
".'.*'*' 

' 
:' 

'' 

¦ 

. 

¦'', 
'. ".

Correio
•'fWiCBlillÉHllliy imillllll IIIllBlMWWMlBMnrcMIWIllIMMMIIIIIii:.. ... ¦ ¦¦a.x- •¦'¦¦ , .:. • . ¦. . 

¦'- ;. _j:.
V^ÃBv?T<-J} T: iT*T «".T ¦ "''¦'"'¦'^yxi¦¦ xx¦'.--¦-v-;":':,"''''''T y'-~~i~TT~x'-

da Manhã •I
. ,'i

F u n d a d o r — EDMUNDO BITTEN C OÜRT

DIRECTOB

M. PAULO FILHOf0S LAMENTÁVEIS
¦X yfXj-Jjj ANNO -XXX -•— N. 10.998 .. , ,, - Y, - X, 

', 
,

RI0 DÊ JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 1.930

Gerente — LUIS AÍRES\

Avenida Gome* freire, 81 e 8.1

ACOiNTECIMENTOS DE HONTE
Uma manhã agitada, devido a (abas noticias do uai

levante da Policia Militar
A chegada ao Rio dos srs. Oswaldo Aranha, Lindolfo

Collor e tenente Cascardo
Um dia depois de haver

triumphado na Republica Ar-
gentina o movimento revolu-
cionario que, como o nosso,
levou ao povo do Prata justas
esperanças em melhores dias,
oceorreu um facto. que o tele-
papho espalhou pelo mundo
inteiro como tendo sido uma
contra-revolução. Não passa-
va, entretanto, de um "truc"
idos irigoyenistas e dos elemen-
tos vermelhos da capital por-
tenha, sem finalidade visível
senão de perturbar a ordem,
mas com resultados trágicos,
pelo morticínio que provocou.
Os partidários despeitados do
presidente deposto e os bolche-
vistas impotentes, mas sangui-
narios, communicarám pelo
telephonè ás forças do exerci-
to argentino que defendiam a
Casa dei Gobierno que ellas
iam ser atacadas pelas do edi-
licio dos Telegraphos, e vice-
versa. As metralhadoras, os
canhões e os fuzis de lado a
lado romperam fogo, e sómen-
te depois do sacrifício inútil
de vidas é que se verificou o
que dera origem ao choque.

Por falta de originalidade,
es communistas deram o mes-

¦mo golpe, hontem, aqui. Posto
de lado que o coronel Bandei-
ra de Mello, commandante do
5.0 batalhão da Policia Militar,
por sebastianismo, e.uma par-
te do 2.0 por'motivo de infe-
rioridade da boia, se houves-
sem revoltado, o que pôde si-
gnificar e talvez signifique um
propósito de reanimar o regi-
men reaccionario morto e bem
morto, o que se registrou nes-
ta capital, ás primeiras horas
do dia de hontem, foi apenas
uma demonstração da perver-
tidade communista, pois que
oa ridículos vermelhos que a
^licia reaccionaria convenceu |'^fe 

"õ$ répelle.
de que representavam uma
força, certos mais do que nin-
guem de que nada represen-
tam e ainda mais certos de
que o nosso povo lhes é visce-
ralmente contrario, quizeram
apenas atirar uns. contra os
outros os corpos armados que
fizeram o triumpho revolucio-
nario, para que, emquanto du-
rasse o entrechoque, saqueas-
sem as casas de armas e, ar-
mados, pudessem fazer o mes-
mo que os seus emulos fazem

. na China, onde o communis-
mo usa gazua como todo o
salteador que se preza..."O 

resultado foi em parte o
que esperavam os'autores do
plano sinistro. Nos encontros
que houve, sacrificaram-se vi-
das, de lado a lado; mas ao
serem acalmados os ânimos
verificou-se que, com peque-
nas discrepancias, todas as
forças de terra e mar que se
haviam unido, a 24 do cor-
rente, para depor o regimen
oppressor que vinha caindo
aos pedaços, agora, como a
24, se acham cohesas em tor-
no da Junta epromptas para
manter-lhe o prestigio.

O Exercito, a'Marinha, a
Policia Militar e o Corpo de
Bombeiros somente poderiam
quebrar essa cohesão assim
como aconteceu: julgando uns
e outros que iam ser atacados,
porque na realidade elles se

Uma proclamação do com-
mando e dos officiaes da

Policia Militar
O commando e a offi-

clalldade da Policia Mill-
•tar dirigem ao povo a se-
guinte proclamação:

"AO POVO DESTA CA-
PITAL — O sr. general
commandante da Policia
Militar e sua officialida-
de declaram ao ordeiro e
digno povo desta capital
que elementos perturba-
dores procuraram estabe-
lecer a discórdia entre as
forças desta corporação e
as dos gloriosos Exercito,
Marinha e Corpo de Bom-
beiros, corporações unidas
pelo mesmo ideal, espa-
lhando boatos de subleva-
ções inexistentes para des-
te modo lançal-as umas
contra as outras e dahi
tirarem resultado para os
seus impatrioticos Ideaes.

Viva a União das Cias-
ses Armadas! !

"Viva o Governo Provi-
sorio ! !

Viva a Republica ! !
! Viva o Brasil! I"

acham irmanados na defesa
da causa nacional, que empol-
gou o povo e que o fez hon-
tem accorrer aos quartéis
quando circulou que a revolu-
ção corria perigo."

Sirva, portanto, isto de
exemplo para os soldados dè
terra e mar. Não dêem elles
ouvidos aos que se insinuem
para provocar rivalidades que
não podem existir. Olhem-se
todos como irmãos, porque já
passou o periodo sinistro dos
ódios entre brasileiros é a na-
ção carece da harmonia entre
os seus filhos, para a marcha
accelerada em busca dos des-
tinos,grandiosos que a aguar-
dam. E .façam mais ainda:
para defesa da causa que é de
todos e só não é dos sem-'
pátria, não acceitem as intri-
gas urdidas pelos que desejam
dividir para reinar, e, ao con-
trario, a todos quantos pro-
curem atiral-os uns contra os
outros, detenham em nome do
poder, para ó castigo exem-
plar que merecem.

O golpe de hontem já des-
moralizou suficientemente a
horda vermelha, tendo custa-
do o sangue generoso e a vida
útil de muitos dos nossos
compatricios. Agora, para
honrar a memória dos que
cairam conscios de que cum-
priam o dever na defesa da
nova ordem de coisas no nos-
so paiz, soldados, policiaes,
marinheiros e bombeiros dé-
vem unir-se mais do que nun-
ca, em defesa real dos princi-
pios victoriosos contra justa-
mente os que procuraram, ria
tragédia que abalou a cidade
ainda jubüosa do triumpho
nacional, avivar. rivalidades
entre as classes.armadas, afim
.de com isto_ vencerem, arriacãp

-OOO-

0 CORONEL JOSÉ PESSOA
FALA AO "CORREIO

DA MANHA"

Como se portaram hontem os
seus briosos commandados, do

Corpo de Bombeiros
Os acontecimentos, que trouxe-

ram alarmada a. população cario-
ca, na manhã de hontem, não
poderiam ter, como era facll de
comprehender-se, o caracter gra-
ve que a principio se lhes attrl-
bulam.

Querendo obter Informes segu-
ros sobre a maneira como se por-
tou deante de taes factos a glo-
rlosa corporação dos Bombeiros,
fomos ouvir a palavra do seu no-
vo commandante, o coronel José
Pessoa.

O bravo militar, que é Irmão do
fallecldo presidente João Pessoa,
da Parahyba, ô uma das figuras
de acção mais destacada no mo-
vimento de 24 de outubro.

Assumindo, na radiosa madru-
gada o commando do 3o regimen-
to de Infantaria, aquartelado na
Praia Vermelha, o coronel José
Pessoa marchou com suas tropas,
a pé, até ao Palácio Guanabara,
afim de ultimar a deposição do
ex-presidente .da Republica.

Não nos causou estranheza, por
Isso, ao irmos ao encontro de
s. ex., observar que tinha o pé
direito enfalxadò e mettido numa
chlnella de couro. A longa cami-
nhada que fizera, marchando ao
lado de seus soldados, em melo
aos atropelos naturaes do mo-
mento, produziu-lhe ligeira ln-
flammação do tornozello, que, fe*
lizmente, Já está cedendo ante â
medicação applicada.

Commandante, desejamos, de
sua gentileza, uma palavra, para
os nossos leitores, sobre a actua-
ção dos soldados do fogo nos acon-
teciments desta manhã.

Com todo o prazer, respon-
deu-nos o coronel Pessoa, indi-
cando-nos uma poltrona ao seu
lado, no pateo do Quartel General
do Corpo de Bombeiros.

Nomeado, hontem, domingo, pe-
la Junta Governativa, para com-
mandar a corporação dos Bom-
beiros, Ja havia disposto tudo pa-
ra assumir o cargo hoje, ás 2 ho-
ras da tarde. Pela manhã, entre-
tanto, cerca de 10 horas, chegou á
minha residência, em automóvel,
um official dessa milícia, Infor-
mando-me que algo de anormal
deveria estar suecedendo no cen-
tro da cidade e pedindo o meu
eomparecimento ao qu-rtel.

Parti Immediatamente e, la che-
gando, fui écientlficado de que
alguns elementos da Policia Mi
litar se achavam Indisciplinados
e com intuitos bellicosos. Já a
esse tempo, a minha officialida-
íe havia tomado severas medidas
de precaução, extendendo uma
linha de segurança por dentro do

Juarez Tavora communica-se;
de S. Salvador, com o senhor

Moniz Sodré
_n '

ESTÁ SENDO ORGANIZADO 0 GOVERNO
(m DA BAHIA

Ante-hontem, & noite,
recebeu o sr< Moniz So-
dré a commünicação de
qué o general Juarez Ja-
vorá acabará de chegar á
Bahia, onde fôra recebi-
dò triumphalmente, e qúe
desejava a súa ida, ur-
gente, . a São Salvador,
por avião.

Pouco depois, da esta-
ção do . palácio do Cat-
tete, o sr. • Moniz Sodré
se pôz em. commünicação
còm o libertador do
Norte, conversando de-
moradarhente ' 

pelos fios
telegraphicos. Commu-
nicou-lhe, então, Juarez
Tavora que o governo
militar, provisoriamente
installado na Bahia, ia
ser substituído por um
governo civil.

Para isso convocara
uma grande reunião de
todas as. classes sociaes,

. reunião que foi presidida
pelo arcebispo d. Au-
gusto, e em que Juarez
solicitou a designação, em
listas tríplices, dos nomes
que deverão oecupar a
presidência do Estado e

.as^jieçretarias ..«do Interipri
Viação; e Fazenda 4e 4
Prefeitura, dé SâÒ- Sal-'
vácíóri

Foram indicados para
governador, os srá.; J. J •
Seabra, Muniz Sodré e o
general Américo de Frei-
tas. Para secretario do
Interior, o ex-depútadò
federal Lauro Villas Boas
e o st . Lustosa de Ara-
gão, antigo delegado aur
xiliar do Estado.. Para
secretario da Fazenda, os

conselheiros Correi^.', dé
Menezes e Antônio ,Sea*
bra, membros do . Tjribúr
nal de Contas, e o sr Ze-
carlos.; Barreto, • ex-depu-
tado, federal.. Para; seciçe-
tario da Viaçâd òs enge-
nheiros Freitas Guimarães
e Jayme Guimarães é ó
professor Gama Abreu.
Para prefeito o ar. Leo-
poldo Amaral, . professor
da Escola Poly technica e
director de O Jornal. .

Juarez Tavora. pedia,
então, ao sr-.. Muniz So-
dré as suas impressões
pessoaes, e disse: ~ '

"Amanhã examinando
imparcialmente a critica
da imprensa pretendo és-
colher entre esses nomes
o, novo governo' civil 'pro-

visorio. 
' Terei .máximo

prazer ém ouvir a sua òpi-
nião sobre òs candidatos
apontados'.", ¦

Em seguida açcrescen-
tou: ; ••• !- '':"

"Dentro dè 24- horas
viajarei para o norte,
aíim de1 regularizar a: ai-,
tuação politica no > Pará e
no Amazonas.' Deixarei
•pntr.étfintp;,,' aquj ¦ Úmtápr.
dáhtes,vde:tròpàíaé ábíài-*
luta confiança què, em
ll\-A- ¦- y y.:-- [Ji-^J.. ¦.¦%('.'
qualquer i. circumstancia,

saberão > exprimir, à. tinir
ríha opinião ¦ sobre ás-.
sumpto* politicos." ¦

. Ò sn Moniz Sodré én-
cerrou a sua palestra còm
Juarez Tavora,.-, rifòmet-
tendo, seguir para. S. Sal-
vador pelo primeiro,pa-
quete que sair desta ca-
pitai. "' "

Jardim da praça da. Bepubllca e
Interceptando o trafego nas es-

quinas .de Frei Caneca e Visconde
do Bio Branco. A' entrada do

quartel levantou-se uma trlnçhol-
ra, defendida por metralhadoras.

Grande numero dp civis apre-
sentou-se expontaneamente, pe-
dindo armas para collaborar com

nossos soldados na defesa da
obra conquistada pelo poyo. O
seu patriótico concurso entretan-
to, não foi necessário, pois não
passavam de hoatos alarmantes o
que então se .propalava.

Nada de anormal tivemos a re-
gistrar, a não ser o lamentável
facto oceorrido com um caminhão
carregado de praças, cujo.chauf-
feúr, desobedecendo á lntlmatlva
das nossas patrulhas avançadas,
procurou atravessar a linha de
segurança, em marcha vertlglno-
sa.

Houve, como era Inevitável, 11-
geiro tiroteio,, que causou feri-
mentos em alguns desses mlllta-
res desprecavldos.

Os Bombeiros portaram-se com
bravura e raro senso de dlsclpll-
na, confirmando a confiança que
sempre mereceu do povo a briosa
corporação." i

O coronel Pessoa, ao terminar
a palestra, pediu-nos tranqullli-
zassemos a população do Bio de
Janeiro sobre qualquer boato de
perturbação da ordem. Os elem i-
tos Indesejáveis, oriundos do com-
munlsmo, que costumam se apro-
veltar desses momentos para Ian-

çar o pânico entre os soldados e a

população ordeira da cidade, serão
energicamente repellldos e sum-
n.arlamente castigados.

OS ACONTECIMENTOS

O principio do tumulto
Pôde dizer-se que o primeiro

movimento do povo, na manhii
de hontem, teve por ponto'dt!
partida o discurso de um popu-
lar no largo de São Francisco.

Seriam mais ou menos dez (•
mela. Um cavalheiro de roupr.
escura, entrou iio largo de São
Francisco pela travessa do mes-
mo nome, sobraçando um jor-
nal. Aos gritos de "povo acom-
panhe-mel", o cavalheiro foi até
um dos automóveis que se acha-
vam estacionados em torno da
estatua e, subindo ao esirlbo du
um delles, com um pé sobre o
para-lama, começou, em altas
vozes, a dizer que o Io batalhão
da policia se achava de armas
na mão, dispostas as suas praças
a desfazer toda a obra pacifica-

dora das classes armadas. Can-
do ainda curso a outros boatos,
o orador terminou convidando o
povo a segull-o afim de auxiliar
o Exercito nò ataque aos-lnlml-
gos da situação actual. Formou-
se ali mesmo numerosa massa
popular, que se dirigiu para o
quartel general do Exercito, em
cujo percurso,' engrossando cada
vez mais,, tomou proporções ;.ex-
traordlnarlas. . .'•

Eni; frente ao quartel- 
'.

general
Quando aquella verdadeira pn-

da de povo chegou I âs' proxlml-
dades da praça de guerra, em
frente a esta. formou-se enormo
claro, pois sé dizia que algumas
forças de policia se haviam abri-
gado no campo de SanfAnna,
Já se tendo, mesmo, verificado
cerrado tiroteio do Exercito con-
tra aquelle jardim' rublico. Em-
quanto Isso, verificaram-se cor-
rerias em todas as ruas centraes
cujo commercio tratou de fechar
as portas o mais. precipitada-
monte, .possível, . pois em cada
canto se af firmara -que às tro-
pas da policia se achavam- pro-
ximas. .':...'"¦';•"

O que se passou em frente ao
quartel general do Exercito pas-
Bou-se tambem em Botafogo, em
Copacabana, em Bemflca, nas
praças da Bandeira e da: Har-
monia/ em summa em todas as
vlsinhançaa dos núcleos mlllta-
res. E' que à policia estava, ln-
formada de que o Exercito que-
ria atacal-a, emquanto este fôra
Informado de que aquella. sé re-
bellara contra a revolução, ao
mesmo tempo que a Marinha
preparava-se para . repellir as
forças ide terra !

Ora, tal Intriga resultou numa
confusão . tremenda, cujo aspe-
cto principal era considerado pe-
lo povo como um descontenta-
mento da policia contra o mo-
vimento que foi planejado e
executado á revelia. dos seus
commandantes,

Desde logo, o povo começou a
Invadir os estabelecimentos de ar-
mas, tomou revolvers, pistolas e
fuzis, com os quaes fez uma ver-
dadelra caçada de soldados de po-
licia nas ruas da^apital. Foram
mortas e feridas numerosas, pra-
ças, que eram lnoplnadamente fu-
zlladas sem saber por que.

Praças do exercito e da mari-
nha andavam, já então, a per-
correr os quatro cantos da cidade
em autos. Os militares, Já infor-
mados do que se passava, pro-
curavam prender as pessoas ar-
madas, emquanto os populares as
vlctorlavam, julgando que ellas
andavam á caçar soldados de po-
licia. Foi uma barafunda cremen-
da. Uma balburdia que durante
algulnas horas empolgou a popu-
lação carioca, entre a qual se re-
glstraram notáveis gestos de cl-
vlBmo. Innumeros civis se apre-
sentiram aos quartéis do exer-
cito, dispostos a morrer de arma
na mão, em defesa dos direitos

reivindicados - pela revolução vi-
ctoriosa. A cidade, esteve em. pa-
nico, mais curto, porém málor, que
ho dia da revolução.,

No primeiro momento, 
'sob 

a
acção criminosa do trabalho dos
communistas, todas as unidades
do- exercito se prepararam para
a defesa do governo estabelecido,
inclusive a Aviação. Voaram.di-
Versos aeroplanos, cujo apparecl-
mérito foi saudado frenetlcamen-
te;.pelo povo. Felizmente,, porém,
os aviadores, que haviam recebi-
do recommendação de sô bohibar-
dearem as tropas que estivessem
atacando o exercito, agiram com
a. necessária serenidade. Não se
registrou, por Isso, nenhuma des-
graça causada pelos pilotos.

' 
Vários aspectos da .'

-,jj ,-, cidade
Em poucos minutos a cidade,

de. norte a sul, se transformou
comple tamente. Os bondes deixa-
ram ide trafegar; os automóveis,
voaram do centro para os arre-
dores; ás sereias dos. jornaes an-
hunclavam noticias' sensacionaes;'
correrias, i tiros," òs estabelecimen-
tos commerciaes cerrando as por-
tas; senhoras, creanças e alguns
homens' sè refugiando, precipita-
damente em qualquer porta que
encontravam aberta, em summa
uma formidável confu8ão que se
estendia pòr. todos ps bairros eni
que existem,.quartéis do exercito
ou da policia. .

São Christovão ficou como no
dlá 24: tropas do 1." regimento
de cavallaria entrincheiradas nas
ruas circumvlzínhas; metralhado-
ras e conhões dispostos em or-
dèm de combate, um preparo bel-
Hco qúe- alarmou' profundamente
a população.

Em Botafogo verificaram-se as
mesmas scenas, com a salda do
3.» regimento de' infantaria, partede cujas-tropas teve um choque
com uma pequena. força da poli-cta, - na sedo da estação sul da
Companhia1 Telephonica. Em Co-
pacabana, o pânico foi estabele-
cido pelas tropas do forte do mes-
mo nome, qüe tambem saíram á
rua para receber a policia... Em'-
quanto leso, desciam apressada-
mente vários trens transportando
daVlllá Multar as tropas do 2.'
regimento'de'-infantaria; cuja pas-«agem ia espalhando o pânico en-
tre a população das' localidades
Intermediárias.

A.- origem: dos aconteci-
: \y;X~JjfaÍ^iQ3-J-J't íjijfí:
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O vprdadelTo ponto de partidados acontecimentos qué hontem
alarmaram a população carioca

foi um conflicto • oceorrido no
quártel-dó 1." batalhão'dà Policia
Militar,; na rua Evaristo da Veiga,
que estava sendo interinamente
commRridádo pelo major José Au-
gustò Ferreira e Silva. Este offi-
oial, que. sempre tratou os-seus
commandados, com arrogância; e
arbitrariedade, assim, qúe se veri-
ficou ó moviihonto revolucionário,
mostrou-se profundamente Indi-
gnado, pois estava, intimamente
ligado ao extineto—governo, por
interesses.que os demais officiaes
do batalhão dizem desconhecer.
Eahl> o. seu-estado''de irrltablll-
dade. que provocou os:factos,lar
mentaveis.de hontem. .

Assim é.que os soldados Bay-
mundo Gonies'da Costa e Sebas-
tião B&Mjosa Lima," ambos da' 2:*
companhia, á hora do rancho, co-
mo não gostassem do alimento
quVlhes foi'servido, protestaram
junto ao cabo dò rancho. Este en-
camlnhou-os ao ' official de dia,
que, por sua vez, os apresentou
aò. me"dlcó dá unidade, o qual es-
tava a examinar a'comida qüàn-
do chegou o.major José Augusto,
já inteirado da reclamação dos
Bpldados' Furioso ,com a ihiclati-
va dòs seus subordinados, aquelle
official segurou o soldado' Bày-
mundo, pelo braço.e, sacudindo-o,
exclamou: . •

— Patife! Eécolha-se á prisão!B se duvidar' muito, mandò-o fu-
zllar!' '¦ A la .;

Os ; de,mals , companheiros : de
Raymundo, indignados com a: vio-
lencia dò major, que nenhuma ra-'
zão tinha para agir de tal ma-
neira, entraram, a depredar a lou-
ça e as mesas do -rancho, .'em-
quanto alguns outros soldados da
2.* companhia se apresentavam ao
respectivo commandante, capitão
José Domingos Santos Junior, ao
qual pediram não permittlsse fos-
sem castigados aquelles dois seus
subalternos.

O capitão Santos Júnior, que é
um-offlclal-queridlsslmò na cor-
poraçâo, riãò só'pela maneira cor-
tez com que' sempre-tratou os
seus soldados, mas ainda pela sua
índole independente, e revoluclo-
narla, não hesitou- em. apresentar-
ise ao seu superior e censurar-lhe
a attitude. O major José Augusto
ficou ainda.mais exaltado com a

¦¦*¦- (Continua rta 6.' pag.)

A REVOLUÇÃO 1^ MINAS
Daremos cm nossa edição

de amanhã uma ampla e do-
çmml^ií''i;]mj^iig^;''>^m
episódios sensacionaes da Re-
volução em Minas.,

Â elite revolucionaria commandou as
tropas mineiras para a victoria

Publicamos, a seguir, a lista da officialidade do
Exercito que-operou em Minas Geraes com a coopera-
ção efficier.te dos officiaes é soldados mineiros e dos
corpos de voluntários das Alterosas. Por essa'lista vê-se
que-seria fatal o prodígio realizado pela brava gente
montanheza, tendo a orientar o seu valor combativo á
nata dos jovens militares brasileiros que ha longos oito
ánnos Vêm lutando pelo triumpho que acaba de coroar
os.seus patrióticos esforços, no embate tenaz contra.os
reaccionarios. . .

Foram estes os soldados batalhadores pelo novo
Brasil que' tiv^am ás suas ordens um exercito de guer-
reiros que constituíram uma '.revelação nesse movimen-
to de reivindicações nacionaes:
Tenente coronel Aristarcho Pessoa
Major Otto Feio
Majjor Christo vam Barcellos .
Capitão Tasso Tinoco
Capitão Solon de Oliveira
Capitão-tenente Octavio Machado
Capitão-tenente Ary Parreiras
Primeiro tenente Oswaldo Cordeiro de Faria
Primeiro tenente Olympio Falconíerí
Primeiro tenente Augusto Maynard '. < V
Primeiro tenente Eduardo Gomes
Primeiro tenente Gwayer de Azevedo
Primeiro tenente Annibal Brayner
Primeiro tenente Delso da Fonseca
Primeiro tenente Heitor Bianco :; -ij:-.i.
Primeiro tenente Nelson Mello
Primeiro tenente Souza Carvalho
Primeiro tenente Osmrr Dutra / : '
Primeiro tenente Campos Christo
Primeiro tenente Cardoso Barata
Primeiro tenente Waldemar ;Leyy Cardoso ;..';•,
Primeiro tenente Luiz Braz Marry.. . ? i: yfj.
Primeiro tenente Uchôa Cavalcanti
Primeiro tenente Lourival Serôa da Motta
Primeiro tenente Respicio Pinheiro Maranhão " :V,
Primeiro tenente aviador Montenegro '-X'
Primeiro tenente aviador Lemos Cunha
Primeiro tenente aviador Clovis Travassos
Segundo tenente aviador Carlos França -: ;
Segundo tenente aviador commissionado Roma
Segunda tenente aviador commissionado O. Souza
Segundo tenente aviador commissionado Papa •
Tenente-coronel. MIGUEL C. DE SOUZA FILHO,
chefe do Estado Maior.

A PALAVRA DE JÜArI
TAVORA

Quaes são, no seu modo
de Yer, os propósitos

da Revolução

No meio da conversa te-
legraphiea do sr. Moniz*
Sodré com Juarez Tavora,
ante-hontem, chegou ao
Cattete, em companhia do
sr. Afranio de Mello Fran-
co,; o sr. Mauricio' de La-
cerda. O tribuno flumi-
nense saudou ò Libertador
do.Norte e lhe pediu as
suas impressões.

Juarez respondeu:
"O general Juarez Xa-

vora retribue affectuosa-
mente os cumprimentos de
Mauricio de Lacerda e diz
que seu endereço pôde ser
simplesmente S. Salvador
ou onde estiver, pois está
constantemente ligado com
as estações do . Telègra-
pho Nacional de todas as
capitães do Norte. For ora
sua orientação será pugnar
pela necessidade do esta-
belecimento de uma dieta-
dura transitória que per-'
mitta ao novo governo
desfazer-se commodamen-
té dos monstruosos pre-
cedentes legaes capazes
de entravar dentro do rc-
gimen • constitucional a
obra de saneamento e mo-
ralização politico-judicia-
ria-administrativa. Pu-
gna ainda pelo. dever de
todos os militares que to-
maram parte no movimen-
to recusarem qualquer
posto, pequeno ou grande,
no novo governo, pois só
assim terão a força moral
bastante para vetar, os no-
mes politicos que julguem
incapazes de bem realizar
as aspirações revolucio-
narias, què são as aspira-
ções nacionaes."

