sr. Presidente, apresentei,

hontem, á Mesa, um projeeto creando um curso. de enfermagem
na ultima série dos Cursos Secundários Technicos dá Prefeitu-
ra e -no commercial. Entretanto, esse projeeto nfio foi publl-
cado. .• -

Penso.que por. equidade com os demais projectos que têm
sido apresentados e recebidos, o. meu '.tambem deveria ser accel-
to, mesmo porque sc trata de estabelecimento de uni serviço
que vae trazer grande beneficio á conectividade, principalmen-
te ás famílias, pois obriga as moças, nos últimos annos do cur-
eo .secundário a tirarem um curso de enfermagem, inteirameri-
te pratico, sem theorias inúteis. Assim, ficarão essas futuras
mães de famiila habilitadas a applicar lnjecções, fazer curativos,
emfim, todos os sòccorros necessários para que possam desem-
penhar á contento o seu papel elevado c primordial. na so-
cledade, ¦ .

O SR. PRES1DKNTE — A Mesa vae enviar esse projeetoás Commissões Reunidas, afim de que seja dado o Parecer. (G.),
•O-SR. ADALTO REIS — Sr. Presidente, confesso que em

grande parte sou culpado de.que os meus discursos,quando pu-blicados. não exprimam multas vezes tudo quanto digo, tendo em
vista què falo muito depressa e a tachygraphla luta com dlffi-
cuídades para registral-os inteiramente. Comprehendo bem que
• tachygraphla nfio tem culpa, más nesta Casa ha uma secçfto
de revisão e nfto é possível que os discursos saiam com perlo-dos enormes, sem pontuação.Nfto redarao contra a tachygraphla e sim contra a Revisão,
pois que infelizmente náo tenho tempo para rever eu mesmo os
meus discursos.

Era o que eu tinha a dizer a V. Ex. — (G.)
O SR. PRESIDKNTr; — Não havendo mais reclamações

cobre a acta eu a dou por approvada' (Pauta) Está approvada.
O br. l" S-Cretario (inferifto) procede a leitura ao seguinte»

• expediente
Télecr-bma: ..

.De Izldro Pereira dá Silva (Presidente do Centro prõ-melhoramento de Cachamby) — Agradecendo a approvação- do'.Prefeito do Sr. Vereador Julio Lima. (Seiente. Dê-se co-
nhecimento ao Vereador Julio Lima).

-_n.Jm_-Tor»o qhe^o^eve-ser PJ^éJWo.^a j^tiílça^

greiarprat£°sS^l^^ locâi
19*16— REQOT_aMENTO N.. 477,

• rmi-derando os termos do decreto n..5;47l, de JunKodes-
?_» =n_^oue -ectifica o projeeto sobre o arruamento dos;.terre-
í_i?_âülta_Sá do, dS-SoSa do morro do CasteUo e • de_apronria
_fpS^1---n«-^cessarlo6 ao alargamento, da rua da ,<5ul-
'^Considerando 

que o bécco sem nome que commünica pór melo
d- du^Kcadas. a Esplanada fio CasteUo com a rua S.- Jcsé bec-
ri. ^vitlente^entrri òri predios ns. 51 é' 55 dessa rua e que sahe: em
f^^ao n 58 onde ímicclona a Delegacia Fiscal de S. José.
_Já trá-sformado nxun sitio escuro, sórdido, cheio, de^monturo
^rdadeír? deposito de lixo, sendo certo que nesse P^°**'^
da cidade; protegidos pda.escuridão, permontame fazem, as suas
ner____lda_es nteslologlcas varie» mendigos; , . . -

C0_si*-fi_íido-¦que^ium doa mm-ós desse becco_ hnmundo. es-
tãí^reildt- _s hüdais P. M parecendo que a Prefeitura esfor-
sa^Sde-_àdoarque nál^--tara a retirada do lixo derramado
.» __?^f__t__te ea.^lat^e^_erozéne. nem da terra empedrada
revolvidif^^p-nd^se^Téiíecuç-o. »^^^0ri?^^^°
dPtej_anlená_em que assegure passagem íacil de^vehicuios e we-
de-Rt^íerrico5idêntico^ao que íòTíeito recentemente para facultar,
cSacUltó a c^hmíunlcSç_o entre a Avenida'Erasmo Braga, no
Ca^Sue_ro o_§ a'Me^é,: ouvido o plenário, officle ao Sr. Pre-

^rSSEIiiSaCH-pS
S5__»iM5S£lS55s

\alar|ada.^ .^^ 8de outubro de 1936. - Tito Livio.

1936 — REQT-BRIMENTO N. 478

Considerando óuè os moradores dos inorros d«>jf,to*o. e da

^V^ddtrSdo que, a actual hnha -São..fí^cl^B-mt^Chris-
to- 

™i_ttef_- 
ST mrir^dore- d__e im^rtantlsslmo tolrrovpor-

___»' não--vae^ aldn do numero 86 da referida rua da America;
^^ C^-tóid_?ando que _íT*)b-_- de; electriflcaçSp da Central ai-
teraran?Hyste_ia de transporte collectlvo na zona margUml do
Cá-fdo pX obrigando o-trabalhodores do Cá«- do f°rto^«estlvado-es" os trabalhadores em traplches de café os trabtóha-
d^e-tos motahos de trigo, os marítimos» os í^01^^08^?:
í-ir-s^do --SS-terio da Agricultura e outros, bem como cs mo-
radóre- dessa vasta zona da cidade a grandes camtohad^ para
alcançar os bondes, tendo, és vezes com risco^de vlda^de atra-
IÍ-oq»* r> i_»itr, u. Central nara procurar conducçao na rua oena-
dofÉ_Ublo°_ma vTsT-Ue^hc-des da rua GenerarPedra tam-
temSr-Lradc-em conseqüência das^ob-M'.referidas:

Heaueremos qúe a Mesa. ouvido o plenário, officle ao fr-Pre-
felt._fiht^ió-solidtaiido inimedlatas provldéndas junto á Secre-
t_ri_ dé V_S_o\^^Trábaiho e Obrase A Llght no senüdo do pro-
on-_iSento dá'li-h-^e •^^«^^«^ > dTFreifca-TerlCado n. 86 dessa rua até a esqutaa da rua Nabuco_dei JWgJ^ -^

Sala das Sessões. 8 de Outubro dé*T936. — T«o Limo — Jose
r,o6p.— Azevedo Santos — Julio Lima.

1936 — REQI*>_RIMENTO N. "479 '. 
\

Requelro que a Mesa, ouviclo.o plenário, op5?* "»-*jr. Sf"
fMtiv intermo soUcitando : providencias tendentes á denetninar
cão de^im d-s nov-STograami-os públicos da, cidade cóm o nome
de «EliícUo Boamorte- que foi. incontestavelmente ^^.^asjnsdsfSeur-ntes probas, capazes, generosas e exemplares expi-ssõe^
do í_-cclona-smo publico civil brasileiro e cuja P^^Lfelos
•serviços munlclnaes deixou traços indeléveis de sua admirável ca-
S_de"e^te-b-lho. do seu immenso saber de sua invulgar pro-
-ciência e' ir.excedivel dedicação á ca^ Publica. ^

Sala das Sessões. 8 dc Outubro de 1936. — Tito Livio — Hen-
rique Mdggtolll..

Just—-icacao — Da tribuna.. ..

Artigo unico—Seja aberto o credito especial de Rs. 5:700$000
(cinco contos e setecentos nül réis), para attender á parte da
despesa da Resolução n. 139, deste anno, que se refere aos íunc-
clonarios da Prefeitura á: disposição ¦ da Camara Municipal (gra-
tlflcações por serviços extraordinários, prestados íóra das horas
do Expediente)-.. '¦'".-•' *;-":'¦.:' '-'.A/'1''

A Sala da Comrnissão Directora, 7 de Outubro de 1938. — Ernani
Cardoso, Vice-Presldente em exercido. Ed£*ar«t' Romero, 1? Se-
cretarlo.:'r-AíoúrOíVobrei'2.° Secretario.-, — Floriano d~^-Góes,'.3."
Secretario. . ¦ . ¦

PARECER DA COMMISSÀO DE SAUDE E ASSISTÊNCIA
AO PROJECTO N. 163, DE 1936,.

A' Comrnissão de Saúde e Assistência sfio presentes o pro-
jecto n. 163, de 1936,- que "dispõe sobre os. reservatórios de derl-
vados-dé petróleo, nas condições que menciona" e os pareceres
da Comrnissão de Justiça e da Comrnissão de Obras, que concluem
pela sua approvação. ....:. ..."•_ Considerando qué o parecer da Comrnissão de Justiça, é .bas-
tante minucioso e preciso nos seus "consideranda", que não
admlttem contestação, e que a Conunlssão de Obras subscreveu
os argumentos ria Comrnissão de Justiça, -juntando, outros que
lhe reforçam a conclusão; . ..,•:'..'. ;..í''.,-¦'>•':' ' ..''•,.••..¦

Considerando que òs pareceres das dtadas Commissões tor-
nam indiscutível que o projeeto visa dlrectamente o toteresae pü-
bllco' e,.portanto, da Municipalidade, a Commissào dé Saúde, e
AssiStcnciá- é- de parecer que seja approvado o referido projeeto
n. 163, de. 1936. ,':.:''-,." ..'.:-. ¦ ";'A :'A ' '*¦¦' '. ••¦ ¦

Sala das Commissões, 6-de Outubro de 1936. —, JaymeAraujo
Presidente Relator — José Lobo,— Heitor Beltrão — César. Leite
— Henrique Maggioli.

A-s Commissões Reunidas, para o fim do disposto no parag. 2?.
do art. 51 do Regimento Interno:

'¦"*' 1930 — PROJECTO S/N.

Crea, na -Ltikasi-ie dos cursos secundário e cosoo-OIal, corsos
obrigatórios DE ENTE-MAOEM e dá outras providencias

Considerando que' dentre as. indicações surgidas no ultimo
Congresso Nacional Feminino, reunido nesta Capital,.foi appro-
vada uma these em que sé pleiteava a intervenção.':do Congresso
junto aos p«>dews públicos para: que nas ultimas séries, dos cur-
sos secundários de ensino fosse obrigatoriamente mantido um curso
de alguns mezes de enfermagem para ás moças qúe.estiverem no
termo de seus estudos de humanidade; . -. . . .. .

Considerando que essa these obteve applausos unanimes, prm-
dpalménte da imprensa, notadamente do "Jiwnal «io Bradl**;,

Considerando qué embora os cursos secundários manudos pela
Prefdtura sejam regulados pelo Governo Federal, nenhum^ pre-
juizo nem impecílho adviriam do accresdmo d«T curso de^alguns
mezes de enfermagem pratica, estabelecido pela Municipalidade;

Considerando que •' as moças que, terminam o -curso secunda-
rio não ficam capazes de mlnisttar aos membros-de sua própria
familia os mais rudimentares sòccorros <J* urgência;.

Considerando que por òccasião da discussão do ante-projecto
da Constituição em vlgòr,"íol,-avèntada.a Idéa-de ser exigido uni
serviço- ás mulheres equivalente ao serviço militar a que se-obri-
gam os homens para que pudessem exercer funeçc-s publicas;

Considerando que uma moça <iue tenha .conhecimentos prati-
cós de enfermagem terá, sem'duvida, obtido um todice de apro-
veitamento no caso-de guerra e.de melhor representar o seu pa-
pel sagrado dé mfte na sociedade humana;

O PODER LEGISLATIVO DO DISTRICTO
FEDERAL de«_ieta:

1936 — PROJETO DE RESOLUÇÃO N.° IS

(Reãacçãá Final)

DIHNE A smJAÇAO DO CAROO DE AJ-DANTE DO -NCÀMEOADO DOS S8R-
VIÇOS DE AOTOMOV-IS EM FACE DÓ PARECER H.0 6, DE 1938

O PODER LEGISLATIVO DÓ DISTRICTO FEDERAL RESOLVE I

Artigo unlco — O cargo de Ajudante, do Encarregado dos Ser-
viços de Automóveis, da Secretaria da Camara Mun-Slgal.^ tem
egual direito que aqueUe que o antecedeu — Ajudante «ie Motorista
— ao accresdmo definitivo de 600$000 (selscentos mU réis) annuaes,
aos vencimentos, determinado nelo Parecer n. 6, de 1936.

Sala da Commissfto Directora, 7 de Outubro de 1936.^— «rnani
Cardoso, Vlce-Prcsldente ém exercício. — Edgerd Romero, l se-
cretarlo. — Moura Nobre, 2? Secretario. — Floriano de Gídee, 3.?
Secretario. '

1938 — PROJECTO DE RESOLUÇÃO N." 14

(Redocçdo Final)*. '

' 
MANDA CONTAR O T-MPO DE SERVIÇO QUE MENCIONA, PARA TODOS OB

EFFEITOS, AO TONTIirOO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL,
SX-ZiO ANTONIO DOS PRAZERES.

• Ò PODER LEGISLATIVO DO DISTRICTO FEDERAL RESOLVE:
Omcii-: '#^•3 **--

-' N. 3283 — Do Prefeito — Enviando resposta ao Reque-
rlmento n. 881936 dos Srs. Vereadores Ernani Cardoso e
Frederico Trotta (Scienfe. Dê-se conhecimento ao Sr. Fre-
derico Trotta). .- . N. 2284 — Do Prefeito — Enviando as informações pres-tadas pelo Superintendente Geral de Saude e Hygiene Es-
colar da Secretaria dc Educaçfio e Cultura Projeeto n. 211, de
1335— fA Com. de Finanças). .

N. 2004 — Da Assodaçao dos Constructores Civis do Rio
de Janeiro. Solicitando sejam attendidos nas pretenções que
menciona (A* Com. de Finanças).

N. 2289 — Do Secretarie do Prefeito — Solicitando Jun-
ter a Mensagem n. 75 a planta annexada ao presente reque-

.i-ímento. <Junte-se á Mensagem n. 75 deite anno).
N. 2290 — Do Prefeito — Devolvendo a 1» via do dec.

rue tomou o n. 103. que «-oneede ao Hospício N. S. do Soe-
CJfro o auxilio de 30:0001-00. '.trchlce-ft*'.

Circular — Da Commandante da Policia Militar do Dis-

BR"-

!.--¦¦¦¦

1

Artigo unlco — Seja contado, para todos«js-effdtos, ao Contl
nuo da Secretaria da Camara Municipal, Slmeftp Antonio dos Pra
zeres. o tempo de serviço de tres annos, tres meses e tres dias, que
prestou, como "aprendiz de 1» classe" e como -operário de 5*« das-
se" ao Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, no período de 12 de
Julho de 1900 a 25 de Janeiro de 1905.

Sala da Commissào Directora, 8 de Outubro de 1936;. — Ernani
Cardoso, Vlce-Presidente em exercício. — Edgard Romero, 1 Be-
cretarlo' — Afouro Nobre, 2." Secretario. — Floriano de Góes, 3."
Secretario.

1936 — PROJECTO DE RESOLUÇÃO N.» 10

DA* INT-RPRErAÇAO AO DISPOSTO NA 1* COKCLUSÍO DO PRO-tCTO DE
RESOLUÇÃO N." 10, DE 1936. . ,

Considerando quc, para execução ds providencia legislativa

Art. l" — Na ultima série de todos os estabelecimentos de en-
sino secundário ou commercial mantido. pela Municipalidade iica
instituído uni curso de enfermagem pratica, com a duração de tres
mezes a que ficam obrigadas todas as, moças matriculadas na res-
__6ctiv_L série ''*''*.

Art, 2o — Fi-ia a 
"Secretaria de Saúde e ÀSBistencia obrigada

a estabelecer nos hospltaes a ella subordinados:-curs_-^de enjér-
magem prati*» nós «íuaes poderão^^ matricular-se as mulheres bra-
silelras qúe o requererem, nos limites das^yagas.preflxadaB,

Art. 3° — A partir de Janeiro de 1940 hehliüma mulher pc*
dera tomar posse dé cargo miclal para que tenha sido nomeada
na Munidpalldadé sem que-previamente exiba, com os_demais
documentos legaes, certificados de habllltaçfio no curso de enfer-
magem. pratica.' ¦ . ',-". : v -."..-:•_.„

Art. 4o — Revogam-se as disposições em contrario. .

Sala das Sessões, 6 de Outubro de 1936. — Frederico Trofta.

A imprimir:
1936 — PROJEÓTO N.-188

(fíálacçâo conforme o vencido' «ii 2* disctiísdo)
' 

l-STABELECE O DIREITO DOS ALUMNOS DA ANTICA ESCOLA NORMAS-

O PODER LEGISLATIVO DO DISTRICTO FEDERAL DECRETA:
' 'Art Io— E' assegurado aos- alumnos da antiga EscolaJNor-
inal do Distrito Federal, matelculados .sobi 0 J^^^^°^°'n. 3.281. de 23 de Janeiro de 1928, o dlre-tq^e condiürem-O rtó-
pecüvo curso de accordo com o programma ri*^i«no^ o j-enodowolar de dnco annos, estabelecidos pelo respectivo regulamento;.

5 l** —, Atiuelles que nas condiçõee adma;já cursaram, com
aproveitamento, a antíga Escola Normal ou^_,J .adual tomutode
Educaçfio durante*um período.lecriyo de Ç_nco,amios. será expe- 1
dido o cilploma de professor primário, independentemente de qual-f
quer outra formalidade. » -.

I _o _ Aos que náo tiverem concluído o: periodo de cinco
annos. a que se refere o I anterior, qualquer :mie aeja o mo«vo,
é pèrmltUdo o relngresw no actual- Instituto .de 5du<-59««„P»i»
.mturma- eepeclail. completarem o. progranuna,dim rifad^nas
eSgW-Tno DÍcreto n. 3.2-1, de 23 àeSaneüodel^.^amv^-
domáximó de tres annos. afim de obter o diploma de prof«sor
primário, na íórma do citado decreto.

5 3» — Consideram-se sob o règimeh dò Dóçarètori..,i*j'."JS
23 de Janeiro de 1928. tcdos os alumnos que se. matricularam ate
o ahno lectivo de 1932, induslve.

.r3» — Aos alumnos matriculado» em 1932 naEsccfla Sectm-
daria do Instituto de Educaçfto e que prestaram .mme a*******'
sfto sob o reglmen e as etlgentías do Déçretor.n.'3.281. *-»<«•
Janeiro de 1928. será expedido, diploma de professor primarip,
quando completarem o curso da referida escoTa. de *^cf^°Js^
as disciplina- e programmas actualmepte, em:- vigor, dispensados
de freqüentarem a Escola de Professores.*

Sala das. Commissões, 8'de Outubro de 1938A —, Clapp-Filho.,Presidente; — Fernandes Dantas .— Jansen Muller. '.'-,-...- .'. ¦ ,.:--J
, . A irnprimir• e- ás Commissões ãe Justiça e de Educação: '

, ,i::''\ 
'. i.;'A:',':':' 

'.1938;— 
Pl_M_WECTO N. 173'' ' '^-

REDUZ TARA 580 DIAS ó: TEMPO NECESSÁRIO PARA QUE OS MEMBROS' DÓ
MAGISTÉRIO GOZEM DAS VANTAGENS DO DECRETO N. 3.188 DE.24'' 1.3' ' KOVEMBRO DE 1926.. ¦- . .'.',.:.'-.'. '-.'.'.'':,«., ', 

j-V .-'.'¦¦¦' .'..¦'-.»'.''." ¦',]¦¦ .'f:\,'-'ir~^~^
, ,: Considerando, que: '. .,»• '7 

:^-'i////:& A "
•:'_Ós serviços em zona rural sempre foram.considerados pelo'magistério como pouco desejáveis, ressaltando dahi .providencias

legislativas e administrativas para recompensar, professores .quaaccdtassem tarefas nas zonas mais longínquas da cidade;:;' 
',<

: Considerando que actualmente o tempo de serviço em zona,
rural' é contado em dobro o ha uma' bonificação para transporto:
dos elementos do magistério que ahi trabalham; 7 •'• ?'¦'""¦'ijl
,:. Considerando que o Decreto n. 3.168, de 24 de Novembro is 

'•
1926 visava os mesmos fins justíssimos, mas exigia que fosse, pelo
menos.de dois annos o tempo de exercido em zona rural, para
que ó favor pudesse ser obtido. Devido a essa restineção, pro- ,
jessores»' aliás de grande dedicação, com poucos dias, de menos qúa
o tempo'exigido em lei, perderam as'vantagens do decreto. Pa-
rece justo.- portanto, -que o tempo de dois annos, ou sejam .730
dias, seja contado não no ponto de vista dó calendariq. mas no
do trabalho effectlvo na escola, isto é, qúe nfio seja considerado
o anno chronologico de 365, mas o anno lectivo de 290 dias.

O PODER LEGffiLÁTTVOpÒ^ .DIST-lMCTO FEDERAL DECRETA*.
' Art. Io—Fica reduzido a 580 d)as o tempo necessário para 1

aue os membros do magistério gozem das vantagens do Decreto \
n. 3.168,;de 24^ de Novembro.de, 1926. v.-. .._—

1 Art. 2o — Revogam-se as disposições em contrario.

Sala das Sssões. 6.de Outubro de 1636. — Frederico Trotta.^

AimprlmirAe A Commissào de Justiça. ¦ .«f-f-'
1 1936 — PROJECTO N». 178 1 ^

CONSm—_ - BB - UTII—DADE PUBLICA 
*> MU-I(_P AL, A ' PU-UCAçi0' "O ._ TT-O l

¦:,,. ; 1 VEI_n-JIO'' COM BE'DE NESTA CAPITAL ' "t

Considerando que "O Livro Vermelho dos Telephonea- jaresti',
serviços-dé utilidade publica, por isso .que contêm indicações pre»'
cisas sobre' logradouros, residências, telefones,' automóveis,;etc?

Considerando que a Camara Municipal tem votado tal obséquio
a Instituições e Laboratórios que em nada superam o serviço pu-
bllco prestado pelo "Livro Vermelho dos Telephones'';

Considerando qúe a.própria Policia Civil se serve c julga bom)
o: serviço: dessa ilnstituiçS), 1

O PODER XEGISLATIVO DO DISTRICTO FEDERAL SBCRETA:J

Art.- Ia.'— Fica considerada de utilidade publica múnidpal "O.,
Livro Vermelho" coin _éde nesta Capitai: ../

Art0». 2o. ^-Revogam-se as disposições em contraria j

Saladas Sessões. 8 de'Outubro de 1936. — Jansen Muller —
Jayme Araújo — Rocha Leão —-Fernandes Dantas — Henrique]
Maggioli — Azevedo Santos. _

O SR. PRESIDENTE — Está terminada a leitura do Expe»
diente. Tem a ;palavra o Sr. Vereador- Heitor Beltráo.

O:SR..HEITOR BELTRAO— Sr. Presidente, correspondendo ¦
a um'appello do Centro, Carioca., vou; lêr, da tribuna, um off Ido
remméttido por essa importantíssima aggremlação ao Sr. Director
do Abastecimento. . .:*•'' .•». : .*- '

(Lendo): -a

Secretaria, 2 de Outubro dc 1936.• Illmo. Sr. Director do .Abastecimento..
Respeitosos cumprimentos. '•._-""''
Em nome do Sr. Presidente e attendendo a varias aond»

tações de nossos associados, venho perante V. S. formular um
vehemehte appellp.;-patriótico, no, sentido de sér Incentivada a
lavoura carioca, concorrendo de modo dlrecto para o bwrátea»»

• mento da vldá.em nossa capital, para o qué bastaria oiápro-
veitamento da Baixada,Flumtoense,'que seria,, em breve'fu-

turo, ."um riellelro do Districto. ,' ¦"¦-¦'-'¦'¦'ÍA/:A
O Diário de Noticias, em sua edição dé 22 do mez passado,

cin ¦ brilhante commentario, aborda, o assumpto nos seguintes
termos: -A alimentação da população carioca poderá; melhp»
rar con6ldenavelmente na quaUdade, na variedade e; ho custo,
desde que no chão enxuto, e saudável dá baixada' ílumtaenso

: surjam as granjas leltelrasi as lavouras de cereaes, hortaliças •
e fruetase a i>écuaria, cujos produetos possam — e devam —
ser: vendidos dlrectamente' ao consumidor, em pequenos mer-
cados,'que nfió se pareçam, nem dé longe com as famigeradas

. feiras:livres.aCtuaes." ¦-¦ ..¦,''. i.-y. -..'¦. .-- '•¦ ..¦:• .-• ,r-r•' ,'0 Centro Carioca endossa essa._verdadc.prpdamada.pelo
Diário'de-'Noticias èhi defesa da população citadina, pois opo-
vo-tüento dá' baixada fluminense com fins, prodsictlvos no.do-
mlnlo da.economia rural, representaria um aetó de patriotls-
mo. Além da vasta zona indicada pelo álludldo matuttao exis-
tem outras apropriadas para a organlzaçfio da lavoura cario-
cá, sendo''necessário unicamente encarar o problema como um
dever a serreaUzado. E' o que esperamos da: actual .adminis-
tr_çao municipal, visto o Centro Carioca conhecer os aleván-" tados propósitos do Sr. Secretario.do Interior e Segurança.

Outro apello que ó Centro Carioca dirige a V.S. 6 np sen-
tido de conjugar esíorços para qúe seja, quanto antes, construi-
rio o'novo Mercado Municipal, nos moldes das modernas exl-
genclas prestando-se com isso um inestimável serviço A capi-
tal da Republica que se vexa de possuir um mercado archaico
que nfio dispõe de installaçoes condignas. ':¦:¦_*.¦ '

O.C*mtro Carioca julga facll a execuçfio desse notável em-
orehendlmento e suggere que a obra se realize medlahte.um
empréstimo cóm o Bancodo Brasil; dando-lhe como garantia
cs aluguéis do mercado e um juro modleo. Num^prazo relati-
\ mente curto a divida seria resgatada e a Prefeitura contl-

riuarta a explorar as rendas dó mçrcado, emquanto que a ca-
pitai seria dotada de um grande melhoramento, alias impreü-

Estás sfio as suggestões por Intermédio de V. S. enoaml-
nhadás aos Exmos. Srs. Prefeito e Secretario do Interior, es-
tando nós certos-de que serfio objecto de estudo, pois reconhe-
cemos omtento de V..-S. de effectlvar uma obra compatível
cam o progresso do Districto Federal. -

Aguardando o pronunciamento de. V. S. subscrevo-me res-
pdtosamente. — (a) — Artostó Berna — 2o. Secretario
Sr.' Preddente, espero, ha noventa dias, a Mensagem do Prefel-

to a respeito do meu ante-projecto, que çrea o Parciuc; Cltxlcola rio ,
Districto Federal. Embora esse caso seja_ da maior "jevM»^,B"* ¦
-c-noratodo Districto Federal, ainda não teve solução, dependendo,
«^d^rtorim_orr_ado, do Conselho Geral, cuja attençío precisa ¦
ser voltada para: o magno problema.— (_.).

o_R TITOLIVIO — Sr. Presidente, a 15 de Junho dp cor-
rente i__ío; apresentei á camara o requerimento n°. 177, pedindo
__fte_e8o a arborizáção do Largo de São Francisco da Prataha
S. SS do.Porto* E* com satisfação que passo a. lêr um offlcio do
S?. M-rio MaSado, em resposta ao meu requerimento, (lê) *.

PREFEITURA DO DISTRICTO FEDERAL

BECM-ARIA GERAL DE VIAÇÁO, TRABALHO E OBRAS PtlSUC--

Rio te'Janeiro, em'lide'Setembro^ d* 1936. . >,

«-isr l° Secretario da Camara Municipal. '¦ . . . ." .»..-
Eto resposta aóvosso offlcio n*-.578, de 19 de Jimho pro-

xlm_^_-^oT encaminhando ao Sr. Prefeito copia do reque-
íCmto_rB^-.7Tde 1935, apresentado pelos Srs. VereadOTes -
_lto__vl-e Azevedo Santos^e approvacío por essa digna Cama-
S^nííeMto de 16 do mesmo mez, tenho a honra de levar ao
_oiÜ--ta^ntod--sa illustre Assembléa, por vosso attencioso
mtemedio?qu^^í-ram tomadas as providencias soUcitadas. ten-
S> ISo rea-zado o serviço de arbortoção, do^ÇW 

fe 
3.

Francisco da Prataha" no Gaes do Porto. Saudações. — (a) —

i?_?rSe^hdãta~ío™-Íeí^%^uêr_-ento n«. ,180, solicitando

s«®__^2fi«a9í5as
taria da Viação o seguinte offlcio:

(Lendo):
PR11FE-TURA DO DISTRJCTO F.EIIBRAL

OPPICIO N. 427

CEC-CtARIA CBIAL DB VIAçIO, TRASALHO B OBMS PU1UCÁS 
''

Rio de Janeiro, em 19 de Setembro de 19*

áa. i.° Secretario da Camara Municipal
wm rosnosta ao vosso offido u. 1003, dc 19 de Junho pro*
^___§o í-canünh-ndouio Sr. Prefdto cotria^do reque-

x-tmsrào^í^n/ds^
ximo

Art. 2o Ob alumnos que nas condições.estipuladas no pre-
sente decreto conduirem o seu cuneo serio desde logo nomeados
professores primários e irão oecupar^os lugares que deveriam ter
na escala do professorado, respeitada a ordem das tm-mas de
formatura, contendo-ee-lhes o tempo de serviço respectivo, per-
dido em virtude da reforma de 19M. sem.precepç^ portm de
qualquer vantagem pecumaria no periodo anterior a nomeação.

Art. 3o — E* concedido aos Interessados o praro majtoo de
seis meses para. mediante petição ao Director 'd«j> I«-sHtuto ^de
Educação, requerer a appllcaçâo em seu benefltío. das vantagens
determinadas no pre-ente decreto.

Art. 4o — A organização das turmas, a que se refere o U"
do art. Io se fará sem augmento de despesa, aproveitada SL?!?!
f-_cres que pre-entemente que fazem parte do corpo docente
daquelle Instituto. ... ._-.«

A-.t. 5o — Revc-am-se as disposições em contrario.

-r,__5__ü_h__dÓ ao sV.^Frofdto copiando reque-* 
_80 'deTirafTapresentado pelos Srs. Veread«wes

.} --"TÍto Í-Vio™' A-evedo-SÍ-tos e •M*^'j_i£_^_E_\r_HIHD-Hfe
Mauá" e a "Rua Camerino".

,fS^ms-tm' Machado, Secretario Çteral.
_i-._v-»- v -»_ verifica. Sr. Pr_*ldente..está a Secretar,la_ de

que me traí á ^b^_^TA_§tiiào. secretario da Viação. que nos
lnfO-^s*re%^"rf_?e^to^de 1936. ncs seguintes termos:

N. 379
Rio de Janeiro, em 28 de Agosto de 1996.

S». l.o Secretario da Camara Municipai.

__d_^s^a*^t^^ s^ÊSr
-T%rSe !9à6.£-pre__ite0nt__o JK1^èaS^adí5ívVm,T__ v^o»» A_-»v»do Santos e approvado pda camara, _v^JSS,3iL'í__T-
atten-IciS mténíiedfcT para commtmlcar a essa iUustre As-
SCm 

AéDirectoriâde Engenharia Já havia mandado proceder aos

. . . .- A.'*'
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'-«»—_— 
Dreiünlnarçs 

"necêsí ãírlosyi execução dos. seryjçps de'

da 
^a-e-3?eVr3a$ol%ol.écta de lixo nos losr^ouros

menciona-S no requerimento,- cumpre-me informar-vos oue tjl
Soww sendo regularmente executado, nfio se J*na° £*
|—rádo até hoje nermuma reclamação a respeito por parte
dM 

D^ntr^de-á alçada.pensa, pois, esta Secretaria.ter âtten-
dido às solicitações constantes do requerimento em apreço.

Saudações.- '"- ." _.\ _' "¦'_'. *_ vi-. ,;' . :_,.*¦ i-,
(a) Mario Machado, Seoretarlo Geral.

Sobre o requerimento n. 125, por mim formulado a l-*.de
Junho de 1936, cm que eu pedia a organizaçfto de um mappa dos
terrenos da.cidade para*impediria especulação 4ue.ee processa-no
R o de Janeiro no- que ^c— -respeitó-á venda de: terrenos, o pr.
Mario Machado forrieceua seguinte resposta: -'-¦¦¦- -.•¦-' • ¦"¦

(.Lendo): PROP-—TORÃDÒ DISTRÍOTO ——l^AL'
N. 327 "' . •; "

....', CT—IETARIA GERAL DE VIAÇÃO, TRABALHO E OBRA5 *— LICAS •¦'_'«'•

¦ :.RÍo de Janeiro, em 17- de-Julho de'1936.'-¦ •..-':,. ';' '?..'..." 
;

.'".' Bit. í.° SÍOTIMARIOlDA CÂMARA .MUNICIPAL -"i ¦: '

:"-¦'.',. ' , j_i -i_poStá ao vc«?^;',òfflcíctrii' 609, dè 19 dé-Junho p;-'.'.; passado, encaminhando ao Sr. Prefeito copia do requerimento
.'¦'»• | n. 125,.apresentado pelo Sr. • V-èreá— ¦¦-—Tico —Wó é-approvado

por essa illustre Câmara, solicitando a organização de uni
Mappa de Preços dè tenenos das diversas zonas da cidade,
tenho a honra de levar ao conhecimento dessa digna Asíembléa,i por vosso attencloso intermédio, que somente"depois da pro-mulgaçao do novo regulamento dc construcções, que compre—n-
de uma--grande modificação no 'z—eamèntó âctüal será' pos'-'slvel a organização da referida tabeliã de preços.Saudações. ár.i.-:-^*:*;. ¦:w.-»>;¦¦•«•.¦-.' '-.¦•':.''*¦ t ¦.-.-.¦-.:.-«.-"—...

(a) Mario Machado, Secretario Geral.
- •Sr.*I>resldentf*.-a _fc—íaçfto da Secretaria —.-Viação e"—HiJTOtereasante. Seria opportuno formular algumas coi—derações

em torno dessa resposta, porquê urgem providencias do PoderPublico tendentes á extineção do commercio de terrenos loteados• ¦ venoUd—clandtistlnameüté, terrenos esses aue, constituem :'um.melo de exploração dos Incautos. -
Diariamente, Sr. .Presidente, sou:procu—do por indivíduos queadquirem terrenos clandestinamente loteados, e qüe solicitam a mi-nha intervenção junto á Secretaria dé" Viação para que esta corice-da licença para construcção de suas, pequenas habitações.; À. prirmelra pergunta qué formulo' ás pessoas qüe me procuram fiassesentido, é se os seus terrenos estão em ordem'.' Multas vezes ellèsnem sabem se os terrenos que possuem estfio nessas condições. Eassim, Sr; Presidente, prosegüe ' a exploração ein torno do com-mercio de terrenos dó Districto Federal.

. Segundo ô requerimento "qüe formulei em Junho deste anno,
em que eu pedia a organização dc um mappa de preços de terre--
no» da cidade, penso que a Municipalidade deveria constituir umacommissão para que, quando votado o novo-regulamento de cons-trucções, jèV'sé encontrasse algum trabalho realizado nesse senti-
do. Este requerimento está redigido nos seguintes termos:

_-»_»);'' 
' ¦.'

•Be-quel— que a Mesa, ouvida a Câmara, oíficie ao seuPresidente no exercicio eventual do cargo de Prefeito, soli-cit_„ _ providencias que se fizerem necessárias "rio sentido.. da organização dè um MAPPA DE PREÇOS DOS TERRENOS
das diversas zonas da cidade tendo em vista a sua espècia-
U—Çáo ou utilisação (zoneamento), a necessidade de por umfreio A exploração existente no commercio de terrenos a con-veniencia na fixação de um critério technlco-sclentifico-social
no processo de desapropriação das áreas necessárias á- turba-ni—çao do Rio, as vantagens do ponto de vista da arrecada-
ção dos impostos terltorial e prejifa1".
Br.' Presidente, x questão da arrecadação dos Impostos pre-«tt_ e territorial no Districto Federal merece especial attençao

•le*— Câmara:
Di» a lei orçamentaria que 6 Imposto predial é devido portodos ob prédios existentes no Districto Federal, seja qual fôr a

«ua utilizaç—, o seu destino, etc. E' o artigo 2° do decreto ri. 4.608,
que dis o seguinte:

"V, ÉxV Já viu que as empresas particulares, que têm multo
mais cuidado nos seus dlspendios e muito mais avidez naa nua.--
arrecadações, concluem pedindo misericórdia â Municipalidade ti
a Câmara vota, contra tudo que se podia esperar delia, um
credito de'300'contos para auxiliar essas emprezas.

Qual sefia o credito de que necessitaria a Municipalidade
para levar."à èffeito esse theatro ? Quanto custaria. Sr. presi-
dente;'- a montagem de cada- opera o qüe espécie de opera, com a
Administração Municipal. Irlames nós ouvir ? Santa Cecília
aquellà cólsa intragável que V. Ex; deve ter assistido, cheirando
a sacrlstla ? * . . _O Sr.Ruy Al meida — Permitta-mé V. Ex. um aparte. Quan-
do foi.votado o oreditóde 300 contos.-tive-opportunldade-de dizer
que -as .Prefeitura, com aquella importância. Iria dlspettder mair.
de 2.000 contos.. V. Ex. deVe recordar-se disto ...

O SrV Jansen Mi.'lleh- — Eu combati o Projecto. *
• . O.Sr.. Ruy Almeida —.V,Ex.. vetou commigo; E no —omento

diziam, os-que apoiavam o Sr. Olymplo de Mello, que era.sul-
flciente. masr está provado; pela Mensagem, que vae.a. mais d?
2.000 contos. Nessa mensagem deixaram.de ser incluídas multas
COlSaS. .;..:, :::;>.' ... ,,,,-' !* 

'..'*"• 
,-' .,'.'; - ,''." " .' ..: '¦* '¦'.-- '.'¦

p Sr. Jansen Muliet. — • V. Ex. tem razão; vae a mais de
2.000 contes;-- -.. ,.;-, •¦••••-'•:'::. '•''.' --ii- '.,'„'.¦"¦ __¦:¦!,>¦¦:¦'¦' Si.'- Presidente, V; Ex. sabe que o -gosto artístico* musicai
está "«'dividido em dois. grupos,, Um grupo propaga que as operas
de'.'Wagner, afio maravilha*:. Ora. na minha opinião, não passam
de uma harmonia de «_sonan-rias, que eu não entendo, que Julgo
Insuppcrtável.. Outro grupo é aquelle que aprecia as melodias da
escola italiana, còm Verdl. com Carloa Gomes, com .o príncipe da
harmonia, que é Màssenet.-E V. Ex... ob3erva que,, segundo a
ópérà que, sé leva, rio Thèatrò Municipal, a freqüência, ;é Inteira-
mente dlífèrehté. VO3 amadqres^á opera wagnerlanà, como por
exemplo o Sr. Vérèadcr Alberico dé Moraes'; .vão para o Theatro
deliciar-se com àqi—l—sons, que podem.ser, no conjunto, uma
harmonia deliciosa, mas qüe eu nãó entendo.. Outros, que apre-
ciam' á escola italiano", "não apparecem, senão raramente. ãs_re-
presentsções de musica -wagnsiiana. Ha certas cperás, perdoe-:rae V. Es. a heresia, que Julgo Intolerayeis. absolutamente incom-
prehérislvete: —taes "Teti-aícgia ãe 'Wagner". Sfto multo bonitas..'eu digo:tamberii. ás' ve-ées, mas simplesmente, por espirito de.lml-

«tação, porque todo mundo, que nãó entende' daquillo, diz, por isso
mesmo, que é bonlt:. , ': 

'-_"' -*_*'"¦''¦*'¦'_} '.
Naturalmente estará eni desacordo commigo o Sr. Vereador

Correia Dutra que, .nas ..poucas vezes' que fui ap- Theatro. vi em
demonstrações de* êxtase quando ouvia; por exemplo, aquella arla.
tíe ..Massenet: "Porquol.me revçiller „au souffle d_> prlntempa....
aó -òaisó qüe. quando Wagner lá* estava, com q Siegfrled. e outras
operas, S. Ex. aproveitava o tempo para tratar de* assumptos
multo difíerentes de musica. . ¦ .,

.O Sr. Correia Dutra - Tal qual V. Ex. ,
iO Sa. JA^•SE^• Muller — Ja me penitenciei, porém. Saiba

V * ExV oue fui;- algumas «ezes. ao Municipal parque tüiha-certezs
de' o encontrar é dé me encantar cem a sua palestra sempre
agradável: e attralicnte'.- • ¦• , 

' ¦ ; ¦¦ ;.' '¦' Ss deixarmos de unv 1—o Wagner, que tantos^admiradores
tem e, de outro ladô.á escola italiana, se formos ouvir a "Oecllla .
slra melhor, talvez, que acompanhemos cntei-ros.^-Nunca vi co£a
mais soturna é mais tetrica do que* essa- comp:siçao.- Por muita
suavidade que tenha, não é para nós. — mas para um amtnenl-«
acima da tirra, mais' próximo do ceo. Queremos o •'Rigoletto".- a
"Favorita" a "Tra-viata". ópera» que.mais agradam ao publico.
O próprio Sr. Prefeito as aprece. Fiquemos p-ls,• nws operai

inals populares - "Pagliaccl", "Cavalleria", "Lucla", "Othcllo".
oueTtantoTaprecià o.Sr. Vereador Alberico ae Moraes, sempre ta-
?e?avê_êntS admirado, suavemente querido e »^«^'au_?1tf1;
ramehte respeitado, encantando-nor-, a tedos nós. Ç,- agoia, mate
do que nunca, porque não faz mala opposlçao,... Mud^ -esta
como sacristãò, Vjudando a missa. Esperemos que seja per, omnia
S00UO'Sr 

Alberico de Moraes — Continuo sempre aa oppoeição,
embora esteja descansando um po:ico. _ B„rrPi-into' temO Sr. Jansen Muller ¦— E" penai... V. Ex.. TOtietonto.-tem
toa boa voi metallica, própria para commandc. p.opria para
COmcf 

si- i—berico tie Moraes — Entretanto, ape*—* dc combater
rnm a maior actlvldade, fiquei sozinlio. _

OS™ Heitor Beltrão - Só zinho, nem ssmpre. Algumas vezes

O Sr. Io Secretario procede á leitura do seguinte:
EMENDA AO PROJBCJTO N. 139, DE 1936

(S—stltufi—)
No art. 2» — em vez de "serão realugadas nesse A'a""sírão realugadas na vespsra desse dia".

diga-se:

Sala das Sessões, 7 de Outubro de 1936,
Jansen Muller — Heitor Beltrão.

— Frederico Trotta

ts professoras

.(*—tdD)*j -¦¦
'..-"Ò.rlmposto é proporcional ao valor locátlvo, ¦

que seja a.denominação, forma e uso do predio". - ' qualquer

Justificação — Tem por fim não prejudicar
em seu dia de descanso qus é o Domingo. .

Entra em discussão a emenda do,Sr. Frederico Trotta. ,

O SR. RUY ALMEIDA — Sr. Presiden te, pediria a V. Ex.
me fizesse chegar ás mãos a emenda. ¦' . .'. . ¦- . • ; ¦

Sr. Presidente, sou contra essa emenda'. Não vejo razão de
ser para a mesma. Se o dia 18 de Outubro é o da festa, de Ben-
jarmn Constant não se admltte que se ande para traz como ca-
rangueijo, de modo que, muito embora a contragosto, sou forçado
a votar contra a emenda do meu prezado collega Sr. Vereador
Frederico Trota.

O SR. FREDERICO TROTTA — Sr. Presidente, desejo ex-
pllcar á Câmara porque fiz essa. emenda. O dia 13 de Outubro
cae num domingo e o projecto n. 130...

O Sr. Ruy Almeida — Mas o feriado é uma homenagem que
presta á data."'_HMHH|

O Sr. Frederico Trotta — Pe^mlttarme expilear.
O Sr. Augusto Alves — V; Ex. «juer:transferir para o S—-

bado? • ' * , 
" 

,O Sr. Frederico trotta— V. Ex. não discuta porque não sabe
de que se trata. .

Vou explicar á Câmara o que oceenre com o projecto 109.
O art. 2." do projecto, dia:

(Lendo):,--';.
"Serão realizadas ne—e dia Mn todas as escolas munlci-

pães preiecções sobre & íniiivldualldade de Benjamim Cons-
tant'.*. ''-..-','. ..'--.
Ora, caindo o dia 18 num Domingo, não desejo que as pro-,

fessor—,- já tão sacrliicadas, percam o seu dia eis folga.
O Sr. Ruy Atmeida — E' um. ponto de vista meu.
O SR. Frederico Trotta — Não ha inconveniente nenhum em

que' as prclecçõôs sejam realizadas no Sabbado c o feriado con-
tinuc a ser rio Domingo, dlá Í8. ."' '- "'

Não Importa que haja Besoanso no Domingo. Nao prejudica
a sólemnidade. E' uma homenagem qüe pode sér'prestada no
Domingo, mesmo sendo feriado. Nada impede que a Câmara tome
uma medida decretando ó feriado como horiienogem.

• O Sr.*Alceu ds,Carvalho — A prelécção poderá ser feita nas
escolas publicas; no Sabbado, não obstante o feriado ctvhir num
Domingo. '* ' ' '

O Sr. Frederico Trotta — .Exactamente. Não se trata de sup»
primir o feriado que continua sendo no dia 13.

O Sr. Alceu de Carvalho — As prelecções n_ essol— podem
ser feitas na véspera úo feriado.

O Sr. Frederico Trotta — Justamente o que eu digo. Nao
ha nenhum inconveniente.

O Sr. Heitor'Beltrão — Em nada. e dá descan— ás profes-
soras nò Domingo. :'.l.'.'.''-

O Sr. Frederico Trotta — O feriado será no dia 13 e na ves-
perá íar-se-ão as prelecções.

O Si*.- Alberico de Moraes — Na véspera é meliior. porque to-
dos os alumnos estão presentes.

O Sn. Frederico Trotta — Exactamente, e as crèanças pode-
rão acolher o dia 18 com a inteiligencia Já esclarecida a respeito
da data.

eu estava com V._Ex. eâtava comniigo. _A
m__fo«x__-_ --r-%i»er.c__ q_ cu não seduzia, nao
^Ost 

f-_Sf___i- Muit- vezes ,ptive ao lado de
i/v irííx Nfio é verdade Sr. ver—dor i-ieitor lr*elU'ao ?^'o^:'H^orBeUrão- U verdade. Só lamentava nao fosse
sempre. ¦ 

^_ MULU!R _ De sorte que tenhp*gáudio em dizer
aue nfto era taconcUci—al o meu apoio a admanstração.M o Sr Heitor Beltrão — De moao nemium.

O _' jÂnsen M-uL—t - V. Ex. tamb:m se levantou, quando
a sua d^nidade^flmp- o dever dc elogiar o Dr. Pedro Ernesto

O Sr }HettorBéUrãó —' Periéltamen^ ¦-'¦ " "iodarei auantasK o elogiarei" quantas

Ora, Sr. Presidente, eu conheço vários bairros da cidade in-
téiramcnte.edificados fora da lei. Estes bairros não rendem nada
a Municipalidade; e todavia o citado artigo 2° da lei n. 4.608 obri-
ga o Poder Publico Municipal á cobrança do imposto predial rés-
pectivo. Não se faz esta cobrança., Esse imposto' èvidetentemerite
existe nestes terrenos que eu me acostumei a- qualificar "dê favel-lados. Alú foram construídas habitações de muitos indivíduos que
por si mesmos, de accordo' com as suas pequenas posses; consegui»
iam fazer o abrigo de suas.famílias. Mas não é esse o caso geral,fc>.»v Presidente. Tenho.dito:varias vezes que na maioria dos ca-
sos os casebres existentes nas favellas são dè propriedade -de ex-
l..oradores deshumanos que tiram, lucros enormes, dessa explora»
V— da habitação dos pobres do Districto Federal. '*¦¦

Ora, sc estes predios —tão - localizados no Districto Federal <
a lei obriga, ao pagamento do respectivo imposto, porque as' au-
toridades municipaes não. lançam esses predios para 0 effeito de
pagamento do imposto predial? Ha a desculpa üe que esses pre-dl— estão construídos em tenenos que foram loteados clahdesti-
na—ente e em ruas que não foram reconhecld—; mas a lei não es-
tabelece esta isenção de imposto para as. casas- construídas íóra
dat» exigências regulamentaresl —

O «jue a lei diz é que 'o imposto predial é devido em todo o
X—trteto Federal. Por ahi se verifica que a Municipalidade está
Mado lesada. em milhares de contos com esta attltude commoda
dos indivíduos que se acostumaram a f.azer fortuna fraudando a
lei, anima*—o-se a artimanhas de toda ordem para não pagar os
impostos devidos.

O que se dl» em relação ao imposto predial applica-se tambem
Imposto territorial. Ha muitos prédios' cujo imposto predial é
x menor do que o imposto territorial correspondente aos terre-

1 que lhes ficam annexos. A Municipalidade limita-se ao lança»-auto do imposto predial, mas a lei nao diz isto; o que a*.lei de-
ttinTilTi*- 6 que o imposto predial, nesse caso, seja parallelo ao im-
poato territorial. Os dois im-postos devem ser cobrados conjunta-

A _fo_»aè— do —.Secretario Mario Machado a respeito da
¦t—iiulliarün do, novo regulamento de construcções do Districto
¦MerXu regulamento este que a cidade está exigindo, não satis-
txx de todo, porque incontestavelmente è preciso pôr um freio á
«--ploração dos gananciosos loteadores e vendedores de terrenos
¦¦ii as exlgeõcl— da lei que regula a matéria.

Dahl, Sr. Presidente, estas despretenclosas considerações cora'
tmm agradeço a presteza das Informações prestadas a esta Cama-
pa, attendendo aos requerimentos por mim formulados. (G.)

<CJ—«t—*eeem os Sr». Cesar Leite, Jansen Muller, José Lobo',
e*ms*usto Alves, Roeha Ledo e Caldeira de Alvarenga).

—imicln ro x discussão do Requerimento n. 471, de 1936.

(Submettido a votos 6
Trotta.).

approvada a emenda do Sr., Frederico

conclusões foram áttingidas e a Municipalidade, como todos o:;r.ietr.&i/' Estados do Brasil, formou o Convênio que constitue hcjt»am acto federal, um acto da administração do Governo da União.A medida solloitada. em Mensagem:-pelo Prefeito, nãc è maisdo que a ractifleação desse Convenio.,lsto é..o "referendum" ao actoda Municipalidade, que integrou-,'o:: Oonvènio Nacional de Esta-tlstlca, organizado pelo Governo dá:Ufilão..,:
. Ne-s epartlcular, o Distrlcto Federal mas uma vez foi equl-

parado á condição de Estado.
O Sr. Henrique M aggioli — Perfeitamente. ... ., ,• O So. Attila Soares — Mais umá vez: o Governo da Uniãoeqmparou o Districto Federal, no qüe! diz respeito á. Estatística;..aos demais Estados da União,
O Sr. Henrique Maggioli —' nactifi.-ando a autonomia já éxls*

tente. 
O Sr. Attila Soares — Consequentemente; temos de apreciar

os resultados obtidos na Convenção Nacional dé Estatística e ra-
Oílficar ou não esses resultados.'- ¦¦'¦¦¦¦-¦¦-¦¦ ,x.¦ V. Ex. tem razão de fazer restrlcções, desconhecendo, como
dee.arou o assumptq, mas,, estou certo de que si V. Ex. cs.
puzer a par do que houve, relativamente ao problema, será o pn-mciro a apoial-o.¦ ;,V'. Ex., Sr. Vereador Ruy, Almeida, como engenheiro, sabo
muitu bem que a EstatUtica e a base de qualquer organização.
Hoje em dia, não sc pretende governar sem ter os dados que-sãoo vedadeiro lemma do administrador. Sem os dados estatísticos,
o administrador lucla ou navega na bruma, isto è, sem os elo-
mento» que, de facto, possam orientar a administração. O Oo-
verno da União procedeu multo bem organizando a Convenci. 1
Nacional de Estatística, cujos resultados foram approvados peia,
unanimidade dos Estados da Federação.

O Sr: • Ruy Al meida — —.Vereador Attila Soares, em face.'
da:exposição que V. Ex. está fazendo, porque, não tendo lido o.
proje'rto...¦¦ O. Sr. Attila Soares — Não é propriamente um projecto. '
Tratít-se de "referendum". '<

O Sr.'Ruy Almeida — E' um projecto; uma vez que oestames .
discutindo.

Como dizia, citava convencido que era uma organização para
ot—r logares. Deantc do que V.. Lx. acaba dc explicar, tereio:
máximo'prazer de votar, com V. Ex. ,. .. >.

O Sr. Attila Soares — Procurei mostrar a V. Ex., eni linhas
geraes.-porque. para tratar dos resultados da Convenção da Es.a-
tlstloa detama—mente, teria de levar muito tempo, porque 0.3 ;
problemas estatísticos sào muito.cpmplexos,..pèlà-própria naiure—
ua mátéfiá, qüe ê eminéritemente complexa,' pois' se refere a dades _
os-máls diversos. Uma serie de .conclusões foram feitas por todo»
tis representantes dos Estados, prementes a essa Convenção, tendo,
poréiri,. dominado o. propósito, de formar no .Brasil urna, doutrina,
pacllicà, q'üé"dévé orientar' ó Governo,"na solução dos ;p7oblr;mas .
regionaes respectivos. Nisto está, Justamente, o fim da Convenção
Nacional. de Estatística,, cujo "referendum" o Préefito solicita,
alirii' de facilitar a representação do.Dist'rl;tq Federal na Con-
vei».çSovNacloiiEl dé Estatística;- CP;). '

O SR: JANSEN 'MULLER0 — 'Sr. PresideiTité, perfeitamente
elucidado' pelo nosso collega,. Sr. Vereador Attila Soares, eu doa
ó meu voto favorável ao'Projecto. Concordo coni-.S'. Ex., quan-
to á necessidade impresciiidivci de so è&tabelccerem dados esta-
tistlcos- precisos para scr 'possível a administração,- porquanto,
ao Governo Federal; sobretudo," com o encargo dé saber... ¦ .

O Sr. Attila Soares — .Encargo esse muito grave.
O Sá. Jansen Muller — ...qual o desenvolvimento dá po-

pulaçãó, que è da estatística. e, tambem," qual a" prodücção da
determinada .mercadoria, qual a exportação dèssá mesma mer-
cadoria.... .. ;"*-.'¦'_.

.O Sr. Attila Soares — V. Ex. sabe que a aconomia do
Palís tem a süa base na estatistica.

O'-Sa. Jansen Muller — ...qual a. Importação de ouro, atra-
vés ao cambio, coni a producçao, qual' a importação e qual a ex-
porlação de ouro, quando, do estrangeiro rios vem a matéria pn-
ma óu a matéria conleccionada. . . ¦

O.Sr. Attila Soares — Está nos nunieros Índices de producçao
de determinada zona. Transportes, etc.

O Sa. Jansen Muller — E é admirável, Sr. Presidente, que
nós não tenhamos aqui, como na França, uma organização cs
valores da producçao. Na França, esse trabalho è feito com mui-
to cuidado. A producçao, na França, como nos paizes, adeánta-
dos —-Europa, é. conhecida por dados positivos. Sabe-se a pro»
ducção do tecido, o valor do tecido, se são tecidos simples, en-
trançados, lavrados, qual a producçao" e renda, os maiores empo-

: Sttbmcttldos suecessivamente a votos, são approvados: a emen-
da e o profecto assim emendado. .

O Sr. Frederico Trotta — requer e obtém:dispensa de «?'-l-.„_¦„.„,,,¦...„,.«„ mlai _, distribuição
pre-ído paraimmedlata discussão e votação da R-idaccio Final do Tlm^_^_f'S'^teli_to 

deí saber qual a producçao dos pa^»

O BR. JANSEN MULLER — Sr. Presidente, vcü falar sobre
requerimento n.-471, que tive a. honra de assignar.

Esto requerimento traduz uma homenagem a um homem
Mia Tida íol, toda ella, de pres time* á Republica. Refiro-me ao
Almirante Belfort Vieira, marinheiro distineto, que honrou a
Armada de nossa terra, tendo sido colhido' pela morte quando
•* achava no posto mais elevado de sua carreira militar, teto é,
ne — _UUstroda Marinha. ]_ C .' '-¦* , " :

O illustre militar nasceu no Maranhão. Mas não se limitou
viver no território natal. Entregou-se a uma labuta producttva,

Ae grando destaque, quer pelo seu valor inteliectual, quer pelo.seu
grande valor moral. ,,,-„. ,., ,E* possível, Sr. Presid—te, «ue x Indicação fique esquecida,
•B— subsistirá o reconhecimento, que a Oamara tiver votado, ao
lembrar aos cidadãos cariocas, eni cuja terra elle viveu profícua-
mente e onde encontrou o seu ultimo repouso, essa figura notável
«to nossa Marinha de Guena. .'.',_. . , . •" '•

Se me permitti falar, agora, foi justamente por não estar
no momento da votação. Queria deixar registrado <nos Annaès
desta Oasa a gratidão do povo do Districto Federal pelo muito
que deve ao grande Almirante Belfort Vieira.

Aproveito, Sr. Presidente, estar na tribuna para fazer uma
ligeira referencia aos actos irregulares que se estão praticando
na administração municipal, com a Inobservância de dispositivos
de lei e que poderão acarretar, de. certo, graves responsabilidades
para o Prefeito interino, porquanto a Lei Orgânica, bem como a
Constituição, estatuo .penalidades severas para certas e deter-
minadas transgressões á lettra expressa da Lei.

V. Ex. sabe que ha cargos na municipalidade que só podem
aer providos por via ae accesso, desde que não se Verifique' ne-
nhuma reforma quj autorize a nomeação ou acceltação de func-.
clonarios, ext—nhos ou pertencentes ai quadro, galgando dois e
tres pastos ao mesmo tempo. .... , ,. ... ¦__

Sendo assim, Sr. Presiuente, é de fazer-se, daqui, a adverten-
cia, para que esses erros sejam corrigidos o quanto antes, por-
quanto a responsabilidade por elies não deixa de existir — ná")
que a promova eu, Sr. Presidente, porque estou multo acima de
desforro dessa natureza, mas porque amanhã poderão ser levados
ao conhecimento da autoridade superior competente esses actos
Irregulares c. t_im sendo, decorrera com grave prejuízo para o
Dis.Ticto, a respoiiiabili—ção pelas-faltas, pelas omissões que eu
quej-o suppor involuntárias mas que nem por Isso deixem de esta:
a: alcance aa sancçàc penal da ici. í.a_"-L .~~ _, _.li. Sr. Presidente, publicado no JORNAL DO BRASIL de ha
dias —ia Mensagem enviada pelo Sr. Prefeito, de n. 73, em que
o AiímnnIst—tlvo Municipal mostra o desejo de explorar compa-
nhi— theatraes. psra o que pede créditos que são positivamente
Insufflcientcs. .... ,_..'.

Ora. Sr. Presidente, ate agora não foi Isso objecto de cx-
ploração por parte do Administrativo. Esses contractos de tem-
poraua lyiita ou dramática, ae companhias extrangelras. tém sido
feitos por particulares.A Prefeitura agora deseja tomar a si essa exploração, o
que quer dizer: a Prefeitura deseja entrar no mercado como
mera <-mprczaria de compsnhlas theatraes.

Sr. Presidente, itlo não tem cabimento. m:nnente dentro dos
limites insignificantes dos credites pedidos.

Diz ainda a Mínsagom que é assim que fazem os governos de
outro» prizes: a Argentina cm relação ao Colon. a França em
relação á Opera, a Itália em relação à Opera-Real, os Estadrjs
Unidos cm relação ao Metropolitan."Eu não quero criticar esse facto porque desconheço se. real-
mente, sfio esses paizes que fazem taes empre—mentos. Mas es-
taremos nós em condições de fazer a mesma cousa ? Estaremos
nós em situação de tomar o encargo de administrar empresas
theatraes no Theatro Municipal 1

VeZeo Sr"Jansen Muller - D—o rião tenho duvida..E* o sinete'de 
V —t ia' á eieptt—ao de sua' aiíauuoiada indepena-enca,
Ó Sr * Heitor Beltrão — Obiisatío a V. _. '
O Sn Jansen Muller — Lntitvcauto. nunca ouvi urna palavra

de elogio 
"por 

parte do nieu amigo e meatre Sr. Vereador. Alberico
•Se —araes. Si Ex. quando tinha de elogiar calava;,,,. ,

O SrT Heitor Beltrão - E' que 03 arinos já tinham amargado
-mate no Sr. Vereador Alberico de Moraes, que cm mim. Mau»
,taKo 

Sr^JansIw—uller — Quando S. Ex. não concordava, ecl-
locava o pé no estribo, galgava o glnete, dwembainhava a espada,
e_sa alma jovem — porque casa alma mio envelhece — discutia
asassumptOB oom.justeza de"conceitos, com argumentação irres-
pcudlvel. Nem sempre, deixou, üc ven em.quando, e verdade a
ord—anca do lado, de clarim em punho, para transnüttlr as or-
dens que os seus pulmões vibrantes davam para aquelles que es-
cravos do dever. —Iam de acompanhar ou recusar seu conselho.

O Sr. Alberico de Moraes —Devo dizer* V. Ex que se muW.
tas vezes não cheguei ao extremo da minha, cr.tica, íoi perque
Presença de V. Ex. constituía uin co_trangimento que'não
p<--j— vencèfi O silencio de V. EX. a meu lado vaUa por uma
defesa dó. Dr.^-Pédro Ernesto.

O Sr. Heitor Beltrão — Nem sempre S. Ex. ficava sllen-
cioso; ás vezes, puxava pelo meu casaco. . «. .v».O Sr. Jansen Mulléu ¦— Quando notava que V. Ex. se exce-
dia um pouco, lazendo injuatiça. <r__'7

O SrVHeitor Beltrão — Quando V. Ex. notava que eu estava
certo e quela forçar V. Ex. a falar. ,. _,

O Sr. Jansen Muller — Eu apenas lhe segredava que V. ex.
n&o tinha razão e dizia porque. E V. Ex. voltava atraz ou não
Insistia, natural—en te convencido. ,'.*¦'-.:¦_ „„„„

O Sr Heitor Beltrão — Nfio é bem "convencido"; ê commo-
vldó. V.Ex. sempre conseguiu de mim que me convencesse
deants dèüni desejo seu. *;.'•.: ., . „„„.,,.„ «,„ -»,.„

O SR JAN6EN M-iri—R — V. Ex. ve tanta gontlleza. Sr. Pier
sidente, distribuída assim, para quem nada merece.

O Sr. Alberico de Moraes — Nao apoiado. ¦
. ...:-0 Sr. Jansen Muiaer — Quanta genUleza lançadasc*rco^em
representa a maior humildade e a mais significativa iruisniíl-
canela l ,..¦,. .. __¦:-.--"- O Sr. Heitor Beltrão ¦— Nâo o verdade. .

O Sr. Jan sen Mulu r — Quero voltar, Sr. Presidente, ao as-
sumpto d— operas. Falando em óperas, talvez, — desculpem-me
a expressão— não fique tão macudo. E* sempre mate hanno^osp.
Sei que estou otfèndendo gravemente o Sr. Jerçnymo Peuido,
méú digno-coUega. S. Ex. gosta de "Santa CeclUa";.gosta das
r__icMtwlM/de grande gala. S. Ex. nfio gosta da "Ttaviate.";
n_ca íoi^l-â. nem tão pouco a "Favorita". Tambem nao
aprecia. São operas Incompatíveis cem a sua dignidade — por
causa do a_ümpto, não é por causa da musica. Não è verdade ?
Mas S. Exi ha de perdoar uma cousa: é que eu tenha a Uber-
dade de dizer que não gosto da opera "Santa Cecília".. Nfto e
verdade, 

"meu collega Sr. Jeronymo Penido? , .
O Sr. Jeronymo Penido — Não tive o prazer dc ouv-r V.Ex.
O Sr. Jansen Müll- — V. Ex. não qulz fazer a gentileza

de me ouvir. Agradeço a generosidade de V. Ex. para coinmigo.
V. Ex. deveria ter dito: o que V. Ex. está dizendo nfto me

interessa, ou por outra, não mo convém ouvir.
O Sr. Jeronymo Penido — Ouço V. Ex. com muito respeito e

máximo prazer. „, 'i*: .. -.__.*.„.
O Sr. Jansen Muller — E cu estou criticando esta questão

0*0 Theatro Municipal. .. .».-'¦ -_¦*¦*:. *•_.-
O Sr. Jeronymo penido — Nâo entendo de theatro.
O Sr. Jansen Muller — V. Ex. não leu a Mensagem do Sr.

Conego Prefeito? .
O Sr. Jeronymo Penido — Nfio a conheço.
O Sr. Jansen Muller — Tlre-se o aparte do Sr. Vereador

Jeronymo Penido, pórquè envolve uma grave orfensa ao Prefeito.
Sr. Presidente, eu me aguardarei para uma opportunldade

melhor afim dè* criticar esta Mensagem. De corto Irá acompa-
nhar-me nessa critica, o Sr. Vereador Heitor Beltrão, porque, se
não me engano, hontem ou ante-hont-:m ouvi de S. Ex.: — Você
já viu que absurdo — o theatro, em vez de cantar operas vir com
canto tie egreja? ¦

O Sr. Heitor Beltrão — Eu disse isso a V. Ex?
O Sr. Jansen Muller — Entfio, se não íol V. Ex., íol outro.

Mas eu ouvi com tanta sympat—a, que mc pareceu ser V. Ex.
O Sr. Heitor Beltrão — Com cerlx*— íoi um outro.
O Sr. Ja.nsen Muller — Era o que tinha a dizer, Sr. Pre-

sidente. "">'

Projecto n. 139, de' 1936
E' approvada.a Redacção Final.do Projecto n. 139, — 1936.

O SR. CALDEIRA DE ALVARENGA — O projecto n. 155.
de que íul relator, e para o qual apresentei um substitutivo, por-
que se-trata de assumpto de Interesse da zona rural, íol á Com-
missão de Finanças, que deu parecer.

Como se verifica, o art. 184; paragrapho unico, do Dec. n. 55,
dc 11 de Janeiro, de 1933, torna extensiva as vantagens mencio*
nadas a todos ós lavradores' do Distrlcto Federal, devidamente
registrados. -'.'-"' -. ¦'¦': .•

Mas. como este-art. da lei orçamentaria só vigora este anno,
pois não é permanente, passado este anno n&o terá mais valor.
Por isso,, fiz um substitutivo, com. outra redacção. Entretanto,
nesse substitutivo, eóm.parecer dá OornmIssfio de; Finanças.não
está o meu nome. Peço, por. Isso, mandar Verificar np original se
houve omissão de minha; parte ou . qual fòi: o motivo dessa ,1a-
cuna. — (£..)'¦¦: ;. , 

'..-.'.'¦

O sit. auoosto ALV— e oüíroj requerem* e obfiÇ-Ti preferencia
para immediata discussão da Projecto n.175, de 1935

. Annv.icia-se a 2» discussão do Projecto n. 175, de 1936 '

AUTORIZA O PREFEITO A ABRD1, RttPECTTVAMBNTE, 08 CRESR0S DS
200:C<IO5O00, 112:000$<300, 220:000*»00 E 157:7839000; -ara es FTHS

* . QUE MENCIONA

Entram, suece*—vãmente, em fllfiriu*—o que • sem debates,
encerrada os Arts. Io e 2°.

Submetttdos, suecessivamente, a votot, são approvado».

O sr. caldeira de alvarenga requer e obtim dispensa ie tn-
tersiiclo para que o Projeeio n. 175, de 1933, /it7ur« na Orde mdo
Dia da próxima sessão.

'•""•*' O sr. Frederico miotta e outros requerem e obtêm preferencia
para immediata discussão do Projecto de Resolução n. 15. — 1036.

Annuncia-se a; discussão única que é sem debate» encerrada
do Projecto de Resolução n. 15, de 1936:

MANDA CONTAR O TEMPO DE SERVIÇO QUE MENCIONA, PARA TODOS Of
EÍTiriTOS, A' AUXILIAR DA SECRETARIA SA CÂMARA MONiCTPAL DINA
CÂNDIDO MOREIRA DE MATTOS

U si». l'llfciSllJi;.\Ti; — _U terminada a hora destinada ao
Expediente. Vou passar á Ordem do Dia.

Pojja-se d
ORDEM DO DIA

Submettido a votos, é approvado,
Ó sr. corrêa duira c outros requerem e obtém preferencia

paru immeãiala discussão do Projeco n, 113, de 1986.

Annuncia-se a 1* discussão que é tem debates enterrada do
Projecto n. 173, de 1936.

CONSIDERA DE UTILIDADE PUBLICA A FUNDAÇÃO MBDICA CTRUSSICA

O sr. corrêa dutra e outros requerem e obtém preferencia
para immediata discussão do Projecto n. 66, de 1936.

. Annuncia-se a 3* dtscusião do projecto n. 66, de 1936 . .

(Coníítiera feriados Municipaes as datas qua mencione)

O sr. 1° sec—tario procede a leitura do seguinte:

2MENDA AO PROJECTO N. 66, DE 1936
(S— -Hturt—>

onde se lé 20 de Janeiro '
leia-se Io de Março.

Sala das Sessões, 8 de Outubro de IMS. — P-tt» AlmtttAa —
Jayme Araujo.

Jcr—r—içAo — Da Tribuna.
EMENDA AO PROJECTO N. N, DE 1UÍ8

(A— itiva)
"Art. E' considerado feriado o dia 4 de Deaembro de IMS —

centenário do nascimento de Quintino Bocayuva".

Sala das Sessões, 8 de Outubro de IMS. — Freít-rico Trotta
— Floriano de Góes.

E' encerrada a discussão. .' -_¦. ,Entram em votação: a emenda Siítoírtu*»—, o Projecto e a
emenda aditiva.

Submettidos a votos, sào approvados.

E' approvado o Projecto n. 66, de 1936, o***"-, emendado,

O Sr: Hehriq— Maogioli e outro* reguei—i e obtim -re/--
renda para immediata discussão do Projecto ni, 170, de IM*.

estrangeiros e a respectiva dismtrlbuiçào.
O Sr. Julio Lima — Só o Estado de São Paulo possue dados

estatísticos contidos nas verdadeiras fontes. Póde-se dizer que a
sua'- estatística é perfeita.

O Sr. Jansen Muller — Protesta-se, muitas vezes, contra
os preços do mercado, sem noção da maneira por que são fixa-
dos A estatística representaria um elemento precioso para.
serem conhecidas as razões da baixa ou do augmento dos pre-
ços. Preehcher-se-ia uma lacuna da. organização administrativa.

¦O Sr. Jansen Muller — O case é, realmente, complexo. Sao
de organização difficU, por exemplo, os cálculos de Wappeus,
appllcados. nos recenseamentos, para fazer o levantamento e ter
as probabUidadés de augmento ou decréscimo da. população. E,
tambem, Interessante a estatística do estado sanitário, que prevê,
até, a diminuição,-da,.população pelo rachitismo .da.raça........ ,

_t'a perfeitamente elucidado o Projecto n...;70,_ com. 0,,'ar-
tigo Ürilco«,da lei .creada e -asslgnada, pela Commissão. ^dç JUstí-
ça. Ficará ó' Governo Federal * altura-d— paizes ,adéaritadOfi,:.dos
paizes policiados, propriamente ditos. ;'../-- .:

O Sr. Attila Soares — Acabará, assim, o empyrismo das ad-
mnistrações. „ . '__'¦

O Sa. Jansen Muller — Faço um appello a todos os produ-
ctores e consumidores, a todos aquelles que emprehendereni
ouaesquer modificações, espec.almente da instrucçãp no sen- :
Udo'de fornecer os dados relativos á freqüência, condições sam-
tarlas, de maneira a se saber, annualmente — de modo approxi-
inativo, é natural — em que se está, quanto á percentagem de
analphabetos... , _, , ¦-.

O Sr. Attila Soares — O grande receio da população, na
resposta aos quesitos estatísticos, relaciona-se sempre com a
questão dos impostos.

O Sn. Jansen- Muller — E do serviço militar.
O Sr. Attila Soares — Desde que o Governo faça uma boa

propaganda, desapparecerá esse receio infundado do povo.
O Sa. Jansen Muller — Aliás, não deixa de haver uma certa,

razêo. Realmente, qualquer imposto sobre a producçao,. como
oue cohibe o esforço dos produetores, como que o entrava.

O que o Governo deve fazer é procurar saber. quanto pro-
duziu, por unidade, quanto dlspendeu, fazendo, dahl, o balanço.
Conhecer-se-à qual é a producçao, o consumo, a supcrproducç&o,
a exportação, a importação, o valor da importação e come-
quente sahida do numerário, o valor da exportação e conse-
quente entrada dó numerário. ' • "

E' uma necessidade iníperiosa.- Não ha, no rrojecto, crea-
çfto de logares ou de departamentos.

O Sr. Vereador Henrique Maggioli jà disse que isso seria
objecto de uma Mensagem à parte e que, agora, se trata, ape-
nas, de uma ratificação do accordo feito pelo Governo Munir-i-
pai, entrando na Convenção Nacional de Estatística,

Dou o tri-eu voto favorável ao projecto e o faço com o maioj:
prazer e a maior satisfação, por ver que isso é mais que um Pro-
jecto — é um progresso. (Muito bem).

O SR ALOEU DE. CARVALHO — Sr. Presidente, eu me
Ufano de ter pedido.preferencia para a discussão do projecto 170,
concernente á ratificação,dò Convênio de Estatística., Assim en-
tendendo porque ac—amos de ouvir duas das vozes.jnals abali-
sadas desta Camarà, demonstrando a grandeza _e a efflciencla dos
Eenlços estatísticos, como. base. de administração. Não posso dei-
xar ae resaltar .uma das. conslderaçõss vistas, ncs3e projwto, a
cuja leitura vou proceder:

Annuncia-se a continuação da 1* discussão, qúe 6 sem deba-
tes encerrada, do Projecto n. 163, e com o substitutivo 162-A, de
19S6.

Submettido a votos, é approvado o Sul—ilu/iuo n. 182-A, ft-
cando, assim, prejudicado o Projecto n. 162.

O Sr. 'Aicêo de Carvalho requer e obtém dispensa de interstl-
cio para que o Projecto n. 162-A, de 1936. figure na Ordem do
Dia da próxima sessão.

O Sr. Jayme Araujo e outros requerem e obtim preferencia
para tmmedfata discussão do Projecto n. 151, dc 1936.

Annuncia-se a 3* d*scti3*âo, que ê sem debates encerrada, do
Projecto n. 151, de 1936.

Manda contar para todos os efíeltos o tempo de serviço que
menciona prertado p:lo c::-—tendente Municipal Dr. Joté M:n-
des Tavares.

Submettido a votos, 6 approvado.

O Sr. Frederico Trotta e oufro» requerem e óbtèm preferen-
cia para immediata discussão do Projecto n. 139, dc 1936.

Annuncia-se a 3* discussão do Projecto n. 139, de 1936

Annuncia-te a 2* discustúo do Projeeio n. 170, de IMS.

am-aova o r*rcr_o -_*crmTo x. 5.102, — 31 m Ano»to -or.--—o,
—_TC— A tt-i-TXKÇ— NACW»"AL DB MTATIÍTIC*

eto»

Entra em discussão o art. unico.

O SR. ATTILA .SOARES — Sr. Presidente, *»tá evider— ado
aue toda a organização estadual ss baseia, estricUm—ve, aos dados
fonrie—Tos pela estaUstica, dados que se nao forem exact—, feitos
e_ertud- reses, com a Isenção que deve caracterisar est* mp«*t
d» serviço, conduzem, naturalmente, os govern— a erros eras*—

6 *0 
Brasil resolveu, de uma vez para sempre, organizar o ser-

vlçi» dé estattetl— em todo o território <la Ünlio, para eme e»e
en_-çamento de dados, ío-ecldos desde o _a»i«_•&_S»
Granarão Sul, fosse feito com critério, aílm Ue que os «—íerentes
problemas de^ridentes de-es d—c* estatísticos pudeawm ser
en ca uünhados e orientados com o critério necessário. Dtól. a
r—- por que o Governo da Unlào, num ge*to que multoo reawn-
menria á população, reuniu a Convenção Nacional __*__*}*__*}***tôn^TEgando todos os Estados da Unláo em tomo deste éievado
ponto de vista, qual seja o de organünr o serviço **SS_f*^_SSm\-lxt
« baseia toda a futura adml^traç&o pubüca. Essa c°™»t*o
se reuniu sob a presidência do Ministro do Exterior e osséus
frt-to- são do domínio publico, porqae a imprensa se ene—regou
de dar a mais ampla divulgação aos rçsulUdos obt—«rna =>^_-»-

A MunidpalMede, como os demal; *s_x*tf0*JÍ*-_,ySí*9* 
_?_,_*sn* representação na Conv—ção Nadona de "*__stl_. varias

_.-;;, •(Lendo)': -
-'-'.'•¦ *."* "Co_lde»in—, por —n. qüe o memorável pacto estattetl-

co de Incalculáveis benofícios para opalz.e,. pôrtlçutermen«r
te' para o Districto Federal.".sob qiiaesquer ^pontos de vista,
teve tão alto valor que'o'Sr. Presidente da Republica, ao cn-
cerrar os trabalhos da Convenção, que presidiu, considerou o
acontecimento uma das maiores realizações do anno .

Sr Presidente, já me íoi dado. nesta Câmara, falar sobre a
necêsí—áde da Estattetloa, em ccimment—io que ilx. ao Departa-
ttl—to próprio da Prefeitura, sobTe a Secção que. com os maiores

1 t—ircos ecom cs maiores resultados, pôde produzir algo em be-
nrfiefo da MunícinaUdade. Neste instante exaltarei, com os meus
¦___-^__^»,e-m" as expressões, nào digo dc IntelUgencia
mas com os dotes mate sinceros tío meu esforço, accentuarel que.
e«—tlvamente. íol esse um dos actos mais salutares do ^*T"
no da ítep—Uca: a convocação de.um Coi««resso de Estatística.'
—i que se pudesse -modelar fôrmas e preceitos absolutamente ne-
ceasarlos a quaesquer ndmlnistraçõcs. .^O 

Sr. TitoUvio — Permltta-me V. Ex. um aparte.
Esse C"oirigresiio de Estattetl— era para ser realizado em 1930.

Não ss realizou por causa da revolução.
OsT—Íom Carva—o — I—orma-me o nobre c Ulustra-

do coUega que Já se devera ter realizado. Mas. mesmo assim, aiuj
_—enão fosse obra exclusi— do Governo actual, o facto e
2- a sua concíétlaaçâo dentro deste Govenio. é facto que trai
enooniios a todoTaqueUes que. ir—lmente. tenham a uoçao do in-
teresse publico.

o Sr Tüo Llvio — Eu Já tinha sido designado, pelo Gover-
no do _UdS de Sergipe, para repreaemar aqueUe Estado nessa
Convenç^^_1930 Q _ &££ ^ á_ parabéns, por-
_. a «r_rüta_—o da Câmara. íelta por um dos seus "leaders" e
„_^nS^_rfj_—i dè escol. velo apoiar, •^condicionalmente.

•Íf-Eefdosr ^L-feltodo Districto Federal, acto desde logo exe-
_ _- ws ExTnaconvcç&o. como realmente era, de que pres-
?2*í^w^antis—Ao serviço^ nossa cidade, compactuando para
m_ior «rito da Estatlstl—. tambem no Interesse do Brasil.

A_ST *DoruintoTnesta hora. eu, que Já pude analysar nesta
ÍT—T».h» rtevotamento. o quanto tíe Influencia bc-•*«,« pcmTmêi— devotam—to, o "quanto tíe Influencia bc-

____?__ P-ÍTa ao-Iiu-rrAração. pela estatística, cornos
_rcos êleroentos qus possue. certo estou tambem. agora, que dc-
r—fda r-tm_ç— dé_Tcon^venio. depois da homologação corn-
5__,»_ —S _—a_ D_á sua -altlmação. saberemos comprehenderSSnt» tr_a Canrara para sua ultimação. «tal_»emos comprehender
—iS^S^xe—dto r—íelta. nos termos propostos e convenclo-
¦_?mcloal r3*r_slgnater a necc— dade da reforma do Drpar-
t_iento de Etattetloa e Archlvo. Com a maior consciência 5abe-
reSS me-oraTos^rYlcos municies^nes* -^Udo^aflm A* coo-
pírarmos efflclentemente para a Estatística no Brás 111

- t e-we-ra— a dl*e*»*—.

Sabtneífl— a votos, é tiprrrovaAo o artigo «nleo.

E' approeado em 2.* c—ctii*— o Proíecfo n. 170, de 1938.

O — B—k» Batr—tn requer e obtém *_*referet\A*la, par», ianme-
riínta eXscuammm «Ca. T>—*ia*-B _ US. dm laas.

. .^:,A_AÃAA\U*mVêa—m*-
...... .... ¦ — ——fi.
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__nnund~-se «1» discussão que 6 sem'debates encerrada do
Projecton. 148, de 1936.
' (DISPÕE A RESPEITO DO COMMERCIO VAREJISTA tãS DCTTRMINADOS

flftxitonètíWo « cotos, é approvado.

Ò Sa.' Heitor-.BeltrAo requer e obtém dispensa de Interstício
para que o Projecto n. 148, de 1936, figure na Ordem do Dta da
próxima sessão. *.-'.

Ò Sr. Jayme Araujo requer e obtém preferencia para imme-
dista discussão áo Projecto n. 177, de 1936.

Annuncia-se il' discussão que i sem debates encerrada áo
projecto n. 111, de 1936.

••¦ (DisrnvsA OS PROFESSORES das escolas t_crhicas secundarias
DA SATISFAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS A QUE SE REFERE, E DA'

•OUTRAS PROVIDENCIAS)

Submettido a votos, é approvado.;- * 
'^'1; '.'.!'

, ¦:-'O'Sr:- Frederico Trotta reç!i-er e obtém dispensa de intersti-
cio.para.qúe.o-Prójectá. n. 177, de 1936; figure'na Ordem-do Dia
da próxima sessão... ;_,'._;_

:*0 Sr. Corrêa Dutra requer e Obtém preferencia pára imme-
dtaia discussão do Projecto de Resolução n. 11, de 1936.

O Sr. l.o Secretario procede a leitura do seguinte;
' ¦ EMENDA N. 1

(Additiva),
'Ao Projecto de Resolução n. 11, de 1936:

.. ¦..-•'Ào art'.: ív?i 
' • .

Accrescentc-se: após "Chauffeur* — "bem como quatro de
Ajudante de Chauffeur"; e após "réis)**. — "e 6:<K)_Í00O (seis
contos: de réis), jrespectlvahiente;'*.,':^-..>

Sala da Commissao Directora, 24 de Setembro de 1936. —
Ernanl Cardoso,: Presidente em exercício.; — Edgard Roméro,' l.°
Seeretario. — 'Moura Nobre, 2." Secretário.. — FIor-ano: de Góes,
3.° Secretario. .;.',..

Justificação — E' de necessidade, para os carros da Prefel-
tura da Camara e do 3° Secretário, à creação dos cargos mencio-
nados na presente emenda. ',,:

EMENDA N. 2'

(Additiva.)

Ao Projecto de Resolução n. 11, de 1936:

..Substitua-se o art. 2.° pelo seguinte:"São nomeados: "Chauífeur", o cidadão' Narciso Corso; e"Ajudantes de Chauffeur", os cidadãos Manoel Feres Rodrigues,
Armando' Lourenço, Franclsco Nogueira Barreto, Eduardo Alves»
Monteiro e.Dorvalino Pereira.

Sala da Commissao Directora,'25 de Setembro de ; 1936. —
Ernanl Cardoso, Presidente em exercido. — Edgard Roméro, 1."
Secretario. —Moura Nobre; 2." Secretario. — Floriano de Góes,
3.° Secretario.

EMENDA N. »'

:¦¦' (Additiva, ¦

Ao Projecto de Resolução n. 11, de 193*. ¦
' 
Accrescentem-se oa seguintes artigos:

. . ."ATt.: — Fica creado um logar de auxiliar da Portaria da
Secretaria da Camara-Municipal com os vencimentos annuaes de
9:000$000 (nove centos de réis), sendo neUe provido o continuo
Ivo Gomea Roque.

Art. . — Para a vaga aberta de continuo da Secretaria da
Oamara Municipal a que se refere o art. é promovido o servente
da mesma Secretaria Reynaldo Pereira da Silva e para a de ser-
vente Durvalino Pereira, que já vem exercendo as respectivas fun-
cções*í... —

Sala das Sessões, em 5 de Outubro de 1936. — Henrique Mag-
gioU.-r Corrêa Dutra.

JusnricAçXo — A emenda additiva que se apresente .ao Pro-
Jectò dé Resolução n. 11 é perfeitamente acceltavel.

Nella não se excede o propósito legislativo que é o de tratar
das serviços de sua Secretaria. Essa matéria pôde muito bem ser
dilatada ou restringida nos termos do. Regimento e dentro das
necessidades regüíameritares. Ha ria Portaria da Camara Muni-
cipal, além do Porteiro, tun logar de ajudante, doía logares de
encarregado,- e um de auxUiar. ... i* , '¦';¦, ¦'¦¦ -.¦ Portanto se toma patente, uma melhor articulação funccional,
o que poderá existir com a creação de um logar dê auxiliar de
Portaria," conforme suggere a emenda. Quanto: ájjromdçãò para
avaga'de continuo, esta recahirá num funecionario do réconhe-
cida dedicação ao exercício dò cargo que desempenhar. '

EMENDA N. 4

onae convlerí
(Addttfoa)

¦ "Art.. Fica creado o logar de ajudante de Policiamento da
Camara Municipal, com os vencimentos de 1:000»000, sendo para
elle nomeado o cidadão Avelino José Nazario. "-,..-.

5 unlco — Fica creado' o logar de auxiliar de portaria,' com
ee vencimentos de 700ÍOOO mensaes sendo para elle nomeado o
cidadão Joífre de França Albuquerque.

Sala das Sessões. 8 de Outubro de 1934. — Jansen Muller'—
Henrique Maggioli — Frederico Trotta.

Just-T-cação —Da tribuna.

EMENDA N. S

M-Wittt-a)

Ao Projecto n. 11, de 1938:

Onde convier:
"Art. Ficam creados dois logares de servente para a Sala

das Sessões, destinados a attender aos Srs. Vereadores e nellas
providos os cidadãos Carlos de Mattos Costa e Américo Soares."

Frederico Trotta-Sala: das Sessões, 8 de Outubro de 1936.
— Corrêa Dutra. .

JúshhcaçXo — Da tribuna.

EMENDA N. 6

(AdcUH-O)

Ao. Projecto de Resolução n. 11, de 1936: .- -:
"Art. Fica creado o logar de Auxiliar de Portaria, nellc

aendo provido o Continuo Arnaldo Esteves de Souza, com os ven-
cimentes que ora percebe".

Jansen Muller —Sala:das Sessões. .8 de Outubro de 193».
Asevedo Santos —¦••rito Livio.

JusTracAçÃo — A emenda apenas muda o nome do cargo,
•em augmentar os vencimentos do funecionario. •¦

EMENDA N. 7

(AdditiMS)

Ao Projecto de Resolução n. 11, de 1938:

Accrescente-se: 
'

"Art! — Fica creado o logar de encarregado do ponto na Por-
taria da Camara Municipal com os vencjnentos annuaes de
7:300»000 (sete contos e duzentos mil réis), sendo nelle provido o
cidadão Florisbertó Loureiro."

- Sala das Sessões. 7 de Outubro de 1936. — Jansen Muller —
Azevedo Santos — Henrique Maggloll.

. ¦ Justificação — O logar creado pela presente emenda sem es-
tabelecer um serviço de real Importância pois regularizará a pre-
sença dos funcclonarios da Portaria com a annotaç&o de todas as
occurrenclas respectivas.

O SR. rRESlDENTE — De accordo com o Regimento, o Pro-
jecto de Resolução n. 11 volta á Commissao Directora para es-
tudo das emendas que acabam de Ber lidas.

O SR. PRESIDENTE — De accordo com o Regimento, fica
adiada a discussão.

O Sr. Jansen Muller e outros requerem e obtêm preferencia
a Immcdiata áiscússáo do Projecto de Resolução .n. 17, de

*'•• Ànn-tncía-se à discussão única, que ê, sem debates, encerra-
dada, do Projecto de Resoluçãqn, .18, ;de 1936. .... .

MANDA. CONTAR- O TEMT0 DE SERVIÇO QUE MENCIONA, PARA TODOS OS Er-
.' FEITOS, AO AUXILIAR DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, JOSE*:

JtEIRELLES. ;¦:'¦•'-:-. '-'7 ;.'»¦.''¦''..». ~- 
*¦¦ 

;

Submettido a votos, é approvado'. , 77.[ , .,'
'¦'¦.. '..O' Sr. Moura Nóoree outros•requerem, e obtêm ¦.preferencia
para immcdiata discussão do Projecto n. 111, de 1939. .

;', Ánnttncia-?se o 1** discussão do Projecto n. 111, de 1936. ,

AUTORIZA. O PREFEITO PERMUTAR COM NAG1B MALUF OS TERRENOS
¦' MENCIONADOS

O SR; RUY ALMEIDA —~, Sr.' presídente,'^ infelizmente,, sou
forçado a retirar a minha assignatura do projecto ri. 111, por-
que;' melhor estudando a questão, verifiquei qup, em face da
Lei. Orgânica, a. Oamara não: pôde autorizar o. Prefeito, a .fazer
permutas' com terrenos da Municipalidade. A Lei. Orgânica é
claríssima a esse respeito. ..:.•'.'¦'• '¦'¦'¦./¦ "¦'.-':"¦•'.:-:: 

.-'
Toda.vez que a Prefeitura tem necessidade de fazer qual-

quer transacção Com terrenos da Municipalidade; essas' transa-
cções só se' verificam por meio de leilões. Os terrenos só podethser adquiridos em hasta publica.' '•*. , . -.

O Sr. Attila Soares — V. Ex. dá licença pára um aparte ? Es-
tou': encarregado, pelo Sr. Vereador.: Roméro Zander, que estudou
este assumpto, não só como Vereador, mas, também, como en-
genheiro, que não está presente, no recinto, para ésclarecel-o.

Os terrenos dos lotes ris. 26 e 31, constantes da planta ap-
provada sob o n. 773, de que cogita o decreto, pertenciam, de
facto, ao Sr. Naglb Maluf. Entretanto, a Prefeitura, não sei-por
que, lançou mão dos. riiesmos, sém se lembrar de que Já perten-
ciam ao Sr. Maluf, vendeu-os em hasta publica.

)>' Agora, o dono, Sr. Maluf, pede uma providencia. Qual será' a providehcla ra ser:.'tomada: pela Prefeitura ? Dar-lhe terrenos
em cond.çõee Idênticas aesque ella Já vendeu duas vezes, ou ln-
demnizal-o ? ','.' -•-¦' "'.

O Sr. Ruir Almeida'—¦ De accordo com o aparte de V. Ex. e
conforme os esclarecimentos qüe me dá, houve de facto, iim erro
grave da municipalidade. 

' *-, :.*_.
O Sr. Atüla* SOares — Sim, da Admlnlstincção, que vendeu duas

vezes o mesmo terreno. . ,.•'.¦.'¦.'" :'.''.. -', •'¦ ,
. -' o: Sr. Ruy Almeida — Lembro ao meu presado collega, què um
erro não Justifica outro. Qual será a^solução neste caso?

O; Sr. Attila Soares — Pergunto, então,' qual será a solução Ie-
gal-? 

- ...
O Sr. Ruy Almeida — A solução legal, no meu entender, eu

que não conheço os tricôs e íutrlcas juridlóas; está naturalmente
nutria acção do Sr. Uaglb Maluf contra a municipalidade. Ahl en-

Itãd a Justiça' irá dizer se o.cidadão tem ou não direito. ¦ >
O Sr. Attila Soares — Mas se a Prefeitura é a primeira a re-

conhecer em Mensagem, que vendeu terrenos pertencentes a ou-
l tremi V. Ex. não vae admittir que a Prefeitura dê caso pensado
fosse alienar um terreno pertencente a um particular.

O Sr. Ruy Almeida — Mas, deve haver então, um responsável
nesse' caso.. -¦ >- 'V-rVir:.:' •-'¦ '" ¦¦¦" '• •¦

O Sr. Attila Soares — Foi quem áutorlsou a venda.
O Sr. Ruy Almeida — Sòü contrario a essa trasacção, porque

vejo que ella foge, conforme tive Já opportunldade de dizer, a lega-
Udade. •', •:." '.'•-"-''¦'.. ••'..'¦ ¦'•_

O Sr. Attila Soares — Devemos entnar então no mérito.da quês-
tão: ou de facto è verdadeira a allégaç&o' constante da Mensagem,
isto é, que a« Prefeitura vendeu terrenos pertencentes a 

'determina-

do cidadão e neste caso nos cabe solucionar a' questão, dando-lhe
terrenos equivalentes. . . ... ,,.

O Br. Ruy Almeida — Não podemos dar. . ,
O Sr. Attila Soares — Não estamos dando.
O Sr. Ruy Almeida— O que a Prefeitura deve fazer ê hidem-

nlzar. '''';~M_M_H|
-O Sr. Attila Soares — E*.desapropriar.,
O Sr. Ruy. Almeida — Não sei se é desapropriar, mas nunca

transacelonar. MBHHHmBi
O-Sr. Henrique Maggioli — Naturalmente por escrúpulo, quiz

o.Sr. Prefeito dar satisfação á Camara, mas ha legislação a esse
respeito.

O Sr. Ruy Almeida —¦ Se ha legislação A respeito, voto contra,
de accordo com o que diz o Sr. Vereador Henrique Maggioli, que
ó cidadão nas funeções dè Prefeito enviou a Mensagem á Camara,
por escTupulo. Vòtò centra.' —: CD.). .:.....

O SR.. AtTÒ-A SOARES. —.Sr. Presidente, pèla.analyse da
Mensagem, ha, de tocto, uma certa.gravidade, porquanto a Munir
cipalidade alienou terrenos pertencentes a, um particular. Conse-
quentemente, o. acto da Municipalidade,' alienando taes. terrenos, é
um acto nullo. Isto posto, devemos pleitear Justamente a annulla-
ção da hasta publica, levada a effeito nos terrenos cuja posse com-
petia a terceiro. . : •

)0 Sre Ruy Almeida.— Até ahl, V. Ex. tem razão.. Mas nunca
uma troca. "•.:-.-. ''.:',.

O Sr. Attila Soares — E' uma questão de gravidade ..evidente
e que creará um precedente perlgosisslrao, porque, amanhã ou de-
pois, a Prefeitura; como alienou terrenos que antes haviam "perten-

cido ao Patrimônio Municipal, se Julgará no direito de vender ter-
renos a terceiros sem nenhum direito. .

-O Sr. Ruy Almeida—¦ Naturalmente tem de haver um respen-
savel. St à Prefeitura recebeu, terá qüe indemnlsar a alguém.

- O SR. Atiii-a Soares — Mas a Prefeitura vendeu duas veses «s
mesmos terrenos. ... ••'.••_,. ."•_.-'

O Sr. Ruy Almeida — Si isto aconteceu, ella recebeu duas ve-
zes e, consequentemente, restltulrá uma dessas vezes como indem-
niaaçao. _ 

' •
O Sr. Attila Soares ;— Mas a quem?
O Sr. Ruy Almeida — Ao legitimo dono.
O Sr. Attila Soares — O legltlirio dono é o primitivo ou o se-

gundo ? *
O Sr. Augusto Alves — Dc acordo com a lei, o legitimo dono 6

o primeiro que registrou a propriedade, no Registro de Immoveis...
O Sr. Attila Soares — Temos de arranjar .uma solução legal

para este caso.
Sr. Presidente, diante dos esclarecimentos trazidos a debate, re-

quelro a V. Ex. a retirada desse projecto, por 24 horas ea volta do
mesmo ás Commissões, para que estudemos, dentro da Lei .Organl-
ca, a solução legal e Justa para o caso, porque, evidentemente, ha
direitos conspurcados e não podemos deixar de tomar conhcclmen-
to de uma Irregularidade commettida pela Prefeitura, prejudlcan-
do direitos evidentes dós proprietários verdadeiros. ...

O Sr. Alberico de Moraes — Muito bem. .
O Sr. Ruy Almeida — Parece-me que, pelo Regimento, o proje-

cto, em 1». discussão, não pôde voltar às Commissões.'
O SR. PRESIDENTE — O art". 39, n°. 3, letra A —, do

Regimento:

(Lendo):
"Na Ordem do Dia: — «Qualquer requerimento a ser votado

pela Camara: Volta á Commissao".
. Não determina qual a discussão.

O SR. • RUY ALMEIDA — SI V. Ex. .declara que, dentro do Re-
glmen;o, um projecto pode voltar ás-Commissões, .com a responsa-
billdade dupla de V. Éx.. como Vereador e como Presidente da Ca-
sa acato a resolução de V.Ex.

O SR. PRESIDENTE — Perfeitamente.

O SR. ATTILA SOARES — Sr. Presidente, retiro o meu
requerimento, em face das declarações que o Sr. Vereador Al-
cêo de Carvalho vae fazer. .. ' ,.'••'. __•'.. O sr. alcéo de carvalho — Sr. Presidente, Já tive opportunl-
dade de falar, em discussão anterior deste projecto, mas como não
tivesse conhecimento pleno da causa,- só pelas deduecões dos
próprios-termos da mensagem anterior percebi que redundaria,
certamente, para a Prefeitura em maiores pre juízos, senão. tOra
solucionado o caso qúe estava em debate, pelos aspecto, ou pela
solução que ella pretendia. ¦. - ' • ' 

,'. .
Disse então.. - Sr. Presidente, que nas questões de desapro*:

priação a Prefeitura do Districto Federal orlentava-se, sempre,
desacertadamente, porque é facto que. a Prefeitura, comquanto
tenha uma-let reguladora das desapropriações, como- ja Xlz vêr
nesta Camara, nos projectos adstrietós e mesmo nos ante-projç.

pura
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Annuncui-se a discussão única do Projecto do Resolução
¦.-;.«. de 1936.

EMENDA
(Su-ítiluítua)

Ao Projecto de Resolução n. 17, tm 1936

Onde se diz: "um anno, dois mezes e dezenove dias",
diga-se: "tres annos dez mezes e vinte e quatro dias".
Sala das Sessões, 8 de Outubro de 1936. — Jansen Muller —

Heitor Beltrdo — Ruy Almeida,

Justificação — A presente emenda corrige o engano havido
na Vedacção do parecer sobre o tempo de serviço realmente pres.
tado pela funcclonaria a que se refere.

O SR.
Directora.

PRESIDENTE — O Projecto volta á Commissao

I--JÍ1
O 

"Sr. 
Jansen Muller e outros requerem e obtém preferen-

mia para immcdiata discussão do Projecto de Resolução n. 16,
de 1936.

ctos de desapropriação, desde, logo são determinados actos ad'
minlstratlvos que multas vezes não têm e não podem ter applica-
billdade legal. Resulta dahl que se lmpõè ônus sobre determina-
dos immoveis, sem que haja a conclusão, resultando lmpecllhos
para quaesquer operações que os proprietários pretendam sobre
os seus immoveis. ..-' ¦':". . . .¦''•:•_-

Dahl, Sr. Presidente, uma série de conseqüências desastrosas,
tanto para enleio da própria Administração quanto pertinente á
limitação do direito'de propriedade dos munlclpes.

No caso em espécie, ào que estou informado, agora; com maior
conhecimento de causai um proprietário tinha com todas- as ca-
racterlsticas legaes, um terreno no alto do Morro do Castello.
Sob todo o protesto desse proprietário, foi feita a desobstrucção
do. Morro do Castello e, entretanto, na nova cadastração n&o se
accentuou, comquanto ainda houvesse, por-parte desse proprleta-
rio reclamações, que o terreno desmontado, na área correspon-
dente, na área equivalente, era evldenmente de sua proprieda-
de. ' ¦

Protestou esse senhor, Judicialmente. Entretanto, propoz-se
a liquidação administrativa do caso, determinando, então, o Oo-
verno Municipal fosse elle compensado oom uma-área correspon-
dente ao valor da propriedade que lha havia sido. Indevidamente,
tirada. Assim, ainda desacertadamente — porque, é de lastimar, o:
Patrimônio não era bem cuidado — foi feita a troca por outro ter-
reno da Prefeitura- situado na Lagoa Rodrigo de Freitas. E* curió-
so asslgnalar que esse terreno havia sido, anteriormente, vendido
pela própria Prefeitura, sendo que o Director do Patrimônio des-
conhecia a alienação, feita, aliás, em hasta publica. Dahl' surgir a
Mensagem, preferindo a compensação pelo pagamento, que a Pre-
feitura deveria ter accrescldo com todas as moras e damnos re-
sultantes. si fossem; judicialmente/reclamados.

O Sr. Julio Lima — Trata-se, então, de uma reparação de
direito. _._-'_' ... ., ,

O sr. alcêo de carvalho — O -_cto é que ahl appaseceu a Lei
Orgânica, impedindo, por qualquer forma. sem. hasta publica, ope-
rações ou alienações sobre immoveis municipaes.

Si estabelecermos, rigorosamente, as prescripções da Lei Orga-
nica para a feitura desse acto, a prefeitura estará na necessidade
da execução em hasta publica porque, effeçtivamente, ella vae ce-

, der do seu patrimônio. A cessão é feita, porém, unlca e exclusiva-
mente, a titulo de compensação, afim de não ficar a Municlpallda-
de sujeita a indemnisações decorrentes-do seu próprio acto — não
digo doloso — mas lllegal. ' 

_\fv .O caso vertente é, pois. de absoluta excepção, imprevisível,
talvez, dentro de qualquer legislação. A acceltaç&o da Mensagem
Importará em beneficio á Municipalidade e em uma reparação de
direito. Acabar-se-á, de uma vez por todas, com essa situação
anormal, razão porque lhe dou assentimento.

O SR. ALBERICO DE MORAIS -— 8r. Presidente, a palavra
-permuta" empregada no Art. Io do Projecto. fez com que o Sr. Ve-
reador Ruy Almeida dissesse, acertadamente, que a Lei Orgânica
não permltte essa forma de modificação da propriedade.

Quando se' quer alienar, tem esse acto de ser feito em hasta
publica.

Mas estamos deante de um caso todo especial, que toda a
Camara conhece, e até ha um certo acanhamento deante do pro-
crietarlo. aue tem insta razão de reclamar contra o procedimento

da Prefeitura, que Inadvertidamente põz em hasta publica a sua

Íiropriedade. 
A Camara, que tem, como disse,.certo acanhamento,

em também, para se desculpar, o facto seguinte: a Directoria de
Obras é qüe .determina as áreas a vender, e,ama,outra Dlrectoria,
a-do Patrimônio, é que annuncla a hasta publica das áreas muni-
clpaes disponíveis. .Dahl veiu esse engano. ¦•"..•:..•.••:.•'¦¦•¦¦

.O ;Prefeito, n&o podendo resolver administrativamente o caso,'achou que, dirigindo-se.á'Camara, poderia encontrar uma solução
legal; — Já não digo reparadora dos grandes'.aborrecimentos e
despesas que naturalmente tem tido esse proprietário qué, segundo
estou informado,..nem reside actualrnente nesta Capital, para vir
aqui, ora junto da Camara, ora Junto do Poder Executivo, piei-tear uma solução para o seu caso.

A:Prefeitura tinha urii terreno: vendeu-o em hasta ribllca;depois tornou a vender o mesmo terreno. Trata-se de um caso
âue 

não é de permuta. Essa é uma expressão errada. Tratà-se
e um caso de reposição.

O Sr.TttO Llvto — Permltta-me V. Ex. um aparte. ' ;
Acho que, na mensagem, consta essa expressãor~ "pòf. per-muta" -^;'.còmo lembrete em relação á situação anterior, porque•esse: terreno;' realmente, quando íol adquirido. íól por permuta.O Sr. Alberico de Moraes — Perfeitamente,
O Sr. Ruy Almeida — Permltta-mè V= Ex. Um aparte.
Desejaria que V. Ex., conhecedor que »é das leis municipaes,

me. desse o seguinte esclarecimento:. em .vez da permuta de um
terreno (o qué contraria a Lei Orgânica) não'seria niuls Justo queo. Sr.- prefeito, enviasse. & Camara mensagem pedindo' üm credito
para lnder;nisar esse cidadão?
.¦'..iAssini.' seria acatada a> lei e. ficaria-esse cidadão coin o seu
direito assegurado. ,'.'-"."¦ ¦ . •
,,:'.1.0,Sr..Tltó'iliito',.~,.E o valor do terreno, qiíal seria?¦ O.Sr:. Ruy Almeida. -7-A mesma coisa. :"

;•;„ O Sr. Alberico de Moraes -r- Devo dizer a V. Ex.,o seguinte:
o direito que.a Municipalidade tem de desapropriar, não pôde ser
applicado quando ella commette uma falta dessa natureza. E' pre-ciso que ella demonstre a necessidade de natureza publica parapoder desapropriar. Ella precisa de terreno para uma escola, paraum hospital, para a abertura de' üma -rua: vem, então, á Camara
Municipal e solicita autorização para desapropriar. ,---

... Mas no caso em apreço ella não pôde, deforma alguma, fazer
.isso.-,.'¦-',-,' Se n&o pode, tem qúe fazer o seguinte.-,;,, O Sr. Ruy Almeida — Indemnizar o cidadão. 

' •
.O.Sr'.'Alberico:dê Moraes — V. Ex. vae ver a solução que pre-tendo apresentar á consideração da Casa. : , ,.:.f.í_*<..-

• Comecei dizendo que não podemos calcar ,urri projecto' com
a palavra ''permuta", porque á Lei Orgânica a íssó se oppõe. •.

Conhecemos, perfeitamento, o caso de que se trata.
.',Se à Municipalidade, deu,, em venda;.um terreno que não era

seu, ella.possue um outro terreno ao lado, e com este, què é de
egual ou approximada área, ella poderá repor ao possuidor daquelle
.primeiro terreno. •, ¦, :,'¦••'.'.-

O interessado acceita isso, mas.não pode acceitar a- indemnl-
ção- em dinheiro, e a Municipalidade nao tem o-direito- de' des-
apropriar, porque n&o é caso de necessidade publica. O lnteres-
sado tem o direito de. pedir o dinheiro què qulzer. 

"
.';:- O Sr. Ruy 'Almeida — Não encontramos apoio' para.isso dentro
da lei.-:.-. .:. ..'.- ¦

O Sr. Alberico de Moraes: — Essa forma pode-se dizer
que é legal deante do factó; porque é uma reposição. A Lei Or-

: ganica é omissa rio caso.
O. Sr. Ruy Almeida — Mas nâo está na lei
O Sr. Alberico de Moraes:' — Meu illustrado còllèga Sr. Ve-

reador Ruy -Almeida, quando a lei estabeleceu todos esses, deta-
lhes para a alienação dos bens públicos, teve em vista evitar
abusos do Poder .Executivo' e abusos também dò Poder Legislativo,
e que houvesse estudo, porque è um caso multo interessante 6
de "vender' a propriedade ¦ de todos em beneficio: da Municipalidade.

Agora pergunto eu: nós colllmamos os objectlvos dá Lei Or-
ganica ferindo todas essas regras? Conhecendo,-como conhecemos,
o caso, autorizando o Prefeito a repor, nãó é uma mudança sim-
pies de expressão: é um facto que se apresenta novo e que não
está taxativamente previsto na Lei Orgânica.;* O Sr. Ruy Almeida: — E': perfeitamente moral, mas lllegal.

O Sr. Alberico de Moraes: — Não acredito que seja legal,
mas acredito que não appareçam outros:casos como. este, '*

O Sr. Ruy Almeida: — Porque a Lei Orgânica é taxativa.
. O Sr. Alceu de Carvalhos.— E' um caso de compensação.

O Sr. Alberico de M4raes: —.A Lei Orgânica fez isso paraacautelar os interesses, mas se já entrou para os cofres munlcl-
pães uma importância que não.era devida a esses cofres...- O Sr. Ruy Almeida — E' muito simples: restltuir esse dinheiro.

O Sr. Alberico de Moraes: — Nós precisamos, cóm lealdade,
addlar a decisão para encontrar uma solução.

O. Sr., Ruy. Almeida: — O.facto é que a Prefeitura não podiavender uma cousa duas vezes..
O Sr. Heitor. Beltrão: -r-, Mas vendeu.. .

. O Sr.Ruy Almeida:— Se vendeu, errou, e não podemos tam-
bem errar.para concçrtax. o erro. da Prefeitura. ;• • ., - •

O Sr. Alberico de Moraes: —Sr. Presidente, estou' conven-
cldode. que a Municipalidade não terá prejuízo. Ao contrario:
vae lucrar. -. "'

Se o Prefeito repuzer, dando em espécie e em terrenos aquillo
que Já recebeu indevidamente, não será ferida, com isto, a Lei Or-
ganica, que estabeleceu esses .princípios acauteladores do abuso dó
poder, quando se trata de venda de bens públicos: Nós Sabemos
que houve erro, mas não abuso. ...- -•: "*'.

Penso-que devemos'votar o projecto em primeira discussão,
para, depois, emendal-o em seguunda ou terceira.

O Sr. Ruy Almeida: — Mas a primeira discussão diz justa-
mente respeito á legalidade do projecto. V. Ex. vaie me forçar a
votar contra, por Julgal-o lllegal.

O Sr. Alberico de Moraes —- Não, se V. Ex. acceitar a ml-
nha argumentação, como eü acceitel tn totum a dè V. Ex.

O Sr. Ruy Almeida — Que aliás é verdadeira.
O Sr. Henrique Maggioli— Mas como o Regimento só im-

pede a apresentação de emendas aos projectos em primeira dis-
cussão. apresentaremos emendas nos outras discussões. .

O Sr. alberico de Moraes — Interessa-me immensamente a
situação desse homem, que conheço. Quero corrigir um erro em
beneficio do poder publico municipal que cammetteu esse,grande
erro, e também de um homem que está ha nove annos procurando
a posse do seu terreno. ¦ -'

O Sr. Heitor Beltrão — E não se pôde interpretar a lei poi
absurdo: a lei tem de ter uma intepretaç&o social.

O Sr. Ruy Almeida — Eu devo dizer que ha enorme prejuízo
para a' Prefeitura; -. - - ¦

Quero' que se responsabilize quem fez isso. Desejo o regime
da responsabilidade, porque todo a cidadão que vae para a Pre-
feitura cuida qúe tem o. direito de fazer o que bem entende.

O Sr. Attua Soares — E* o que o actual Prefeito está» pro-
curando fazer.

O Sr. Ruy Almeida — Desejo que se responsabilize o causa-
dor desse facto. Por isso voto contra.

Se o Prefeito chama tanta gente á responsabilidade, promo-
va-a também nesse caso.

O Sr. alberico se Moraes — Não sou contrario a que se res-
ponsabilize, por tão grande falta. Nada impede que a Prefel-
tura, administrativamente, possa tomar uma providencia.

Agora,-o quo conheço do caso, ô o seguinte: -
As plantas são feitas no Departamento de Engenharia e as

hastas publicas são feitas no Patrimônio, onde não íol dada. a
devida oalxa da venda.

O Sr. Ruy Almeida — Veja V; Ex. se oceorre uma-cousa des-
sas com um terreno, cousa consideravelmente grande, que-todos
vém a saber que íol'vendido duas vezes, imagine o que não oc-
correrá com as .outras cousas!

O Sr. Alberico de Moraes— O Sr. Raul Cardoso, de cuja
probidade ninguém pôde duvidar, Já deu á Camara a explicação
do caso.

Fot um erro. um erro de administração, mas nós, Sr..Presi-.
dente, também somos-administradores. Esta Assembléa também
toma conhecimento de casos como estes, administrativamente, e
devemos procurar entendel-os.

A consciência nos diz que estamos defendendo os interesses
da Municipalidade, sustentando os direitos de um cidadão, que
até é estrangeiro,' oomo está se vendo pelo nome, mas talvez hoje
brasileiro naturalizado. ,,_„,•

Já tratei com elle, e creio, mesmo..que.não seja brasileiro.
- Devemos mostrar que, no Brasil, quem compra uma proprie*

dade da Municipalidade — ao envez de comprar de umdesconhe'
cido — deve sentir-se multo piais tranquillo do quem adquire um
próprio de um velhaco qualquer, que pôde ser até um grillelro.
Mas a Municipalidade não reparar o seu. erro, é deixar recahir
sobre si uma grave responsabilidade. -. • . - ¦ .

Assim, Sr. Presidente, estou dè inteiro ;accordo com o Sr. Ve-
reador Ruy Almeida, de quo nfto se podia fazer permuta.

Mas como é do nosso «conhecimento, no caso trata-se de uma
transacção em espécie, terrenas ao lado de. terrenos, e podemos
autorizar o Prefeito do Districto Federal a repor a outro ajiuU-
lo que não é da Prefeitura, porque já recebeu indevidamente, a
tmportancla correspondente. Podemos autorizal-o a repor uma
área de terreno egual & que, indevidamente, põz em hasta pu-
blica.

Vamos solucionar, com grandeza d'alma e acerto administra-
tlvo a situação em que se encontra este caso, facilitando a acção
do Poder Executivo Municipal. (R).

Entra em discussão, o art. l~.
¦_,; O SR. ATTILA SOARES — Sr. Presidente o nrolectn isi ~dessesque a Oamara não deve approvaf.jorquè vem frafer0 

m á
O Sr. Heitor Beltrão — Tive oceaslan ~V .nm-ut-i.- _.

melra dlsoussão.
Tive occaslão de combatei-o em pri*.

*' encerrada a áiscússáo.

Submettido a votes, é approvado.

O Sa. Rut Almeida, requer e obtém verificação de votação.

Náo havendo numero para a votação fica o Projecto n.lll. de
1936, com a discussão encerrada.

.O Sa. Corrêa Dutra e outros requerem e obtém preferencia
para immediata discussão do Projecto n. 62, de 1936.

Annuncla-se a 3.» discussão do Projecto n. 92.de 1996.

(«evoca o dccuto n. 4.739, de 14 de abril dc 1934. na farte ula-
uva a' desapropriação do terreno sito a* aúa das

laranjeiras junto x antes do n. 347,
esquina da xua leite leal

B* encerrada a discussão.

Annuncia-se, suecessivamente. a V* discussão qne é sem de-
bale* encerrada do* Projectos ns. 63, 171 e 102, de 1936.

ALTERA O A~T_30 13° _ «ESP-CUVO I Io DO DECRETO N. 4.611, D« 2 DE
JANEIRO DE 1934, QUE REGULA A COBRANÇA DO IMPOSTO D* VEHICULOS

EQUIPARA OS VCTCOmrrOS DO 50P-C~tlHT-3*DClíTK MC EDUCAÇÃO.% ASSIS-
TENCU DENTARIA AOS DOS SUPERINTENDENTES DE EDUCAÇÃO

JC HTGIENE, DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

' O Sr. Attila Soares — .. .uma verdadeira .*_t_r~*~~ A» rnnnr,
poUo,. que - a Constituição fulmino'!'. ol~rame~te; só pwmlttindí a
fSarXJ.Í°«.^~-^?,„,1i:stad5. ?u Pela Municipalidade; quando setratar de serviços públicos, decaracter collectlvo. ¦--' ¦¦
. r~~?~íi.~~^~Í.»^.f«~íat7ff/oH — y-'- Bx' «onhece o monopoUo dasempadeiras que estão enxamean^o o Districto Federal, essa cousahorrível que prejudica a esthetlca dà cidade? . 

*^-~ -<--»-
O.Sr. Attila SoAjEtí--. Não é monopólio. ¦ ,. .

,»t,,?JZl\\J?Znr%"e:MZ0BÍOli — Nâ0 é monopólio-? E os postos d3salvamento de Copacabana ? V. Ex. requeira pára ver... ,'
rt~_P'i'_í«''A_f^;fr0^ES'--T'N_i-' so~i coramerclante; não me'inte-
f~fS~_t.S~ro»V-A...~_ V:.* f^* ha"*.*• .saner qüe Isso .não fói feito hoje,foi feito ha. dois ou tres annos. .-.- •
~~i(,PASr;tSe2^2!/'' /ría£,£,<oZ* — Nesse projecto 163: não ha mono-poliu,: é feito mediante coneurrencia pubU.a.

._'9'511'i_AT?:lt,A So*RES — Na.coneurrencia publica,.•* um lndl-vlduo ganha, passa a ser. monopólio. : . .-'.. ¦' '.
; O.Sr. Ruy Almeida — Então, todos que forem por coneurrenciapubUca serão monopólios.'•• ..

,~. O.Sr. Attila Soares — Mas exige-se logo qüe o indivíduo dê100 contos de deposito. Só talvez uma firma esteja-em coridlçõe.3de. entrar nessa coneurrencia. Agora, vou declarar a- VV. EExs.que e-ste projecto foi trazido A Camara por urn elemento extranho,
que se inslnUpu.no,recinto, dizendo-se amigo, dó Chefe de Policia,
jreve o desplante de.vir á Camara pleitear,: não digo' que teve acoragem.de vir em nome do Chefe de PoUcia,,porque não teriaa ousadia: de usar. o nome honrado do Sr. Félirito Muller, parapleitear qualquer cousa de interesse inconfessável, mas'veiu.Çdè-"larandó-se. elemento ligado ao -Chefe de Policia. Tive occaslãode. procurar o Sr. Capitão'Felinto. Mtiller e iriterpellal-o sobre sstinha conhecimento da-existência desse projecto e' ouvi de S.' Ex.
palavras de'franca repulsa e revolta contra o meio de que lan-
cavam,mão para.,dizer que o Chefe.de Policia tinha interesse'nesse
caso.- :*: .¦¦;¦-¦:¦¦ ¦ .¦¦ : '.'.--,.,.

O Sr, Ruy Almeida — O projecto, como V. Ex. sabe, não é deminha autor-a. Nao pertenço a nenhuma das commissões queassignaram ;o projecto. ¦ 
¦* ..

Füi- procurado nesta Casa pelo Sr: Luiz Quentel.','-.'.;, V.Ex.. declarou que elle. não tinha nenhuma relação com o
Sr.-.Ohefe de'Policia. ¦•..."¦ -. ¦;• . ¦' '.'. ¦ v.v-¦, • O.Sr. Attila Soares— Declarei que élle velo aqui dizendo-se
amigo do Cheie de Policia, como si a isso o autorizasse a inter-
ferií nessa questão. , ;.

.O Sr. Ruy- Almeida — Preciso dar umá explicação a V. Ex.
Quando, o Sr. Luiz Quentel, que se dá commlgo desde ò tempo em
que estive á disposição do Chefe de. Polida, riie-pro.uroú. aqui, não
me lalou, absolutamente, eni noinè do Chefe de Policia: falou 'no
seu próprio;nome.. .*¦¦',. -. 

.>,
i.O. faR.- Attila Sòari_s — Não falou a V.' Ex., nias falou ao

Sr. César Leite; Aliás,- eu disse qué,'-elle"não ousaria falar em
nom. do .Chefe de Policia. ¦ • •

. O:Sr. :Ruy Almeida — Ha alguiria cousa dè verdade no quo
V... Ex. .está dizendo. Esse- cidadão me declarou que havia mos-'
trado .ao Sr. Capitão Cheie de Policia este projecto, perguntandose via nelle alguma cousa que se pudesse taxar de immoral. c
que S. i-x. de_.arára que absolutamente nada vla.•'•' Como surgisse aqui o boato de que o-sr. Luiz-Quentel havia
procurado, diversos amigos e falado a este respeito, inclusive a
mim, S. S.mé enviou uma carta' perguntando si alguma vez.
junto a num, havia usado o nome ao Cheie de' Polida, áo qújrespondi que.não havíamos tocado:siquer no nome de S. Ex.

, 0:sr. AjfiiLA soares — Vê V. Ex. a desvantagem qúe ha de nn-
darem, certos elementos extranhos á. Casa, pelos seus correüo.._,
pleiteando projectos como,este è, muitas vezes,:trazendo á repu-
tação dè homens honrados, como o Sr. Chefe dè Policia, uin vis-
lumbre de macula. .... .-'¦*': .-'•,.'
... Ò Sr7 Ruy .Almeida:-r- Mas ,eu não estou dizendo que o Chefe
de Policia não é um homem de bem.

O sà. attila soares ^- Estou protestando, nials üma vez, con-
tra certos elementos, quo andam fazendo negócios excusos nestn
Casa.- Venho trazer o meu protesto, protesto, .aliás, que se, associa
o Chefe de Policia, qüe não pôde, rieni de leve,, permlttir co-parti-
cipação alguma na pretensão em causa, pois que. nem viu este
projecto. S. Ex.' dèclaroü-irièque nunca o viu, nem quer ver pro-
jecto algum qüe transite por. esta Camara, porque esta não c a
sua missão. ....,' ..... . -

O'SK Ruy Almeida — V. Ex., com tudo que está dizendo, pó-
de dar a entender que estou pleiteando, ou que já pleiteei nesta
CaSa...

O sr, attila soares — .V. Ex. sabe que não poderia parecer.
que V. Éx. está pleiteando cousa alguma.

O Sr. Ruy Almeida — O que'acho mais Interessante é que o
Sr. Luiz Quentel tem unia carta do Sr. Secretario do Chefe de
Policia, o Dr. Israel Souto, ná qual S. S. diz que não vé nada do
mais nesse°projectó.. :.. ¦ 7 ¦'..¦

Da mesma fôrma que V. Ex. trouxe para a Casa o nome do
Sr. Chefe de Policia, igualmente, trouxe ou o de outra autoridade,
o do Secretario de S. Ex.

O Sr. Henrique Maggioli — Si fôr verificada qualquer desho-
nestidade, no projecto, nada mais teremos a fazer do que o rer
Jeitar. ....;.... ...-.•¦• O sr'J attila soares — A approvacáo do projecto trará como con-
seqüência: a concessão -dé um monopólio individual.

Q Sr. Ruy Almeida — O meu ponto de vista, apezarde ser
aquelle; não traz como conseqüência a ldéa de que defendo o
projecto.

O sr. attila soares — O projecto não visa serviço publico coi-
lectlvo. -

O Sr. Alberico de Moraes — Não se fará concorrencial
O Sr. Heitor Beltrão — Não vejo necessidade de se dar a ur-i

só cavalheiro, a um cavalheiro qualquer, o direito de expor carta~c_
com annunclos. ' _,

O sr. attila soares — Será um monopólio.
O Sr: Heitor Beltrão — Monopólio odioso, e repulsivo.
O Sr. Alberico de Moraes —' Approvar ò projecto será decre-

tar a fallencia administrativa da Prefeitura, qué mostrará não. ter
capacidade para regular o serviço.

O Sr. Ruy Almeida — Repito que não defendo o projecto;
nelle só entrei como Pilatos no credo:

O Sr.. Henrique Maggioli —Frizo bem que discuto o caso com
inteira imparcialidade. Acompanharei a maioria, em qualquer ca-
so, nesse ponto. Todavia, não vejo nada de irregular no projecto.

O sr. attila,soares — Direi a V. Ex. que o. autor do projecto
me declarou, lealmente, tel-o subscripto a pedido de pessoa ex-
tranha. ......

O Sr. Heitor Beltrão— Assignou-o por obséquio.
O sr. attila soares — Vou terminar as minhas.considerações.

Primeiramente, direi considerar o projecto lllegal, visto como of-
fende, de perto, o disposto na nossa Carta Magna. Direi ainda qua
o Sr. Chefe.de policia, aliás como todas as pessoas extranhas. á
Casa, nesta não- pretende, absolutamente, se intrometter. Final-
mente, quero dizer que renovo o meu protesto contra insinuações
de elementos perniciosos, qué só vêm a esta Casa pára trazer assum-
ptos que a collocam em difficuldade, desejando afastal-a do ver-
dadeiro cumprimento do seu dever. — (P.)

9 SR. HENRIQUE MAGGIOLI tece considerações em torno
do projecto n. 153. ".:•'.*

O, SR. TITO LIVIO— Sr. Presidente., incontestavelmente,' a
collozação de caitazes e annunclos no Districto Federal é mate-
ria que precisa .ser regulamentada; (AfttUo Bem). Temes que' en-
carar o Projecto n. Iõ3 por dds aspectos: primeiro, pdo aspecto
multo interessante, da esthetlca; segundo, pelo aspecto admlnls-
trativo, que compete á Camara'estudar-devidamente. Pelo que
vejo. a Camara está disposta a rejeital-o.

O Sr. Henrique Maggioli — Agora mesmo, em Buenos Aires, a .
venda da gazolina foi. monopolizada- pela Prefeitura. -

O Sr. Heitor Beltrão — Não se trata de monopólio par par»
ticulares. ¦'-_,' " '¦* '_" ¦ _ ,. _O Sr.; Tito Livio — Temos que ver. de um lado. a bellesa da
Cidade, que está sendo deformada pda collocação de annunclos.

O-Sr. Attila Soares —A legislação existente. era euf.iclente,
O caso é de.'polldamento. - .'. , ~. . .7 , ... . ....- O Sr. Tito Lrvio — Suffidente ou não a legislação existente.
o que se verifica é que os sítios pittorescos da Cidade, os as-
pectos qué marcam a physicnomia da Cidade "do Rio de Janeiro,
estão, evidentemente, deformados pela collocação de annunclos •
letreiros que se espalham pelos morros, pelas praias e pelas es-
tradas. ... .'¦*.. .,.,¦¦'.¦

O Sr. Henrique Maggioli — A Prefeitura.deu monopólio a dl-
versas firmas. Na praia, eó podem collocar annundos determina-
das firmas e assim pôr deante. E" um monopólio. :¦

O Sr. Attila Soares — Se V. Ex. declara que é a diversos, oãe
é monopólio. V. Ex. está se contrariando. Mono, quer dizer um.
V. Ex. não parece que estudou grego. '.; .' 

O Sr. Henrique Maggioli—Monopólio de zona. Na zona da
Gioria ha um monopólio dado a determinado cidadão francez.
Na zona da Estrada de Ferro, o monopólio é dado a um portu-
guez. A zona é què.fica monopolizada. Cursei os dois primeiros
annos do curso secundário e alguns annos da Faculdade de Dl-
rdto. Mas isso foi por distração, em 1896 ou 1897. quando não s*
V 

C?Í-R.eTr_o Üvio — Sr. Presidente, ainda não consegui tol-
dar as minhas considerações a respeito do projecto; 153. Eu es-
tava dizendo que o projecto tem duas faces:* uma esthetic* e ou-
tra administrativa. A esthetlca é interessante. A legislação exls-
tente não é sufficiente e se é suffidente não está sendo cum-
nrida pela repartição competente. ¦ '-_.'.