A CHEGADA A ESTA CAPITAL DOS SRS. OSWALDO ARANHA,
UN^ TENENTE CASCARDO

-RECEBIDOS ENTRE OVAÇÕES, NO CAMPO DOS AFFONSOS, OS PASSAGEIROS DO "LATE 28"m
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Dois instantâneos do primeiro contado, hontem, á noite, no palácio do Cattete, do sr. Oswaldo Aranha com os membros da Junta Governativa
Annunciado para as 5 e 39

minutos da tarde, só hora e mela
depois, chegou, ao Campo dos
Affonsos, hontem, o Late 28,
em que. do Rio Grande do Sul
a esta 

^capital, 
viajou o sr. Os-

waldo Aranha, presidente da-
quelle Estado, em companhia do
sr. Lindolfo Collor e do tenente
Hercolino Cascardo, que suble-
vou, em 1924, a guarnição do
encouráçado "São Paulo".

A's 7 e 5 minutos, o avião da
Latecoére foi visto sobre o cam-
po, onde aterrou, logo, apôs des-
envolver um vOo em curva ante

as manifestações de Júbilo da
assistência. ¦

Os qüe esperavam o sr. Os-
waldo Aranha

Além da officialidade da Es-
cola dé Aviação, seu commando
e alumnos, mecânicos e praças,
ainda ali aguardavam os recem-
vindos o general Pantaleão Tel-
k-a, representante da Junta Go-
vernatlva Paclflcadora; major
José Maria Castro Neves, com-
mandante dà Escola; o capitão
Blnna Machado, representante

do general Tasso Fragoso; te-
nente coronel J. Pederneiras;
jornalistas e convidados, na
maioria família dos officiaes
aviadores.

Recebendo cumprimentos
O primeiro a deixar a nacelle

clc Late 28 foi o sr. Oswaldo
Aranha, seguido do sr. Lindolfo
Collor e do tenente Cascardo. O
treneral Pantaleão Telles, que os
ayvmrdava, foi o primeiro a
abraçar o sr. Osvaldo Aranha,
apresentando-lhe as boas vindas
em nome da Junta Paclflcadora.

Dir-se-Ia que os recem-vindos
não chegavam para os abraços.
Alias justificados. B foi, após
elles, que so conduziram, todos,
para a aala de commando da
Ehoola de Aviação, que foi,
egualmente, tomada de assalto
pelos presentes.

Ao champagne
Na sala de commando foi ser-

vida uma taça de champagne.
Não houve discursos. Compre-
hendia-se que os proceres da re-
volução quizessem descançar.
IToi-lhes feita a vontade e, dahi,

m

a razão porquo se contaram, pot í
minutos, a permanência delles .
aii. Ao tocar das taças apenas -.
um viva á revolução, seguido de
outros aos que chegavam, foi er-
cuido. Promoveu-os o general
Pantaleão Telles, sendo, a se-.-'
;:ui:, organizado o cortejo, que
deixou a Escola rumo ao Hotel
Gloria.

O percurso
Em diversos pontos do- pen

curso foram o sr. Oswaldo AraJ
nha e seus companheiros de y'ià«:í

(Continua na 6.* pai.)
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Ouvindo o sr. Lindolfo Collor
SUA MISSÃO NA REPÜBUCA ARGENTINA E A

ACQUISIÇÍO DE ARMAS E AVIÕES
O RADIO A SERVIÇO DA REVOIVÇÂO
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iUniolfo Collor, que redigiu o manifesto da Alliança
liberal e representou, o governo revolucionário em Bue-

nos Aires.
A's T horas a 10 minutos da causa. De sorte que, neste parti-

Oo gabinete do chefe <fo 1
policia recebamos » íb*- 1

1 guinte nota; *
I "O chefe de policia rei- 1
i tara aua prohibição de l
1 ajuntamentos opinantes, _
| comícios, etc. I
| A autoridade não pôde .
I ser omnipresente e omni- I
| sapiente. i
§ A autoridade policial re- _
s veste-se, de nàscença, do |
| attributo de. mandatária I
i da colleotividade em mate' |I ria de eeggurança e ordem. |? Só desordeiros, mais ou |l menos disfarçados, podem i
1 querer liberdades que des- |
_ truam a liberdade. §
I Violências contra pes- 1
| soas pu quaesquer depre- i
| dações ou simples tentatl- I= vas serão reprimidas até §
| çom extrema violência. 1
i Quem se faz fera preci- |
i sa ser tratado com íeror =
1 cidade. ' |5 O chefe de polloia recla- 1
l ma a collaboração do 1
| apostolado da imprensa i
| no sentido de ensinar, elu» ;
| cldar, esclarecer, porque é I
I na escuridão dos espíritos I
I Incultos que gfta semeados |
§ os propósitos subversivos fs da ordem social, com o re- |
i curso infame do assanha- 1= mento dos appetites, tão s
| desenvolvidos entre a mas- |

sa, toda instincto. |
As differentes espécies =

| de associações devem com _
_ confiança tomar contacto i
_ com a chefia de policia pa- 1
i ra que esta conéeda em 1
§ cada oaso permissão de I
s reuniões em que, como 1
| gente educada, pretendam _
_ tratar de seus legítimos 1
1 interesses." ;
Hl iininiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiii|iiiiiiii|iii7

Rle Grande doprecedentes no
Sul,

noite, percisamente, © sr. Lindoi
fo. Collor deljtava a, nacelle do
Late 38 para cair no? braços de
quantos esperavam, na. Campo dos
Àffonaos, o avião que procedia do

riW,*9"I. Pilotos, mecânicos, alumnos,
M todos ee mesclavam no desejo na-' 'tural da ver e de ouvir os recém-

chegados. .
\ Com estes, ainda o general Pan-* talião Telles, representantes do

I inundo oííielal e grande numero de
r famílias dos officiaes e alumnos

da Escola de Aviação. Sõ na
8»la do commando da Escola, pu-

jaÉmo-nog approxiroar do sr. Hn-
dolfo Collor. Era natural que

*,confusão do momento não.nos
facilitasse o Vagar, a oceasião op-
porUina para a entrevista que de-
SeJavamos. E o- sr. Collor, ao
OUvlr-nos, entre os abraços de
boas-vindas de toda a aala re-
listai ..; ,
I-Awq que, agora, eu lhe posso
dteer, é que estou anoiaso pprctp-

i^ar um. banho...
tr Ki* amável, como Jornalista queM\— Procure-me no Gloria. Lá
Conversaremos melhor.'' ¦

i)l NO GLORIA

Oo Campo dos Affonsos a co-
Initiva se dirigiu para o Rptel

I Gloria.
r. ;Em seu apartamento, que tem
ip" n. 310, o sr. Lindolfo Collorpalestrava com o sr. Afforiso pen-

t-|á_i 
Junior e amigos quando, no-;i;VSmepte, o abordámos.

NSo se furtou o .político riogran-
líense a dar-nos, em synthese, um

ftspeeto do movimento que agitou,
4e norte a sul o paiz nos ulti-
;mog vinte dias que se suecede-
ram i tarde memorável de tres
;dè outubro. E disse:

—. Estou me inteirando ds to-
dàs ás Injurias de que fui cober-
to em Buenos Aires. Elias não
me eurprehendoram. Estou acos-
tumado a leso..

O povo, entretanto, comprehen-
ién, em tempo, que éramos vlcti-
mas do desespero dos que nos
êombatlam.

fZ,.A MISSÃO DO SH. COIiIjOR
NA ARGENTINA

Prosegulndo, o sr. Lindolfo
P*Collor passa a dlüer daa Impres-
iiiíPfiès traíldas da Republica Argen-
fe.tlna, onde esteve a serviço da cau-
_.» revolucionaria: .

,.-?— São francamente optimistas
minhas ImpressSes sobre Buenoa

jjKÀIrea, Hoie, que a revolução tri-M .ümphou, não bô posso maa devo,
por egual, dizer ao povo, atra-
vés as columnas do "Correio da
Manhã", o que aignlflcou minha
missão na Republica Argentina,
Fu) á Argentina com trea propo-
flítoa: primeiro — p8r-me èm con-
tacto com o Braail ludibriado com
ais., notiolas officiaes, valendo-me,
para isso, de rádios interceptados
nos pairea vizinhos; segundo: n-
formar, não sft a Argentina mna
iodos oa paizea do mundo, das
causas dos propoaitos, doa fins"da Bevoluião Brâallelra e aasi-
gnalar, progressivamente, dlarla-
mente, a marcha dos aconteci-

t «entoa; terceiro', e prlncipalmen-
trto: examinar, na hypothese Je se

¦ 'prolongar o movimento insurroo-
IIcional, como ae poderia provor a

fpfevolução doa elementos mate-
riaes indispensáveis, como armas,
munlçfies de guerra, avl6es, eto.

IIO RADIO A SERVIÇO DO LE-
VANTAMEXTO MORAL

DAS POPULAÇÕES

_\Z'-~ Tenho a satisfação de dizer
[fio poyo brasileiro — proaegue o
Pnosso entrevistado — que, em to-

dos essea sectores, minha acção'foi coroada de pleno, absoluto sue-1 cesso. Foderosas eataçSes irradia-
vam, quatro vezes ao dia, aa nos-
pas noticias. O que essn serviço
de radio significou para o levan-
tamento do moral das nossas po-

ppuHeCes, não precisa ser dito.
i Ppr esta fftrma — e de outra, aliás,
ijiàb não dispunhamos — pftde ser

fcítiontraatada, vantajosamente, a
pjTfcámpanha dos derrotados que era
|i/a*,campanha da mentira e da ca-

,-lumnia.
Á REVOLUÇÃO E A IM-

PRENSA ABGENTINA

O ar. Collor faz uma pausa co-
j mo a evocar os acontecimentos e
i continuou a Impressionante nar-

|í ra'iva:
V: — Quanto â imprensa argenti-
Hi.ça. devo dizer-lhe — e o faço com
jí*S'mais viva satisfação, como bra-
('í.ailelro e como jornalista — que'" ella excedeu, de toíos os pontos

! de vista, á minha expectativa.
3*1 Não havia, como não houve, em

! Buenos Aires, um jornal de no-
me que não tivesse claras e ln-
equívocas Bvmnathlas Dela nossa

cular, meu unico trabalho se 11-
mltava a Informar. E quanto
mais Informações- eu tivesse paraministrar aos jornaes, mala In-*formações me eram solicitadas.
Difficilmente ss terá passado mndia de minha presença em Buenoa
Aires que eu não houvesse de at-
tender, sem exagero, para malade vinte representantes d,e Jor-naes. Devo dizer-lhe que taes (n-formações eu as transmlttla, nio
sô a jornaes argentinos como aoa
Jornaes norte-americanos e euro-
peus, por intermédio de seus re-
presentantes na capital do paiz
.vizinho.

Como se vê (e o sr. Lindolfo
Collor passa a mostrar-noa ejeem*
plares dos diversos principaes or-
gâos do periodlsmo portenho, re-
pletos de informações aobre a re»volução, por elle trazidos numa
pequena mala de viagem); como
yê,' o niundo inteiro era, diária-
mente, e com a maia rigorçaa
exactidão, informado d* tudo
quanto se passava no Brasil.
Conclue-se, do exposto, que, a
propósito do movimento insurrec-
cional que, aqui dentro, estalou,
o naiz menos informado dc mun-
do era o Braail. Assim queria o
sr. Vianna'do Castello, porta-voz
do sr. Washington, nos seus com-
municados 4 imprenaa tranoadft
pela censura.

COSIPRANDO ARMAS E
MUNIÇÕES

Quanto ao. terceiro capitulo,
armas e munições, devo dizer-lhe
que tambem não encontrei maio-
res difficuldades, por isso que di-
versas casas fornecedoras mun-
dlalmente reputadas, e, entre el-
las, algumaa norte-amerleanaa,
desde logo sa puzeram inteira-
mente á noaaa disposição, com-
promettendo-B» a fornecer-no» tu-
do quanto vleasemoa a neceaal-
tar.

E prosegue:
Bem calcula a Irritação,

mais que iaso: o desespero quetal aotivldade houvesse de pro-duzir á tyranni,. agonlaante. Dahi
aa misérias dt separatismo, d*
communismo e outras sandices
de egual jaez que a ohancella-
ria brasileira, officialmentè, atra-
ves da embaixada de Buenoa
Airea, e, offlolalmente, através
dat agencias sustentadas pelos
cofres públicos, diariamente pro-
curava oecupar a attenção do
povo. Sei que ae disse que todaa
as portas de Buenoa Aire» es
me haviam fechado.

A verdade 6, justamente, o
contrario diato. Todaa aa portas,
êm Buenos Aires, estiveram ca-
rlnhoaamente abertas para o re-
presentante da revolução brasi-
leira.

CORRIGINDO VERSÕES
TENDENCIOSAS •

O ar. Collor, depois,, passa
a desmentir boatoa que por ahi
correram, torcendo' a razão unica
dos motivo» que o levaram a
Buenos Airea. B dir:

E' absolutamente inexacto
houvesse eu tido, em auxilio da
de revolução' no Braail, contacto
oom um unico estadista ou po-
litico do vizinho paiz.

Levei o meu escrúpulo ao pon-
to de declinar ds convite», que
me «ram feito», para viBitas de
mera cortezia a amigos meus,
homens de situação política na
Ropublica Argentina. Trabalhei,
e trabalhei multo. Trabalhei,
como brasileiro, pelo Braail, pro
curando armas contra a politica
que nos envergonhava e infor-
mando o mundo de como era
grande,' de como era nobre, de
como era bello esse movimento
do fê que noa regenerou.

O ASSALTO AO QUARTEL GE-
NERAL DE PORTO ALEGRE

Estávamos ao fim da pales-
tra. O Br. Collor diz de como
foi feito prisioneiro o general
Gil de Almeida:

A unica acção de caracter
militar a qua assisti, e em que
tomei parte, foi a tomada do
Quartel General do Exercito, em
Torto Alegre, a 3 de outubro,
quando estalou o movimento.
Foi o signal da revolução em
todo o Brasil. Depois de meia
hora de fogo cerrado, nõa era-
mor. senhores da sede da Região
Militar e o general Gil de Al-
meida. era nosso prisioneiro. Tres
cüas^dépois, tive de ausentar-me
para minha missão ao Prata.

A revolução estalou em Porto
Aiegre, ás 5 horas e 30 minutos
da tarde do dia citado- Vinte e
quatro horas depois, em todo o
Rie- Grande nâo havia.um unico
corpo, uma só unidade do exer-
(rito fiel ao governo ou que re-
sistisse ás nossas armas

COMO O 8R, COLLOR RECE-
BEU A NOTICIA DA DE-
POSIÇÃO DO GOVERNO
—- Estava em Buenos Airea, no

botei em que me havia hoape-
dado. Deacaneava de todo um
dia de trabalho Intenso quando,
á porta do quarto, me bate o
(ierente do hotel, vinha dU«r»
ma nue o ar. Washington hav|&
aldo recolhido, preso, ao forte de
Copacabana.

Pensei que o homem pilhe-rloeae e chíguel a, responder-lhe,
meamo, coni azedume. Elle, po-rím, Insistia: Que não; qu* oa
jornaes afflxavam telegrammas
(Ia United Press.

Corri 4 rua. Certifiquei-me
da verdad.1»* Telegraphel, lmm«-
díatamente, ao Oswaldo Aranha,
que ma respondeu confirmando
a nova alvicarclra. E ahi está
oomo recebi a queda do ex-pre-
aldente..

Assim falou o sr, Collor hen-
tem, 4 sua chegada ao Rio, so-
bre os acontecimento» que cul-
minaram na maior transforma-
ção que se operou na política do
Brasil em quarenta e dol» annos
de Republica.

Um official revoluciona*
rio fala sobre a mar-

cha das columnas
gaúchas

8. Paulo, 27 (A. B.) -- Ouvimos
agora 4 noite no Esplanada Ha-
tej o capitão Gabriel Paiva da
Lus, official de uma das colu-
mnaa gaúchas em operações na
fronteira do Paraná, que chegou
hoje a esta capital com o 13 de
infantaria, primeira unidade das
tropas do Sul aquartelada. em S,
Paulo. O commandanta de um
dos esquadrões do 6° R. C. de
Alegrete, concedeu 4 Agencia
Brasileira, as seguintes palavras:"A revolução tlnha qua venoer,
Tentada duas vezes, gorou; na
terceira, porém, qua foi a i de
outubro, vingou, e vingou era de-
flnltivo, fellznmt». Nossa mar-
cha sobre S. >. \ lém do re-
sultado pratict. • tos trouxe,
valeu por uma i ,* ¦ admirável
do valor do nosso soldado, Das-
de o primeiro dia da revolução
qua vimos lutando contra *. In-
clemência do tempo e os acctden-
tes do terreno. Mas, a despeito
d» tudo isso chegámos 4 terra
paulista onde recebemos a novo.
sensacional dos movimentos do
Rio' e de S- Paulo. Foi a ultima
etapa. Agora a pátria está livre
e sô nos falta chegar ao objectl-
vo final," •

A Agencia Americana, no ln-'
tuito de bem servir os leitores
dos jornaes a quê fornece seu
serviço Indagou daquelle official
sobra o effectivo das forças vln-
das do Sul:

"Ahi está um ponto difficil de
ae precisar, visto que são mui-
tas as columnas do Sul, actual-
mente em operações. Entretan-
to, posso affirmar que, na fron-
teira de Itararó estão para ma<s
de quarenta mil homens, sob o
commando dos coronéis Waldoml-
ro de Lima, que opera junto ao
littoral; Coutinho, que fas o
flanco esquerdo da columna do
littoral; Miguel Costa, centro; co.
ronel Baptista Luzardo, centro;
general Piores da Cunha, flanco
esquerdo do norte. Além dessas
forças existem outras, . Inclusivu
tres divisões de cavallaria, com-
postas doa seguintes regimentos:
1» divleão — 1», ií», 3« e i* Tt-
glmentos; 2* divisão — 5o, 6o,
7", e 8" regimentos; 3» divisão
— 9», J2», 13° e 14° regimentos.

Como vê, trato-B» da um ver-
dadelro exercito."

— Mas, essas forças não en-
contraram resistência durante aua
marcha para o norte?

"Nenhuma. Antes tiveram só-
mente adhesões. E, se demora-
ram a chegar á fronteira de São
Paulo, íoi exclusivamente por
causa dos accidentes do terreno
cm que operaram e a falta de
material ferroviário. Não fôri
isso, teríamos chegado aqui ant;s
do dia 22. O meu corpo, pur

ra Uruguayana, aguardou ali
con.dução durante n\ulto» dlaa o,
devido 4 deficiência da mesma
viajou durante onse dl*« par*
chegar % Itararé."

Conolulndo, o capitão palva
da Lua acerescentou;

"E' como lhe digo. Esta mar«
oha, quando menos, valeu par»
mostrar que o Rio Grande pôde
mobilizar em u horas ioo.ooo
homens. Francamente, estamos
satisfeitos e, sobretudo, senslblH-
zados com o povo paulista que
nos reqabeu durante todo o trajo-
oto com as mais carinhosa» ma-
nlfe.stações de apreço. Viva o
Brasil!" .

Chega a São Paulo a pri«
meira força revolu-

cionaria
Wa. Paulo, 37 (A. B.) — De-

poia do melo dia chegou hoje a
esta capltitf. pela E, F. 8Qro.w-
bana, a vanguarda de um deata-
çamento revolucionário. O eff a-
tivo desse corpo é de aelseentos
hamens, sob o, comroanío, do w
jor Ayrton pialsant.

Sáo Paulo, 27 (A. BO — Os
600 horoen» checados ho}a a esta
capital estãq ^divididos em cinco
companhias, commandadas pelos
seguinte» capltãça: j» —, Blia»
Monteiro da Cunha; 2» — Tito
Galvão; 3* — Cravo; 4* — Aibei-
te Lopes «a 6* I companhia, João
Pessoa Vieira,

mo Paulo, 27 (A. BO — O
major Ayrton Platzant 6 o heroe
da tomada de Sengés, feito con-,
seguido pejo 13° R. i., de Ponta
Grossa, qua está aquartellado
aqui, na Exposição da industru
Animal, na Agua Branca.

Q seu estado-maior é constitui
do dos capitães cujos nom?a
transmlttimos em outro despa-
cho.

Vindo tambem da Ponta Grossa
encontra-se' aqui o ajudante do
1" batalhão capitão João Gomes
de Oliveira.

O jornalista Josias Car-
neiro Leão

Wo Paulo, ii (A. 8.) — Acom-
panha o destacamento do general
Miguel Costa o capitão Josias
Carneiro Leão, aervlndo oomo ln-
tendente.

Trata-»», do conhecido jornalis-
ta, qua ainda ha pouco foi victi-
ma da» viqlenclas do es-delegado
Laudellno de Abreu.

O marechal Isidoro Dias
Lopes esttá na capital

paulista
Santos, J7 (A. B.). — Qs srs.

Oswaldo Aranha, general Isidoro
Dias Lopes e Lindolfo Collor aqui
chegaram, ém- avião, procedentes
de Porto Alegre, ás 4 horas e 10'
minutes da tarde, .

Depois •' dç -çimte^nçiàrera5 * n»
Delegacia Regional'com i" auto-
ridades militares de Santos, o ge-
neral Isidoro-Lopes seguiu para
S. Paulo, e os srs. Oswaldo Ara-
nha e Collor partiram no mesmo

I avião da Companhia Aeropostale
para o Rio de Janeiro.

O povo santista fez imponente
manifestação em honra dos chefe»
revolucionários de passagem pela
cidade. Foram elles saudados
pelo tenente Trahusau', qujo dia-
curso suscitou delirantes applau-
sos.

As tropas paulistas que
operavam no litoral

do Estado
fiontes, 27 ,(A. B.) — Chega-

ram esta tarde a Saptos, pelo
trem da Unha de Juqulá, as pri-
meiras tropas, paulistas que ope-
ravam no litoral do Estado.

Baptista Luzardo espe*
rado em Sao Paulo á
frente de mil homens
Bio Paulo, 27 (A. B.) — F."

esperado neata capital o deputado
Baptista Luzardo, 4 frente d.
1,000 homens, procedente da fron-
telra de 8. Paulo com o Paraná.

Sabia-se qua ás IS horas estu-
vam em Itararé o representante
revolucionário e seus homem. Do
Itapetinlnga, commandando 1.500
homens, vem o general Flore» da
Cunha. Nesse contingente virá
o w, João-Neves 

'.da 
^Fontoura

como simples rtoldado,' pois re-
ousou qualquer posto; preferindo
combater eomo praça d» pret!

Outras declarações de
officiaes revoluciona-
rios chegados a SSo

Paulo

O» primeiras forças enviadas do
Ri» Grande do Sul num total de
30.000 homens, armados e muni-
ciado» 4 moderna. 0 Rio Gran-
do envi&v» para Jaguariahyva, no
Estado do Paraná, cerca de 1.000
homens, todas aa 34 horas, dos<l3
o inicio do movimento. ,

Disse, mals o major Plalzant
qus> as trepas do Paraná tiveram
as primazia» naa grandes arran-
cadas, pois desde os primeiros tl-
rotelos sempre se bateram com
denodo.

Hoje 4 tarde chegaram mali
4^000 hoiuens, tambem da van-
guarda do general Miguel Costa.
Terminado, disse-nos o major
Plaizant:

"Essa tropa que aqui está é a
tropa que lutou pela victoria. A
revolução victoriosa é a de 8 da
outubro, feita pelo Rio Grande,
Minas e Parahyba,"

Ú chefe de policia percorre,
os bairros

Acompanhado do seu assistente,
capttão Rogério de Lima, o che-
fe de polloia, coronel Klinger, per-
correu, hontem, á noite, oa pontoa
principaes da cidade, fiscalizando
o policiamento respectivo.

Como ficou constituído o gabi-
neta do ministro das Relações

> .¦;•-...¦¦¦ Exteriores
O sr. Mello Franco, ministro

das Relações Exteriores, organi-
zou do seguinte modo o seu ga-
blnete: chefe, primeiro official
Hildebrando Acololy; offlolaes de
gabinete, segundo secretario da
legação Camillo de oliveira Filho,
e cônsul de 1* olasse Mario de
Saint Brisson; auxiliares de ga-
blnete, terceiros officiaes Adolpho
de Alencastro Guimarães e Tel-
xeira Soares; addido oo gabinete,
addido á Seoretarla de Estado,
Renato da Costa Almeida.

O ohefe de gabinete, sr. Hllde-
brando Accioly, que é um dos
mals distinetos o efficientes func-
clonarion do Itamaraty, ha alguns
annos vinha exercendo, interina-
mente, o cargo de director da Se-
cção de Limites e Actos Interna-
cionaes.

A sua escolha foi acolhida com
geraes sympathias.

Uma mensagem de saudação
do ministro Leite de Castro ao

general Uriburu
O general Leite de Castro, ml-

njatro da Guerra, enviou ao ga-
neral Uriburu, chefe do governo
provisório da Republica Argen-
tina, por intermedia do corres-
pondente de "La Razon", uma
mensagem de saudação, na qual
recorda, com carinho, o tempo
em que ambos estavam ero Mon-
tevidéo, como tenentes de arti-
lharla, na oceasião da posse do
presidente-Borba. •: - - '

0 dr. Graciliano Cabral, já em
liberdade, vae regressar

a

Â palavra do marechal
Isidoro Dias Lopes
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"DEPOIS DO MOVIMENTO DE 24, EM VARIAS
0CCASIÕES PARECEU-ME TER CHEGADO

A HORA" -*- DISSE 0 BRAVO MILITAR
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AO POVO BRASILEIRO
A Junta Governativa, depois de se haver posto em

çontuoto oflin todas »s foiças revolucionárias ttlvm-
phfMites, pôde fa?er agora as seguintes communicaçãcs
•ot Ppvo Brasileiro i

A victoria da revolução traz como conseqüência a
dissolução do Congresso Nacional e a amnistia, mas a
Junta aguarda a chegada do dr. Gotuüo Vargas a esta
capital, afim de serem expedidos os necessários actos

As nomeações até agora íeitas são as estrictamen-
te indispensáveis ao regular funecionamento dos servi,
ços públicos e têm todas caracter interina

Foram expedidas pela Junta e pejas forças revolu.
cionaríaa Ao 8ul, do Centro e do Norte as ordens defi-nitivas para a cessação das hostilidades e completa pa-cificação do Paiz.

A Junta garantirá a ordem publica, a segurança na-
cional, a distribuição da justiça, o respeito aos tratados
e a Unidade nacional e procederá, paia alcançar esse
objectivo, com a maior energia.

EUa aguarda unicamente a chegada do dr. Getullo
Vargas para que se inicie a normalização definitiva
do governo do Paiz. ,

General de Divisão Augusto Tasso Fragoso. — Ge-,
neral de Divisão João de Deus Menna Barreto. — Con-tra-Almirante Izsias de Noronha.

O dr. Graciliano Cabral, que
desempenhava na policia minei-
r» lugar de destaque, com exer-
clolo na cidade de Juiz de Fora,
foi preso no primeiro dia üo
movimento revolucionário victo-
rioao, e enviado com sentlnella
a vista para esta cidade e reco-
lhido a Casa de Coitocqüo.

AU esteve até ao dia 24 do corl
rente, quando com outros pre-
sos políticos foi posto em liber-
dade, devendo hoje regressar
ao aeu Bstado.

O ex-contador da Central
O engenheiro Feliciano de

Sousa Aguiar, qua exeroeu o.
cargo da contador da Central
do Braail durante o governo de-
posto, apresentou-se hontem, ao
director civil engenheiro Luiz
Carlos da Fonseca e ao dlreotor
militar capitio Uma. Camara.

Qene.ral Isidoro Pias Lopes, o grana*? chefe da revolu»
ção de 1924, em S. Paulo e que, hontem, viajando ie
avião, desceu em Santos e já se encontra na capital
paulista. A nossa photographia foi tomada na foz do
Iguassu, quando as forças revolucionárias installar am,
ali, por muito tempo, após a retirada de S. Paulo, a
base de suas operações contra o governo Bernardes

Na sua edição de 11 do oor
rente, e "Dlarlo de Noticias", de
forto ^.legre, publica a seguinte
entrevista do marechal íatdoro
Dias I^opea:

"No Hotel Cidade, onde estj.
hospedado, fomos levar ao ma-
reehal Isidoro Dias lopea, a fl-
gura empolgante do movimento
de 24, os cumprimentos do "Dia.
rio de Noticias".

O grande cabo de guerra esta-
va à mesa, ao lado do deputado
Baptista Lusardo o em Qompa-
nt>ia de diversos elementos dos
partidos libertador e rapubllça-
no, conversando com a sua ha-
bltual serenidade, mas impri-
mlndo ás suas palavras a quente
vibraç&o da um communlcatlvo
enthusiasmo.

Sentimos no calor do aeu aper-
to de mão que o iliustre patrício
eatava tomado de uma satlafa-
çjo Inoxcedivel. Nos seus tra-
ços physlonomlcos havlá uma
expressão de tal serena energia,
que a sua cabeça veneravel, toda
branca, parecia iUumlnar-se nes-
sa chamma de idealismo que
aempre o acompanhou e que íoi,
no exílio, para o aeu espirito que
confiava na redempção da pátria,
cor-o uma perpetua mooldade ln-
terior a confortar a aua velhice
gloriosa e soffredora.

TJMA PROCLAMAÇÃO DO GENE-
RAL MIGUEL COSTA

O espectàculo civico foi aem exemplo, que saiu de Alegrete pa-

Sdo Paulo, 27 (A. B.) -— Bm
ligeira entrevista com ob officlaca
chegados hoje do Bul e "ue es-
tão na Avenida Agua Branca, o
representante da Agencia Brasi-
loira obteve as eegulntea infor-
mações:

"Chegamos hoje aqui bem dis-
postos, mas um pouco cangados
da viagem O nosso pessoal é do
13* regimento de infantaria de
Ponto Grossa."

Inquerldo de como foi recebida
a noticia da terminação da re-
volução disse o major Plaizant:

"Estávamos pròmptos para to-
mar Itararé. Ja tinhamoB almo-
çado o a nossa tropa estava a
postos para o combate que deve-
ria durar quatro ou cinco horas.
Recebida a noticia, avançamos e
aqui viemos chegar sendo os pri-
meiros homens que da fronteira
do Sul partiram."

Consultado aobre o desenrolar
dos combates, disse aquelle offi-
ciai que quando estalou o, movi-
mento revolucionário no Rio
Grande do Sul o 13" R. I. mar-
chou incontinentl para a fron-
teira de S. Paulo — Paraná, dan-
do ali os primeiros combates. Du-
pois então começaram a chegjr

O grande guerreiro «Jesejava evitar inu-
til derramamento de sangue

O general Miguel Costa dirigiu aos soldados que
defendiam o sr. Washington, a seguinte mensagem:

"Brasileiros: cinco mil gaúchos, que constituem a
vanguarda do Exercito Libertador, já se encontram em
Itararé, Capella, Ribeira e outros pontos de importan-
cia secundaria.

Com o fim de evitar um inútil derramamento de
sangue, convidamos o ministro da Guerra a que envie
aviões de reconhecimento para que se certifique das
nossas posições ao longo da via férrea, desde Itararé até
Marcellino Ramos. Poderão aterrissar nos nossos campos
de Pirahy, Ponta Grossa e Castro, onde serão providos
de tudo quanto necessitarem, sob palavra de honra de
que não nos utilizaremos dos ditos apparelhos, mas ao
contrario lhes facultaremos o auxilio de que carecerem
para que vistoriem as nossas posições e as nossas pos-
slbilidades bellicas.

Rumo ao Norte, onde se encontram as forças de
Minas Geraes e do norte do Brasil, ás quaes nos reunire-
mos, as tropas governlstas em Joinville, Quatingua,
Affonso Camargo e Slng es, poderão verificar a inuti-
lidade de sacrificarem vidas de irmãos nossos.

Em todos os combates travados, as forças do go-
verno, completamente desmoralisadas, e sem animo
para combate, se entregam em massa ou debandam im-
imediatamente. A excellencla da nossa causa, que é cau-
sa nacional, prova-se com o immenso enthusiasmo
que tem ella despertado no paiz inteiro.

Dentro de poucos dias, as nossas forças Iniciarão
a sua entrada no Estado de S. Paulo, onde contam rece-
ber innumeras adhesões que mais ainda debilitarão a
situação do governo. Com taes vantagens, temos a
certeza absoluta da victoria, de maneira que não accei-
taremos condições, convencidos da inutilidade do sacri-
ficio em face da impotência do governo federal, que de-
ve immediatamente se entregar á nossa generosidade,
justificada pela própria causa que abraçamos.

No caso porém de persistir o governo federal na iu-
ta, avisamos que, immediatamente depois da completa
victoria, chamaremos a contas com a máxima severl-
dade os culpados pelo inútil derramamento do sangue
dos nossos companheiros de Ideaes." (Assignado, gene-
ral MIGUEL COSTA.)

:

Tenho a maior satisfação de
falar ao "Dlarlo da Noticias",
disse-nos o eminente patriota. —
principalmente n«m momento co-
mo este, em qua vejo confirmado
o optimlsmo «om que, «obre um
movimento relvlndicador, «era-
pre m». manifestei. ,

tembramo? uma visita que o
nosso representante lhe havia
feito em Wbres, ha çerc» da dois
annos, o da confiança qur» então
O marechal havia manifestado
num levante da Nação contra os
aeus oppressorea.

«-• A grande obra — acoentuou
o iliustre militar — havia sido
Iniciada e proseguia. 51 devo dl-
_er-lhe que, depois do movimen-
to de 24, em varias ocoasIBeo, pa-
receu-me ter chegado a hor*.

Mals de uma ves manifestei a
minha convicção inabalável de
que o movimento redomptor nio
podia deixar d» surgir.

Estava no espirito do povo; an-
rr -clavam-no as suas aspiraefles,
o próprio concatenar-se doa acon-
tecimentos. Bra uma necessidade
Inevitável, que se impunha por si
mesma, eomo uma fatalidade a
que nenhuma força poderia re-
sistir.

O ambiente revoluolonarlo exis-
tia, innegavel. Faltava, apenas,
que alguém tomaase a iniciativa:
que a procissão, por assim «Steer,
saísse 6, rua, para que' desappa-
recessem todas a« heattaçSes, te-
dos os pesslmlsmos e tados res-
pondessem *o brado libertador.

Essa intolatlva, fellsmente,
foi tomada; impunha-se aos noa-
sos brios enxovalhados, ao nosso
patriotismo.

—.Sim, e se deu o que espera-
va; accendido o rastilho, a cham-
ma se communicou de sul a nor-
te, com uma assombrosa rapidez.
Todos se levantaram ao mesmo
tempo, porqus o Brasil estava
preparado, â. espera do gesto re-
demptor. Como disse, em mals
de uma oceasião Julguei chegado
o momento. Tinha a certeza de
que não estava para multo lon»
ge. Quando surgiu a Alliança Li-
beral, unificando de um modo ex-
twordinarlo todo o Rio Grande e
empolgando o paiz, senti que a
hora se approxlmava. Não podia
haver duvidas. No momento que
alguém viesse è. rua, para a ar-
rançada redemptora, todos res
ponderlam ao appello, mesmo
aquelles que, antes, se manifes-
tavam descrentes. E é o que es
tamos vendo; desappareceram to-
dos oa pesslmlsmos, todaa as du-
vidas; o movimento estâ trium-
phante; todos se levantaram con-
fiantes na victoria.

O marechal vé, assim, che-
gado o dia para cujo advento se
bateu e que esperou durante os
longos annos de exilio?

O movimento de 24 desper-
tou grandes energias. Revelou
forças extraordinárias. O que
vemos, agora, é a realização do
que era inevitável, deante dos
rumos que haviam sido Impressos
4 vida nacional. Nesta hora, não
ha palavras que possam exprimir
c que sentem todos os.que aguar-
davam este momento."

As linhas mineiras da
Central

^

Com destino a Bello Horizon-te, partiu hontem, de Juiz deFora, um trem especial de ins-
pecção aa Unhas, devendo per-_ correr o ramal de Paraopeba e•lUUWiwtMUiHUH^uuuu^ tliaü, ptselta de Lafavette a

Bello Horizonte seri formado
çutro tyem de lnspeoçâo. ter-
minada essas inspecções, o tra-
feso da nossa principal via (er.
rea serft reguiariçado por çom-
pleto nas Unhas mineiras.

O general Tasso Fragoso es-
clarece a attitude da Junta

no momento histórico que
. atravessamos

Domingo, & noite, no palácio do
Catt*>te, o general Tasao Fragoso
fez as seguintes declarações ao
nosso companheiro Babert Àspl-
nal.l, qua ? tambem o correspon-
denta.do "Balir Mail". da Lon-
dres, peita capital, achando-se
ainda presente um representante
dos noesfjs collegas de "O Qlq.
bo"; . 

'

«Q movimento realisado peiea
generaes da terra a mar corre?-
pendeu 4 intenção dé evitar e
prolongamento de uma luta que
estava se tornando encarniçada,
oom perdas dolorosissima? aé pai?.
Assim, a Junta que está, ft frente
do? destinos da Nação visa ape-
naa, manter a ordem e prpver as
varia? faces da Administração,
zelando pela sua conservação.
Bila t, provisória, eminentemen»
te provisória — aocentua o ge-
neral. Os militares que estão &
frente da administração querem
apena» servir cem patrotismo o
Braail, sem ambições de cargos,
sem honraria?. Julgam-se elle? os
depositários provisórios do poder,
que receberam das mio? do povo
« dos seu? collegas de armas, pa-
ra o entregar ao? verdadeiro? re-
presentantes da movimento na-
cional, jft convocados a esta ca-
pitai. Np sentido de dar ao dr.
Qetulio Vargas o oonheclmento
Heno da situação e disposição em
qu» «a encontram o? membro? da
Junta, ratificando o que lhe foi
communicado em repetidos tele-
grammaa a rádios, seguiu para o
sul, na manhã de hoje, em
.avião, o deputado rlograndense
Arlosto Pinto.

A intenção que nos anima da
maior oordlalidade e mala inten-
sa fraternidade para oom todo?
os paizes do mundo, parece es-
tar plenamente caracterizada na
nomeação que fizemos, e que foi
acceita, do dr. Afranio de Mello
Franco, para o cargo de ministro
das Relações Exteriores, do G(o-
verno Provisório."

Prosegulndo, o general Tasso
Fragoso referiu-se ás prnvidtnclas
tomadas pela Junta, no sentido
de ser communicado a todos os
governos estaduaès a situação em
que se encontra o paiz com a vi-
ctoria plena da revolução e, por-
tanto, a necessidade da natural
cessação da luta em todos os se-
ctores revolucionários. As for-
ca» creadas na intenção de debel-
lar o movimento estalado em 8 de
outubro — esolareceu — estão
depondo as armas e as forças do
Exercito Nadonal ss recolhendo
*o? seus quartéis, jã ?» havendo
Iniciado a desincorporaçSo dos ro-
servletas, conforme decreto hon.
tem lavrado pela Junta.

Áccentuando os propósito* que
animar a Junta de exercer, pro-
visoriamente, o poder, referiu-se
ainda o general Tasso Fragoso
ftfi nomeações que têm sido fei-
tas para prover varios cargos de
immediata responsabilidade. Es-
sa? providencias, que tambem são
de caracter provisório, sô attin-
giram os cargos em cuja funeção
tram necessárias pessoas de ab-
soluta confiança do Governo Pro-
visorio. Dahi o aviso, jft feito
pela Junta, de qu» os funeciona-
rios que ocoupam cargo? de di-
recçâo devem continuar em seuS
postos, só os entregando aos sub-
stitutos que apresentarem titulo
de nomeação, devidamente assi-
gnado pelo Governo.

Como vê, o paiz se encontra sob
o governo de uma Junta que as-
pira apenas a pacificação e a fra-
ternidade da família brasileira,
concluiu o general Tasso Frago-
so."
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O gabinete do mb-dir*
qtw da 4a Divisão da

Central do Brasil
8' possível qu», hoje, o de„f

í?I'iíu?\3 Ne,Vf*' ««b-dlrectar S»
4" Divisão, faça a escolha d»teus ausiiiaras d» gabinete, »t.tendendo que. o chefe de seccio
Francisco Lpbo Vianna, a bemdo servjçp e da ordem gerainae pôde permanecer no ref».vido gabinete, visto que era çsn-fidenoial doex-sqb-directorisHt
ro Snías de Miranda, do govor»np deposto o que ae encontri
foragido.
a__^«*â^*f âi>_»»»p^ftff|^yM

i 0 SR. MONIZ SODRÉ
ACCLAMADO PARA Gf

VERNADOR DA BAHIA
O ir. Moni? Sodré re-

;; cebeu o seguinte tele-
gramma;

BQhia, 27 —¦ Em gran-
de rçunião realizada no

; Quartel-General e a que
estiveram presentes 300
associações, altos repre-

.; sentantes da justiça, do
clero e outras classes, foi
o seu nome insistente-
mente lembrado para go-
vernar a nossa terra nes-
ta hora histórica. Bem sei
que a tarefa é ingente,
mas nSo pôde recusar seus
serviços nossa Bahia, que
tanto precisa que quem »
governe conheça suas ne-
cessidades e saiba manter J
suas tradiçSes. Affectuo-
so abraço. —- Pamphilo
de Carvalho,

»*#*«*»»»»»»»»»»»»» t* t.ttt»,

Pingos Hespips
O inicio da rebellião de uma

parte da policia foi devido, ao que
se diase, a questão de bola.

Pois por haver bola em exces-
so é que o Brasil em peso te rs-
voltou; os políticos estavam co«
mendo em demasia.

Cessou a oecupação da Rede
Sul-Mineira e foi exonerado

o seu director
A' Junta Governativa assi-

gnou, hontem, decretos decla-
lando sem effeito, a partir
desta data, o decreto n° 19.356,
de 7 do corrente, que determi-
nou sobre a oecupação da Rê-
de Sul Mineira, que voltará ao
seu regimen contratual, e
exonerando o engenheiro Adol-
pho José Moreira do cargo de
director da mesma, para o
qual foi nomeado por decreto
de 7 do corrente

B tanto e tanto comiam
Deixando ne osso a Republica,
Que, em vez de gestão, faziam
Digestão da coisa publica.

* *
Conta-?» que os governador*!

fuJSes d» varios Estados pretsn-
deram vir ao Rio de Janeiro par»
aqui se reunirem em comitê" «fira
de deliberarem sobre uma attituj»
coilectiva a tomar.

Não houv» tempo para reallzv
rem o seu Intuito; ainda b«mi
seria descabido,, nessa época outro
concurso da missas...

* *
Um governador que nio tsv»

necessidade de fugir foi o Annl.
bai de Toledo.

r- Sim? Porque?
Jft estava no matto..,"grosso".

Radlogrammas Interceptado»,
em varias épocas, antes da victo-
ria da revolução:

Do Recife: — Tudo estaciona-
rio.

Do Pará: — Quem "valle" aaul
sou eu.

De Maceió: — Tudo é "paes".
De Goyaz: — Viva o Brasil....

caiado!
De Cuyabl: — stou ledo.
De Victoria: — Continuo "a

guiar" o barco.
De Florianópolis: — Como n»

Italia, aqui ha duce.
De Curltyba: — Eu "ci amar-

go".
E, por fim o mais expressivo

<Je todos, de Porto Alegre: — Ej-
tão todos os mosquitos na tela de"aranha".

? ? *k
O commandante Almeida vim

com 2.000 contos da Contabllida-
de da Guerra.

A Junta expediu ordem de pri-
são contra o voador.

A difficuldade agora é encon-
tral-os todos juntos: o Almeida
e os dois mil pacotes...

Cyrano & Cia.
¦<•*>> m

„. *\ Menor jurolOreS r Maior offerta
C. B. ACREA BRASILEIRA

Avenida Passos, 11 e Rui 1 A*
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CORREIO DA MANHÃ — Terça-feira, 28 do Outubro dé 1930

O movimento revolucionário friumptaante
-000-

yLEITE PURO B BOM — EM PO' — PECA EM AllMAZEM.
CONFEITARIA. DROGARIA OU PHARMACIA RYCO

(4393)

Em torno dos suceessos
de hontem

*¦¦¦'¦.-. '¦'¦¦-,

OQUE NOS DISSE 0 GENERAL MENNA BARRETO
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haviam seguido e que em trens
especiaes chegaram á gare Dom
Podro II, recolhendo-se aos respe-
eti vos quartéis nesta capital.

!****#*#***#####?##?##?*#####.

Em palestra que tivemos hon-
lem, â tarde, com o general Men-
na Barreto, um dos membros da
Junta Paclficadora, no Quartel
General do Exercito, disse-nos ,s.
ex. algumas palavras sobre os
acontecimentos que oceorreram
nesta cidade, devido a um "mal

entendido":
Eis as palavras do prestigioso

militar:
"Hontem, por oceasião do ai-

moço, no quartel do 3o batalhão
da brigada policial, uma praça
mal humorada reclamou em ter-
mos desrespeitosos, contra a ra-
ção que lhe havia sido distri-
bulda.

0 official a quem era feita a
reclamação, não só não a atten-
deu, como fel-o de modo áspero,
motivando vehomentes protestos
do reclamante, secundado por to-
dos quantos estavam, na oceasião,

no rancho, com algazarra que
chegou a repercutir no exterior
do quartel, dando causa a expio-
ração por parte de elementos sa-
bidam.ente Interessados na per-
turbação da ordem.

Para atravessar esta hora his-
torlea da vida nacional, colll-
mando sempre os seus lumino-
sos destinos, o Brasil precisa o
conta com a decidida cooperação
de todos; exige de todos nós uma
dedicação Incondicional e uma
abnegação illimitada, Illuminada
pelo mais puro sentimento de pa-
triotismo.

No momento em que as forças
do Exercito Nacional regressam a
quartéis e se desmobilizam, são
concitados para a santa cruza-
da do paz, de concórdia e de reer-
guimento pátrio todos quantos
vivem e laboram sob o céo lumi-
noso do Cruzeiro."

GUERRA AO BOATO

GOMO SE DEU A PRI-
\ SÃO DO GENERAL

RONDON
Na sua edição de 11 do corren-

<e, o "Diário de Noticias" de Por-
to Alegre publica o seguinte:

"A 3 de outubro, ao chegar a
território riograndense, foi preso
o general Cândido Rondon, poste-
rlormente transportado para esta
capital, onde se acha, tendo a ci-
dade por menagem.

Dias antes, ao encaminhar-se
para o Rio Grande, aquelle gene-
ral enviara um despacho ao pre-
Eidente da Republica, um dos ul-
timos, sem duvida, senão o ulti-
mo que transmittiu antes de ser
preso e que, a titulo de curlosl-
dade, reproduzimos.

Esse despacho era assim con-
cebido:

"Dionysio Cerqueira, 29 — Sr.
Washington Luis, presidente da
Republica — Rio — De chegada
a Dionysio • Cerqueira, ¦ fronteira
Paranâ-Republica Argentina, te-
nho a honra' participar v. ex.
conclusão Inspecção fronteira, on-
cetando a do Estado de Santa Ca-
tharlna-Rio Grande: Por toda
parte, em que andei,. encontrei
ordem nos. povoados e cidades,
apezar dos. boatos impatrioticos.
0 5o batalhão de engenharia, no
eeu posto, emprega-se na constru-
cção da rodovia já com 300 kilo-
metros em trafego de excellentes
estradas. Attenciosas saudações,
r- General Rondon."

OFFICIAES POSTOS Á
DISPOSIÇÃO

, Por ordem da Junta Governatl-
Va, foram mandados ficar á sua
disposição os capitães João Car-
los Barreto,. Cleisthenes Barbosa e
José Bina Machado.

O major Francisco Pereira da
Silva Fonseca foi posto á disposi-
ção do commandante das forças
de oecupação no Estado do Rio
de Janeiro.

O 1" tenente contador Raymun-
do Newton de Paiva Leitão foi
transferido do 22° batalhão do ca-»
çadores para o 3° regimento de
Infantaria.

Foi posto â disposição do Ml-
nisterio das Relações Exteriores o
capitão de engenharia Leopoldo
Nery da Fonseca Junior.

CONTINUAM EM PLE-
NO VIGOR AS TA-

BELLAS DA PRE-
FEITURA

O prefeito baixou, ante-hontem,
& tarde, aos agentes da Preíeltu-
ra, a seguinte circular:

"Continuando em pleno vigor a
tabeliã de preços de venda de ge-
néros do primeira necessidade, re-
commendo-vos a mais rigorosa
fiscalização nesse sentido, afim ie
Impedir que negociantes pouco
escrupuloso3 procurem, neste mn-
fcento, alterar os preços nella fl-
Xados, em prejuízo da população
da cidade.

Recommendo ainda que essa*

agencia providencie no .sentido
de . ser feito o leyan.tamenti>; do
stock de .generps de, primeira .ne-.
cessidade existente nas casas
commerciaes desse districto."
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f OS MEMBROS DA JUNTA I
I SÓ PERCEBERÃO OS 1
I VENCIMENTOS DO I

POSTO 1

i' Communicado da Agen-
| cia Brasileira:

| "Informações autoriza-
| das, que nos foram dadas
| no 'palácio do Cattete, an-
| nunciam que os membros
| da Junta Governativa
1 Provisória, e os officiaes

que servem em commissão
junto da mesma, não per-

| ceberão quaesquer grati-
| ficações além dos venci-
1 mentos .dos respectivos
1 postos."

Quem levar um boato á
policia ficará detido até

que se verifique a ve-
racidade

A chefia de policia en-
vlou, hontem, a seguinte
nota tx Imprensa:

"Acabou-se o tempo de
enganar os homens".

A curiosidade, a necessi-
dade de saber do'que se ,
passa é Irreprimível, é na-
tural, nao ha nada que a
supplante.

"Se ella n5o 6 satisfeita
por quem de direito, pullu-
lam as supposições, as hy-
pothoses, os boatos, e 6
senipre natural que estes
sejam mãos, porque até
uma creança sento que se
as coisas fossem boas não
haveriam do "querer" (e
em vao) escondél-as,

. O Chefe de Policia esta
seguro do quo este é o pen-
samento do governo, o sô
por Isto ainda ê chefe dé
policia.

Solicitações múltiplas im-
pediram que deBde. o pri-
meiro momento o governo
cumprisse exactamente esse
dever para com o povo, de
iriformal-o, mas isso vae
ser feito.

Necessário é, de todo
modo, absolutamente güár-
dar a serenidade, confiar na
palavra official, não se
alarmar com boatos, nem
se prestar ao pernicioso,
multas vezes lmmòral e
sempre, ridículo papel de
transmissor de boatos.

De .minha parte, sempre
quo_ alguém me traga boa-
to, ficará detido até que se
verifique a veracidade.

A Imprensa que, em lou-
vavel e confortadora unani-
midade, vae secundando o
hercúleo esforço desta che-
fra a bem da ordem, é um
dos elementos fundamentaes
do consclenclosb abasteci-
inento ao mercado das ln-
terrogagões ambientes.

Declaro que os represen-
tantes da Imprensa, devida-
mente dotados de documen-
tos do identidade, devem
ter entrada em todas us
repartições da policia, tan-
to central como das dele-
Bacias, em seu afan de co-
lherem InformacOes sobre
casos policiaes que oceo.-
ram.

Jamais esquecendo que
acima do tudo estA o'in-
teresso do publico o que
ahi entra em primeira linlia

fa necessidade de nfto per-
^.turbar o curso • natural,
•Ininterrupto do publico ser-

\; ' viço,' a i -imprensa cuidará
'' ella mesma de regularisnr

as providencias para liml-
ta_fto das horaá de tomada
de contacto de seus repre-
sentantes com a policia,
distribuição dostes repre-
sentantes pelas differentos
regiões, e limltaçfto de sou
numero em cada rcgifto".

Como as Pessoas
e
o

peso e as forças
que precisam

As Pastilhas McCOY (Macoy.
de Oleo de Figado de Bacalhau,
fal-o-ão augmentar 3 kilos

em um mez.
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Já não hão de gritar em si-
gnal de protesto as pobrezinhas
crianças débeis e fraqulnhas,
quando sua mãl lhes mostre o
frasco que contem essa. substan-
cia de gosto horrível o cheiro
enjoatlvo — o oleo de figado de
bacalhau -.

A medicina moderna progride
rapidamente e agora se pode
obter nas pharmacias, o niais
puro oleo de fígado de bacalhau,
em Pastilhas cobertas do uma
camada de assucar, que crlan-
ças e adultos tomam com fa-
cllidade e prazer.

As pessoas fracas e sem saude
que devem tomar o oleo de fi-
gado de bacalhau——porquo é
o alimento quo realmente con-
tem a maior quantidade de vi-
tamlnas, e o melhor restaurador
da saudo que se conhece po mun-
do — verão com alegria esta
noticia »•

Os homens, as mulheres e as
crianças magros, anêmicos o
doentios, que; necessitam refa-
zer sua saude e fortificar-se, de-
vem tomar as Pastilhas McCoy
de oleo de figado de bacalhau.
Uma mulher augmentou 8 kilos
om 6 semanas. Um menino doen-
tio de 9 annos, augmentou 6 ki-
los em 7 mezes; agora brinca
com os outros meninos, e tem
bom appetite.

Comece hoje mesmo a tomar
as Pastilhas McCOY. Não es-
queça que são maravilhosas
para as pessoas debois e de idade
avançada. B' o tônico moderno
para inverno ou verão.

ACTOS, QUE RECOM-
MENDAM O GOVER-

NO PROVISÓRIO
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OS SUCCESSÜS DE KONTEM

Desappareceu um dds idealistas
de 1922 e 1924

A officialidade do Io batalhão, onde se originaram os lamentáveis acontecimentos. 0 capitão Domingos dos Santos
Junior e o aspirante Nobre

Nada peor do que conver-
sar com uma pessoa...
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Tropas que regressam

De diversas procedências do Es
tado de Minas e do Estado do Rio,

Preso o ex-cliefe de
policia paraense

Belém, 27 (A. B.) — Entre as
prisões effectuadas pelas autori-
dades revolucionárias figura a do
ex-chefe de policia sr. Antonino
de Mello, que se fizera notar du-
rante o governo Dyonisio Bentes
por actos de violência- e arbítrio
sobretudo conlra os jornalistas da
opposição.

ÜM MANIFESTO PATRIÓTICO
DE BAPTISTA LUSARDO .