O Sr. Attila Soares — E quem nio cumpre uma lei, não eum-
*"* O SRtr*lTro Lmo 

'— E a parte administrativa., nos termos en*
que está concebido o projecto, parece-me de todo. Inconveniente,
Doraue. concordo com a expressão usada pelo nobre e brilhante
ccOlega. Sr. Vereador Alberico de Morais, quando disso, com multa
razão, que a matéria não é de serviço publico, porque não se
^G^r.^-I".'^^10- Nâo se trata -£, escândalo. Trata-.,
de um assumpto que nao é do interesse pubUco; é interesse par-

^CtílO Sr. Henrique Maggioli — Não é de utilidade pubUca; 6 Am
UUU0 

S~ T^CI~v.ó - Assim. Sr. Presidente, passando, de largo
sobre o aspecto administrativo, que não vou debater desta trl-
buna. estudei o projecto 153 do ponto, de vista esthetico e achei
oue o írt l» des-e projecto pôde, perfdtamente. merecer a appro-
?a|ã_ dA Camara. Wdo neste sentido, formulado duas emendas.
O art. Io diz:

(Lendo);
«Fica expressamente prohlblda a collagem de carta-rs

lvtogTaphadas. impressos ou pintados, quando feita dlrecta-
mente, aos murosT paredes, tapumee, andaimes, arvores, em
ou sobre gradis de parques e Jardins monumentos públicos,
estatuas e postes de illuminação pubUca. em ou sebre gradis
da pontes. íanals e rios e em qualquer parte dos cemitérios
e templos reUglosos".
•p-ti aecrescento: "Os morros, os sítios pittorescos. as rodorai,

as p!rli__™^~ll-ias-. Naturalmente, ao auter do projecto não

DISPÕE SO-X A DESISTÊNCIA POR PARTE -«^«^ ™™ i E^d?â^
nas condições que ESTABELECE ***.<**«* "L"g?11§& t__S_o 

o meS p\~~~amcnt^co~To pensamento dos amigos da c>
o ártico 20 ro decreto N, 2.124, DE 14 de abril 0E 192. j dando o meu 

gj^**1^1^c°£m iStenc.;onadas que se aggnipam

^uncla-m a. Ta^CAtssaotta projectos 3L «m torno do C^tro Carioca m do _ntr« organlzaçóes da cU&ds-

r*-
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pessoas verdadeiramente amigas do Rio, que procuram defender
os aspectos naizagisticos da nossa metrópole.

.O Sr. Heitor Beltrão'.— Apresentei — não sei se V. Ex. sabe
— Um projecto a. respeito de annuncios, que até agora não obteve
parecer de nenhuma Commissão.

O Sr. Tito Lrvro — Sei que V. Ex. apresentou esse projecto.
Elle.è multo Interessante. Acho, porém, que a approvação do
art. Io do Projecto 153 merece curso.

O Sr. Alberico dc Moraes — Vou dar a V. Ex. o aparte que
desejava.

Essa primelna parte do projecto, teps emenda de V. Ex.,
que seria multo salutar se tivéssemos de approvar o projecto, essa
primeira parte, consta da legislação existente, sendo completa-
mente egual. . fe .„._

O Sr. Heitor Beltrão — E' a lei 4.618, de 3 de Janeiro de 1910.
O que não ha ó fiscalização.

O Sr. Tito Livio — Então, póde-se botar um annuncio, com
diversos methodos, na Urca. ou no Pão de Assucar, deformando os
aspectos paizagistlcos tradicionaes da cidade?

O Sr. Alberico de Moraes — Não pôde.
O Sr. Tito Lmo — Então, os funecionarios municipaes disso

encarregados devem ser responsabilizados.
O Sr. Heitor Beltrão — Isto sim.
O Sr. Tito Lmo — Penso que a lei nfto chega a estes detalhes.

Se é verdade que a lel attinge a estos detalhes, amanhã, vou for-
mular ¦ um requerimento á Secretária de Viação, indagando se
este lei está eendo cumprida.

O Sr. Alberico de Moraes — Vou dizer a V. Ex.: á lei chega a
estos detalhes, tanto que é preciso que se faca o desenho, dando
tamanho, planta Uthographada, dlzeres, tendo tudo isso dè ser
approvado pela repartição-competente, paga a collocaçáo na En-

>ganharia e paga a licença ha Fazenda Municipal. De fôrma, que
não ha nenhum cartaz collocado desgraciosamente, que tivesse
sido submettido» como manda a lei. à Directoria de Engenharia.

O Sr. Rocha Leão — • Ha até uma repartição para as censuras
destes trabalhos.' O Sr. Trro Lnrao — Estamos em face de um escândalo. . ,

O Sr. Alberico de Moraes — E'. um escândalo. Lel temos nós.
O Sr. Tito Livio — Durante os trabalhos de alguns Congres-

et» Pan-Americanos, aqui realizados, em que tomei parte, lembro-
me que os sul-americanos ficavam admirados com a deformação
dos' nossos sítios pittorescos, deformação verificada pela colloca-
çfto de cartazes.

Nestor Figueiredo, architecto que, está sempre interessado
nesses assumptos Urbanísticos, repetiu essa admiração • dos sul-
americano, que se mostravam verdadeiramente surprehendidos- com
o descaso do Poder publico Municipal, permittlndo que a cidade
fosse deformada'pela collocaçáo dos cartazes horríveis, que per
áhi sé derramam. "¦¦'_'¦

Eu tinha, portanto, formulado tuna primeira emenda ao ar*
tigo primeiro, que já 11, e tinha formulado um paragrapho.a ser
acerescentado a esse artigo primeiro, que é o' seguinte:

•¦¦-.-¦ t ¦. -

(Lendo):
"Fica expressamente prohibida a collocaçáo de annuncios,

de qualquer natureza, inclusive luminosos, em qualquer porte
dos morros,.- das praias, das ilhas e nos demais sitios caracte-
risticos da belleza. e da graça physiontmlcas naturaes e tradlcio-
naes do Rio de Janeiro."

Eram estas as duas emendas que eu formulara ao artigo
primeiro, sendo de opinião que não haverá inconveniente, mes-
n-.o que á lel seja precisa neste ponto, em cjue se approve esse
artigo primeiro. E, quanto á segunda parte, acho que nfto é
materia de concurrencla publica e qUe a Câmara não deverá
approvar.'-

O Sr. Alberico dè Moraes — V. Ex. tem razão. (P.).

O SR. ALBERICO DE MORAES — Sr. Presidente, pedi a
palavra só para dizer que dou meu voto contrario ao projecto,
primeiro, porque temos uma lei qué, embora não tenha sido
rigorosamente cumprida, prevê todos os casos do projecto em
discussão, excluídas as emendas apresentadas pelo nosso colle-
ga, Sr. Vereador Tito Livio. Voto contra, porque não conside-
ro serviço publico, e, por conseguinte, serviço que deva ser" sub-
mettido a concurrencla publica, a collocaçáo de cartazes e an-
núncios, etc. Sendo um serviço publico, não se deve fàzèr con-
currencia. Naturalmente, a pessoa que pleiteia o projecto, quer
um negocio, mas não convém à Municipalidade, — porque a
ella é quem compete o assumpto, tendo em vista a natureza
dos annuncios ao longo das estradas de ferro, etc. Ella é quem
tem de fazer isso e não deve dar, mesmo que seja por concurren-
cia publica, o direito de explorar a collocaçáo de cartazes, que
não é um serviço que interesse ao publico, e do qual o publicose sirva. Não é um serviço publico, repito. Logo, nao deve haver
concurrencla e o projecto deve ser condemnado pela Câmara. (L.).

E' encerrada a discussão.

Entram, suecessivamente, em discussão que é sem debates
encerrada os Arts. 2o, 3o, 4o e 5o.

O SU. PRESIDENTE — A Deputada Bertha Lutz convi-
dou a Câmara a comparecer, ás 9 horas de hoje, no Automovei
Club do Brasil, para assistir à sessão solemne do Congresso Fe-
nünlno.

A Mesa nomeia a seguinte commissão para represental-a
nessa solemnldade: os Srs. Vereadores Alcêo de Carvalho, AHi-
la Soares..; r'íJs;io. ...o. ¦ ¦.- - •

O Sr. Attila Spares .— Sr. Presidente, peço qüe 
'V, Éx. me

dispense, porque estou. ligeiramente adoentado. •-."
O SK. PKESIDKNTE — Em substituição, a Mesa nomeia

06 Srs. Vereadores Azevedo Santos e Rocha Leão.

O, SR. PRESIDENTE — Está terminada a hora regimental.
Vou encerrar os trabalhos. Designo para a próxima sessão a se-
guinte: ••...

>« ORDEM DO DIA

Redacção final do Projecto de Resolução n. Ií, de 103. --
(Define a situação do cargo de Ajudante do Encarregado dos Ser-vlços de Automóveis em face do Parecer n.i, de 1936).

Redacção Final do Projecto de Resolução n. 14, de lfl.6. —
(Manda contar o tempo de serviço que menciona, para todos oseffeitos, ao ccnUnuo, da Secretaria da Cornara Municipal SentidoAntônio dos Prazeres.

Votação em terceira discussão do Projecto n. 63, «Se 1938 (coma mensagem n. 32) — (Revoga o Decreto n. 4.73., de 14 de Abrilde 1934, na parte relativa á desapropriação do terreno sito d ruadas Laranjeiras, junto e antes do it. 347, esquina da rua Leite
Z_**_-I> .

Votação eni seGÚnda discussão, do Projecto n. 63, de 1936 —
(Altera o a.-iigo 13° e respectivo paragrapho Io, do decreto n. 4.611,ao 2 de .Janeiro áe 1931, que regula a cobrança do imposto devcniculos)....

Votação em primeira discussão do Projecto n. 171, de 1936 —
.(Equipara o. vencimentos do superintendente de educação e assls-tencia dentaria aos dos superintendentes de educação e hygieneescolar do Departamento de Educação).

Votação em-primeira discussão do Projecto n. 111 de 1936 —«"cem mensagem n. .39) — (Autoriza ó Prefeito pehnutar eomt,'cgib -iKaluf o. íerrejios mencionados).

VC.3.Ê.0 em segunda discussão do Projecto n. 153, de 1935 —(cem parec-r favorável das Commissões reunidas de Justiça, Agrl-cjltu.-a. industria e Commercio e de Finanças) — (Regula a ex-
p.craçao Ca propaganda por meio de cartazes nas condições oue
TiVBItCiOJtC) *

Continuação da primeira discussão do Projecto n. 103, de 1936(Dispõe sobre a desistência por parte dos funecionarios muni-cipaes nas condições que estabelece, da Ucenca trea trata o artigo20 tío decretai.......

Continuação da primeira discussão do Projecto n. IM, de 193»(Autoriza o Prefeito a mandar pagar ao professor de musica
jubüado, Olegario Tavares, o augmento de vencimentos nas eon-elçoe. q:te menciona.

Discussão unlca oo Projecto de Resolução n. 18. de 1098 —
(Dd interpretação ao disposto na 1» concftw*. do Fivjento de Re-solução n, 10, rie 1936.' ;

Primeira discussão do Projecto de Resolução n. 18, de 1988(Manda abrir o crédito especial de Rs. 6:7008000, para attenderá despesa quc menciona).

$2gunda discussão do Projecto n. 21. de 1836 — (oom pare-cer favorável da Commisão de Justiça) — (Permitte aos sóciosao Centro dos Professores do Ensino Technico Secundário o des-conto em folha de seus vencimentos, das mensalidades é outrasconsignações em favor, do' referido Centro).
Segunda discussão do Projecto n. 169, de 1088 (com mensa-

gem n. 54). — (Regula o pagamento de contas de fornecimentosfeitos a repartições da Prefeitura, e dá outras providencias).
Primeira discussão do Projecto n. 19, de 1836 — (Regula oaccesso no quadro de serventes do Departamento de Educação).
Terceira discussão do Projecto n. 114, de 1938 — (com pa-recer favorável da Commissfto de Justiça) — (Incorpora aos ven-cimentos do pagador, recebedor, caixas e fiéis da Directoria Oeralde Fazenda, a importância que menciona).
Primeira dlscussfto do Projecto n. 138. de 1038 — (Com pa-recer favorável da Commissão de Finanças) — (Autoriza o Pre-

feito a mandar rever a contagem do tempo de serviço prestadopelo professor jubüado — Fracnisco de Sales Fortes Èustamante.
para os fins que menciona) .

Segunda discussão do Projecto n. 83 de 1838  (Oom pan-cer favorável da Commissão de Finanças') — (Dispenso dos im-
postos a que se refere, as irmãs de "Notre Dame").

Segunda discussão do Projecto n. 128, de 1938 — (Isenta aSociedade Beneficente Unido Social de todos os impostos muni-ctpaes).

Primeira discussão do Projecto n. 155. de 1938 — com substl-tutlvo 155-A — (rornet extensivas a todos os lavradores do Dis-tricto Federal, devidamente registrados, as vantagens de que trata
o art. 184 e seu paragrapho unico, do Dec. n. SS, de 11 de Janeira
de 1936).

Primeira dlscussfto do Projecto n. 154. de 1938 — (Considerade Utilidade Publica o Syndicato Profissional doe corretores de
seguros).

«Segunda «Moco—to do Projeoto n. 38-A, de 1886 — (.Oom pa-

recer da Commissão de Obras) — (Autoriza o Prefeito a fazerconcessão de uma área de terreno e dar isenção de imposto, du- '
rante 20 annos, para exploração da industria cinematographlca noDistricto Federal). v

fe. 
~*íl5«sirft dlscussfto do Projecto n. 142, de 1936 — (Considerade utilidade publica Municipal a União Medica Beneficente).
Primeira discussão do Projecto n. 161, de 1936 —.' (Autoriza o

prefeito a promover a equiparação dos cursos da escola Technica
Secundaria Bento' Ribeiro ao reglmen do ensino secundário Fe-
deral).

Segunda discussão do Projecto ri. 119, de 1938 — (Com pa-recer favorável das Commissões de Justiça e de Agrleultura Sn-
dustria e Commercio) — (Dispõe sobre o funecionamento de esta-
belecimentos de photographias).

Segunda dlscussfto do Projecto n. 174. de 1936 — .Considerade utilidade publica municipal a "Sociedade de Beneficência e
Soccorros Mútuos dos Auxillares da imprensa"). .

Terceira dlscussfto do Projecto n. 175, de 1936 — (Autoriza
oo Prefeito a abrir, respectivamente ' os créditos de 300:0008000,
113:0008, 220:0008 e 157:7858, para os fins que menciona).

Terceira dlscussfto do Projecto n. 170, de 1936 — (Approva o
decreto Executivo n. 5.803, dc 31 de Agosto ultimo, que rectijicou
a Convenção Nacional de Estatística).

Segunda dlscussfto: do Projecto n. 177, de 1936 — (Dispensa
os professores dás escolas technicas secundarias da satisfação das
exigências a que se refere e dá outras providencias).

Segunda dlscussfto do Projecto, n. 173, de 1936 — (Con-í-era
de Utilidade Publica a Fundação Medico Cirúrgica). .

Segunda discussão do Projecto n. 162-A, dé 1836 — (Regula
o funecionamento de Barbearias).

Primeira discussão do Projecto n. 76, de 1936 — Manda con-
tar para todos os effeitos, excepto quanto á percepção de venci-
mentos, aos ex-Docentes da antiga.Escola Normal, o penado dé
tempo que menciona).

Primeira discussão do Projecto n. 134, de 1936 — (Dispõe so-
ore o commercio e uso dos. fogos de salão)..

Terceira discussão do Projecto n. 168, de 1936 — (Redacção
conforme o vencido em 2a discussão) — (Restabelece o direito dos
alumnos da antiga Escola Normal).

Segunda discussão do Projecto n. 13., de 1936 — (Considera
de utilidade publica municipal o Matadouro da Penha).

Terceira discussão do Projecto n. 208, de 1935 —. (Assegura
ao engenheiro civil. Cyro Marques de Souza, o direito que men-
dona). '.'..'¦'.

Levanta-se d Sessão ás 17 horas.

Acta do 89." Sessão Ordinária, em 6
de Outubro de 1936

(*) EMENDA N". 15, AO PROJECTO NM00,1»! 1988

(Additiva)

DISPOSIÇÕES GERAES
Addite-se.
Artigo 70°. — Continuam em pleno vigor os termos de decre-

to n°. 3.539 de 30 de Maio de 1931, aalvo as alterações expressas
constantes da presente lei, e comprehendido que as disposições do
. unico do artigo 3o. do mesmo decreto terão caracter efíectivo na
proporção de 50 °|° sobre os respectivos lançamentos, e se referem a
todos os impostos e emolumentos a que estão sujeitos os estabele-
cimentos em questão emquanto preencheram as condições estatui-
das, com excepção ds taxa Sanitária.

Do norte ao sul do paias
Regressa ao Rio, acompanhado «^Si_^^-

SEMPfcE POR MIM TENAZMENTEde seus filhos D. Pedro de
Orleans e Bragança

SOBHE O PAXRIANOVISMO

RECIFE, 8 (H.). — Passou poresta capital, a bordo do "Itaim-
bé", o Principe D. Pedro de Or-leans e Bragança, que viajaem companhia de seu filho, D.Pedro Gastão e de sua filha, aPrincesa Maria-Francisca.

. Acompanha, ainda, os Prlncl-
pes o Sr. Jorge Franklin Sam-
polo, neto do Visconde de Mauá,
residente no Rio de Janeiro.

O Principe D. Pedro foi cum-
primentodo, a bordo, pelo repre-
sentante dá Agencia Havas, com
quem manteve agradável pales-tra.

Primeiramente interrogámos
S. Altesa sobre a viagem querealizou ao norte e ao interior
dò pais. D. Pedro fez os maio-
res elogios á natureza variada
do nosso "hinterland".

Disse que o panorama era
sempre diverso • e empolgante.
Quanto ao progresso material,
notava, entretanto, pouca dlfe-
rença entre o que hoje existe eo que já havia encontrado ha
nove anos.

O Principe D. Pedro de Bra-
gança salientou a. importância
que o problema, da manutenção
da ordem apresentava para o
nosso pais efefez outras- conside-
rações sobre a situação do Bra-
sil. ._•
. Referindo-se . ao áccidente

ocorrido durante a sua viagem
ao extremo norte, quando atra-
vessava o rio Araguaia num bar-
co motor, esclareceu que não tl-
nha corrido perigo. Houve ape-
nas negligencia de um mari-
nhelro, devido ao que o barco íol
do encontro a uma pedra, es-
patifando-se, sem que, porém,se registrassem danos' pessoais.

D. Pedro declarou que duran-
to a sua viagem encontrara nu-
merosos adeptos da monarquia,
o que. muito o confortara. Na
sua opinião, se algum dia vier a
realizar-se o sonho dos jovens
patrianovistas, dai não resultará
nenhum inconveniente para oBrasil e, ao contrario, poderáhaver até muito mais ordem.

Quando o Principe procuravasair do convés, afim de posar
para os fotógrafos, foi aborda-
do por um seu amigo residente
em Recife, portador de um to-
legrama de Petropolis, com a
noticia da. morte de um primode D. Pedro, em combate na Es-
panha, contra as forças gover-namentais. Depois de ler o des-
pacho, D. Pedro voltou a pales-trar, lamentando que os revolu-
cionarios ainda não hajam en-
trado em Madrid, e manifestan-
do a esperança do triunfo dos
rebeldes.

¦ Jansen Muller — Ce-Sela das Sessões. 5 de Outubro de 1936 -
sar Leite.

Justificação — Trata-se de Isenções concedidas aos próprios
naclonaes, federaes e municipaes, á instituições de caridade des-

portivas, escolas, entidades religiosas e outros, que os Poderes Pu-
pllcos têm amparado sempre. A transcripção abaixo do decreto ci-
tado, melhor elucidará os senhores vereadores.

(*) Repuvlica-se por haver sahido com ommissões.

, Acta da 90." Sessão Ordinária, em 7
de Outubro de 1936

(*) O SR. JÚLIO LIMA — Sr. Presidente, eu n&o pretendia
vir a tribuna foliar sobre esses projecto, se n&o fosse a emenda rife.2,
que extende a faxina aos empregados que trabalham na industria.
Esta emenda vem crear certa dlfficuldade a muitas industrias, por-
que faxina me parece que quer dizer limpeza e é sabido, que nas
grandes industrias e nos pequenas, pertence 'aos Operários fazer a
limpeza das machinas que lhes s&o confiadas- concorrendo, portan-
to, para a conservaç&o das mesmas.

Isto, Sr. -Presidente,' obrigou-me a estudar o projecto. que eu
reputo inconstitucional. -

De Cacto a Lel Orgânica, no n. ÍII do seu art. 2o., uttribuc
«o Districto Federal competência para elaborar leis supptettva.
mi complementares da legislação federal, nos termos do art. 5
< 3°. da Constituição Federal, excluído o que diz respeito ao
iegomen sentenciario, á arbitragem convencional, ás Juntas
commerciaes e respectivos processos, e ás requisições militares.
E a Const. Fed. (art. 5°., n. XIX, letra 1) diz que é da coni-
pe tencia privativa da Unl&o legislar sobre normas geraes do

. Trabalho. Donde podemos elaborar leis suppletlvas ou comple-
mentores sobre Trabalho.

Mas o projecto n&o é de nenhuma lei suppletlva ou com-
plementar do trabalho, pois, nos termos do próprio t 3°. do art.
5°. da Constituição Federal, a que se reporta o alludido n°. III
do art. 2a. da Lel Orgânica, essas leis suppletlvas ou comple-
mentores são leis que, attendendo ás peculiaridades locaes,
vêm supprir as lacunas ou . deficiências da legislação federal,
sem, entretanto, dispensarem as exigências desta.

Ora, approvado o projecto, nfto ee teria supprido nenhuma
deficiência ou lacuna da legislação federal, porque elle. em oi-
tima analyse, sé reduz a isto: limitar attribulções de uma certa
cathegoria de empregados, o que não é complementar, em qual-
quer sentido do verbo, o que não vem preencher lacunas, em
qualquer sentido da pnrase, mas sim legislar originariamente,
estabelecendo normas geraes sobre o trabalho, estabelecendo li-
mitos ao exercicio de uma profissão, regulamentando-a, o que,
em face dos referidos ort. 5o., n. XIX, letra 1, da Constituição,
é da competência federal.

São estes os motivos porque, embora ache o projecto, sob
o ponto de vista social e humano, muito sympathico, sou leva-
do a lhe negar o meu apoio, visto como estou certo que, ap-
provado, o Judiciário, a requerimento de qualquer patrão, que
com elle não se conforme, julgal-o-á inconstitucional, o que me
parece deva ser principalmente objecto de nossas cogitações,
antes de qualquer motivo de ordem sentimental, sem o que es-
tonamos aqui trabalhando em pura perda.

E, no meu fraco entender, quer me parecer que todos os
argumentos pro-projecto, que para aqui tem sido trazidos, s&o
desta última ordem. E vagos e imprecisos sob o ponto de vista
Jurídico. Razão por que, nfto me tendo esse» argumentos con-
vencido, empora o multo Qüe me merecem seus. autores, me
vejo obrigado a negar o meu apoio ao psojecto US e suas
emendas. -

(Lendo):

O autor do projecto, o meu Wuetre collega Br. Aaevedo Ban-
tos, trouxe ao conhecimento desta Casa o parecer do douto
Consultor Jurídico do Ministério do Trabalho sobre o projecto
em debate. Mas, pela sua própria fonte, trata-se de um pare*
cer, da opinião de um orifto consultivo, sujeito, como todos os
pareceres a n&o ser acatado pelo órgão declsorio, que é o Judl-
ciarlo, haja vista a recente decisão, proferida pelo M. M. Juis
da 1». Vara Federa-, sobre Ferias, em sentido contrario ao do
parecer do org&o consultivo do mesmo Ministério do Trabalho.

E eis porque, Sr. Presidente, embora ache muito louvável
a intenção do meu amigo Sr. Azevedo Santos, voto contra o
projecto e suas emendas".
O Sr. Alcêo de Carvalho — E' um direito que V. Ex. tem,.

Entretanto, as razoes Jurídicas de V. Ex. nfto convencem.
O Sa. Júlio Um — Como n&o me convencem as de V. Ex.
Era o que Unha a dizer, Sr. Presidente. — (OJ.

(•) Republica-se por haver aahldo trancado.

Secretaria da Câmara Municipal do Districto
Federal

DIRECTORIA DE EXPEDIENTE E CONTABILIDADE
EXPEDIENTE DO DIA 8 DE OUTUBRO DE 193-

omaos xxFKDXBOe:

AO SR. PREFEITO DO DISTRICTO FEDERAL

Remettcndo em autographo diversas Resoluções da Câmara Mu-
____¦_ do Districto Pederal.

Officio n°. 186. — Que isenta a Associação Civil das Francisca-
nas de Maria, do imposto de transmissão de propriedade para a
compra das predlos que menciona.

Officio h°. 187. — Que considera de utilidade publica Muni-
dpal o Laboratório da Flora Medicinal.

DESPACHO DO SK. DIRETOR DO EXPEDIENTE » CO*ÍT__II__AD_
Padre Rèynaldo de Almeida Brito (Director do Collegio N. 8.

da Appareclda.) Pague a taxa de expediente de 240*000 de quetrata o i 16 do Art. 1°. do Dec. 4617, de 2 de Janeiro de 1934, ou
prove que está Isento dessa taxa por se tratar de estabelecimento
de instrucç&o gratuita, nos termos do Art. 22 do orçamento em vi-
ger. Directoria do Expediente e Contobilitade da Secretaria da Ca-
mára Municipal do Districto Federal, em 8 de Outubro de 1938 —
Slzenando Gomes — Io. Official — Visto — Eurico Coelho — Che-
fe de Secção Interino.

Desvio de material da
Central do Brasil

A-?SJiÍC1A DE E- PA VLO, DEUBATIDA E APREENDEU OBJE-.TOS NUM rSTABELEOIMEN-
TO DE PERRO VELHO

J!* íP,^U,LO* ?• <»*) —Auxiliada
por funcionários da Central _oBrasil, a -policia £--.„ capital deuuma batida num estabelecimentode ierro ;lho, situado njis pro-xlniidades da estação do Norte, aliencontrando e apreendendo regu-lar quantidade de motas espirais,blocos de bronae, sapatas de ierrofundido, caixas de graxa, e ou-tros materiais que ee presume te-nham sido desviados das oílclnasdaquela Estrada.

O proprietário do cstabeleclmen-
to alegou que comprara o mate-rial em concorrência publica sen-do o carregamento entregue peloCentral do Brenll.

, A diretoria da Estrada lnstau-K>u inquérito administrativo arespeito do caso.

A Companhia Luz e
Força de Minas condenada

ao pagamento de
800 contos

BELO HORIZONTE .8, (H.) —
A Oamara Cível dà Corte de Ape-laçâo decidi- ém vitima inrtan-cia a açio proposta contra a cio.Luz e Força, pela Sra; Clotlldo
Noronha, viuva Cr -"-r.tlata Nl-
canor Noronha que íol vitima deum deéattre de onde em Janeiro
do ano pa.-ido. A Corte conxn;-mou unanimemente a sentença do
Juiz da primeira vara que conde-
nou a Comp-nhla Porca e Luz. aIndenizar os herdeiros do Sr. Nl-canor Noronha' em' vultorà quan-tia, que . segundo se noticia ele-va-ee a 800 centos de reis.

Noticias de Pernambuco
REOIPE 8, (H.) — Poi eanoio-nada a lei q- concedo auxilio aAssociação do Imprensa de Per-nambuco, -nara a construção daCasa do Jornalista.O Governe ---r assinou de-creto proibindo a entrada nesteEstado de mudas * cltrus quenfto venham a<sompanhadas deatestado passado pelas autorlda-des '-iera!-

Prosseguem os trabalhos daConferência Ferroviária do Nor-deste. Foi multo discutido o pro-cosso do financiamento dos pro-longamentos ferroviários.
O Governnd-r de Pernambucooferecera hoje um almoço aos ae-legados dos Estados a ref-7idaConferência.—-_ Na sessão da AssembléiaEstadual o deputado Antônio Per-rtz discursou sobre;-o problemado cangacelrlrmo no nordeste «>

pediu que. a Mesa teiegrafoMe asaltas autorldac! do pats no sen-tido de eer elaborado um planode ação conjunta entre a Uniãoe os listados para estlngulr eeseflagelo nacional.
CAROÇO 

'DE 
ALGODÃO DESTI-

NADO AO XSTRANGEIRO
REOIPE, 8, (H.) — Oa criado-

res -lernambucanos mostr-m-se
alarmados com a salda pelo sul,com destino ao estrangeiro, do ea-
roço de algodão. .

O deputado Hildebrando Mene-
aes declarou que o osso da expor-taçto da semente de algodfto •de seus sub-produtos está. se tor-nando angustiante. Isso devido aofato de tambem ser exportada, em
grande quantidade, a torta de ta-
relo, de qus Ji se nota a eecassea
no mercado do «sotuumo interno»

Urgem, pois, medidas de cara-ter oficial no sentido de, pelomenos, forçar es detentores do
produto a at:nder ao clamor dos
nossos criadores que, oom a apro-
xlmaafto do verio e a consequen-
te falta de pastage: . cst&o vendo
o seu gado morrer de fome.

O Sr. Hildebrando Menezes leu
na Asiomblé: um telegrama doe
criadores de Pesqueira, solicitando
a sua intervenção junto ao gover-no para que sejam, quanto antes,
posu- cm pratica as mcí!c*.-j queforem necessárias pora qu* eles
por—m adquirir o caroço do ai-
godfto destinado a servir de ali-
mento ao asu gado. .

Improcedente uma ação
movida pela S. Paulo
Bailway contra a União

A COMPANHIA FOI CONDE-
NADA A PAGAR CUSTAS SC-

PERIORES A 50 CONTOS

8. PAULO. 8 (H.) — O juis
federal Dr. Bruno Barbosa jul-
gou importante ação movida
pela S. Paulo Railway Company
Limited, afim de receber da
Fazenda da União 622.188 li-
bras. eomo indenização pelos"deflcits" sofridos j*tor aquela
estrada, de 1918 a 1921. em con-
seqüência da alteração das tari-
fas cobradas na linha Santas-
Jundiai.

O juiz denegou a Indenização,
fundamentando-se no fato de
estar prescrito o direito, dado o
tempo decorrido entre os fatos

que suscitaram a demanda e a
propositura da ação.

A sentença condena a compa-
nhia ao pagamento das custas,
superiores a 50 contos.. Só o
exame pericial requerido no cur-
so do processo custou 12 contos.

O acordo político
paraense

AS CONDIÇÕES ESTABELE-
CIDAS. SEGUNDO CARTAS
RECEBIDAS PELO TENENTE-

CORONEL MAGALHÃES
BARATA

S. PAULO, 8 (H.) — O Te-
nente-Coronei Magalhães Bara-
ta confiou á imprensa telegra-
mas que recebeu de Belém, dan-
do conta do que está pratica-
mento feito o acordo dos seus
correligionários do Partido Ll-
beral com o situacionlsmo.

Cte telegramas acrescentam
que umá das cláusulas do acõr-
do já foi cumprida com a elei-
ção, para os cargos de presi-
dente e.J° secretario da Câmara
Municipal de Belém, de dois
correligionários do ex-inter-
ven tor,

BELEM,_8 (A. B.) — o ocôr-
do entre, a União Popular e o
Partido Liberal íol assinado nas
seguintes bases:

Convocação da Assembléia
Estadual para. o. próximo dla 30
do Novembro; eleição do Sr.
Apio .Medrado para presidenteda Assembléia, do Sr. João Bit-
tencourt paia.a presidência da
Câmara Municipal; dois secre-
tario. -de Estado liberais; no-
meação de autoridades liberais
nos municípios onde os prefeitos
já forem liberais; reintegração
dos funcionários liberais deml-
tidos por motivos políticos. Em
troca, 0 Partido Liberal se com-
promete a apoiar o governo do
Sr. José Malcher. A proposta
liberal da renuncia do senador
CondurU foi rejeitada. Entre-
tanto, o Tenente-coronel Ma-
galhães Barato será eleito sena-
dor na vaga previsto do senhor
Abel Chermont.

Noticias da Baia
BAIA, 8 (H.) — Os Jornais

noticiam que o Sr. Getulio Var-
gas, Presidente da Republica,
prometeu quc o Governo daria
dois mil contos para a constru-
ção do Hospital de Clinicas e
mil contes para a remodelação
da Faculdade de Medicina, dos-
ta capital.

Foi apresentado, na Ca-
mara Estadual, um projeto que
obriga todos os Jornais a distri-
buirem aos seus empregados
35 "\°e & Associação da Imprcn-
sa 15 "j" dos impostos de que es-
tejain isentos.

PARA'
BELÉM. 8 (A. B.) — O ca-

Plta.isto José Jullo Andrade in-
tentou ação ordinária contra a
União Federal para receber 540
contos de réis que pretende lhe
terem sido cobrados a mais, ln-
devidamente, na administração
do Major Magalhães Barata,
quando interventor no Pará. O
Juiz deferiu a petição, mandan-
do citar o Major Barata, que so
acha presentemente em Goiaz.

Noticias do Ceará
FORTALEZA. 8 (H.) — O Go-

verno do Estado sancionou o de-
creto que Instltue em caráter per-
manente a taxa de Educaçfto e As-
aUtencla no valor fixo de duzen-
tos réis arrecadavel por selo es-
peclol e que Incidirá sobre atos e
documentos emanados do Gover-
no. Continuam na Assembléia
Legislativa òs debates em tono da
defesa do comercio do al-odfto.A Prefeitura Municipal deu
inicio ao* trabalhos de remodela-
çfto do Parque Independência onde
será instalado um Jardim da In-
foncla Modelar.A bordo do avlfto da "PA-
nair" seguiu para o Rio de Janel-
ro o deputado federal Olavo OU-
veira, "leader" da bancada pro-
gresslsta da Cornara.

Noticias de Pernambuco
RECIFE, 8 (A. BO -»- O jor-nallsta Fernando Mota, organiza-

dor da "Semana do Petróleo" nes-
ta capital, declarou-nos que o mo-
vimento «m boa hora iniciado no
Nordeste em defesa do petróleonacional empolgou on meios aoa-
demlcos « atingindo os estudantes
das escolas primarias, o operaria-
do e todas as classes de Pernam-
buco. No proximo Domingo esses
elementos promover-o uma grande
passeata para testemunhar peran-te a naçoo que "o-povo brasllel-
ro quer petróleo brasileiro" e queha de acabar com a mentira de
certos técnicos opondo-se As ex-
ploreçOes petrolíferas. O nosso en-
trevlstado disse ainda que es ma-
nifestantes lançarão o lema:"Ctueremo* o petróleo do Brasil.
Acabemos com a mentira de quenao ha petróleo no pils".O presidente da, Federação

COMBATIDOS
DECLARAÇÕES DO GENERAL NEWTON CAVALCANTIA* IMPRENSA; CEARENSE

esta ea-„»„iFOI5?Al'EÍ5Ai 8JH*> — Num avlfto militar, chegoupitai o Oeneral Newton-Cavalcanti. -.-
f_i„,íli0í.Uaao pela "Pfesentante do matutino "O Estado", o oeneral
SnrS-^S»0? Çroxl,nas man»br_a militares de Recife, nas qu-ls toÍ
SntM ?£ LK8.»O9,..C,0rp.0S £? P"5140 d0 "«deste e mals 

*eprtsei).
cantes aa policia estadual.. Declarou aue. como tu* tratava rt- „•».
SCs°!.™So? 

dS aíta, ¦***»«**£ de^vaTeunn- __5_3_ 
4*M*

™a5Sm ,' de t0?í5 os Bst~,<>«* Acrescentou que o objetivo da
mpntl! £"?..cra con,vldar Pesíoolmente o Governador Men«e» W-
."*;:"ffi, ¦ P°ra ' Ja "av,a posto * SOa dlsposlçft. Sm «vtóè

trÍpí"_?r<ffi, "*•' " ¦7-* R*B'4° MiUtar' M™ *¦>! a M»"»° <••
com1oTr„1S,l^srda%tXttrír,8m°' deCh,r0" qae n»° ™"'>*T><>«'*™

n'ii™í1mun.?taá V*3 «"P" Por »»'- tenaimente combatidos».— afirmou o General Newton Cavalcanti. E acrescentou : -Esto»,certo de que a titpa que comando forma wm «lIscreDanela im SÍS?"o1 
Õ2^?aí? e?ranVa «"? traal*ao da famHU bKía^? 

*"*'

«_ _? G?nÇral Newton Cavalcanti regressará, ainda hoje a Jtedf*.acompanhado do Coronel Dracon Barreto. *' *******

i

0 cálcio e á sua precária
situação terapêutica

Uma conferência do professor Oliveira deM«3nezes, no Hospital Es.aciò de Sá

=»

O professor Oliveira dé lie'.nezes realizou, ontem, no Hospi-
tal Estaçio dé Sã, uma conte-
rencia sobre o cálcio e a sua
precária situação terapêutica.

Tem já por vezes se.ocupado
do assunto, era natural què asua conferência despertasse,- co-
mo. sucedeu, o ttiãis vivo • Inte-
resse, traduzido -na numerosa
assistência .que a ei}a aíluiu.

E' esse o interessante estudo
que, a seguir, inserimos-:- "A medicina infelizmente tem
modas, épocas em que o. impi-
rlsmo renasce, o povo aceita-o,
a Industria prospera, a moléstia
permanece, o enfermo sofre e
morre, como senipre.

Não se admirem ouvirem-me
assim falar, embora clinico e
velho professor, pois, estas ma-
nifestações de protesto, temo-
Ias desde Guy de La Brosse ~
que revoltado com os exageros
da sangria chamou os médicos
do seu tempo ae — pedantes
sanguinários.

Convém ainda notar que, os
fatos, as observações que farei,
não se vão referir a colegas
para os quais só teria expres-
6ões de carinho e admn-açao_
mas propriamente para alguns
elementos Industriais, cuja ação
espetaculosa, reclamista, em ia-
vor do próprio bolso, prejudica
os que os ouvem ou leiem embai-
nam a boa fé. mesmo de granac
numero de profissionais.

Funck Brentano, referindorse
aos trabalhos de Mousson La-
nause. declara que- os exageros
da lanceta, no século XVII "fi-
zeram morrer mais- homens nas
suas camas com as sangrias re-
petias e -copiosa-, clistéres.;. e
puigaa do - que as guerras de
Duls-"-XIV-mataram nos "campos
de batalha". --. ';:.:¦:•.,-•.

Tempo houve em que, a" es-
elerose, correu quasi exclusiva-
«nente por conta da carne, es-
elerose que se dà devido á trans-
tormaçao da fibra elástica me-
dlana. levando o vaso a tal es-
.ado meiopragíco, que o pode-
«amos dizer vrtualmente ine-
lastlco, como acentuou Lobsteln,
enamando-a endurecimento das
artérias.

Semelhante transforma-
çao, acarreta logicamente — au-
mento de tensão — pela maior
onda sangüínea e menor capa-
cidade para o meio Interno, so-
.recarrega o mlocardio, obriga-
o a maior trabalho, pulsando e
se agitando fortemente, para
alcançar o desempenho de sua
real função.

Dal, em rgera, a taqulcardla
funcional. ,'•;

Dalém dá-se a'oalclíicaçao ao
tecido fibroso, uma verclaaeira
cirrose hipertrofica da endarte-
ria, na elegante expressão dc
Brault.

Ora, atribuir-se uma hlper-
pliisia conseqüente â lntoxica-
çi_o crônica do sistema vascular,
principalmente — arterial — ft
um sO agente — toxinas da car-
ne  quando tantas sao elas
quantas as razões da própria
viaa e exagero, senão loucura,
dos 

'mais 
aldltoe medalhões de

todos os tempos,
Como escrevi em 10Z_, se a»-

sim fosse, os Trapitas, perten-
centes & ordem religiosa, de Ro-.
trou. criada em 1140, não mor-
reriam de eselerose, visto oomo
se aumentam exclusivamente e
parcamente de vegetais., mal
condimentos em agua e sal e
pfto duro, p*o passado, pio ve--

Nfto obstante, como é de pu-
bllco doúiima. xlesapaxeeem en-
tre 70 e 80 anos, em consequen-
cia de eselerose.

No momento a panacéa ê o
cálcio, descoberto por Davy e
puramente isolado por Moissan.

O cálcio cura tudo. O cálcio
remedela tudo. a despeito de sua
lnlmlsade com a agua e sua an-
tlnatla pelo ar. porquanto ata-
ca mesmo a írlo e se torna baço
ao simples contacto com este.

Na natureza este Infeliz e
abundante, mas sempre como
pacato indivíduo formando com-
postos mais ou menos pacíficos,
como carbonatos, silicatos e loa-
f (fetos

O elemento anatômico, faa
dele agente principal na compo-
slçftò dos ossos, cascas de ovo3.
carapaças e conchas.

Este fenômeno, todavia, e or-
ganlco alcançado no laboratório
da vida, pelo complexo metabo-
llsmo que ela exige para as suna
complexas manifestações.

No precário laboratório do

daa Classes Trabalhadoras convo-
cou uma grande reunião do todo»
os alndicatos para amanha. Nessa
reunião tratar-se-á da or.sn.saçao
da campanha pelo petróleo ni-
clonal.

Noticias de S. Paulo
S.' PAULO. 8 (H.) .-*¦ O Slndl-

cato dos Bancários dc Sao Psulo
publica um comunicado, no qual
ee manifesta contrario á propalada
mudança de horário das bancos,
por prejudicar o» Interesses ban-
curiós, ferir as leia sobre duração
do trabalho, bem como repre-sen-
tar a primeira tentativa de ataque
4 legislação social vigente.

— O p.-eiclto Fablo Prado seguiu
de avião para a aua f.zenda em
Araras, onde passará, o "Weck-
end". Notlcla-se que. no seu re-
gresso, o prefeito «usinara o con-
trato para a construção do Esta-
dlo Municipal.

noniem, o seu isolamento de.corre aos íoduretos e cloruretos.só alcançado quando eles em es-tado de fusão e ainda __¦____
pela electrollse.

.Pereebe-se bem quanto se rt-vela fracamente em seu estaat.normal, a eletividade do cálcio.Permltamrine agora, como
químico, dizer que, o-cálcio éatualmente, empregado na arte-m|a, sob; qualquer forma, conse-
quente a qualquer motivo oucausa, em qualquer ldadè e a,
qualquer pretexto.' em solúçoe*de estabilidade duvideea.

A mlcela coloidal. mantém re-laçoes com o liquido em quaflutua, sob dois aspectos interee-santíssimos e fundamentais, se-
gundo os mais autorisados espe-cialistas: soluções ionisadas e so-luções não ionisadas.

Ora, exatamente fias soluçoa-
Ionisadas, o ionte- cálcio, de du-
pia carga, fica como Intruso nsorganismOj podendo em virtudede condições biológicas variadls-
simas. depositar-se aqui ou ae_»lá; combinar-se aqui ou aeolâ.
formando compostas pouco <_¦
quasi insoluveis, que irritam, en-travam, prejudicam a vida. eom*)verdadeiras resistências passiva»orgânicas, se me é permitM»destarte assim comparar.

A calcificação das artéria» —
no fim da vida é um fato inco»-
teste nos ateromatosos.

A urina revela*' a rlImlniÇiMl
cio caldo, mesmo nos lndivUtaes.
sãos, prova de que é desneoe»»
sario as vicissitudes organicajL
muitas vezes. '.,-'¦- •

. Os . ossos dos velhas, iiiincg¦cálcio-e: se'.enfraquecem, devida}á carência vital e, este exoen-
so, em supresâonà torrente di»
culatõHa'.. é parte" eliminado po«"los.-rins. pãrtél integrado ou do-
positado nas artérias e no tecjkto
nervoso, onde se apresenta ea_
concreções.

Nos exames cadavericos ultl-
mamente procedidos, tém sld»
encontradas concreções calcaria*
em arterlolas da cortlce. visíveis
a olho nü. *'¦,..

Longe iríamos, pois muito ti»
a respingar. não obstante, afir-
memes desde já, ser prejudicils»
aos velhos o uso do caldo, mes-
mo porque, sc.assim não fosse, ei
organismo não o eliminaria
abundantemente e. com frequen-
cia.

Elimlna-o pelo excesso, com*
faz com o açúcar diabetes c oa
fosfatos nos fatigados, por lm-
prestavels, prejudiciais, lncapa-
zes ás exigências vitais.

Como tem o organismo a fa-
culdade de retira-lo do alimento
para" integra-lo, tem-no para
despresa-lo. quando o prejudica.

A albumina eliminada, multo
embora seja unxa inversão lun-
cional patológica do rim. que
em tal situação despresa. o oom
para reter o máu. é contuao t_
confirmação de quc quando oa
emuntorlos ospelem, o organismo
não quer ou não pôde querer
certos elementos.

Em tese é assunto corrente —
o eliminado é o Imprestável.

Em suma — o cálcio deve se»
aplicado com absoluta parcimo-
ma; é prescrito nas anemias
graves, profundas, em que o
organismo'hão pódc fixa-lo ra-
pldamentc; nos velhos e em in-
dividuos átrazados — criançaii e
anormais — bastando-lhes o que
o alimento proporciona eni
abundância.

Mais ainda. O cálcio nfto ae»
verá jamais ser ministrado emi
injeções endovenosas — o qu_
poderia constituir assunto par»
outra palestra, tfto atraente •
importante é a questão.

Para terminar — seja esta »
minha profissão de fé — o, cal-
cio como medicamento prejual»
ca a vida e nos velhos precipita
a morte, pela floculeção.

UM NOTÁVEL ESCKI-''
TOR ALEMAO NO RIO!
O BABÃO VONVEOESAK FA-
LARA* NA ASSOCIAÇÃO DOS

ARTISTAS BRASILEIROS
Realiza-se no proximo dia 21

do corrente, ás 21 horas, na sede
da Associação dos Artistas Bra-
sllelros, no Palace • Hotel, e sob
os auspícios desta Importante
agremiação, uma conferência, dt»
Sr. Barão Sicgírled von "¦'•íge-
sacie, nome de lnconfundiv.» re-
levo na literatura alemã contem»
poranea e que ora nos visita.

O eminente oonferencista que
hoje é um dos autores mais lidos
em lingua alemã, nasceu a 30 de
Março de 1886 no castelo de
Blumbergshof, na Livonia, como
nono filho da sua casa.

Bacharelou-se na Universidade
de Dorpat, estudando Historia.
Continuou os seus estudos nas
universidades de' Heüderberg.
Berlim e Munich, termlnando-os
ao inicio da Orande Guerra. Apõe
a guerra, naturalizou-se alemão,
recolhendo-se com a esposa o
uma fllhlnha á floresta da Bo-
hérnia, divisa da Bavlera. Nessa
região legendária dedicou-se à
feitura de peças teatrais, criando"Cidade morta", "O rei cego" e"O homem na jaula", peças que
lhe valeram uma grande popu-
laridade e um solido renome.

Siegfrled von Vegesack é o cri*
ador da "Trilogia da cultura ale-
mã no BaJtlco". obra definitiva
que evoca toda a eoopéiadesses
emigrados do século XTTI que
conquistaram a região bal tica.

Homem ainda jovem, o nosso
eminente hospede já é. entre-
tanto, um veterano vitorioso da
literatura e como tal a sua con-
ferencla não poderá deixar de ln»
teressar ã cultura brasileira.

" 
Jv_l''fe' -
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Publicações recebidas'•¦- «CALCADOS * COUROS" —
O numero de Setembro contem
«um artigo chamando a atenção
doa industriais de calçado sobre
a. necessidade cada vea mais pre-
menta de aumentar oa preços oon-
forma tinha sido resolvido na
reunláo efetuada, no ano passado.'
o» couros aumentaram de preço,
mu o calçado continua sem al-
teraçfio. Outro artigo convidados
Varejistas de calçado' a unir-se
•os fabricantes afim de melhorar
oa método» comerciais qus se con-
«erram deficientes. A revista re-
produ» artigos de publicações es-
trans-lraa e publica multa» Infor-
maçOes qua interessam a classe.-MONITOR MERCANTIL" — Do
«Ua 3: estuda a nacionalização dos
seguros» a nossa política têxtil •
m reforma monetária francesa, a
publica uma resenha do financia-
atento Imobiliário do més do. Ju-
lho em S. Faulo. Completam a
revista as Informações costumeira»
doa mercados."BOLBÍ1M DA ASSOCIAÇÃO
OOMEROIAjü" — Recebemos o nu-
inaro 61, de 2 do corrente, que oe
eoupa das vendas a prestaçúes ¦ e
«lo imposto de consumo, alem de
publicar muitos balanços 'banca-
rio» • aa Informações sobre a atua-
çio «la Associação.
"A FEIRA 

"DE 
FRAGA

' Achou ao dta 13 de Setemoró
a 83* Feira de Fraga, na qual to-
moram, parte 2.705 expositores,
ocupando uma área de 40.ooo
m. q. Pol visitada por um ml-
Uio. de pessoas, entre a» qual»
multo» estrangeiro» oriundos de 49
países. Entre o» compradores os
mal» Importantes provinham da
Trança,. Bélgica, Suiça, Itália. Fal-
aa» Baixos e Escandinávia.

Compareceram tambem Tisltan-
tas «lo Oriente próximo • da Ame-
pica do Sul.

. O» pedido» para exportsçAo cena-
pecandlam artigos de. Tloro, por-
Ml»Ti»». maroqulnarlaa, brinque-
moa, objetos de fantasia, artigos dé
metal e aparelhos domésticos.

A futura . sessfto . reallimr «a ft
, eatra • e 14 de Março de 1937.
I
¦_t CAMBIO LIVRE

¦ O mercião do cambio Utnw
abriu e funcionou, ontem, bem
colocado « firme, revelando-se
a» taxas em melhoria bem apre-
davel.

O Baneo do BrasU sacava ao-
hr» Londres a 83*200 por libra e
a 17*000 por dólar «.os estran-
geiros a 83*300 e 17*050, respectl-
vãmente. •-

Compravam coberturas a 82*300
• 16*850, por libra e dólar, tendo
aldo pequeno o movimento de
oferta e procura de letras.

. 0 franco regulou a *798 e $800,
a lira a *960 e o escudo a 8760 e
*764. & Vista.' .Assim ficou o mereado no pri'melro encerramento. •

... Reabriu o mercado • fechou
inalterado.

BANCO DO BRASU.- Este oanco afixou a seguinte
tabela:

Praça» ,__?.. • A' 90 d|r.

Londres. 0 » #
Praças

Londres . ...
Nova Yorlc . .
Itália . • * • •
Espanha. ...
Paris
Portugal ....
Alemaiuia (M.- compensação).
Holanda. . . .
Suiça .....
Bélgica
Buenos Aires. .
Montevidéu. . .

Cabograma:
Londres ....
Nova York . .
Buenos Aires. .

83*100
vista

83*200
17*000

*800
*760

5*300
9*095
3*920
2*865
4*745
9*300

83*300
17*020
4*755

VENDAS FDTÜRAS

Praças
Londres ....
NOva York. . .
Buenos Aires. .

90 ds.
83*300
17*020

4*755

180 ds.
83*400
17*040
4*765

As taxas extremas afixadas
pelos bancos estrangeiros foram
as seguintes:

Praças A' 90 da
Londres .... 83*200 a 83*500
Paris, franco. , $795 a $797Nova York, do-

lar  1*020 a 17*070
Praças A' vista

Londres .... 83*300 a 85*600
Nova York, do-

lar  17*020 a 17*070

i -1inüCBnwBnHisnts;--.i--. :-:.-:^
(\ *— CONSOLIDADAS |Oj

ÍYi 0 MELHOR EMPREGO PARA AS Ml
(AJ ECONOMIAS WÀ

TÍTULOS DE 2001000 , l
Wí GARANTIDOS PELO CREDITO DE ' JW

JUROS DE 5 % AO ANNO SW
1 ] «PAGOS EM MARÇO E SETEMBRO |Wi

fl 3.OOÒ:000$O0O f|Ajã por aimo era prêmios distribuídos em _sf_
w|^ quatro sorteios __-_ de 3 em í\/üjur.

(C 56426

Escudo (Portu- Tcheco-siovnquia. — W40 TELEGRAMAS
ITIB *750 Nova York.. . . 11*360 16*922 AS-S-S--t-Ax_a-m<a

Montevidéu ... SERVIÇO ESPECIAL DÉ OON-
4*780 4*700 Buenos Aires (pe- TELBURCO LIMITED IOS"

40*000 38*000 so-papel) ... 4*744 NOSSA REPORTAGEM
Holanda .... 9*100

84*000 82*000 Jap&o  _í_36 8 oa ootubik»
¦ Rumania  pBri§, sILondres

ÍOO0!1 90°|* Canadá  frs. por £. . . 104.84 104.70>160°l° 140 °|° Áustria. ....—- 3*130 Lisboa t,i'.ondres,'-,-¦- Chile  «444 esc. por £. . . 110.00 110 00
Moedas Itália sILondres.

Libra 83*855 Ura por £. . . 93.95 93.25
Dólar . . . .... 17*097 Espanha sILondres,
Franco «830 pos. por £. . . Nieot. N|cot.
Escudo- «776 Nova York sILon-
Peso argentino .... 4(776 dres dol. por £ 4.8»XI 4.90.63

. .. 38*270 Peão uruguaio ..... 8*981 Taxas de discou-

. . 137*700 Relchsmark 4*829 to nos bancos:
. . 5(440 Lira (968 Ont. Ant.

. . 5*440 Peseta 1)143 Da Inglaterra ... 2 a
em conta o Plorlm 9*000 Da França. . .... 3 3

multo • que Yen 6*223 Da Itália ... 41|3 41|2
compra pode Coroa sueca ...... 4*300 üa Espanha .... 6 •

Coroa tcheca . . . . (600 Da Aiemanna . . . • •

HBHHI ¦¦ _i_H_HH__HHH Hk
Pratas, jóias e filigranas Portuguesas

de •
MARIO S. XAVIER

oijdojd oi_d epu>A a oçiisodxs uia MDOIS osojaaid a oto_
iia casa de moveis LEMOS & GOMES

RUA DO ROSÁRIO, 167 (O 66433

t m.

91-104
73-10-0
17.10-0
31-0-0

17-16-0
3-0-0
7-fl-o

16.60

Da Londres
tleompra. . .
tlvenda .....

Trruu», brasi-
hbos! .,'

Fundlng r °|° .'
N. Fundlng 1890
Conv. 1920 4 0I°
Emp. 1830.4 oi»
Fundlng de 1931

5 «I» .... .- Estaduais:
D. Federal 5'.»|«
Rio .'Janeiro

1927 8.*]* . .
Pari-6 *_*.¦ <¦¦'.
B«Ia 1936 6 *!*-.<

Títulos .dxvsk-' soa:-
nana ot __•

abo * South
mAerlcan Lt."

Brazllian Trac-
non bient *
Power Co. Lt.

Brazllian Warrant
Finan-e Co. Ltd.

aoyaj Mall Steam
Packet Co. Lt.

tmperiai i ünemj-
cal Ind. Ltd. 2-1-10J4

Leopoldina Rall-
way Co- Ltd.
emls. 7.936 . 48-0-0

Lloyd Bank Lt.
• _A" Share s. 3-3-10%

Cables 8c Wire-
less L ("BT
Shares) .'.."'.'

Blo ae janeixo
Cltl Power Co|

füu Fluiu Mllla
& Granerles.
Ltd. . . ..-:ú

8 Paulo Rall-
way Co. Ltd*
way Co. Ltd.

Western texa-
«rapta Oo. UA
4 -1* -mm."Stodt- ......
ltr__t

9118
8 10
18.

0|18
8-l<
li».

91-10-0
73-10-0
17-10 -O
21-0-0

64-10-0 84-10-0

25-0-0 >• .36-0-0

DIRETORIA GERAI- DE ABASTECIMENTO
CARNES VERDES

MATADOURO DE SANTA CRUZ

Espécie

17-16-0
.' 8-0-0

7ÍO-1

8-16-0 . 6-1S-0

17.00

0-1-0 0-1-0

S|'cob S|oot
'2-3-9

494-0

3-3-10'i

I
I Total IVendlda

dar..V-l em
tança |S. Diogo

i

Bois . .
Vitelos .
Suínos .
Ovinos .
Caprinos

245
: 29

4

128 118
24 7|8

3

IL

Ven.::das
em

Santa Cruz
Rejelç. Preçoe

14S 5)8

1

1114
18

1*400
1*500
3*200

Obrigações do Te.
¦ touro Nacional
Emp. 1.931 . .1:006*0001:000(000

MATADOURO DE NOVA IODASSU*

Espécie

I

Xotai iVendida
daMa-i em

tança S. Ologo

Bois . .
Vitelos '.
Suínos .
Ovinos.,

.| 147 1|4 |•I T"i"

25 3|8
3

Vendidas
para os

Subúrbios I

I
I

Rejeiç. | Preçoe
I
I

121 718
151.4

3

1*400
1*500
3*200

6-10-0 0-10-0

0-13-8 
" 

Ò-13-6

2-10-0, . 2-0-0

82-0-0
82-0-0

82-0-0
83-0-0

105-0-0 106-0-0

Emp a* iuwn
brlt. S1|3 '•!•¦
ex-Juros ...

Conaol. 5 113 •!• 107-15-0 107-17-6
85-10-0 85-15-0

MATADOURO DE MENDES
a_-

.Espécie I ro-ai iVenaida
i da Ma-1 em
I tanç" IS. Diogo

Bois .
Vitelos
Suínos
Ovinos

I
180
62

47
40

V lidP.:
para os

buourbios

I
I

Rejeiç. I Preços

I

116
21

17
1

1*400
1*500

BUUIA OB Att—XO-.
C

(talcaM* Ca—%.
pagnla Itália-
di «H Gatl
TJlegraf lei ao-
tomarlnl liras

mttm

AM

Observação — Foram para D. Clara 20 bois.

MATADOURO DÁ PENHi»

Espécie

-|
1 Total |
I da Ma-1
I tança |

I

CAFt
NOVA

mercado
YORK

Escudo
gal). -.'.

Peso (Argentl-
na) . . . . .

Ubra (Perú) .
Ubra (Inglater-

**\) a m a ¦ • • V •
Ágio da prata:Da Republica . ,

Do Império . . .

$798 a

6*850 a 6*880

Paris,
Itália, lira. ...

Alemanha:
Relchsmark . .
Verrechnungs-

mark . .
Registermark. .
Áustria (chellm)
T. Slovaquia. .
Portugal (es-

cudos. . . .
Províncias . . .
Espanha (pese-
tas)

Províncias . .
Bélgica tranco

(ouro). . . .
Bélgica tranco

(papel) . . .
Holanda (í 1 o -

rim)  9*130 a
Suécia ..... 4*310 a
Dinamarca. . . —
Jap&o  —
Polônia ....
Suíça .....
Buenos Airia

(peso)....
Montevidéu pe-

80)':.;¦;.-. .
Cabograma:

Londres, libra..
Nova York, do-

Paris, 
*f 

ranço*. 
'.

3*130 a

$764 a

2*870 a

S574 a

MOEDAS EM OURO
As m-edas abaixo vendidas

pelo seu peso legal seriam adqul-
ridas nos seguintes valores apro-
limados:
O dólar ......
A libra •••¦••
O Irauóo francís . ,
O franco suíço ...

E' -reclso tomar em
desgaste que varia
só na ocasiio da
ser avaliado a razáo de 18*800 por
grama, no Banco do Brasil porque
este não compra moedas cujo tipo
oferecido nfto seja o do amoedado
base de 1.000|1.000.

OURO COMPRADO
O Banco do Brasil comprou

ouro fino na quantidade seguinte:
Oramas

Ontem 149:764.703
De 1 a  43.499,145

Até 8 ....... . 193.263,848

OURO FINO
O Banco do Brasil declarou

comprar o ouro fino em barra ou
amoedado. a raz&o ds 18*800, por
grama na oase ae mil mllesl-
mos de ouro tino.

O mercado a termo a ultima
hora mostra-se firme, sendo as
seguintes as ultimas ofertas de
compra:

Ontem U.fec.
Ent. em Dezembro. 3.53 3.43
Idem em lir-rço-. . 3.57 3.43

Novo contrato
Ent. em Maio . . 5.53 5.44
Idem em Julho. . 5.56 5.50

As ofertas de ontem demons-
traram alta de . 10 a . 14 e novo
contrato de . 06 a .08 cents
por libra desde o ultimo fecha-
mento deste mercado.

. No mercado do disponível os
compradores ofereciam ontem para
D café do Brasil:

Fec. - Ant.
Para tipo 6, Blo . 8 114 8 14
Idem 7, Bio ... 7 3 4 7 3 4
Idem 4, Santos . . ' 9 l|4 9 3 8
Idém 7, Santos . .. 8 ,818

Alteração desde o ultimo fe-
chamento: baixa de 1|8 no nlspo-
nivel . de Santos,. permanecendo
Inalterado no disponível do Rio.

LONDBES
No mercado do dlsponlvs' (o-

ram as seguintes' as ultimas oo-
taçOes em pence por 113 libras:

Ontem Ant
Para tipo superior

Santos ...... 39|- 391-
Idem ldem 7, Blo. 82|« 33|6

SANTO»
O mercado do disponível fechou

ontem calmo, naa seguintes ba-
ms:
Tipo 4. por 10 quilos V ¦'.'. 18*100
Anterior 18*100

As entradas orçaram por 18.763
sacas, contra 18.380 no anterior.

A existência Ilea assim usei.
oulda:

Bois . .'
Vitelos .
Suínos .
Caprinos

56
20

Preços

1*400
1*500
3*200

ram: 63.143 sacas para os Esta-
dos Unidos e 7.628 para o Rio da
Prata, em um total de 60.771
sacas; os embarques constaram de
41.313 sacas de café.

SANTOS — .ia Bolsa Oficia!
de Caf firam ontem registradas
vendas a praao, contrato "B"
(tipo n. 5, duro), em Um total
de 8.000 sacas, contra 3.000 no
anterior, fechando o mercado flr-
me, com as ae7".lntes cotações:

¦ Ontem \ nt
Ent. em Outubro. 15(800 15*500
Idem em Novem. 16(025 15(800
Idem em Dezem.' 16(300 1CJ960
Idem em Janeiro 18(125 165875
Idim em Fevereiro 16(200 15(395
Idem em Março . 16(300 16(030

BOLSA

BySoDó
INDI6ESTA0

__ _\ contra

I 5*mS7 ./$
I ££:*• ú « - o

I fiS £ ac|dez
(C 6448S

Livre, ontem .... 3.307.381
Idem anterior .... 3.419.83).

Ae saldas verificadas ontem Io-

5*930 m

4*750»

0*100 a.

5*300
3*800
3*140
«680

*770
$775

2*300

2*890

*578

9*150
4*320
3*750
4*930
3*180
3*940

4*770

9*130

83*400 a 83*700

CAMBIO OFICIAL
Esteve o mereado de cambio

oficial, ontem, em condições de
firmeza e acsesslvel. '..'.

O Banco do Brasil sacava para
cobranças a 68(500 por libra e
com.::..-, a 65(700.

O dólar regulava a 11(620 so-
bre o bancário e a 11*360 sobre o
particular.

Cotava-se o franco a *635 e o
escudo a»515, á vista.

Ficou o mercado estável no
primeiro fechamento.

Na reabertura se mantinha lnal-
terado e assim fechou.