SANTOS, 27 (A. B.) — Os
jornaes da tarde acabam de
dar publicidade a um mani-
festo patriótico do sr. Baptista
Lusardo, coronel das tropas
revolucionárias do Rio Grande
do Sul.

Este documento, redigido em

O general Leite de Castro, mi-
nistro da Guerra, enviou ao che Ce
do departamento do pessoal da
Guerra, os seguintes avisos:

"Deolarae em Boletim do Exer-
cito que todos aquelles que re-
ceberam adeantamentos de varias
importâncias destinadas a des-
pesas com a segurança e manu-
tenção da ordem, em virtude de
avisos expedidos pelo ex-titular
da parta da Guerra, adeantamen-
tos effectuados quer pelo The-
souro Nacional e Directoria Ge-
ral de' Contabilidade da Guerra,
quer pelo Banco do Brasil ou suas
agencias, deverão recolher até 31
do dezembro do corrente anno fi,
mencionada Directoria Geral de
Contabilidade da Guerra os saldou
em seu poder.

Declarae, outrosim, que não de-
11 verá ser acceita comprovação de

despesa alguma effectuada com
organizações irregulares.

Determino què fiquem sem et-
feito todas as punições impostas
a o'fflcIaes e praças que de algum
modo tenham relação com o mo-
vimento revolucionário iniciado a
2 do corrente, cancellando-se as
qué ja tenham sido averbadas e
tornando-se Inexistentes as quo
ainda não o tiverem sido, e, bem
assim, que sejam annullados to-
dos os termos de deserção a par-
tir do mesmo dia, em vista da ju-
risprudencla do Supremo Tribu-
nal Federal e do Supremo Tri-
bunal Militar."

::i

MORREU EM COMBATE, EM TRES CORAÇÕES,
0 TENENTE DJALMA DUTRA

A MENSAGEM DO GENE-
RAL MIGUEL COSTA AO

POVO DE S. PAULO

regressaram hontem, tropas do termos eloqüentes', está sendo
Exercito e da Policia iue paia BMlHdo com grande interesse.

OS GENERAES MIGUEL COSTA
E FLORES DA CUNHA ESPE-

RADOS EM SANTOS
SANTOS, 27 (A. B.) — Tele-

graphamos ás 3 horas da tar-
de. Os generaes revoluciona-
rios Miguel Costa c Flores da
Cunha são aqui esperados cs-
ta tarde, muito embora não
seja ainda possivel antecipar
qual a hora exacta da chega-
da, que será provavelmente
depois das 4 V> da tarde.

Já se acham em Santos mais
de 600 homens da columna re-
volucionaria commandada por
Miguel Costa, os quaes foram
alojados na Directoria da In-
dustria Animal.
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O bravo tenente Djalma D utra, tendo á sua direita sua
velha mãe e Irmão, no dia em que desembarcou, preso,

na gare da C entrai do Brasil
Por noticias ora chegadas, sa-

be-.se ter fallecldo, num encontro,
cm Tres Corações, o bravo tenen-

revolucionário Djalma Dutri.
Era da legião do abnegados que
vinham desde 1922 combatendo,
sem desfallecimentos, pelas rei-
vindicações nacionaes. Oppondo-

pelas armas, aos desmandos
de Epitacio Pessoa e mais tarde á
truculência de Bcrnarde3, foi um
nos elementos de maior efficien-
cia das revoluções de 1922 e 192»;.
Deixando us! forças de Isidoro
Dias Lopes . »i capital paulista,
Djalma Dutra ter. parto da invicta
Columna Prestes, cm sua marchi
gloriosa através os sertões do
Brasil, no commando de um dos
destacíimentos.

Com o advento do governo
Washington Luis, o bravo pátrio-
ta se internou na Bolivia, com os
seus companheiros. Ahi perma-
receu muito tempo, até que, nao
supportando as saudades da pa-

tria e da familia, veiu ao Rio,
sendo preso. Na véspera de f-i-
rir-se o pleito presidencial passado
Djalma Dutra e Juarez Tavorn
conseguiram burlar a vigilância
ãa fortaleza de Santa Cruz, onde
estavam recolhidos, voltando ao
estrangeiro, afim de pugnar pela
causa que com sinceridade o de-
votamento abraçaram.

Estalado o movimento revolu-
clonarlo dos Estados liberaes, Djal
ma Dutra surgiu no seu posto do
sacrifício, sempre estimulando os
seus soldados e lhes dando o
exemplo com o destemor com quo
enfrentava o perigo. Num des-
ses Ímpetos de audácia o coragem,
Djalma Dutra caiu morto e jus-
tamente quando se avisinhava a
vlctorla dos Ideaes por que, h.
oito annos, sem esmoreclmentos,
pugnava com tanto heroísmo.

A sua morte, sô agora conheci-
da, encheu de profunda tristeza
todos os corações patriotas.

S. PAULO, 27 (A. B.) —
De Engenheiro Mala, onde
se encontrava hontem á
noite, o general Miguel
Costa enviou ao povo de
São Paulo a seguinte
mensagem:

"Ao Povo de S. Paulo.
E' quasi o momento de vos
abraçar de novo. A von-
tade e o esforço do povo
brasileiro acabam de pôr
abaixo os déspotas espa-
lhados em todo o paiz pela
aberração politica e admi-
nistrativa do sr. Washin-
gton Luis.

Como commandante das
; tropas de vanguarda e re-

presentante, portanto, do
dr. Getulio Vargas, presi-
dente eleito da Republica
e chefe supremo das for-
ças nacionaes, eu vos feli-
cito pela victorià dessa
primeira phase da revo-
lução.

Podeis estar certo de
que nenhuma arma es-
tara mais em condições de
se levantar contra o vosso
triumpho. Vamos entrar
agora no periodo constru-
ctivo do movimento, em
que serão .empossados nos
governos os legítimos re-
presentantes da nação. E'
esse o momento mais de-
licado da nossa tarefa e
que exige de vós a mais
estreita collaboração. Urge
que volteis ao trabalho
fecundo das vossas offici-
nas, evitando maiores sa-
crificios ao paiz.

Podeis estar certo de que
os conduetores dessa cam-
panha saberão solver os
compromissos que assumi-
ram comvosco. Podeis
deixar em paz os que abu-
saram do poder usurpado
para vos infelicitar. A
justiça revolucionaria se
encarregará de punil-os.
Dveis abandonar o desas-
socego das depredações
que representam um con-
sumo de riqueza e energia
aproveitáveis em vosso
próprio beneficio.'

Povo de S. Paulo! Re-
gressae á paz reconfor-
tante do vosso trabalho. A
Revolução saberá fazer
justiça reintegrando-vos
nos vossos direitos, (ass.)
General Miguel Costa."

mesmo, já em todos os serviços
da séde do governo um funecio-
namento normal e regularizado.

Além dos ministros que ali esti-
veram, compareceram, tambem, ao
Cattete, os srs. Octavio Manga-
beira e Pires de Albuquerque, os
quaes foram recebidos, nãó ao
mesmo tempo, pela Junta Gover-
nativa.

UM TREM ESPECIAL
PARA CONDUZIR AO RIO 0

DR. GETULIO VARGAS
A administração da Central

do Brasil mandou preparar
um trem especial destinado ao
dr. Getulio Vargas. Este com-
boio segue para a estação do
Norte, em S. Paulo, onde de-
verá embarcar o dr. Getulio
Vargas com destino a esta ca-
pitai.

O tenente-coronel Anto-
nio Pyíineus de Souza
vae assumir a direcção

do E. de Goyaz

A Junta Governativa assignou,
hontem, decreto nomando o te
nente coronel Antônio Pyrlneus do
Souza, para assumir a direcção
provisória do Estado de Goyaz,
mantendo a ordem, assegurando
garantias e o funccionamento
administrativo até ulterior decisão
do governo brasileiro.

O official em questão comman-
dava o 6o batalhão de caçadores,
com séde em Ipamery.

Navios da esquadra que
regressam á Guana-

bara
Aportaram á Guanabara, pro-

cedentes do norte e sul do palz, o
i cruzador "Bahia" e os contra-tor-

| pedeiros "Pará", "Santa Catha-
! rina" e "Maranhão".

i Essas unidades da esquadra

| fundearam no poço. dos navios do
; I guerra.

Ha por ahi muita gente com-
mau hálito por falta de hygiene,,
da bocea, devido as caries denta-^
rias ou a Inflammaçâo chronica
das amygdalas.

Taes pessoas devem tudo, fa- '

zor para manter a cavidade^',
buccal bem desinfectada. Existe;"'
urn novo dentifricio que não b6 |
foz remover os detritos aceumu-
lados entre os dentes, como evlr';
ta as caries, desinfectando a.
bocea e a garganta. Ninguém;;,
deve dormir sem primeiro esco- '

var os dentes e gargarejar com
um dentifricio antiseptico.

O Ortizon da Casa Bayer, dis-í
solvido em agua, forma uma so-."-
lução semelhante tx da agua ozo-
nizada, com a propriedade de
destruir os germens, de expulsar'^
mecanicamente os resíduos re-.,
tidos entre os desvãos dos den- í
tes e, ainda, de perfumar a.*
bocea. O Ortizon apresenta-se:'
no commercio sobre a forma dè
glóbulos e é conservado em uni
elegante frasco original. «S
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AS PALAVRAS ENTHU-
SIASTICAS DE BAPTISTA

LUSARDO
O sr. Baptista Lusardo

íol um dos principaes ani-
;| madores da revolução vi- *

ctoriosa. Elle se" achava;s_

No-Palácio do Cattete
O movimento de pessoas no Pa

laclo do Cattete foi, ainda ante
hontem, não obstante ser domiu
go, bastante grande, tendo dimi
nuido hontem. ... ,

Assim é que se observa, por isso dinario para o suppiementar.

Transferencias
no Exercito

A Junta Governativa da Repu-
blica dos Estados Unidos do Bra-
sil resolve transferir, na arma
de artilharia: os capitães Gusta-
vo Cordeiro de Farias do quadro
suppiementar para o ordinário,
sendo classificado na 2* bateria
independente de artilharia de cos-
ta e Forte do Vigia, André de
Souza Braga deste quadro para o
suppiementar, Sady Aydos da 3*
bateria do 6° regimento de arti-
lharla montada para a 4* bateria
independente de artilharia da
costa e Forte da Lage e Jayme
Pessoa da Silveira do quadro or-
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em convalescença da mo-
lestia que soffrera nesta
capital quando deflagrou
o movimento. Ainda as-<
sim, presto, compareceu a.
Porto Alegre disposto á'
entrar de facto na luta;:

Pouco antes, de partir'
para o campo de opera-
ções, fez as seguintes de-
clarações, publicadas num
dos matutinos daquella
capital: <

— " Venho para receber
ordens apenas — disse-
nos — e sigo o mais bre-
ve possivel para a linha
da frente.

Não digo apenas — pre-
parae-vos e ide para a lu-
ta; digo: preparemo-nos e
vamos!

Esse movimento enri-
quece o ¦patrimônio moral
do Rio Grande, garantin-
do-lhe prestigio, a au-
gmentar a gloria dos nos-
sos antepassados de 35.

Aos meus patricios me
cabe ,pois, dizer somente:

Eu vou para a frente:
venham, tambem, os ami-,

,, gos da liberdade."
' 
Í4m******t*mt***t*f***********

0 programma do sr. Moraes;
Barros na Viação

Tomando posse, Interinamente^
da pasta da Viação, pela qual
responderá até a nomeação do ti-
tular effectivo, o sr. Faulo dí
Moraes Barros teve, hontem, 'Oijrjgi

portunldade de esboçar, em' rapi- ;
do discurso, o seu programma nop
que concerne no funcçionalismo.:^
Disse que, tendo, por vezes, exer-"s>
cido cargos burocráticos, entenda*^
que estes devem ser, não exclua
slvamente cumpridores de ordens, /
mas auxiliares directos dos minis- ;
tros. Nos dias que ficar no nji-.-;
nisterio exigirá muito dos func-,-,:
clonarlos. Está certo de que estes:
não lhe faltarão com a cfflcienta,
collaboração que se faz necessariàij
para o andamento perfeito âos]/,
serviços publicos. E, depois de
salientar que não desconhece qiir.

' •!

A' esquerda, o sr. Oswaldo Aranha, no Campo dos Afíonsos, tendo á sua direita o general Pantaleão Telles e tenente Cascardo, e á esquerda, c sr. Lindolfo Collor. A' dir? ita, o sr. Oswaldo Araniia, no
. Cattete. entre os membros da Juuta e o sr. Afranio de Mello Franco, ministro do Exterir

os mesmos são fieis cumpridores.
de seus deveres, concluiu por d_í
zer que, a seu ver, a responsabl*-?*;
lidade da machina admlnistratlvàSj
attinge tanto ao funccionallsmó:f
como ao ministro.

Os addidos serão apro*:«
veitados?

A Junta Governativa, segundo^
ouvimos, aproveitará os funeciona^
lios addidos, nos cargos vagos,>èff
tendendo que estes já percebem Vnò
cimentos e estão em dlsponiCilida-;;
de nns repartições a que per.ten-
cem, por caprichos da pollüc» ¦ '
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EXPEDIENTE
Assignaturas

cadeiras: "Oxalá ao,sr. Washin- diversos quo originaram a acção
gton Luis que esse attentado con- 

j carioca, tanto civil como militar.
tra o povo e contra a pátria não , Com um pouco de contaoto com
nos vá custar a guerra civil". a generosa , alavá:populmàò dos-

, Pouco depois em outubro de . ,. . , .- . „ . „- ,*„„  „„„„ „ K„,„_ __ _._ 'ta cidade, e informado da bella eAmin ..... «OStlflO 1928, eu tornava a bater na-mes-i ••-•• ,•¦•,.*.¦.¦¦..•.-
Inler1ii.-i.si-iiie.iirc . . . 85*01)0 ma tecla: ; nobre lealdade das forças arma-

[Jlcnsnl .... ii«imm>. .itoüos os patriotas devem se;1!35 iufl a(lul agiram, é evidente
ireunir, üovem se congregar, con-:que o nobre leader gaúcho cotn.

|lll WI IIIMMIIIiaiMBMMIMMMHBa^Mal^glggjMTIgianWaitT!^
CORREIO DA MANHA — Terça-feira, 28 de Outubro de 193*,

A declaração official de que vem os próprios destinos da
lOXTiOltlOI! — .V.NNli.M

Europa ».UcHptinha cx
clusive)) I4(if000[stitulndo um só núcleo, formando

llisníiiilm, Amcrlcn ilo um 80 toão e ahi, tão certo
* Sul"!'. 

Ce",.r".' e 
. «osnoo'l"11"10 pôde haver certeza na

KXTRrÍob'— SÉillESTHAL vida, a bastilha será tomada. Cai-
Kiiniim llIcMiinnhn ex- | ra a bastilha e com ella cairão

clusive) . . . . . . SOSOOO» d m „ ^ a slli-Nliliiihlt, Amcrlcn do ¦ ... ,*, 
" "' . , _,; Norie. Contrai e il» traidores da pátria. E uma ver-

Sul  4.Víiioo sonha que, ainda hoje, a cata
., .,„„ 

', 
altura da civilização, seja o Bra-Numero avulso .... 100 ra. ., _ , . . .

Idem ntrnzndo .... 400 rs. bU um Palz dominado por avcn-
turelros que o dirigem á revelia

Aos nossoi assignantes pedi- ao povo, e sô se servem do po-
&Srtr ^xZr^o™ *!xZl\^ P«» a satisfação üos inte
qualquer reolnmuçilo por falta resses Inconfessáveis da camarl
da remessa da fulha

O preço da osulgnatura annual
ê de 60(000 e o da semestral de
SE$000.

Toda a correspondência que se
referir a este assumpto, quer
ordinário, quer.registrada, e bem
assim os vales postaes, devo aer
dirigida ao gerente Lula Ayres.

TELEPHONES:

Dlreotor, 2-2446; secretario da
redacçáo, 2-1658; redacçáo 2-5698;
gerencia, 2-0037. Succursol A Ave-
nida Rio Branco, 4-3396.

AGENCIA NA AVENIDA
Avenida Rio Branco, 115, es-

quina da rim do Ouvidor.
TEL. 4-3396

VIAJANTES

Percorrem o serviço deste Jor-nal, o Estado do Minas, os srs.
Kiulco Baeta de Faria e J. C.
Loureiro, o Estado do Espirito¦Santo o sr. Saluatiano de Re.
zende e o Estado do Rio de Ja-
neiro o sr. Joáo Alfredo da Oli-
veira.

AGENCIAS DE ANNUNCIOS
AUTORIZADAS

Eclectica, Agencia Wiu. Gios-
soi. & C, Nestor Rocha. Foreign
Advertislng. Scliilling Hlllier &•C. Empresa Americana Publlcl-
dade, J. Walter Thompson C eEmpresa Commlssarla Ltda.

Quaesquer reclamações sobre
publicações derem ser directa-«Mente endereçadas á Gerencia.

AVISO IMPORTANTE
Aos nossos annunciantcs

desta praça avisamos ..ue dei-
xou de ser nosso cobrador o
sr. Antonio Magalhães e de-
ciáramos que somente estão
autorizados a receber as nos-'sas contas os srs, Avelino Ne-

ives, Francisco Vieira de Souza
e Joaquim Moraes Junior, sen-
do considerados falsos quaes-
quer outros que se apresen-
tem em tal categoria.

¦

- A revolução que, de uma ma-
neira tão expressiva, acaba ãe
trlumphar em todo o palz, não de-
via ter surprchendido a ninguém.

Só os absolutamente impenetra-
veis a qualquer ralo de lucidez e
de bom senso, não estavam ven-
do se accumular nos horizontes
de nossa pátria os ventos que,
afinal, se desencadearam e fize-
ram amortalhar no próprio su-
dário de sua fallencia, a gente
que dominava, do relho, o palz, e
nos levava, com as suas. lou-
curas e os seus abusos, ás pro-.
fundozas do abysmo.

A Republica tão promissora-
mente proclamada em 1880 vinha.
decaindo gradativa, mas segura-
mente, de anno para anno, numa
desmoralização sempre crescente
a -com um despudor que exce-'dia, Já, aos limites do- concebi vel.'.Reduzido 

o Congresso Nacional
|i'a um harem do ennuchos, redu-
f?)'zlda a magistratura brasileira á

expressão mais dolorosa do ln-
çondlclonalismo partidário, redu-

V!í.zldos os governadores de Esta-
rdo a fâmulos. graduados de pala-
pio, sem iniciativas e sem von-
toãe, erigido como padrão de dl-

-jígniüaüe política a submissão, a
Sjlncompotcncla e o aviltamento,
.f^ornava-iso fatal, mais dia, menos'-Jvdia, o desmoronamento desse re-
íí-.Çlmen Intolerável.
:y Só o presidente üa Republica

Hera poder no Braail, com um
amando autoritário e despotlco,
Ipue' não conhecia limites, nem

at tendia a razões. Esses dieta-
dores quatriennaes, Inconscientes,
Intollerantes, absorventes, leva-

Hj-am o paiz á ruina e á üesgra-
fója. Depois de terem feito o nos-
gso descrédito politico, com a sup-
ifprossão de todos os direitos e a
Jçonflscação de todas as* garantias,
Éjípromoveram a nossa fallencia

I oconomica e financeira.
if.yA Republica que encontrou o
í"cambio a 27, lovou-o jâ á oasa
fjitios quatro. O acervo das emis-
lições de papel-moeda que era mi-
||jiimo em 89, eleva-se hoje a cen-

ténas de milhares üe cjntos. Hy-
pothocaram-se todas as rendas"âa 

União. Atacaram-se, cm suas
raízes, todas as fontes da pro-
;èúcção 

* nacional.
Os nossos quarenta annos de

-Republica têm sido, assim qua-
renta annos de fraudes, üe mys-
tiflcaçõcs, üe abusos e de menti-

firas. O regimen tão bem archlte-
ctaüo pela Constituição do 24 de
fevereiro transformou-se, pratica-

Kinonte, na mais revoltante e cia-
morosa mystiticaçâo.

Um regimen deste modo apo-
IfcüreclÜo não podia manter-se de
feiê. A quéüa de uma situação i

dçsta ordem era uma questão de
Kèàta. Ou, então, o brasileiro lia-

•jrla perdido, de uma vez e por
•completo, toda a sua tempera,
nessa conformação

jyçàpti veiro.
E' o que desdo lia annos ve-

jàfiho prevendo o tenho escripto,
Utelteradamente, em artigos publi-

çados nesta folha. Ainda em
março de 1927, saia-me da alma
esse grito doloroso:
£ "Até onde iremos parar nessa
corrida para o despenhadolro, a
hossa visão não alcança. Cuda
yçz nos precipitamos mais a den-

^fi-o no abysmo, cm anciã maior
áé •*, nos afundarmos. O povo
uove ir meditando em tudo isso

lha que elles sustentam e em quo
se sustentam. Não. Isso não con-
tinuará assim. Não é crivei que
continue. Os brasileiros devem,
estar afinal convencidos de que
Já não 6 mais possivel essa to-
lerancia em que, até hoje, se tem
mantido. Os governos abusaram
demais."

Éra a certeza de que a hora
da libertação nacional estava pro-
xima,* .

Ainda em agosto deste anno
voltava insistir, sempre confiante
uas energias moraes da nação:

"Esse regimen de actas falsas
e do Câmaras unanimes não pôüe
permanecer ãe pé. Hoje ou ama-
nhã, por bem ou por mal elle fa-
talmente cairá."

E em outro artigo: "Certo é
quu as coisas no pé eni que es-
lão não poãem permanecer. O
âescontentamento mais profunão
lavra na alma nacional. Ha um
sentimento de revolta generaliza-
ao por toãos os espíritos e to-
dos os corações." »

Nâo se desmentiram, fellzmen-
te, as minhas esperanças. E os
meus prognósticos se confirma-
rar.i plenamente.

Quanüo q povo rião pôãè mais
supportar, ievaritou-so em armas.
Foi um movimento • cívico que
mmpolgou üe ponta a ponta o
Brasil, incendiando todos os co-
rações. ¦ '¦¦. •:.;.-

No Norte, a esiiada gloriosa üe
Juarez Tavora operava milagres.
No Sul e em Minas as forças 11-
bertadoras,, desde o momento que
se puzeram em pé de guerra, na
cruzada da redempção nacional, ouifla(j0não contaram .combates que não
fossem victorlas. Vinte e um dias
emocionantes, em que a alma an-
gustlada e opprlmiüa do palz vi-
brava unissona aos tambores que
unnunciavam à hora próxima ãa
liberdade.

Republlcanlzemos, agora, a Re-
publica. Façamos uma democra-
cia de verdade, reintegrando o
povo na plenitude üos seus üi-
reltos. Guerra de moi-te aos op-
portunistas e a,os deshonestos.
Guerra ao filhotismo corruptor.
Guerra, aos falslflcaãores do regi-
men, Faça-se uma seleccão rlgo-
rosa dos homens de mérito, de
honestidade e de caracter: E a
revolução terá brilhantemente at-
tingido as suas finalidades.

prehenüerâ que entre nôs se en-
contra no melo ãe amigos. E Isso,
no momento presente, é o essen-
ciai.

O sr. Pires e Albuquerque no

Heitor Moniz

Catfefe

Entre as pessoas que foram vi-
sltar a Junta Governativa, aühe-
í-inão assim ao movimento revo-
lucionario, está o ministro Pires
e Albuquerque, que ali compare-
ceu levado naturalmente pelo
habito âe cortejar quantos se en-
contrem no poüer, transitória ou
ãeflnltivamerite. Da mesma fór-
ma que se congratulou com a de-
posição ão sr. Washington Luis
teria levado ao ex-presidente o
testemunho de sua elevada esti-
ma e consideração, caso conse-
guisse o eleitor do sr. Jullo Pres-
tes jugular 'o movimento que o
arrancou do throno republicano.

Expressões ãe solidariedade co-
mo essa do sr. Pires não falta-
rão certamente á Junta Governa-
tiva. Ellas nunca faltaram a
ninguém, ãesde que esse ninguém
se encontrasse alçaüo a um posto
âe commando na administração e
no governo do BrasU. Chamo-
se Epitacio, Bernarães, ou Wash-
ington Luis, ou se encarne na
pessoa üos militares que se re*
uniram em torno ão iâeal de pa*
cificação ão paiz, o "poder" sem*
pre mereceu do sr. Pires, esteja
ou não com o direito, cultue ou
não a justiça de que se diz re-
presentante, as mais inequívocas
demonstrações de apreço. O ho-
mem", pois, indo ao Cattete e
levando como fez os membros da
família para cumprimentar a
Junta Governativa, está coheren-
te com o seu passado. "Essa Jun-
ta, porém, cujos passos estão
senüo anciosamente acompanha-
üos pela nação, ãeve ter o maior

com as explosões ão
apreço de homens dessa marca,
pertencentes á categoria dos "or-
denanças da victoria", sempre
com a Usonja engatllhada para
adoçar os lábios dos poderosos.

O algodão áo Brasil

BOLETIM DIÁRIO DA DIRECTO- j tuhiüaüe üe
RIA DE METEOROLOGIA

. Previsões para o período de 18 horas
do dia 27 ás 18 horas do dia 28:". Districto Federal e* Nicllicroi- —'Tempo: bom, '¦¦ com nebulosidade, forte
possivel e sujeito a trovoadas Iocae3.
Temperatura: noile 'menos 

fresca, con-
tinuando elevada de dia; morniaço pes-sivel. Ventos: variáveis e frescos porvezes.

Estado do Rio de Janeiro — Tempo:
bom, com nebulosidade, forte possível e
sujeito a trovoadas locaes. Temperatu-
ra: noite menos fresca, continuando ele-
vada de dia; morniaço possivel.Nota — .Devido á grande deficiência
de informações meteorológicas, não são
feitas as previsões para os Estados do
Sul, sendo precárias as formuladas parao Districto Federal e Nictheroy,

Synopse do tempo oceorrido no Dis-
tricto Federal . (dc 15 horas do dia
26 ás 15 horas do dia 27)—O tempo
foi bonl, com nebulosidade, em todo u
periodo! A temperatura foi estável á
noite c manteve-se elevada de diá.
As médias das temperaturas extre-
mas verificadas nos postos do Districto

Esteve recentemente na Euro-
pa, em visita üe estuãos aos prin-
cipaes centros consumiüores üo
algoãão brasileiro, o chefe ãe sec-
ção de classificação üo Ministe-
rio üa Agricultura. Certamente
foi proveitosa essa viagem. E' üo
crer, pelo menos, apezar üe se-
rem geralmente perülüas, por fa-
lharem em seus objectivos, as
commissões üessa natureza. Como

jse sabe, a exportação feita pelo
l Brasil, üa safra ãe 1929, marca o

I maior surto ãa lavoura algoãoeira

|do palz.
I O enviado brasileiro teve oppor.

constatar que os

j mercados, pelos quaes foi distri-
buido o algodão üo Brasil, não
só consumiriam o volume recebi-
üo, como maior quantiüaãe, se
lhes fosse remettlãa. E o algo-
üão, ao laüo üe outras em franca
exploração, 6 uma já soffrivel
fonte üe riqueza, poãendo vir a
ser, dentro em pouco, uma dos
mais rendosas.