O Banco do Brasil afixou as se-
gulntes taxas para cobranças do
mercado oficial:

DEPARTAMENTO JNACIONAL DO CAFÉ'
ESTATÍSTICA

COMUNICADO N. 6/171

cmacGsa nt car* ao coksuko do wonrao

(Quantidades em sacas)

Foi o seguinte o movimento de entregas de café ao consumo do mundo durante os nor» pri-
metros meses (JaneirolSetembro de 1936, em confronto com Igual período de 1935.

Cifras de E. Laneuville e Leon Regray — (Reproduzidas com permissão especial).

PROCEDÊNCIAS

JANEIRO/SETEMBRO

MOEDAS EM ESPÉCIE
Regularam no mercado ontem

es seguintes preços para os moc-
das papel estrangeiras
pede:
Peseta (Espanha)
Peso uruguaio. .
Lira ...•••
Franco (França)
Franco (Belcrlca.)
Ranço (Suiça) .
Ouidens (Bolan-

da). ....
Kroner (Sue-

da) . . • . .
Horuega • • • •
Dinamarca ...
Dólar (N. Ame-
rica)

Dólar (Canadá).
Relchsmark (Ale-

manha (prata)
PhrV.m (Aus-
tria)

Coroas (Teheco-
Slovaquia). . .

«nal (Servia) .
Iid (Rumania) .
Mareo (Ftnlan-
dia)

Zloiy (Polônia) .
Ten (Jap&o) . .
Peão (boliviano).
Peso (chlleâo) .
Piso (Faragnf..

Praças: Oflolal
A' vista:

Ubra 56*500
Dólar ...... 11*630
Franco . . . (535
Escudo . . . . *S16
Maroo . . . 1*600
Plorlm .... 6*300
Franco suíço . 38860
Franco belga. 1*9*0
Peso papel (mil.) 1J300

17*080 a 17*130 Peso uruguaio. 6*000
$801 m $803 Pol afixada paia compra de

ooberturas a tabela asgulnts:
Praça* A' vista

Ubra . , . . 86*700
Dólar. » . „ 11*360
r.anco ...... *615
Escudo. . . . (505
Marco ...._, 8*530
llorlm MOS0
Franco suíço . 3*690
Franco belga. 1*910
Feso papel (m|l.) S*K0
Peso uruguaio a*700

em es-

Comp.
1*200
8*800
*850

750
0

Vend.
1*450
9*100

9*100 8*900

4*300
4*000
3*700

17*100
16*500

4*000
3*700
3*200

16*800
16*000

5*000 4*000

3*300 3*800

$400 «350
3*200 2*900
8*400 5*000
$700 *600
M0O (500

Bba__x.:

Europa 
Estad06-Unidos
Portos do Sul

Total . .

Oon •& Procedências:

Europa . .'.
Estados-Unidos

Tota_ . 

Todas PBocsramxAa.

Europa ,
Estado6-Unldos ,
Portos.do Sui 

1936 1835

4.184.0»
5.988.000

892.000

11.044.000

4.022.000
3.533.000

7.535.000

Total _mtnl

8.166.000
9.521.000

893.000

18.579.000
_L

4.6O7.000
5.961.000

986.000

11.434.000

3.341.000
3.111.000

6.373.000

7.748.000
9.092.000

968.000

17.806.000

~>
D*terenç* em 1938

343.000
37.000
74.000

7,61
0,45
7,86

390.000 1 —

'4- 7S1.000
4- 403.000

+ 1.183.000

3,41

33.48
12,84

18,25

418.000 i
439.000

74.000

3,39
4.73
7.66

773.000
X

4,34

O suprimento visível mundial
eontra 7.653.000 em igual data

de café t
de 1935.

primeiro de Outubro de 1996 en de 7.796.000 aaeas

S. Conceição, Chefe interino.

ALGODÃO
LIVERPOOL

O al;odfto disponível brasileiro
fechou on'.:m estável c em alta
de . 03 pence por libra.
S. Paulo "falr", ontem .. 6.63
Idem ldem anterior . . . 6.61
Pernambuco "falr", ontem J.48
Idem ldem anterior ... 6.46

O disponível norte american-j
fechou em alta de . 02 pence
por libra.'¦Fully mlddllng", ontem ../ 6.-3
Idem ldem anterior . . . 6.86

O produto norte americano no
termo a-" -.-«e Inalterado.

Ontem .int"Fully mlddling":
Ent. em Janeiro. . 6.60 6.60
ldom em Março . . 6.59 6.59
Idem em Maio . . 6.54 6.54
Idem em Julho . . 6.48 ' 6.48

NOVA SORK.
O poduto norte americano j

mercado a termo no ultimo fe-
chamento mostrou-se calmo, ba-
vendo nas.cotações baixa de . 05

Esteve a x,a ... uj Fundos, on-
tem, bastante movimentada, rea-
Uzando-se negócios dea. ..v_.
nos valores em evidencia.

As apólices da divida publicalegulsram ajcesslvets, com os pre-
ços mais baixos.

As municipais ficaram em posi-
çao de estabilidade, com alguma
firmeza em algumas delas.

As de sovúclo permaneceram es-
taveis, fechando sem alteração de
maior Importância.

Nao houve tambem alteração
alguma nas obrigações do Tesouro
Nacional, nem nas de Minas, 9 °|°,
mantendo-se as ações de bancos
em condições de estabilidade.

As de companhias, assim como
as "debentures" em evidencia re-
guiaram Bem interesse, tudo como
se v6 em seguida.

785*000
7908000
767*000
768(000

347(000
348(000

VENDAI 1U'ETDADMI
ArOLICSSs

durais
Unlformisadas 1:000*

°|<> 803*000
35 Idem idem idem . . 803*000

1 Dtv. Emissões 1:000*
°|o nom. . . .

Idem ldem idem . .
49 Idem ldem port. .
33 Idem ldem ldem . .

4 Reajustamento 500*
5 °|° c|2 sem. ven-
cldos

1 Idem ldem idcm . .
4 Idem ldem c|5 sem.

vencidos  385*000
188 Idem 1:000* c|2 sem.

vencidos 718*000
26 Idem ldem ldem . . 720*000
15 Idem ldem cj3 sem.

vencidos 740*000
84 Idem ldem c|5 sem.

ven::dos 793*000
Obbicações oa U-tlAo:
3 Tes. Nacional 500*

o|« (1930) . . 610*000
3 0 Idem ldem ldem . . 513*000

3 Idem ldem 1:000* . 1:033*000
15 Idem ldem 1.932. . 1:0155000

3 Ferroviárias 1:000*
7 °|° (3& emlssáo) 1:035*000

100 Idem idem ldem . . 1:028*000
Municipai-;

20 Emp. 1904 port. ex-
juros 407*000

379 Idem 1906 nom. . 129*600
150 Idem ldem port. . 143*000

1 Idem 1917 140*000

Idem 1.930
Idem 1.933
Idem Ferrovia-

rias . . . .
Apólices da

Municipalidade
£ 20 ouro port.Idem ldem nom. .
Emp. 1908 port.Emp. 1914 port.
Emp. 1917 port.Emp. 1920 port.Dec. 1.536 . .
Dec. 1.933 (llri)
Dec. 2.093 (lira)Dec. 1.999 (lag.)
Dec. '3.264 . .
Dec. 2.339 . . .
Dec. 1.560 (cas.)Apollees sor...
teaveis:
Munlc. 1.981. .
Idem (cautela

de- uma) . .
Minas 1.934. .
S. Paulo 1.935 .
Pernambuco . .
Paraná . .. .
Blo, 100* 4 «I» .
P. Alegre 50»

3 1|3 '•!• . .
Apólices esta-

duafs:
M. Gerais ant.

o|« . .,.'. '.'
Idem ldem dec.

»|o ., . .' .
Idem ldem ldem

cautela . . .
Obrigações 9 *[*
Ap.S.Paulo uni-

form. 8 «Io .
Bônus Rotativos

serie F. . .
Espirito Santo

1:000* 6 '_•
ldem ldem idem

o|<> . . . .
B-'.t Horizonte

7 »|o . . . .
Petropoíls 1.918

Ações
Bancos:

Brasil ....
Mercantil ...
Funcionários. .
Português port.
Idem nom. . .
Boavlsta. ...
Comercio . .

Companhias da
seguros
Guanabara . ,
Previdente . .
Integridade . .
O. Proprietários

fi: de Perro
M. S. Jeronlmo
Paulista S. F. .

O. de tc-">os:
B. Industrial. .
Esperança ...
Manufatora . .
A. Fabril . .
Petropolljana. .
P. Industrial .
Aliança . . .
S. Pedro .". .

Companhias
diversasa
Ds. Santos port.
Ds. Santos nom.
A. de Borracha.
M. Municipal. .

Debentures.
P. Industrial .
Ds .de San1 . .
Manufatora . .
M. Municipal .
Tec. Aliança. .
Us. Nacionais .
H. Palace . •
Antártica Paul.
B. Aartes . . .

1:033*000
1:015*000

— 1:038*000

438*000
415*000 410*000
144*000 143*000' 141*000
140*000 . ,' 

'¦&,!..
140*000. :.S£_f..i
168*000 167*000
193*000 189 __<_1— 1609000

' l-3*ff-
184*100 184*000
168*000 '—

1* '

17»»*0»i 1*0*000
143*800 143*000
185*000 184*000
88*000 PIPOCO
-. — 130*000

118*000 110*0.3

•38*000 ; — jj
90*000 — i-j

T00#00O OOT^OOO
830*000

730*000
180(000

389*000

60*000
103*000

98*000

ifi
880*000
485*000

43*000
101*000-
'98*í)bO
580*090
307*000

150*000
3:900*000

aio»ooo
400*000

95*000
.16*000

230*000

188*000
230*000

B0*.«O
213*0.0

340*000
210*000
213*000
320*000
186*000
a65»o->
350*000

490*000 -7í

333*000 231*090
2Ü600O

90*000 —
280*tt)0

193*000
210*000

190*000
330*000

UlíCJO

306*0»
316*000
180*000
310*000
30-ÍOO
180*009

CAFt i
Funcionou o mercado

disponível, ontem, em condições
de firmeza, mas, nfio acusou ns-
nhuma alteraç&o em suas cotaçoaa,
que foram mantidas na base. an-
terlor de 15*000 por 10 quilos.

As vendas realizadas de manhA
foram de 3.370 sacas e durante •
dia de 1.314, no total de 3.604,
contra 6.321 de -véspera.

O mercado fechou oom '
cias mols favoráveis e sem
das registrados.

Os embargues foram. P'-¦«¦*.
mais desenvolvidos e o morluieul»
estatístico foi o seguinte:

IO qullea
17*000
160900
10(000
16*500
i.oooo
14*500

s alta parcial de . 04 pes
Ubra.

FM.
American rrktrtlln*

Uplands .... 13.36
Ent. em Janeiro . . 11.83
Idem em Março . . 11.89
Idem-em Maio . . 11.88
Idem em Julho . . 11.79

CÂMARA SINDICAI. DA
DB FUNDOS PÚBLICOS DO

RIO DE JANEIRO
rasas médias d* cambio do dia

em 7 de Outubro
_«aças A' vista

Oficial Livre
Londres .... 83*900
Paris  *795
Itália  *954
Alemanha (retchs-

mark) .... —
Alemanha (rtlss-

mark).. ... 8*814
Alemanha (verre-

chnungsmark) . 80*00 5**00
Alemanha (Unter-

stuetzungsmark) 8*837
Portugal  *774
Bélgica (pboel). . —
Bélgica (ouro). . £(888
Espanha .... 3*350
Suíça. .... 8*943
Suécia

COMUNICADO K. 6/173

KxroeiAçio BB CAT*" DO B«ABn.

Durante o més de Setembro loi a seguinte a exoplrt&çio de
eeíé pelos principais portos nacionais, em sacas de 60 quilos:
__________________ _________________

PORTOS

8 AO A S

Janeiro

I Noruega•Dinamarca.• ¦ — m — —__, mm ¦

Santos
Blo de
Vitoria
Paranaguá
Baia 
Recife ...
Angra das Reis

Total

688.793
193.690
115.153
38.509
14.971
5.743

37.673

1.084.539

TOTAL

7.894
13.770

680
8.750

685

33.018

888.061
301.593
138.923
39.169
33.731

6.438
37.673

1.118.567

A 30 de Setembro findo, eram

os seguintes os estoques de café

disponível nos

nacionais:

diversos portos

PORTOS

Santos ••««.«••
Blo de Janeiro.
Vitoria 
Paranaguá ...
Angra doa Reis
Recife •«•*•
Baia ........

Total 

.173.081
858.039
173.080
89.408
30.186
34.783
30.083

Ant

13.37
11.88
11.89
11.88
11.75

PERNAMBUCO
As condições desse mercado sto

estáveis, cotando-se:
Ontem Ani.

Primeira 16 .nüoa:
Vsndetctes. . -
Compradores . . . 87*000 57*000

Ontem. Ant.
Entraram . 1.100 -
Fie. a safra em 8.600 7.500

A existência orça por 33.300
sacos, contra 31.600 no anterior.

No ano passado orçava pri
33.000 sacos nesta data.

Nao houve exportação.
Abatimento de eonsumo SOO ss-

cos ds 80 quilos.
¦ MS» t

AÇÚCAR
PERNAMBUCO

O mer--ío ds açúcar mostrou-
ss ontem estável, vigorando ns
Bolsa os seguintes extremos por
io quilos: Onttm
Oslaas 1» . . 10*800
(Oem *•.... 0*760
Srlstals . 9*250
Demeraras ... 8*060
!• sorte. .... *s?'C
* nenos .... 08000 a _»*K>
Brutos seeee . .. *(4uo ¦ Ittoc

Anterior
Usinas 1» . . 10*500
Idsm 3» . . . 9*750
Cristais. .... 9*260
Demeraras ... SfSO
8* sorte .... 6*350

6*300
4*800
Ant.

140(000
167(000
163(000
164*000
I648500
166(000
167(000
167(000

(1*000

3.148.168

Cb*í_. interino.

120 Idem 1930
124 Dec. 1.535 port. 7">|°

92 Idem 1.560 ....
206 Idem 3.264 ....
190 Idem ldem ldem . .

02 Emp. 1931 port. .
4 dlem ldem ldem . .

100 Idem ldem c|Juros .
MUNICIPAIS nos ESTADOS

10 Pref. de oPrto Ale-
gre 50* port. 3 __*

Estaduais:
10 Minas 200* 5 ." port.

(1934) 141*000
300 Idem ldem ldem . . 141*600
713 Idem ldem Idcm . . 143*000
18 Pernambuco 100* 5 °|«

port. 96*000
189 S. Paulo 300* 6 _°

port. ...... 184*000
3 Idem ldem ldem . . 183*000
Obsicaçõss nos Estados:

35 Tes. de Minas 1:000*
9 o|o . . . , . 9*0*080

AcçOxs os Bancos:
17 Portugusê do Brasil

nora.  »**000
33 Idem ldem part. . 103*000
30 BrasU ;¦•.""¦ 383*000
35 Mercantil do Rio de

Janeiro 480*000
Açt>_- Ut OOMPAMBIAS

380 Petropolltana. . . .
70 Ds. de Santoa nom,

Dibcntubxs:
30 Comp. Ds. de Santos 193*000

3 Comp. Usinas Nacio.
nals

MOVIMENTO DOE
COTAÇÕES

Tipo
N. 
N. 
N.  .. .
N. 
N* 7 eo 0t 00 •* •• 4
N. 8 .. .. .. 

Mercado — Firme,
Vendas do dia — 3.584 sacos.

No ano passado tipo 7. . 11*000
Pauta semanal  1*500

MOVIMENTO ESTAT-STIOO
ANTERIOR

Entradast

Leopoldina (Minas). .
Leopoldina (Rio). . .
Marítima (Minas). . .
Marítima (Rio). . . .
Marítima (S. Paulo) .
Cabotas:m (Minas). .
Cabotagem (S. Paulo).
Regulador do Estado do
Rio ..'.

Armazém Reg. Espirito
Santo • ¦ •_-• • • •

Armazena R-g. tB-
nelros .......

Total

ldem ano ptnatm . .
Desde o 1° do m*s. .

Média
Desde 1° de Jullio - .

Média
De 1* de Julho do aoe
passado

Revertido oo
desde 1 de Jt_U_>

188*000
313*000

Brutos 4*400 a
Ontem

18.000Xntn
Ficando

safra em. 76.800 69.800
A «rtsftivi-ta orça por 848.800

sacos, contra 331.300 no ante-
rior.

Ko ano paasado orçava pec
880.000 sacos nesta data.

A exportaçAc verificada ontam
«et de 3.000 aaeos pera o Bio de

310*000

Vendas judiciais:
14 Emp. 1914 port. ex-

Juros
10 AçOes do Banco Eco-

nomlco ....'.
50 Idem dos Funciona-

rios
50 Idem da Companhia

Lloyd S. Amerl-
cano c]35 "i° . .

10 S. A. Publicidade Ju-
. rldica

3 Titulos do Automo-
vel Clube ....

ÚLTIMOS LANCES
Apólices da ünlâo:

136*0.1

31*000

60*000

•100

3*000

400*000

Unlformisadas
8 «|» ... .

Dlv. Emls-Oes
nom. 5 .<• .

Idem ldem port.
8 •!•... .

Emp. 1903 port.
5 •(»... .

Reajustamento
Eccrromlco

CI5 sem. venc.
Cr4 sem. venc.
cia sem. venc.
Cl. sem. Tsao.

Vend. Oomp.

804*000 800*000

790*000 783(000

768*000 —

755*000 —

Europa . . .
Rio da Prata
África . . .

10.840
88.900
0.433

080.780
8.790

O.*

14.038

Idem ano paasado . .
Desde o Ia do m*s. .
Desde 1* ds Julho . .
Idem ano passado . .
"Stokc" 
Menos consumo local

dos dias 4 s S . . .

Bonlflcaçio. ....
Café doado o • • • •

Existência
Idem ano passado . .

EMBARQUES DE
Im 8 de Outubro.

18.550
88.«03

833.771
878.398
883.617

mm

ao

SACAS
683.037
668.803

CATE'

706*000
710*000

703*000
750*000

717*000

Nova Tork:
American Cofíée
Rebelo Alves AC.

Hamburgo:
Ornstein AC...
A. Jabour êc C. . .
Norton Megaw & C.
Castro Silva AC. .

Marselha:
Hadjes _c C. . . •

Amsterdam:
Theodor Wille A C.

Portos do ..orle:
Ornstein AC. . .
Mc Klnlay S. A. .

Oo.

To*al

3.OCO
1.0C0

63
3ò0
250

1.000

713

314

,60
70

Í.Ta*

-_^S—_-_.' *
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OPERAÇÕES A TERMO

1» moimt

Contrato A (abertura)
Meses

Outubreo
Novembro
Dezembro:
Janeiro .
Fevereiro
Março

Vend.
isa-oo
15*325
15*400
16*000 ,
14*873
14*800

Véüdas — 7.000 sacas.
Opções — Firme.

FECHAM--TTO

Comp.
15*125
16.150
18*300
14*900
14*800
11*725

3a BCtSA
'¦¦¦>¦ *rtná. Comp-

. . ' 18*178 15*125
. . 15*350 15*160
. . 15(325 15*376
. .". 14*960 14*900
. . 14*850 14*635

14*775 14*7-0
- 600 sacas.

Opções — "uatentadas. -".'•¦¦.;."•'-
Total dss vendas — 7.500 sa-

ea». '
Liquidação do tipo *

Maus
Outubro .
Novembro,
Dezembro ,
Janeiro '. .
Fevereiro .
Marco . .

Vendas

¦¦' Abertura '¦

vend.Htlti'-. ¦:¦.¦¦•¦
Outubro . ¦.
Novembro . .
Dezembro . -
Janeiro .... —-

Vendas — 500-sacàí.

14*950
15*100

Cotop.
14*975
14*900

.18*360
14*600

Liquidação ão tipo S
6

Fechamento

, Mates ''Vend. Comp.
Outubro ... 14*975
Novembro . . . 14*950 15*000
Dazembro . . ." 15*loo 18*350
Janeiro ...... ..—¦ 14*600

Vendas — 800 sacas.

MERCADO DE
AÇÚCAR

Regulou o mercado de açúcar,
ontem, em condições sustentadas,
achando-se sensivelmente despro-
vido de gênero 

'negociável.
As cotações ee mantiveram oon»

tendências para. uma elevação
maior e o merca—) ' éhou com o
movimen*:-» seguinte:

MOVIMENTO DE ONTEM

ENTRADAS*. .

Campos
Saldas "Stock" atual ....

Mercado *— Sustentado.

Saco»
4.910
4.920
4.344

Casinha oe
mandioca:

P. Alegre, fina.
Wem entrefln-
(dem grossa .
Laguna, fina. .

.'ASILO DE
ráiao:

Moinhos Nado-
nal», 35 ks.

Rèmoldo, 40 ks.
Farellnho, 35 k».
Oermen, .40 ks.

P-rini». oa
tsioo:

1» qualidade. .
2a qualidade. .
8a qualidade. .Semoilria 

'.' .
r*—.aó:

Preto, especial .
Prètó bom' .....
Manteiga . * ¦
Branoo nacio-
nal

tdem - «rrtrah-
.geiro ....

Enxofre ... .
Amendoim. . .
Fradinho ...
Mulatinho. . .
o* outra* quaU-

dades: ...
Fos-paos:

..-oionalr. dl -
versas marcas
FUMO! '

Minas, especial.
Idem bom. . .
ldem baixo. .

R. Orande:
Amarelo Ia . .
Idém 3» . . .
Comum Ia . .
Idem 3a . ,'.:¦'.

S. Catarina:
Especial. 1».:.'.
Superior 3*. .
Baixo 3a . . .

Bala:
Especial. . . .
Sucerlor ...
Bom

erva MATt:

Paraná e Santa
. tarlna ... •

Lomso:

Minas .-.'.. .
Do Sul ....

Manteiga:

Do Interior . .
Do Sul . ...

. Mn.no:

60 -ullo»
20*000 30*000
276000 38*000

Máo he
30*000 .21*000

*8 quilos
7*500
9*000
7*600

8*000
9*500
8*000

COTArJOES
Giu-lld-etc. Por 60 ejnlioj
Branco.cristal. . 47*500 a 48*000
Mascavo .... 29*000 a 30*000

44 quilos
- 47*000
46(000
45*000

«0 qul'ee
48*000 50*000
43*000 43*000
68*000 .70*000

53*000 50*000

Nfto ha

43*000 46*000

Lata

16 quilos

Administrativo do Minlaterlo j das
Relações Exteriores o Inspetor in-,
formou que ee acha Impossibilita-
do de atender á sua requisição'
por haver similar, na industria na-
clonal pára os copos de cristal
objeto da requlslç&o, no» termo»
da circular n. 63, de 26 do No-
vembro de 1935, da Diretoria Geral
da' Fazenda j Nacional...

DISTRIBUIÇÃO DE MAN?- , •
FESTOS

Bm 8 de Outubro.
N. 1.478— De Newport News —

Vapor-inglês "Harperley"; carga
carvão; ao Sr. Luis Marcai.

N. 1479 •—De Hamburgo—Pa-
quete alem&o "Monte OUvia"; car-
ga vários gêneros; ao Sr, Apio Me-
nezes. ;•-, ••-,-,'-¦

N. 1.480 — De Llverpóol — Va-
por inglês "Qoscony"; carga va-
rios gêneros; ao Sr. Alclblade*
Santiago.' N. 1.482 — Dè Nova Tork¦ '¦_*
Paquete americano "We»torn
World"; carga vários gêneros; ao
Sr, Pena Boto. . .-/.-.,..¦;¦.-¦<

RENDIMENTO. FISCAIS
à_-_NDBÓA OO -.«O .0» iA«IU«0'-..':
Rendimento, de ontem

Um papel . . ,

De 1 a 8 do cor-
rante • . '.. . •

íjíi igúái perlooo
de 1935 ... .

Diferença a mata
. em 1936 ... . ;..

- CINEMAS—(TELEGRAMAS
(Continuação da pagina 10)

Amarelo .
Vermelho

tete) .
Mesclado.

Oleo;

(ea-

Barrica

10*500 , 12*000

ouilo
3*300 -*300
1*800 3*200

OUUO
1*300 8*000

80 quilos
319-00 23*000

23*000
10*000

24(000
30(000

MERCADO DE
ALGODÃO

Achava.»» esse» mercado, ontem,
<ym condições de firmeza, cóm os
preços em atitude favorável.•*'--, n&ò acusaram alteração,
tendo sido desenvolvidas as entra-
das e regulares as entregas.

MOVIMENTO
ENTRAD*?: -;.¦

DE ONTEM

Farde»
364
120
60

li Ul

¦ 568

470
10.333

Paraíba .....
Ceara •••¦•¦.»•.
Santos  .
Rio Orande do Norte

Total ....

Saldas ... . ..."tSoc~" atual . . .
Mercado .-- Flrtríe.

COTAÇeSES
«.oALiOADís Por 10 quilos

Série*-'
(Fibra longa) .

Tipo 3 . . . . . 53*500 a 54(000
Idetn 4 .... . 53*800 a 53*000

Ssrtdò
(Fibra n»*dia)

Tipo 3
1 dftoi 8 * * ••,••

Cear!
T)po 3 . . . .
Idem 5. ... ..

«fata
(Fibra curta)

Tipo 3. . .'..'¦-:.
ldem - Paulirta
Tipo 3 ..... .
Idetn 

48(000 a 48*301,
44*000 t 44*500

Nominal
...— ¦' 43*000

Nominal
43*0»XJ

48*600 a 49*000
45*500 a.48*000

Junta, dos Corretores
Preços corrente» oficiais que vt-

¦juraram na semana de -8 da Se-
tembro a 3 de Outubro.

PREÇO
Mínimo __eitnc

A-O-S —KT-
sais:

Nacionais dl-
versa* marcas
ejc
A~0'»dAo r—i

rama:

Pior» longa:
Ssarld-, tipo 5 .

liem meai»
Ceara, tipo 5 .
...•in cure»:
Matas, tipo 6 .
Paullst. tipo 5

Aguardente:
De Parati . . .
De Angra . . .
De Campos . .
De Pernambuco

ALCOOl.

De 40 graus • •
A—'«.(/..

Nacioaal . ..-'"¦,
Azeite:

Dlv. m*__-_ . .
A—H.a.

Nacionais. . .
Estrangeiro» V

AS-OZi

Caixa
Sjcasco C|easeo

37*000 55*000

10 quilos

51*500 52*000
43*000

43*500

160*000
I50000O
140*000

43*000
46*000

180*000
160*000
160*000

De llnhaça:
Em barril. . .
Eni. lata» . .

Caroço de algo-
d&o nacional.

Idem ldem es-
trangelro . .
Por.vn._io:

unas RIO e
DO Norte . .
Do Sul . . . .

«lunc_cNi:

—n-nca—o d I -
versas marcas
-IOKIJO»!

paiTurà ' cipó'"Rhêne).'. "2a
Cln o.»»» na-

clonal, . . .
3a_í

Norte, grosso .
Idem molde», .
C. Frio, grasto.
Idem moldo. .

üem i; o.do . •
Tapioca:

Dlv. proeeden-
cias. ..-'.-, i -.. ¦
Toucinho:

Mineiro . . .
Paulista ...
De fumelro. . .

VlNft.K.l

Nacional. . . .

Estrangeiro . .
VINHOS t

R. Orande . .
Estrangeiro:

Virgem. . . .
Verde ....
Colares ....

XAaotm:

Nacional . . .
Do Sul:

Patos e mantas
Mineiro . . .

QuUo bruto

1.370:441*600

nino sugestões para deslum-
brantes modelos, que; de certo;
Irão constituir os, maiores êxitos
das' nossas fe—sas mundanas. - .'.-':

"Sonho de valsa" é, por todos
eis elementos que 0 constituem
o cartaz mais desejado do mo-
mento. Art-Films ao selecionar
este filme da "deusa" da popu-
lár'ld8,de»; ou por outra, aquele,
que> a revela , definitivamente
sob', o- tríplice aspecto de: mur.
—ler fascinadora, interprete sln-
cera, e • cantora--lhegualavèls- .•;»,.,

Sêgunda-Felra próxima -o Pa*-
lado será pequeno para conter
a avalanche de todos os que
querem admirar e oom Justa
razão a nossa Morthia.'
.-.: ANTHONY ADVERSE

Fredrlc March no seu desem-

Senho 
mais romântico e .,tam-

sm na. sua perforihance mais
brilhante; vivendo'a trama sem-
Igual. do Anthony Adverse, ao
lado dé Olivla de Havllland, en-

10s413:603*400

7.905:760*7-0

3.507:848*700

Litro

N&o ha

«Jullo

*600
•SOO

*700
*660

«T-i-a

80 quilo» ¦
17*100'--— 18*300
15*000
16*300

<*»>»X"

Quilo

•800

r«ooo
1*400
4*300

*900

3*300
1.8600
4*400

88 Utro»

Caixa

Barril

Pipa

QuUo
3*300 3*600

3*300
3*100

2*500
2*400

MOVIMENTO DO
PORTO

ENTRADAS DE ONTEM
De POrto Alegre »e esCalaa, va-

por nacional "Itapuca". •
VDe Aintor-In» e esoalas, tapar
neclonal "Ar_~ú"..

De Itajai e c-òalas, motor, na-,
otonal "Angela".

De Hamburgo e escalas, paqus-
te além&o "Monte Olivla".

De Buenos Aires e eâcal_er,p«--
quete érhericsno "Américain Le-
glon".- ;•-. " " '

De Pa»ànagua e escales, re_o-
cador nacional, "Mayrink Veiga",
rebocando "d pont&o noelonel —
"Santa Oatárine'-'!,-.-.'t-"..•:.¦• .-'¦

De Porto Alegre e escalas, pa-
quete nacional "Afonso Pena**..

De Laguna e escalas', motor na-
clonal "Fmnkllna" i: ¦

De Nova Tork e escales, pa-
quete asmer. "Western World .

De Porto Alegre e escalas, pa-
quete nacional "ItalteS'".

De Buenos Aires e escalas, ve.-
por inglcVs "Swlnbume".

Ds Laguna e escalas, vapor na-
clonal "Murtinho".

De Porte Alegre e etscólas, va-
por nacional "Plnatini".'

De Buenos Aires e «celas, vá-
por holandês "Mantfe.l_nd"»- •

De Buenos Aires e escalas, p«»-
quobo alemão "Vlgo".

SAÍDAS DE ONTEM
Psra Nova Tork e escalas, va-

por nacional .'.'Aluruoca".
Ps-a S&o Mateus e ee-eelas, va-

por nadonal "Ipanema**.
Pora Hamburgo e ««nUse, pa

quete nacional "Bagé":
Pa_a Santos, vetpcer nacional"Porto Alegre'!.
Para , POrto Alegre e escalas,

vapor; nacional "Taqut".
¦FarA Rosário e eâcaleô. .v»po«

inglês "Ga-cany"...
Para Porto .Alegire e' escalas,vepor noc.loaal "Itagua_>ü".
Para Porto Alegre e escala»,

paquete nacional "Manaus".
Pam Republica Argentina e es-cales, vapor finlandês "Wln-á".
Parn Nova York e escalas, pa-quete americano "American _e-'

gien .
Para Buenos Aires e. escalas,

paquete elím&o- "Monte Olivla'-'.Rua Porte Artur e escalas, va-
por americano "Harve—ter". '" "

Para Nova York.e e-cálae. v_-
por inglês "Swlnburne". ¦

VAPORisS ESPERADOS "
N. Torú esc. "Western World" 9Havre esc. "Aurlgny" .... . gB. Aires esc. "Hat-al Marú" . io

-.•'?,-, Fredrlc .March, .-

cantadora, num papel vigoroso
de dramatlcldade, destacado na
sua parte- amorosa e, ainda,
Anita Loulse um verdadeiro
cromo, uma figura que-apenas
sonhamos, quando lmaglniamo-
a mais bela de todas as mulhe-
res, a mais delicada, a mais fe-
mlnlna e adorável...'

Além deles, Claude Ralsn; Pe-
dro de Cordoba, Edmund Gween
Gale 

' Se-ndergaard, mais 70
"stars" completam o."cast*f gt-,
gantesco dò espetáculo' sem par.O FJasía assiste, diariamente,
o delírio dos -."fans" que vão co-
nliecer enfim, á obra monumen*.
tial de Hervey Allen, nesse ex-
tratjrdlnarlo celulóide de Mer-
vyn Le B-oy dirigiu paraa.War-
n&r. -•¦
BI.BS SOLTAVAM RISOS BAR-

BAROS E TRtlüIDAVAM OS
BRANCOS SEM PIEDADE

O- Índios, na famosa guerra
dce Sete Anos que a França man-
tevê , com «v Inglaterra em,, pleno
eeoulo dezoito, éo—_ tanto dê um
lado; como 

"do outro. Nem. uma
nem a out-ra faç&o podia contar
com o. seu concurso definitivo,
porque, á menor cltmo, e dtri-

"t-t, ¦;-;.'¦
B. Aires eec. "Weétern World" 9
B. Aires esc. "Aurlgny" ... 6
B. Alre» esc. "Neptunla" . 9
Belém eSC. "Afonso Pena" . 9
p. Alegre eec. "Itaglba" .... 9

MALAS AÉREAS
(CONDOR)

Bsltsnt (Utl 1, «, 1», 33, JO, _
31 boras.

Chile: dlaa 3. 9, 16, 33, 'fo. ai
«horas.,..

tt. Groeto t BoMrta: ellas 3, 0
16 33. 30, a» 31 boras.

Forte Alegre: dias 4. 7, 11,. 14
18. 31. 36 28. ie 31 .oras.

Curo' - '.u/tAsn-m • dlaa 1, 14
'» SIS »

MO UtroF
250*000 270(000

4UUC
*350

QUllO

•360

1aB -11 n » d o
(agulha) . ..

Ia rc _• t»gu-
lha) . . . .'

Especial. . . .
Japonês, esc. .
Idem tíe Ia ...
Idem de 2a . .
_-nga . ..':. ..

Açocab:

B. cristal . .
C. amarelo .
M—scavi—.» .
Mascavo. . .

Reftn. Ia »e-t.)
Idam Ia . . .
Idem 3a . . ,

Ba——bao:

Especial . . .
Supsrlor . . .
—rcamudo . . .

U.MI».

F. Alegre . . .
Laguna
Itajai 

Batatas:
"Nacional, ár> to-

terior . . . .
Idem do Sul. .

Ct_.>—i».

Nacionais . - .
C_f_.

snte
5*000 ' 10*000

1OJ000 14*000

eo quuo»
100(000 103(000

90(000
88(000
76*000
741000
68*000

03*000
90»COO
78*000
76*000
70*000

Xm gr*o tlp_ —

Torra-o ae Ia .
Idem d« 3a . .
_m g.So tipo 7

ALFÂNDEGA
GABINETE DO INSP-TOR

Por força, do disposto no art. .8",
s em observaácla so «eu 5 1°, o.
Inspetor baixou portaria deslgnan-
dò os conferente» Romeu. Qlbson,
Rodolfo Silva Marques e Amarl-
Ho de Noronha para, sob a presl-
dencla do ultimo, constituírem a
banca examinadora, perante a
qual ee submetêr&o a exame de
portufjuê», contabilidade e arltme-
tloa com aplleaçao ao comercio,
os candidato» tt funções de aju-
dante» d» despachantes dá Al-
fandega, cabendo a cada um dos
funcionários citado».. examinar
aquelas matérias na ordem em que
se acham indicadas, respectiva-
mente, ficando designado, tam-
bem, para secretario da comissão
o 3a escriturario Tales de Melo.
Os candidato» dever&o requerer a
sua ln-crlçáo ao presidente da
mesa examinadora desde a data
do conhecimento da portaria ate
31 de Outubro corrente.

S&o requisitos para lnacrlç&o,
de acordo com o ! 3° do art. 8a cl-
tado:

a) — Sar cldad&o brasileiro,
maior de 31 ano»;

b) — Estar livre de pena a
culpa;

c) — N&o a»r negociante falido
e se o tiver sido, provar a sua raa-
bllitaç&o;

d) — Ser reservista do Exercito
ou da Armada.

O» exames devem ter regido»
pelo decreto n. 8.155, de 18 ds
Agosto de 1010, no que lhes fOr
aplicável, na fôrma do i 2« do
art. 6° rio mencionado decreto
n. 33.104. da 1932.

Foi baixada portaria decla-
rando aos funcionário» que, á vis-
ta do que comunicou & Inspetoria
o despachante aduaneiro Eugênio
de Almeida Paiva, deixou de rer
seu ajudante o Sr. Joaquim Ma-
galha.s dt Abreu.

Ao Diretor do Expediente e
do Pessoal foi encaminhado o re-
querlmento em que o 4» escritura-
rio da Alfand.-i. Manoel Nunes
Nogueira, solicita o pagamento de
ajuda de custo e transporte & vis-

quilo* ta de ter sido designado, por por-
14*500 tarla da Inspetoria, para exeroar

Qullc o cargo, em com!*.*—, de esertv&o
S120O ,1*600 da Meta de Renda» Altandegadn
.«SOO V.S0CC de Angra dos Reis.

liy.00 13*000 — Ao chefe do Departamento

60 quilos
47*000 48*000

»iau ne
29(000 30*000

l»0Ol.
sMW
(800

58 quilos
2206030 235(000
2Ú51000 310(000
170(000 175*000

QuUo
60 quilo»

218(300 335*000
2)8*000 330*000
210(000 325*000

SEÇÃO PREDIAL
AQUISIÇÃO DÉ IMÓVEIS

Adquiriram propriedades haven-
do pago os respectivos impostos
de transmissão:

— Sobre preeMos e terrenos;
Comprador: Ad&o Fco. Vulcanl:

Vendedor: Florenclo Ant.» Abreu;
Local: rua Ernesto Vieira, 40, An-
dileta; Valor: 6:000»; Testada:
ll.mOO.

Comprador: Afonso Rodrigues
da Fonseca; Vendedor: Jaco Ry-
mer; Local: rua Leonldia, 81. em
Ramos; Valor: ia:000*; Testada:
5,m00.

Comprador: Dionlslo Fernan-
dees; Vendedor: Florentina ' Fco
Oisncl; Local: rua Dr. Sá Freire
n. 33, S&o Crlstovam; Valor:
1:5008; Testada: 5,m60.

Compradora: Id-illna da Fleda-
de Sinnoes; Vendedora; Mariana
Magalhães; Local: rua Silva Xa-
vier n. 187, Inhaúma; Valor:
7:500»; Testada: 34_m00._

Comprador: José Dias Soares;
Vendedora: espolio Aindla Aiigus-
to da Fonseca; Local: rua Luis.
Castro n. ' 74". Inhaúma; Valor:
800»; Testada: ll.mOO.

Comprador: José Gola de Sousa:
Vendedora: Mitra A., do Rio de
Janeiro: Local: rua Conselheiro
Junqueira n. 122, Campo Gran-
de; Valor: 5:0003;. Testada: —
ll.mOO.
.Comprador: Lelb Berensteln*
Vendedora: Mana de Cássia RO-
malho Novo; Local: rua Silveira
Martin» n. 151, Gloria;..Valor: —
110:0008; Testada: 10,m00. . . .

Comprador: Pedro .André; Ven-
dedora: Laudlma Tavares de OU-
veira; Local: rua Deli Ina' Carlos,
16, Ira'!»: Valor: 22:000»; Testa*
da: 8,tn00. . /Cosmp.-dor: AUstUdlno Oom-i
Porto; Vendedor: Dr. José F.
Magalh&es Castro; ' Locai: 'rüa
Lula Zancheta, lote 24; quadre
III. Engenho Novo;- Valor: 8:000»;
Testada: ío.moo.

Comprador: José Martins; Ven-
dedor: Jo&o de Freitas Rocha;
Local i rua General Roca n. 9, En-

?enho 
Velho; Valor: 36:000»; Tes-

ada: lo.mo.
Comprador: Oldemar Alvernaz

de Oliveira Cunha; Vendedor:
Luís de Sousa Teixeira; Local:
Praça Duque de Caxias n. 3; Olo-
ria; Valor: 102:5008; Testada: —
8,m70.

Comprador: Joaquim Alves Pró-
dela Junior; Vendedor: hasta pu-
blica; Local: rua Rezande n. 184;
Valor: 65:000*; Testada: 9,m02.

Comprador: Roberto Maury;
Vendedora: ospollo Joana Cindi-
da de Oliveira Viana; Local: rua
Plaul n. 27. Todos- oa Santos;
Valor: 10:000*; Testada: 6,m60.

Stela Sim Sullm;
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vãmente para o da Paramount,
onde o esperava, um vantajoso
contrato: para* trabalhar tm se.t-
filmes, sendo um. deles "A pa-.
trulha acrea". em que aparecem
tambem os nomes de Francês
Farmer, Grant Wlthers e Ro-
bert Cummings. '

. "SEGREDO DA CRE ADA" —
SEGUNDA-FEIRA — NO PATHE'

í'.'.'.. PALÁCIO
Faltam poucos dlaa pam que

poeeamc- assistir no Pathé Pala-
cio o drama atraente e mistério-
-o que Ji ha dias este cinema
que t&o bons programas sabe es-
colher, vem anunciando.

Margaret. Llndsay. Wo-ren Hull
Anita Loulse — Ruth Donnely.¦E o amor tem varias formas —
é o arroubo de uma alma pura
dé m&e, é doce enlelo da f—.tec-
hldade. que se expande em carl-
nho solidário... Pois bem — Se-
gredo da Criada,, é o espetáculo
profundamente dramático, que a
Firrit' apreoentará, encerra tudo
leão no eeu - tocante realismo.

Mas, Junte a ela, a esse ro-
m—noe central, plvot de entre-
cho, outros romances, afloram,
com a espontaneidade de tudo
quanto 6 verdadeiro, 6incero,
sensato, dentro da «irté e dá
vida.; ;

. O QÜE -. E' BOM DEVE SER
REPETIDO... "BUT__!KFL_"

VOLTA AO. CARTAZ, NO RIO,
SEGUNDA-FEIRA PRÓXIMA

."Butterfly:", da Ufa, pelo seu
oonteúdo .musical agradou por tal
forma, ao nosso publico que a
sua vòltá aoícartaa se tornou me-
.vltavel.' .Assisti», Segunda-feira próxima,
»0- Rio, o filme lírico ela Ufa no
qual faz 'sua estréia no cinema o
consagrado temor do Scala de Ml-
I&o, Aleseandro Zlllanli estará
novamente a dlepoâlçâo dos apre-
cladores de,' ótimos espetáculos
musicais como e_se que Neuba--belsberg produziu especialmente
paxá, :"o publico brasileiro.

A nova é das mais agradáveis,
visto que, segundo o ditado, o
que 6 bom deve ser repetido...

PARA BREVE
BALAS OU VOTOS1

O , ultimo capitulo da guerracontra o orlmel
Uma sensaclone— novela poli.cl_, escrita por um reportesnorte-americano, para denunciarao <3òverno os altos personagensdo Sindicato do Crime!
Multo. é_ contou sobre os Inl-mlgos públicos...; Agora ee re-núncio,-de for-na esmagadora, ogrupo de perveinsos criminosos,magnatas do alto comercio, quoconstltuiasm a. verdadeira AmeaçaPubllca-n. li iü,.-.:,-_./

_Ed-w. G. Roblnsori, o grandeRoblnson ganha eeus melhoresolurels nesse papel em que eusr-
ge f como detetive e espi&o, me-trolhadesr, traidor- e '-«rór. 

JoanBlondell, Humphre# Bogart, Bar-ton Mao Lsne, Franlr Mac Huebe a querida artista "colored"
Loulse Bevers. quo marcou per-formance destocada cm Imitaçãoda Vida. completam o "cest". OFiaza apresentará "Baios ou Vo-to»s."t, a seguir...-."A FILHA DtlV'DRACULA"

A Universal apresenta a 26 noclníma Plaaa "A Filha de Dro-culo no qual veino» que a mor-te do oende Dracula nâo elgnl-ficou a extinção dos vampiros.Sua filho tinha,..herdado a teir!-ver faculdade d* levantar-se doleito e vogaj pelas ruas de Lon-etoes, amparada pelas sombras danoite, em busca de vitimas.Pa*a l-seó ela úsá todas as sé-duçOcs o aa-tlficjos do seu eexò
f os vitimas s&o ¦' levadas a umluxuoso apartamento, óndie amulher eatl<sfa*s eeu npetlte desangue.

Em "A Filha dc Dracula" des-tacasm^e com habilidade, OttoXi-ger, Gloria Holden c Mor-guerlte Churchlll. -<í
NO "METRO", HOJE,"ROSE IVIARIE", COM

JEANETTE MAC DO-
NALD E NELSON EDDY

O "Metro" apresentará, hojeo seu segundo cartaz: "Rose
Marie", opereta de Friml, apre-sentada pela . Metro GoldwynMayer numa versão aparatosa efeliz, dirigida por W. S. VánDyke.

Seus Interpretes, Jeanétte MacDonlad o Nelson-Eddy dlspen-

(Continuação da pagina 13)
A colaboração dos Esta-
dos Unidos no serviço re-

guiar do "Zeppelin"
FRANCFORT, 8 (Serviço ex-

cluslvo da Agencia Brasileira)
— O comandante Ec—ier acaba
de conceder uma, i:-,*»"-ressante
entrevista ao representante, da"Transocean Fress Service", re-
lattvamente ás Buas > negociações
eni Washington - e Nova .York
para a inauguração do serviço
regular contíriUó- dos dlriglytí"HlndenburgO" para o ano de-
1937.

Parece que o-governo dos Es-
tados Unidos pretende consti-
tulr uma sociedade-americana,
que, depois de construi. Um
novo diriglvel, na America do
Norte ou na Alemanha, asse-
guraria, de acordo com a Com-
panhia.dos Zeppelin::, o serviço
regular entre Francfot e Nova
Yor_. O governo americano te-
ria se comprometido a iniciar
imediatamente, os trabalhos *i
construção de um novo aero-
porto em Lakehurst, que Já nfio
satisfaz mais ás- exigências da
navegação aérea moderna.

O comandante Eckner não
forneceu os detalhes do acordo
entre a Companhia dos Zeppe-
llns e o governo americano por
não estarem ainda concluídas
todas as negociações a esse rea-
peito.- O governo de Washln-
gtòn devera discutir, nos proxl-
mos dias, o piano relativo á co-
laboração dos Estados Unidos
no serviço regular dos Zeppelins.¦ A Companhia americana será
largamente subvencionada pelo
governo, tendo. este ultimo o
maior interesse na rápida reali-
zaç&o concreta do plano.

O diriglvel Hlndemburg, lme-
dlatamente após o seu regresso
dos Estados Unidos, efetuará um
vejo de turismo no litoral atlan-
tico norte, regressando ao aero-
porto de Friedrlchshafen, nas
primeiras horas da tarde de
Sexta-feira próxima.

As normalistas cariocas
serão recebidas em Mon-
tividéu pelas alunas da

Escola Brasil
MONTEVIDE'U, 8 (H.) —

Uma comissão municipal recebe-
rá os funcionários municipais do
Rio de Janeiro que a bordo do"Pedro II" que passarão amanhã,
oor esta capital, com destino a
Buenos Aires. As normalistas ca-
riocas serão recebidas por uma
comissão de alunas da Escola
Brasil.
A situação na Palestina

HAIFFA, 8 (H.) — A Agencia
Reuter anuncia que as tropas
britânicas apoiadas na aviação,
estão empregando morteiros da
trincheira contra cerca do 200 re-
beldes que se encontram refugia-
dos nas montanhas.

JERUSALÉM, 8 (H.) — A
Agencia Reuter anuncia que a
greve árabe deverá terminar den-
tro em breve, tendo sido reinicia-
dás as negociações, entre o alto
comitê árabe e o "chelk" Hamed
ei Kassab que regressou do Cal-
ro.

A cidade Livre de

pessoas que prediziam-a sua qué-dá para -Outubro.v, .. ':' ,O Sr. Metaxas concluiu porafirmar que o governo permane-cera no poder o tempo necessário
para concluir o grande progra-ma de obras quo delineou e queexigem um longo período paravasua realização. ¦'_)'

Proibida uma reunião
trabalhista cm Londres

. LG-DRES, 8 (H.) — O con-
selho municipal de Bater Sea
proibiu uma reunião, Domingo;
da União das Fascistas Britanl-
cos. Os conselheiros, trabalhls-.
tas em sua maioria; precisaram
que a decisão hão era motivada'
ppr nenhum partidarismo, mas
para evitar perturbações da
ordem.

WASHINGTON, 8, (H.) — Ò
diretor geral da Uulâo Pan-Ame-
rlcana Sr. Rowe, ofereceu um ai-
moço em honra dos delegados pe.;
ruanos e equatorianos, com a as-.
slstencla de altos funcionários do
departamento de Ectado.

Quilo

*8-0
1*300
1(200

Cruza
eítooo 8*fooo

10

Compradóra:  .
Vendedor: Avelino Augusto San-., A PATRULHA AÉREA
-»»n. T—r*«ü »•,,«. JSV..». Muratorl. S4. . SEU PROTAGONISTAcho: Local: rua Fco. Muratorl. 34.
Santa Teresa; Valor: 78:000*;
Testada: 7,mS0.

Comprador: Custodio Pedro;
Vendedora: Ines Augusta Guima-
r&es; Loc-I: rua Dr. J__ Silva
—. 339, Jacarepiguà; Valor: —
3:000*; Testada: 22,mOO.

Sobre .ncenfarie-:
Foram pagos o» Impostos de

transmtss&o dos Imóveis contsn-
tes dos seguintes espolio»:

da Belmlro Barbosa de Al-
melda:ae Manuel Augusto Ribeiro;

de Julia RSggs dos Santos;
de Rosa Ludovlna de Almei-

da: de Elvira da Cesta Freitas:
de Joeé Fernandes da Stlvs

e sua mulher;d» Ernesto Alve» Peixoto:
de Maria Dias:
de Manuel Tavares Ferreira;
de Manuel Pereira da SUva.

Bruce Ca_ot cm "O ultimo dos
Mohicanos"

gldo» pelos instintos de "Magua",
seu chefe e gula a quem obede-
ola.ni passivamente, os indica das
selvas . norte-americanas tanto
trucidavam britânicos, como fran-
ceees....

. Mauro, -O- e-héfe dOs indígenas
sedentos de sangue e : de via-
gança contra, o Invasor branco, ó
uma "performance" ,_tí—iravel de
Bruce Cabot. Mas! em "O Ul-
Umo do_ Mohicanos", ha todo
um elenco de excelentes lnter-
pre tes: Ban doi pri Scott e . Henry
Wilcoxon, os dois briosos solda-
dos ingleses, unidos no ideal ml-
militar mas rivais na conquis-
ta do eoraçfto de Alice,- que -Bln-
nld Barnes encarna com realce.
Heather Angel. é Corn, a lrm&
de Alice, havendo ainda papeisdestacados.«.. cargo de Hugh Bue-
kler.' Robert. Barrat, Phllllp Reed
e Wlllarcf Robertson.

Cóm a estréia de "O Ultimo
dos Mohicanos", a United. apere-
eentcuà, Segunda-feira, no ' Rex,"O Elefante Elmerlndo", uma' elmfonla color*8a de Walt Dls-
h'èy.'
O GLORIA,EXIBIRA' A PARr'. TÍR DE BEGÜNDA-F-IRA,

. EXTRAÇÕES- SEM bOR SJ
CHARLIE ' CHAPLIN EM —
ARUA: DA PAZ '

VNada como uma boa garga-lhadapara desopltar o fígado...
Não perca pois esta oportunloa-
de que a RKO Radio lhe ofere-
ce, assistindo a partir de Se-
gunda-Feira no Gloria, "Extra-
ções sem dor", a mais engraça-
da comedia, desta dupla estu-
penda que vive no filme as mais
complicadas:situações, salndo-se
delas, com os mais Imprevisto-
sistemas, ' rornecendo-nos -piso-
dios de uma comiddode lrres--
tivel. "Extrações sèm dor", con-
tá ainda com a figurinha Irite-
ressante de Dorothy. Lee, que 6
no filme a "dulclnéa" do Bert
Wheeler.. No .mesmo programa
será vista uma comedia de Car-
lltos, musicada e sonora, "Rua
da Paz", que conte tambem com
cenas dlvertldlssimas vividas

pelo genial comediante.-  E-O
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Dantizig
OS SOCIALISTAS SAQUEA-

RAM ONZE CASAS EM
GOTTESWALDE

VARSOVIA, 8 (H.) — As oon-
tlnuas prisões de elementos soda-
listas parecem Indicar que as au-
torldades nazis tem a intenção
de exterminar o partido. Os
centros católicos tem sido res-
pe.ltados e ainda ontem foi per-
mltlda inna reunião católica em
Oliva. A policia de Dantzig pren.
deu muitos chefes políticos da cl-
dade e vários membros do parti-
do da juventude socialista. Em
diversas cidades os, nazistas tem
provocado distúrbios quebrandoos vidros dos estabelecimentos e
residências dos socialistas, tendo
saqueado onze casas na ddade
dc Gotteswalde. Essa ofensiva foi
iniciada no dia seguinte ao da
sess&o da Liga das Nações, quan-
do os socialistas poloneses tele-
grafaram ao congresso do Parti-
do Trabalhista, pedindo que fos-
se iniciada uma ação conjunta
nO_terreno internacional.

Os funerais.do chefe do
governo Húngaro

A ITÁLIA TAMBEM PRESEN-
TE AOS FUNERAIS

ROMA, 8 (A. B.) — O Mt-
nlstro dos Estrangeiros da Itália
Conde Clano, partiu hoje para
Budapest afim de assistir ao
funeral do Primeiro Ministro
Gocmboe-. Anuncia-se que o
Conde Clano tambem conferen-
ciará com vários membros do
governo húngaro, durante á sua
vlrita a Budapest.

A restrição das atividades
da Heimatschutz

VIENA, 8 (H.) — O Conselho
de Ministros prosegue em atl-
vas diligencias com o fim de 11-
quldar a crise da Heimatschutz.

Presume-se que o príncipe de
Starhemberg seja novamente

proposto para o comando da
milícia.

Ao que parece, a ação do go-
verno está sendo orientada no
sentido de restringir as atlvi-
dades da HelmaN»-"hutz.

O momento aeronáutico
AK-AB (Birmânia) 8 (H.) —

A avladora Jean Batten aterrissou
ás 10.40, devendo partir amanha
para a. Neva Zcelandla.

A. patrulha aérea", o filme
de aventuras emociona-ics que
o Império nos -vai apresentar na
próxima semi—ia, Howard tem
um dos dcsemi—nhos mais vi-
brantes da sua carreira arttsü-
ca. Ele faz o papel de um ária-
dor da Guarda Aduaneira da
Marinha Americana que, na sua
i_lna ctiaria dc repressão ao
contrabando, põe - isua vida em
perigo constante.

Howard foi um dos alunoa
mais aplicados da Universidade
do Oeste, donde mais tarde ee
tornou professor e encarregado
de fazer uma Drelecjáo literária
todos os Sábados.

sam comentar! os, mormente porterem sido os interpretes de —"Ohl Mariottat" — um filmo
que ficou no coração do nosso
publicu, como ficará "Rose Ma-
rie", onde a partitura de Friml
é interpretada de modo magis-
trai c onde ha outros preciosos
prcdica_c-. Nu quadro de "pia-
rers". de "Rose Marie" apare-
cem Reglnald Owen, o" tenor
Allan Jones, que vimos em"Uma noite na opera" e "Mu-
gnol—.*. Una O' Connor, James
Stewart e Herurlan Bing.

Allan Jones Interpreta - dois"momentos* líricos de grande
bele—i, com Jeanétte Mac Do-
na'd, da opera "Romeu e Julie-
ta". de Gounod, e da -Tose—".

"Rose Marie". é bom friss-r.
como todos os filmes Metro Gol-
awyn Mayer, que o "Metro" es-

Depois de figurar em algumas trdar. n—j será exibida em ne-
produções sem Importando, Ho- nhum outro cinema da cidade,
ward trabalhou para outros es- antes de 60 dias a contar da. sua
tudlos americanos, voltando no- retirada do "Metro".

Desmente-se que os go-
vernamentais tenham

ocupado Ovicdo
SEVILHA, 8 (H.) — Desmen-

te-se que os governamentais ha-
Jam ocupado completamente
Ovlodo. Consta apenas que aa
vanguardas dos mineiros se apo-
deraram da estaçáo de radio da
cidade, não conseguindo, entro-
tanto, avançar para o centro, de-
vido á tenaz resistência oposta
pelas tropas nacionalistas.

O radio oficial de Madrid
anuncia, entretanto, a tomada de
Oviedo.

Nos círculos rebeldes observa-
se, a propósito, que a tomada dn-
queia cidade não tem grande
importância estrateglca.

E* de estabilidade a si»
tuação do governo da

Grécia
ATENAS, 8 (H.) — O chefe do

governo Sr. Metaxas, num dis-
curso que proferiu em Comotini
durante um banquete, salientou
que o povo grego está ao lado do
governo desde a mudança que se
operou a 4 dè Agosto Endo e ciue
a situação deste é de perfeita

Os trabalhos do comitê _
de não. intervenção na

.. .;,.._:,.' "Espanha i
A ITÁLIA NAO AOHA OPORTUNO:

RESPONDER A' NOTA-'•SOVIÉTICA ¦"¦*
ROMA, 8 (H.) — O publico.Italiano continua a Ignorar a en-'

trega ao comi té de n&o-interven-
çáo nos negócios da Espanha da,
nota soviética contra a Itália, a
Alemanha e Portugal.

Os. Jornais, n&o fazem, menção
desse documento e quanto aos
nielos autorizados n&o se nota
nenhuma reaç&o contra o gesto de
Moscou. . Pode-se apenas notar:
que a dehun.-la do apoio que ò
governo de Madrid recebia do es-
trangelro, depois de ter sido ob-
Jeto de comentários diários, ha
vsrias semanas que caiu, por as-
sim dizer, no esquecimento. Nos
círculos n&p autorizados diz-se
que à. Itália tem elementos mais
que suficientes mas que n&o achai
oportuno utilizar, para provar a
Intervenção de outras potênciasem favor do governo espanhol.
A «SONFERBNOIA DOS TRABA-

LHISTAS BRITÂNICOS VAI
PROPOR UMA REVISÃO NA

; POLÍTICA DE NAO-INTERVEN-
.ÇAC . .

EDINBURGO, 8 (H.) — A con:-
ferencia nacional Trabalhista de-
verá reunir-se á noite para ou-
vir o relatório dos emissários queregessaram, de Londres. Julga-se
que ainda hoje, seja distribuída
uma nota expondo o que ocorrer
na reunl&o... Segundo 6. crença ge-ral a conferência, discutirá nova-
mente, na sess&o de amanhei a
questão espanhola, de acordo com
os últimos doeutnentos reoebldos
e com as declarações do Profes-
sor Asúa. E" possível que seja
apresentada umí' proposta man-
dando f-zer uma r.evls&o na poli-tica de-n&ò int.rvéhç&o na Espa-
nha.

A DECLARAÇÃO SOV-ETTCA '
AMEAÇA ABANDONAR OSTRABALHOS " 

,LONDRES, 8 :"'(».) —Os' õir'-culo* políticos-""acreditam q_é'"aameaça soviética,.da abandonar- aeomissáo .de.nào InjterVenç&o, ca-so.náó sejam ..aceitas-as- propostasrussas sobre um inquérito na Es-
panha, n&o será executada. -
AINDA NAO E" CONHECID».

A ATITUDE DO GOVERNO
INGLÊS

LONDRES, 8 (A. B.) — O
governo inglês não exi$«~ ainda
a sua atitude a respdto da
acusação da Rússia, não pare-eendo e$tar disposto a se expor
no caso, pois diariamente au-
menta a convicção de que os
rebddes vencerão. No meio das
deliberações de não interleren-
cia, Ixmdres não. esquece as con-
versações do pacto ocidental. O
Sr. Éden pretende fazer, na
próxima semana, uma enérgica
preparação dá Conferência das
Cinco Potências.
COMENTÁRIOS DA IMPREN-

SA ALEMA A' NOTA SO_-
VIETIOA

BERLIM, 8 (H.) — A nota do
governo da URSS quo encara a
denuncia da neutralidade nos
negocies da Espanha é comen-
tada, com Ironia,, pela "Politissch
D-plomatisch Korrespondenz",

O articulista escreve: "Parece
espantoso e .pouco sincero qtie
precisamente a União Soviética
se julgue còm direito a erigir em
acusador e a censurar a outros
pai.es o que ela mesma tem fe»-
to desde tanto tempo e em pro-

Íiordonações 
..que ultrapassam

oda medida".' ......
A "ICorrespóndenz" afirma que

a ingerência ativa de Moscou nos
negócios da Espanha não foi in-
terromplda pela assinatura. do
acordo de neutralidade o acres-
centa: "Os motivos na nova ofen
alva soviética explicam-se- pela
decepçáó dè registrar que, á dess-
peito do auxilio moscovita, a si-
tuação militar da frente popular
nfio fez progressos. Moscou acre-
dita, talvez, poder salvar o capl-
tal-etnpatado .pelo Komintern
na Espanha cóm lançar na ba-
lança o peso da URSS, como fator
de força ameaçadora. Quer cou-
servar por todo os meios a posl-
ção política inteiramente con-

a—stãda 
pelo Komintern em Ma-

rid, com o propósito de a utill-
zar como base de ações ulterio-
rez".

O articulista condue que pare-
ce Incompreensível que, pela sua
atitude, Os Estados ouropeus civi-
lizados acòroçoem tais tendências
e permitam que a URSS possatrabalhar abertamente para asa--
botagem da paz talvez mesmo sob
tagem da paz, talvez mesmo sob
a mascara de altruísmo.

ALEMANHA
OSLO, 8, (H.) — Chegou a

Narvlk, acompanhado de mala
vinte personalidades aletn&s, oge-
neral Blomberg, ministro cia
Guerra do Beicl, r^ncis de vlal-
tar as montanhas viaInhas, o ge-neral Blomberg embarcara nova-
mente em Narvlk, em dlreç&o ao
sul.

ARGENTINA
BUENOS AIRES. 8, (H.) — A

policia .conseguiu deter ' os oom-
ponentts de uma vasta organiza-
ç&o de traficantes de cocaína e
outros alcalóides. As drogas que
introduziam o* oontraventores na
Argentina, vinham do Paraguai.
Cerca de 800 gramas d» cocaína
foram apreendida» nela poVda nu-
ma diligencia-l---')-. a < f .o ho-
Je 

: CHINA
HONOLULU, B, (H.) —- 0;_í-

droavl&o "China Clipper", que ea-
t& em viagem para Manllha, che-
gou a esta cidade, vindo de Ala-
meda. na Califórnia. O aparelho
cobriu a-distancia d» 3.410 qui-
lometros em 17 horas e 48 mtnu-
to*.

Entre os passageiros que traa a
bordo estio cinco jornalistas.