Oarantinão a propriedade..

Federal foram: máxima 31°6 e mínima
20°4, e as temperaturas extremas obser-
vadas no Observatório Meteorológico da
Avenida das Nações foram: máxima
29'*2 e minima 21 «4, respectivamente ás
12 lioras e 30 minutos e 5 hiras e 40
minutos. Os ventos predominaram do
qíiadrante norte.

Synopse do tempo oceorrido cm todo
o pniz, (de 9 horas do dia 26 ás 9
horas do dia 27):

Zona Norte — Devido á absoluta fal-
ta de informações meteorológicas, não
foi possivel elaborar a synopse desta
zona.

Zona Centro — O tempo foi bom,
hontetii, no "Estado do Rio e assim se
conservava até hoje ás 9 horas, Em
Macahé,. o tempo,, hontem, decorreu
ameaçador, com chuvas. A temperatura
;nanteve-sc estável, Os ventos predoim-
naram do:quadrante norte. Dos demais
Estados não recebemos informações me-
teorologicas.

Zona Snl —- Dos despachos recebidos
dc Sâo Paulo infere-se que o tenipo foi
hom hontem e assim se conservava até
ás 9 horas de hoje. A temperatura
elevou-se cm alguns pontos c manteve-¦se estável em outros. Os ventos pre-
dominaram de norte. Dos demais Es-
tados não recebemos informações meteo-
rologicas.

Aviso — O Serviço telegraphico foi
máo. .;. .,

Nota — A presente synopse foi ela-
borada com os dados recebidos da rede
meteorológica até ás 14 horaa e 30
minutos. N

O essencial

. Apenas chegou ao Rio, o sr.
Oswaldo .Aranha ülriglu-se ao
Cattete para fazer, ao que pare-

jce, uma visita'de cortezia. Foi
um encontro eordeal, mas rapiüo.

Convlüado a entrar e Installar-
se mais cónfortavelmente, o actual

passiva ao ' 
presiâente ão Rio Grande üo Sul,
com sua sympathico o caracte-
rlstlca espontanetüaüe, respondeu
que não, que não podia, pois os-
tavam todos'ali como num acam-
pamonto... Emquanto isso, o
povo, de fora, vlctorlava o seu
nome, canalizando para a pessoa
do representante da reacção gaú-
cha o enthuslasmo em que tem
vivido nestes últimos dias.

Exigiam que elle dissesse duas
palavras de saudação aos cario-

Hfe deve'convencer-se. afinal, 4 de |.?f?'- 
Elle' discretamente, evitou

íjue reside em si uma força ca- ía'í"'- E' natural quo o sr. Os-

Jioz de conter essa onda que, In- (waldo Aranha, na situação pie-
^felizmente, vae so avolumando sente, faça uma violência sobre
iempre." 'o seu temperamento de gaúcho

Dois mezes após, em seguida á0 eapero qU9 as suas primeis
íarça do reconhecimento de Po--!^^,* cedam ,osar a 01ItraSideres duquello anno, apresentava- . „. _ ,,"¦¦-•• mais sol das. Realmente, agorn,se-me o ensejo do acerescentar: ' £?.*•"•

| "Oh Republica que sc avilta, que l,ma Pa'avra sua, um gesto im-
«se se¦ deslntegrallza e que so ãls- Pulslyo, uma attitudo oquivoca
ísolve! Atê onde liemos parar nes- J)odem ser Interpretados como de- ' ãa pedagógica ãa casa, ha outras:

Uma ãas funeções da policia
consiste em garantir a proprie-
dade. Para exercel-a torna-se ne-
cessai-lo que as pessoas, investi-
dos do autoridade policial, pos-
suam o mais severo respeito por
tudo quanto se refira a objectos
e valores pertencentes a outrem.

Não era assim, no entretanto,
que pioceãia a policia que no üia
da deposição do sr. Washington
Luis abanüonou o palácio da rua
da Relação, Certa de que o mun-
do ia acabar e que de nada aüean-
tariam escrúpulos moraes, ella foi
convertendo ao patrimônio de al-
guns funecionarios mais espertos
e menos escrupulosos os bens de
pessoas que ali se encontravam
detidas sob as mais infundadas
raz3c7. como os hospedes üa ga-
leria dos boatelros. Um ãesses
entregara ás autoriãaães, ao -sr

encarcerado, pequenos objectos
üe uso e pouco mais üe um conto
de réis em dinheiro. Pois, ao ser
posto em liberdaãe, teve o üespra-
zer üe ver que, se os objectos ti-
nham siüo gua.Jadus, do dinheiro
não havia mais noticia.,.

Tíomens que praticam furtos
'essa natureza estavam encarre
gudos de defender a socleüaüe cá-
rioca contra os ladrões! Real-
mente é um escarneo...

No Collegio Militar

Entre os estabelecimentos que
divcm merecer a attenção do no-
vo governo está o Collegio MUI-
tar. Em relação â composição üo
corpo doceíte e a regências üas
varias ãlsciplinas, verifica-se ali,
mais ou menos, a mesma ou peor
anormalidade üo que a existente
no Pedro II, onde ha numerosos
professores numa lnterlnlãaãe
intormtnavol. No Collegio Militar
foram afastaãos do exercício ão
suas cadeiras, pelo actual dire-
ctor, os docentos Daltro Santos,
Clarlnão Mey, Declo Coutinho,
Samuel Monãlm, Santos Lima,
além ãe outros.

Os cofres ão Collegio pagam
mais âe ãols contos mensaes, do
gratificações, a regentes de tur-
mas, cujas habilitações não se
acham comprovadas senão pelp
arbítrio üe quem bs nomeou. O
ox-ministro ãa Guerra recebeu
queixas e reclamações üos preju-
dlcados, limitando-se a guar-
dal-ap em sua pasta.

a Junta Governativa tein ca-
ratter transitório e em hypo-
these alguma pretende.estabe-
lecerTse no poder, em funeção
definitiva, só serviu para au-
gmentar a confiança que nella
vem depositando o povo.
Tendo prestado á causa da
Revolução, que ha.um decen-
nio se prepara e se põe em
marcha, o generoso serviço de
arrancar do governo o" maior
responsável pela guerra civil
que ensangüentava o Brasil,
após empobrecel-o e oppri-
mil-o, a Junta não oceultou as
suas intenções, falando franco
e tranquillizando o espirito
publico. Militar, ella sabe que
o regimen carece quanto antes
de voltar á süa normalidade
civil.

E' certo que teve as: suas
primeiras quarenta e oito ho-
ras de vacülações, dando a
idéa de que rião atinava çom
o rumo a seguir. O facto tem
a sua explicação. Quando os
seus membros cogitaram dos
meios de resistência e ataque
ao governo deposto, suppu-
nham que teriam de enfrentar
luta demorada. As fortalezas,
principalmenté^apparelharam-
so para o cerco da situação
derrubada, cohtaridp 'que lhes
faltariam : * agiiáí'. ;ltiz( manti-
mentos e: coirifnuàiçações. E
os ihembros da Jtinfã, 

'çom o
actual ministro' da Guerra; que
com elles se achava, tinham to-_
dos as suas attenções- concen-
tradas nesses problemas mui-
tiplos, de natureza própria-
mente technica. Não pensaram
desde logo em iniciativas que
importassem .em renovar im-
mediátamente a administração
civil da Republica.

Suecedeu, porém, o impre-
visto. A situação federal con-
tra a qual a artilharia de cos-
ta voltava os seus canhões e
os quartéis se rebellavam
cahia de podre, em poucas ho-
ras. A Junta, que assumia a
direcção dos destinos da Re-
publica, ficou, por um mo-
mento, attonita', sem saber co-
mo substituir as autoridades
varridas dos seus cargos e —
o que mais -a compromettia
— sem um jurista em seu seio
que desse espirito e forma
adequada ás suas resoluções
preliminares.

Já agora, a situação é dif-
ferente. A coilaboração dos
elementos revolucionários, isto
é dos que estariam aqui, mais
dia, menos dia, com a victoria
da Revolução, terá de operar-
se. E é nisto que o problema
de solução muito delicada e
grave toma outros., aspectos.

Sem duvida, não se faz uma
Revolução sem idealismo, sem
sacrifício, sem capacidade de
renuncia. A que ahi está
triumphante nasceu e se fir-
mou entre esperanças e sof-
frimentos. Para entregar o
paiz outra vez ao profissiona-
lismo politico não teria o povo
dado a essa mesma gloriosa
Revolução o seu apoio decidi-
do e o seu esforço heróico,
cansado e exgotado' de pacien-
cia em supportar as olygar-
chias e os exploradores do seu
trabalho e da sua riqueza.

Vejam, por exemplo, o que
declara Juarez Tavora, com-
municando-se com o sr. Mau-
ricio de Lacerda:, "Por ora",
avisa o glorioso chefe militar,
aliíia e coração do movimento,
sua orientação será pugnar
pela necessidade do estabele-
cimento de uma dictadura
transitória que permitta ao
novo governo desfazer-se com-
modamente dos monstruosos
precedentes legaes capazes de
entravar dentro do regimen
constitucional a obra de sa-
neamento e moralização poli-
tica, judiciaria e administra-
tiva. Pugna ainda pelo dever
de todos os militares, que to-
maram parte no movimento,
recusarem qualquer posto, pe-
queno ou grande, no novo go-
verno,- pois só assim terão a
força moral bastante para vé-
tar os nomes dos politicos que
julguem incapazes de bem rea-
lizar as" aspirações revolucio-
narias, que são as aspirações
nacionaes.

São palavras de um solda-
do illustre, que é tambem um'
grande patriota. Homem de
beni, intelligencia culta, co-
nl.ecedor arguto e brilhante
das principaes questões de or-
dem sociológica, econômica,
financeira e moral que envol-

nacionalidade na hora presen-
te — e disso ainda deu pro-
v:.s magnificas no recente ma-
nuesto que o Correio da Ma-
nhã divulgou e todo o Brasil
leu com satisfação — Juarez
Tavora, pela sua bravura, pela
sua illustração e pelo seu ci-
vismó, é uma mocidade forte
collocada, por actos rigorosa-
mente coherentes, entre o de-
ver, a liberdade e a justiça.
E' mais do que uma indivi-
dualidade; E' um programma,
e este programma é o que de-
seja a nação.

Vê-se que elle não exclue
systematicamente o militar de
tomar parte activa no governo
civil. Absolutamente. Milita-
res ha muito mais em condi-
ções, intellectuaes e moraes,
de exercer um mandato popu-
lar do que certos civis. Mas
o que predomina no seu pen-
samento de agora é a decen-
cia* dc não serem os militares
da Revolução investidos de
qualquer posto de mando no
poder a reconstituir-se, o que
lhes tiraria a força moral para
separar amanhã o joio do
trigo.

Quem fala assim, depois de
ter, ha dez annos, provado,
muito mais por acção do que
por palavras, que o Brasil não
lhe deve nada, antes elle é
que se deve a sua pátria, pôde
ser escutado pelos seus cohci-
dadãos. Merece a confiança
nacional.

Por outro lado, a Junta se-
cunda-p, com a declaração de
que é "eminentemente provi-
soria". Os ¦ seus membros,
tambem militares, são solda-
dos egualmente dignos, cida-
dãos de passado limpo.

O general Tasso Fragoso, a
quem a politica attraiu na
verdadeira Constituinte Repu-
blicana, abandonou, ainda te-
nente, essa mesma politica pa-
ra se entregar aos seus livros
e á sua profissão de militar.
Nàquelles e nesta envelheceu,
honrando o_seu nome.

O general Menna Barreto é
outro chefe militar com uma
fé de officio que muito o re-
commenda. Não é a primeira
vez que aqui, nestas columnas,
pomos em relevo a condueta
desse velho soldado que se
respeita e é respeitado.

O contralmirante Izaias de
Noronha gosa, .na Marinha,
de um nome de tradições. To-
da a sua existencia, tem elle,
sem apparato, votado, á sua
classe e aos serviços da defe-
sa nacional. Quando a omni-
potência do governo deposto
quiz feril-p np s^eu brio, én-
controu no Club Naval, onde
está a elite da Armada, o mais
justo protesto.

Fora da Junta, o seu braço
direito, porque sem elle o exi-
to do movimento teria sido.
duvidoso, está o general Eei-
te de Castro, ministro da
Guerra, cujo prestigio e cuja
popularidade no Exercito só
encontram uma explicação: a
correcção, a lealdade e o pa-
triolismo do chefe que faz,
por mais difficil e arriscada
que seja a situação, de cada
commandado um amigo e de
:ada amigo um admirador. A
sua designação para o cargo
não foi uma simples recom-
pensa á sua coilaboração deci-
siva no golpe de 24 do corren-
te. Elle a recusaria, se não ti-
vesse, como teve, o cunho de
um appello sincero da Junta
á sua capacidade de militar e
ao seu patriotismo de brasi-
leiro.

Assim apparelhada, a Jun-
ta defronta a Nação que delia
espera a obra de reforma ge-
ral dos costumes politicos e
administrativos da Republica.
O exercito libertador d-j nor-
te e os gloriosos revoluciona-
rios de 22 e 24, que Juarez
Tavora representa, os herói-
cos elementos civis dos tres
Estados, què o governo de-
posto affrontou e quiz arra*
zar, vão collaborar nessa Jun-
ta para a tarefa histórica. Com
a acção delles, a Nação crê
poder recompor o regimen,
não para sujeital-o novamen-
te aos mesmos erros e vicios
de outróra, mas para re-
erguel-a e conduzil-a aos des-
tinos íiuc élla merece pela
grandeza e opulencia do seu
solo e pelo trabalho iníelli-
gente e prospero de todos os
seus filhos. :'-':-
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A Junta Governativa revoga
o decreto do chamado feriado

nacional e dá outras providencias
A Junta Governativa, assignou tirados a partir do termo da pro-

dentro de poucos ãias, saiba a
nação o que vae por aquelle lm-
portanto departamento ãa adml-
nistração ãa Republica. Ha mais
de dez annos vive o povo brasi-
leiro completamente alheio ao que
é essencial na gestão ãos dlnhel-
ros públicos.

Os documentos officiaes nunca
dizem Inteiramente a verdade, nom
dão contas pormenorizadas üe tu-
do quanto interessa ao erário na-
cional.

E' lnülspensavel, portanto, fa-
De resto, além das faltas que ]r.r-se ao povo sem rebuços e eu-

entendem ãlrectamente com a vi- phemismos.

jAsa corrida para o despenhadetro'
|'.'0;E adeantava, refcrlndo-me á in-

fi| tervunção ostensiva que o presi-
dente da Republica tivera no
Congresso para a eliminação. de . ,
varies candidatos opposicionlstas jUsto 6 loUVaVel que 8lle tome

í:(,ue o povo elegera, inas o Cat- cuidadosamente o .pulso do senti-

flnitlvos. j que não deviam deixar de seri
Chegando ao Rio, do calor de j examinadas pela nova situação.

uma luta em que elle e seus co-
estaüuanos tuüo arriscavam, é rroviáenclas necessárias

Ora, nós salmos, ultimamente,
do regimen clássico dos déficits
para o dos "saldos" em que a
opinião publica jamais acreditou.

rrfectivamente, contrastava es-
sa illusoria abastança com o ca-O Ministério da Fazenda Já tem

Sf'»'tete mandava desapossar de suas mento desta capital o dos motivos titular interino. E' possivel que, lote vexatório aos credores üa
I.i.' ',...' .'. ».-. .. '

*€>à ' ¦' ''¦ .'*-";'•¦

Fazenda, principalmente os pe-
quenos o desprotegidos, que ba-
tem em vão, annoa a flo, ás por-
tas de um Ministério, abortas in-
varlavelmente ao prestigio do
"pistolão".

Convém, portanto, que se arrole
a montanha de processos recolhi-
dos aquelle Ministério, pela or-
dom da entrada, e se procure, com
o sentimento de justiça, que não
se conhece, por ali, ha um de-
cennio, dar qualquer solução.

Mata-Capk-VsEn
Immunlsá madeiras

Predios, Planos, Moveis, etc.
Orçamentos Grátis

(4014)

nn. tliz Milim*;- — Especial!-
dades doenças dos intestinos. Cura
das hcmorrholdcs sem operação e
sem dôr. — Aasctublén, .s:.-f.
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hontem o seguinte decreto:
"Decreto n. 19.385, de 27 de

outubro de 1930;
Revoga os decretos nume-

ros 19.375 e 19.383, respecti-
vãmente de 20 e 22 Üo corren-
te, e ãá outras providencias.

A Junta Governativa Provisória,
constituída; para corresponder ao
sentimento geral ãa nação, ampa-
rada nas classes armadas:

Considerando a necessidade ur-
gente ãè normalizar a viãa nacio-
nal, e ãe por termo á confusão
çreaâa pelos recentes decretos pro-
mulgados pelo governo deposto,
resolvo:

Artigo 1" —- Ficam revogaãos
o ãecreto ri. 19.375, ãe 20 corrente,
que prorogou até 30 ãe novembro,
proximo, o chamaâo feriado decre-
tado pelo de li. 19.352, de 6 de ou-
tubrò, e bém assim o decreto
n. 19.383, de 22 de outubro, qüe
determinou ficassem suspensos até
30 de novembro todos os actos im-
praticaveis nos dias ' feriados por
lei.

Artigo'2° — Fica suspensa pelo
pr-vzo de 30 dias á exigibilidade
de quaeaquer obrigações commer-
ciaes, inclusive contratos de Boi-
sas de Mercadorias e b--tn assim
das yrèstacoès de capital è juros
de divlüaS hypothecarlas e plgno-
ratícias pagaveis no território ná-
cional.

Paragrapho 1°.— Esse prazo se
contará üa üata üo vencimento âas
obrigações mericionaüas neste ar-
tigo, desüe que este vencimento
oceorrâ üa üata üa publicação des-
te ãecreto até 30 de novembro pro-
ximo.

Paragrapho 2o — Para as obri-
gações da mesma natureza que se
voncerem anteriormente, no perlo-
üo de 3 a 27 de outubro corrente
o prazo dá prorogação, ora conce-
dido, so contará da data do ven-
cimento já' verificado.

Paragrapho 3o — Esta proroga-
çâo não attinge as obrigações da
mesma natureza, que vencidas até
aò dia 2 de outubro corrente dei-
xaram de ser protestadas por fal-
ta de acceite ou de-pagamento, em
conseqüência do decreto numero
19.352 de 6 de outubro corrente,
ficando livre aos interessados tira-
rem valldamente os respectivos
protestos, para conservação ou re-
salva dos seus direitos.

Artigo 3o — Em conseqüência da
providencia do artigo anterior fl-
cam suspensos os recursos e as
prescrlpções dos titulos compre-
bandidos* na disposição üo mesmo
artigo, e os protestos üos quaes
üecoii;erâo'os prazos ãesses recur-
ses e dessas prescrlpções sõ serão

rogação concedida.
Artigo 4o — Não se incluem nes-

sa suspensão:
Io — As retiradas de depósitos

bancários e saldos üe contas cor-
rentes, que não vençam Juros;

2° — As retlraflas de depósitos
bancários e saldos de contas cor-
rentes, que vençam juros, atê 33 °|;

da respectiva Importância, por
quinzena;

3» — Os contratos e depósitos
dos bancos entre si, que vence-
rem Juros, desde que as retiradas
não excedam a 33 "I" da respecti-
va importância, por quinzena;

•4° — As retiradas, mesmo exce-
dentes da percentagem acima fixa-
da, effectuadas por industriaes,
commerciantes ei lavradores que
tenham de pagar operários, até ao
limite da respectiva folha de pa-
gamento, ãe adquirir matéria pri-
má, ou ãe pagar fretes e transpor-
tes, segunão a meãla mensal ante-
rior a 3 ãe outubro corrente.

Artigo 5° — Os effeitos. desta
lei não abrangem:

a — As obrigações contrahiãas
depois ãe sua publicação;

b — Os doveüores que pratica-
rem quesquer üos actos menciona-
dos nos números 2 e 6 üa lei nu-
mero B.746 üe 9 ãe dezembro ãe
1929.

Artigo 6° — Os titulos que-não
vençam juros convéncionftes fi-
carão sujeitos ao de 10 "p ao anno
durante o prazo da prorogação ora
concedida.

Artigo 1" — Constituem matei-la
relevante para excluir, a ãeclara-
ção ãe fallencia, em qualquer
parte üo território nacional a pro-
va âaüá por qualquer ãèveüor-üo
que sua lrripontuallüaãe resultou ãa
moratória conceãlãa por esta lei
a'um ou mais üos seus devedo-
res.

Artigo 8o — São validos os
contratos, escripturas e actos ju-
üiclaes praticados durante os dias
feriados, a que se referem os de-
cretos mencionados no artigo 1°.

Artigo 9o — Esta lei entrará em
vigor a contar da data da sua pu-
bllcação e o respectivo texto será
transmittido telegraphlcamente aos
presidentes e governadores em ef-
fectivò exercício em todos os Es-
tados da República para que seja
ahi publicado'o entre em execução
no mesmo dia.

Artigo 10" — Revogam-se as
disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 27 do outubro
de 1930 — 109" da Independência
e 42" da Republica. — A«£itistp
Tasso 'Fragoso. -— João áe.Deils
Menna Barreto — Josf! Izaias. .àe,
Noronha."

No preparo do movimento
Procurámos hontem ouvir al-

guns generaes mais directamente
ligados ao movimento armaüo de
24 de outubro e que dètioz o sr.
Washington Luis, encarcerando-o,
como neéessidaüe publica, na For-
taleza üe Copacabana.

As opiniões são uniformes. De-
vemos resumil-as aqui, afim üe
com ellas, ao pé üa verãade, re-
constituirmos os factos históricos,
coraç elles realmente se passa-
ram.

Desde que se pronunciou a Ro-
volução no norte, com Juarez Ta-
vora á frente üas suas valorosas
tropas, e no sul, como apoio üe-
cidldo evigoroso dos governos de
Minas e do RioGranüe,.forçando o
sr. Washington Luis a tomar as
medidas de arrocho que decre-
tou, que alguns generaes, em
commissão e exercendo altos com-
manüos nesta capital, entraram a
ser vigiados ou acompanhados
por agentes de policia. Não es-
caparam ás providencias désres-
peitosas e humilhantes. Os srs.
Tasso Fragoso, Menna Barreto,
Leite de Castro, Firmlno Borba,
Malan d'Angrogne e Andrade
Neves. Tambem o almirante
Isaias Noronha era ostenslvamen-
te observado. •

Houve, até, um incidente as-
poro entre p general Andrade
Neves e o então ministro da
Guerra, general Sezefredo Passos.
O primeiro, surglnüo no gabinete
üo segunão, interpellou-o. Disse
que o ministro não üevia consen-
tir em semelhante espionagem,
nem mesmo para continuar enga-
nando o preslüente ãa Republica,
aflançanão-lhe o apoio do Exer-
cito que lhe faltava.

O sr. Sezefredo retrucou um
tanto, aggresslvo, separando-se
ambos. Ao mesmo tempo, sabia-so
no Ministério que na Marinha re-
percutlra mal a ordem de convo-
cação dos reservistas para a guer-
ra civil. Muitos officiaes supe-
rlores, mandando que os seus fi-
lhos se apresentassem, não escon-
üiam o desgosto, argumentando
que a causa do governo, reaceto-
nario, causa pessoal, não merecia
o penoso sacrifício de uma mocl-
dade que nenhuma culpa tinhh
dos erros dos políticos dirigentes
do palz.

Mais tarde, indo ao gabinete o
general Leite de Castro, falou-
lhe i sr. Sezefreüo para extranhar
as suas reservas em face do mo-
mento. O commandante da Arti-
lharia de Costa respondeu-lhe que
não era homem de reservas.. Via
o governo compromettendo lm-
patriótica, üeshumanamente os
interesses nacionaes. Se Vc.i pe-
ülssem uma palavra, üiria i) ue era
ii.dlspensavel pacificar a nação
antes ãe ensanguontal-a.

Replicou-lhe que o governo es-
timava o commanüante üa Arti-
lhcrla üe Costa. Ia até üar-lhe
uma posição ãe alta confiança.
E aãeantou que ao general Leite
âe Castro caberia, desde o mo-
mento, a incumbência de com-
mandar tres sectores na zona de
operações militares em Macahé,
Campos e Friburgo.

Effectivamente, segun'.O nos
parece, o general Leite de Castro
dirigiu-se para Friburgo. Mas,
nos trcs sectores nada tinha a
fazer senão recommenüar ao seu
estaüo maior que nâo fizesse bom-
barüear as posições mineiras, pois
a luta era um crime monstruoso.
E voltou immeãlatamente para a
Fortaleza do Pico, de onde com-
binou, organizou o dirigiu com os
membros da actual Junta o mo-
vimento armado da deposição do
sr. Washington Luis.

A PRISÃO DOS SRS. MELLO
VIANNA E CARVALHO DE

BRI1T0 A BORDO DO"ALMANZORA" ;

O Inspector da Policia Marítima,
sr. Oscar de Souza, percorrendo a
lista de passageiros embarcados
rio "Almanzora" com destino á
Europa, .deparou com os nomes
do ex-vlce-presldonte da Repu-
blica, srs. Mello Vianna, o do sr.
Carvalho de Britto. Immediata-
mente, communicou-se com o 1°
ãelegaão auxiliar, pelo telephòne,
senão logo expedidas ordens pa-
ra apurar o caso.

Dirigindo-se aos escrlptorics da
Mala Real Ingleza, o inspector
Oscar de Souza foi informaüo, ali,
pelo sr^ Miller, haver realmente
o sr.: Mello Vianna aüqulriüo pas-
sagom para sle sua esposa, apre-
sentanüo, para conseguir os bl-
lhetes, um passaporte dlplomatl-
co, com o numero 1991, fornec-üo
pelo Ministro (io Exterior, assl-
gnaüo pelo sr. Ronald de Carva-
lho, que, no momento, respondia
por aquella pasta, e em nome dá
Junta Governativa.

Ante as declarações daquella
companhia ingleza, o sr. Oscar de
Souza deu dellas conhecimento
ao quarto üelegado auxiliar.

Communlcando-so este com o
chefe de policia, o coronel Ber-
tholdo Klinger ãetermlnou ao in*
spector da Policia Marítima quo
ficara resolvlão não mais ser per-
mlttlda a viagem dos srs. Mello
Vianna e Carvalho de Britto.

Assim, dirigiu-se o sr. Oscar Je
Souza, Immeãlatamente, para bor-
üo üo "Almanzora", onde já sa
encontravam o ex-vlce-presldente
da Republica e esposa, bem como
o outro viajante.

Foram então detiüos o sr. Mel-
lo Vianna, e Carvalho de Britto,
que pouco depois desoiy-arcara.i

0 dr. Getúlio Vargas será o presidente
da Junta Governativa

Bahia, 27 
'(A. 

B.) — O "Jornal", órgão da an*
tiga Alliança Liberal, que an tes do golpe militar de 24
do corrente estava suspenso, e reappareceu com o tri-
umpho da revolução, publica esta tarde, em "manchet-

te",, o.seguinte:"Hontem correu insistentemente na cidade, que a
Junta Governativa do Rio havia convidado o dr. Getu-
lio Vargas para assumida.presidência da. mesma. Um
dos nossos redactores ouviu a respeito o general Jua-
rez Tàví>ra, que autorizou a' confirmar tal noticia pof
já ter recebido communicação do Rio Grande do Sul e
do Estado Maior do Exercito, do Rio."