TURQUIA
5TAMBUL. 8. (H.) — Faleceu

hoje: eom 05 anos de Idade, o ex-
gr&o vlzlr Tswíilc PachA. O ex-
tinto, qu» exerceu, por varias ve-
aee. durante a su* longa e brl-
lhante ear—e! diplomática, as
funções de gr&o-ví-Ir, era uma das

Homenagens aos creado-
res da nova Ale-

manha _._
BERLIM, 8 (A. B.) — Para

que a mocidade de hoje . não
possa nunca esquecer os.hómáns -
que . combateram extrenuada-,:
mente ao lado do actual cheio
do. governo,-Adolf Hltler, c.iefo-
do Partido Nacional Soclal-ta
alemão, o ','loader" nazista ce'--
nhor Hess acaba de decretar a
publicação de um "Livro de ouro
do Partido Nacional Socialista",
destinado a lembrar ás mocidà-
des, futuras' todo o heroísmo e '
o sacrifício dos fundadores do
Partido, creadores da Alemá--.
nha de hoje. Neste livro. -. to-.-
dos os leaders nacional-focir.lis-
tas deverão redigir'umá rslação .
detalhada das ', suas atividades
desenvolvidas em favor do na-
cional-soclallamo. O "Uvro '.do
ouro" ..será.conservado na sede
central do,.Partido, como' provada-lealdade ao Fuchrer aos seus"
coitipanheiros. -':
Confirmada a prisão em

Moscou do jornalista
Radek

MOSCOU, 8 (Hs) — A Agen-
cia Tas» confirma a noticia, dada
pela Agencia Havas a 29 de Se-
tembro ultimo, da prisão do jor-..nallsta Radek, acusado de. cum-
plicidade na conspiração che-
fiada por Trotsky. As autorl-
dades soviéticas declaram queessa cumplicidade ficou pró-vada. -. , •;, - ¦ ¦' '

*_'.,:'.

Os funerais do chefe do
governo húngaro -

O RBfRBSENTANTE IX> REICH
: N06 FUNERAIS'DO SR.

...GOBMBOES,
BERLIM 8 (A. B,.):—: O pre-sldénte. dò' Conselho da,. Prússia..

general Goernig, deverá represen-'ter o chefe, do governo alemão,
Sr;. Adolf: Hltler, por oeasl&o dos -
funerais nacionais do Sr. Goem- -
bóes, ox-presldento do Con_elho
de Minbrtros da Hungria, que de-
.ver&o.ter realizados na cidade do
Budapest. Domingo próximo, as .

.dez hora» e. trinta da manh&.

\ty. INGLATERRA *
;¦_ LON_?.__,. , (H.; — Terml-
nou' a greve do pessoal dos autos-
onl-us. ; -

Quatrocentos condutores volta»
ram ao trabalho."' .

EDITAIS
Caixa de Aposentadoria e.
Pensões do Rio de Janeiro

City Improvementes
Comp. Ltd.

AVISO

E__CBiE?a-Ç"Ü_— DA JOtfTA,
AI)—_1_—.TRATEVA EM S_S--

SOES DE 10|9|3« E 24|9|S.

Sessão de 10|9|36

. Cónc-der aposentadoria por in-
valides ao associado Claudionor
Uini«lro do Rego. recorrendo des-
ta decls&o para o Conselho N_-
dona-1' do.. Trabalho n-çis. lermos
.da lei. ji-ívivíf.

•' Cohcec_r.».& D. Màí— Aiiguct*
de' Lai.R.q1íé'.da-Cc—ta e aos seus
filhos' m_nores, Matilde, Alts-rco
«.Maria. José, a p»nsão d.i;:<sda
ipélo falecido a_socla<—. ..m>:rio
si._SU.Vvc> ii,» C<—ta.

Determinar cjue r_&o mciis ai,,<i.Sn .-esvitulciOi ca ciocu—íontos o.:*;.-
aaSs cevnsiaiite- dos picoe_-K,- üo
1—aarlçocs, e que n&o tenh.». 'esn-
ei-amento cualqui-.r pr-oe-—> ue
pens&o ou apesemnaúòrj- |is.,vo

.quando por .nvalidés) cm sjua
poi"ve.nti_a faltam or oriíj.iis- ts.t
o-rtidôes competentet'.

Autorizar um aumento rie ccori
mil réis' meof.iis ua iíi»,J»_r;(-,viol«.
do ajuste leito com. o _-. In-
rayer,*,e Bcrítts paie» o _e:-vi.>: ci*
escrita da Caixa, corr-ndo s r<_-
pêctlva do_pc„a por cones do .—i-
do que sse varl-loa, na veras.. —
A'im)a..s».aç&c-Fe_sosil.

Aprovar o orçanienio eU O-sira,
pira o exercício de 1-17, as. quü•e acha prevista a rescelt. cm Hi.•_»4l! luo*>*íe.»!0 e fixada a dci.pc—i om
Rs. 523:9-SO«000, ilg_rt.net.''níjita,
ultl—& prevls&o as verbas ' cie
S-0 contos para sspcsehta^.'.;iiia
ordinárias, 100 contes par- _pc-
eenladorlas j»or Invalides, 60 con-
tos para p»n_-ee e 58 c__t«: e
seis centos mil réis para servi.c-j
médicos e h-3-plialares.
StíSí-u cle,-_4|Si"Ó

Autoi-lz*-r, pc- sc trp.t—r dí cs»so
ld*utico a> c.'ò _.':'&t.lc.A(_o Jbu.ico
Linhares. âe.:pi, j„ atfir.li.vi.-
mente resolvido p^lo i;jrr..;iio
Naclonr.1 do Trabalho, o n_-,i»-bolso ao cs&íoc.ado Valdemiro I'c-reira Nunes da Importância ¦ ao
quatrocentos mil reis de_-pc_.d;__
com o /tratam-ento cirúrgico d^ii-
tarlo a que so teve de submeter aesposa do mesmo a-oclado, Dona
Edite Pereira Nunes.

Autorizar, o reembolso ao asso-ciado Marco» José de» Santos da,Importância- despendida com osfunerais do associado Coriol.r-ô'Rc—elo, ate a quantia máxima lio .
total daa contribuições pagas pe-IO extinto em virtude do que dis-
poe o art. 8. letra "A" do üecre-to n. 30.485, alterado p-o d«n. 21.061.

Rio de.Janeiro, 8 de Outubro-
de 1936. — (a.) Pa-üCT DA-
N-HL, Secretsarlo. (H 739_

AVISOS RELIGIOSOS
Frei Fabiano de Cristo

: Marie. da Concelç&o Batista dossSantos. agradece uma giraço do
Frei Fabiano. (F 1959a

Frei Fabiano-de Cristo~
F. Lacerda agrad-oe o» mia-

gre» obtidos. (F 3080a
A' N. S. Aparecida

sPor uma graça ales—coda agra—
d«H-e. — jpmta. (a aiana

•_>

Frei Fabiano de Cristo
Eugenia dowota de Pr»! Fabiana

agradece uma graça alcançada.
(H. 8845»

Frei Fabiano de Cristo'
g___jj__ obtle—a. R. C. (H 3107-
Frei Fabiano de Cristo

e Frei Rogério
Uma graça alcançada IIORTÉN-

CIA. _-..._.__•' 
Frei Fabiano de Cristo

, Agrodaço a graça recebida. —
LYOIO ARAUJO. (H V80l

Frei Fabiano de Cristo .
Agradee— a graça reclblda. JU-

DrTH ARAUJO. _ jh 755*. ¦

Frei Fabiano de Cristo -
Agradeço a rjmça re-ceblda RUTK
ARAUJO. <._.___

Frei Fabiano de Cristo
Agradeço uma grande gr*iç»_

OI—ilNA DO COUTO. (H 7563
Frei Fabiano dc Cristo -'
Agradecemos * E-aca recebida._._— -. L—_>i0

(H 7Í«0
JUDITH RUTH E LVDIO.

Frei Fabiano de Cristo
a ;.',:'.: ar a o íüsie e c_ p-ritiw. :ur-.-s>cc q* _r_0--.-s117.r7n ,.„;-¦..-*-- _>e "_el-°* "SÍS5ÍS?. ** *"***M

e-tabllidade. A propodto criticou fig—ras mal» representativa» do alemaçaOte J, MOREIRA.
lro_loamente a opinião de muitas antigo regime.

I

(H
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do brasil: - SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 1936

Irmandade do Glorioso
Arcanjo S. Miguel e
Almas da Fregúeria de
Nossa Senhora da Can-

delaria
A Administração desta

Irmandade manda celebrar
Domingo, 11 do corrente,
com a solenidade habitual,
á festa do seu glorioso Pa-
trono, o Arcanjo São Ml-
guel, com missa cantada, ás
11 horas, na Igreja da Can-
delaria, sendo celebrante o
Revmo. Padre Capelão An-
tonio Lobo. Ao Evangelho,
subirá á Tribuna Sagrada,
o Exmo. Sr. Vigário Cone-
go Dr. Henrique de Maga-
Ihães. A orquestra sob a di-
reção da professora Exma.
Sra. D. Margarida Si-
mões, e regência do Mães-
tro Antônio Lago executará
o seguinte repertório de es-
colhidas musicas sacras: —
Ouverture, de Kretchner;
Introitus, de Maurício Bra-
ga; Kyrie e .Gloria, de
Eduardo Stehle, Gradual, de
Maurício Braga; Ave Maria
(com coro), de F. Faure;
Credo de Eduardo Stehle;
Véritas Méá, de G. Benti-
voglio; Sanctus, de Eduardo
Stehle; Hino Nacional' de
Francisco Manuel; Bene-
dictus, de Eduardo Stehle;
Agnus Dei,, de Eduardo
Stehle; Comunio, de Mauri-
çio Braga, Marcha Final.

De ordem do Caríssimo
Irmão Provedor, convido os
Irmãos desta Irmandade,
suas Exmas. Famílias e os
devotos em geral, a assisti-
rem a essa solenidade, em
louvor do Glorioso Arcanjo
São Miguel.

Secretaria da Irmandade,
8 de Outubro dc 1936. — O
Escrivão, SENECA E. DOS
SANTOS; (H 31129

DECLARAÇÕES
A' PRAÇA

- O -baixo assinado unloo ne-
ponsavel pelos negócios da oflcl-
na "Anglo Americana", estabele-
cldo á rua Evtur-to da Veiga nu-
mero 99, comunica 4 Praça e a
quem mais lnt.rea.a-- posai, que
r.es.a data traepas&ou a sua oflcl-
na citada, ao Sr. Lldio Mesquita,
tainbem estabelecido nesta clda*
de, â rua Visconde do Bio Hron-

-co ;'»_"•';3ÓÍ! a_6Umlndü o mesmo
Sr. Lidio Mesquita & rcsponr-dbl-
lldadc.c direitos do Ativo e Pas-
e.v^iAKeíé^ènies coe negócios co-'
.marciais dà '"Oficina Anglo Mc-
canlea-',: menos coita de fiança,
títulos de favor, ou titules de dl-
nlielro por empreetlmoo A sua'íiiraa.

Rio de Janeiro, 8 de Outubro
de 1936. — p.p. Ronald Louis
Hales. (-__..) Henrique Augusto
Stza. Concordo: Lldlo Mesquita.

(H 207
Comitê Brasileiro des

Amitiés Catholiqucs Fran-
çaises

( FUNDA tXJ PELO ftEVM».
P. PAUL COULET).

A próxima reunláo oe realiBarft
Sábado vindouro, dia 10 do cor-
rente, às 1-1 3|2 horo-. na si-de da
Biblioteca Circulante Franco-
Brasileira A rua Marquês de
Abran tea n. 18. — Todas ee pes-toas simpática., ao Intercâmbio
espiritual Ironoo-brasüeiro sâo
cordialmente convidadas.

(C 56403
Centro Beneficente Gago

Coutinho-Sacadura
Cabral

EUA G-ESSRArt C.UIMU 313-1»
Di ordsm do £3r. Presidente

c-uvltio cê _ea-l-ore-_* secies no go-«:> dos &eus direitos, a compare-
c.r A assembléia geral extraordi-
n-a-rla que tera lugar no próximodia 12. Sfgunda-Pelra, (feriado),As 13 J |3 horas, funcionando com
qualquer numero, uma hera dc-
pois da convocação.

Ordem do dia: Autorls-acfio pa-ra a venda de apólices e assuntes
_»*_._.

O Sc-Trtirío. SAUL GARCIA
OAI" (H 284C3

Declaração
A Irmandade da S. Cruz dosMilitares rccetojra propostas nodia 3* do corrente, _. 11 horas,

para pinturas, c-toçóes e reparosno predio da rua Bela n. 196,£iübsiltu3ç&o de part; do telhado» p-.q_.ncii reparos no predion. 223, tia rua General Bruce,".mpesa da loja, construção detyn cômodo sanitário e pequenosrepares no predio da rua do Sc-aido n. 3112.
Rio de Janeiro. 7 da Outubrode 1&3-3. — GENERAL JOAO MA-MUEL DS ABiA-UJO. Irm&o Pro-

Devoção Particular e Be-
neficente de S. Benedito

da VUa-Rica
SB'DE E CAPELA — RUA EUCLI.DES . DA ROCHA, 132, COPACA-

BANA
A Administração convida a to-dou os lrma.s quites a se reunirem«m assembléia geral extraordina-ria, no próximo t_l_ 10 do corren-te, às 19 horas, com a seguinteOrdem do Dia: — Apresentação doRelatório Geral da atual admi-nistraç&o c posse da administra-

çio eleita em assembléia geral,realizada em 24 de Setembro, pro-slmo passado. — ALCINDO DOESPIRITO SANTO, 1° Secretario.
_i  94
Irmandade de N. S. da

Aparecida do Meyer
De ardem do caríssimo IrmSoProvedor, convido os irmãos qusfazem parte da mesa. para a reu-ntào quc tirS lugar na Sexta-Fel-

rs, 6 do corrente, fts 20 horas, noeonsistorlo da Matriz. Ordem dodia: prestação de contes da f;«-ta ds 13 de Setembro, do 3.° tri-mestre e anistia geral.O Sscretario. TEM1STOCLES
CAMA. (F_21009
Inspetoria Fiscal do Es-

tado de Minas Gerais
PAGAMENTO DS ."UROS

Berto pagas hoje. 9. das 13.30
ás 15 horas, as seguintes relações
de:¦'CAUTELAS": — Até n. 2S9."CUPOES** de 7 "'fl: — Ate
9. 434"CUPOES** de 9 °«>: — Até
n. 2.003.

RIO, 9-X-.93-. — ARTUR PE-
UCISSUIO, Diretor. (H 3S441

Aug.\ Ben.'. Loj.'. Cap.'.
União Escossesa

D» ordsm do Ver.'. Mertr.".
convido a todos os oobr.'. do
quadro e os das co_lrm»s para a
Sess.'. Mag.'. de Indo.'. * ita-
llaar-ee em 14 • do corrente, «a
20 horas. .

ABEL DS MACBDO, 7.*. Bttsr.'.
... (H 28581

Liberdade, Igualdade
Fraternidade

OB:. _ BEN., LOJ:. CAP:. ESPE-
RANÇA DE NITERÓI — OR:.
DO FOD:. CBNT:. AO VAL:.

DO LAVRADIO, AOS 3 DB
OUTUBRO 1936 E:. V:.

Ce ordem do Resp.'. Mest.'.
convido A todos OObb.'. ¦ do
Quad.'. e de outros, pora Sess.'.
Mag.'. de Comp.'. a realizar-se
no dia B do corrente; fts 30 lioras.

JOAO SECO VAZ DE CARVA-
LHO 7.'. Secr.'. (P 27860

Sociedade Protetora dos
Barbeiros e Cabeleireiros
SECRETÁRIA: RUA LUIS DE ¦
CAMÕES. 36. SOBRADO,

De ordem do Sr. Presidente,
convido os. srs. Diretores-.Conto-
lhelros e sócios titulares, » c-m-
pareoerem' a «casáo do-, conselho',
que se real*.::.-, hoje At 18.30. horas
nesta secretaria. Rio,' 9 de Oütü-
bro de -1936. 1». Secr. — PAULO
CARVALHO DA SILVA. ,_,'¦_¦_'(0 66436

Sociedade Cooperativa
Responsabilidade Limita-
da dos Empregados da

Leopoldina Railway
Convido os Senhores associados

A comparecerem na eédé social A
rua Figueira ds Melo n; 139, fts
17 l_ores do dl* 10 do ooirrente,
afim . de, em aüsembléla Geral
Ordinária tratar da' seguinte' cr-
dem do dia: . ' . ¦

A) — Eleição da nova direto-
ria. .;,--... •'>¦:.:• .J*;;J,B) — Leitura do balanço do
ano social ..findo.

C) — Interesses gerais.D) — Distribuição do excesso
eobrado. — Mario da Silva Ba-
mas — Presidente, (H 7737

Veneravel Ordem Ter-
ceira do Senhor Bom

Jesus do Calvário da
Via Sacra :

PENSÕES
Mb prosimo Sábado, 10 do cór-

rente, ás. 13 horas, na Secretaria
desta Veneravel Ordem, serft feito
o pagamento das ppn«6as referen-
tes aos meses de Julho. Agosto e
Setembro ultimo?, aos Irmãos so-
corridos por esta InstltulçSo.

Prevlne-se aos Interessados queas respectivas cuias lhes ser&o en-
tragues, pessoalmente, no ftto do
pagamento aludido.

Secretaria da Ordem, 7 de Ou-
tubro de 1036. — O Tesoureiro,
MANÜÍEL JOAQUIM DE MORAIS.

(O .£8416

LEILÕES
Q1XA FÇONOM1ÇA
V«^ L. DO aio oe jaheioo

LEILÕES DE PENHORES
4 MATRIZ

. RUA D.MANOEL -_

3 JÓIAS .
OIA 15 AS 11 HORAS

AGENCIA 7 DE SETEMBRO
RUA 7 DE 5E1-MSD0.509' 

»' J0IAS 
"."/.

" 
OIA* 20 AS 11 HORA.

AGENCIA IMPEWTBIZ.EOPO.Pli_
«P.UOP0t0H4ESQ,0£ LUIZ DE CAKOIS

Jolas e Mercadoria.
DIA 22 AS 11 HORAS

AGENCIA DA BAXDtIPA
Pança DA BANDEIRA '

Jóias e Mercadorias
DIA 17 AS 12 HORAS!

NOTA

(C 66270

LEILÃO
DE PENHORES

10 de Outubro de 1936
CASA JOSÉ* CAHEN

Rua Silva Jardim n. 7
(F 26864

AN UNGI OS
(Continuação da 1" pag.)

SERVIÇOS DOMÉSTICOS

t_Al-fHl-UADAS DOMESTIJAS

FiECISA-SE 
de uma arruma-

delra, com pratica de peqaciia
pensão. Bua Silveira Martins 80.

(H. .2.) 3

PRECISA-SE 
de uma emprega-

da, para serviço leves, em casa
de pouca Íamllla, paga-se bem;
trata-se a-Avenida -8 de Setem-
bro n, 282, 2»_loJa._(H 21087)_3

PRBCISA-SE 
de uma copelra e

arrumadelra, A rua da Matriz
n. 12, Botalogo. IH. 21105) 3

PRBCISA-SE 
de uma emprega,

da ou uma menina, para brln-
car com uma criança de dois anoi,
a rua Soares Cabral n. 53, telefo-
ne 25-4790, Laranjeiras.

^.H- 2H0O) 3

PRECISA-SE 
empregada de cen-

.lança sabendo cozlniar para
todo o serviço em casa pequena
de família. Hão lava peças g.an-
des e nem encera* & rua Aurca
n. 115. Santo TenecO.. (H 7570) 3

PRECISA-SE 
dc uma empe-gada

pa» todo o serviço de tre*
pessoas, paga-ee 1.0IOOO, exigem-
se referencias; A Estrada Velha da
Tijuca n. 37, ponto doa bonitas
Tljuca. Tcl. 48-1.69. (K 21200) 3

PRECISA-SE 
de uma empregada

meça, pan. o trivial e serviços
leves, dormindo no emprego; â
rua Lucldlo Lago n. S6.

(P_19567)_3
PRECISA.SK 

de uma empregada
na rua Barão do Bom Retiro

n. S7, loja. Engenho Noto.
 (r_19S«6) 3

TJRECI5A-SE de uma copelraA paia pens&o; A rua Pede. I,
n. 43. lP_19562) 3

PRECISA-SE 
de uma emprega-

da para todo o serviço ou me*
nina. até 14 ou 15 anos. Rua S&o
Cristovam n. 56a. (H. 21.375) 3

PRECISA-SE 
de uma emprega,

da; i rua General Pedra 81.
Para serviços de casa.

(H. 7.657) 3

PR&CISA-6-. 
de uma copelra

com pratica de pens&o; A rua
dos Ourives n. 135.

(H 23507) 3

PRECISA-SE 
dc uma moca de

preferencia branca, para co_
>*Ira e **-rurr.r_.i?!n_ em ca*a de
r?m'lla c1» tntr— onto: & rua
Mariz « Barro* 420. (F 19703) 3

PRECISA-SE 
de uma moça pa-

ra oasa de casal s~m filhos,
para trabalhar em serviço domes-
tico, ordenado 603 menos cozi-
nhar-, A rua Bar&o do Bom Re-
tiro n. 658. (H 38503) 3

PRECISA-SE 
empregada que co-

ssinhe e arrume em oasa de
um casal. Pedem-se informações
e qüe durma no alugutl. Rua Ml-
nlstro Viveiros de Castro 51, Le-
me.- (H 7737) 3
•DRECISA-SE de uma empregada
a pa-a todo o serviço em casa
de femllla, á rua S&o Cristovam
ti. 623, caaa 22; trates A rua Teo-
íllo Ottoni n. 137-A, apart.. 8.

(*rf 28414) 3

PRBCISA-SB 
de uma" pequena

para copelra e arrumadelra;
á rua S. Clemente 05, ordenado
903000. '¦:¦¦! (H 7678) 3

PRECISA-SE 
de uma empregada

pam coslnhar e lavar; A rua
Morais e Vale n. 49, Lapa.

(F 100) 8

PRECISA-SE 
de uma empreg-da

para todo o.serviço; A rua dos
Inválidos n. 33,_*ob. _(H 187) 3

PRECISA-SE 
de uma empregada

pa«_. todo o eerviço: & rua
Frei,-Ouneo*. .85,_1°., (H,28633) 3
T>RECISA-SE d etuna empregada
¦í para pequena famlll»; trata-
se na rua Visconde de Itauna 173,
loja.- . .«¦. .-¦'¦ 3. (H 28530) 3

PRECISA-SÉ 
de uimi empregada

rxú_ pequena íamllla, A rua
Senador Munls Freire n, 67-A.
Tel. 48-1736, Andaral.'.''.¦.' 

., .'¦¦¦¦ . (H 28531) 8

PRECISA-SE 
de uma copelm-ar-

rumafleíra, qué durma no alu-
guel; & rua Batri-o de Mesquita 36.

.. ¦ ,(r-:.l73) S
1>RECISA-S3- de uma mocinha,•*¦ de preferencia clara, pana ca-
sa de pequem- familia; a rua S&o
Joeé: n. .14, -Obrado, (H 164) 3
*pRBCISA-SE de uma- emprega-¦*¦ da; para todo o serviço de iim
caaal, dorme fora do emprego; A
rua'Rlachuelo 17, loja'. ¦

. - (H 115) 3

PRECISA-SE 
uma copelra com

pratica para pens&o, e um
garoto de 12 a .15 anos, para en-
tregar marmitas. Ruá do Catete
n; 103. (T 19712). 3
piRECISA-SE de uma empregadaA. em casa de familia; á rua do
Catete n. 50, 2" andar.

(H 2IM87) 3
T>REOT6A-,'3E de uma empregada
A para ajudar em todo o serviço
& rua Moncenhor Amorim n. 104.
Engenho Novo1_ _(H 7C3'5) 3
T>RECISA-ÍSÉ de umã senhora
A para serviços de pequena fa-
milla; á rua Samoaio Viana n. 100.
Rio Comprido. _(P_39574) 3
DRECISA-SE de uma emprega-'* da, -mocinha" ou moça pana
serviços leves; & rua Pereira da
SUva 209. Laranjeiras.

,'-v>'-3'-..';';.. "¦ 
_ - __ (H 28445) 8

PRECISA-SE 
de uma emprega-

. da para todo o serviço de uma
casa de pequena ílmllla e quedurma no aluiruel: A rua Dr. Bu-
lhôes n. 154. Engenho dc Dentro.

(H. 21.270)_3

PRiBOIlSA-SE 
de uma boa em-

pregeda . para todo o eervlro
de cassl t?m íin*os, que «albo có_
alnh««ir bem o trivial ftrio e dur-
asa íóra. Ordenado até 1<50$000.
Quem nAo estiver nss condições
n&o se i;>r«s<»nte. A«v«n!ds Mom
rte Sin. 136, sob. (ít 373Í1.) 3

PRECISA-SE 
dc copelras, arru*

madeiras, cozinheiras, mocinhas
decentes para serviços leves, amas
secas e lavadelras. Rua Luis de
Camfies n. 76. Telef. 41-3118. (H. 7.658) 3

PRECISA-SE 
de uma emprega-

da para os 6erv!ços de ura cn-
sal. Rua Garcia Redondo n. 155.
Cachambl. (H. 7.358) 3

PREOISA-SE 
de uma copelra er-

rumadelra, & rua Carlos de
Carvalho n; 24, Esplanada do So-
irado. (F 19596) 3
pRECISA-SE de Uma -mpregada
a em casa de quena íamllla
Rua Major Fonseca n. e1?! S&o
Cristovam. (H 7624) 3
T>RECISA-SE deuma arrumadelra••• e copelra, com multa praticade oasa de tratamento, multo atl-
va e asselada, durmlndo no empre-
go e aílnançada; & ru- ^nr&o de
Itapaglpe n. 417. D*ve passar rou-
pa. (H 7619)_3
p-RBCüSA ^SE de uma copelra ea arrumadelra; A rua Conde de
Bonílmjn;_608: (lí ai2«88)_3
¦pRBCISA-SE empregada brancaa para tomar conta de uma cri-
anca de oito meses, ordenado 703,
prefere-se que v& dormir a casa; A
rua Almirante Tamandaré n. 30.
quarto 36. _(H 21206) 3¦pnÍDCIBA-SE de uma menina de¦Ã 12 a 15 anos com bons cos-
tumes pera aprender o eer ama,
seca de uma criança de seis mê-
ees, para íamllla de alto tratamen-
to, Informações & rua Garcia dé
Ávila ti. 61. Ipanema. (H 21297) 3¦piRTOISA-eE de uma empregada*• 4 rua da Gâmbia n. 100.

(H 313G8) 3
IXMPOrSA-S*-! de uma emprega-*• da, para serviço de um eaeal
sem filhos; & praça Saenz P.na;
tratar na rua de Sfio Cristovam
n. 235,'Proça da Bandeira..

(H 44) 3
pt-1-CrSA-S.E de- uma mocinha,
A para casal estrangeiro; tratar
na rua'de SSo Lula Gonzaga n.
4.1-B. Chapelarla. (H 33) ' 3•pRECISÀ-SE^ de arrumã_í!r«s,a copelras, menlnns para servi-
ços leves e cozinheiras, pagam-se809, 1508 e 200*000; & rua da
Ccnrt:t-*lç&o n. 84.

_ (F 19726) .
T>RÈCISÍ-SE'de uma copelra 

~á
a rus" 1?. de Marco 13, 2«*. -n-
dar, que tenha prática de pen-«fio. (H_7767) 3
Í>RÊCISA-SE de uma mocinhaX para arrumação, que durma
na casa dos patrões. 26. rua Sil-
velra Martins 26._ (F 19734) 3
TJREOI-5A-SE de uma~êmprega-¦*• da- tpL a casa. d« famU!<i, dor-
mlndo fora do serviço; & Avenida
Gomes Freire n. 138, 2o andar.

(F 1»388) 3

PRECISA-SE de uma empregada
para cozinhar e íassr mais

serviços leves de um casal, A rua
C*;--?3bana 167, (antigo), apar-
tamento 54. Exlgem-se que ealba
cozinh-r bem e dê referencias de
sua conduta. (H 21326) 3

PRECISA.SK 
de uma mocinha

de 15 a 16 anos, para ajudan-
te de copelra; A rua S. Pedro 285.

(H_28535)_3
pRECISA-SE copelro e arruma-delra; & rua Carvalho Montei-
ro 57. Catete. _ (H 28579) 3
pRECISA-SE de uma mocinha

para olhar crianças e prestar
serviços leves; i rua Maria Ama-
lia n. 23. — Tljuca.

(F 19645) 3

IJRECISA-SK 
de uma empregada

. para serviço leve; A rua do
Rlachuelo n. 361, sobrado.

(F. 19.748) 3

PRECISA-SE 
de uma emprega-

da para serviços leves, em casa
de pequena familia. Rua da Al-
fandega a. 302, sobrado.

(F^_ 19.750 )_ 3

PRECISA-SE 
de uma menina, de

13 a 14 anos. para ajudar a
fazer pequ.nos serviços de um
casai, a raa Campos da Pas n. 87,
apartamento 4. (H 38405) 3
pRECISA-SE de uma emprega-*• da. para todo o serviço, me-
nos cozinhar, para um casal dor-
mlndo no alugii.l, no Edifício Pa-
ria, & rua Senador Dantas n. 3.

(11. 23108} 3

PREOISA-SE 
d* Uma copelra.

oom pratica de pens&o, na rua
Acre n, 34, sobrado.

(U. 28407) 8

coremos e ajudantes

COPEIRO 
cc.-.t pratica, precisa-

tt A rua. Desembargador. Izl-
dro' n. 126. Tljuca.(H 28563) 9

PRECISA-SE 
de arrumador en-

cerador branco com pratica de
hotel e referenclao;. & ru. Senador
Vergueiro n. 44.- (F 19067) 9

RÍÍCÍSA-SÉ para .uma penafto,
de um rapaz pára arrumar

e copelrar; A rua Gustavo Sám-

?alo 
n; 111,- Leme, ' teleíone ; Tt-

258. (H. 21240) 8

PRECISA-SE 
de um rapazinho

pára serviços domésticos, que
tenha pratica. Rüa Evarlsto da
Veiga n. 24, sobrado.

- , ; '. 
(F, 19.742) 9

dradas n.

PRECISA-SE 
de um rapaz pára

copelro- e demais serviços; A
rüa Eduardo Guiale'433 Botafogo

; (H 21337) 9

PRBCISA-SB 
de"üm rapaz,para

lavar pratos; & rua dos An-
157, aobrndo.

___ ¦_ (H 31313) 9
T>REOÍSA-SS de um rapaz 

"para
* ajudar em : pens&o,. paga-ae
bem; A ru- Peulo de Frontin 44,
Esplanada do Senad-o. (F 1C741) 9

PRECISA-SE 
de um calxelro para

tlnturarla oom ou sem pratl-
oa; & rua Sâo Cristovam .519.'

\P 19729) .9
RIEOISÃ^SEd-ir^um copelro; á

rua Boato' Lisboa 63.;
(H 28564V 9

PRECISA-SE 
de úm arlador de

talheres; /, & ¦ rua Visconde jo
Inhatu.-.a n. 105. (H 28547) 9

PRECISA-SE 
de um garçon com

bastante pratica de pens&o; &
rua Senador Vergueiro 80 — _la-
rc»*-o. ., (F 10760) 9

PHSCISA-SE 
* rua Conde de

Bonfim 41,. de uni garçon com
lohgá pratica. T"el. 2B-W!&._^ 

^

BARBEIROS

BAE.BEIK-0— 
Precisa-se de um

oficial pora aaianlii, Sábado,
á rua dos Ourives n. 80.

(H 7724) Z 1

BARBEIRO 
— Preclsá-ae de um

meio oficial,, para efetivo ou
um piura sa-ba-do; à rua Senador
Euseblo 70. Fundos. '.'¦'

.- .' . " . (H 342) _E 1

B_,SÍB-!IRO 
— P«reciea-«e d» üm

oflc-al para amanhã, Sábado;

rga-se 
153 e outro para efetivo,

ru-a Juétino ds Sousa n. 1, pon-
to dos bondes S. JUnuorlo. _

IH 28324) Z 1

BARBEIRO para Sexta 
"e 

Sábado,
251000, A rua Barfto de Mes-

quita n. 700. (H» 23402) E 1

BARBEIRO para Sábado — Pre-
clua-se de um que trabalhe

bem, se servir -pode ficar efetivo;
A rua Uranos n. 983, Ramos. -

 (h._2i:kí2)_e_i
ARBEIRO — Preelsa-se de úm

para Sábado, paga-te bem; .
Avenida Gomes Freire 162.

 (H 28560) E 1
ÃBBEIRO —Para amanha Ea"-

liado, paga-se 15(000;
da Conceição n.

& rua
146
(H 28567 )Jt 1

CABELEIREIRA 
— Preclsa-í. dé

uma que trabalhe., bem. em
mls-en-plls, paga-se bem. Insti-
tuto Modelo. Avenida P_sos 100
sobrado. (H'2g8) E 1

ÀBELEnHHRO ou cabèlelTeit»
— Precisa-se que saiba cor-

tar, ©i.dulaçí.0 P«rnenente e mis-
en-plls, com pérfelç&o: & rua da
Carioca n. 52, 1°. (H 28538) E 1

PRECISA-SÉ 
de dois of'ciais

barbeiros para amanhft, Sabá-
do, A praça da Republica _. 46,
esquina de Constituição.

(F. 10.747) _ 1

PRECISA-SB 
de um oficial bar-

beiro para Sábado; paga-«e
153000. Rua General S_ veria no
n. 208. (H. 28.520) E 1

PRECISA-SE 
de utn cflclal bar-

beiro para Sábado oü efetivo.
Rua Clarlmundo de Melo n. 15.
Encantado. (H. 180) B 1

BARBE3—D preclram-ee de dois
bons oficiais, um pera Sabá-

do, outro para efetivo; & Avenida
Mem de Sá n. 135-A.(F_ 123) Z 1
¦pRÈCISA-SE de um ottclal de
* barbeiro pera amanhi Sábado
paga-se 16*00; & rua Camerlno 34,
Larjo do Deposito.

(H 7769) Z 1

PRECISA-SE 
de um bom oficial

de barbeiro para amanhft, Sa-
bado, paga-se 156; A Avenida Go-
mes -.-"relre 67, 6alfto Velox.

(R 23521) Z 1

PRECISA-SB, 
de um eabelelrel-

to competente. Praça Saeos
Pena n. 11. Tel. 48-2832. .

. . "_ ^(H 337) BI
TJRBCISA-SE de um oficial bar-
A beiro pam amanhft. Sábado;
paga-se 168000; & rüa Visconde
de Niterói n. 116, estaçfto de Man-
guelra. ¦ . (H 7705) El

PREÕISA-SE 
de um bõn cabilel-

relro, A rua Voluntários da
Patrto n. 292-A. -(r_19693) B 1

PRECISA-SE 
dè um oflclol da

barbeiro pora amanhft, Seist-
do; & rua Machado Coelho 505,
fundos; paga-ae 143000..

(F 19691) El

Precisa-se 
de um oficial bar.

beiro para Sábado, servindo
pódc ficar efetivo; A rua Volun-
tarios da Pátria 341.

 (H 28580) X 1

PRECÍSA-SE 
de um calxelro para

beiro para Sábado ou efetivo
que seja desembaraçado; ft Ave-
nida Suburbana 2542.

(H 28572) B I

CAXEIROS B AJUDANTES

CAIXEIRO para tlnturarla, pre-
cisa-se ds um A rua Evarlsto

da_Velga n, 123. (H 38562)'E 3

PRECISA-SE 
de um rapaz para

baleio. Na Avenida Marechal
Floriano n. 30. (F. 19.744) E 3
pRECISA-BE de um rapas até 17
a anoa para trabalhar em bo-
tequlm. com alguma pratica; *
rua Melo e Sousa 122, Sto Crls-
tovam. tH 31348)-B.a

RECISA-SE de um calxelro para
. botequim e oom pratica Ce

restaurante; A Avendla Euburba-
na n. 2923. t-IJ11319) B_3

PRECISA 
_-3 d» boas ajudan-

tee de costura; a rua do Ca-
tcte_254, loja. (H 348) B^
pRÊCISA-SE de um bom oalxelro
A de baleio de padaria e com-
feltarla, com pmtlea, que dê te-
ferenclas, & rua da Lapa 14.

_ (H 38534) B 3

PRECISA-SE 
de um bom calxel-

ro com pratica de --nazem e
botequim, para balc&o e rua —
Rua Major ?c!5o n. 3.

(H 28588 )_Eja

PRECISA-SE 
dc um calxelro para

leiteria
lho n. 383.

At. Francisco Bica-
(H 28352) E 2

-DRECISA-SE de um calxelro para
botequim • um menino de 12

a 15 anes; A íua Amapft. 1, Praça
da Bandeira. (H 28573) E 3

ALFAIATES E COSTUREIRAS

ACABADEIRAS de calças eob*"*¦ medida, pratica, precisa-se de
duas: & rua da Co?xst!tuiç&o 71,
Ia aadar, -sla 16. (H 21335) B 3

COSTURBIRA 
— OÍ«reoe-ee eom

pratica de' corte de vestidos e
roupas brancas, trabalha em caaa
de família, diária 13*000. teleíone
4B-45OT. (F 10882-E 3

CON.RA-M___.TR_ 
— Alfaiate

habilitado, ia pratica tam-
bem de bules « obra nora, eni
estilo moderno, podendo cortar
e trabalha na egulh" dft referen-
das, tendo trabalhado em boas
casas, pede colocação, cortes paraa nortarla deste jornal para. H.
31070. •'.;'• (H »1070) E 3

.rjFERBCB-SE-^!!^- boa,, cõstü-aa reira. -para casa de família.
TTatar pelo telefon* 28-3535.¦'¦¦ ¦ ¦- (H. 327) B 3
pRECISA-SE de um " oflclsl de¦*¦ paletós e um .ajudante, A
Praça da Republica n, 40, sobrado.' '' '¦' .(H. 21246).E 3

PRECISA-SE 
do bordadòr cu

bordsdelra que conheça bem
trabalha, ponto' cadeia' e esponja,
maquina Sluger, & rua Gonçalrês
Dies n. 17, 1° andar, entradaipela.
loja. >¦-,(F 19641) E 3

PRECISA-SE 
de boa* ajudantes

de costura; d*-se almoço; no
beco do Carmo.n. 0.' ' ';..- '¦--... ''. "(H- r224) -B. 3

PRECISA-SE 
de boaa ajudante

de vestidos para pratica i _o
alta costura;. & rua Sete de 3e-
temt-o 88 1».- andar, sal* 8,••  __; _(H 28450)^^83

PRECISA 
-SE de Úm ajudante e

um aprendiz de paletó; & Av.
Pastos- n. 26, sobrado. .

(H 28458) E 3

PRECISA-SB 
de um moio oficial

. para, calças, paga-se bom: na
travesm.' Gitedes n 13. Estacio.
__ 

-,¦¦_ _•*___.-•*• 

_E_3

PRECISA-SE 
d» uma ajudante

costureira. Paga-se bem; ft
rua -Joaquim- Silva 29.

..' (H 239) E-8'

pRECISA-SE de um haWl oflétal
* alfaiate butei-v. ft rua Uru-
güataoa n. 119, loja. '

(F 19710) B 3

PRECISA-SE 
de boas costureiras

para fabrica de camisas; 4 rua
do Núncio a. 37. (H 21336) E 3
pRBCISA-SE de boas costurei-
a ras, para 

-vestidos finas; á
rua Semád-T D-n-tn* 78, Mme. Ser-
ra. (H 28305) E 3

PRECISA-SE 
de bom ajudante

de paletós sob medida, ft rüa
Camerlno 172, sobrado.• iV 13718) S 3

SENHORA 
estrangeira deseja co-

locar-sè como boa ajudante de
ohapéus ém cásá de primeira or-
dem. Responder pelo telefone 22-
4512. Mme: Julia. (H 28492) E 3

PRECISA-SE de boas costureira».
* de vestidos- de :. criança, para
trabalhar ¦ Internas, ná' Manufatu-
ra de Roupas Brancas "S&o Jorge";
& ma S&o Pedro n. 132, 1° andar.

(H 31309) E 3

PRECISA-SE 
de costureiras de

camisas de homem, para tra-
balhnr Internas, na Manufatura
de Roupas Brancas "S&o Jorge"; á
rua S&o Pedro a. 132, -1- andar.

(H 21309) E 3

PRECISA-SE 
de üm alfaiate n«_

ttotuicria Mlir.elrar A rua Se-,
nador Pompeu 165. (H 28527) E «3

pREÇISA-SE de boas costureiras
*^r & rua Gonçalves Dias n. 65, 1°.

(H, 28617) E 3
pRECISA-SE de um ajudamte dea Paletó;, ft Avenida Gomes Frei-
rs n. 23._^ _ . (H 28514) E 3
pRFCISA^eE; «prendia* de cSstu-* ra com alguma pratica; ft-rua
da Carioca n. 11. Sobrado.

_ 
'¦¦'"¦¦ (H_28376) 

_E 3
pRECISA^T. «-e um^cflclai dea paletó e um ajudante, paga-sebèm; & rua General Camara 291.
sobrado. (H 28566) E 3

JARDINEIRO 
• - ohacarelro pratl-

co desembaraçado oferece-se
faz de novo e reforma de qualquer
sistema e mais serviços de sua
arte por mês, vai para íóra: ft rua
da ConstltulõSo n. 61. .Telefone
32—4603. (F 19630) E 4
pRECISA-SE de um bom jardi-¦*• neiro, para encerar e serviços
domésticos; trazer referencias. &
rua Conde de Bonfim 568. Da-
se quarto, comida e 15MO0O.

(H. 21249) B 4

JÃRDIMET*** 
1 — Precisa-se —

Largo de Catumbi 120.
(F 19734) B 4

SAPATEIROS E A-UDANT» 3

MONTADOR,— 
Preclsa-ee de uan

paira calçado de menino e de
dois acabodores; paga-ee bem; *
rua Visconde de Itauna 97, soe

(H 160) E_8
PREOISA-9B de oficial sapateí-
* ro, para concertos e toda obra
para o Estado do Rio ou aceita-
se soclo, vende-se, motivo de es-
tar aó, pequeno capital; ft rua Ge-
neral Camara a. 279.

,' 
'. ¦ (H. 21248) B 5

flALÇADO — Pr--!sa-se-de n
ãa bom pespontador, para obra
de eenhora, par-, trabalhar aa
oficina; ft rua do Rezende 81.

(H 21347) E 5
pRSOlí»A-âE d3 -m melo oficial
* • de sapateiro; 4 rua da Passa-
naa. 80, Botafcgo, paga-ee bem.

(H 71W) B 5
pRECISA-SE de um oficial de
* sapateiro para concertos; 4
riu Jullo do Carmo n. 47.

(H 28477) B 6

PRBCISA-SE 
de um bom aju-

dante ou meio oficial de pos-
pontador; ft rua S&o Clemente 16.
Teleíone 26-3331. (H 262) E 5

SAPATEÜRO 
—¦ P-recIsa-se de um

bom concertodor de calçados
que seja perfeito; 4 rua Borja
Reis n. 383. Estaç&o do Encantado.

_ (H 7726) E 6
BBCiSA-SE de um ajudante de

sapateiro com alguma* pratica
ft rua Amapft a. 1.(H 38545) 8 5
DRECISA-SE de bons oficiais s-.-
A patelroe de Luis XV, ponto
eatelra; ft rua da Alfândega 173,
aobrado. (H 28556) E 5

EMPREGOS DIVERSO!»

AjCDAüTUS 
da garçon, branco,

preck* ,i« que venUi boa apa-
xencia e ' pratica do serviço» exl*
gem-se referencias; ft rua Mar-
au-a «tle Ai-ran««a a. 110.(U 88393) E
/TORRi&afOh«i39SSTfi — Oíoreoe-
aa ae um parlo: to oonespondea-
te, ordenado 6008000. corvo-, para
a portaria deste Jornal para H 34. 

iK 34) B
/tÒMPOSITOR — Precisa-se de
aj um, 4 rua do Rüachuelo 291.

(Il 28435) E

p«OIFICIO de apartamentos —
aa sonhor educado, honesto e de
responsabilidade idônea oferece-se
como encarregado ou porteiro:
quem precisar de seus serviços,
queira responder para U. 7G59, na
portaria deste Jornal.

|___ (H._76M) E

ENFERMEIRA 
— Preelsa-se de

uma moça Independente, ca*
rinho—t. paciente; carta, pura a
portaria desie Jornal psra H 7373.

(H 7273) E
"pARMACIA — Proclsa-se de um" servente de 15 a 16 anos e que
resida em VUa Is-bel: telefonar pa-
ra 48-0378. (B. 7S66) E

LDSTRADOR 
— Preclea-se de

um para casa de moveis: ft
rua dos Ourives a. 33.

(F 3343) B

]l»Eno pratico de farmácia —
ava Preclsa-ae de um 4 rua Lobo
Júnior n.- 37-C. Penha,' (K 31308) E
/QFERECE-SE um enfermeiro,ãt oom pratica e com boas re-
ferenclas, para trabalhar 4 noite
em Hospitais ou em outros lu-
gores qu: precise do mesmo. —
Tratar na rua-Evarlsto da "Velgn
149, 1° andar. . • . (H 249) E

Y*|FERBCE-SE urá rapaz chega-ãa do da Bala, ha pouco, com
pratica de copa e outros servi-
ços. Telefone'26-1117. Rua Hu-
malta 246. (H 246) E
f\FBÒIAL bombeiro — Preclía-acãa na cfioina "Luz"; & rua Ber-
nardtiio Melo n. 403, Nova Iguia-
sú, em frente 4 estaçáo.- '" '' ¦:.; •-.,  (H 7462) E
pRSCISA-SE podendo ser Meti-A to de uin lustrador podendotambem trabalhar de marclnelro.
ft rua do6 Ourives n. 32. ,. '•

.'. , ; _ IF 23456) E
pRÉCISA-SE de um' pequeno* para -. carregar marmita*: e lo-var.-• outros servlçoa leveis; á rua
«jeneral Polldoro 58. - -

_, (H'245) E
pRÉCISA-SE de uma emprega-A,:-'dá'. Tratar: Senador-' Dantas,¦M.sjtpart. 8. _. (H 236) E
pRÉCISÃ-SE de um rapaz, pára•¦¦ poüoo serviço de pensfto.—'Largo Josi .Clemente 32, l«* an-«•<*______;_„ . .;. (H 338)3 z
pREOISA-SE dà' um emprega-¦*•• do pera limpeza e outros ser-vlçobí 4 rua S. Joee n. 11,. l.oandar. -^' (h 

242) E
pRECISA-SE ds"um rapaz com

.-»¦'¦ ¦-.pmrtica . de , cozinha; 4 ruaConde: de Bonfim n. 2'_
(H 259) E

pKBCISÁÍ-SE de: um. empregadoA para. lavar pratos, com algu-
ma pratica: 4 rua Demetrlo Ri-beiro 180. Botafogo. •

(H ,257): E

pRiÉCÍSA-SE de~'üni empregadoA para encerar e pára fazermaia serviços; .4 rua Gago Couti-nho h. 28, largo do Machado.
(H 254) E

pRECISA-SE dé bons paseadoresA e paseodeinas para roupa bmn-e» e que saiba plissar, TlnturarlaS: Benedito. A rua dos Artistasn.: 105. Tel. .48-5620.
¦ - - ¦ ¦_ _(H_U3) E

pREOISA-SE de um moço dê 25a anos, üm napaz de 16 ou 25anos, com certeira e matricula decarroolnha de iri&o; paga-ee bem;a naa Barão de Mesquita h. 829,Andaral. __..*_ , ^ loeog) E

pRECISA-SE de. uci~rap---_p_ia¦*• carregar marmitas e lavar lou-
g>! 4 rua Buemos Aires 2, 2«* an-tr-xr; exige-se carta de conduta

. 7-1  __ -H 161) E
pRECISA-BE de üm 'menlno"pã7a
a recados: A rua do Rezende ri

(H 21346) 13
pRECISA-SE ura alfaiate pwã¦a tlnturarla; 4 rua Barfto de S.Fellx 71, íundos.

¦ -_—__>H____-' 
E

pRECISA-SE de uma passadelraA para brim e vestidos, paraefetiva. Rua da Passagem n. 74.-.muraria Sportmnn.
(F. 19.752) E

pp.ECISA-SE de bons serrãlhèT-
_*¦ ros e aprendizes, com pratica.Rua da Lapa n. 21. :(H. 215) E
pRECISAi£-_ da uma meça coma pratica em bc..... de senhorasa rua ,tío. RiacJiualo 410, 2o andar.

(H 36) E
piREOISA-c'3 de trol-alhadorea•*- para covtar.- Jcnha e carvfto,
tratar na rui de S6o Luis Gon-zaga n. 41 hB. chapelarla.
__; __-.._ __-___(______:
piRBOISA-SE de uma passadelraa ¦ a TlnturariaGalo; 4 rua Se-
nador Euseblo 304. (H 21306) E
r*-RECÍSÃ-SE_t_r ajudante" de 

"en-
A i .>rmclra; 4 rua Voluntário,
da- Pátria n. 62. (H 110) E
pREC:...".-SE~«*: teceias~êm 'e-
A brlca dè tecidos de seda; a
rua Paula Brito n. 164. Asdáral

(P 19740) E
paEOISA-SE de um vendedor de-*¦ ' "3*o eom pra-tice; 4 rua Bela
n. 163 .- ' -,-.;._, ^ (H 28206) E
pRECISA-SE de um ajudante deA cafetelro; 4 rua Primeiro tíeMarço 143. (H 31328) E
pRECISA-SE de dois rapazesA rara cobradores. Rua do Se-

n. 84, loja. JH. 208) E
pRECISA-SE de dois emprega-¦*-. doa para entregas. Rua Barão
de S. Fellx n. 7-B. (H. 325) E
pRECISA-SÊ de um bom solda-Ã dor; na oficina da rua do Ria-
chuelo n.. 271. (F. 19.753) B
pRECISA-SE de dois serventes deA pedreiro; ft rua Senhor dos
Passos n. 84. (H 28466) E
pRECISA-SB d eua menino até-8- 15 anos de Idade com condu-
ta afiançada para llmpesa e re-
cados, ordenado 508000 em oficina
mecânica; A rua Dias da Costa !-•

.' (F 31350) E

pRBOISA-SE de um bom oficialA bombeiro hidráulico, que en-
tenda tambem de íunllelro, ft ru-
do Catete n. 141, loja; trata-se na
mesma.  . (H. 21364) E
pRBCISA-SE de íundldor déA metei; ft rua Senador Euseblon.-__9-___ <1L-'9__ E
pRECÍSA-SE de um lavador, pôs.A sador que entenda de peque,nos concerto* e uma passadelra
pa__' Metivoe; ft rua 24 de Moion. 250. ' Telefone 28-2937.

(H 28522) E

pRBCÍSÍ_E-de~urn~comp-»i'tcir.A . ft rua do Costa.14, Tipografia,
(H 28516) E

pRECISA-SE de passadeiras e deA um bom passador na Tintura-
ria Avenida, paga-se bom ordena-
do. Avenida *'r:m de Sft 60.

 (H 28544) E
pASSADEIRA, preclsa-ee de umaA boa passadelra pára vestidos;
paga-se bem; 4 rua Pedro Ame-rico 57. Tlnturarla Pedro Ame-
rico. (H. 226) E•DAPAZ de 14 a 18 anoa pr-cieã-A*> aa ptra trabalhar em eorvote-
ria 4 Avenida 28 de Setembro 213

(H 19719) E
T3APAZ oom pratloa de escritórioa*, oficina de ótica deseja colo-
cação oom pequeno ordenado,
apresentando referencias. Cartaa
pora a Caixa Postal n. 1024.

 _(F_2132à) J
COSVBTS « frita* — Aluga-se*-» uma porta na rus tío Senado
n^ieO. __ (F 17900) E
rriIPOGRAFIA — Preclia-se de umÃ margeador pora' maquina pia-na a um encadernador, que en-
tenda de corte. Rua Tenente Pos*
solo 41. Esplanada do Senado.

(H 31334) E
rpiPOGRAFIA — Precisa-se dc¦*- um lropressor. Papeltria Cru-
zoiro; 4 rua Buenos Aires 159.

(F 19663) E

CASAS E CÔMODOS

CENTRO

ALUGA-SE 
barato na rua da Al-

randoga perto da Avenida um
cômodo para guardar moveis, in-
formações 6 rua dos Ourives 32.
loja. (F 23456) 13

LUOA SE um quarto para casal
ou a rapazes; & rua México 119

3a andar. Esplanada do Castelo.
— Tem telefone. (H 31311) 13

A LÜGA-SE u ra apartamento |•ex com qu«irto e sala paru to-entorto ou eual sem filhos-, i I
i-ua da i._;.-.«;.'o n, 3'.

(H 2601 13
ALUGAM-SE 

"dois 
quartos. |un-¦**¦ tos ou .leperadc-s a casal ^mfilhos ou atelier de :enhora, emcasa de família: & rua Bueno*Aires 48, sobrado. Tem telefor.e-

__: ._____ (H 21.42)_i2
ALUGA-SE. oom boas referen-**¦ olas. um apartamento de íren-te, no Edif.elo Faria, A rua Semi.dor Dumas a. 3, canto da rua tioPasseio, ' _H. Ü3409) t2
4 LUÕA-SE, em cã_a. de. itániííi-,ax umo sala; de frent-, a casalju a rapazes do comercio, comou. sem moveis, á rua Paulo de

?£25__Í-?••__"__...: IH._31245) 12
A LUGA-SÊ uma boa aala-deJX írente, com telefone, pam m-

paz por 130$; á rua Gonçalves Le-do 89, 1° andar. (H 28529) i2
A -UO/J_-SE grandes < arejados**• quartos Independentes á ruaSantana 79, Livramento 188 e ruaIbituruna 124, casa. 5, ArlstldesLobo 77. e Had. LoUo 456.

..___.. :»'•; 
'. 

.." , (H _ír276)._ 13
A LUGA-SE um. quarto 

"para 
doisJX rapazes em casa de família; a

rua Sete de Setembro 107, 2o. an-
dar. tH .69) 13

A LUGAM-SE duas salas em oo-•**• mod-; de írente próprias r*aracas_l,__m i'.:: . ém casa de'fa-
mllia modesta; A rua Visconde doRio Branco 58, Io. .tndar.

(H 270) 12
A LUGA-SE quarto ou eala a ca-" sal em casa de pequena .aml-

Ua, A rua Marquês de Sapucal 227
_______.. ' ' (H 285.75) 12
ALUGA-SE Uma vaga a rapaz;**; pederse, referencias; a rua dos

Inválidos n. 17e. Térreo. ,
(H 28560) 12

ALUGA-SE 
bóa sala de írente,

em casa de. íamllla' de respel-
o um casal sem filhos; _ rua do
K:_.-nuelo n. .323, térreo.

, (H 28550) 12

ALUGAM-SE quartos e vagas pa-
ra solteiros com ótimo pas-

sadio; 4 rua da Candelária 85. so
br; do. Telefone 23-4930.

 (F 19633) 12

ALUGA-SE 
mediante contrato o

1- andar da rua da Quitanda
n. 157, dividido em tres salas
próprio para escritório comercial,
as chaves por favor no 2o andar;
trata-se & rua Republica do Peru
n. 98, 7° andar,'sala 78, das 15 ás
18 horas. (F 19629) 12

LUGA _ÍT~uma bc» sala" de
frente com moveis ou parasenhores distintos ou para um

casal que trabalhe íóra: tem te-
lefone: A rua Buenos Aires n. 144,
2° andar. Apartamento 2.

(H 28464) 12
A LUGA-SE um bom quarto-aJJX dois rapazes do comércio,

com pensfto: A rua General Ca-mara n. 24t, largo de S. Domin-
gos, 1» andar. (H. 232) 12

A LUGA-SE uma" sala de frente,aX a casal, com pensão, em casade. pequena íamllla. Pedem-se
referencias. Rua do Senado 279,
sobrado. Tem telefone.

(F. 19.749) 13
A LUGAM-SE dois bons quartos,** sondo um de frente, era casa

de pequena família, para casal detodo o respeito. Largo de S&oFrancisco n. 40, 2- andar, em
cima de. A' Colegial.

,jF. 19.746) 12
A LUGAM-SE dois cômodos ln-'aX. dtp-ndentes,- com luz, agua,

banheiro e coa.nhít, de oreferen-
cia a.casal; & rua André Cavalcan-
te n. 150. , (F 2Q938) 1«2

A LUGAM-SE bons cômodos e__ um grande porSo; na rua Se-
nador Alencar n. 45.

(H 41) 12
1JIM. apartamento —. Aluga-se sa--1-- Ia mobilada. lnde,pendente, a
senhor, em casa de senhora
só. fstrangelra: A Avenida Memde Sft n. 236, 3- andar, anart. 1°.(F. 17Õ48) 12
ÜSPLAN-A" A do- Castelo — Mag-AA nlílco .—ento, alu^a-se lü-xuoeamente mobilado, oom lindo
banheiro próximo, a senhor detratamento, em casa de casal alu-
guel 2808000: i rua Santa Luzia
n. 182, perto da a*renida.

(II 330) ia

PRAIA FORMOSA

ALUGAM-SE duas lójás Juntas•**-• ou separadas, próprias paraalfaiate cu sapataria, tambem sealugam bons cômodos para caiais;
i rua Santo Cristo n. 205 e .207.

(H 312S0) 14

MANGUE

T OJA — Aluga-se uma na ruaAA Marquês de Sapucal n. 80,
aberta do melo dia ás 17 horas.

IF 7311) 15

1<APA fi OATETE

ALUGA-' em casa de íamllla¦JX uaj quarto com oü sem mo-
veis, a moços ou a casal que tra-
balhe íóra; preço 120*000; ft rua
do Catete n. 267, sobrado.

 _ (F 19727) 16
Ã LÜGAM-SE dois ótimos quir-JA tos da frente, íamllla distinta
perto da praia, para casal ou ra-
pazes distintos; a ruo Correia Du-
tra n. 69, Catetc,

(H 81... 16
A LUGA-SE o predio n. 4 da vi-JX ia (j_, ______ cândido Mandes

n. 20: trata-se no local, aluguel
3708000. (H 38107) 16

A LUGA-SE um bom cômodo aaX casal ou solteiros com direito
a cc:;3nlia e t. • .'one; A rua Cos-
ta Bastos 16. (H 21329) 16

ALÚGA-SE 
em casa de íamllla

de todo respeito, uma sala de
írente, com um quarto em comu-
nlcaç&o sem moveis e sem pensSo;
& rua Dois de Dezembro 114,. so.
bradoL (H 21331) 16

ALUGA-SE 
lindo quarto t~a-

coto e arejado, com ou eem
moveis, dá-*e pensfto, a casal dis-
tinto sem filhos, em cata de ia-
milla; ft rua Bento Lisboa 14, Ca-
teto. (F 10714) 16

ALUGA-SE 
um quarto de írente

com linda vista, ponto alto e
saudável» era casa. de casal de
respeito a senbor do comercio —
Oatete 42, ca_, 55. |H 28460) 16

ALUGA-SE. 
uma. grande sala de

f rea te, preço barato. Rua do
Catete n. 101, sobrado.

|H. 317) -6

ALUGA-SE 
uma sala de frente

com tres grandes portes para
a rua e tendo conforto para qual-
quer seja o consultório: 4 rua do
Catete n. 306, tel. 33-2411.

(H 28463) 16

ALUGA-SE 
uma sala e um quar-

to. mobilados, para pessoas
distintos; á rua do Catete n. 75.
tem telefone. iH. 7670) _16

EM 
casa dè familia de respeito

aluga-se ótimo quarto para
cas&l. dois ou tres rapasses, bom
passadlo, sossego; 4 rua Benjr-tnlm
Constant n. 38. (F 19655) 16

ALA E UM QUARTO — Juntos
— Alusa-_i-se para cassl ou

rapazes de tratamento; á rua **e-
dro Américo n. 8. sobrado. Esqui-
na do CatTtc. (H 23549) 16
^008 — Quarto Independente Tiara
* casal com cgua ¦-«•—-nte. chu-
velro quente e bóa mesa: 4 rua
Cmari 17. transversal A Perein*. d.i
Silva. (H 31080) 18

£50» — Alu-(.-.» uum Dom .po-«••.ruo com agua corrtntà. are.e mob:.ado ou 63000 diários: em.-.-.ovado.- o tcl.fone. RUa do Ca-

l-TAME.NUO

ALUOA-SiE mobilado para fjmi-•*•"* Ui ou para pensfto familiar
Ja tendo „_ casais que pedemnes-r, um -.do apari.- -._n.to mo-demo, com linda visia para o:"«.-, .í3-.i'.n .. __-ra v_. .J-,Su..

i'H 35; 17
A LUGAM-SE casa e ap3.i-i.amen-aa tos de diversos tamanhos opreços, no Flamengo, Gloria e La-ranjelras; informações á AvenidaRio Branco a, 173, 1» andar, emírente A Galeria:- telefone 42-099».

(H._.28410)_17
tf<LAJÍ®lGO — Ém predio novo,a alugam-se quarto de frente equartos jom comunicação, com ousem moveis, casa rfamlllar, abuu-dancla.de agua. perto dò Balnea-rlo,-a rua Almirante Tamandaré"¦¦?*• ¦ |H. 7668) 17
ij^LAMENGO. — Pensfto farííÜtSa situada no centro de gr«.r,doJardim, aluga ótimos quartee comagua corrente e boa mesa, muitaordem e a.«»elo, para caçois dlalln-ti»; a rae. S!!«veira- M-'-tIns- ÍE7.

(H 40) 17
TJU.AMBNGO — AlugB-se"^-^*• lacete moderno, 4 rua FerreiraViana 50,' próximo aos bambos, compensfto de 1» ordem,, dois aposen-tas, mobilados com luxo.
-__ _(H 28526) 17
r>RAIA DO FLAMENGO ÍÒ~^*¦ Aluga-se linda eala de frente
para o mar, pr-a íamllla ou treaou quadro i*essoas. Cozinha de 1»ordem. Banhos dè mar em írenteúAmbiente só familiar.

(H 274) 37

QUABTO 
mobilado e sossegado,

1158000, em caga de pequenafamilia, próximo ft praia do Fia-mengo; ft rua Visconde do Cruzei-T.1n- ¦•*• 1"* íle» no Marquês deAbTante», aj>ós ft rua Palsandú.
fH 28475) 17

LARANJEIRAS

A LÜGA-SE a um distinto cava-¦**• lhelro, um quarto mobilado,
com café pela manhã, conforto •asseio, a rua Pinheiro Machadoa- 3*- (H. 21251) 18
ALUGA-SE sala de írente comaa. ou sem mobília e com ou sem

pensão em casa de um casal; temtelefone:- * rua AUcé n. 10, sc-brado. Laranjeiras.¦__  :..'"___ (H 21340)_ 3 8
A LUGAM-SE te. pessoas de trata-"JA mérito, um grande quarto, comagua corrente e boa meea: á ruadas Laranjeiras n. 356. Tel. 55-2780; preço medico.

(H°21088).18

_B0TAFOGO
A LUGA-SÈ—Uina sala, em câsã¦aa de famlllá, com ou sem per.-sâo, á rua Voluntários da Pátrian. 346. casa X. , (H, 284p0) 19
A LUGAM-SE casas e apartamen-JJA tos de diversos tamanhos epreços, em Botafogo. Gávea e Urca.Informações á Avenida Rio Bran-c? ri. 173, .1° andar, em. írente 4Galeria; telefone 42-0999.
______ (H._3841£)_19
ALUGA-SE um. apartamento comAJA uma sala, dois quartos, etc.,' Arua Aimirant; Guilobel 51, emBotafogo. -Trata-se á Avenida Ni-1°. Peçanha, 355, «sala 614. Tele-foneJ32-8298. (F 21315) 19
ALUGA-SE em casa de 

"todo-o
¦*¦»•' respeito uma boa sala dèfren-te «n porfto.haSit-r.vel. a pessoa*sem crianças e que n&o cozinhemem :tsn: ft rua D. Mariana 113.Botafogo. (H 28468) 19
ALUGAM-SE confortáveis apo-aX sentos a pessoas de tratamen-to, sem crianças; ft rua da Pas-sagem n. 90. (H 28507) 18
A PARTAMEÍJTO — Aluga-se' oaa de n. 5. á rua IVolüniartosda Pátria 82, nom ecomodaçfteo

para familia de tratamento, pó-de eer visto a r-ialqúer her^
(H 21344) ¦•>

TJOTAFOGO — A 2 minutos da•" praia, alugam-se ótimos quar-toe, com pens&o e com ou sem.moveis. Rua da Passagem 49, 1°
'_ (H-. 229) 19

ÇJALA grande c bem arejada alu-v-' ga-se para casais ou rapazescom ou sem moveis com café; àrua Bar&o de Itambl n. 29, fimda rua Marquês de Abrantes.
(F 19632) 19

LEME E COPACAbAX,

A LUGA-SE, a pessoas sem crlan-aa ças, um espaçoso quarto mo.ouado, com agua corrente, era cn-ea de senhora estrangeira, á ruaCopacabana n. 860, próximo á ruaConstante Ramos. (H 2125U) 21
A LUGAM-SE casas e apartamen-ax tos de diversos tamanhos' a

preços, em Copacabana. Ipano-ma e Leblon: Informações A Ave-nida Rio Branco n. 173, Io. andarem frente ft Galeria: telefone 43-°?3?_  (H._2i812) 21
A LUGA-SE uma linda sula mo-¦**¦ bllada. com pens&o, a casaldistinto ou a cavalheiros, em casad9 casal estrangeiro; á rua Nove

2^»PeZ.ere,ro n- 39« telefone 37-7983. Copacabana. (H 7662) 21
ALUGA-SE em casa de famiilaaa sala e quarto independi nte «- «soas que trabalhem fora; arua Salvador Correia 94. ca6a 5.Leme. (H 21332) 01
ALOGÁ-SK a. casa 

"da 
Travetsãaa silva Castro 13, (Copacaba-na) Posto i. construç&o recente,

em centro de terreno, cora ousem
moveis, prazo mínimo • dois anes.,
tendo sala de vlritas, copa, quartocozinha, banheiro w. c„ no pavi*m<:ito térreo. Quatro quarioc, vr.
c. no pavimento superior. Nunca»
íol alugada. Trata-se com o . .
Queiroz, ft Avenida Rio Branco
109, 3° andar, sala 10. Vir ft qim.-
quer hora do dia. (H 23338) .1

ALUGA-SE quarto de frente e
outro ótimo para cassl c-j ... -

nhores, com ou -rem ..cnsfto ou
moveis: ft rua Gustavo Sampaio
128. Leme. (H 21314) 21

ALUOAiM-ôE 
rua.Ccuigtante Ra—

mos n. 93. telefone 27-3084,
Capacabeca, bons quartos com.
pensão, para famílias cu r&paaes.

(V 6236) 51
T>RAIA DO LHME — AlUga-SSa uma grande sala. sem moveis,
com ou sem pensfto: á rua Gasta-
vo Sampaio n. 131. tç3?lr>T-» ,27-
1358. (II. ?::•;,) 21

QUARTO. 
NO LEME - Alu»;;-.

se em casa de famil o tetrkri-
gelra a casal quc trabalhe l--.a cu
cavalheiro de 3to tn-.tamcnti.
sem pensic, magr.;r.co quarto bf..-.
mobilado, ft rua S-ilvatí-T Corre.a
116, cas» 7. Nào í aver, di.

IH-213331 21

JJESIDENCIA Jir.filii. do,
luxo e de fino zosiu.

ótima casa cm acab:-.men-
to com dois banheiras, n.i
zona mais linda dc Copaca-
bana; ã rua Oto Simon 190,
trata-se na mesma rua
n. 105. Tel. 27-3081.

(II D5) 21

IPANEMA E LEBLON

ALUGAM-SE 
confortáveis api.r-

tamentos ft rua Nascimento
SUva 568. em Ipanema. Trata-so
ft Avenida Nilo Pcçar.h* 155, sela
614. Teleíone 22-83WS.

(H 31318) 21-A
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JORNAL DO BRASIL' SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 1936

EIO COMPRIDO

A 
LÜOAM-SE dols quartos areja-
des • bons, a rapa—a soltei»

ras ou a casais sem fllhot; á rua
Aristides Lobo n. 102, terreo.

(H. 7867) .4

CASA 
— Aluga-ee uma com tre*

quartoe, duas salas, quintal a
etc., á Avenida Paulo d» Pron-
tln 374, proximo de Had. Lobo
e trata-se com Morais A rua Uru-
gua!.'.:c 39. (H 21341) 24

PRA~A D/t BANHEIRA
S_SS————————m——————Stm-

A'JO 
-l uma sala aríjaaa u

oasal sim fllhoe ou a pessoas
que trabalhem tó—; - rua Am*p4
1, esquina da Avenida Maracanã

Praça da Bandeira.
¦ . " 

, fe IH .28674) a»
A LUOA-SE - um' quartõ""«iãa CM*

•cx at família; 4 rua Paraíba 23
prsoo d» Bandeira.r™v (ri91ti_JS

LUGA-SE por 2508000~uma~cta_
corf dòls quartos e uma Mia,

cozinha; á rua Lopes de Sousa 43,
COsa V, Praça da. .líndelra,.' • ; ..

(H 2835) 39

—. S. CRISTOVAM

A 
LUOAM-SB um bom quarto e

coslnha, a «sasal sem crlan-
cas; preço 10Ò8000, lugar ótimo—
Campo de S. Cristovam n. 260

— Perto do Asilo;Araujo. - - ,-
(F. 19.756) 25

"Ã 
íÍ,üaA*-l5E_*Jm« casa com uma

"• sala e :tre_'-, qúirtoi. e ¦ niaie
dependências, pára ver e tratar na
mesma 4 Travesía de Sao »^ui.

Oonzaga n. 23.., (H 31328) 25
» LUQAM-E3 grandes . c- ar-.::-.

-tx dee quartos independentes *
rui Dr. Sá Freire 76, Oíneral Ca-
n.barro 44, iua Iblturun» 124, ca-

• sa 5, «obrado, e Aristides Lobo 77.
(H 277) 25'

Vil/* ISABEL¦*m=

ALUGÁ-SE 
6 predio da rijai Bo.

cha Fragoso ni 34, tem tres
quartos, duas aalasi banheira e
aqu?csdor. Aluguel e taxas.380»;
aa chaves no o. 46, até ás-11 horas:
tratar com Joeo Freitas, telefone
48-0544. __ (H. .28403)_27

ALUGA-SE 
ie'-- rua ' Teodoro di

Silva n. -513, casa nova, com
díls quartos, duas salas, fogão a
gás ,'om Alexandre; á rua da Lapa
n. 29,. dss 14 as 17 hores.

(F 19844) 27

ALUGA-SE 
¦ o predio da rua

Jorge Rudge n. 38.
(F 19668) .27

en-
Mari» 75.

proximo A íua Pereira Künes, tém
tclífine. (F 17518) 27

ALUGA-SE quarto ou sala,
« cerados, á rua D. Maria

TUCCA

ALUGA-SE 
em casa de familta

um quarto a casal' ou passos
eo, tem telefone e todo o conforto
* rua Conde de Bonfim n. 293.
TIJuca. (H 28449) 28

A" 
LUaJT-SE a casa IV da rua Sao

Miguel 42, Muda, oa chavea ha
caí» II, Telefone 26-1307.

(H "8455) 38

A LUGAM-SE casas e apartamen-
•xx. tos ci. diversos tamanhos e
preços, na TIJuca, Vila Isabel, Rio
Comprido e Sfto Cdstovam; infor-
maçoes a Avenida Blo Branco 173
Io andar, em frente à Galeria; te-
lefone 42-0999. (H. 28413), 28

ALUGA-SE grande sala lndetien-
dente com agua corrente .

dols quartos em comunicação com
refeições em casa de família;"-, ru-.
Alfredo Pinto 35. proximo ao Lar-
go da Sesunda-Felra. iH 28456) 21

ALUGA-SE 
em predio conforta-

vel, com pens&o dois óttmcs
quartos moblladce, & rua do Bis-
p_ n. 334, próximo á rua Had.
Lobo. (H 368) -28

ALUGAM-SE grandes e arejados
quarto, independentes à ruji

Conde de Bonfim 119, e 199, 801
é rua Deseir* ~,ador Izldro 61 e
95 e 99 e Had. Lo"-; •"•6.

,H 275) 28
LUCÃM-SE-grandes e arejados

quartos independentes á rua
Aristides Lobo n. 77,. " é- rua
Iblturunc 124, cesã 51 sobrado," e
Geners' -«arro 44.

(H 276) 28

TIJUCA 
— Rua Desembargador

Isldro nl 126. Tel. 4B-4Ò92,
casa de família de trato, alugim-
ti dols quartos Juntos ou sepe-
ridos, cem ou sem refeições, gran-
ds chácara e Jardim. Tem garagj.

__ (F 28557) 23
M confortável residência, alur

ga-s- um ótimo quarto, mobi-
. lado, eom pensio, a um rapaz de

fno trato, tx rua Haddock Lobo
n. 150. (H. 7860) 38

SUBÚRBIOS

CASAS E COMOliOS

CENTRAL

A_ua..M-S3 
sala e quarta de

trente. preço módico. Rua Ta-
vires ferreira n. 28. Estaçio do
r.jçha. tH 21320)_30

ALUGAM-SE 
eala e quarto e co-

zlnha Independente; ' a rua
Bsln Vista n. 8.. Esuiç&o do En-
genho Novo, as chaves estio a rua
Bar&o d._ Bem Retiro ns. 2 e 4.
E. E. Novo. café e bar It. Pro-
curar pelo Sr. Mirques.(F 19636) 30

ALUGA-SE 
boa casa frente de

:_._., com tres. quartos, duas
ealas, varanda, gás, etc, & rua
C.chambl a. 330, as chaves no
n. 332, cisa 2. Trata-se pelo te-
lefone 48—0644. Aluguel 2908000
e taxas. (F 19857) 30

ALUGA-SE a casa 32 da rúa
Violante (Piedade), por 250»

com trék ralos, dols quartos, dols
quartos no terreo, em centro de
terreno. Telefone 22-9589.

(H 285881 S0
135SOOO — Aluga-ee uma casa

quarto, ila e Cozinha com
agua « luz franca, um mès adiai»-
tido — Travessa Pendotlba 35 —
Próximo 4 Avenida £u"jn.:-*j->inanu-
ir.*-- 1550; Todos os Santos.

(H 21126) 30

LROFOLDINA

ALUGA-SE 
uma oasa para ope-

rarlo. aluguel 608; exige-se
boas referencias; ou carta de flan-
ça: 4 rua Cordovll 243, Pagada de
Lusos. (H 28536) 31

TRASPASSES

TBASPASSA-SE um bom contra.
to de uma boa casa dando de

lucro 4-0.00., quasl todes elu-
gUels afiançado» deposito-em dl-
nhelro. cm Oaseadui-, tratar 6 rua
Bar&o do Bom Retiro ns. 2 e 4.
Estaç&o do Engenho. Preço 3:0008
Telefone 20-0835. Marques.

(F 18830) 8

VENDA8 EM LEILÃO
IIIIIII IIII I -SSSm-m--m--—mmmD_sa_3B_tsmm—ml

PRÉDIOS — Hojfi 17 horaa. ru»
Fortniu. 4- (Botafofo); 17 ho-
re*. rua Doia de Fevereiro ts; 41,
Encantado
^SfeRttlÕ.- — Hòlè. ii, horas,
Avenida Coronel .Fuigeln_ló •
Raill ¦ Soaree, IS«planada do Caati-
lò. ÍMUaBoüç-; 17 horas. tu» Pai"
eaíidü n; 240. Flamengo "

— Hoje," 1- horas,
(__.W_48l.__i).. rua Luis d* Oa-
moi» n. 36; 13 hora», (Jola*),
rua..7- de Seumfcro a. 187.

MOVEIS — Hoje, 14. hor^s. rua
dá Quitanda a.. 7. : ' . >

(Continuação d* 4* pag.)_____
COMPRAI. E VENÇAS DE

PRÉDIOS E TERRENOS
.ir rgaacaaB»

/""«ASA — Compra-te um* peque-
na, só serve no bairro de Al-

dela Camplsta, que tenha de 8 a
10 metro, dè frente • 40 .metrôs
cL. entensio no mínimo, nào ee
atendem a intermediários. Negocio
direto, pronto pagamento, aesde
que sirva as partes Interessadas;,
quem tiver e queira vender podeJtoléfonar para 481496. ... > fe

_(H._789è)^Z
pCMPRA-S- c»H estilo mõder-
V/ no, nú bairro* de Botafogo.
Flamengo v- Laranjeiras, <J>m tre*
quartos, dua* salas, copa, ooslnha,
despensa e banheiro confortável.
Bm cen*ro de terreno, mesmo pre-
.cisando reparos. N&o «e aceito tn-
térmedlarlbs. Preço ate 50:0008000
— Cartas para .. 28167, no por-.
tarla désté Jornal. (H 28167) 11

COMPRO 
_ém intermediário e

pago 4 vista casa, em ótimo
éstao., d« 3 ou 4 quartos e quln-
tal, situada ém Mariz è Barros,
Colégio Militar, Maraeanft, TIJuca
ou Urajaü. Carta detalhada para
H. 21.269, na portaria deste Jor-
nal.; (H. 21.269) _

Compra-se 
um bo mterrèno eu

casa velha nà zona de Mariz
e Barros, Haddocl. Lobo, Conde
de Bomfim, pagamento & vista,
telefonar dl«s utela, .das 12 ho-
ras em diante. Fone 22-7808.'

(H 111)," jZ

COMHRA-BB 
ca** até 60:0001,"bairro Flamengo, Botafogo. —

Urgente, tel. 42-0344, daa 10 «•
13 horas, chamar pam Afonso, to-
dos os dias. (H 7633) Z

Terreno
frente para a*

Avenida* Paula e Souza * Mara-
cana, murado e calçado, preç.- ¦ 45
cintes; negocio imediato*. &' rüa
do ouvidor 162-1*». Sr. Barbosa..

(F 19736) Z

«pOLEOIO MILITAR'
xj 15,80x22, cem frei

G-opacabana — vendé-«e eu
aluga-eê caaa, * rua Copaea-

bana, a vagar,ém Novembro, 2 «.-
laa, 5 quarto*, copa, ete.» jardim
e grande quintal; terreno 10x40,
esplendido paira prédio d. apor-
tamentos; Informações pelo fele-
fone 20-3846. (H. 21.284) Z

COPACABANA 
— Vende-ee ¦ ...o

prédio & rua Djalma Ulrlch
n. 104, com doia lindos aparta-
mentoc, chavea nó n. 98, trata-ee
no Edifício Odeon, 10a andar, ea-
la 1014. Telefone 32-069».;: ,',

(F 16937) Z
T7«ST. DE SAMPAIO •— 16X44~' 

Junto ã estaç&o na rua Palm
Pamplona, vendo por 17:0008; vêr
é tratar eom ó Sr. Barbo*»; 4 rua
do Ouvidor .162, 1». andar..___ (_ 19735) Z

AJAU* — Vendo," Junto »o
n. 185 da rua Orajaú, lote de

13x40, por 28 contos. Tai-O Bar-
bosa, travessa do Ouvidor n. 23.

(F. J19.-30)' Z
AJAU' — Vend*-*e* o 

"predio

& rua Proftasor Valadares 21.
(H. 31.232) Z

MADDOCK 
Lobo — Vendo, lote*

de terrenos, em ótima rua,
com 11 metroa de frente, a 35 con-
tos; tratar & rüa S. José n. 100,
l° andar. : (H, 21.258) Z

G^

G5;

IPANEMA 
—Ruo. Marta, Qulterl»

n. 85, próximo * praça Nos»
Senhora da Paz, . ótimas acomo-
daçòes para fomllla de tratamen-
to, eer& vendido em leilão, Terçia-
teV-v., 13, &s 17 horas, entrada pam
auto, etc. (F 19606) Z

IPANEMA 
— vende-as terreno

10 x 21; & rua» B-r&u> da Torro
depois do n. 600, trata-se _ rua
dos Ourives n. 62, sob. Simões.

(F 1S862) Z

ÍááxSSMA 
— Vend-e-ee o predio

sito & .rua Mirla Quitaria 42,
multo confortável. Vòr a toda
hcia. Tratar com Álvaro Silva,
Praç. Tiradintes n. 30, Io, dot
... u 13 e das 16 ia 17 horas.
__ _ - _ (tt alí"8) z

LARANJEIRAS 
— Vendem -a tis

ponto dos bondes «le Águas
Férrea-, oa melhores lotes ds l«-
nos neste local, 12 x 40, 4 vu»
ou a praso; trator eom o própria-
torlo; i rua Cosme Velho n. 265." ' .' 

' 
;m (F U370) z

LARANJAL 
ou eítlo em Nova

Iguaaaü — Vende-ee a* mé-
lhores teísta por preços modl-
cas, a longo proso, eem Juros;
informações com Ch-lam; a- rua
da Quitanda 80,. 3.° <_n<_r. Te-
lefone 33-5751.  (H _21284) Z

MERCADO 
de predlos • teme-

nos para todoa. Urugualana,
95. Figueiredo. Sol & Cia.

(H 38439) Z,

MADUREIRA"— 
Terreno de 12

por 38. & Estrada Marechal
Rangel, esquina de Dr. Jovénla»
no; trata-se na mesma rua 889.

(H. 7043) Z
"vfiTEROI — Terreno-— Ven-
x* de-se cm frent* 4 Escola Nor»
mal com 33 x 38, esquina das ruas
B. Vasconcelos com X. da Veiga,
barato, com o Br. Alberto. Ar. Rio
Branco n. 103, 3a, aala 4. Rio.

(H 36486) X

OCASIÃO 
— Proprietário, qu*

M retira, vende por 29:0006
6 predlos. rendendo 8408000 men-
sal», informações: tel. 48-4557.

ODOB OS ftANÍOS .'— PÜdló
com grande terreno 4 rua Jo-.

sé B.nKacló n. 112, fazendo par-
te do tarreno tambem frente para
a rua Tenente Ooste. eer* ven-
dido em l«U4o p-.o-_Pat._dlo, dla
18 de OUtubro do 1936, 4s 16 ho-
ra», no local.fe , (F 13168) Z

ERRENOS no bairro dí"'Laran-
: JéUe* — A' vista e a praao

coni financiamento de cone_u-
e&o; 4 rua Jo&o coqueiro (trans-
vetvál 4 rua Pereira da Bllva 102)»
trator com F. P. Veiga * Fu» Fl-
lho. Àvenld» Rio Branco1 ,91. 7»,
eala 6. Teletonee 23-3118 e 33-
4057.- (F 13143) ÍS
mÊRRENO na Muda dõjrijue»
¦â- ^"V>ndí-««'P«rto..d*.rua:Mo-'
reobal ilW.apo-sky, ótimos lote»
4. prMtaçõea menaals de 15 a 20
coito». Trotai 4 ruo Pinto Oue-
d«« n. 134. (F .0737) ¦'.-_

fXRRENO 
lio Engenho dé Den-

tro,. ótimo negocio, 20 metro»
por 51 113 metros, peoüto a «dlíi-
car, informar oom o Sr. Gouveia,
44 úína' vila lm_Kwtoíi-t«;j 4 rua
iBorgee Monteiro n.' 167. : ^,. . ¦ (F 20805)__Z

TERRENO 
— it-tlm 4a Qíaçn —

Vende-M úò melhoí local d*»-
tèbolH*»,'.lado par da ru*..li.Un-
to oo prédio 94, frente rua-16. me-
tro* » fundo».GO metros, terreno
plojib-e. limpo;"t-_t4-»e com' Mar-
tun, '&•' AvetóTdS'Veüezuelia"43. M_
43*4541. » •¦'¦"¦'¦ ¦'''.:¦ (F' 19419) Z

TERRENO 
— Barro da. Tljuoa. rr

Vende-s* 4 150 metro* da Pra-
ça Otávio Gulnle: Frente" 4 Es-
trada da Tijuco' 20 metros com
fundos' 50 metros, plano e arbo-
rlzados. Tr»to-a* bom Martins; 4
Avenida' V*n*aueU n. 43, 2» en-
dar. Tél«*fon« .48^-4641;

_(F 19416) Z
mXRRSNÒ — Rua ' d*e~Magno-
-*- lias (Praça, Artur Bêrnaz-M,
oavea), enti- o* ns. 28 e 84, com.
10 metro* de testada po* 30 de
comprimento, 32:0008000. Ouvi-
dor 71, 2» andar, sola 7, das 17
_ 16-hora*. '* (F 19476) Z
rrERftBNO — Vènde-*e. bai-t.
x 27 x 20 n» Boplanado do Se-
nado, tratar com o proprietário; 4
rua da Alfândega n. 338, leda.

... ,- „.. ''..-;-'(_» 7134). t
nriERRENO — Veodé-a * um por
»'V."._- contos, com 18,40 metros
dá frente; 4. rua Joeé do Petrocl-
nio. Junto aò n. 93, esquino de
Barto do Bom .Retiro; trata-ec
pelo telefone 48-1278, com o Sr.
Ari Feres. (H 21143) Z

BR«_NO — B. -0*0 4«"MerIti;
. . nb lodo de Povuno ~ Aluga-
se vm bom, grande, próprio psra
cultivo de laranjas e hortaliça», e
diversas frutio, tem agua coíren-
te que' serve tombem Para orlo.
ç&o.de MllnhO»; tratar 4 rua Bom-
calo Viana n. 100. Rio comprido.
Tel. 26-4554. (F 1MT1) Z
rpERRENO, Orajaú, vendo, comx 2 frentes, zona comercial, Jun-
to 4 Praça Verdun. Pechincha, 28
contos. Urgente. Ruo 8. José
n. 100, 1» Ondar. (H. 21.258) Z
¦*—ERRBNO — Vila. Isí-ei —Ven*
* de-te, por 1-7 «soutos, maftntíl-

co lote de 10 x 50, 4 rua Senador
Nabuóo," junto e ente» do n. 13..
carvalho, Av. Rio Branco 109, 6'
andar, sala 47. (H 21301) Z
rjiERáaNÓ"'
¦*¦ ao teoxi

Ocosl&o — Vende-
. ee próximo to Colégio Mlll-

tar, magnífico lâté dé duas fren-
tos, medindo 1S_>0 1 31. Carvalho.
Av. Rio- Branco 109, 6» andar,
sal* 47. - (H 21301) Z
rfiERRENO tta Normahdia — Véh,
x de-ee com 157.000 metros qua-
dradOs, 4 margem dà estrada de
rodagem, próprio' par» plantio dè
WrahJéiMÍ.. ^le&txtvr §55»^^-3460.
t_*ENDEM-S« dol* predl-j* pe_a-

1 v gados 4 ruo Oomes Serpa 83
e 63-.V. na estaçio de Piedade, um
est& «m pinturas que é o n. 53-A.
InformaçEe.jio^mé.ao^^^y
•fríSEãs-Slí üm predio òonfortó-

v vel eom duo* «alia» quatro
qutrto*,' -om todo o «onfortoné-
Céeeorlo, tem mata uma casinha
independente. O tewno mede 11
metíró» d* frente por 53 de uo-
doe; n&o tem intermediários; tro-
ta-ee «etn o próprio: 4 ruo José
dó* Rslsn. 113. Engenho de Den-
ta-O. ',. _(R_7010) Z

VENDE-SE 
belo predio reelden^

ciai em frente ao Colégio
Militar, com Araujo; a rua S&o
Pedro n. 338. (F.19058) Z
\rENDE~SK o casa; da rüa Dlos

v do Rocha n. 85, Copacabana.
Telefone 27-2433. (H. 7005) Z

VENDE-SE predio - com cinco
quarto», duas salas, etc., em

centro de terreno de 12 x 85 me-
tros. 4 rua Co*ta Lobo n. 71. ts
chaves no tt. 73, preço 45 oonto».
Faclllts-se; Informa-se pelo. tele-
ton» 37-1930» (H. JÍ004>_Z

VENDE-SE por 28:0008000, um
bom terreno nivelado, com 30

metro» d* fr.nte por 48 .de com-
prldo; - trata-se- com o proprleta-
rio» 4 ru» Luclnda Barbosa n. 79,
armarem, .Quintlíe-Bócoluv*.

,(F. 13989). Z
Umo coso 4 rua Pe-

165, de cons-
com

\rENDE-ea. ,..
T reira NUpé* n.  _

truç&o antigo assobradada ....
cinco grandes quarto», duas gran
des sala», querto de crl»do, 12
metro* út frent* por 40 dé extén-
s&o, bondes na porta. Informações
nó n. 101, onde *e trata, dk» 6
4s 20 hora». (F Í8883) Z

TKREZOl-OLIS

rp-RESOPOUS — Varxc» — Alu-•*¦ ga-se ou vende-se moderna e
esplendida caaa; Informações da-
talhadas pelo telefone 26 0617.

(H. 7633) 33

ILHAS
¦—i-n———————_—=—=_*_=_

TLHA DO GOVERNADOR — Alu-•*¦ gt-£_ uma casa. com ezplen-
dida vista para o mer. com tres
quartos. Mias e mal* depende nelae
tgua própria e todo o enforto.
aluguel 3008000; 4 rua Comenda-
dor Bastos n. ' Ponto final das
ônibus de Freguesia, lnformaçõe»
pelo telefone 22-8417.

(H 28551) 37

pRAÇA DA BANDEIRA —
Terreno — Vendo eom

doas frentes, próprio para
apartamento.. — Preço de
ocasião. Negocio urgente
45 contos; i rua Sio . José
n. 10., Io andar.

(H 212.0) Z
•pEQUBNO PREDIO — Rua Dol*
* d* Fevereiro n. 41, ser* ven-
dido em lell&o pelo M-rçol, Hoje,
Sexta-feira, 4» 17 horas, cm fren-
te ao mesmo (S horas).

(F 19697) Z
T.UA IBITUBUNA — Vende-a

382O m3 de terreno com grande predio próprio para grands edl-
fio-çõe*. cosa de saúde, industria,
avenida etc, tratei¦ 4 ruo 1° de
Março n. 43, 4", talo 1, oom La-
farette. (F 19588) Z
CTA. Teresa — Vende-M gran-i-3 ds oaaa própria poro famlll»,
colégio ou pens&o, tendo multo
terr.no, que poda ser construi-
do: ftclUta-ie o pagamento; tro-
tor pêlo tíl-.fone 23-7563.

(F 17371) _g
SAU'DE 

— vênd«-ie prtdío. dols
pavlmen ikis. proximo á rua

Sénsdor Pompeu; rend: 6106, pre-
ço 45 conto»: tratar com o pro-
prio; 4 rua SSo Joeé loa. 1».

(H 7720) Z

VENDE-SE 
ôtlmo terreno pronetó

para construir, quilômetro 1
da Rlo-S. F-uló, 4 ru» Andrade
Ariatijoe.n. 223», lote 6, «altar 40
bonde no Campinho,.... eço 8:0008
em préétoç&o de 608 mensal 1 tra»»
ta-se eom o sr.- Barreto, i rua 1°
dé Mario 100, 1*». Tel. 23-1853.

(F 18326) Z
duo* casas, sendo

uma pato negocio e outro po-
ro familla, preço 13:5008000 •
outra 14:6000000, trata-ee no rua
Dr. Leal 163, Engenho de Den»
tr4. (F 15856). Z

lrt£ND__-J

VENDE-SE 
um barrocko, com'

terreno, medindo 8x64 mfr
tro*, tendo atua, lua e esgoto.
Prsço 13;0008000. Ru» Con»e-
Ihelro Correia 04. V114 laabel.

(F. 18.171) Z
IltDE-SE umo moderno coso

pora residência particular,
oom ou aem mobília; 4 rua Se-
nador Vergueiro n. 188. Pôde *»r
visto 4M 13 4* 15 hora*, dlarla-
mente. (F 34628) Z

VENDJ.-SE 
* caao 4 rut Maria

Rodrlguée n. 84 e 88. com
todo o conforto; tratar 4 rua Jo&o
6llVa. n. 253. Estaç&o de Olaria.

(F 20860) Z

VENDE.SE 
ou aluga-ae unia ca-

sa em Correia*, com quatw.
quartos', duos salas, cto., 4 Avé-
nida Nogueira n. 41; tratar pelo
telefone 22-1088. . (H. 7353) Z

VÊÍTOEM-SE 
dol* bons prédio»,

eonstruç&o antiga, bem loca-*
Usados, 4 rua Vlacondeséa de' PI-
roesinunga n. '77, moradia de fa-
mllla e o n. 79,ocupado eon} tx-
moaem de ecece e molhados, e
moradia para família nos fundos,
tacendo esquino oom 4 rua Mato-
ainhoe, pa.» informações com o
Sr. Queiroz; 4 rua Duque 4e Ca-
xlas n. 15. — Vila laabel.

(F 20934) Z
TTENDE-SE uma ca»a"na,'*, rua'~ Palm Pamplona n. 29,e*ttçiõ
do Sampaio, com tres quartos,
dua» ealas, .porão habltovel, inata-
laçto a gae, com 12,50 frente por
40 de fundo», centro de- terreno,
perto' da-- «sstaç&o; trata-se, na
m«sma. .1 ;.,.,___.;, fe (F 18291).Z

VÍSNDBM-B_'dua* 
et—m Jun-

. t__ ou «epeiadas, cóm.: átimos
cômodos, luz elétrica, terreno de
20m po; - (Om de exten»&o, de-
fronte o eetaç&o de Pavuna, fo-
clllto-ee o pagaiamto, 4 rua Ama-¦aonae n*. 16 e 18, tel. 28-1314.

(H 7388) .15
\rENDE-SE uma dtlma c_o 4*

;'" í cotnodCj» em bom estado, com
enorme - terreno; 4 Travessa" Na-'
Varro n. "59, preco 90 contos.¦fe ¦-_-... ¦'.'.- -'.'¦;" (F_19349)__Z."ÍTENDIM-SE dois' predlos comv gTtnde terreno arborlsado,
bastante ogua, em local saudável,
oom-bonita vltta para o mar, ten-
do dois quarto», duaa aãla», coei-
nha e e»t*o alugados, na rua VI-
leta na..31 e 33; trata-se oo mes-
mo ruo n. 29, fim da Unho dobonde de S&o Januário.; (H..211*8) Z

V_s_k-se uma ótima cos» na
tràvéaie Propri4 n. 21, Meyer,

Íunto 
4 ruo Hermengarda.n. 161»¦reçol dê octsl&o,' d4 renda ds 4008

mensal». Ver da» 12 xxs 17 .hora»;
_____..  (H. 21127) Z

f TÉNDÊ-SE o esplendido predio: n. 53 da rua 8. Salvador (Oa-
títe) «som 3 pavimento dividido»
poro,.família de tratamento, ,.po-
dendo. -*r facilmente adaptado
para colégio. pensio .ou qualquer
instituição que necé-tlte de am-
pios ealas e quortos, no pavlmen-
to terreo, existem instalações poro
um tmbultt ¦.¦::; *»t4 edlfloado
num terreno de 11 metro» pór:76
metro*, preço .190:0006; facilita-
te o pagamento. Aceltam-ee pro-
peste*. Negoelo sem Intermedia-
Ho. Intórnuçõíe p»W teletohé .««>
69«7. ^_(F 18802) Z
ÍrÍ_r*ÕK-SS~".u_a nova,. •: boa
V coèa oom 4é_* qUs-too, *al4

etc, a dli—élro éu» pttao, na rua
Sousa Lobo. n. 21, antigo 3. Esto-
ç&o de Ramo», esta rua começa
«i.Wd.ri-.W»^ z
-rr____>E-as umo casinha, cõm

oal», quarto e ooslnha, qulnt».
bem pb_nt»do e bem feehado, >
doU minuto» da estaç&o .de Nilo-
polis, 4 rua Dr. Mario Monteiro
nfe 42; píeço 6:0008000; trato-»*
So rnesmaT^ *¦¦ (F. 17994) Z

VENDE-SE 
um ôttmo prodlo, em

centro de terrtno; ver. e tra-
tar 4 rua Souta Soíla n. 72, UM
10 a» 17 horas-.. (F,.. 18Q0Q) Z
tttibtob-se um"predÍõ~*lto-•' riio

- V. Eleone de Almeida n. 30; tro-
tor 4 rua Santa Soflá-n. 72.

(F. 17999) Z

VENDE-SE 
üm" terreno pronto

para edlflcar, medindo 10 X
30 metro», na ruo sargento Elnto
de Oliveira, enSesoj ;»»•...- í140, e*tàc&4-d*Ron5l»*i;'trata-»e 4
Estradando Pau Ferro *•;;593. Jo-
CM8P0gu4. ¦¦.. .:(!-_,¦ 67_)_jjl
\Yi__b4-8E umo com oom, tre»

quarto*, duo* «ola»; 4 ru* Agé-
nor-Moreira n., 108, balnp Ando-
rol. -,, /• ,fe-<H- ") Z

VEÍÜDK-SE'"m-tnlilco. 
' íótè 'dé

terreno 16 x 53, frente para
três ruae, com ura» jiequeno ctea
__cem-«;ini!_íul<—. O'tlmo lugar
poro qualquer negoelo, avenida ou
Wu&tola, oguá e luz. Ver e tro-
to» 4 rUã Ànim» n. 80. F4rada.de
Luci. (H 3114?) Z
\r_NDE-SE uma Vila - i*òm' - três

v «»es rendendo 3008000 men-
sais, por 30:0003000, metade 4
vista e * outra metade: como ee
combinar. Informações oom o Sr.
Mario; 4 ruo Leopoldlna Rego 32,
t-.a»a_-;. (H .au4i)_z

BNDE-SE'uma caso e grande
terreno, 4 travessa Afonso nu-

mero 38, Tijuea, com( o progrlo. 
g

V~i—KNDE-BE 
umo cotâTcom dói»

quartos e duaa salas, pintada
de noVói terreno de 12 x 35 «ie-
tro»; com arvore» frutíferas e n&o
falto aguo; 4 ru» Domingos Frei-
1. n. 49, junto 4 estaç&o de.To-
do» òs Santo*. (H. J10M)_Z

VENDE-SE 
uma co«á~4-rua Oe-

neoio de - Bortros n. 420, em
Del-Oietiaio, subúrbio da Linha
AuxlH_r.¦¦'.-¦ (B 7679) Z.
\r-_NDE-SX 

"o; 
predio da rua Mt-

v guel de Paiva, 13, Catumbl,
com dole qw»rto* e duas cala», ba-
nhelro c-mpleto, cozinho" et*.,' —
Construç&o moderna; Trator; com
No-clmerito, 4 ru» Dono Zulmlra
h.» 80. " (H 28663) Z

VENDE-SE 
umo caao em BonãU-

COMO, 2:5008000; treto-se 4
n» senhor dos. BMeoe n. 266.

(F 20272)_Z

V" 
DE-SE o terreno do Avenida

Suburbana n. i048, mesmo na
Mttç&o de Dél Castilho medindo
medindo de frente "* O0x:io * oe
fundo» e lgutl largura no* fundo*
próprio ptra construir uma aveni-
da com 44.oaaa* dé saio. quarto,
coalnha, banheiro; para operário*
J& tem uni» planta; tratar 4 ruo
do Constituição tx. 44.

 lxIJ8105)_Z
^rENDE-SE um ótimo terreno

v ptxim. vila, medindo 21 x J03.
no ruo Marechal Bittencourt 133,
Estaç&o do Riachuelo: tnotar no
Ed. Nllomex. Castelo, eala 310.(F19S16) Z

ENDE-SE o predio do rua" Ba-
rio de Cotéglpe. com 8 qua;-

tos, duaa salas e grande quintal,
para Infonnaçõe» na raunn rua
n. 38, oasa 1. Vila Isabel.

(H 28135) 8

VENDE-SE 
um bungalow. eon*-

truldo a 4 anoe, com var«n-
da. dols quartoe. duas salas, co-
sinha, banheiro, aquecedor, fog&o
a gâs. etc: & rua Nisla Floresta
n. 100. An«!nral. (F 7305) Z

VENDE-SE 
o ótimo predio. dó

rua Marque* de Sapucal 366,

Sio 
preoê d* 40:0008000. medlon-

um «inold» 8:000«»<^. .^oto-e»
no local. (F 31323) Z
\r_N_jilM__s po.- 3Õ0 contos dol»
V bons - predio» . edlf içado» em

grande terreno e mal» um lote de
terreno 4e etqulna, frente Ptr»
duo» ruaa, próximo eo poeto 6,
em Copacabana, magnífica ares
para grande arronho céu; trotar
diretamente <**». A-énw* f>*S&O Joe* n. 56, loj*. (H 2»404) Z

ENDBM-SB por 15:0008000.2
cosas, em centro de terreno,

uma 7:0006 * outra 8:0006", Junto,
oo* bonde» E. de Dentro, 'freto-
se 4 tua Francisco Zleae n. 60.
Pilar*».  (F. 84.837) Z

IINDEU-OX dol» bon* prédio*
4 rua Bor&o de 6&0 Francloco

Filho n. .1*6 e 900, preço 40 «son-
toa. Tratar 4 tuo do Quitanda 87,
loandàr:6.Boeelll.fe(H7TM)2i

VENOtMx-a aportomentõa, ave-
v nida», predlos p*r» em.bol.xo-

do*, reUdenolas, renda, terreno»
em todo*'-o* bairros * pata todoa
oa preco*. Foelllt»-*e pag«m*nto»
com 50 <>'• a vltvta • o r*»ttnte *
Jures módico» «votwt hipoteca* com
direito o, resgate ou amoitlaaç&o
em qualquer tempo «em bonlfÍca-
çto. Tratar; 4 rua do Quitando 87.
1". S. BQ-elU. (R 7700) Z
X_r_nfDK-Bt em aonta Teresa 6ti-

v mo caia de apartamentos de
construç&o moderno, rendendo 32
conto» por ano. Tratar & rua do
Qultand* n. 87» l» and. S. Bo«Ul.

¦ ¦ . (H 7710) 2
•«rBNDX-SE- amplo caso, isolada,

v duts sala»,- tre» quarto», g4s
e lus, porto habita vel, terreno 11
por 64: 4 ru» Santos Tltsar» 147.
Trator no n. 187. Preço 26 contos.

(H 21108) Z

\rBNDE-SE a casa d* rua D. Ml-
v nervlna n. 52, «»m tre» quar-

to», duas eti—, etc. Preço 35:0008.
Tel. 48-3728. (H 7578) Z

VENDE-SE 
umo bea caaa réfcr-

mada a pouco, cem quatro
quartos. duas salas e corlnha,
ver e tratar 4 ru» Roea Sal&o 8.
Camerlno. _______ <H all*?> z

VÈÜDE-SE 
uma easa ém pfíõta-

çõé* de 1508 mensais, cem en-
trad-i de 2:40011: tem doia quarto».
caia. cozinha. \Y. C «gu-> é lu-;
trata-se 4 rua Estrada do Qui-
tui«TO 549, entre Cordovll e Brrr

de Pina. (F 19503) Z

AUTOMÓVEIS USADOS
O mal»'variado ttock, de diversas marcas, modelos • tl-

po». Vendemos a preço de oeasl&o, 4 vista * a longo praro.
RUA FIGUEIRA DE MELO 232. T. 28-1697

¦ ¦ 
'_____ (F 6728) X- 1

M. 

.:, _ A mXis moderna escola
/__-. **_*" tmW §**____} __ ¦—I PAK% MOTORISTAS
^> | V_J/ |^[ _P% Irl Curto de direção em aa-

tomdvels,
profissionais, especialmente senhora» e sehhúrltas. para amadores e

71 -- Praça Tiraden*.» —r 71 — Tal. 22-4777
:•¦¦¦: -.'.- /.-'','.:. (F 6876

AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES
Estado de novos, vendas a longo praso

Praça Cruz Vermelha, 40 (antiga Vieira Souto)
y' ' ¦ ' "' 

, fefe-¦"¦'¦; ¦'¦:. : ..' (C 563B3)-.X 1"

VENDE-SE por 10:5008000 uma
boa caia, 4 rua Guarani 86,

próximo 4 estação Quintino Bo-
céiuva; chaves a rua Vital s. 51.• (H. 31.190) Z

VEKDE-SE 
uma cata cotn dole

quartos, dua*. talaa, por oito
contee, 4 rua S4 '363; Encantado,
Com 66 metro* de fundos; toata-
ee 4 rua GrégoMo Kéve» 67, En-
genho Novo.  (H7671)Z

V" 
ÊNDE-SE na eêtaçSo de To«í<j*

co Santo», pur*—o 4 rua Té-
nente Cosia Viana, bõá casal cora
dois quartoe, duts ealas e mal*
dependendo». Bua Ouaraiba n. 14
Chaves e mais Inlérm-Ç-es no 33.

(H 31184) Z
TTKNDE-OT um predio .oemft_--.~. vel com dua* eaaa», .aal* quor-
toa, banheiro, copo, continha * mota
quatro quarto- lndeoendente*. ter-
reno de 16.1|3 metro* por 67 de
fundos; * rua Joto RDdrlgue* 43,
«*taç&o d* B. Frenéiscó Xavier.

(H 7685) Z
10:0008 —'¦ Vénde-»e ".mt. 

grande"*• caso, .«-óm três qu-rtoe. dúaaaala», duta cozinhas, privado, luz,multa agua e terreno de 0 x 33,4 . rua Tomar ; liòpes 37, tr»n»ver-sal 4 Estrado Vicente de Corvo-lhe. Bonde Penha e Madurei».:'¦"" ' ''¦ '¦¦' '¦• 
(F.' 17.175) Z

o:0008 —^ "vêntle-ée 
um terreno" 10x100 com uma iasinha; 4rua Leccadia 316, Realengo, tra-tar ¦¦".- Rosário 104, a», andor,Dr. Blldjbrando. (F 18813) Z

COMPRAS E VENDAS DE
SÍTIOS e fazendas

Leiam no suplemento
de domingo a secção "Vida
Jos Campos" do JORNAL
UU BRASIL e façam suas
consultas ao respectivo re
latwt. 

'

pHEVROliET, 6 cilindro*, phae-V ton, vende-se ou troca-ãe pórUmouslne, metmo de duas .por-
tas. Rua do Conceição n. 18-A,
oom Bllva.' Telefone 33-4418.¦ . . ¦ .- (H. 330J X 1
CHEVROLET de 1933 cora

quatro portas, .uxo em
estado, de novo. vendo nr-
gente, preço barato; á raa
Mariz e Barros n. 336.—
Telefone 28—4133.

(H285S9) 3_1

D. 
X. W. • limõusine Fòrd

1881 — Vcàdnn a» per pee-
ço «le oe**14o, aceltando-«M. em
-oca, barata on phaeton econo-
micos. .Tel. 37-8355.

„ (H341). XI"TJKW-— 1886'---Vende-a* a pro-*r to, em ótimo estaclo. (Trans-f.rencla de contrato.) "Ver no
Posto de Estacionamento da rua
13 d* Maio. AÜtO 17.688.

(K. 31.330) X 1

F3RD 
V-8, Umouslne, 34, luxo,

de 4 porta* • phaeton dó mes-
mo' ano; ótimo catado. Oarage
Royal; rua" Senador Dantas 118.

 (H. 138) XI
TTKJttb dombie foetón, em perfeito~ ' estado, particular vende ur-
gente; ver 4 ruá Sete de Setem-
oro n. 200, com Abel.

(H. 766») X 1
piORD V 8 — 1068 — de luxo,
-x 3 portos, em magnífico ea-
todo. vende-** bwotlstlmo ou
ttoca-eo; 4 ruo Frei Caneca 84.

(H 7741) X 1

SITIO 
no Alto do Boo VUta —

Vencl-j-ee todo ou *m lote», 4
6:0008 coda lote», trotar 4 rua
Joeé Bonifácio n. 183,'Todos òs
Santos, telefone 39-4338.

(K 28461) Z 1

SITIO 
— Vende-dt no Pavuna

. com 3 alqueires, agua, 700 pés
de laranlelras e outras fruteiras.
Preço 33' contos. Tratar 4 rua
S. José 100, 1°. (H 7736) Z 1

CHÁCARA 
PEQUENA — Oompr».

•e, perto do cidade, a presto-
?óes. 

Cartis poro F 13865, ns nor»
ártadést* Jornal: (F 1386») Z 1

RANJA eni Petropolis, — V«s_-
da.se uma, em Itaipava; tem

óthpa residência e fico próximo4 estao&o; procurar 6 Sr. Cásté-
lar. Edifício Nllomex; 8.° andar,
salas 80814; das 13 as 18 horas.

(F 18037). Z 1

NOVA 
IQUASSÜ* — Vende-ee

sitio" neste local, coro uma
plantação dé 8.000 laranjeiras, em
franca produçSo, as melhores ter-
rta, bóa estrada de rodagem, onl-
bua 4 porta boa ogua, caso gran-
de; luz e outras benfeitorias, pre-
ço de ocasião. Cartas paro F. 17913
no portaria deste Jornal.

(F 17913) Z 1

VENDE-SE 
uma fazendinha em

Paulo de Frontln com boa
cosa, venda de verduras, •-nas,
leite, 55 cabeça de gado, animais
de sela, carroça e charrête, oves e
porcos, vende-se ou troca-se por
predlos; tratar 4 rua do Harmonia
33. !~ 18869) Z 1

AUTOMÓVEIS Dk OCASIÃO

AUTOS 
de passeio e carga, vén-

do, troco e compro de pór-
ticular, recebo em consignação
com o mínimo despeso e facilito
o pagamento; 4 rua Vltcond. de
Itauna n. 461, telefone 43-2003»

(H. 31098) X 1

F°2

AUTOMÓVEIS, 
só com Coelho," 

pois vendo barato, facilita o
pagamento, tem grande "stóck"
ae carros qüosl novos, etc'. Rúa
Hilário Oouvela 85. Copacabana.

(F. 17.950) X 1
A UTOMOVEb Ford, .próprio paro"•lavanderia, açougUe. etc, eom

carrousserlo fechado e estado de
nova, vendo' urgente. Rua Hilário
de ; Oouvela 96, Copacabana."..'.,. (F. 17.981) X 1
A UTOMOVEL-AUBURN — Ven-

xx. __-se por preço módico; 4 nu
Toneleros .330 — Copacabana.. 

(H 31310) X 1

AUTOMÓVEIS pa^o todo o pre-
ço, vendém-ae fechados, ober-

toa e de cargo; todoa garantidos.
Ettrada Marechal Rangel n. 77.
Oarag» Madureira» (F 17949) X 1
OAJRATA Fbrd 31 — Venda-te, a

-*->. Avenida Henrlqu* Valadares
n. 74. (F. 18617) X 1

BARATA 
Orisler 63, vende-se,

oompletamente reformada —
Preço de ocaslOo; 4 Avenida Oo-
mea Freire n. 91 (H 7436) X_l

BARATA 
Chrlaler — 'Vende-Se

uma em ótimo estado, bem
calçada, por 3:5008000, o vlata,
faellita-se tombem o pagamento.
Ver no posto de estacionamento
da rua 13 de Molo, licença 18.116.
Recados P. E. F., no •oorltorle.

(H 31156) X 1

BALILA— 
Vende-se, luxo, quo-

tro portas, como novo: Oorage
Royal, Senador Dantas n. 1161

(H. 130) XI

BARATA 
HUPMOBt-E — V.u-

. de-se. tipo 20, em perfeito es-
tado, pintura, capoto, pneus no-
vos; preço de ocasião. Ver e lro-
tor 4 rua Maria e Borroo n. 353.

¦fe''.'. (F 17916) XI

BUICK 
Double Phaeton, bem

calçado, com quatro pneu» no-
vo», licenciado. venda-se por3108000; à rua Cario» de Carvalho
n. 83. (F 19648) X 1

JTORD de 1931 — Comple-
tamente reformado ven-

do muito em conta; & rua
dò- Bandeirantes n. 5, lo ja.

fe (H 28540) XI
«D V 8, 1934. perfeito esta-
do' de Coaservoçoo — Vende-

ae 4 Avenida Marechal Floriano
Peixoto n. 14*.. '_ 

(F 17822) X í

FIAT, .809""— Vende-se,"ótima
maquino * conservação, mui-

to econômica; ttl. 27-1821.
;; ; 

':''" ¦ fefe _. (C_58388)_XJ
11.MANN, *'portas, J 200 quilo-
metro» com 2ü litro», motor

ótimo, . pouoo rodado, comprado.
novo,, pelo.atual dono. Vendo-por
7:8008. Pedro Américo 70, gara-
ge do Catete 63, Tenente Perl —
Tem coberta de lona inglesa.' ¦¦- (U 271) XI

HÜD30N .6 -iJ-.'.4._>orta»,,35,• es-
.todo dé novo, luxo, vende-se'

urgente. Rua Hilário de Oouvela
n. 95. Copacabana.

(F. 17.952) X 1
T IMOUSINE Fiat, vende-se limo,
AJ pequena e. bem .conservada.
Preço de ocasião. Ver 4 rua Bento
Lisboa 116, com o Sr. Castelo.¦_2 (F. 18.914) X I
¥ _íOUan_E' —. Troca-se pióir¦a-' carro aberto ou vende-se, umo
de quatro portas, fts 160 quilo-
metro»'oom 20 litros, quaal novo
e bem calçado. 0'tima oportunl-
dade. FóclUta-se. Dargó do Mo-
chado n. 37. Oarage.

_ (H 31306) X 1

VENDE-SE 
Ford"V. 8 de 1936,' em

perfeito estado, rodes duplo*
pneus novos, oarrosserle reforçado
chapeado, preço mínimo 12:6006.
Inforenaçõefe fone 23-2736.

(F 18952) XI

VENDE-SE 
Ford V-6 de 193£, em

perfeito estado, rodes duplas,
pneus novos, canroeserle reforça-
da, . chOpeada; ' preço minlmo
12:3003000. Tal. 23-3736. .

 _ _ (F 18953) X 1

V-8 economico-J8^^
Ford V-8, i portas, calçado de
novo, filtro de gazolina, pintura
novo, Corburodor especial que per-
mlte andar 140 quilômetros com
30 litros e outros melhoramenwM
— Faclllta-se o pagamento, -ra-
tar com Osvaldo — Edifício Nl-
lomex 6o andor, eelo 613, doa 14
4b 18 horas. .<•' 1B988) X 1

< i»» ...... --_-.. í;;.... pa?_V carro p*r.'«ii'f.r ou camlnhllo,
esm tnulía.nratl».. Telefonar pa-ra 43-3833, Sr. Aurélio. '.

. (H 2-1224) X 1
/-|FERB0E-^SE um. chauffeur ha-x* bllltado o dirigir oarró parti-.cular, tendo carteira do Distrito
e do Estado; .dá-se boas referen-cias Telefone 37-8063

(H 7418) X 1
TMIECISA-SE de um 

""òhaiifféur,
x «lompetente, para earro particular. Respostas - para. F.-17738,
na portaria deste Jornal, indicah
do Idade e dando referencias.

, (F. 17736). XI

ANDliAIB

pAES P»9U_N_3_-"— vendem»•Vr se filhotes cem 3 meses, côr
linda, léBitlmo». Tel. 27-5852.

. '. (H 7734)' X 4

AVICULTURA

OFBRBCTE-BE um Jardlnelro-por-tugut» de mela Idade com
bastante - pratica de J4«ilm e hor-
ta «, lavagem de automóveis; tra-
tar pelo telefone 42-0127.

(H 7740) E 5

VENDEM-SE pinto» Léghorn, 4
.rus Or»J»ü n. 36. Telefone

48-1808. , , , (F. 20.813) X 6
pintos". Legíiorâ»

com »el» dias 4 lt-OO: 4 rua
Orajoú n. 36, telefone 46-360(1.

(H 30466) X 6

"\r_ND_U-J
v eom sal

QUIROMANTES

Atpnpan ' —-Querels saber daAtenção . yma,..:aotU « úeL,
vossa vido? Visitai a celebre qui-romonte Mme. Zllda Wlleon, elo
compromete-se o esclarecer ce fa-
toa mal» Importantes do vida¦___-'
man». Sol» infeliz com ne» fs-
milia ou nó comercio? Necessitais
descobrir algo qué vos preocupai
Querels fazer voltar", poro vosso:
companhia e.Iguem que sc tenha
separado? «Querels alcançar 'bom
emprego e prosperidade? Fazer
tirar o embriaguez de alguém, tra-
ta enfim, d'- codo;. oe casos; que
voe po&sj_m lntereas&r e garante
cs seus trabalho» em qualquer clr-
cunztancla, acha-se a disposição
do respeitável publico;, 4 ruo 19
de Fevereiro n. 60. Cor—ulta..:
36000. Horário das 8 4* 18 horas
todos oa dias» JH 7770) X 10

jyrEuicos e farmaoeuí.^ js*— K*n «nbui da Central.vcr.da-se uma Farm-.vo. .;-n«
para clinica, facllltando-se c -ia-
gamento por motivo do proprle ia-rio n&o poder estar á testa do ne.
Sócio; 

tratar no Farmácia BaianoAv. Mem de Sá n. C78.¦ (H 31312) X13
T>ENSAO bem afreguezada com-.x salas'- e quarto, vende-se ba-rato em bom ponto, preço • l :500a4 .vista, 4 rua Marechal Floriano
80, «obrado, trata-so cííâ 8 ís )e das 1* 4» 18 horas.
_^  . : __, .11 19732) .Ç 12

Quitanda' 
—"vende-se"\ima n-

vre e desembaraçada, ó motivoé o dono : ter outros negócios; 4rua Voluntários da Pátria n. 187.'¦ ¦ ••' '-"¦¦¦ '-. "JfH- 7SD4) X 13

QUITANDA 
—~Veride-.e lima li-

vre e desembaraçada.. .;___xi_do bom negocio, tem boá mjjiia-
da e.nao pagafealujuel-, in,f__'i 'na
mesma: á rua Pedro Alves-n. »63.'(F'.1778Ò.)-X 

IS"'
QUITANDA — Ventel.se uaiá' por~* motivo de doença, à rua Pa-
dre, Miguellno n. 6,. Catumbl.

(H. 21006).- 12
r\ UITANDA em um ponto ótimo,v* Vende-se ã parte de um'sócio,tudo livre e desembaraçado, á rua
Bsnetlilò Hipólito n. 111. .' .¦ .. - -,. (H. 7378) X 1»

QUITANDA 
|— Vende-se óu ad-- inite-se um sócio; qüe tenha

pratico do negocio, no melhor
ponto de Copacabana. Para In-
formar, ho Mercado Municipal,
rua 1 n. 13, com O Sr. Felipe.

. (H. 316) XIS
rAUITANDA — Vende-se umaVo* com todos os Impostos pagos,
preço de ocaslRo; tratar á rua.
Grão Pará n. 63, Engenho Novo.-•'¦'•  '¦¦¦ 

 (H. 15) X ia

RESTAURANTE 
— Vende-se iivr»

e desembaraçado, licenças pa»
gas, faclllta-se o pagamento, •
motivo oe dlr4 oó pretendente;1 .
tra Ia-se 4 rua Portela: n. 7. — '
Madureira.. (F 19651) X IS .

\7__n-EM-SB carece próprios pa-
v ra a praça, Buick 28 e um

Estax tipo 29, um Orahm Folgo fé-
chado, 4 porta*. Hudson turietno,
uma 29 4 uma 28; c_ninh6o Ford
29; facilitando-** o pagamento em
piesH-çóe»; vor e tratar 4 rua Sto
Cristovam 334, próximo 4 Fraco
da Bandeira. (H 154) X 1

VENbEfeSE. 
íaclüti-se ou troca-

se um Chevrolet de 1933,e um
Ford de 1834, todo* de quatro por-
tas, em ótimo estado. Tel; 27-07",
Alberto. (H 7609) X 1

VENDE-SE 
Auburn Catorlolet

'Conversível. 5 lugares, perfel-
to, vistoso, do Corpo Diplomático.
Ver na Gei«ge Texeoo, a praia do
Flamengo; tratar da* 10 4s 1- ho-
ros. Te". 87-3667, Sr. Romeo.

(H 7696). X 1
TTXNDE-SE um' automóvel Stu-

v debacker licenciado, pora a
praça, cotn copas, cadetrlnhas •

?neuo 
em perfeito estado. Preço

:60O6 ver ná esquina de Correia
Dutra, com Oatete, onde foz
ponto. (H 353) X 1

um automovei Dod-
ge Double-Plhaeton, 6 rodas

de arame, chapo particular, preço4:5008000, wr e trator 4 rua S*o
Joaé n. 06. <B__*!K_*.>_X 1
«_>:5006 — Barato *m bom estado-* de «xxn-ervoç&o — Trator oom
o Dr. Lobo; 4 rua Moncorvo Fi-
lho 34, das 13'ís 16 horss.

(H 7141) XI

_nBrílJEHV tn tx,

BICICLETAS. MOTOC1CL08.rte.

O.Tf-iliin «**b- »utomov»ls, odl-urtull° . tamentos, e-luçao
Imediata, comp» , venda*, conal-
gnaç6e* sem . jesa: ^ Avenida
Oomes Frélrc 18... 32-8771.

(F 3184) X I
r-HEVROL»T 9-4, luxo, 4 portos^ e Ford V-6, llmoutlne e phae-ton, vendem-ae. Oarage Royal,
rua Senador Dantes n. 116.

|(H. 139) X 1
pHEVROLET 1934 —' Vendé-sev-^ um. duaa portas, quasl novo,
pintura, pneus e éstuf. novos.
Tratar na Oarage Estrela, rua dos
Cajueiros, travessa Bar&o de Sio
Fellx. (H. 38.352) X 1
pHEVROLET — 1834. 4 portas.V pneus novos, perfeito estado.
14.000 km*., vende-se por 18:0008:
ra arcar Iu_tar e hora P-lo telt-
fone 29-3516. IH. 31.188) X 1

fxiCl—SfTA pc*»ul_do bicieleU
xs próprio, oferece-»: pora entr*-
gar volumes • e_comend_». dos 10
os 17 horss, no* bairros «le Copo-
cabana, Ume e Ipanemo é nora 4
cidade, telefone bara- -'3.-4*186.
Rcmeu. (F 17741) X 1
rpRICIOIJra — Vendtm-te dolt¦x *'Juery", em perfeito estado,
llotnolados, 4 ruo- Demetrlo Rl-
beiro n. 140. (H. 105) X I

VENDEM-SE 
duu bicicletas cm

ótimo estado por preço bara-
tlartnao; 4 rua Senador Dantas 75.

(H 38583) X 1

"CHAÜFFEUBS', MECA-
NICOS. ETC.

A QUEM precisar de dols lava-
**• dores dt carro particular. Fro-
cura-los, per favor, das 8 horas da
manhã as 9 horas da r.Mte. pêlotel«fon* 26-43*7, Antônio Gomes
Mirtlnho. (H. 65) X 1

CARMEN 
— QuIiroQii-nte e clen-

cias ooultas. Revela o segredo
humano pela grafotogta a pslcolo-
gia experimental. Tnabolho de
transmissão de peoaan-Mrto. Li
toda atina das neesoaa pela qulro-
iniancla cientifica. Consultass so-
bre qualquer sentido particular e
cosnerciial. Ttra honoscopos som-
pletos. Atende todoa os dias dos
10 t— 10 horas, menos aos Domin-
gos; 4 rua S&o Joeé n. 70, .«
andar. Telefono, para 32-7906. ,

\_^_ . (F 17795) X 10
Mme. Schmidt "/"^jf;
romancia • g.-afologlo, <omprc_e^
te-ae a ee<>l»e»_er a vida, passado,
presente e luturo de toda e qual-
qu«a' pessoa que o desejar. Trata
sobre qualquer assunta que o
cliente desejar seja qual' fór o
sentido. Atende diariamente etnsua residência familiar das 8 horas
da manhfi até 4» 8 da noite arua Foraibo n. 56. Praça da Ban-
delra.; Conj ul ta 3-000.

 __ iF :&r»<_) x ir
TiyiMa. JOSEFIír*-"—-(.uliomíníú*VA cic.-lvidente, cienufes ocultas'-¦' sãos de estudos e pratica. Coa-_ults_ sobre todos os a&süntos com
a máximo exatidão. Atende dian--
mca*t fias 10 os" 19 hora, Prevme
que mudou-se, «lo. rua. Machado
Coelho 10, para rüa Campos S.lcs
127». próximo 4 rua '1-arla eBorros.

fe ,.fe . . (Hl 39831) -X 10

."DESTAUiRANTB em bom ponto,¦ã* com fregueirio limpa, em lój»
e sobrado, magnífico e longo con-
trato, vende-se cu «celta-se so-cio 'com capacidade para dirigi»
Ver « tratar no Mercs «Jo Munlíil-
pai n. 164 a 70. com Valadatea.

 .__fe _ ,"'.'.' 1H.TO27I X 13

SALAÒ 
dè barbeiro —1 Vende-*.

o melhor da lapa, deli» <_e
ordenado 8006000, o motivo 4zahgá dois eocioe, preço de ocasl-o_
4 rua Joaquim Sil» n.' 84.

IP 1C30.) XIS

MME. 
ORIENTAL — Qu:r'-.-._r-

te cientifica, grafologa de ta-
mo, e ciências ocultas. Notável no
acerto de s-v.s profecias. Tira
horóscopos. Atende todos os dias.
Domingos e feriados, à rua Ma-
ria e Barros.n. 353. Tel. 28-3788.
.-;.-..-..  (F 17796) X-10
Mme. Thère Deslys,£^
telepata, elogiado pela Imprensa
carioca e mundial. Ela sabe vosea
vida! Praça Tlradentes 68. tele-
fone 42-2283, l.o andar.
__i Kr' 20304) X 10

QUIROMANTE 
espirita: perita è

assombrosa pelas linhas dss
mao* e pelo toque' do pulso, tra-
balhos garantidos e infalíveis; 4
rua Hermengarda n. 123. Mever.

(F 19461) X 10
ÜIROMANTE- -— MmeTJõãnã

grafologa compromete-se a
fazer qualquer trabalho por mais
difícil que seja. Querels saber devosso vida? de vosea sorte? Visi-tal a celebre quiromante: ela con-
to com a maior clareza oe fatos
mais Importantes da vida huma-
na. Sois Infeliz em vossa família,
no comercio ou necessitais qUe se
descubra alguma coifo? Procurai
Mme. Joana que garante, seus
trabalhos; 4 ruo 24 de Molo 293,
bondes de Piedade , Engenho de
Dentro, Meler e diversos .ônibus
4 porta. . (H 7631) X 10

O ECOS e molhados 1—. Vtüde-" ««n Botafcgo, vendéiido ISconte*, pouoo «apitai, facilita-»*
o pagamento; tratar 4 ruc da /Ia-
tris n. 103. (F_13«69) _>! IS¦•Í7"£NDE-SB um d(^«etto~i-s" liim** teiiais, lenha e carvão. Itr*
formaçóes 4 rua C«mpos da Pa»
n. 226, bem ponto, o motivo * •
dono n-o yeiêer estar a testa, fa-
cinta-*, o pagamen-. o.