O sr. Sezefredo desconverhou. üo transatlântico Inglc»

0 CASO DO PASSAPORTE
FORNECIDO AO SR. MELLO

VIANNA
Com referencia á concessão do

passaporte, a secretaria ãa Jun
ta Governativa forneceu-nos a se-
guinte nota: •- !

"A secretaria âa,. Junta Gover
nativa informa que o ãr. Ronalâ
ãe Carvalho somente conceüeu
passaporte por orüem expressa üa
mesmo Junta, (a) major Valen-
tln Benicio. üa Silva, secretario
geral da Junta Governativa."

NO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA

A posse dò novo 'ministro

dr. Paulo de Moraes'';: ...Barros.'.- :.¦'•.".
Hontem, pela manhã, esteve no

Ministério da Agricultura Ondepur
tado José Bonifácio que commu-
nicou. aos funecionarios daquella
repartição que q dr. j Paulo Mo-
raes Barros,-á tarde, tomaria pos-
so da pasta, por. convite da Jun-
ta Governativa. ,

A's 2 horas, ali chegou p, ,sr.
Moraes, Barros,* acompanhado por
diversos amigos, sendo recebido
pelos srs.: ãr. Luciano Pereira,
secretario, os auxiliares dê çabi-
nete Urbano Caniara e .Paulo
Campos Porto; ür. Dias Martins,
director geral de Agricultura; .dr.(
Francisco Coelho,' tfíi-ectoy, geral'
dé Industria; dr. Euzeblo.de Oli-
veira, director do Serviço' Geolo-
gleo e Geographico; ãr. graneis-
co Iglezlas, ãlrector âo Serviço
Florestal; dr., Carlos Moreira, di-
rector do Instituto Biológico; dr.
Alves Costa, director do .Serviço
do Algodão; ür. Torres Filho, üi-,
rector do Fomento. Agrícola, ou-
tros directores o todo o funecio-
nalismo..

O ür. Moraes Barros, assumln-
do a pasta, pronunciou algumas
palavras, solicitando que todos os
funecionarios continuassem' em
seus postosi bem como õ antigo
gabinete, até que fizesse as rio-
meações definitivas.

O dr. Paulo Moraes Barros, ex-
deputado federal, eleito pelo Par-
tido Democrático, de São Paulo,
foi secretario da Agricultura des-
se Estado, no governo Albuquer-
que Lins., ITe?. parte dn^. directo-
rias .da Liga Ríu-al Brasileira e da
ASsocjiàçap;" FâuJlsjSÇ; dç'. 'Agrlçulj'

tara."..,'.'„¦'', ' .XT.T,, XJiJi-
É',, ittedjço.. '.Forinaüo pela Fa-

culüáde, ãê Medicina Sa Bahia,
tendo sldò collega, de turma, do
ex-mlnístro Lyra Castro. E' fa-
zendelro em Piracicaba, dê oridé
é filho, no Estado dê São Paulo

Como político, militóu por mui
tos annos no Partido Republica'
no Paulista, do qual se retirou por
occasião da organização do Parti-
do dissidente, ficando ao laüo de
Julio Mesquita, Cincinato Braga
e outros contra o governo Altino
Arantes.

Foi um dos fundadores do Par-
tido Democrático de São Paulo,
onde permanecia atê agora ao ser
convidado pela JUnta Governativa
para prestar sous serviços ao no-
vo governo.

Um decreto sobre as opera-
ções bancarias

Foi assignado pela Junta Go-
vernatlva o seguinte' decreto: .

"Decreto n. 19.387, de 27 de
outubro ãe 1930.

Será permittido aos Bancos,na-
clonaes e- . estrangeiros, realizar
operações bancarias, excepto as
üo compra de letras de exportação
que ficam a cargo exclusivo do
Banco do .Brasil.

•A Junta Governativa da Repu-
blica dos Estados Unidos do Bra-
sil resolve: .. ,.' {¦ ,,,...,*

Art. 1° — Na vigência do.pra-
zo de que trata o art. 2o ão ãe-
oreto n. ,1?',.385, ãe hoje, será per-
mlttião' aos Bancos nacionaes e
estrangeiros, realizar operações
bancarias, excepto as de cònipra
de letras de exportação, que fl-
cám a cargo exclusivo do Biyico
ão Brasil. .

Paragrapho unico — O Báncó
üo Brasil pqüerá fornecer cober-
turas aos demais bancos, necessa-
rias a attender aos seus clientes,
até o limite üiarlo de £ 1,000 para
càüa banco, cabendo ao Banco üo
Brasil prefixar a taxa de cambio
para as respectivas remessas.

Rio, de Janeira, -27 de outubro
do 1930, 109°,. üa Independência o
42°. da Republicai: — Augusto
Tasso Fragoso,—. João ãe Deus
Metína Barreto — José-Izaias áe
Noronha." ... ,.; ¦";¦

O QUE HOUVE HON-
TEM NO MINISTÉRIO

DA MARINHA

A posse do aímii-ánte
Isaias de Noronha, mi-

nistro da Marinha

A posse do almirante Isaias de
Noronha, no cargo ão ministro da
Marinha, realizou-se sabbado, ás
6 horas da tarde, com a maior
slmpllcldaüe, transmittinüo-lhe o
cargo o almirante Arthur Thomp-
son. S. ex. que foi recebtüó no
Ministério, com as honras üe es-
tylo, apôs a cerimonia, diriglu-so
ao seu" gabinete, assignanüo os
primeiros actos.

A COMMUNICAÇÃO AO CHEFE
DO ESTADO-MAIOR DA

ARMADA

Em circular do hontem, o alrnl-
ranto Isaias üe Noronha commu-
nicou ao chefe do estado-maior üa
Armada haver assumido o cargo
üe ministro do Estado dos Nego-

cios da Marinha, cumulatlvamen-
te com o de membro üa Junta
Governativa, para o qual foi no-
meado por acto üa mesma üata.

ACTOS DO MINISTRO DA
MARINHA

Por actos üe hontem do mlnls-
tro da Marinha, foram designa-
üos: , chefe üo gabinete, capitão
üe mar, e guerra Augusto Cezar •
Burlamaqui; sub-chefe, capitão de
corveta Alfredo Carios Soares Du-
tra;' officiaes üe gabinete, capi.
tães-tenentes Aüalberto Lara de
Almeiüa e Salallno Coelho; aju-
üantes de ordens, capitâo-tenents"Antonio Maria de Carvalho e V
tenente Francisco Vicente Bulcão
Viariria. O Capitâo-tenente Anto-
lilo Maria ãè Carvalho exercer!
tambem as funeções âo ajudanto
üe òrüens na Junta Governativa.

Attenüenüo á solicitação
ão- Interventor ão Estaüo do Rio
de Janeiro, o titular da Marinha
designou o capitâo-tenente Alva-
ro Mfguèlote Vianna para ficar 4
disposição daquella autoridade.
• 4—,'A' disposição da Junta Go.
vernativa, o ministro da Marinha
deslgriou o capitâo-tenente Eduar.
do de Britto Figueiredo.

Ao director geral do Pessoal
o ministro da Marinha declarou,
hontem, para os dévlüos effeitos,
que resolveu üispensar, a pedido,
o capitão de m,ar e guerra Fran*
olsco José Pereira das Neves, ca-
pltão de corveta Salustiano Ro-
berto üe. Lemos Lessa e capitão
tenente Heitor Varaüy, dos car-
gos, respectivamente, de chefe,
sub-chefe e official de gabinete
dò ministro da Marinha; o capi-
tâo de corveta Alfredo Carlos Soa-
res Dutra do cargo de comman-
dante do contra-torpedeiro "Ama-
zóna3".

Ainda.a pedido foram dis-
pensados: p capitão tenente Lula
Fernandes Barata e Joâo Carlos
Cordeiro da Graça, dos cargos de
ajudantes de ordens ão ministro
da Marinha; do cargo de official
de gabinete do ministro da Ma-
rinha o primeiro official da ex-
tlncta Directoria Geral de Conta-
bilidade da Marinha, Francisco de
Araújo Reis Vianna.

O SR. MAGALHÃES DE
ALMEIDA ESTÁ

PRESO
Bèlèm, (A. B.) — Foi proso

nesta capital o ex-senador mara-
nhense e ex-governador do Ma*
ranhão, sr. Magalhães de Al-
meida.
..Essa. prisilp se effectuou era*
conseqüência de ordens vindas df)
R|o de Janeiro de onüe o sr. Má*
galhães de Almelüa partira ha
pouco para tentar, ao que se dia,
a restauração üo governo üepos*
to üaquelle Estaüo.

BOLSA DE NOVA
YORK

Cotações dos titulos das

principaes companhias
americanas

NOVA YORK, 27 (U. P.) - Al
aeções das mais importantes companhias
americanas tiveram hoje, na Bolsa des*
ta cidade,. 38 seguintes cotações:
American and Foreign Power

Company 43,62
American Car and Foundry 36.2S
American Locomotive, ,, .. 32,00
American Telephòne and Te*
legraph..' 199,37

Armour Company of Illinois,
classe A... .. ,. 3,87

Baldwin Locomotiva Works
(novas),.... ., 26,25

Chrysler Motora. 17,50
.Cuirtiss Wright Airplane Cora*
pany,'. ., 4,50

Dumont' de Nemours,' E, I..
(novasi.. .. ,, 97,25

Electric Bond and Share. .. 56,00
General Electric Company ., 54,50
Gcperal Motors 37,00
Goodyear Tires and Rubber

Company. .. .. .. ,, .. 40,00
Guarahty Trust Company of

•Now Yoík .. .'. .. .. .. 525,00
International Harvcster Com*'pany.. 

61,00
International Telephono and: Tclcgraph 31,25
National City Bank of New
York. 123,50

Radio Victor Corporation. .. 22,50
Standard ' Oil of Califórnia 52,00
Standard Oil of New Jersey 54,62
Studebaker Corporation.. .. 22,00
Texas ¦ Company.» 40,75
United Aircraít.i. 36,00
United States Steel Corpora*

Jion.-.. ,*; ¦: 152,75
Wcstingliouse Electric and

Maníifacturiiifi:. 108,62

NOVA YORK, 27 (Especial para o
Correio da. Manhã) — Damos a scgult
as cotações que tiveram hoje na Bolsa
de Titulos,, as aeções de algumas com-
panhias americanas:
Anacnnda Coppcr Mining, .. 34,37
Baltiraoré and Ohio.. .... 81,87
üctltlcliem St;cl Corporation 75,25
Brasilian Traction 27,25
Chicago Milwaukee Saint
Paiil 8,75

Cities Services 24,87
Eastman Kodak 191,00
Gold Dust 34,75
Intcrriational Nickel 18,12
New York Central Railroad 141,00
I'cn:i.:ylvania Railroad ., ,, 67,00
Royal uank of Canadá .. .. 285.00
Standàtd Oil of New Vork 27,00
Vacuuni Oil Company ,, ., 65,00

NOVA YORK, 27 (lispccial para o
Correio da Manhã") — Os titulos dos

vários empréstimos brasileiras tiveram
liojc, na bolsa, as seguintes cotações:
Brasil, 5 1|2 %, 1927-1957 69,00
B-- il, 6 1|2 %, 1937-1957 C%7S
Estrada dc Ferro Central do

Brasil, 7 %, 1952.. .... 75,00
Minas Geraes, 61|2%, 1958 X|C.
Minas Geraes, 6 1(2 %, 1959 N|C.
Rio Grande do Sul, 6 %,

1958.. 57,00
Estado de São Paulo, 6 %,
1936 80,00

¦.4i...-..",j. _*.
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VOLUCAO
XSSX=EE-

Corno falaram da revolução os srs. Assis
Brasil, Getulio Vargas e Lindolfo Colloro—-

DISSE 0 SR. COLLOR QUE 0 SR. GETÜÜO SERÁ 0 PRESIDENTE' 
- DO GOVERNO REVOLUQONARIO -

Ela como se manifestaram so-
bro o movimento revolucionário,
conforme está publicado no Dia-
flo ie Noticias, de Porto Alegre,
os srs. Assis Brasil Getulio Var-
gas e Collor.

COMO PENSA O SR. ASSIS
BRASIL

Que posso dizer ao "Dia-
rio de Noticias" senão que vejo
realizado o que sabia dever acon-
tecer, fatalmente pois a outra
previsão, antes de surgir o movi-
mento, não podia chegar deante
do desenrolar-se dos factos. Já
no discurso que proferi em Pe-
lotas disse que sempre esperei,
sempre proclamei que o surto re-
demptor havia de surgir; que um
dia todos os verdadeiros pátrio-
tas haveriam de unir-se para sa-
near a Republica, varrendo a po-
lltlcagem sórdida que a conspur-
cara, para relntegral-a nos seus
sãos princípios, únicos dignos de
um regimen para homens que
prezam a sua dignidade.

j_ esperava que surgisse agora
o movimento redemptor? ¦;'.'..'

Sabia que não era possível
que demorasse. , Esperava-o de
um momento para outro, *• Embo-
ra não pudesse precisar a época,
pois nunca pretendi possuir o
dom prophetlco, a inflexível logi-
ca dos acontecimentos levava-me
a conclusão de que o grande dia
do levante das hostes redempto-
ras estava muito próximo.

B não se enganou...
A obra redemptora' que o

Rio Grande vinha preparando
harla de chegar ao seu remate.
Havia de chegar esse dia. Espe-
rava-o e tinha a certeza de que,
Quando chegasse a sua hora des-
mentindo aos que o chamaram de
fanfarrão, o Rio Grande se le-
vantarla com uma sô vontade,
como um só homem na defesa
dos seus Ideaes xle liberdade e
pela redempção da pátria.E' que este movimento...

Não é uma luta de partidos
i- aceentuou o sr. Assis Brasil
— mas uma luta do espirito da
legitima democracia para a purl-
ficação do regimen conspurcado.
Não fosse esse sentido superior
de libertação de uma politicagem
que prostituía a Republica des-
raturando-a não se teria realiza-
do essa união sagrada de todos
os rlograndenses e não teria este
movimento surgido com o impe-
to e a grandiosidade com que se
desencadeou.

Nesta hora — prosegulu o
ir, Assis Brasil — nãp ha pala-
vras que possam dizer da satis-
facão de quem vS lnaugurar-se
uma nova éra para a pátria.

Na minha edade, era natural
que receasse não chegar a vêr
este dia embora o Julgasse tão
próximo.

Felizmente, ainda cheguei ao
fraude dia da libertação em que

Bijiasll encerra um cyclo de ty-
minta e salva o regimen."

A PALAVRA DO SR. GETULIO
VARGAS

0 movimento revolucionário
que actualmente empolga o paiz
iilia-se directamente á campanha
da suecessão presidencial da Re-
publica Iniciada em melados do
anno passado. Os propósitos e
Uns dessa campanha acham-se
exarados no .programma do can-
didato, lido na esplanada do Mor-
ro do Castello a 2 de janeiro do
corrente anno.

Oj motivos áa -Revolução

Quanto aos motivos da revolu-
Cão, constam em parte, do Ma-
nlfesto por mim lançado a 4 de
outubro ultimo no dia seguinte

explosão revolucionaria.
. A intervenção directa do se-
nhor presidente da Republica no
ultimo pleito eleitoral mobllizan-
do em favor do candidato de aua
preferencia todos os recursos na-
cionaes, fazendo pressão militar
sobre o Estado de Minas Geraes,
eleitoralmente o mais íorte da
Federação, e que, através de seus
elementos mais representativos,
esposara minha candidatura; a
attitude do supremo magistrado
do paiz subsequente ao pleito, jáImpondo ao Congresso Nacional,
a depuração de grande, éarte da
bancada mineira, já eliminando
da representação parahybana to-
dos os candidatos incontestável-
mente eleitos para entregar os
Iogares, na Câmara e no Senado,
a politicos de sua facção, já não
Permittindo o exame e discussão
dos actos concernentes âa elei-
toes para o preenchimento da
presidência e vlce-presidencla da
Republica, jã, finalmente, pro-
movendo e lnatlngando com o
concurso de governadores de Es-
tados vizinhos a desordem na
Parahyba, a qual culminou no
assassinio de seu presidente, o

. Illustre brasileiro dr. João Pes-
eoa, e na oecupação militar des-
te Estado, após um trabalho in-
sidioso do infiltração, tendente á
annullação gradual e systemati-
ca da autoridade local — todos
esses actos, Incompatíveis com as
funeções do Poder Executivo Fe-
deral, dentro de nossa ordem
constitucional, evidendlavam queo er. presidente da Republica,
desde então, esquecido das res-
Ponsabilldades de seu mandato,
bo collocára ."ôra da lei, atten-
dendo apenas ás solicitações de
uma politica personalista intole-
rante e caprichosa, intensa aos
grandes interesses nacionaes, pa-
ra servir a um pequeno numero
de interesses particulares, syn-
Realizados em torno de sua pes-
soa.

Taes desmandos, durante o pe-
rlodo da campanha presidencial e
na phase posterior, vinham, dia
a dia, exacerbando a irritação
Popular.

Não se satisfez o sr. presiden-le da Republica em impor á pas-slvldade dos políticos um candi-
dato de sua feição: — dividiu o
Paiz em Estados amigos e iniml-
Bos do governo federal.

Sua Interferência violenta e
désabusada; tolhendo ao povo o
direito de voto, as fraudes es-
candalosas praticadas nas elei-
Ções ilo março, o esbulho contra
candidatos que haviam vencido,
apezar da Intervenção feãeral, os
crimes perpetrados contra a Pa-
rahyba, cuja autonomia fot os-
tenslvamento violada, as amea-
Cas contra o Estado do Rio Gran-
íe do Sul fizeram transbordar a
Indignação do povo, amparado,
Pelas forças dc exercito nacio-
nal,

A marcha ãa Revolução

A revolução explodiu a 3 docorrente nos Estados do Rio
Grande do Sul, Minas Geraes e
Parahyba.

As forças parahybanas, com-
mandadas por Juarez Tavora,
official do Eitercito,, desenvolve-
ram uma marcha fulminante, e,
em poucos dias, apoderaram-se
dos Estados de Pernambuco, Ala-
gOas, Ceará, Maranhão, Rio
Grande do Norte, encaminhando-
se, agora, sobre Sergipe e Ba-
hia.

A elle, uniram-se os patriotas
do povo e Exercito cesses Es-
tados, cujos governos foram de-
postos, hat-endo, actualmente, em
armas no norte do paiz mais de
trinta mil homens, ao lado da re-
volução.

Minas Geraes, depois de ven-
cer algumas resistências Inter-
nas e obter a adhesão das for-
ças do Exercito, Já invade, com
suas forças, os Estados do Rio
de Janeiro; Espirito Santo e São
Paulo.

No Rio Grande do Sul, o Exer-
oito e o povo ergueram-se ao
lado da revolução em 24 horas.
Aqui, todas as energias' cívicas
estão mobilizadas em prol da
causa do reergulmento nacional.
Estão em armas, tambem, mais
de trinta mil homens; tendo sido
fechada a inscripção para o vo-
luntarlado que se apresentava
em massa.

A columna de léste das forças
do sul vigia o llttoral cathari-
nense, èm parte ainda oecupado
pelo governo federal; o grosso
das tropas segue sem interru-
pção para o Paraná, jâ estando
as avançadas em contacto com
as tropas governistas na frente
de São Paulo.

. No Estado do Paraná, povo,
Exercito Nacional, o Policia
adherlram ao movimento e, de-
posto o governador, fraternizam
com as tropas gaúchas que che-
gam ao seu'território.

Os Estados de Goyaz e Matto-
Grosso jâ estão perturbados pe-
lo movimento revolucionário.

A victoria segura

Sendo o' Brasil um paiz de
vasto território é communica-
Cões multas vezes dlfflcels, é de
admirar a assombrosa rapidez
com que por toda a parte se
alastra o movimento reivindi-
cador.

A revolução está. vlctorlosa.
No Manifesto de 4 de outubro,

definia eu nas seguintes linhas o
quadro da realidade brasileira:"O povo opprlmldo e faminto. O
regimen representativo golpeado
de morte, pela subversão do suf-
fraglo popular. O predomínio
das ollgarchlaa e do profissiona-
lismo político. As forças arma-
das, guardas incorruptíveis, da
dignidade nacional, constrangidas
ao serviço de guarda-costas do
caclqulsmo político. A brutali-
dade, a violência, o suborno, d
malbarato dos dinheiros públicos,
o relaxamento dos costumes e,
coroando este scenarlo desolador,
a advocacia administrativa a
campear em todos os ramos da
govemáção publica.

Dahi, como conseqüência logi-
ca, a .desordem moral, a desorga-
nlzação econômica, a anarchia fi-
nancelra, o marasmo, a estagna-
ção, o favoritismo, a fallencia
da Justiça,.."

A âeturpaçâo áo regimen

No Brasil, salvo pequenas ex-
cepções, não existe regimen re-
presentatlvo. Nâo ha eleições,
no exacto sentido desta palavra.

Na maior parte dos Estados do
Brasil, as eleições sâo lavradas
em actas falsas, feitas nas casas
dos apaniguados dos governos
locaes, sem Interferência do po-
vo. Por .este systema de eleger
os governos estaduaes e a repre-
sentação dos Estados. Esta gen-
te pelo mesmo systema, escolhe
e elege o presidente - da Bepu-
blica. . Este, amparado na for-
ça e nos recursos do Thesouro,
apoia todos os desmandos dos
governos locaes que, por sua vez
dão carta branca ao oecupante
do Cattete. • O Congresso Nacio-
nal eleito por esse systema ê de
simples mandatários dos gòver-
nos locaes; fazem o que estes
lhes mandam, abdicando de suas
prerogativas paar servir lncon-
diclonalmente ao governo federal.

Em resumo, dentro dum regi-
men de simples ficção constitu-
cional, o presidente da Republi-
ca governa, dlscrlclouarlamente,
sem controle e sem responsabl-
lidade. O governo omnipotente
dum homem que domina sem
responsabilidade é a causa de to-
dos os abusos.

Cansada de lutar Inutilmente
contra essa machina política,
desesperada de melhorar a situa-
ção do paiz, dentro das possiblli-
dades legaes, decidiu-se a nação
pela luta armada.

A revolução nacional

Trata-se de uma revolução na-
cional. generalizada em todo o

paiz, com raízes profundas na
consciência popular e que traz
comslgo um vasto plano de re-
formas de ordem moral, política,econômica e financeira.

O novo governo dará amnistia
ampla a todoa os Implicados em
revoluções anteriores.

As causas determinantes da re-
volução Jâ deixam prever suas
finalidades essenclaes que não
podem ser outras senão as de
repor o paiz na pratica de uni
regimen honesto; assegurado, na
esphera nacional e estadual, o 11-
vre e harmônico funoclonamento
de todos os órgãos do poder,
sem hegemonias indébitas, que o
próprio espirito de nossa organi-
zação repelle, e promovendo üma
série de medidas reclamadas In-
slstentemente pela opinião pu-blica, no tocante, sobretudo, ao
processo eleitoral, 6. livre manl-
festaçâo do pensamento e ás
franquias dos cidadãos.

Queremos estabelecer, dentro
do paiz, um verdadeiro regi-

men legal, de egualdade, de paz,
e a nossa política exterior serã
um reflexo da política de apazl-
guamento e de harmonia que
pretendemos realizar dentro da
própria casa, respeitados Inte-
gralmente os compromissos assu-
mldos até 3 de outubro do cor-
rente anno e mantidas com maior
efficacia as garantias assegura-
das aos estrangeiros residentes
no paiz.

São estes os Informes que tl-
nha a prestar-vos, àttendendo ao
pedido formulado no vosso tele-
gramma datado de 8 do corrente,
sendo desnecessário acerescen-
tar, que podereis vir pessoalmen-
te ou mandar representante vos-
so para verificar, com perfeitas
garantias, e sem ônus materiaes,
a nossa verdadeira situação.

Através dos mesmos' podeis
aquilatar a falsidade das noti-
cias propaladas pelo governo fe-
deral, em que se desvirtuam as
causas e o objectivo da revolu-
ção, do inútil e vão empenho de
prolongar oa últimos, momentos
do despotismo agonizante. Cor-
diaes saudações. — Getulio
Vargas."

0 QUE DISSE O SR. COLLOR
— Este movimento foi prepa-

rado tres vezes, em tres ocea-
siões separadas. Primeiro se de-
cldlu que estalasse em fins de
agosto, maa o governo federal foi
Informado, apparelhando-se, pe-
lo que a- revolução foi adiada.
Novamente se fixou para a ma-
drugada de 6 para 7 de setem-
bro e outra vez o governo se pre-
parou, deslgnando-se, depois, o
dia 20 de setembro e preparan-
do-se de novo o governo para
esperal-a. Finalmente, assen-
tou-so o dia 3 de outubro ãs 5,30
da tarde. O governo tornou a ser.
Informado, porém desta vez não
acreditou que a revolução esta-
lasse, pois fracassara nas três
tentativas anteriores.

A revolução se fez de accordo
com os planos traçados anterior-
mente em todo o paiz e antes de
terminar a noite de 3 de outubro
todo 'o Estado do Rio Grande do
Sul estava em mãos dos revolu-
clonarios.

Os planos âa revolução

Os.'planos militares da revo-
lução eram multo simplea.
Actualmente avançam sobre São
Paulo, tres fortes columnas re-
voluclonarlos: uma dirigida por
Miguel Costa, compoata de' tres
mil homens, a qual jã chegou á
fronteira daquellé Estado e espe-
ra a chegada de outras duas co-
lumnas que avançam dirigidas,
respectivamente, pelo coronel
João Alberto e o general Waldo-
miro Lima. Estas tres columnas
se reunirão na fronteira do Ea-'
tado de São Paulo, formando
um grupo de quinze a vinte mil
homena. Depois Invadirão o

Estado.
Essas tropas jâ cruzaram-o Es-

tado de Santa Catharina e o do
Paraná, destituindo o governo
deste.

Ao norte, vem outra forte co-
lumna de tropas revolucionárias,
mandadas pelo general Juarez
Tavora, as quaes vão varrendo
quanto se lhea oppõe. Na Pa-
rahyba, destituíram o presiden-
te. Invadiram o Estado de Per-
nambuco e fizeram o mesmo. In-
vadlram o Rio Grande do Nor-
te e agora estão Invadindo a Ba-
hia. Portanto, o senhor verá que
o governo federal do Rio de Ja-
neiro se achará entre duas po-
derosas tenazes, uma do norte e
outra do sul, e com mais outro
ponto de pressão do centro, o
das forças revolucionárias proce-
dentea do Estado de Minas Ge-
raes. Entre esse circulo de fer-
ro será impossível que o gover-
no federal resista. Com toda
franqueza, não vejo o que fará.
o governo, uma vez que tome-
mos Sâo Paulo. E estamos de-
cldtdos a tomal-o. Como pôde
o sr. "Washington Luís susten-
tar-se, quando oito Estados da
Republica lhe sãò inteiramente
contrários? A revolução, actual-
mente, domina os seguintes Es-

O REGRESSO DO
SR. PLINIO CASADO

Brilhantes manifestações
de apreço ao leader

libertador
Está desde hontem, de regresso

ao Rio o dr.. Plínio Casado, inf a-
llgavel batalhador das liberdades
publicas.