(F 17817) X IS

VENDE--B 
va.» barbearla ta-

zendo bom, nejecio; 4 rua d»
Catete n. Í76. (H 7515) X IS

VENDE-SEem ponto central, motivo —
dono n&o podtf estar A testa *m
negocio; ti_tà-ce 4 ma Invalido*
n. 19, Sr. Clemente Braga..

 fe?.3* 1
VENDE-SE 

xaut, boa loja it
«xmeortader de eaVçadaa, 14-

vre e deeembairaçada; & n
Januário n. 173. (F 7396) *X

VENiDE-SE 
o boinquim,' d

Osneral Ptxtea n. 1S8,
desembaraçado; pera w' •
eoiíi o derio. (P.JiKSe.) X

VENDE.-SE 
uõToafé •

. ,te; 4 ru» Arqulas Cort-rito
Melei-, proximo 4 Ebtoçao
Light. F 19365) _

1
i____*'Km_h *

Õ \*\m_i

PROP.FLORIAL-
Qulrosofo e télebre psleologiata.
Elogiado pel». Imprensa de vários
poises e do Rio de Janeiro. Con-
eultando-ó obttrels, o verdade", su-
cesso e -tranqüilidade — 9 âs 20
horos. Praeo Tlradente» 7-1°.:-'(F 17348)-X-10

COMPRAS E VENDAS DE
CASAS COMERCIAI!-

BARBEARIA 
- Vende-se fazen-

do bom negocio, livre e de-
sembaracado, podendo o preten-
dente vèr e ve-' :ar. Avenida
Mem de S4 163. (F 17973) X l'_

BARBEÁrT\. 
— nde^és uma

faséndo bom negocio, o motl-
ro se dlr4 a pretendente: o ruá
do Matoso n. .71. (F 17803) X12
OAR e botequim — Vendé-ee ií-' vre e desembaraçado, com mo-
rada para famlllt* nos subúrbios
da Linha Auxiliar; trata-se com o
próprio, & rua S, Joeé n. 27.

(F 17881) X 12
ÕOTEQUIM e depoelto de pSo —
X> Vende-ta faaendo bom nego-
cio, preço de ooasiao: 4 rua Sil-
va Vale n. 830. Cavalcante»
__. (F 19329) X 12¦EK3TBQUIM — Vend«-se em bom•*-* ponto e ótimo oontroto, preçomódico, por motivo de viagem;

trava-te com David. a Avenida
Pa—o* n. 118. (Bt. 21090) X 13"DOTBQUIM — V*nde»«é ou~ocei-±J tó-a* eoclo, parado de bonde,
em ponto magnífico: trata-se no
Largo d* Santo Cristo n. 193. em
frente 4 Igreja. (F. 1799Q) X 13
DOTBQTJIM —- Vende-ee. íesen-
X» eo bom negocio, lnformt-ee
4 rua d* Constituição n. 37, Cer-
vejorla Confiança do Brasil.' . ,

. (F 19144) X 12
OOTBQOai — Ven<tc-«e b-.m
-M montado, preço d. ocsalto.
motivo do dono ter que Ir para
toca; 4 rua Catumbl n. 27.

(F 103.6) X 13
DOTSQUIM — Vende-so um,*-* bem ofreguezado, perto de
um» fabrica de tecido*, com bom
eontrato, nao paga aluguel, faz
boas ferio»; tratar 4 ruo Maxwell
U. 327^  (F. 20347) X 13
TJjOTWaUlM — Vende-oe, dando
ã-> comidas; de pouco capital;
ver e tratar 4 rua Sacadura Ca-
bral n. 353, com o Sr. Teixeira.

(F. 17.648) X 12
HAPELARIA de senhoras —

— Vende-se uma em bom
ponto e bem montado. Av. 36 <!e
Setembro n. 190. Vllo Itobel. Trs-
tar na mesma. (H 21300) X 12

VENDE-SE 
um _._.

Engenho de Dentro, vend«B_r
do 13:0008000 por mèe, f«vclllt*-. |
se o pagamento, o motivo ee (Urto",
ao pretendente; trata-ee cora Fer» {retra' e Filho; 4 rua. dó Mercada»!
n. 19. (F 20619) X l->'•

VENDE-SE 
uma quitanda a —x*t i

taçoo de Olaria 4 _svrada d»»
Engenho da Pedra n. 581, òUrnoi-i
negcclo, boo freguezla. Trata sa
na_metma. (F Í0832Í' X _» ,

VENDE-SE" 
um açõugue livrei.,* ,

desembaieçado, por motivo •
do deno «.ch-ar-M doente; 4 ru»
Joáo Vicente n. 1090. estação da
Bento Rlbeli-o, traia-re a Ettra-
da Marechal Rangel n. BM..

IF 20697) X 13
ENDE-SE uma oar-earia, ;>i.-_o

3:5006000, ponto de futuro'cllita-se algum, dinheiro,. t*_ta-
se 4 rua Marquês xis A'v-ntcs 15,
com o Sr. Alij_ustc.

If ICOSOI li 13

VENDE-SE 
cu acelta-ee um se-

cló com pratlea de botequim,
para tomar conta do me_nio, eets
mesmo est4 em reformas, acnde
se vai criar outra secçfto dt si-
maaem e confeitaria para um fl-
car num lado e outro nsutro,
negocio multo eòrlo, podendu-s*facilitar algum pagamento; - rua
Dias da Cruz n. 100. Meyer.

(P 13---) X .!•
"ÍTENDEM-SE diversos botequins

v em bons pontos de dee a cin-
coenta. contos; informações no
centro dos' C. de Botequins; 4
rua doa Andradas n. 53, 1°, com
o Sr. Albírtino, das 16 As 18 horas.';¦"¦¦ ¦;. (H 7139) X 13

VKNDE-BE 
uma oficina de cos-

tura, bem afreguezada; o mo-
tivo se explicará pessoalmente, 4
ruo da Conceição n. 160, loja.

(H. 2) X 11'

VENDE-SE 
um botequim e res-

taurante. bem afreguezado,
pequeno aluguel, próprio para
principiante; ver e tratar xx rua 34
de Maio n. 489, Rlachuelo.(H. 21093) X 13

VENDE-SE 
um botequim, livra

e desembaraçado, tambem se
vende o predio, por motivo ds vl_-
gem, no Engenho Novo; informa-
se na Fabrico de Cerveja Portugal.'

(H. 21162) X 13

VENDE-SE por 1:8008000, renda
4408000. livres de todas oa

despesa» um salão ,de engraxate,

Sue 
est4 alugado por 18*000 dia-

os oo empregado." que trabalha
e toma conta; o dono n&o pre-cita .trabalhar. Pód- ter outra
ocupação; tratar 4 rua dos Arcoa
n. 58. (H. 141) X 13

VENDEM-SE, por 1008000 cada
uma, duas maquines de coser,'

da pé, paro desocupar lugar; 4 rua
Marquês de Sapucal n. 344, arma-
rlnho. (H. 31.197) X 40
T7XNDE-SE uma sapataria, bom

v contrato, morando de' graça a
olndo recebe dinheiro; os motivo*
se explicam ao pretendente; 4
rua Demetrlo Ribeiro n. 303. ..

(H. 21.229) X 1»

VENDE-SE 
uma boa pensio fa-

millar: troto-te 4 ruo Bardo
de Mesquita n. 368 — c«té.

(F. Itt.538) X 13
"ir__NO*-Si: botequim Itlterta a

v deposito de pi»:, pea to j-upe-
rior. InformeçSe» cem Jesus. 4
Praça :J o: AgCsto n. 33. Samoa,
Fedtrlt. (R 2-1020) X 1-
•yENDE-SE café e lelterla da pon-v oo capital, faaendo i«gu_r ot- 

'

goclo. livre e desembaraçado: 4
roo Catumbl n. 21. (H 189) X 13
•SIJUNUA-SB armawm de seco» *

v molhados em Botafogo, tom-
b«m fe aceita eoclo cem pouco et-
pita], motivo de ter outro sege-
cio: trata-se 4 rua Regente F»U6
n.JtO. Francisco. IH 7716) X 13

V*ENDE-*E 
bom deposito da ba-

nanas ou acélta-w aoclo para
ficar 4 testa e para botar quitar.-
dã: é bom n—c'-i porque n*o
pa*j, aluguel e re«»be as mercado-
rlsi diretas. Praça do Engenho 88.

(H 28571) X 13 .
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AVISOS FÚNEBRES
Com um pequena aumento do custo estes avisos

podem ser irradiados no jornal da manhã de
P R F.4, mesmo no dia da missa

Antônio Pimentel de
Medeiros

(MES)

fJo&o 

Pimentel de Medel-
roo é família,' José Plmen-
tele femllla, Tancredo PI-
mentel de Medeiros e fa-¦",'¦'•' mllla,. convida os parentes,

«'amigos.a assistir á mleea de 30
cUasi que farão reeor, Sábado pro-
xla-.í, ás 8.30 horas, na Igreja do
Divino Espirito Sento do Mara-
canA. pelo repouso eterno do nos-
ei querido, e inesquecível, pai,
ANTÔNIO PIMENTEL DE ME-
DEIROS. Agradecendo, a todos,' 
qúe ós honiam com a sua pre-1 ítnça.. : . ', -. ,. (H 247
m____m___\

Agostinho Ramos
________ AgO-... .-to Ramos convida
T^ indos 03 parentes-e amigos
.I- para assistirem.a missa de

.arm niAs dc sua cogra que será
cólsbrida Hoje, Sèxta-Feira

S. aa corrente, ás 8 horas, na
•Ij-eja cie Nessa Senhora do Lour-
c.sa. Antecipadamente agradece.

IP 19624
m>^___B____________B

Coronel João Augusto
dc Azevedo Coutinho

. (1»- ANIVERSÁRIO)

t 

A viuva, filhos, Irmáos,
eesro. cunhados e sobrinhos
ho finado,CORONEL JOAO

. AUGUSTO DE AZEREDO
COUTINHO convidam os

amigos cd:mà!s parentes para as-
satlr a missa do Io aniversário
que,-em sufrágio de sua boníssima
cima.mandam óclsbrar, ajnanhà,
Sábado?, 10 do corrente, ás 9 horas,
na'altar-mór da Igreja de Nossa
!__nha.a de lourdes (Boulevard 23
d; Setembro). Eternamente gra-

, tes paio compareclmento "ft ' essa
Rto .«líslcso. (F, 17905
_mmm-m-ws-tt---m-*---m--.
Emilia da Silva Lage

mh-oca ¦

Íjoão 

José Gonçalves-lage,
..cu esposo manda celebrar
missa por alma de EMILIA
DA SILVA LAGE, amanha,
Êabádo, .10 do corrente, ás

10 horas ca Igraja de SHo José,
coníeesando-£e desde Jà agradeci-• do' áqüeleis qui comparecerem a
este ató tía nossa San.a Religião.

IP 19523

Edi Ornelas..'.

ÍAlzlr» 

Orn_l__ participa o
falíçlmento tíe sua - muito
extremosa' filha EDI e agra-
deca a todea 6 carinho e con-"-.. forto que lh? levaram até à

sua ultima morada. A todos hi-
poteaatido sú;»'.gratldáo. . IH 7373
HnamnsHnMma

Izaias Gomes Correia

ÍJosé 

Oomes Correia (au.nente), Maria, Illdlo e José
Gomes Correia e Filho e fa-

mllla (ausentes), Manuel Go-
mes Correia Sobrinho e fa-

mllla, Antônio Gomes Correia e
senhora,- Serafim Gomes Correia e
senhora e demais parentes,' pro-
fundamente reconhecidos. agrade-
cem a. todas as pessoas que por
ocaslfto do falecimento do' sou
Inesquecível filho, Irmfto, cunhado,
tio e amigo IZAIAS. GOMES COR-
REIA, compareceram prestando ás
ultimas homenagens,,. e igual,
mente as pessoas que enviaram
cartas, telegramas e coroas, com.
partilhando de nossa dôr. E bem
assim as pessoas que assistiram ft
missa de sétimo dia, e , de novo
convidam pora assistir' ft, missa de
30° dia, que serft rezada na Igreja
de Santo Antônio dos Pobres, al-
tar-mór, amanhft, Sábado; dia 10,'
ás 8 horas e 30 minutos. Pilo que
antecipam seus agradecimentos.'

IH..103

t
Joaquim: Queiroz .' .
Gomes da Costa

(MISSA DE 7» DIA)

Alice dé Andrade Costa.•
filhos, Antônio . Lourenço
Gomes da Costa e senhora,
Dr. Alfredo Neves e faml-
Uas, Dr. Gastfto Marques

Canário! e familia, Oldemar Pinto
Morado e. família, Joaquim ' José
Pinto da Costa. Rego e família,
joáo da Costa Rego, Tenente Adol.
fo Marques da Costa e senhora.
Tenente Roberto Marques.da Cos-
ta e senhora e Mario Marques da
Costa, em extremo penhorados,
agradecem a todos que os confor-
taram pelo" falecimento de seu es-
poso, pai, IrmAo e tio JOAQUIM
QUEIROZ GOMES DA COSTA,, e
convidam a todos os seus paren-
te c amigos para. assistir ft missa
de 7° dia que, em sufaglo de sua
alma mandam rezar amanhft, Sa-
bado, 10 do corrente, ás 9 horas,
no altar-mór da- Igreja.de Nossa
Senhora do Monte do Carmo (ruaPrimeiro:de' Março), pelo que an-
tecipam seus agradecimentos e ro-
gam a dispensa dé pezames.t.._

(H. 68

MISSAS DIVERSAS
Ação de graças

Dr. Edmundo Martins
,. Câmara ,

Os Diretores e auxiliares da Aa-
soelaèfto dos Funclonarols Olvle e
Militares fazem celebrar- no Sa-
bado, 10 do corrente, fts 11 horas,
no altar-môr da Matria da Can-
deioria,. mleee, em Açfto de Graças
pelo. restabelecimento, de seu- pre.
sado amigo, Dr. Edmundo Mar-
tins Câmara, Diretor da Secçfto
de- Assistencli medloo-clTurglca,
convidando para esse ato.todos os
parentea. e emlgos. .(H .7887

DÀTÍÈOGRAfflÁ^-
Nas melhores Maquinas . e
mais modernas em Curso
rápido (1 mês garantido)
Admissão ao Comercial Ofl-
clalizado. Concurso Caixa
Econômica. Curso rápido de

. Guarda-LiVros. Na Escola
Prática de Comercio, á rua
S&o José, 106,'2°, em frente
á Galeria Cruieiro.

CHJ35) XJL4
EKÕi-iSa 

— Aulas., rápidas- e
praticas por professor Inglês.

Praia de Botafogo n. .< 412; telefo-
ne 28-0980. (FJ 17600) X 14
TTiRANÇAIS, — . M:ça estrangeire,
A distinta e com referencias de
pHmelra ordem,- UçOek de francês
em sua casa ou indo a oasa de
familia séria. Mlle. Refclná,'. ft
Avenida' Atlântica, n. .270..' Tel.
27-3818. . . (F ,,15889): :X 14

INGLÊS

•Francisco Teles de
Almeida

' -'.' '. (BO/MãS)'
" 

A' (amllla dé FRANCl.'-
CO TELES DE ALMEIDA

y-çouvldu. _eus po-entes e
Vin3is__ . para assistirem . a

mis^a- do 6o mès do seu faleci-
mento, qua' manda cel-abrar ho
tCt_ mór da lsreja de S. Frànc.s-
c» do Paula âs 0 1|2 lio.as tío cli-i
10 do. coerente, antecipando oü
trua og.-ndecimcnlcs.

. (H 7541

João Augusto Tavares
da Silva

(GUARDA-LIVROS)
. m_* Mallldo Bastos 

' • Tavares
I Ua Silva, Fernanda Tavares

J. ..a Silva Barbosa, Caplc&o-^^ aiasaUj Dr. Antônio Pc-
, .* clro Barbosa agradeçam ps-

n'ao.-£.tlo3 a todas as p:_soa_ ds' uua nmicade qu_ acompanharam
os restea .mortais da'.seu .-.querido
c__o_'_, pai e segro JoAo AUGUS-
TO TAVARES DA SILVA, envlau-
rtío g.inaiciaa o telegramas, e no.
vãmente convidam para assistir á
missa de 7o dia, que será celebra-
ria pc- sua alma, amanhã, Sábado,
10 do corrente", as 11 horas, no ai-
târ-m<5r da Isrcjn do São Francisco
C_ Paula, confessando, antecl-

psd..mcnt-<_ o seu r.conheclmeníi

Maria Eiras Pimenta
(PROPZSSORA MUMTCIPA1)

Mista de 7.» dia

t 

Augusto da Costa. Plmen-
ta e filho, agradícem < sen-
sibilisados as demonstra-
çôes de pezar pelo faleci-
mento de sua saudosa ee-

posa e 'm&e, MARIA, e . convidam
seus parentes e amigos a assls-
tir á misaa 'de - 7.° dia _\i. pelo
descanso eterno de sua' alma,
mandam celebrar no altar mór da
Matriz da S. José, Sábado, dia 10,
do corrente, ás 9 horas e 30 ml-
nutos, agradecendo i antecipada-
mente a todas ás pessoas que
compor:oerem a este eto de pro-A-,X*-'A-. U«.lM>«i« . . i n f/jfundo sentimento. (P 7430

Tenente Pedro Aure*-
liano de Góis Monteiro

í O Dr. Maciel Pinheiro
senhora e Illhcs mandam
"sie.b.-ar missa de requlem
eeternam, eoanhâ, fiobado,
10 do cerrente, ás 8 horas,

per alma di -TBNBNTS FiBDRO
AURESLIAUO DEGOVS MONTEI-
RO, no altar Alügôas, de Santana,
da Matriz tío Engsiiho Velho —
S. P.anciseò Xirvicr. (P 18380
fl_______e_-_-_______n_n_____a____B
ENTERROS

Quando, perder, um ente
querido, não precisa sair de
casa para tratar do ENTER-
RO; .basta telefonar para

22 — 2620
a qualquer hora do DIA ou
da NOITE, quc prontamenteirá ao local uma pessoa IDO-
NEA, que se encarregará detudo, desde a guia da óbito
ate o anuncio do jornal.

(H. 7.552

GUARDA-LIVROS
— Oureo rápido.. Diplomas , em
Dezembro. Matrículas prorrogadas
até o dia 10, sábado. — Rua do
Ouvidor 123, 2«. (H'28532) 3C .14,

—. A-aó-
cleda-
d e B r a-
al leira

de Cultura- Inglesa — sob os aus-
plclos do Conselho Britânico¦ .—
mantêm curcos de Inglêá e con-
fere diplomas; Cursos de Língua,
Comercial, Literatura, e Fonética.
-.- Professores Ingleses • :e' -com"
buálIfióaçUes.: —. Bdlflelo Nilo-
mel; 3° andar — Salas: 301, 302,
303, 304, 306 ei 306. ¦ (g .10028) X 14
Tnorlc-c —.MEDIA —í'Aòs álúi¦anS*^8» nós do Colégio, Militar,
Pedro 11.' Instituto .-.de''Educação,
etc., qüe náo obtiveram media —
inserever-sé nüs cursos ' "3 In'gi*s
do Prof. Petersoa . é melhorar
imediatamente a sua mídia. Cur-
sos diurnos e noturnos: iRua 'Con-
de do Bonfim -_:'r—..ta__-_-
5382. (F 17727) ;X{14
Inglês gratuito\_J__£J_±
Curso'eficiente — Aliança Inglesa
-^ Largo*de Báo Pranclscb 14, 2o
ander. > Eèquiha de Ouvidor.

(H-109) -X 14

RÁDIOS PHILCO PHILIPS PILOT
Completamente novos, ainda enealxotadot; durante eate mts grandes boniílcacOea pelo anlvernn-

tio da Casa, descontos formidáveis, rua da Carioca, 30, ,1.» andar. Tel. 82-0013 — A. IIKNCIU.MOI.." ' ¦ ' '.-,,¦'• .--.','¦ -. ¦•'".'¦ (H 28511) X 30

Exame de admissão
. Admissão aos Cinásios. Conta-
biUdade e ' Escrituração. Coneur-•sos pára o Banco do Brasil e Cal-¦ •::• ,.¦¦•/». Curso. Técnico Es-
peciaUsado de Publicidade.. Aulas
diurnas e noturnas para ambos os
sexos. Preparam-se candidatos a
qualquer escola em 5 meses. ..n-
saudade 408000. .Rua Rodrigo Sil-
va. h.' 6, 3°., eala 5. Tel. 23-4744.
das 8- ás 20 horss, todos- oa dlos

..'.. - ...... .. . :' . :;,(C.58008)¦ X. 14
Datilografia 15$000

aulas diárias
Jpd.Rsx,'7° andar,-'sila 728'—;

instituto Taqulgraflco. • .• (H 2M811 X 14

l DENTISTAS

A LDOA-SE -im consultório -. den-•Ca.: ttjrió,'.'tí*s ulss. i>or semana; á
Avenida Rio Branco. n. 183. sala
808. Telefone ÍO-4477. '",-/'• '

(H 7612) X aa

J^Sayintí I^átòsí-;^-
pecialista eni dentaduras parciais,
de Justaposição e duplas,- bem
como em pontes; rua Sete 194.¦¦ .;.-¦¦-. ÇH 31291) -X 30

DENTISTA 
— Vende-ee cadeira

. motor de pé, mesa com bm-
ço gerador de gasolina e mais pe-
ças; - * rua doa Àndradas 46.

;.- -,"?.- ¦¦- ' ' _-.(K>28368) X 30'T\EB'1'UI1'Ã—Aluga-se 
bom cõn-a-s «ultorio, no .Edifício Kahlte,

riui d. Assembléia 98, 7», sala 76— 3 manhas, das 8 és'14 horas.
.;.:. ;•.'... .;¦.. 

' ~. ,-(H;m).x.'3o
|~|BHTIflTA — Vende^e umã
"cadeira "Sombra". Avenida
Passos h.'2«l.. (H-7733) X 20
•p|ENTISTA — Breclsa-ee de um¦a> colegú qüe queira fazer clinl-
ca, trabalhando tres vezes por ee-
mana, 4' percentagem. Uranos
1610-,.Olaria. _r (H 170) X 20

DENTISTA 
— Gentil Marcondes,

. moderniza o seu consultório
a longo prazo er__ flador, a Ave-
nida Rio Branco 1*3, Io ianâar.

;-_¦,' -' ¦ (H 28434) X 30¦pjENTISTAS — Vendem-se.. um'a> "motor e uin'.quadro'.elétrico,
á Avenida Rio Branco 143;. 1° and.,
com QentU. , (H 28425) X20

INQLÍS 
e francês por. professor

estrangeiro.. Método prático,
com conversaçáo. Preços, ao al-
cance, 4 começo.' rua- Sáo Salva-
dor! Tel. 25-3618' lo professor)...... (#'^5787) X_14

. M.¦;chTTcarvelhO Junior (do
Ooleglo Pedro II) — Portu-

gúés, f ranc*s ¦_'¦ latim. Tel. 48-3058.• " 
__(P 30739)_X 14

MATEMÁTICA, português, étc.",
pera exames -ou concursos.

Profeseor.. Dr'. Morais; á rua ¦ da
Constltuiçáo n. 82. Telefone
22-3988. ... (F 19368) XJÍ4

Professor " " '^P^eador 
ósrrwnawr -„„„ Primário. Se-

cundario, Adml__áo aos col.glcs e
escolasi Prepara para •• -ncüraos. .i
vai a casa' dos alunos, pera llçôea
particulares. Preços módicos;, á
rüa do Parque n. 20. Sáo Crie-
tovam. (F I79O8) X 14

pROVAS parciais — Cur-
so de Revisão de acordo

com os programas dos cur-
sos secundário e comercial.
Português, Matemática, —
Francês, etc., á rua Chile
n* 9' 10- (F 197Ó4) X 14

P"_tbFÊSSOR 
Oeorge Soloperto,

ex-lsnte da Salnt Prancis Oo-
legio de Nova Yorlc, creador da
aula de inglês, francês, Italiano,
espanhol e latim; o unlco nesta
capital que pode preparar alunos
em poucos meses,, pelo seu meto-
,do claro e rápido; A rua da Ca-
rloca n, 59, ." andar. Assista a
uma aula antes do fazer sua Ins-
crlção. Desdo o dia 1° de Outubro
abrem-se novas turmas rápidas,
diurnas e noturnos, . 308000- por
mts,; (F. 2488): X 14
Preparatórios , em dois

"ITEKDE-EH uma boa pensáo, no
_.T c:nirp da cldado. Trata-se ftl-ur. du .Quitanda a. 68, -a andar.

(P.10.751) X 12"A^ENDE-SS 
no E. doRlo, paque--T na loja dc calçados, concer-

tzs e unlca com. fabricação pro-p:-la no lugar, è de futuro, motlvus
de catar so. faz-se qualquer nsgo.
c.z; A rua Dsneral Câmara n. 270

.' (H. 21C17) X 13

: COMPRAS DIVERSAS .

GÓMPRA-SE 
ludo e pega-ee bem;

.. 4 rua Sen-adcr Dantas, 75, te-
Isícne 22-33M. (H 28103)" X-13

COLECUOh, PROFESSORES,
.CURSOS, ETC.

Academia Pratica de
Comercio — Gloria 102.
Curso Rápido de Guarda-
Livros, Datilografia nas
melhores maquinas e no
curto espaço de um mês,
garantido. Inglês e qual-
quer lingua estrangeira —
xaquigrafia, cópias á ma-
quina e traduções. Curso
Primário, etc.

(H 235) X 14
Alemão, Inglês e Fran-
cq„ Ensina em aula* particulares• a professor oom. método pratl-co e rápido em casa e a domicilio
ã rua Senador Dantas, 83. te-
Ufone 23-7519. (F 17009) X 14

UI-AS dã plano A rua José HI-
glno 180, TIJuca. Tel. 48-

2437.. Meroedes Arnoldl, diploma-
da pelo Instituto Nacional de Mu-
slei. Todos oa dias dos 9 ás 12

. horas. (P 19157) X 14

CONCURSOS — Intcnden-
tes Navais e Caixa Eco-

nomica — Prepara-se, ab-
soluto êxito (nomeações nos
concursos recentes), à Ave-
nida Rio Branco n. 111, 3»
andar, sala 304.
CURSO OLIVEIRA-^"
grafia. Taquigrafia, Contablllda-d. Português, Aritmética, Inglês,Francês e Caligrafia. Curso _?pe-clalizado paro Concursos e Co-mercial Pratico. Manha tarde enolt«. 7 ds Sstembr 132, 2°.Profs.: registrados. Diretor: Oa-
pltáo J. tíe.Ollvelra, (Contador).

(H 158) X 14
Curso João Ribeiro ~ "Adv0
Setembro 264 — Vila Isabel —
(Oficializado) — Prcfeiosres dl-plomadcs pelo Instituto de Edu-caçáo preparam, com eficiência,ocndldatos ao proximo exame deadmissão ao Instituto de Educaçioc colégios Militar e Pedro n. £e-elenam matérias dc concursos cdo Curso Glnasial, (H 62) X 14
Datilografia a5$~^
nas inteiramente novas. Coloca-
çáo para seus alunos. CURSO MA-TOS. I/argo de SAo Francisco 14,— 2° .andar, esquina de Ouvidor.

(H,i09)_:: 14"PJSCOLA Naval e Militar — Kxo--*-* mes de admissão. Curso derevl_5o. Prof. R. Charlkr im-
c.eT.i a 15 do corrente. Inscrlçáo:
Püjc-!o n. 70, sala 315, das 16 ás
17 horas. (P. 19.545) X 14

A.CLAS particulares — Pa-
ra iniciantes on corso de

aperfeiçoamento — Porta-
guès, Aritmética, Francês,
Escrituraçio mercantil, ete.
Diurno e noturno. Em tur-
mas ou pessoais, á rua Chi-
le n. 9, 1* andar.

(F 19703) X14
f^CTlSO FRETCIKET — Datllo-aj gratla. tsqulgrafl*. cursos
p.-aMoos de aritmética, eaatablll-
dade. português e correspondeu-
cie. comercial e oficial; A rus doOuvidor il. 173, 1» andar.

(H 21158) X 14

EJXPLICADOR — Prepara
candidatos para os exa-

mes de admissão ao Colégio
Militar, io e Z* anos, Pedro
II, ete. Informações - rua
Chile n. 9, 1» andar.

(F 19702) X 44

anos — Para maiores de 18 anos
Estudo, garantido e .um

corpo docente . de reconhecida
competência.. Novaè turmas inl-,
ciadas... Mensalidade: 401000 - r—
CUBSO MA7X>S .—» Largo de SSo
Francisco. 14-2° (esq. de Ouvi-,
dor). (H_109) X 14

PROFESSOR 
Paplnl. —" Prepara

alunos pam exame da 3», ,4*e - 5» série (éspedalleado).' Rüa
Luis de. OamOes 10, sobrado, das
19.ás 31 horaa. (F; 19357) X 14

PROFESSORA 
d. Inglês pratico'—Precisa-se de uma que cri.

sins, de .preferencia a domicilio;
informações á rua Llcinlo Cardo-
so n. 307. casa 9, com a Sta. Lulza.

.... ... ' . (H. 4)-'X.14

PROFESSORA 
ís violino e teo'-'

ria, io. prêmio do Instituto
Nacional - de Mu_lca. Aulas em
cura. ou individuais, na Coca
Carlos Wehrs; A rua da' Carioca
n. 47. ' 

v^ IC 34162) X _.

PROFESSOR 
de Pcrtuguís ofe-

. rece ' aulas desta- materia a
quem lhe de aulas praticas dc In-
glês. . Exlgem-se . uma pessoa de
nacionalidade Ingleca, londrina, de
preferencia, náo ohstando que ce
expresse-cõm dificuldade cm Por-
tuguê_. Atende-se' pelo telefone':
23-4-53, íómnte de 16 ás 16,30. '

(H 88570) X.4
C-NHORA francesa ensina fran-"• cês, método rápido e pratico,vai a domicilio, á rua Barata Rl-
beiro n. 37.5990. (P 30393) X 14
CSOLOPERTO'S SCHOOL ALL10 OVER — As turmas de Inglês
e francês do Curso soloperto nio
têm rivais. Aulas '. noturnos e
diurnas. Me tcdo pratico e rápido'
Fala-se desde a primeira lfçio.
Assista a uma aula antes de faeer
sua tnscrlçáo; A rua. da Carioca
n. 59, 3o andar. Desde 1° de Ou-
tubro nbvas turmas para os em-;
pregados do comercio, das 7 as 8
horas da manha. (P. 2488) X 14
Taquigrafia em 2 mê
n*ma __£ — Curso rápido eom 83***** *"* sinais apenas. Largo
de Sio Francisco 14, 2° andar, eaq.-
de Ouvidor. , (H 109) _X 14

DATR06RAFIA - ESTENOGRAFIA - PORTUGUÊS
- CURSO DE APERFEKOAHEMTO - WYAL

Rira 7 do Sotombro n. 90 — 2.° andor
CURSO COMERCIAL ROYAL

Praça da RepubUca, 43 —' 3.* andar'
Corso Illnrno e Noturno

MANTIDOS PELA CASA EDISONDATILOGRAFIA — Ritmada ao som da musica — Aulas dia-rlomente — 158000 mensais. •<»-««¦ —
Eo___.OOR_.FIA — Aulas - veses por semana — 158000 mensais.

^PORTUGOÍS — Pratico Comercial — Aulas 3 reses por semana.30f000 mensais. •
Aeeltam-se serviços de copias á maquina c dnpUcodòres Serviço raptdo e garantida

(H 28418) X 14

Dentaduras de Resovin
oü Hecoííte zx*m*y>m?tmtvm, uufw» com: gengivasIguais, a côr dc6 tecidos, bucais —
Dr. Silvino' Matos. Rua sete 194.' • ; . .ii, •' !(H-21391 )'X 20
¦¦¦^'5NiIlSTÁ7^"Preci«-sé,. ,'dè'.'úmax. is. na semana; 2qí„ £as e. Sa-
:..___, cem remuneraçáo;. A. raa

U-uguia-iaM14, cobrado,
(H 28585) X 20,

um quadro B.a_ll,
por' 1:8008000 para: desocupar

lugar:'AAvV Marechal Floriano 7i,
.1». andar. (H 21307) X 30

RÁDIOS
Sem entrada e sem f iador
..-,'. .Feios menores preços da praça, n&o comprem sem primeiro ve-
rlflcarem 03 nossos preços e condições, 4 vista e a prazo. AV.<RIO
BRANCO. 25 — CASA A. MATIAS. '-.; (T 23036) X 30

A 
LUOA-SE saliò .para escrito-'rio na rua do Ouvidor n. 189,

V andai, tem elevador.
(F;2090*) X-26

ALUGAM-SE 
solas com luz, llm-

posa e telefone; preços modl-
coa; á rua Ouvidor 180, Elevador.•' ,.- • .(H .38140) X'23

4 LUGAM-SE tres salas para es-
crltorlos; 4 Avenida Rio Bran-

co n. 12, 2° andar, tem elevador,
ver e tratar no local. -

í';.., ;¦,.-'¦: 
"•.!<.:;¦' ', (P 20784) X25

A LUGAM-SE consultórios:; me-¦**¦ dlco im odontologioo, ótima-
mente instalados.. Edlflelo Cario-
ca. Sala 315, 3» andar.

:< (F 18326) X 26
A LUGAM-SE duos. ótimas ealas'a*, 

para escritórios,.4 rua- da Al-
fandega n. 47, com Instala-
çôes sanitárias, independentes, por3508 -e 5308, podendo; ser visita-
des das 8 4a 18 horas. Informa-
çoes com Graça Couto te Ola.. 4
rua. 1° de Março n. 61, 3° andar,
telefone 23-2951. -
¦¦"-.-. (P 30957) X 35

ALUGA-SB 
um escritório Insta-

. lado, durante as horas da mia.
nhá ou da tarde, 4 escolher; agua
e telefone 48-0632, de 1 ás 2 horas.

.__.(H.f 31253) X35

ALUGA-SE 
~4 

rua dos Ourives.
32; 1° andar, por, -preço ra..

zoavel um escritório de Irente mo-
bliado, telefone,' zeladora, asselo,
respeito e cale de espera.- Tratar
na loja.-; . • '¦¦ - (F 28456) X 25

ALUGA-SE 
uma boa,' sala*.para

__ escritório; 4 rua. S. Joeé 17,
I». andar. - ; (H 28318) X. 25

CONSULTÓRIO medico -— 1008
mensais, modernas instalações,

elevador, telefone, agua, luz e'crla-
do; 4 Avenida Rio Branco n.- 177,
Io andar, com Nascimento.

(F 19649) X 35

DR. PLÍNIO SENA' Exame e .tratamento dos; focos
dentários. Rúa do Ouvidor n. 163,
g° ander. Radiografia em 30 ml-
riutes. . (F 18557) X 30.

Dr. Jaramilo Tayior
Cirurgláo-dentlsta norte amerl-

cano especialista em moléstias
da boca. pontes moveis. - fixas,
plvots, 'coroas. - com frente em
porcelana... Serviço rápido e ga-rim tido. Preços módicos 4 rua
Bario de Coteglpe n. 19. esquina
da Praça 7 de Março.

; (C, 17150) X 20

DINHEIRO

A CASA BANCARIA
Carteira dè Credito Ga-
rantido S. A., empresta
aòs funcionários públicos
civis e militares, aposen-
tados,; reformados e pen:
sionistas. Beco. das Cance-
las n, 17, Io andar. Tele-
fone 23-0886 (E 5720) X 21
JJINHISIRO — Empresta-

¦ se sob duplicatas on pro-
missorlas com endosso de
comerciantes, curto e longo
praso, solução rápida, si-
gilo absoluto c. juros mini-
mos; á rua São Pedro n. 22,
1°, andar, das 9 ás 11.30 e
das 13 ãs 17 horas.

(F 16130) X 21
¦pvlNHEIRO — Empréstimos paraAf. funcionários . públicos, pen-
sionistas e militares (qualquer
idade); sob conslgneçáo em fo-
lha; a rua do Roeerlo n. 138, Io,
sala 3. . (F"1947â) X ,21

DINHEIRO 
—-¦ Empresto _.. con-

.. toa sob hipotecas de predios,
terrenos, sítios, notas procnl-sories,
Juros'8 o|° so ano; cartas para H
28114, na portaria deste jornal.

.,.;"'" .. (H 28114) X 31
J-jTNHBIRO por ordem ds.dlver-¦"-'sos còmltentes, empresto qual-'
quer quantia còbie hipotecas.do
prédios bem locállssdos. A curto
e a longo praso cam direito a res-
gate ou amortlsaçáo em qualquertempo eem . bonlfIcaçáo. Soluçáo
raplòa. Tambem -aceito predios
para vinda ou administração. Dou
inferi nelas precisas. Tratar 4 nia
da Quitanda n. 87, Io. 6. Boselll.

¦ '¦¦"-. . 
(H 77ia) x.ai

J)INHEIIlO sobre moveis,
...rádios, maquinas de cos-

tura e tudo que represente
valor com o Gestor Árman-
do, á rua dos Àndradas 127,
1° andar. (F 18566) X 21
TfiMPRESTO urgente, direto aosa-s proprietários,-, uma parcela de
80 contos: e outra de 350 contos,
sob prédios ou em construções.
Adianto dinheiro: soluçáo rápida.
Ouvidor 89, sobrado. Morais.

(F. 30.803) X 31

40:0008 ¦—.Empresto em-uma hl-* pottea nós subúrbios dà Cen-
trair-- E' favor, escrever para Mon-
leiro —r Caixa Postei n. 1507.

. (H 21147) X 21

ESCRITÓRIO

^LÜGA-SE para escritor! i
comercial o sobrado da

rua São Jei.to n. 7, no todo
ou em separado. Ver e tra-
tar no mesmo, diariamente
das 9 ãs 16 horas, cóm, o
Sr.' Nelson. (H 7162) X 25

CONSULTÓRIO medico, bem Ins-
talado em otlmo apartamento

moderno, cede vaga; - ná traves-
sa do Ouvidor tu 36, 5° ¦ andor,
telefone 38-5<2aa,;: (H 7382.) X 25
rósC_t-TORÍÒ j—. Aluga-»;"]!"1™»a- da Carioca 85, sobrado, pro-.lmo á Praça Tiradentes."¦¦ (H. 7665) X 25

ESC-HTORJO 
— Alúga-aè1 perto

da avenida, em ^.edio novo,
com elevador, .na ruá Teofllo Oto-
nl n'. 74, : '2o andar. • '

'-¦-' ¦"¦ (F .19533) X 35
TfiSCHiripiRTO . — Precisa-se deaa alugar a metade de uin quaseja decente para corTetor de pre-dlo, no centro. Cartas para H. 7640,
na portaria deete Jornal.-',: .•"',¦" ¦'¦ (H 7640) X 20
|>RãX»aA-eE de uma- boa ooal-a. nhélra com pratica de serviço
á rua Marls é Barros 273.

(H 31064) X 36¦pROCURA-SE. 
pequeno aparta-¦*• mento na Cinelandla- e que

possa tambem fazer atelier alta
costura; urgente. Fone 43-1907.

... '¦'¦¦•'-¦: 
. . ' 

(H 156) X 26

SALA para escritório, aluga-se á
• rua db Rosário .107.

'_,...._ (H_28583)_X 25

SÓCIO 
com poueo 

~?-->ltal 
para

negocio de flores. Trata-se 4
Avenida Salvador, de Sá n. 48.
__..: . (H 7771> x21

QÃLÀS de 1908a 2206, no novo
edifício Simões, á rua. TeoflI>
Ottoni 113, máximo conforto; nio
se exige contrato. Tel. 43-1296.

(H 28433) X 25

INSTRUMENTOS DE MUSICJ

ALUOAM-SE planos a 208000'.
Concerta, afina e compra.

Rua 8. Francisco Xav.cr n. 461,
A Alugadora, fone 48-4149.
.'¦¦¦¦- (H. 21.267) X 35

ATüNÇAO 
— Piano Bechstein,

o melhor que existe, em es-
tado novo; facUita-ee o paga-mento. Rua Estacio de Sá 142.

. (H. 7.335) X 35

A 
Casa Neves, aluga bons pia-
nos desde 303000 mensais,

compra, afina c 1-. concertos e
reformas gerais. Praça Tiradentes
n. 37, telefone 32-0001.

(F 18752) X 35

ALEMAO 
— Vende-ee rico plano''Konlect" com cordas cruza-

dos, coc eoajü, capo de metal, ee-
tado do novo; á rua Domiclo da
Qaima B; preço de ocasião.- ' ;. (H 7680) X 35
flncn Sinn F-Ua do Catete nu-vj-bb oion miro5 6tt0 Pta.
nos vendem-se novos e usados alongo praso pam alugueis e. afinar'::' -.,- ¦•-. (F-5891) X 35
(COMPRA-SE um plano —

Telefone 28—44131
(F 21145) X 35

CONCERTADOR 
de rádios, quem-

: precisar pôde dlrlglr-sc ao es-
crltorlo da Liga de Proteção ao
Lar Pobre, á rua Pedro I n. 23,
1" and.-A, telefone 33-3572, que
enviará pessoa Idônea a preço mo-
dlco. (H_2«3) X 35

ÃRMONIUM — Vãndc-ee de
HAocasláo com tninsposltor mar-
ca francesa, para ver e tratnr na
Igreja de Santana... .

(H 7562) X.35

P ; ¦—.Ao Plano

lâ,OOS Compra, vende,
aluga o con-

certa. Vendas a longo praso.-
AV. MSMQI SA', MO

Fone. 23-9459. »
(VI 7828) X 85

Pinnnc — Compramos 'mareie
szí-iivtx al. j-j^ óv.smo preci-sando de reparos. Telefone 43-
6332., -;-. (F 17304) X 35
|>IANO Bechstein — Vende-seA um forte piano «íesta marca,
83 notas, ótimas voses, perfeito e
nunca teve bicho, preço baratlssl-
mo; ft rua SSo Cristovam n, 39,
perto de g. Lobo. (P 19873) X 35

PIANO, 
alemáo, novo, peça de

. . tino gosto, extraordinárias vo-
zes,. três pedals, teclado de mor-
fim, cepo de metal e cordas' cru-
sodas; i ocssláo unlca, urgente; A
rua Maria c Berros n. 373.'. "¦ ¦¦-¦ . (H;-- 211)' X 35

PIANO 
Planola Flayotono de eus-

to de "11:0008, vende-se por3:000»; á rua Acre 6, dentista.' ;•-,"•¦" ¦¦¦' (H 28876) X 35
Radio Sparton, ¦ novo' —
Ultimo tipo. 1937, ondas curtas e
longas, custou 2:0008, vende-se
a preço baratlsslmo: . a rua Uni-
versldade lll, Tljucái
.'¦'¦¦"• '. , 

(H 28513) X 35

RÁDIOS, .es melhores "marcas,
ultimas modelos, desde- 508000

mensais; peça uma .demonstração
sem compromisso. Tel. 32-0470."¦'-'. (H. 7/684) X 35
UADIO moderno, Otlmo volume,Am eeis válvulas e maquina de es-
erever, em perfeito 

'estado,- 
preço

de ocasláo; - A rua Estacio de - Sá
n: 158. ' (F. '17513) X 36

RADIO 
R. C. A. 6 V. curta-e

longa, moderno 6008, secçâo
de vendas a prazo, diversas mar-
cas, faz-se troca, com ussdos "¦ e
vitrolas A rua' Marechal Floriano
n. 106. Tel. 43-3331.

(F 18443) X 86

RÁDIOS 
Phllco,. Pilot.. etc., no-

vos, modelos 1937, toda a on-
da, a 508 por mês. Troca-se. Casa
Melo, Avenida'Marechal. Floriano
n. 331, io, tel. 43-5455.-- ' - '¦ JF. 19.108) X 38

VSNDK-SE 
uma Vitrola Porta-

rtliy Oolumble, em ,' perfeitoestado, oom 110 discos. Preço de
ocasláo. Ver e tratar ha Rua da
Alfândega n. 73, 2.° andar, com
D. Rcea. . (H 28446) X 35

VENDE-SE 
radio' "General Ele-

etrlc",' com cinco válvulas,
por 5008; á rua Buenos Aires 838;

-.:__¦ '_(H.r7.786) X 35
-«TENDE-SE Radio Philips 522-A

• preço de' ocasláo; á rua Pe-
reira Lopes n.' 48-A, antes de Ben-
fica, duas paradas. (H 28452) X E5

RÁDIOS
PHILCO.. PHILIPS. PILOT

Por preços baratisslmos em pe-
quenas prestacOes, a longo prazo.
Assembléia 108. Tèl. .32-1224.

(F 16305) X 35

RÁDIOS
ASSEMBLÉIA, 56, Io and.

Entre Aven. e Quitanda
Convida-vos i a uma visita, de-

pois de terdes percorrido toda a
praça. Assim podeis ter certeza
e informar aos amigos que: com-
prar, rádios, só com Edgar Uchôa
_ C.o, Limitada. Tel. 42-3531.

(H 28161) X. 50

VÁLVULAS
Para qualquer radio. Preço ba-

retíssimo. Assembléia, 108 — Te-
lefone 33-1224. (F 16206) X 35

Radio Electrola 500$ —
Vende-ee uma com 8 vai vs. ondas
longas fabr., Lirlc. urgente; A rua
Visconde de Inhaúma 55, 2°. an-
dar. ' (H 310) X 35

RÁDIOS
Todas as marcas desde 508, sem

flador; Sete de Setembro 77-, 1°.
andar, telefone 23-1351.

(H __:_3) X35

».QU1NAS. DIVERSAS

A 
308 e 408000 por més, ven-

dom-se maquinas Singer, po-
dendo recuperar a entrada. Acet-
uim-se maquinas velhas, rádios, ou
vitrolas e tambem cautelas de pe-
nhor em pagamento de nova ma-
quina. Faz qualquer negocio. Ub
seu endereço para Marins, tele-
fone 48-0644, sem compromisso de
sua parte. (F. 17043) X 40

A' 
rua Senador Eusebio n. 104,

casa 1 — Vende-so maquina
Singer de coser c bordar/perfeita,
motivo de viagem. (F. 19679) X 4u

Apreço 
barato, maquines Singer

para bordar c coeer, desde 1308
até 5806; trocun-se, reformam-se
e camprum-se; A Avenida .Salva-
dor de Sá 74. Tel.,22-1312.¦¦ (H 155) X 40

COMPRAM-SE 
e vendem-.se ma-

. quinas de escrever e somar.
Ruá cfeneral Clamara n. 206, loja.
Tél. 23.0743. : (F 13318) X 40
-m*AQUINAS Singer 230 a 6308 —
xvA Qretzner novas, .408000 por
més, compra-se. troca-se, telefone
39-1148; á rua Sousa Barros 184.
— Engenho Novo.

(Pi 19107).X 40
TWTAQUINAS SINOER de coser eIU. bordar,. bobina, lançádelra de
máo, motores; verifique. -.ossos
preços. Rua do Carmo 17.'

.. -, (F 18894) .X 40
m/r aquinas Píalf novos — Ven-
xvA dem-se por' 408000 mensais,
oomptam-ee maquinas usadas. —
Atende pelo telefone 33-4383.

. ¦ ' 
(F 20934) X 40

I^TAQUINA de . escrever, Remln-™A 
gton de mesa, vende^e..' por

4808000 e outra portátil, estáo per-
feitas, > rua Evarlsto da Veiga
n. 109. (F. 20243) X 40
-a/TAQUINA National, reglstran-
ÍVA d0 309.900, em perfeito está-
do, cu uma Remlngton reglstran-
do 90B.900; á rua do Rezende 115.(F 17850) X 40

MAQUINA 
61ngèr,"3e 5 

"gave-

tas, cascar, 31-15, 29 K 31.
Vende-ee para desocupar lugar;
á rua Visconde da Oavea. n. 4.

(F -17843) X 40
-MAQUINAS Singer de cozer e™A bordar — Vendem-se perfeitas
e garantidas; à rua da Constitui-
çáo-83, loja. (P 3933) X 40-MAQUINA de escrever .— Vende-xvA se xvcaa, Remlngton perfeita,
preço de ocasiio; á rua-7 de Se-
tembro 339,. 1° anta?, saia da
frente. (F 19811) X 40

MAQUINA 
Singer. família vende

560 ou Pfafí 520, motor Sln-
ger - 230, enceradeira Eletro-Lux
360; náo aceita oferta, A rua So-
toro dos Reis 58 (Praça da Biin-
delra). (F 19590) X"4o
XrAQUmA.de escrever, Smlth,"*• teclado universal duplo, ven-
de-se por 1508000. Rua da Con-
cclç&o n. 18-A, telef. 33-4418.

(H. 219) X 40

RADIQ 
Philips, tipo 938-A. on-

das curtas e longas, vende-se
por 4508000. perfeito funciona-
mento. Rua visconde,de Itaúna
n. 103, sobrado. (H. 318) X 35

ALUOAM-SE 
escritórios d3sde

60f000; A rua Sete de Betem-
bro n. 107, Io, com.a Frocuradoria
Oeral.j  (F_34553)_X 26

A LUOA-SE uma grande sala¦xa para escritório ou pa-a con-
sultorlo ds médicos com telefon:,
preço 2308000: á rua Mariz e Bar-
ros n. 115. eebredo. defronte á
Praça da Bandeira.

(H 2I1IS) X 23

RADIO 
- Philips, 830-A — Ven-

de-se um, de cinco válvulas e
ótimo funcionamento. Rua Sáo
Pedro n. 253, 3o andar.

 _ _ (F. 19.754) X 35

Radio Ondas curtas e
1r_ncm>_ — ' "nde-se um com-lUMgdo pjado .! 33 disj por
2:800$. vende-.ie oor 1 ::.-'$. mo-
tivo d: viagem, negocio urgente:
á rua do Rezende 77. «obrado.

(H 58512) X Sj'

|>EOI3TR ADORA National —
a*> Vende-se uma esmaltada, eem
fita, registrando até 58900; preçode ocasiio; A rua da Carioca 2',
loj».  (H 7707) X 40

SCSOHR. 
cose e borda, vende-se

por 4008000, perfeita, motivo
de precleáo; A rua Sampaio Fer-
roz n. 28. Estacio de 6a.

(F 19878) X 40

yENDE-£S' uma maquina Slujerv gabinete, 5 gavetas, preço de
cca.'.::..-; á rua SUvana 92, Piada-
df; (H 7423) X to¦^"ENUB-SE uma boa maquina de» costura, Slnjer. á rua José dosReis n. 164, Engenho de Dentro.

(H. 13 )_X_40
1TENDE-SE com urgência, unid" maquino de eecrevor R«mlai-
Ç:ton, 

com 6 meses de uso. um re-oglo carrllhfio, uma biblioteca,uma mobília de copa, azul; trat"-e *er á rua Demetrlo Ribeiro 22.Tel. 26-3934. (H^28431) X 40
ITBNpEM-SE duis maquinar do
,,ii_00!lura.em-perfeito ertido. ipreço,de ocasláo;.4 rua do Senado377,:lojo. (H 28577) X4Ó

MÉDICOS

Clinica de Senhoras
dò

DR CÉSAR ESTEVKS
Falta de regras, enjôos da

aos e demais perturbaçõesdor. — Rep. do Perú,.115.
Fone 32-0662, de 13 és 17
gravidez, hemorragias, coll-
cas, suspensão, frieza, atra-
ovariam», - tratamento opo-. teraplco sem operação e sem
horas.,. (F..5537J X' 41

Impotência
-Tratamento garantido peloDR. OSVALDO LEITE.' Rua
Sete de Setembro n. - 194,
sob., ás Segundas, Quartas
e Sextas-feiras, de 13 ás 17
horas e 30 minutos.

(F 19664) X 41

Dr. Raul Rocha
(DA ASSISTÊNCIA MUNICIPAL)

. Clinioa medica (Doenças' inter-
nas) — Aparelho digestivo — Sis-teme nesvoeo — Rins — Coração— Slíllis visceral '¦— Consultório:
Travessa do Ouvidor 36, 5o andar,ás 16 horaa.' Residência: rua Ma-rechal Jcfre 112. Grajaú.¦(¦O 54150) X 41

CONSULTAS
GRAHS

OB. LUIS LIMA BIX-Vt_SCOURT, especialista em. moléstias doa
OLHOS, OUVIDOS,

GARGANTA, NARIZ
Cem prattea dos Hospitais de

New Xork e Boston
Todos os dias das 10 ás 12 ho-
ras a pagas das 16 ás 18 horas

Consultório: — Bua Buenos
Aires, 158 (entre Àndradas e
L rogos lana).

Tambem (as tratamento
d» CATARATA tem ope-

raçfto noa-casos Indicados
(D 6145) X 41

(F 17860) X 41
«tH. KOUEKTO.SOUZAiLOPES

— Doenças Internas— Esp.
Coraç&o, pulmões, bronqnltes cro-
nicas, tuberculose. Intestinos, fl-
gado. rins. slfllls e doenças ner-
vosas — Rua 8. José, 110, entre
o Largo da Carioca e Avenida.
Pela manha, das 9 Aa 10 horas, e
* tarde, das 14 As 16 horas. Tel.
23-2766. — Rua Aires Saldanha
n. 113 — Copacabana.: Telefone
37-1324. <C 38659) X 41

Dr. Osvaldo C. de
Araujo

Docente de Cirurgia da Fa-
culdade de Medicina

Operações em geral (Her-
nlas, apendlclte, estômago,
Intestinos, vesicula blllar e
rins). Doença das senhora*
ligadas ao aparelho genltal.
Res. : R. Miguel Pereira, 38
— Tel. 26-2799 — Consult.:
Sete Setembro, 73-1.°,—
23-3878, das 15 ás 18 horas.

(C 32913) X 41

DR. 
LAUDELINQ viO.M&S, me-

dlco homeopate; consultório
rua da Cirloca 32. Pc. :-. ::o
das 13 ás 17 horas; diariamente

(C 37861) X 41

Hemorroidas
¦¦' Cora radical garantida por
processo especial, sem ope-
ração e iem dor. Dlagnos-
tico e tratamento moderno
das doenças dos Intestinos.
Recto e Ânus. — .Dr. Raul
Pitanga Santes, da Fac. de
Medicina, à rua do Passeio
n. 70-3.* andar (Edlflelo
Souza). Diariamente das 14
Aa 18 horas. (Ç 6747) X 41

Dr. Dormund Martins
Moléstias du pulinflo. coração

e ligado
Consultório: Quitanda, 60,

3o andar
3*s. 5*s. e saltados das 4 ás 6.

(O 32500 X 41

Dr. Álvaro Caldeira
DOENÇAS DAS CRIANÇAS
Oom pratica das principais

clinicas da Europa

(Exame e tratamento, du
nascimento a puberdade)
Consultório : Avenida ¦ Kto

Branco, 177 (elevador). Das
2 1|3 ás 4 i|3. Tel. 33-0449.
Res.: Rua Conde de Bum-
fim, 963. — Tel. 18-4557.

(O 31348) X 41

FIBROMA DO UTERO
Cura radical sem necessitar

operação
Pelos RAIOS X e RADIUM
cessando rapidamente os g.-andes
hemorragias. — DR. VON DOEL-
LI.VGER DA GRAÇA. — Edifício
Kanitz. Assembléia 98. ás 3 1|2
bons. Fones 27-3318 e 22-2298.
Hora marcada. (P 5928) X 41

VENDE-SE 
uma caixa Registra-

dora modelo 904. elétrica a
uma de escrever Remlngton. —
Aseeroblila 41, telefcne 32-693M.

 _ (F 19200) X 40

VENDE-SE 
uma maquina Singer

com cinco gaTctas d; coser ±
b:rdar. p^uco uso, motivo de v:a-
gem: á nn Pjrelra Nunes 217,
pres., à .".venltía 23 Ce Sstembro.

(F 1393) X 40

Hidrocele
— varlces, fraqueza sexual, lie-
morroidas. cura radical sem
operação e sem dor. Doenças
das senhoras, partos, vias uri-
narlas e operações, dlatermla
e ultra violeta.
DR. JOAO PACIFICO

Consultes grátis, ás 8 horas,
«6 na
R. Frei Caneca, 273

Tel. 22-6619
Consultório — Bua S. So-è. 83

— 4.* andar, das 14 ás
15 horas

N (C 51390) X 41

[¦HA?i,'_.

Grande
¦ XZlO___
Visitem
mento
líonnaiv.
BER_,'IR.

DR. I. ROCHA
r„Üi£nç"s *\. nh  «era 0Pe-
FHÇm„7 eim dór' s'™ rodagens.
das 18 ás 18 hora*.

(P'27764) X 41

MODAS

Academia de Corte c
Costura f8 V.: r.s

5Sl? ,418 - Largo do üarlotPillate; Rua Paiagiui, 47 o Piaçueaenz Pena, 29, Curso . completode 1, 2| e 3 me. . c-i-eço 3UUj. u0inclun-.do o Uvro: "O SU' -. .te-tangulár"; is 5167) : 43'A'IiTA Costura e chapéus~Mms.aa. Ç:'r___a, confeçOes, veaildoafeitos, corta e alinhava pe.;s u>tlmos modelo3. Leciona corte jjòrmétodo pratico, e atende eheomeades para o Interior. Bolsas, luva_,•netas etc. por preço bar_.tie__.-K o.Republica tb. Pe:\\ 79 1» 43-0301
h a.1; ) x xi'

Cirande cíit.ca... m.úslos, •reformas. P.-eççs baratlssimoslVisitem o maior estabeleci-mexuo ds cüapéuà, à ru»t-onçalvaa Olas, 4. — CJL&ABER^IR.. DE SOUSA.
(II SO.;'1) X «

Chanéus "" APro"der _ _tASAUAyvUtx JnaUt„to Bra*.lciws
de Chcpéus, cnsin .. c ga-run..uu píjoí últimos métod.^ eu».ropeus; a al-" 'esde a pr: .airts
aula,Já cxecu.i eeu chapéu —Confere _...¦._m.-. . ..u.u. .__;
preyos ao alcance todos. RuaMariz e Barres 353, telefone 28-3738. (F 14613) X 43)
OHAPEIiEIRA, com longa pratl-^ ca, leciona e faz chapéus, rou-
pas de .criança e llngcrle, a proçoamódicos; á rua Uruguaíana n. 39.
.". andar, sala 4. Telefone 22-7038.

(F. 19.745) X 4a
Chanéus ~ A K»eoia ozfomuuapeuh 0 a ultuna palávn.no ensino de chapéus - pora se-
nhorss. .Curso rápido ,e sem lgtiaiy
aulas a 308 mensais; confere dl-
plomas. Rua do Ouvidor n. l.o,'1° andar, elevador. Telefone 22—

 (F 15220) X 431
plAMISAS — Faz-ss com perlel-'-' Çáo a preço módico; trata*
pelo telefone 28-1870.' '¦" (H 7731) X 431

EX-CONTRAMESTRA de.'
easa francesa. Creações»

vestidos para bailes e tailt
leurs gênero alfaiate. Tei
lefone 22—6163.

(H 28465) X 48

GRANCHADOR, chapéus de se-
nhoras, preclsa-se - Catete

82. sobrado, (H 28457) X 43

LIQUIDAÇÃO ¦¦¦£££ S:
los, pora baile e passeio, por pre-
ços baratisslmos. Rua Gonçalvea
Dias 16-1° (H 38561) X 43
jUME. Amaral faz vestidos des-"A de 258. Corta molde, ensinai
corte; A rua da Carioca n. 16, 1»
andar, tel. 43-1401. (F 16674) X 43
14/ÍME. RODRIGUES confecciona"¦¦¦ chapéus e lingérle, preços me-
dicos. reforma á partir de 10900©— Rua do Ouvidor 139, l8 andar,
elevador do Mundo Loterlco,

(F 16916) X 43

PRECISA-SE 
de meia oficiai

chapeleira. Mme. Eugenle, A
rua Palsandu n. 155.

(F. 20.997) X 43

PRECISA-SE 
de uma ajudante

de chapéus e floristas, Casa
Meireles, á rua Sete de Setembro
n. 171. (H. 21035) X 43

PRBCISA-SE 
de perfeita chape

leira, que sela competente, ã
rua da Assembléia n. 101. 1° an-
dar. salas 3 e 4. .'¦ (H. 60) X 42

PROFESSORA 
diplomada ,m

corte e co=l-.i<-a pelo sistema
retangular, ensina e-n sua resi-
dencia e a domicilio, garantindo
ar, suas alunas cortar por figurino
em 6 lições; á rua Sao Jlemer.ta
n 309 *otr • -.0. t»' "¦'-''60E

(F 7470) :: 43

SENHORA.com longa pratica de
vestidos e costumes, executo,

qualquer figurino; preços medi-
cos, corta e prova a 106000. Rua
Francisco Otavlano n. 47. Tele-
fone 37-3936. (F. 19.543) X 43

SENHORAS 
e eenhoritas —

aprendei a fassr os vc >:os
vestidos e ihspsús. Hab.l pro."cs-
som ensina a 203000 mensa:.?. *m
cureo rápido e ' ecslta «;>:•-
mas « encomendas; á rua Ho-
norio do Lemes n. 14, te!-r -.-.a
26-4076. Tuncl :,cvo.

(P 2037-1) A 4-4

VESTIDOS 
— Executam-sè com

a máxima perT?lçào, assim eo-
mo cortam-sc somente. Preços ra-
zoavels, á rua Conda dí Bo"íl:n
n. 63. (F. 17503) X 43.

MME. BARKER
Senhoras e ssnhorlta9 que te-

nham bom gosto e dfsejom seus
vestidos elegante;, por pr^res mo-
dicos e com rapld.z Rua Doli do
Dezembro 114. sobrados Tel 2ô-
4174 (P 247821 X 43

MOVEIS 'JSAliOS

ATBNÇAp — Compram-_c
** veis. m&aulnàs dc coeti

ATENÇÃO — Ve.iltli-éi¦-*¦ Bi&o, £scrctari£3, a.-q

mo-
veis", maquinas de coetura e

tudo que represente valor; pelo
telefone 32-4334, á rua Frei Cane-
ca_n.__310.  (P 20631) X 44

A 
Casa Gomer á" rua do r.isrbuc-
lo 31, comp.M movela iL=adc6

dormitórios, scla_ de Jantrr c __•
çaa avulsas. Tolefona £3-22:6.

E 10721) -. -ii
¦ec .Cr c:a-'
quives, bl-

rens, estantes, cofres, caclslr^-: tíl-
vers^ e mais artigo. p_ra c;cri-
torlc; á rua des Ourlvcõ 11. 21.

(F 2313) .. 44

^OS NOIVOS — Vendcin-
se uma linda sala dc jan-

tar com 10 peças, curva to-
da cm cristal biscauté c um
dormitório moderno com 10
peças por 959ÇO0O; á rua
Santana n. 85.

(F 19721) X 44
Compram-se «^ $>-._£
tí. louças e m .is de cscr'tor_ó,
pagam-se bem. Telefones 22-26 4,
o 22-6680. (H 73:?) X 44

C" 
OlzZPr.XAtSS moveis e maqu.-

nes di co-tura, ;aga-ee bem,
telefone 22-3425. (F 16942' _. 4*
r.OMPRÃM-SF - Moveis,

pianos, cristais, tapetes,
etc., ou mobiliário completo
de casas e escritórios. Casa
André. Telefone 43-6332.

(F 17203) X 44
P.OMPKAM-SE — Moveis

finos. Tel. 43-0319
 (F 17162) X 44

Casa Mineira -0^!dttcp*°.
cariai, salvados do incêndio. Rua
visconde de Itaúna 147, telelone
43—0319. IP 17161) X 44

COMPRAM-SE 
e vendem-ee mo-

veis unidos e tudo quc repre-
tente valor, paga-ie bem. á rua
Frei Caneca n. 160. tel. 23-3568

(F 17083) X 44

COMPRAMOS 
moveis da escrito-

rio, maquinas de escrever, co-
fres, registradoras, etc. à rua Tco-
nio Ottoni 1I3-A, t-l. 43-4543.

IF 34908) X 4*

/
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ÇOMPR/M-SE — Moveis
avulsos c mobiliários

completos. Paga-se bem.
Telefone 22—3976.

(H 28482) X 44

ÇÓH-PRAM-SE — Moveis
dormitórios, v salas de

janKtr, casas mobiladas e
maquinas e todos os mo-
veis avulsos. Telefone 43—
4892; á rua Santana 85.

¦ ¦ 
<F 19720) X*4

Dormitório e sala^*™;
ou separ-dos;. Sala. de jantar 10
peças 7808. dormitório 10 peças
1130*:. outro' 6803, tudo ultramo-
demo folheado a lmbuiá, com pú-
xadore» cromado»; á rua Rlachue-
lou. 418. (F. 17114) X 44

VENDE-SE uma boa sala de
Jantar em c.tado de nova, com*

11 peçe*. a Avenlda Suubrban.*»
n. 2.871. Caseadura. Telelone
20-1327. Preço OOOSOOO. ¦

(F 10838) X 44

yENDEM-SE doís lindos
dormitórios de 10 peças

por 1:0008 e dois de'quatro
peças por 3008000, tres sa-
Ias de jantar por 5508000 e
um grupo com 10 peças por
2008000» e mesas a 108000 e
colchões a 208000; á rua
Santana n. 85.

. (F 19722) X 44

PAPKk"-" OE CALA MENTOS

DORMITÓRIOS folheados
a imbuía, para aparta-

mentos, com armário dc
tres corpos,' perfeito acaba-
mento, . a 6008000;: á ruá
Frei Caneca n. 9.'"

(H 28481) X 44

Moveisli
• Vendem-.se um dor-

mltorlo . estilo apartamento,
300$; mesa elástica, 75$; cristalei-' ra, 60?; cadeiras 6 alto espta.1 dar,
75? e unia. sala de Jantçir 10 peças,
600!»; rua Buenos —ires 222. ..

 ,(H 19710) X 44
Til OVEIS novos e usados, não

.n-lu. oj.i_.prem sem vèr oa preçoscli Oasa Oomes; esta liquidando
todo o "stock", -porv tenii.iiaçáo
do contrato. Rua Riachuelo 31.'.:. 
,.•;'¦-' 

',;; -,. ' 
(F...i9.730) x 44

MhvSiís compramos trocámos-«-_>-¦__ pc. modc Mi geiad-1-
ras -—.quinas costura, e escrito-

vrioü: rua :Seáhor dos Passos r.. 95
¦ Tel. *3-Í?08,__ __-lF_ 17786) >X?_i

MOVEIS 
— Vendem-sé üm bal-

eéo com 20 x. 0.77,'próprio
para alfaiate; á rua dos' Ourives
n. 43, sobrado, das 11 ás 13 lioras-.' ' '-'" (F 19688) X44

MOVEIS 
-1-» Vsndem-se bonita

s_la de-Jantar de'Imbuía com
mármores, espelhos! bljocados eus-
iii» 3:500$000'Yíhdé*-«'pc»r í:200$
dormitório com 10 peças para ca-
sal p6r 950*000, bonito grupo cem
qint.ro peças por 2508000, bonitos
tapetes, p__ádelras etc; á rua
Eu.nc-s Aires n. 230.

(F 18671). X 44

MOVEIS pia. ;escrltorio ,— Ven-
dem-se boa* secretaria de lm-

. bula cem 2 ordens ds gavetas, 1
. í_t-níe-com portas de corre.r, cin-

co mesas de peroba com duas ga-
vetas para escritório, ,úm pequeno
cofre, ds ferro bem grupo estufa-

: do cem trea peças, porta chapéus"etc;- á rua Buenos Aires n. 230.• (F 19669) X 44

Ol,:Qii:MÃrO^-~
.. Moveis barato

Só na CASA.SAMPAIO, rua
Riachuelo ns. 5 e 7. Te-

lefone 22-9077
Dormitório luxo cl p. croma-

do* c|,, 10, p. c| S.pv, ; «jl 6 p.,cj 4 p., ia, .começar da. 1:7008000,
a .6509;. outros tipos .de Imbuía e
peroba,' —' de .45.0». a 800*0001 ¦'—•.'
Salaí' de'Jantar, folheado»..cf p.''crómado. ,c| ,12 peças; c| 10 peças,''o| 9 'p.', ó| 8 p.; de l:8Ç0» a8003: outros'tipos folheados, de300ss a 8003: geladelrasi,¦¦' de 100?
a ,-150$; làqueada, despencas la-
queadas. bureaux de l,?0x70, a1308 e 170$: Bureaux de 100x70,-
lop» a 1208; estante, p. correr; de908 a 1908; p. metal.

iVTveis avulsos —*-
Casa Sampaio?

Toilette c| esp. de 408 a-00*000:
tf, -vestidos, de 608 a; 908'"ca_has
de 108* 908; cadeiras dè 88 a158: Mesas. c| V pé' de coluna, de1008 a 858; grande -quantidade
em, colchões, reforma.» desde 58 a'808000; eólchâp. de 68 a 1?0». ,
Troc-tn-se moveis an-

v ;f,'tòs, ppr modernos.
Orçamento ^atís. Visite aéx-

posição'da CASA SAMPAIO —
Aberta das 8 ás 21 lioras.' 

(F ,17f87) X 44

CASAMENTCSTÃo.^:
mo sem certidões ie idade,
eom urgência; tratar com
•Valdemar Motta, das 8 da
manhã ás 7 da noite. Praça
dá Republica n. 1, sobrado.
Telefone 22-8333

(F 8547) X 68

CASAMENTO! r~: Olvll e re-
, lljloso, oertl-

does, naturallzaçOe», Carteiras Ae
Identldo_;, etc. '"Preços sem .oas-
petldores". — Rap.dJs « scrleda-
de absoluta. Sr. Uma, A rUa dá
CiMocá, 10-1'
22—8139.': _'

'¦» 4. Telefonei..
(F, 1778» .X 56

GASAMBNTOS 
— Civil ou rellglo-

•o mesmo sem certldães e eta
34 horaa 258000,' registros atraía-
des carteiras de Identidade ete.
Trata-se. A Praça Tlradentes- 8,
com o Sr. Gomes.

(P 10056) XÊS.

PENSÕES

DOA pensáo e variada, íormice-ee
A2* ts. domicilio e na mesu; «vul-
so 38000; . riu do «3atet- 106.¦ •;' (F 19711) X_35
TCV_)IlN®Ci;-giB par» fora. P—isáo

,*.:¦ de éscepcioni-i p.-.Iadir, áo
mal* exigente gosto. a_ Mijeat*-
de P;nÉjo; 4 rua Cândido Mendes
n. «43, Tel, 43"-«73. ",'':>^-.':_- ;.-.',:.;,',' .:.,¦'. :..*, (g aloct?) x-si
FJRKBCí-SE 

• a domicilio boa
alimentação, em elegantes, pa-

nsllnhiis.. ] Rua Francisco Otavla-
no n. 47. Telefone 27-2836." .,'' <P. -8.54'4. X. 87

VENDAS «-.VERSAS

OüRf-. PUtATA, JOIr.S, ETC.

A JOALHERIA Valçntlm vende,-A compra, troca, faz è concer-
ta Jolas e relógios com seriedade;
i rua Oonçalves Dias n. 37. tele-
fone 22-0994'. (F. 667) X 50

Moveis, compram-se —-
Usados ptra escritórios e cnsa*
completas; atende com presteza., Chame-1 Lute telefone 22-3381.

. ,:.F; -19031) ,X 44

SALA, 
DB JANTAR, 10 peças,

mesia tipo coluna, 4 meses ae
nuso — Vende-te por ,5009000; â

Estrada Marechal liangel n. 244,
Madurelra. (F_ 17167) X 44
Vai Vêr — -?or verdadeiro preçode pechincha; ven-
dom-r Juntos ou esparados,' linda
sala de Jantar c dormitório 1 o-
lheado a Imbuía, ..iode: ultimo,
acabamento garantido — Apnqyel-'..te boje mesmo e economize mUi-

,tò t 'elro: á. rua Riachuelo ,418.
_ (F 17818) X/44

VE-üS-SE por 220»0OO,-"._iála
de.. Jantar, .9 peças, aormíto-

rio "4 
peças, 1808000,-antigos, ver

das 9 ás 13 heras: á rua Teofllo
Ottoni n. 93, Io andax.-: „¦ » •

''. ' 
| 
¦•-¦'¦"'  

(F 20909) 'X*44
~TÍNDÉ-SÉ mela. mobília" com¦ T eetüfadt-1, tipo Inglês, custou
.800*000, dá-se por 3008000, . ur-
gtot*; a rua Maxquèa de Que-luz a.: 60. Estacio dc Irajá.
:_ ; _ __ (F 7303) X 44

V-NUBM-SE 
"escritório, 

completo,
em estilo. Carvalho, poltronase cadeiras de Jacaraodá,' antigas,

e outras : peças avulsas,' antigos,
tte Jacaranda. Ver e tratar das
9 ás 15 horas; á rua Bento Lisboa
n.^2, ia andar. iP 17543) X 44
ifENDEM-SE uin 

' 
dormitório e' uma sala de Jantar, tudo mo-

dârno, po*r motivo <lo viagem. 4tu_ Estacio de Sá n. 143.
 (F 169441X44-TENDER BARATO, éo na Casa* fieis, não percà tempo, eal&s

de Jantar a 2808000 o 1:0008000;
dormitórios detd. 300* a 1:3008,
nefiea caia torra-ec tudo . pelocusto; â rua __tacio de SA 143.

(F 16943) X 44

JÓIAS DE OURO
còmípram-se :

Até 258 a gr. Prata até 28 a gr:.Brllliüntes r. ndes até 10:0008 kte.
S. Jcísé n. 49. JoaIh.'Cluffo tt Ir-
müo., (F 13043) X 60

de ouro ate 238
a grama, on-
lhantes, prata
cautelas de pe-
nhor. melhor

Dferf.a' na Joalherla Gomes, i rúa
da Carioca 37. Junto *¦ "Guitarra•
de Prata". (V lè7Ô0) X 50

JÓIAS

/COMPRAM-SE armaçOei, balcões,
cofres,.. maquinas registrado-

ras, cie costura' e qualquer movei
comercial, telefone' para 43-3784.

-.lf-76'11) X 60

COFRE- 
— Vende-se um peque-

no e novinho, com segredo.
Ver e tratar à rua 'd_ Gulianda
n. 62, Io andar, sala 3, das 15 áa»
17 Horas. \W 17766) -' 60

1) ESCANSO — Pessoa da maior
_f**V reapeitabtlldadé preclia ; paraocupar de manha, uma otl ilunsvezes por semana de um aponeneoconfortável. Pretere-se Laranjel-ras ou Botafogo. Respostas paraH. 21083, na portaria deste Jor-lá». (H. 81082) X

jIUkENA x|Ba e corrlmen-unl,"H tos.,, Oonorrélasrecentes ou antigas. »elto certo.Caixa 5»00Ó: i r>ia Goneral Pedra•__•_ ""«• (P 17874) X"CJNOERADOR e oal_fate~r-^~JÔ-éa-í Francisco com pessoal iecon-riança, raspa desde um cômodo,
?-, -ii-!, °? "*" m««7Ulna, telefone:43-6084; * rua Senador Po.:-. 

"eii
n. 246.__^___: _(P 1*457)" X
Ehcèràmeritos ^f^rasp». encera, calafeta, lustra Borpreços " módicos. Orçstóento semcompromisso. Especialidade emconservação de soalhos désds 5*o- cômodo. Telefone 23-2751.

(H 163) X
Infalível
ria cura
Aji Go-
norréla.:

(F. 2Qi3iy_X'
Con-

serra Sn-

SERGir>FJflA
Preclsa-«e; à rua Visconde deItauna 109.  (H 7760

Bom emprego dc
capital

Vendem-se í i..».*_s cu separadasas casas da rua Augusto Nunes» 47,
e Atl.lr.no n. 10, estacio de Todos
os Santos, ótlmimente conserva-
das. Eatáo alugadas cada uma
por mais. ds' üoOtOOO. Preço docada A vista, 20:000«00>0. Infor-m*açõ_3 na Firmada Fonseca, &rua Arqulas Cordeiro 028-A, como Sr. Antonio. *H"3iaõ0

GÜARDA-MOVEIS
^rada. transporte» Rúã Buenosi Alres 82.. .telefone 28-0552. -
..'.¦•*¦: y.vr.' '.'.'.,:„ .C «H2) x
TTEMORROIDAS — Pessoa com-*•¦• pletamente curada fe» pro-messsa d« indicar • medicamento a
Suem 

Interessar. Caixa Poetai 8.
uçureal de Copacabana.

,- :¦ :¦;¦ "is-S'!-.',--.' "•»/(C:'S83O0V'X

USADOS

Vcns-ilVin- Pára dentistas. Quan-asPemos'tldade. Rosário 141.
(H. 7.647) X 60

pV-sGOES de gás, lenha ds todos"' • os'' iamanih(3s; vendé-se por
preço de ocasl&o; despachamos
para o interior, funcionamento
garantido, só. na oficina especial-
mente de fogões em geral; á rua
Senador Euseblo 23. Telefone 43-
683Í. (F 17378) X 60

de oUli >re.ç>
do banco'. >3ri.
lhH_U_ V Mil
celas auem me-

!hor paga. JOALHERIA S. JORQE— ürugualánà 31. tT 1965Q)-'X'50'

JÓIAS

JÓIAS!de ouro, raute-
Ias e brilhantes.;
pagamos o ma-

xlmo.> Não vendam sem'ver nosso
preço» Rua dos Andradas «2,,'Juh».:
to ao Largo de s Francisco.' •'
¦____ (H 28479)'X 5p:

, .' Pa^a ij .tíaaeu
do'Brasil.' aò
cambio dç
dia; brllhan:
tes ato 10:*^".:,.-quilate; pritaria ató ijooo a êra*ma. E' filial do maior comprador;

á rua S. José 62. esquina -¦> Qul*
tanda. — Aváltaç&o grátis.

(H 7708) X SÓ

GELADEIRA 
RUFFIER — Fami-

lia particular vende. Em per-
feito estido com duas portas e
multo espaçosa. Preço 260*000,
pagando-se o carreto de Botafogo
ao centro ou distância eqüivaleu-
te.. Ofertas para a portaria des-
téjornál para F 19640.

... . (F 19640) X 60

PARA ,'_irdli_, rsndem-ce 100
grampos. artísticos de ferro a

preço de ocaiiio; trata-se 4 rua
José .Bonifácio n. 183. Todos os
Santos. ,(H 2.8402) XW)

VENDE-SE 
uma cadeira de rn-

graxate; á rua dò Rezende 75.
(F 179Í2) X 60

-¦¦ «.om-
pra-se
qualquer
quan -
tldade de
quer as-
l-sls -

sunto, valor, Idioma. — Nao ven-
dam sem consultar _ .casa que
melhor paga — LIVRARIA ACA-
DEMICA — Rua S. José ri. 68,
TEL. 22-8072. — Atende-se a
domicilio. " ' .: ' :

(P 6575} X
15», 20»"e 25»,'o, telef ode 22-

(F 17393): X

APARTAMENTO
Aluga-se ótimo, independente,

A Ladeira do.» Tu.b::lcras n. 8. Co-
pacabana. Vèr-no local. Tratar
pelo. telefone' 26-1002.¦ •¦¦. ¦ .'- ' c (F isieeo;

Moderno "bungalow"
AlugA-ce por contrato o da ruaMontenegro n. 111, de dois pa-vlmor.t.-!.-, oom rtu-t ralas. 3 quàr-tos. garage, eto. Perto da praia;trata-se no Edifício B, Francis-

co, 5° andar, sala n. 2.'.•"¦• . ¦ - (H 28474
Tango, Fox-Blüe

II todos as dansas ' modernas,
ensina-se com -perfolç&o e ele-
gancla; á rUa Republica do Peru
n. 83, 2.° andar. (H 244

LOJA
Alugo-se - com- duas grandes

portas; á rua Estado de _á 103-A.
•. ¦ • . ¦¦¦¦• .:¦-" -.-'¦; ..•»(» 272

- Oficina de camisas
Vende-se á rúa dos Andradas

• S9. (H. 284.3
HOTEL E BAR

Trs_pa_sa-se " 
hotel com 18

quartos e loja oom bar ou paraoutro. negocio. Informações pelo.teleíone 25-1S73. Largo ! da Olo-"*• (F 19*327

-."UDANÇAS
IsA cada. Can
0406.

cada. Oamln'

PROCüiRA-M 
fabrica- ou- t*rre-

no para construçáo de íaibrl-
ci 4: _i) m;Uos qUurirados.iopro-
xlmadamente, cifsrtaa para A rua
Frei Oaneca n. 46, telefone 32—
8171. ¦¦'".¦. *F 4775<*>;: X

PREOISA-SE 
de um apartamen-

, to mobilado, oom .dois quar-
.tos,.. uma sala e banheiro para
descanso a pessoa de responsabl-
lidade. Deve ser no centro ou pro-
ximo da cidade. Resposta* para
a Caixa Poetai n. 1118;

(H 7583) X

REGISTRO 
CIVIL — Registro

fora do praso, o Sr. Silva,
convida as pessoas qúe nfio foram
regiatnades, que êle promove o re-
gl__-' sem dificuldade; á rua da
Alfândega 133, sob., sala 4. Tel.
23-0613. JH 28519) X

VENDE-SE' 
um bilhar completo,

com 3 bo—.s da marfim e 10
tacos marcador, laimpiada o uma
vitrola, elétrica, por preço de-oca-
slào; á rua Gustavo Si-mpaij. 162,
Leme. (F 20980).X 60,

OURO -Para o Bauco
do' Brasil até

. 2£3lij0,a gra-
. ms: Jolas com

brilhantes jâ-
ga-se.ate 8:0008 o quilate: prata*
rias,'pelo melhor preço. Beco. do
Rosário n. 1, Junto ao Largo Sàq
l''--n«-  rei. 22-43«>fi *,V'H«i-
çáo grátis. .. (H 7708) X 50

VENDEM-SE, porvi

VTfirrDE-SE uma mobília peque-' na, cem nove peças, por 3õ0S;á rua Conde de Leopoldina 77, ca-sa 4. .  (HV52)^_X_44-rENDE-SE uma boa-mobilia. dV» salta' de Jantar em perfeitoestsdo; para ver e tratar, A ruiíCampos Sales 28, Tijuca.-
(F_19609)_X 

'44

i^ENDE-SE, motivo, de 
"viagem,

diversos moveis e utensílioseom urgência; á rua Gomes. Oar-neiro 51, Ipanema^jH 7697) X 44
\^ÈNDE-be" uma sala" de Jantarperfeita, com 16 peças; á ruaS-nador Eueebio n. 100. Loja

(H 358) X_44
motivo deviagem, somente a particulare pelas melhores ofertas, luxuosasala de Jantar, geladeira Frlgl-dalrc. enceradeira e aspiradorElectro-Lux, radio Crosley e tudoquè guarnece casa de família; áAvenlda Atlântica 336, apart. 4das 14 horas em diante. Urgente.

 (F. 16.988)_X 44
TrENDE-SÉ dormitório de caí«,v estilo alemão, cama,, mesatoltefte e guarda vestidos, 4 ruaBc-l-or dos ¦ Passos 138, quarto 8,
preço 150*000. __ (F 19734) X 44*fr_NDE-6_ 

pequeno dormitório
T para casal; á rua Sâo CleiÈeh-te 380. casa 2. Botafogo.

 (B.121) X 44¦yENDE-SE uma sala de Jantar' em tamanho grande contendo
nove peças e uma maquina sln-
ger da tres gavetós em perfeitoestado; 4 rua Marquâs de Abran-tes n. 78-A, 2*> andar.

(H 284S6) X 44

- RO VELHO
' 

.Comprador autorizo—o pelo Ban-
co do Brasil, paga to cambio -do
dia. Jolas de ouro paga-oa 21» a
grama, brilhantes grandes, -té 5
contos o quilate. Jóias eom brl-
lhantes cravados, compram-ee . e
pass-se tum. Largo de Sáo Frin-
cisco n. 19. ao lado da Igreja, te-lefone 22—9771 (H .28454) X 50

pára o Ban-
co até 23*003
a grama,
pratas até
29 6 00 a

Í_ >A <' grama. Brl-lhantes e diamantes. Pega-sebem. Rua do Rosário 182, loja,com Gonçalves Dias.  , • •¦ «
: ¦: . " ¦::'¦ ¦' '.(H 28229). X SO
Ouro em ioias ^2J,i* »té

* . 85$, m gr.,
Brilhantot» at* 15 contos, ooruaani.es qullate. Traves5a
dp Ouvidor. 10. t,P. I8S44) X 50

OURO

VENDE-SE 
u.-na frlgldalre com

sele portes paxá desocupar lu-
gar; á rua da Poséàgem ni. 15. —
Botafogo. /¦ ¦ (F 17,76.2),: X.60

VENDE-SE 
uma— carrocinha de

. ..leite; vendendo 130 litros de
leite; trata-se á rua Uno Telxei-
ra n. 160. : '« (H. 7349) X

ENDEM-SÉ balcões, armações,
50 dúzias de colarinhos e pu-

nho» diversos, para desocupar lu-
gar, á rua D. Maria n. 87, Aldeia
Completa. tH. 46) X 60

VENDEM-SE 
dois pares de pa-

tlns. 1 americanos — ' marca"Union", sem uso. Proço dc oca-
sláo. Tratar, á rua Teodoro da
SUva n. 313, casa 13. Vila Isabel.

((II. 21.196) X 60

SALVADOR 
CORS-OA — Aluga-

se uma sala para descanso,
completo slgilio; é favor rtspon-
der para a portaria deste Jor-nal,para F.- 17406. (F.17495) X

SENHOR 
de responsabilidade,

precisa de cômodo: em casa
discreta, no centro, para ser ocu-
pado uma vez por eemana. Res-
postas para H. 7587, na. portariadeste Jornal.  (St 7687) X

Colchoeiro
.;: Pedrosa é . o -; único que
facilita o pagamento na
fabrica de colchões; Pe-
drosa, á rua Santana nu-
mero 184, avisa cuidado
com os preços dos colchões:
eu faço novo e reformo e
mando fazer a domicilio; de
solteiro, 15$; de cansai, 25$;
com boas qualidades à- ta-
zenda e lucro de 40' porcento. O freguês deve pro-curar a ao-tsa casa paradar suas encomendais * ou
chamar Pedrosa pelo te-
lefone 22-5666, que manda
o mos t rua rio para o fre-
gués escolher á vontade.'__/¦_-/¦ % 

(H 147

AOS POBRES ;v
A Liga do Proteção ao Lar Po-

bre convida a todos vlrcim a esta
Liga & rua Pedro I, n. 22, 1» ea-
dar, afim-, de obt-erem Imíorma-
çSes da finalidade A*, meema.

. (H.a85

JORNAL PARA A JOANlNHA
JOA-INllA — Hoje é din do tioMineeo fazer o despacho da "eii-

cruzllhada".
Se tiveres usn galo preto e umramo de marga--lda_. manda-me,

que é Juntar A "carga" do "dc>-
pacho . Aceita, 173 beijos e 649abraço* de tua

MAROCA3

TRATOS A' BOLA...

UNI ÃO
767

. 858
846
986
457

¦•'¦ .-¦¦••¦".¦ (H 7773

Privilégios e Marcas
Veja anuncio no indicador Pro-

flsslonal'(parte atn«-ela) da Com-
panhia Telefone, fia. 2171 "Agosto"
de 1936. Teleíone 38-181. ¦

. (H .145'
CAFÉ' E LEITERIA

. VendenH na rua Vilela Tavares
331, esquina «ie Aquldaban, mo-
tivo o dono nfto poder estar a
testa. (F 18688

TAPETES PERSAS
Família estrangeira reoem-che-

gada da Europa; vende seus ta-
petes persas, porcelana suntlga,
vários, objetos de prata e gravu-
ras francesas, autenticas de auto'
valor, somente' a particulares. —
Sra. Anderehon; _ rua Almlran-
te Ts-nánd-ré 41. (H 1S9

INHAUTWA*• Vende-se üm predio A ruá Padre Januário n. 83, com duas sa-Ias, tres quartos, banheiro e Jar-
Jj-^i terreno de 11 de frente por82,70 de fundos. Tratar A ruaBuenos , Aires n. 150, 3*>. andar,com o Sr. Ribeiro.vt 

(H 21345
financiamentos""
E hipotecas em condições ex-cepclonais. Vendemos prédios arua Cosa-:, Laranjeiras e rua daMatriz, -_-Wcgo, Edifício Nilo-mex. Ca _elo. sala 310.
; 

(H 31343

TOSSE? USE
- --'• -íeifos Mlia-
Çi-oiósí-" à' venda

nas principais farmácias e droga-
rias. Fabricante Adolfo Vascon-
oelos. á rua da Ç-I-anda 27.¦ '.- vi. 

tC 58215) X
seu fogao e aque-

cedor têm de-
Feito?

Tem escapamento de gás?. O
mec-ulco gdsista. Caries cuoerta,
limpa, pinta, gradua,' garantindo
economia nas contas. Telefone
39-2407 .,'. v' »¦¦: (F -1ÕÕ73

JACARÉPAGUA
Vende-se nor cinco contos umacaos em centro de terreno com

grande pomar de laranja*, dtimoclima a cinco minutos do bonde—. Largo da Taquara, iní:rma-
çoes e mais detalhes, por obse-
qulo,. com o Er. Alexan«lre Fer-nandes '— Botequim, Estrada AaTaquara 377. (H 31321

PROFESSOR
De Francês e ínglte, registrado

— Precisa o Ginásio Teire-opolls.
Cartas para a portaria deste Jor-
nal a F. 19785.. (P 19755

4338 _^ 4361
SONHO DO GUEDES

__SS________B__PB*^ ^íRf^-^^Ér *¦*"'

3489 1560
SOL OU LUA

"ípsBHr . • |_*'^1Q_?

M E Y ER
484
234
877
608
203

(H 7774

206 .
051

*. L. 899
• 657

813
i___W (H 28467 "'¦,

1327 
^^ 3610

NÀSIHIVENS

MALAS VELHAS
Ooo<iérta-se' e vai-se m domici-

Uo. Tel. 22-4608. Chamar o Sr.
I-iira.. (P 19743

SALA DE FRENTE
Grande e arejada, aluga-se com

pens&o a casais eem orlanças: â
rua Teixeira Soares, 22, esquina
de Mariz e Berros, com Fraca da
Bandeira. (K 221

CARRINHO PARA
DOCES

Tipo chinês vende-se á
rua Senhor dos

. Passos n. 182
(F 19654

Pratico de farmácia
Precisa-se competente, ativo ecom pratica dc baleio, pára nego-cio de pouco movimente em bair-ro a. 3 ü-;|.-atcs do centro. Cr.rta6na rwtai.a deste .Jornal..para H21335, cora-• referencias, -lugares

trabalhou e ordenado que preten-«le. (H 21335
Apartamentos — Lido

Alugam-se . acabados de con_-
trúlr — 600$'— Barata Ribeiro 93

¦ -¦ ¦- jH 28448

PARA O
Velho
l o ¦

Banco do Brasil
Comprador autorludo :

Fagá no preço do Banco do Brasil-ompra Joliis com brllhamci,
objetos de pratit o moeda*.'_> 86; RÜA S. JOSE, N" 86

.- Esq. da rua Rodrigo Silva.
(P 5130) X 50

DOIS E DOIS t 4
E' tâo- certo como comprar
barato noa DOIS irmãos —
Las/radlo, 17 — Tel. 22-0903— Facilita o pagamento de

4 a 6 meses.
Dormitórios c| 11 pçs., 1:4008a 214008; Idem c| 8. 6 e 4 pes..900Í, 7008 e 8008; Tipo» appart..

peroba e Imbuía, 4008 a 5508; re-íiS?*.,0! 4Jpçí- iao*' 300* »330»; Sala_ de Jantar cl 12 pçs..1U0Ô8 a 1:8008; apártamentS. c|ia pçs., cadeiras estufadas. 5508a 9008; reclame. 3808: crlstalelras
70» a 1808: camas patente, sol-t*i?o, 358; casal, 908; tollet—s, 408a 808: Roupeiro especial. 338 a458: camas de criança, 30»; gru-pss estufadst, 3 pçs., 2208; estan*les para livras, 908 a 170»; bu-re_.ux, 1208 a 1708; cadeiras al-tas 1|2 Dz., 808; grande quantl-dade de moveis de ocaslio: 2 Hn-cies grupos para sala de visitas ci10 e 8 pes., 20O8 e 2308: «Jolchões
e reformas para todos os preços-trocam-ee moveis antigos pormc-írne*.

DOIS UtMAOS — i_.Ti-.ll_>, l».

(T 17882) Z 44

Ouro de jóias velhas
. Compram _c, at*' 248000 a gra-
ín_sA-_»5í._hantes> pagam-se atá10:0008000 o qullate: molhor com-
g?J_or_ 

Av. grátis. A Casa doAv."Miro, rua do uvldor n. 95.
(H- 21.034) X SO

OURO
1 308
dentes.

em jaiaá, on-
lhantes, còm
pra ao oambto
do dia au*
7 de -Mt-mcri

esquina da fraca:' fira-
(O 58318) X 50

SEM LUCROS - JÓIAS
Relógios e artigos para presentes11, BUA KAMAI ?_.*. OKTIOAO. 11
A-T-U-R-M-A-L-I-NrA
Reformas r' concertos garantidosJolas Telhas, comnra e troca

(H 28497) X 50

VBNDE-.SE gmnde quantidade
de eequadrlas em cedro ml-

neiro novas, de todas as medi-
das, por.. nao ee conseguir. llcen-
ça para a . construção de unia
avenida, á. rua Macedo Braga 3,
Engenho de Dentro, bondes de
Caeeadura e Engenho de .Dentro

(H 28438) X 60

VENDEM-SF' 
11 latrinas, 5 lava-

torlos, 2 caixas d'gua e discar-
ga, num so lote. (H. 7822 ) X 60

VENDE-SE 
um deposito de mi-

terlnis de construção devida-
mente lloenclsdo, em bom pon-
to; tratar na rua Birão do Igua-
te«ml n. ll. - (F-10177) X 60

ANÚNCIOS DIVERSOS

ALERTA. Li-júidaçSo de
ternos d« oa_emi*

ras finos nacionais e estrangeiras
dCBde 258. 358, '.-.;, 888, 658, 758,
858 a 110$; .tornos de Unho e brlns-
palha de seda, palm beaeh e ou-
troa desde 2õ8, 58, 468, 658, 653,
7581 sobretudos finos desde 258;
capas impermeáveis e de couro,
borracha, desde 258, coletes tí;sde
38; paletós casemlra e brlm Unho
desde 58. 78, ."8. 05, 128. »8. 188.
253,'323; chapéus desde 48; tracks
desde 108; ' emoclclng desde 253;
casacos desde .258; costumes de
senhora desde 208; veatldos de se.
da desde 25$: manteaux desde 808
casaco* pára frio chuva desde 163;
sapatos de senhora, dasde 88 —
Aproveitem esta -.emana; . 4 rua
Senador Dantas 75.

(H 28584) X

ECONOMIZE GAS
Concerta, limpa, pinta, -retira

fumaça e esc_pamgnlo, grcdúa
fcg&o e aquecedor, garantido, eco-
nomla. Mudler, 22-1388.

(F 17524
Formulas revalidadas
Vende-se bloco de dsz; lnfor-

maçOes na portaria deste Jornal
para F 14533. (F 14538~ 

NOVA IGUASSU'' Vende-se a Fazenda da Cschoel-
ra, com 8 oasas para coloncr. Tra-
tar à rua do Ouvidor 160, 4o, *a-
•» A- (f r_jí_'Escritório no centro

Aluga-sa uma msgnillca sala,
claivi e arsj-da para efansiultorlo
medico ou escritório. Edifício de
cimento armedo. Rua do Carmo
n. 49. Edifício da Companhia
Nacional de Seguro. Mutuo Con-
tra Fogo, (C 58416

Sul America Capita-
lização S/A

- Perdeu-se o titulo desta Com
panh:a n. 26-147, do valor norol
nal de 10:0008000, pertencente ao
Sr. Alfredo Morgado Horta.

JH. 7.641

CORTADOR
Fabrloa de osmlcse, necessita deum cortador habilitado e dssem-beraçado. Ordenado 6008000. BuaEstacio de Sá, 138, telefone 22-

7350. ¦ -. (H 38450
OPORTUNIDADE

For motivo dei viagem lmprevls-
ta, veiido-se um belíssimo conjun-
to ps_- escrito ntelramontê
novo. Tratar com o Sr. Pinto, das
7 ás 15 horas, na rua Álvaro Al-
Vim, 24. (O 30433
Apartamento.— Sol-

teiro
Precisa-se de preferencia no

centro ou sr* da cidade; cartas
na portaria deste Jornal para H
31302.  

¦ (H 21302

Senhora ou moça
Preci_a-se branca,, sadia e for-

te, com apresentação de condu-
ta para o conserv_ç&p de Insta-
lações médicas. Ordenado 2008;
á rua Alclndo Guanabara' 15, 13°
andar. Apartamento 1.303.

(F 10758

9978
JARDIM ZOOLÓGICO

O Jardim Zoológico está mag-nlfloamente instalado em Vila Isa-bel. "ondes e auto-onlbus s< todanora. MHgnlftco ponto porá plaue-nlque. NSo deixem de vislta-tó.

GARAN flA
1"—:480
2V—215
3*-^988 .••••' 
4»-^479 !"
5» —950 ,
(F títtpsm

¦--¦:. 045 ¦¦:'•',
..:. 6J9

.' --'070""''^:':;v''
:' 137 .; ,

983
(K1N

ESPORFIVA

Am . Si-lBSeSWt"-MH-i- .lUC-.
Exposlç&o permanente d* aal-

mais. Festivais desportivos acaDomingos e diversões ao or Uvre.
(1095 — 1065

CONSTANTINO
DATILOGRAFA

<P_*clsa-ee de uma moça, ativa,
bastante api-sentavel e com pra-tica-de negocios.de escritório —
Ordenado 2508; á rua Alclndo
Guanabara n. 15, 12° andar —
Apartamento 1.203. (P 19757

AMASSADEIRA
VIANAL

Vende-se á ruà Senhor
. dos Passos n. lífe

(P 19653
Ondulação permanente

A domicilio, serviço guantldoaparelro modernieeimo, '• à noite
acs domingos ou feriadas. Tele-fone 28-1913. chamar apart. 52 —
Pareço 408000; (P 19892

CASA ALBANO
Por bom preço, compra chum-bo velho, cobre, metal, zinco, alu-mlnlum e ferro fundido: á ruaBlechuelo 17, tel. 32-2351.

<H 114

293
802
139
370
604

(H 7775

PARA TODOS
Fòraimr vendido!.; ontem

os seguintes carros;

350
245
045
933
573

m
VILA

187
624
347
798
542
498

O REBAIX,
821

Vitrine para feira ou
amostras

Vende-se uma rica para cen-
tro oltavoda, preço de ocasião; á
ru* Republica tío Peru 71-73.- (H 31-94

Alta costura ^^'i_T_\
rua Mariz « Bo-roa 335.

. (H_21ia0) X

A senhora tem rugas
ou espinhas? "'tiTãZ**
gratuitamente a Mshè. Vara, es-
peclallsta alemá em tratamento
•cientifico de beleza; rua Álvaro
Alvlm 27, apart. 73 (Cinelandia,Edil. Oóea) tel. 22-5110. •

¦H 31120) X

PARTEIRAS

«iJBTJn

JA Senhora frIE^
|As suas reirras sáo doloro-Bsas c irregulares» Tome as
í£a?^La _. SEVENKRAUT
f (Apiol-Sablna-Arrudd) que fl-ícará bòa. A venda na D. Dap-
EJ£--gJ-J--l^g°.10Tubo9>.

(P 17340)

MME 
GÜ1D - Partelra das Fa-

culdades de M.dlcina de Bar-celona o Blo — orerfee os seusserviços profissionais: a rua SáoJose n. 27: <V.s 15 ás 18 horas -
Consultas grátis Tel. «--0705

(S 34839) X 55

APABTAMBNTO 
— Cavalheiro

quo vem para o Blo duaa ve-
zes por semana, deseja alugar um
pequeno mobilado, composto de sa-
leta, quarto e banheiro, para des-
canso. Informações completas pa-ra a portaria deate Jornal paraPJJ0778; (F 20778) X
j-jESCANSO — Aluga-se no cen-•*¦* tro da cidade bom quarto bem
mobilado cem agua corrente, em
casa de um casal modesto. Cartas
para H. 21148, na portaria d:ste
Jornal. (H 21148) X

Sul America Capita-
lização S/A

Perderam-se os títulos nume-
ros 168.880 e 171.758» desta Com-
panhia, do valor nominal de
10:0008000, pertencentes ao Br.
Carlos Moreira At Lima. (H. 7.842

APARTAMENTO
Aluga-se um ótimo apartamen-

to todo mobilado cara 8 quartos,2 saias, • banheiro completo, coei-
nha multo boa c quarto para em-
pregada. Vèr e tratar -A roa das
Laranjeiras n. 72 apartamento 2.

(H 7565
GALPÃO INDUSTRIA

Vendo por 22 contos, amplo
com moradia e deposito, terreno
plano 8 x 32, sendo o restante em
elevaçáo até as vertentes. Rua Oe-neral Severlano 116, (portão demadeira), Botafogo, das 7 ás 11.(H 21161

|S_SCA--ÇO — Aluga-se. men-
rr- eal, eala elegantemente mo-
bllada, unlco inquilino, 3 veaes.
semana, perto do centro, eo-_cgo,
lnd-ependenc-i.. Esc-eva p&ra a
portaria deste Jornal a H 21279.

(H 21279) X

DESCANSO 
— Sonhar de respon-

_ibllld-de deseja alugar pormês. qmrto bem mobilado, de pre-ferencla com agua corrente ou
sala de banho, com entrada lnde-
pendente e discreta- no centro -ou
multo perto: podendo «er usado
a qualquer hora: cortas oom Indt-oaço-ss para H 21063. na portariadeste Jornal. (H 21063) x

APARTAMENTOS
Alugam-se frente para PraçaGenenal Osório, cinda náo habita-du, tres quartos, sola de Janu_r.saleta, varanda, dispensa, coainha,

banheiro, quarto è banheiro paraempregada, garage; Ver rua Vl».on-
de de Plrajá .106. (H 21167

Limousine Graham
Vende-ee limouslnV Gi-ham 4

portas, modelo 1935, licenciada —
V6r e tratar á rua Marquês de
Abrantes 99. ¦ (H 31295

QUARTOS
Alugam-ee . ótimos em predionovo, proxlmo á praia do Flamen—

go. Ver eti '.ar d rua'''Candldo
Mendes, 57. Gloria. (H 7718

Vendedores de radio
Precisam-se ' 

qu» possam dar
provas de produçáo. Condições
compensador:!*. Quem nâo tiver
prática é favor náo se apreeen» ••.
Tratar das 8 as 10 horas, i rua
Sáo Josá 16. (H 7714

CASA EM IPANEMA
Vende-se na Praça General Oso-

rio no centro de grande- terreno,
Informaçóes com o Dr. Matos pelo
telefone 33-3404, Am 10 ás 12
e das 16 ás 18 horaa.

(H 31304

CORTADEIRA
Preclsa-ee Com pratica para fa-brlca de malhas; A rua Vlscon-de de Itauna 109.

 -' (H 7751
FEIRA DE AMOSTRAS

Vitrines — vendem-se duas
pera centro, preço de ocasião; &rua S. Joe* 84. " (H 7772

CAFÉ' E BILHARES"
Vende-ce «m Catumbi, ótimo

ponto, nfio paga aluguel, negociourgente, facülta-ee o pagamento.Avenida BIO Branco 129, 1.° ah-d*-, eala 7.  (H 28504

76*
83$
694

: Xi^VvV- 
"¦, 1W-' •-.' •-»•-¦

w-u i6as^^
8989 M»
7209 Z*i
4805 «eM

, °»»8 ^614

492 * * 
WM

(H 7776 m_t 9MT

i Bebam CAFÉ CLOBO I
I O lilllHn ¦ O Ult IUOMM *.» ' I

BOM ATE' A ULTIMA GOTA tT I
| Güordem ot coppg qUa têm -roior I

BLASTER
Habilitado pela policia e qu» 4*boas referencias, preclsa-ee á pe-dr.lra da rua Padre Telemaco 224

com o Sr. Carneiro. (F- 19634

CASA NO FLAMENGO
Por cinco contos «le reis trás-

pos.•»-£« o contrato . ds excelente
residência ' 

proprl_ para fstnllla
numerosa ou pens&o, toda m-obl-
lada. InfoimaçOes detalhadas peloteleíone 25-0814 com Mme. Pe-rejra» : ' . (F 18549
TERRENO NA MIÍDA~

DA TIJUCA
Vende-se ótimo eom 16 x

35, proxlmo á Conde de
Bonfim, com uma casa pe-
quena ao lado. Magnífico
para paíacete ou casa dè
apartamentos. Tratar á
rua Co-.de de Bonfim 1066.
Não se atende pelo telefone

(H 28451

CASAS GRANDES
Prtc!sam->e cases grandes dan-

do bons fi adores, tratar pelo te-
lefone 29-1327, Sr. Silvio,

¦ ¦• . (F__19637
Casa em Santa Teresa

Aluga-se um esplendido andar
em casa :.ova, oom maravilhosa
vista, sobre a bala, ná rua Julio
Ottoni 327, podendo ser vista a
qualquer hora. Trata-se com Oon-
çnli-es, na rua Teofllo Ottoni 24
e 26. (P 10643

MA^CALVICIf
JUVENTUD

(H 7169

w Avisa á W..
Exas. que re-

cebeu novo sor-
tlmento de ren-

das- para llngerle,
lsas e matlsadas,

assim como Jogos
para roúpáé; brancas.

. AVISA

S".-.*"? ¦--» Ul*"*a coieçáo debotóos de galallte e crlstM wmfivelas a cabuchons. Iguais.
a-tS AOS MONTES

Lis ao« montep, as melhoresmarcas • oom tons combina-dos, preços baratlsslmo*.
BOI-PINGUOINS — 7|«0O
Lâ Boi Plnguolns as melho-«s cores, preço 78800. IA san-tlsta, meada 50 gramas, 3»700.

O

RENDEIRO
ena rua ,

LUIS DE CAMÕES
N. 4
(P 19539

(o sano

ESSÊNCIAS
Querei* faser um bom perfums?

procure a Casa Pérola de essenclrij

Íiura* 
a rua da Alfândega n. 232,

unto a Avenida Fossos telefone,
43-6679 (F 78298

GOVERNANTE
Precisa-se talar cora a gover-

Jue telefonourn Bua Baráo de
(P 19881

naule belga- Jue telefonou ontem
Eara 

36-M89 — ~
ueena 87.
COMPRA-SE PIANO
Com urgência para particular.bom autor, mesmo precisando al-

gana reparos. Fone 48-0941
(F1970Í

Formulas Brasilidades
Vende-« lote de 10. conheci-

das: grandes remédio*: cartas na
portaria deste Jornal, a P. 19.578.

IF. 19.573

DA-SE 1;000$0 00
A todos quo acertarem o concurso das Noivas ous «A »«-¦¦ -

r_-,ar%^ddo\db^onrcístr'na ~-*---s«« ££Ssz_
u-J^S^t f?*6,anunc1,0 P«'-o mapa para o faclümo concurso daa
conLafãç?oU°deat!owoa.CrlanW dC 5 'm0S;p6<,e,'*"'• «a premas dT
A Nâ____1Ater?_i,f_?,'_t.^paruaKTe^lflca,* *-*»•*» >^Pn>PrIo. olhes, coma
-o-dí^mén^l-m8*-0' V5' " "*" ^ »*W do B1°* «t4 —
^r^sreor^^ -^- •
Enxovais para noivas com 15 peças, reclamo'.X!....""Almofadás, ricas ptaturas, para noiva, désdè ......•. .'¦Crupe em'fantasias modernas, garantido,, metro ...-. 

"

S£í?_S,0l«e 8ò<ls ml«.ta. por sér. saldo, dé'cbreT. metro'::Setlm Macau para trabalhos, seda, 15 cores, metro
«____,„ JEÜHA V.EÍ. ?0MO 8E VENDE BABATISSÍMO

...Jtdaa m°deraasl Voltes 1 TrlcoUnes, organdls, Crctònes Oual»
tm, tXeÃ-etlT M Para Crtan^'•''-*•¦* -5*1 '^"í°^sí:

nelxe a preguiça de lado e venha hoje mesmo aproveitara grande venda9 5 — V B U G D A I A N A — 9 5
.  (H 28588

Cera para assoalhos
Vende-se acreditada fabrica. S'marcas registradas, fornecedora daPrefeitura, Govenlo,' bancos, etc.,matéria prima, maqulnlsmos. va-sllhames, etc.: base 12 contos Avista. Cartas para F. 19.577, na

portaria deste Jornal. (F. 19.577

248000
*850O

78800O
258000

68800
48000
48900

BOTAFOGO
Vende-se um luxuoso edifício,com doa apartamentos, & ruaYacth Club» n. 42. Trata-se comLopes, rua Machado Coelho n. 48.Telefone 22-6775. (H. 7.632

Amplo sobrado corrido
Aluga-se barato, reformado denovo, proxlmo á Avenlda RioBranco, A rua D. Gerardo n. 43.Oh»v«a e informações com SotoMaior & cia., nia s. Bento n. 2.

(H. 28.401
CONSTRUTORES

Engenheiro arquiteto, diploma-oo. com pratlen e ««crltorlo nocentro, facilitando orçamentos ba-sloos, croquis e outros dados, tra-balhará para construtor ' idôneo
(de combinação). Cartas na por-taria deste jornal, para F. 19.572.

(F. 19.572

RAMOS
RUA LEO-IDIA N. 182

Predio assobradado, oom porãohabltavel, vende-se hoje, ás 13horas, no Palácio da Justiça, pelamelhor oferta. (H. 28.404
Empregado para balcão

Grande firma de fasendas poratacado precisa de um, com bas-
tante pratlea. Cartas, com ofer-tas c referencias, para a rua daAlfândega n. 71. Náo s? tc»nda
p-sscoilmenící. |H. 7 tí-M

CASA ZENI
Liquidarão geral de todo o stock de INVERNO

PREÇOS NUNCA VISTOS
-OSOeO 'CHAPtO!
10Sn«i0»LLVA_; ¦

Rua da Uruguayana, 37
.. *0«-*»»0

Sanatório — Vende-se
Vende-se por 40 contos o an-

torio rt'go Sanai
da Carandal
_o ntc.

0 problema da concepção
consciente

(Método de Ogino-I-naus) pelo Dr. F. Carvalho
AzevedoCavalcanti. Avenl-

938. B»lo Hort- I . .
(H. 21.212' Livraria Francisco Alves — Preço Rs. 8Ç000 (H 753t

_.--..*-"."»:'_. -. -*--. .-
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TEATPOS E CINEMAS
* ¦•*• ™ nnnr.RiMAS DE HOJE•5 PROGRAMAS DE HOJE

NO CENTÍIO
REGINA — «Bicho P-P-O".
í-pvix — "O cantor oituta".
REPUBLICA - "Sol Aa nossa

*ODEON — "Princesa ~- Br<X>-
Wi-ri**. "Herói canino": "Para-
~,~í,n„ Nsws": "Nacional D. F,
?Ta*te™: - "Pobre menina
""ÁlHAMBRA - "Chega, ji * *
_J~*ai»i"* "Rumo ao campo' ,
S^MoVletin- News». 2- lelra:
-. «Tripulantes do ceo".

riioRÍA — "O aventure ro"
..piramount News": ''-.acionai
D"i-in-EBIO — "Um triste pra-
„or»* ••Complemento nacional D.
l\ B." a» íclr~: — "A patrulha
^PALÁCIO — "O rei se diverte":
~Dr. pli-arlnho»; "Fox Morte-
tono News"; ''Nacional D. F. B.

PLAZA — "Adversidade". ....
METRO — "Bo~e Matle' .
í.vrH~* PALÁCIO - ¦:"Livre

so_ pílavra»: 
"Opera *„**%*_¦£

"Jornal Universal n. 6 „ rume
nacional D. F. B. .,_,__,,_v-„.

ELDORADO — "Mazurka ,
"Vingança d- sangue _

BROADWAY - "•B»'SH?1_f2T
„,-...._ rWtsR*** "Parece mentirá »
SSS.oS.l_nd-.-. nacional, a»
feira: — "Aconteceu em Mos-
C°ít~~_ — "Pecado dos homens*'*,
"Fox Moviotons"; "Nacional .
2» feira: — "O ultimo dos mohl-
C3ÜH»'— "Sonho Ue amor"; "Pqx
Movletone"; "Nacional".

PARISIENSE — "OUios cast*-
nhos": 'í Castelos no ar"; . A
Montanha ""«t^^-tM:
nal". 2» feira: — "Amantes Inl-
mlgois": '"Delírio de grandesa**;
"^ETROPÕtE 

— "O Ultimo pa-
B&. \TH_-' — ."Ana Karenlna";
"Cidades do Mediterrâneo"; "Me-
trotone n. 330»; "Filme nacional
___> P B "

¦ ÍRIS — ''Cruzador Endem";
"O bamba da marinha". ,.

IDEAI, — "O amor é assim ,
«•Noite triunfal".

jielios' — **Nàs éguas da es-
auadra".

GRA JAU' — "Romance em No-
va York"; "O filho da fronteira".

POLITEAMA — "Galante MU-
* 

NACIONAL - "O Picollno";

PLAZA
Telefone 22-1007

COLÉGIO

'Paixão gaúcha".ABARA — •O anjo do

divina glo-

13,00
17,40

HORÁRIO
3,20 •
20,00

de
S. JOSE' — "Véspera de eom

ba'tABARIS — "Mercadoras
Bnp0-RÍS — "Sereia do A~~~ta";
"O grande lmpostor"; "A mon-
t~~h~ misteriosa Nacional".
2* feira: — "Magnolla"; "Entre-
vista interrompida": "Nacional .

PRIMOR — "Magnolla": 'O
czar do ouro"; "Nacional".
«•A montanha misteriosa".

POPULAR — "Divina gloria";"Sua alteza o garçon".
FLORIANO — "Em pessoa";

"Inimigo misterioso".
I,AI»A — "Carmem loura";

"Águas perigosas"; "Itacoloml",
D. F. B.

MEM DF. SA' — "Mensagem a
Garcia": "Fnnfar-onadas".

GUARANI' — »'Nolto triunfal"
"Suá alteza o garçon"; "Gran-
de premio Cidade de S. Paulo",
D. F. B.

, NOS BAIRROS
CENTENÁRIO — "O anjo do

farol": "Vingança de sangue".
RIO BRANCO — "Folies de

Vcrsallles"; "Sinal de fogo"; "O
preparo da ,'aclna contra a ral-
va". D. F. B.

CATUMBI' — "O poder lnvl-
slvel"; "Marido incógnito"; "A
visita' do M. da Agricultura •• A
granja Carola", D. F. B.

HADDOCK LOBO — "Em pie-
no espetáculo"; "A pequena dl-
tadora": "A montanha mistério-
sa". 2*» feira: — "Magnolla".

AVENIDA — "Nas aguos da es-
quadra".

VELO — "Daoul a cem anoa";"O primeiro bebê".
BRASIL — "O galante Mister

Deeds".• TIJUCA — "Motim em alto
mar"; "A pena redentora".

AMERICA — "O amor é
assim ". ......

MARACANÃ — "Sonho de uma
noite devorSo".

SM ART — "Ml_sl~!pc"; "Adeus
ao passado".

VILA ISABEL — "Anjo do fa-
rol".

APOLO — "A lei do destino";"Imagens de Portugal".

OUANA
farol".

IPANEMA —
ria**

VÁRIETE" — "O czar do ou-
ro"; "Entrevista Interrompida":
"Á montanha misteriosa"; "Na-
cional" e palco.

AMERICANO — "O amor *
«Mim": "A .pena redentora .

ATLÂNTICO — "Nas águas da
•TlUMINENSE - 

, 
"**">"¦.¦»

na metrópole"; "Cavalaria ll-
gelra". a» feira: — "O rei doa
empresários"; "Arrebentando se-
Imã**- „ . ;*_ '

CRISTOVAM — "A cidade
mulher": ''»lOAtiAo elas tamem
fita": "Franlt o gladiador", a»
feira:' ¦— "A mulher triunfa**;
"Um casamento Inglês".- •

PARQUE BRASIL — "Vivo para
o amor"; "Ondas sonoras", a»
feira: "O medico e o monstro":
"Entrevista secreta!';. "Aventu-
ras de Frank, o gladiador".

MODEI.O — "O rei -dos cl«a-
nos"; "O bamba da marinha".

REAL —"Roubada do altar";
"Defensores da lei"; "Aventuras
de Fránlc o gladiador"; Desenho
e Jornal.- 2a .feira:. — "Fugitivos
da Ilha do Diabo";. "O mistério
do mar"; "Invalido poderoso";"Fox é tlrssll Jornal"'.

EDISON — -"Colller.**; "Saltea-
dores do deserto". •

PARA TODOS — "VIVO SO-
nhando"; "Apuros de herdei-
ros"; "Fox Jornal 18 x 102";
"Que-ri matou o plntaroxo"; e
"Filme nacional D. F. B."

MASCOTTE—"''Magnolla"; "O
homem de ferro"; "Nacional";.
" A . montanha , misteriosa".

MEYER — "Entre a honra e
a lei": "Abnegação"; "Descendo
o rio Paraná", D. F. Bi .-.

PIRA 1 A' '— ''Véspera de com-
bate".

PIEDADE — "Vivendoem duvl-
da"; "Fogo pela frente". 3» fel-
ra: — "Colégio do sapequlsmo";"Os milhões da" herança".

CAVALCANTI — "O fantasma
vingador"; "Musica mágica";
"O rei dos empresários"; "Guer-
retrós da África"; "Complemen-
to nacional".

MADUREIRA — "Mensagem a
Garcia. HM

BEIJA FLOR — "Amores trágl-
eos"; "Ladrão de gado".

°!_ 20

mi
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ADVERSE
AHVÈRSIDAOE
FREDRIG.MARGH
OLIVIA de HAV1LLAND
!~5lM LOUIÍB • DON~LO*TVOOD5 - EOMUND C»W.
CUAUDS ÜAl_-»tO_lS __*rAKO • fS.I. -.»4..«âi.-.*-.
TENORIO DE GALINHEIRO, desenho colorido

ESTAS''1» ' '» "'O r-*ANDE

Vende-se por 30 contos ou eçel-
toroe um «oelo com 15 contos.
Colégio flscallsado. bem locall-a-
do, com matricula superior * 100
aluno». CX-rtoa para H 7801 na
portxurln deate Jornal. (H 7591

FARMÁCIA
Compra-se de pouco preço pa~»

transferir. Cartas pera H 7688 na
portaria deste Jornal. (H 7568

FUNDAS
CASA SANTOS

Especialidade em fundas sob
ra.dlda, para qualquer hérnia; &
rua da Concelç&o n. 30, próximo
a de Buenos Aires. (F 16068

CASA
Própria pnra verto com ótima

praia e parque, aluga-se mobila-
da. Informações Av. Rio Bronco
142 3.o andar. (H 21152

~ii.

mn
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(O 56424

Cl NE TABARIS
, RUA PEDRO I>. 23  . Praça Tlradentes

HOJE — Em sessões continuas das 14 horas em diante

Mercadoras de Amor
Suntuosa produção realista, apresentada pelo "Programa

Tabarls".

PROIBIDO PARA MENORES E SENHOHITAS¦ (F 10583

Consultório medico
Aluga-se completo pare. 3.**a

5.*>s e sábados; rua Assembléia 98.
Edifício Kanltz, sala 55.

(H 7556

Ondulação Permanente
a.25$Ò0Ó\

Ondulação Per-
manente â base
de liquido ' ale-
nião, garantida
por 1 ano, 2S$.
112 permanente,
li*.' Instituto Mo-
darno :-*— A vem-
da .Passos, 104,
sõbrído. — Em

A Casa Matlas. Telefone

(K 333
frente
43-2760.

NA LEOPOLDINA
PARAÍSO — "Amor proibido";"Jornal nacional".
RAMOS — "Vivendo em duvl-

da"; "Mulher admirável"; "Jor-
nal nacional".

ORIENTE ,— "Altos negócios
ferroviários"; "Sinfonia dos seis
milhões": "Jornal nacional".

PENHA — "As aparências en-
ganam"; "Jornal nacional";"Plmplnela escarlate"; Desenho.

COBRADOR
Pessoa encarregada de cobran-

cas de uma Importante Compa-
nhia aceita mais algumas dando
todes as rcf.renclas necessária».
Telefonar para 43-5000, das 14 as
16 Horas,'Sr.Fafe. ^ ^

A dor. a sinceridade e os soluços qne o seu Jovem
amante — herot dos lutas nos ares — expressava
na fisionomia, eram tfto humanos que ela, a grande
apaixonada, nâo pôde vencer as lagrimas que seu

coração chorava...
LM BELO .ILME QUE EMPOLGA PELA BELEZA

MORAL DO SEU COMOVENTE ENREDO I

(Impróprio para crianças)

INTERnAQIOHAL FtLMSS.A

apresentara

CIRCOS
DUDU' CIRCO — (Esplanada

do Castelo) — Grandiosos espe-
taculos e novas estréias.

PAVILHÃO DUDU* N» 2 —
(Avenida Suburbana) — Dra-
mas, comédias, burletas e revls-
tas, á~ Terças,' Quintas, Sábados
e Domingos.

PAVILHÃO .DUDU» ¦ N» 4 —
(Madureira) — Espetáculos áa
Terças, Quartas, Quintas. Sabá-
dos e Domingos.

PAVILHÃO DUDU* N" 1 —
(Pedro Ernesto) — Grandes atra-
ções na prlmetra parte. Revistas
comédias, burletas, etc., na se-
gunda parte.DORBY — (Rua Barão do Bom
Retiro) — Funções variadas.

EM NITERÓI
BDEN — "O plmplnela escoria-

te"; "A farra dos deuses".
IMPERIAL — "Herála do te".
ODEON — "Le Bonheur".

EM PETROPOLIS
CAPITÓLIO — "A Viuva Ce

Monte Cario"; "Ladrão *de ga-
do".

Pà^ROPOLIS — "Madame Mis-
terio".
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HOJE

cJEAH MURAT
Charles VAI1EL

MA EMPOLGANTE PRODUCÇÃO PATHE NATA fl-)do CEO

CASA DO CABOCLO
(O Templo do Canção Brasileira)

CRI-ÇAO DE DUQUE'

-TEATRO FENIX
Telefone 22-5403

HOJE ¦ A'S 20 E 22 HORAS
A PEÇA Q-E RECEBEU A CONSAGRAÇÃO UN ANIME DA IMPK-N-

SA111 Ò LINDO E ENGRAÇADO ORIGINAL DE

Duque e Paulo Orlando

«O CANTOR BATUTA»
Estréia da atriz Jurema de Magalhães, Dupla

Ranchinho e Alvarenga

Toma parte toda a Companhia da Casa do Caboclo
Quasi todos os números são bisados pela platéia

A peça das familias ! I

-^P^^^^mÊÊ^ÊÊ'

ANTONIETA MATOS

t"£7QUJ/*\0,£ )
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Ariianhã Grande "matinée popular ás 16 horas
Poltronas 2 $000
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L. . . _'..^_______________H
JUROU DE M.4GALHAES

ÍTIETRO
! O único cinema no Rio, dotado de
I poltronas estofadas e apparelhamen-

to de ar condicionado.,...

HOJE
HORÁRIO*. 1.45-3.50
5.5 5-8.00 e 10.00 Hs.

r fr*m

(C 56429

CINETEATR0 OLÍMPIA
Ra.i Visconde do Rio Branco,

.-¦•.A MA N
33 — Fone 22-7499

H Ã

Sábado — Sábado
A'$ 19 314 e 21 3;4
Sensacional reaber-

tura çòm.a estréia da
Companhia

"Canção do Brasil"
LÍSON GASTER. NOEMIA

SOARES. VIVIANI. DANI-
LO DE OLIVEIRA e toda a

companhia na peça super-
cômica

_PiP_Ii/ &j___________l

'*mm_______^'

E1L-A! A MAIS QUERIDA

m
l~s> í... •

FLORISBELA ENRIQ11ECEL.

^*t,.- •*»*

mM
A suprema
delicia
musicai
cantada pela
favorita do
mundo ..
inteiro i

__? .^-fíS.

de CARLOS CABRAL e o ato

O MORRO DESCE A' CIDADE
Com t»*CLO D. PORTELA, genuíno centor de samba, DULCE MALHEIROS, atrle

DALVA 
"COSTA," 

DJAÍ.MÁ SARMENTO. Ai,.i_... ~».o..^, "-"—J,-í,v;i„V riixoTTNn . M\RI*> AMORIM, padrinhos da "CançSo

To £W^*£-^^ cantand-f 
a «estejada «prano

a canção ••l-ii-i^

Poltronas numeradas..3Ç000
"OLÍMPIA" — teatro familiar e popular

Ornu»tra típica — "Matln-es" aos Sábados (preços redU-ldo»), aos Domingos
e feriados, duas -matlníes**

O programa da "Canç&o do Brasil- consiste na apresenUçfto dc espetáculos
1 para rir, a preços ao alcance de todos

\Wv\ltí»

rifSSftSi

teastt

ac
N6LIOH CDDY

BILHETES A* VENDA
(H 21261

BlOB giiH-*

r*\c - Glona Si»»»

JacK aa ^ 
íSRA

JAMES

0DE0H1
*aam^^^^^*mm^' (£J 8MaT

REGINALD ALLAN vvtfn 
T> *V

OWEN • JONES • STEWART
al«.n MQWBRAY • gilda GRAYm«VV*"A WS-VAN PYKb-T

Este filme, e todos os da Metro que o Metro
exibir, não será exibido em outros cinemas,
antes de 60 dias após deixar o cartaz do
"Metro".

/POLTROMÂS

C MAI*

.ti >an llcnTiftt. <*n»

PARISIENSE
OLHOS

-OIIS H<)\N MUI.
CASTELOS NO AR

A MONTANHA MISTERIOSA
9# r 10.* cplvwllo*»

NACIONAL—

f-F.lr»:
AMANTES INIMIGOS

DELÍRIO DE GRANDEZA
A MONTANHA MISTERIOSA

ll.o e 12." episódios
— N ACIONAL —

P=R O C O P I~0^^™™SSÊE^
 _.. nr- A-C in - 92 HORAS :

HOJE — 20 c 22 HORAS :

BICHO ¦ PAPÃ0
| de VIRIATO CORREIA

^iS^rpRocopro
 .. .---,,> n,-.rií'. IIOJE„.,.,.T. . K' VENU\ DESDE IIO-E

A COMPANHIA PORTUGUESA DE REVISTAS DO TEATRO REPUBLICA ESTA' SEM^lo 
^ 

W,£™
^ __-*, mem* rn*-** mm «ü^fe^^C^I» T C P P H " Um csoetaculo cheio dc msocs deslumbradoras^

6S-CÍ11 1111 iOsSIt TtllnA _ A-s 2 ) c 22 horas em pontoSOL DA
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