O chefe libertador, um dia antes
do movimento revolucionário,
transportou-se para Minas, onde
participou de varlos encontros e se
tornou, pela sua acção efficiente,
um dos elementos de exito das
hostes mineiras.

O sr. Plínio Casado veiu pelo
Estado do Rio, visitando algumas
cidades, sendo, por toda a parte,
alvo daa maiores manlfeatações de
sympathia. Entrou em entendi-
mentos com os representantes do
Partido Democrático nessas cida-
des, havendo pernoitado em Fri-
burgo. Dahi partiu de madruga-
Ja, para Nictheroy, de trem.

Acontece que, por desarranjo
na locomotiva, o comboio teve de
parar em Barreto. Ahi, foi buscar
o sr. Plínio Casado extenso cor-
tejo de automóveis, conduzindo
amigos e admiradores do leader
libertador.

De Barreto, em auto, o sr. Pll-
nio Casado, acompanhado de lon-
ga fila de carros, foi para a nova
estação da Léopoldina, onde o cs-
perava além do sua família, gran-
de multidão. A' sua chegada re-
cebeu carinhosa manifestação da
massa popular, sendo o seu nome
muito acclamado .

Dahl, o sr. Plínio Casado se
dirigiu para a aéde do Partido De-
mocratico, onde se repetiram as
manifestações. O leader liberta-
dor foi saudado por vários orado-
res, tendo respondido, em elo-
quente oração as homenagens po-
pulares.

Em seguida, o sr. Plínio Casado,
em companhia do coronel Barbosa
o outros officiaes do Exercito, íoi
ao Ingá, onde se entreteve em
longa conferência com o actual ln-
terventor no Estado do Rio.

Finda a conferência, o ar.iPllnlo
Casado regressou ao Rio, sendo
acompanhado até ã estação da
Cantareira por grande maaaa po-
pular.

0 Senado e a Câmara fe-
chados pela policia

Por ordem do chefe de policia,
foram fechados, hontem, o Sena-
do e a Câmara, cujoa edifícios
passaram a ser guardados por
contingentes de soldados devida-
mentes armados.

O coronel Landry assu-
miu o governo do Pará
Belém, 27 (A. B.) — As tropas

do commando do coronel Landry
procedentes do Maranhão, de on-
de vieram transportadas em qua-
tro vapores, desembarcaram eata
manhã em Belém, no melo de vi-
vas acclamações do povo.

Essas forças acabam de ser alo-.
Jadas nos quartéis da cidade e al-
guns grupos escolares.
> Logo depois do desembarque, o
coronel 4Landry assumiu o governo
do Pará, que se achava entregue
a uma junta provisória.

A cidade apresenta aspecto da
maior animação, reinando comple-
ta calma e funecionando o com-
mercio normalmente.

O cardeal Sebastião
Leme, no Cattete

Esteve, ante-hontem, no Pala-
cio do Cattete, o cardeal D. Se-'
bastião Leme, que foi recebido
pela Junta Governativa, com a
qual permaneceu, por algum tem-
po, no salão dos despachos.

tados: Rio Grande do Sul, Santa
Catharina, Paraná, Parahyba,
Pernambuco, Piauhy, Rio Gran-
de do Norte e Minas Geraes.

O governo reuoli/acionarío

O sr. Llndolfo Collor tambem
confirmou os despachos trans-
mlUWos á United, relativos á
versão de que o sr. Getulio Var-
gas se uniu ou vae unir-se ãs
forças, revolucionárias, para mar-
char á testa dellas. Referindo-
se ao que suecederá uma vez qué
a revolução haja trlumphado,
disse:

Uma vez que tenhamos der-
roçado o actual governo, o senhor
Getulio Vargas será o .presiden-
te do governo revolucionário.

Interrogado pelo correspon-
dente sobre a causa da actual
revolução, respondeu:

Esta revolução é, realmen-
te, uma contra-revolução, porque
rios pensámos que quem é ver-
dadelramente revolucionário é o
sr. Washington Luia, quem fez
a revolução quando assumiu o
poder no Brasil. O que quere-
moa é restltulr ao povo o seu
próprio governo."

General Miguel Costa, outra grande figura da Revolu-
ção de 1924. Commandou, desta feita, a vanguarda no
sector de Itararé e jâ foi recebido, entre festas, na

capital paulista

Em caso de moléstia ou accidentes chame os
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No Supremo Tribunal Federal
Como e a qnem responderá a mais alta corte

de justiça do paiz, á commnnicação da consti-

tuição do novo governo, qne lhe foi feita

Não houve, hontem, nenhum
julgamento, sõ se abrindo a
sessão ãs 3 horas da tarde, com
o comparecimento dos seguintes
ministros: Muniz Barreto, Pedro
Mibielli, Hermenegildo de Bar-
ros, Pedro dos Santos, Geminiano
da Franca, Arthur Ribeiro, Ben-
to de Faria, Cardoso Ribeiro,
Whitaker Filho e Rodrigo Octa-
vio.

Não compareceram os minis-
tros Leoni Ramos, Edmundo
Lins e Soriano de Souza.

Installados os trabalhos

Sob a presidência do sr. Go-
dofredo Cunha foram installados
os trabalhos.

Depois de lida e approvada a
acta da sessão anterior, o presi-
dente fez a seguinte declaração
ao Tribunal:"Recebi sabbado, aqui, no Tri-
bunal, ás duas horas da tarde,
mais ou menos, um officio do
sr. dr. Gabriel Loureiro Bernar-
des, ministro Interino da Justiça
e Negócios Interiores da Junta
Provisória cujo teOr é o seguin-
te: "Ministério da Justiça e Ne-
gocios Interiores, Rio de Janel-
ro, 25 de outubro de 1930. Excel-
lentíssimo sr. presidente do Su-
premo Tribunal Federal. A Jun-
ta Provisória, constituída para
corresponder ao sentimento pu-
blico, com o amparo patriótico
das classes armadas, vem com-
munlcar a v. ex. que assumiu
o governo da Republica e o exer-
ciclo das funeções do Poder Exe-
cutivo e do Legislativo, com o
fim de restaurar a 'ordem, pacl-
ficar a nação e permittir afinal
que esta, em. plena liberdade, po-
nha mãoa ã obra de reconstru-
cção nacional. A Junta Provi-
sorla é formada pelos generaes
Augusto Tasso Fragoso, João de
Deus Menna Barreto e almiran-
te Isaias de Noronha. Reitero a
v. ex. os protestos de estima e
consideração. — Gabriel L. Ber-
nardes, ministro interino da
Justiça e Negócios Interiores âa
Junta .Provisória."

Parece-me, salvo erro, que ca-
be mais ao Dgreglo Tribunal do
quo a mim, aceusar o receblmen-
to da presente communicação,
por intermédio, do seu órgão
competente, por se tratar de caso
de grande repercussão política e
social e não de expediente ordl-
nario em que. compete ao presi-
dente corresponder-se com todas
aa autorldadea da Republica.
Trata-se, como os meus eminen-

tes collegas acabam de ouvir de
uma communicação emanada de
uni governo de facto, cujo titulo
de legitimidade e actos de natu-
reza política escapam, a meu
vêr, ao exame do Poder Judicia-
rio, cumprindo a este unicamen-
te nesta emergência, o exercício
de suas funeções .normaes e a
requisição de força, que lhe será
assegurada, para execução de
suas decisões. A attitude do
Tribunal não pôde ser senão a
de absoluta cordialidade com a
Junta Provisória na sua tripll-
ce funeção política, admlnlstrati-
va e policial. Creio que o me-
Ihor alvitre, data venla, seria
acatar a Junta Provisória con-
stitulda pelo Exercito, Armada e
Povo com o nobre e elevado ln-
tuito de restaurar a ordem, pa-
cltlcar o paiz e permittir afinal
que este, com plena liberdade,
ponha mãos â obra de reconstru-
cção nacional. Emfim, á alta sa-
bedorla do Supremo Tribunal Fe-
deral determinará o que julgar
maia acertado."

Em seguida o presidente sub-
metteu á apreciação dò Tribu-
nal afim do mesmo deliberar so-
bre a communicação que lhe fO-
ra feita pelo ministro da Justi-
ça e Negócios Interiores cm uo-
me da Junta Provisória.

DISCUSSÃO

Por proposta, portanto, do ml-
nistro presidente, foi o assumpto
submettido a debate.

A suggestâo do ministro
Bento de Faria

O mlnlatro Bento de Faria pro-
poz que o preaidente do Tribunal
respondesae ao officio, e dirlgln-
do-se directamente ã Junta Pa-
cificadora, por ter sido a com-
municação feita por um titular
Interino, já não em exercício,

O que pensava o sr. Rodrigo
Octavio

Não pensa assim o sr. Rodri-
go Octavio.

A resposta deve ser dirigida ao
representante da Junta, de quem
foi recebida a communicação,-
pouco importando que a pessoa
que vã receber a resposta, não se-
ja a mesma que subscreveu o of-
flclo. Quanto ao teOr da respos-
ta, entende que deve conter ape-
nas a declaração de que o Su-

premo Tribunal recebeu a eom-
municação feita, fica sclente
delia e continua a exercer a sua
funeção constitucional.

Novamente fala o sr. Bento
de Faria

Replicando, diz o ministro Ben-
to de Faria que, quando propoz
que a communicação foase dtrl-
gida ã Junta e não ao ministro
da Justiça foi porque conside-
rou que não se trata de um acto
normal de administração, e sim
de um poder de facto, que ae
substituo ao Executivo e ao Le-
glslatlvo da nação.

E' um delegado de um poder
que se dirige a outro poder. A
resposta importa no reconheci-
mento do governo de facto, em-
bora em caracter provisório.

Ainda a opinião do sr. Ro-
drigo Octavio

Pensa o sr. Rodrigo Octavio
que não deve dar á resposta ao
officio, o alcance que lhe em-
presta o seu collega Bento de
Faria.

Não se trata do reconheclmen-
to do um governo de facto, por-
que a expressão governo de fa-
cto reúne certos elementos Jurl-
dicos de que o actual ainda não
se revestiu.

O facto da Junta não se ter
dirigido directamente ao Supre-
mo Tribunal Federal não deve
Impressionar, porque b presiden-
té da Republica, em geral, ae dl-
rlge áo Tribunal, por lnterme-
dio do ministro da Justiça.

O facto" do signatário do offi-
cio não ser mala mlnlatro da
Justiça não tem importância. O
Supremo Tribuna não se dirige
particularmente & pessoa, mas a
quem oecupa o cargo.

O pensar do ministro
Arthur Ribeiro

O ministro Arthur Ribeiro é
mais radical e diz:"Não assisti ao principio dos
debates, mas tenho em mãos o
officio em que o dr. Gabriel
Bernardés, nosso collega, e dts-
tineto advogado deste Foro, faz
a communicação de que foi con-
stltuldo esse governo de facto,
no paiz

Penso que o Supremo Tribu-
nal, por emquanto, não deve se
pronunciar a respeito. O go-
verno provisório ainda nâo está
conatltuldo definitivamente. Tra-
ta-se de um ministro da Justi-
ça interino, que jâ não exerce o
cargo. Não sei mesmo se, na
confusão que houve, foi-lhe ex-
pedido o titulo de nomeação. En-
tendo que devemos aguardar a
communicação da própria Jun-
ta. Tenho, meamo, uma propôs-
ta para ser submettida, relativa-
mente ao governo de facto, que
ora se organiza, quando elle se
nos apresentar. Maa não deve-
mos ser pressuroBoa.

A esaa altura aparteia o sr.
Bento de Faria:

— Acho que v. ex. não em-
pregou a expressão pressuroaos
senão com a significação de"apressado", por Isao nâo eatra-
nho o qualificativo. Maa, pen-
ao que, tendo o mlnlatro da Jus-
tiça falado em nome da Junta,
a ella devemos nos dirigir.

Responde o sr.
Ribeiro

Arthur

V. ex. mala do que qual-
quer outra pessoa conhece meu
modo de pensar a respeito. Va-
mos aguardar a formação do go-
verno provisório. A própria
Junta diz que assume o Poder
Publico multo transitoriamente.
A minha opinião é que a mate-
ria é de grande importância e
que não devemos decidir jâ.

O voto do ministro Whi-
taker Filho

Vota, depois, o sr. Whltalcer
Filho, com aa segulnteB pala-
vras:

"Eu tambem entendo que
a resposta deve ser ao senhor
ministro da Justiça, que agiu
como delegado da Junta. E a
resposta deve ser simplesmente
declarando, que foi recebido o of-
flclo e que o Supremo Tribunal
ficou sclente. Aguardaremoa,
então, que venha.uma nova com-
municação relativa ao modo pelo
qual esaa Junta encara a Con-
stituição e a garantia dos dl-
r^itos."

Como pensa o ministro
Cardoso Ribeiro

Vem em aegulda o sr. Car-
doso Ribeiro, cuja opinião aaalm
expressa:

"Tambem entendo que o
Supremo Tribunal deve respon-
der ao ministro da Justiça. O
facto de ser interino não quer
dizer nada. Não podemos fal-
tar a uma norma commum de
cortezia. A resposta deve ter a
fôrma traçada pela orientação do
ministro Rodrigo Octavio, qUe
acaba de ser acceita pelo mlnls-
tro Whltalter.

A opinião do ministro
Geminiano da Franca

O sr. Geminiano da Franca
expressou o seu modo de vêr da
seguinte fôrma:

"O qne seria mais regular
era a proposta do ministro Ar-
thur Ribeiro. Aguardarmos a
communicação da Junta, porque

ella, naturalmente se dirigirá no
Supremo Tribunal, por qualquer
fôrma. Mas, uma vez que os
collegas entendem que se deve
responder a esse officio, são ao-
celtavels oa termos propostos
pelo ministro Rodrigo Octa-
vio: — "o Tribunal está scien-
te, continuará na sua missão
constitucional; e nada mais".

O Tribunal nâo pôde dar qual-
quer orientação â Junta".

Ha o seguinte aparte do se-
nhor Bento de Faria:

"Isso eu nâo propuz! Ape-
nas disse que a resposta devia
ser ã própria Junta."

Prosegulndo dkv o sr. Gemi-
nlano:

"Não sabemos ae a Junta
tem presidente. O Supremo Tri-
bunal recebeu um officio do ml-
nistro da Justiça. Fica Inteira-
do, faz votos pelo restabeleci-
mento da paz e da harmonia da
familia brasileira."

Intervém o mlnlatro Rodrigo
Octavio:

"Naturalmente, a Intenção
que Inspirou esse officio foi a
de tranquilllzar o povo quanto
& continuidade na distribuição
da Justiça."

Fala o ministro Pedro
dos Santos

Continuando os debates, de-
clara o sr. Pedro dos Santos:

"Nâo conheço os termos do
officio senão pelos debates. Por
elles vejo que a Junta — não
sei se a Paclflcadora se Revolu-
clonarla — tenho visto ambas as
denominações — modifica essen-
cialmente, se bem que transito-
riamente, o nosso systema con-
stitucional, chamando a si o
exercício do Poder Executivo e
do Poder Legislativo. Ora, sô
o enunciado desse facto, mostra
a modificação profunda do re-
gimen constitucional.' O officio, em si, não Impõe
uma resposta, mas a delicadeza
leva-nos a não delxal-o sem res-
posta. Esta deve ser tão syn-
thetlca quão synthetlca é a com-
municação. O Tribunal deve dt-
zer apenas que recebeu o offi-
cio, agradece a communicação e
faz votos pela felicidade da Pa-
tria."

O voto do ministro Herme-
negildo de Barros

O ministro Hermenegildo de
Barros ê breve.

"Entendo, em primeiro lo-
gar, que se deve dar uma res-
posta; em segundo logar, que
ella deve ser dirigida a quem
mandou o officio; em terceiro,
que a resposta deve ser redigi-
da em termos cortezes, mas mui-
to simplea.

Vou além: — não se deve dl-
zer que o Tribunal continua nas
suas funeções constitucionaes.

Ll num programma nâo asslgna-
do que se pretende dissolver o
Supremo Tribunal. Se houver
um decreto nesse sentido eu não
virei mala aqui: Maa, não ha-
vendo, não devemos dizer a nin-
guem que continuamos a exer-
cer nossaa funeções constltuclo-
naes."

Como opina o ministro
Mibielli

t
O sr. Pedro Mibielli se esten-,

de mais do que os seus colle-
gas, em considerações.

Diz:
"E' preciso collocar a si-

ttiação tal qual existe. A Jun-
ta se apresenta como um órgão
da situação local. Ella mesma
diz, que a situação chegou a tal
ponto, que foi necessário que
ella se lnterpuzesse entre o Po-
der Executivo legal e as forças
que marchavam contra elle.
Junta Paclflcadora. Não é, Dor
conseqüência, um órgão de na-
tureza nacional, apoiada por to-
das as forças em armas. Não é
o órgão de toda a nação. A
questão doa órgãos de facto, está
estudada noa constitucionalistas.
Quando surge um órgão de fa-
cto que representa uma opinião,
amparado pelas forças armadas,
que assegura o livre exercício
ãos direitos, é órgão de direito,
passageiro ou não, quer em re-
lação aos Indivíduos, quer em re-
lação aos outros poderes, que
não foram destruídos. Dessa si-
tuação geram-se direitos e obri-
gações, em relação aos lndlvl-
duos e aos poderes não suppri-
midos.

Pergunta-ae: — a situação é
de caracter local ou 6 uma si-
tuação de caracter nacional? De
caracter local, dizem as suas
proclamações, de caracter local,
dizem todos os seus actos. De-
ram-se providencias em relação ã
policia. Deviam fazel-o. A po-
pulação não podia ficar entregue
aos excessos dos exaltados. Mas
são providencias essas de cara-
cter local.

O ministro Bento de Faria ln-
tervém:

A situação das Relações
Exteriores ê local?

Responde o sr. Arthur RI-
beiro:

Essa nomeação para o Ex-
terior se impoz por circumstan-
ela do momento.

Prosegue o sr. Mibielli:
"Não sabemoa como essas

nomeaçõea foram feitas. Podem
ter sido feitas por Indicação,
mesmo de outros elementos que
não os dã Junta. Não posso dar
o caracter de Junta Provisória
Nacional a uma Junta que se diz
local. Se surgir amanhã essa
mesma Junta, com a approvação
de toda a opinião publica brasi-
allelra, e o apoio de todos os

DA ESQUERDA PARA A DIREITA — Uma força do Corpo de Bombeiros na rua Visconde do Rio Branco; outra preparada com metralhadoras, prompta para defender-se, e lima companhia dé Exercito
desfilando pela Avenida Rio Branco

que se- puzeram em armas para
constituir este órgão, elle se tor- '
nará nacional. For emquanto é i
local.

Todos os membros da Junta
são dis tine tlsslmos. Um delles, *
sobretudo, conhece todas as pra-
tlcas de governo — o sr. Tasso
Fragoso, que é um alto diplo-
mata.

Assim sendo, convencido de
que a Junta não ô um órgão na-
cional, maa uma organização lo- *
cal para ImpOr um armistício a '
luta, estaria com a opinião do .
ministro Arthur Ribeiro. Mas
uma voz que se responda ao ml-
nistro da Justiça deve-se aceusar
o recebimento do officio, mas de-
clarando que se espera a orga-
nlzação do governo nacional.".

O voto do ministro Muniz
Barreto

B' o seguinte o voto do ml-
nistro Muniz Barreto:

— "Acho a questão de multai
simplicidade. O dr. Gabriel

Bernardés, que 6 um espirito
culto e multo ponderado, dirigiu,
em nome da Junta, um officio a
eate Tribunal, communicando um
facto oceorrido e dizendo qual o .
aspeoto desse facto. E' um ml*
nistro da Justiça, embora inte-
rino, que se dirige ao presidente
do Supremo Tribunal. Este dá
conhecimento ao Tribunal e, au-
torlzado por elle, responde, de-
clarando que o Tribunal está ln-
telrado do teOr do officio, que se
reproduz. A uma manifestação
de cortezia responde-se do mes-
mo modo, nos mesmos termos.

O Supremo Tribunal fica scien-
te e pasaa a desobrlgar-se de
suas Incumbências. Com rela-
ção aos limites do phenomenó
que se apresenta o Supremo Tri-
bunal, em cada caso concreto,
resolverá. A reapoata deve-se dl-
rlglr ã autoridade que subscre-
veu o officio."

DECISÃO

Apurados oa votos, ficou re-
solvido que o Tribunal tomasae
conhecimento do officio, respon-
dendo com manifestação de
adenda do mesmo.

UM ASSASSINATO NO
ARSENAL DE GUERRA

O morto era o capitSo
Nogueira da Luz Pin-
to, irmão do ex-depu«
tado Edmundo da Luz
Pinto

Um assassinato brutallsslmo
abalou hontem â tarde, o Arsenal
de Guerra, em São Christovão.

Cerca das 8 horas da tarde, um
1" sargento reformado do Exer-
cito, de home Elviro, servente do
Arsenal de Guerra, por motivos,
que ainda se não apuraram, alve-
jou a tiros um dos officlaea mais
queridos do nosso Exercito, o ca-
pitão Nogueira da Luz Pinto.

O official assassinado fora trans-
ferido, já havia algum tempo, da
escola de Aperfeiçoamento de Of-
flclaes, na Villa Militar, para o
Arsenal de Guerra. Neste depar-
tamento do Ministério da Guerra
conquistou o capitão Nogueira
Pinto Innumeras sympathias e
amizades dedicadas, dados o aeu
trato aífavel e as qualidades pri-
vilegladas de sua educação.

Official de uma rara cultura,
era tambem o capitão Nogueira
Pinto um revolucionário conse-
quente, que, desde 1922, vinha
participando dos principaes movi-
mentoa revolucionários, que agi- -
tnxam. o paiz. A revolução de 24
de outubro teve nelle ura dos seus
mala efficlentes collaboradores.

O assassinato, perpetrado pre-
claamente agora que estava vi-
ctorlosa a revolução, a que dedi-
cara a melhor parte de sua vida
e de seu enthualasmo, repercutiu
dolorosamente nos meios milita-
res e civis onde eram Incontáveis
os seus amigos e admiradores.

Alvejado mortalmente, o capi-
tão Nogueira Pinto teve morte
quasl Immediata, sendo jã cada-
ver quando chegou ao Arsenal a
ambulância, que o fOra aoecorrer.

O capitão Nogueira Pinto, que
contava 32 anr.os de edade, era
irmão do ex-deputado federal Ed-
mundo da Luz Pinto. O seu cor-
po foi removido para o necrotério
do Hospital Central do Exercito
e o assassino jã se acha preso.

A rua Getulio Vargas, em
S. Gonçalo

A rua Norival de Freitas, em ,
São Gonçalo, Estaão do Rio,
desde de hontem, passou a se
denominar rua Getulio Vargas.

0 povo de Minas reclama se-
jam julgados em Minas os

chefes da "Concen-

tração"
Juiz âe Fóra, 27 (Do nosso cor-

reapondente) — Notlclaa de Bello
Horizonte adeantam "que ha uma
forte pressão popular Junto ao
governo mineiro e aos proceres
da revolução para que a Junta
Paclflcadora entregue á justiça de
Minas os srs. Carvalho Brito,
Mello Vianna e Vianna do Castel-
lo, afim de serem os mesmos Jul-
gados por um tribunal especial,
dadas aa provas terrivelmente
compromettedoras, que existem
contra os mesmos, no archivo ap-
prehendldo da Concentração Con-
servadora de Minas,

UM FILHO DO SR. CAR.
VALHO DE BRITTO
TINHA UM AVIÃO...

Esse apparelho está guar-
dado na Aviação Naval
Um dos filh03 do sr. Carvalho

de Britto é proprietário de um
avião, apparelho que foi gran-demente utilizado na campanha
presidencial contra 'os liberaes,
tripulado pelos capltães-tenen-
Appel Netto e Reynaldo de Car-
valho.

Agora, porém, temendo que oapparelho fosse damniflcádo noadias da revolução, conseguiu or-dem para que o almirante Go-mensoro o guardasse no Centro deAviação Naval, na ponta do Ga-leão, ilha dó Governador, ondeainda se acha,^25:Ô0Õ$00O
INTEIRO Ji.ibiio

Loteria do E. do Río
Í4487)

I
mtssm

\fifif'- "..' . . ...'. f



CORREIO Í)K MàSTHA — Terça-feira, 28 «e Outubro fle 1930
¦pSXBaíM

^^'":-^S*í5l

ãoentecimentos hontem
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.intervenção do seu subalterno. E,
.¦num gosto de verdadeiro loueo,'telophonou 

para o Quartel Gune-
ral da IJollcia Militar, declarando
ao,major Villa Nova que o Io ba-
talhão se havia revoltado!
.•Ouvindo tudo, o capitão Do-
irilngoa Santos Junior oxprobou
energicamente o aoto do seu su-
perior, ao qual declarou que elle
seria o unico responsável por tu-
do o que viesse a occorrer. E,
para poder provar &s tropas quo
spparecessem o nenhum funda-
mento de 

"tal 
queixa, foi dada or-

ílem para quo se recolhesse todo
a armamento ao batalhão.

Aproveitando-se da
situação

Os elementos vermelhos não ee
sabe oomo, vieram a ter conheci-
mento do que oecorrera no 1° ba-

: tallíão. E, com o propósito de« armar um conflicto sangrento en-
tre as forças armadas, fizeram«uma intriga diabólica: telepRoria-
ram para todas as unidades'dó
oxerclto, da policia o para o'Mi-'nisterio da Marinha, prevenindo
umas unidades contra as outras.
Ás forcas do exercito saíram' fi.
Tua, emquanto as da policia e da
.'marinha ficaram esperando o
ataque.

,.'. Estabeleceu-se o pânico, sere-
nado o qual o "Correio da Ma-
nhã" saiu a percorrer diversas
unidades do exercito e da policia,
obtendo dos respectivos comman-
dantes declarações quo vão abai-
xo publicadas.

Ouvindo o general
Déschamps

Ouvimos primeiramente o ge-
neral Déschamps, actual com-

¦mandante da Policia Militar. Dis-¦se-nos aquella. autoridade que so
-viera a ter conhecimento dos suo-
cessos quanão estes jft se acha-

| vam suf Cicientemento esclareci-
dos. Tomara, então, as necessa-

,. rias providencias, no sentido de
| auxiliar o exercito na apprehen-
*.Bão de armas entre os civis, pois
estes, mais exaltados, no arroubo

«patriótico quo os saoudlu, é que
aggravaram mais a situação,
dando origem a alguns tiroteios.

Tendo tambem conhecimento
: do que oecorrera no quartel do

Io batalhão, havia providenciado
; no sentido de ser melhorada a ali-

mentação dos soldados.

No 5° batalhão
Fomos, em seguida, ao quartel

flo 5° batalhão, na praça da Har-
monia, onde falamos ao respecti-
vo commandante, major Antonio
Pereira Barcellos. Os boatos cor-

¦rentes na cidade diziam ter sido
Verse batalhão levantado sob o
¦commando do coronel Bandeira
-de Mello, o qual pretendera to-
'mar o Quartel General do Exer-'cito e outros edifícios publicos,
-com o auxilio do cerca de 400
^•estivadores e 1.000 investigadores

armados por elle.
Disse-nos o major BarcelloB:
— Estava toda a tropa no ran-

cho quando recebi communicação
«de que tropas do exercito se pre-
«..paravam para atacar-nos. Extra-
**nhel e não queria acreditar no

que me diziam, quando um offi-
I ciai me veiu avisar de que o
I quartel estava cercado por forças"!flo exercito. Chegando a uma das
janellas, verifiquei ser verdadei-
•jura a informação. O nosso quar-"tel 

estava completamente cercado
| por tropas do exercito, que se
«entrincheiravam nos canteiros do'X 

jardim, deitados, em ordem -de
I combate. Fiquei surprehendido'Mandei, 

porem, que a tropa não
í*se mexesse, continuasse no ran-
i-cho. Foi assim que nos encontra*
'íram os ofCiciaes do exercito, os
c:quaes entraram no quartel o se
Ventenderam commlgo.
r Deixamos o quartel do Io ba-
| talhão e, Ai na praça da Harmo-
K nia, encontramos um sargento
í",que confirmou as declarações do
I major Barcellos, adeantando, po-
Erçm, que alguns soldados do
¦«.exercito, mais exaltados dispara-
fram suas armas, de que resultou
jlsairem feridos alguns civis, mo-
'"radores do local." 

JVo 1° G. A. P.

cio, cujo portão principal foi
arrombado a machado por mim e
pelo aspirante Nobre.

O capitão Santos Junior Infor-
mou-nos que o major José Augus-
to, causador dos factos do hon-
tem, está preso, sendo actual
Commandante do 1* batalhão o
major do cavallaria do exercito
Pinto Paca.

Antes de deixar aquella praça
de guerra, tivemos oceasião de
verificar a optima disposição da
tropa, que se sente satisfettissi-
ma com o desfecho da revolu-
ção, cuja victoria todos. Intima-

Boletins atirados pelos
aviadores

Os aviadores qua voaram sobre
a cidade, julgando tratar-se, real-
mente, de uma contra-revolução,
atiraram sobre a cidade boletins
escriptos & machina e que diziam
o seguinte:-Pequeno grupo de Indiscipli-
nados tentou lançar o pânico na
cidade, sendo o movimento aba-
fado promptamente.

O Exercito acha-se colieso e a
seu lado a divisão militar. A po

mente, desejavam. Reunidos no « pulação mantenha-se calma e
agira

'*. Fomos, em seguida, ao quartel
do Io grupo de artilharia pesada,
falando com o respectivo com-
mandante, tenente-coronel Pom-

,'peú Horacio da Costa. Foi assim
qus esse official nos contou o
que aconteceu com a sua uni-
dade:

— Passava um pouco das 10,30
horas da manhã, quando dois ou
tres indivíduos saltando o muro
da Quinta da BOa Vista, entra-

iram precipitadamente no pateo do
.quartel, dizendo que nos prepa-"rássemos 

porque contra nfls vi-
,r.ha marchando um contingente
da policia, com a intenção de ata-':car-nos. Esses Indivíduos, prova-

i.velmento communistas, afirma-
ram que o 1° regimento de cavai-

, larla jfi. combatia tenazmente
para conter o ataquo do uma for-

«; ça daquella corporação, cujos of-
ílclaes eslavam no firme propo-'sito de restabelecer o governo de-

,-posto. Um outro individuo do
| mesmo grupo adeantou ainda que
Xjí so encontrava perto de Lauro
(Muller um trem repleto de sol-
idados de policia, que nos vinham
; "atacar.

:: Como era natural, tomei as pro
vldenclas que a gravidade do fa-

; cto exigia. Em poucos minutos'dispuz a tropa om ordem de com-
i*bate, mandei formar a artilharia
«pesada, canhões, em frente 6. 11-
..nha férrea, de modo a estar prom-
apto para rcpellir com vantagem'Jqualquer ataque. Felizmente, po-
J rém, ora tudo boato e eu agora
* lamento não ter mandado pren-
í der os criminosos que nos vieram
I alarmar.

¦ O: que apuramos no
| Z° batalhão da policia

Não podia o "Correio da Ma-
i" nhã" deixar de ir ao quartel do
Xi" batalhão d,a policia, na rua
;«.«Evai-isto da -Veiga, onde so des-
f enrolaram os acontecimentos que
rdoram origem ao tumulto de hon-
í tem. Recebeu-nos no portão o
«SHsplranto Waldemar Nobre, o
çilqual nos conduziu & presença do
v capitão Domingos Santos Junior.' Este official nos relatou os fa-
.*•'. ctos ali oceorridos de accordo

com a nossa descripção aci-
i" ma. Disse-nos ainda o capitão
. Santos Junior:

— O povo estfi. enganado se
...Julga que nós podemos sequer
. «pensar em apoiar o sr. Washin-
*. gton Lula. O ex-presidente não
í; fez coisa alguma pela nossa cor-

pnraciio. Ao contrario, sempre
noa sacrificou e espesinhou, tra-

3 .tando-nos sem a menor conside-
H ração. Posso falar assim porque
| sou revolucionário do facto. Para

quo o povo façu uma idía do nos-
ülEO estado do espirito, basta que
v%'se saiba quo tendo as forças do
..¦exercito so retirado do palácio
«^Guanabara, no dia da .evolução,
SÍfóram as tropas <3a policia que fl-
atearam a guardar o ex-preslden-

t.j. Além disto, fomos nés, a po-
llcla, que abrimos passagem para

!: quo o exercito entrasse no pala-

pateo, apfis, posarem para o nos*
so photographo, os soldados Se-
ram vivas & officialidade do 1"
batalhão, a J|uarez Tavora. & re-
volução e aó "Correio da Ma-
nhã".

Os acontecimentos em
frente aos Bombeiros
O aspecto mais lamentável de

hontem íoi a oceorrencià que se
Verificou em frente ao Corpo ce
Bombeiros no momento em que
as praças dessa corporação, espe-
rando um ataque de contra re-
voluclonarlos, se haviam entrin-
cheirado, de armas na mão. E*
que um auto-caminhão, dirigido
por um sargento, approximou-se.
com grande velocidade, condu-
zindo tropas do Exercito. Foi
dada voz de, alto! E, como o
sargento não obedecesse, os bom-
beiros atiraram sobre o auto-
transporte, de que resultou mor-
rerem quatro soldados e ficarem
muitos outros feridos. O facto
causou profunda consternação
ao coronel José Pessoa, com-
mandante da corporação da pra-
ça da Republica.

O prisão do coronel Ban*
deira de Mello

Apfis esse lamentável aconte-
cimento, sendo informado de
que o coronel Bandeira de Mello
se achava na esquina da praça
da Republica com a rua Frei
Caneca, o coronel José Pessoa
mandou um tenente prendel-o, o
que foi feito.

O coronel Bandeira de Mello
foi conduzido para o quartei dos
Bombeiros e dali para o do 1*
regimento de cavallaria dívlsio-
nario.

Foi atacado o posto poli-
ciai de Terra-Nova

Os acontecimentos de hontem
tiveram tambem a sua repercus-
são em Terra-Nova, cujo posto
policial se amotinara.

Para lã seguiram, prompta-
mente, .varias praças do Exerci-
to, que, em chegando ao local.
atacaram immediatamente o pos-
to sublevado.

Estabeleceu-se, então, uma
balburdia indescriptivel entre 03
policiaés, que não podendo offe-
recer uma resistência seria as
praças disciplinadas do Exercito,
optaram pelo alvitre da fuga,
procurando refugio na padaria
de Bernardes & Mrianda, na-
quelle subúrbio.

Um dos padeiros, o de nome
Miranda, armado de pistola fei
causa commum com os pollclaea
abrindo logo fogo para a rua e
attingindo nessa oceasião o tran-
seunte João da Rocha e Silva,
preto, brasileiro, solteiro, de 22
annos de edade, serralheiro, re-
sidente á rua Luiz de Castro, 11,
em Terra Nova, produzindo-lhe
ferimento â bola e conseqüente
fractura na perna direita.

Dominado o motim, as auto-
ridades policiaés do 20* districto
efCectuaram ai prisão de Miran-
da, que, devidamente autuado,
foi recolhido ao xadrez.

O ferido, depois de receber os
soecorros da Assistência co
Meyer, foi removido para o Hos-
pitai de Prompto Soccorro, onde
ficou internado.

Mais tarde compareceram no
hospital as autoridades da 4» au-
xiliar afim de lavrar a prisão do
ferido, que outro' não ê oenãoo
conhecido communista "João
Barulho", o qual. a frente de
outros elementos indesejáveis,
effectuou o assalto ao posto poli-
ciai, sendo depois ferido quan*
do assaltava o refugio dos solda-
dos. na padaria de Miranda.

Em defesa da Locomoção
Chegando ao conhecimento do

sub-director militar da Loco-
moção da Central do Brasil que
o batalhão da Policia Militar
aquartelado no Meyer, se desti*
nava ao - Engenho de Dentro
os operários scientes de tal re-
solução do 3o batalhão offerece-
ram-se a se armarem em defesa
ao lado da Junta Governativa,
guarnecendo não sò o edifício
das officinas, como tambem a re-
sidencia do prefeito municipal
do Districto Federal, dr. Adol-
pho Bergamini, na Avenida
Amaro Cavalcante.

Os operários ficaram sob o
commando do tenente Ruy San-
tiago, auxiliado pelo sargento
Mario Teixeira.

Felizmente, não foi levado a
effeito a resolução do 3* bata-
lhão da Policia Militar.

Atearam incêndio no
posto policial de

Inhaúma

confiante na Jimta, que
com a máxima energia".

fundadores da Republica no Bra-

Â chegada dos senhores ."".uc agora foram lavrados os
- .. - . ,,. ., ,, I seguintes actos:' numero de pessoas quo o foram
Oswaldo Aranha, Lindolfo i »*«* <"»¦ *^6es Bxte- 

j S^^Jio foTim.
i Nomeando o dr. Afranlo dè i nete, para a expedição dos seus
i Mello Franco para exercer o car- primeiros açtos de mais urgen-
i go de ministro de Estado da» Re-1 cia

ta da Viação o dr. Paulo Moraes tas dentro das determinações do, í-ameng9***° f^"^.-**^^
o Barros. j código de contabilidade, -fe^"^ ^JaCT» 

»'
Depois do receber o grandoj__ ..^^ ^SS™"" dê 1030. Manoel -}«bWm
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O chefe de policia falou
pelo radio

O chefe de Policia fez, hontem,
pelo mlcrophone da Radio Edu-
cadora do Brasil, a seguinte pro-
clfunaç&o ao povo,carioca:

A onda de desordem que hoje
desabou sobre a cidade âs pri-
meiras horas e que lnundctt to-
das as zonas, ainda & noite se
reflectia nos dlstrictos mais dis-
tantes do centro.

Foi uma descarga da electrici-
dade aceumuiada pelos boatos,
nuvens que cobriam todo o céo
carioca, habilmente excitadas por
desordeiros contumazes, de mal-
veladas sinistras intenções.

Pode-se agora fixar os princi-
paes traços da lamentável oc-
currencia, que deshonra a ci-
dade.

Deshonra duplamente: pelo
mal em si e pelo contraste para-
doxal. Ao passo que os guerrel-
ros mataram sem sangue a guer-
ra de irmãos, civis transviados.da
ordem assaltam a paz dcs nossos
lares com gritaria sediciosa, cor-
rerias e tiroteio a esmo*v

Outro aspecto reclamar gênero-
sa reparação porquanto Impor-
tou em injustiça: era a suspeita
de que a Policia Militar não fos-
se solidaria com as demais tro-
pas. Ficou evidenciado que Poli-
cia. Bombeiros, Exercito, Mari-
nha, tudo estíi em torno da mes-
ma causa.

Mais um aspecto relevante foi
o do apoio decidido da população
a causa que as tropas defende-
ram e fizeram victoriosa pela
simples sonegação de seu empre-
go fratriclda 6 a causa do povo.
Não pode restar a minima duvl-
da sobre a solidez da obra em
que a tropa foi o braço executan-
te da vontade nacional.

Mas tambem não pode conti-
nuar a vergonha dos banditls-
mos e das depredações.

O chefe de Policia, pois que
existem feras que impedem ao
instituto da segurança publica e
da ordem de cumprir o seu pa-
pel, vae tirar as luvas para em-
pregar arma egual.

A população ordeira afaste-se
de quaesquer ajuntamentos, evi-
te agglomerações sem objecto, fu-
ja de distúrbios.

. Vae ser supprlmido, como en-
saio, o policiamento preventivo.
Núcleos de fogo serão adrede dis-
tribuidos, com transporte rápido
e ordem terminante de rcpellir
Implacavelmente os grupos de
bandidos que ainda brotarem."

Transportes de tropas na
Central

Hontem, pela manhã, o com-
mando da Região do Exercito,
solicitou do director da Central
do Brasil, com urgência, um trem
para transporte de tropas da Vil-
la Militar, visto que alguns ba-
talhões da Policia Militar se ha-'
viam sublevado. As providencias
a respeito foram immediatas, for-
mando-se «trens especiaes directos
& Villa Militar.

Na estação Maritima
Afim de guarnecer os deposi-

tos da Intendencia da Central do
Brasil, na estação Marítima, o
ajudante de intendente, pediu ga-
rantias. Seguiu para ali uma íor-
ça do Exercito, para evitar qual-
quer assalto.
Apresentaram-se ao 3° re-

gimento de infantaria
quasi 3.000 volun-

tarios
Logo que foi conhecida a noti-

da do falso levante de parte da
Policia Militar, íoram sem conta
as pessoas que se íoram apresen*
tar aos quartéis, offerecendo ser*
viços e solicitando armas para a
defesa da ordem na capital da Re-
publica

Sfl no quartel do 3o regimento
de Infantaria se apresentaram vo-
luntarios em um numero que as-
rendia quasi a tres milhares. O
enthusiasmo nessa unidade, quer
por parte dos que ali accorrerara,
cemo entre a soldadesca era enor-
me, demonstrando todos o desejo'
ancioso de entrar em acção.

Forani logo os officiaes sepa-
rando os reservistas mais trena-
dos e aquelles que tinham jâ pra-
tica de commando, organizando e
armando pelotões.

No meio desse adestramento e
da organização de diversos bata-
IhSes de reservistas, que marcha-
iiam na rectaguarda do 3° regi-
mento, caso disso houvesse neces-
sidade, chegou a noticia de haver
sido o movimento abafado.

Havia no quartel do 3o de ln-
fantaria, em numero avultado,
médicos, dentistas, advogados,
empregados publicos, engenheiros
civis, funecionarios de bancos,
formando todos, por coincidência,
um só pelotão, que ficou denomi-
nado «Unidade Brasileira", por
iniciativa de um dos seus compo-
nentes, dr. Tasso Costa Rodri-
gues. A conselho do primeiro te-
nente Dornellas Vargas, quo foi
o organizador dos batalhões de
reserva para a resistência, ficou
estabelecido que o pelotão "Uni-
dade Brasileira", devido a sua
disciplina e adextramento militar,
ficará com o seu logar marcado
para reunir-se cm qualquer caso
de emergência. O ponto escolhido
foi a ala esquerda da 7* compa-
nhia.

São estes os componentes do
pelotão "Unidade Brasileira":

«Commandante Alarico Paranhos
Ferreira, alumno da Escola de Re-
serva Auxiliar, sargento Oscar
Gilson, soldados drs. Heitor Sou-
ra Filho, Tasso Costa Filho, Oro-
simbo Loureiro Junior, Pedro do
Mesquita, Julio César da Fonseca,
Lauro Augusto da Silvr, jorna-
listas Antenor Magalhí*.*s, Serra-
no Caminha, João de Mattos, Car-
llno Bacello, M. Pinto, Mario Lei-
te de Oliveira, ex-alumno Osirlo
Coelho, Prudente Corrêa, Luiz
Eyer, Benedicto Veras, Edmundo
Seixas. João Martins, José Gi-
Uson, Juruâ Leite, Hyder Corrêa
Lima. Boanerges Pereira, Fortu-- ---'--• "-'— " Fi-

gem delirantemente acclamados
pelo povo, que se estendia, em
alas, pelas ruas.

Assim aconteceu em Cascadu-
ra. no Meyer, em Riachuelo, no
largo do Maracanã, na praça 11,
na rua da Carioca, na Avonida
Rio Branco.

Havia pressa em chegarem ao
hotel. Os autos que compunham
o cftiiejo como que não corriam.
Voavam. Para tristeza da popu-
lação, que, â passagem do landau
om que seguia o orador, o po»
lltioo, o revolucionário, se não
cançava de agitar os braços, em
adeuses, aos gritos de "viva Os-
v/aldo Aranha! Viva o Rio Gran-
do do Sul. Viva o1 Brasil!"

No Gloria
Pouco depois de oito horas da

noite, o sr. Oswaldo Aranha che-
gava ao Hotel Gloria. Seguiam-*
no o sr. Llndolpho Collor e o
tenente Hecollno Carcardo.

Poucas pessoas, parentes o
amigos, os acompanharam aos
respectivos apartamentos.

Pudemos, nesse Ínterim, ouvir
o sr. Llndopho Collor, numa en-
trevlsta que publicamos em ou-
tro local. Procurámos falar,
tan|bem, ao sr. Oswaldo Aranha.
Nesse Instante, porém, o capita?
Binna Machado, em nome da
Junta Governativa Paoificadora,
o vinha convidar, em nome do
governo provisório, para uma
conferência em palácio.

O sr. Oswaldo Aranha seguiu,
immediatamente, para o Cattete.

A visita do sr. Oswaldo
Aranha i Junta

Governativa
Seriam cerca de 9 horas da noi-

te de hontem, quando, em carro
de Estado e em companhia do
general Pantaleão Telles, que foi
esperal-o, ao desembarcar do
avião no Campo dos Affonsos,
como representante da Junta
Governativa, chegou ao palácio
do Cattete o sr. Oswaldo Ara-
nha.

O presidente do Rio Grande do
Sul foi recebido, á porta do sa»
lão dos despachos quo dâ para o
Jardim Interno do palácio, peloB
generaes Tasso Fragoso e Menna
Barreto e»o almirante José Isalas
de Noronha e por muitos outros
officiaes e tambem polo ministro
do Exterior, sr. Afranlo de Mel-
lo Franco, que se achava, no
momento, em palácio.

A palestra que o sr. Oswaldo
Aranha teve com a Junta Go-
vemativa durou cerca de vinte
minutos e não teve nada de se-
creta, porquanto se verificou â
presença de não poucas pessoas
que, delicadamente, se conserva-
ram ã distancia. Mais ainda,
como nos informou o general
Malan d'Angrogne, a ida do pre-
sidente do Rio Grande do Sul ao
Cattete não foi mais do que uma
visita de cortezia.

Antes de deixar a sede do go-
verno, o sr. Oswaldo Aranha
conversou, tambem, com outras
pessoas que ali se achavam e
mais demoradamente com o mi-
nistro Afranlo de Mello Franco.

Com as mesmas demonstra-
ções de sympathia com que foi
recebido, o Br. Oswaldo Aranha
deixou o palácio do Cattete acom-
panhado do capitão Pinna Ma-
chado, official de gabinete da
Junta Governativa e por outras
pessoas.

A massa popular que se pos-
tava ante o palácio, ovaclonou-o,
delirante, â sua chegada e á sua
partida do palácio.

Onde se acha o sr. Getulio
Vargas

Entre 6 1|2 e 7 horas da noi-
te, numeroso grupo de civis ar-
mados de lâmpadas e pedaços de
madeira dirigiu-se para o posto
policial de Inhaúma, no intuito
do atacal-o.

À' appróximação da turba, fu-
giram os soldados da policia,
deixando o predio completamen-
te abandonado.

Os populares invadiram-no-Ira-
petuosamente arrebentando as
vidraças, quebrando movei» o
atirando oa destroços â via pu-
blica.

Depois, erguendo na rua uma
pilha enorme de trophaos> jun-
tamento com os colchões o ca-
mas do posto policial, a massa
cnthusiasmada ateou-lhes fogo.
O incêndio tomou proporções
assustadoras, ameaçando com-
municar-se âs casas adjacentes,
devido â facil combustão do ma-
terial amontoado.

Os Bombeiros do Meyer, avi-
sados do oceorrido, partiram in*
continente para o local, conse-
guindo em poucos minutos ie-
bellar as chammas.

Os acontecimentos em
Botafogo

Victima da mesma intriga cri* ,
mlno3a dos perturbadores da or- J nato Provinciall, Heitor S
dem, o 3." regimento de infan- j lho, Esmeraldino Pereira de
taria, sob o commando do gene-) Abreu, Jayme Cordeiro, Pedro
ral de divisão Cyro Daltro, saiu: Luiz de Andrade, "Wellington Car-
ao encontro da policia, dirigtn-! mo. Octavio Soares, Walt.emnr
do-se para o quartel do 2.* bata-
lhão, â rua Sâo Clemente, on-
do se travou ligeiro tiroteio, de
que resultou, sair ferido um of-
ficial- du reserva da 1.* linha,
que se acha hospitalizado.

No Arsenal de Guerra

«Caetano, Wiltam Francisco, Li-
r.o Silva, Zacuto Lisboa e Carlin-
do Faria.

TÔNICO SEXUAL MASCULINO
Elixir tônico Moinicko

Cnpsnlns tônicas Mclnicko
Composição: acanthea virllls,

turnera aphrodislaca, phosphoro
Não íoi menos o tumulto no j e extracto orgânico testicular.

Arsenal de Guerra, onde cerca de j _\' venda: Drogaria Berrlni.
600 operários invadiram a casajsete de Setembro, 81 e Drogaria
de armas, dispostos a defender ajpacheco & rua dos Andradas.
obra da revolução. (D 24336)

Respondendo, ligeiramente, fts
poucas perguntas que, no Glo-
ria, lhe pudemoB fazer, dada a
escassez de tempo, disse-nos o
sr. Oswaldo Aranha da excellen-
te viagem feita de Porto Alegre
ao Rio.

O avião estacionou, por duas
horas, em Santos, onde vivas ma-
nifestações de sympathia lhe fo-
ram tributadas.

Ali — declarou o presidente
rlograndense — o povo se mos-
trou como numa verdadeira al-
lucinação pelo general Isidoro.

E o sr. Getulio Vargas? —
fizemos.

Ah! O Getulio ficou em
Ponta Grossa. Está radiante,
como todos, pelo exito da Revo-
lução.

Tel-o-emos, breve, no Rio.
Um 'hakeshand* poderoso e,

logo depois, a comitiva seguia pa-
ra o Gloria.

O DR. AGENOR DE
ROURE NA PASTA

DA FAZENDA
A Junta Militar nomeou interl-

namente o ministro do Tribunal
de Contas, dr. Agenor de Roure,
para o cargo de ministro da Fa-
zenda.

O novo titular escolheu para seu
secretario o dr. Eduardo Américo
de Faria, 2." escripturario daquel-
le Tribunal e nosso collega de im-
prensa, e para offiojaes de gabi-
nete o bacharel Paulo de Lyra
Tavares e Milton Barbota Gonçal-
ves.

O dr. Agenor de Roure assumiu
hontem as suas novas funeções.
S. ex. conservará em seus postos
todos os chefes dõ secç&o.

0 "S. Paulo" está soffrendo
reparos na Bahia

O couraçado "São Paulo", que
daqui sairá, com destino ao nor-
te, pouco antes de estallar a revo-
lução está na Bahia, soffrendo te*
paros, não se sabendo no Ministe*
rio quando elle voltará ft Guana*
bara.

O que diz a nossa embai-
xada em Paris

Pari», 26 (Havas) — Uma nota
na embaixada do Brasil, commu-
nlcada hoje ft imprensa, declara
que o governo provisório mantém
todos os compromissos flnanoel-
ros assumidos no_exterior.

OS ACTOS OFFICIAES
DA JUNTA

Recebemos a seguinte nota of-
ficial:"A Junta Governativa Provi-
soria quer que a Nação fique
constantemente informada dos
seus actos, evitando, deste modo
a divulgação de noticias tenden-
ciosas, contrarias aos seus propo-
sitos, isto é. aos intuitos pacifica-
dores dos que sa empenharam no
movimento de 24 do corrente

Assim, e para que se não perca a
seqüência das suas deliberações,
recapltula, aqui, tudo quanto ha
feito, atê agora, e promette con-
tinuar a dar publicidade de sua
acção, no propósito de tornar ef-
fectiva a concórdia da familia
brasileira, de apagar resentimon-
toB perturbadores da cooperação
sincera e efficiente de todos os
bons patriotas, na obra de paz e
de realizar os lídimos ideaes dos

'¦lações Exteriores.
Ministério do Interior e Justi-

ça:
Nomeando: o ministro do Exte-

rior, dr. Afranlo de Mello Franco
para responder pelo expediente
da Justiça, até ser nomeado o
respectivo titular; o major Va-
Itntim Benicio da Silva, para o
cargo de secretario geral da Jun-
ta Governatíva; o major Augus-
to Barbosa Gonçalves para as
funeções de director da.Secreta-
ria da Presidência; os' capitães
Pery Constant Bevllacqua, José
Bina Machado, Raphael Danton
Teixeira e Ignacio José Verlssi-
mo, officiaes de gabinete da Jun-
ta Governativa Provisória; o co-
ronel Bertoldo Klinger para o
cargo de chefe de Policia do Dis-
tricto Federal e o general Des-
champs Cavalcanti, para o cargo
de commandante da Policia Mili-
tar do Districto Federal,

Ministério da Guerra:
Nomeando: O general de briga-

ga José Fernandes Leite de Cas-
tro para o cargo de ministro de
Estado da Guerra e o general de
brigada Firmino Antonio Borba
para as funeções de commandan-
te da Prlme)ra Região Militar.

Ministério da Marinha:
Nomeando: O contra-almirante

José Isalas de Noronha para
exercer o cargo de ministro de
Estado da Marinha, cumulativa-
mente com as funeções de mem-
bro da Junta Governativa.

Ministério dá Agricultura:
Nomeando: O dr. Paulo de Mo-

raes Barros, para o cargo de ml-
nistro de Estado da Agricultura,
Industria e Commercio.

Ministério da Fazenda:
Nomeando: O dr. Agenor de

Roure para p cargo de ministro
de Estado da Faznda; o dr. José.
Joaquim Monteiro de Andrade
para exercer o cargo de presi-
dente do Banco do Brasil.

Ministério da Viação e Obras
Publicas:

Nomeando: O ministro le
Estado da Agricultura, dr. Paulo
de Moraes e Barros para respon-
(ter pelo expdiente do Ministério
da Viação e Obras Publicas, em-
auanto não for nomeado o respe-
ctivo titular; o engenheiro Con-
rado Miller dos Campos para as
funeções de director da Reparti-
ção Geral dos Telegraphos e o en-
genheiro Luiz Carlos da Fonseca
para o cargo de director da Es-
trada 

"Se Ferro Central do Bra-
sil.

Declarações do sr. Vital
Soares em Lisboa

Ushõa, 28 (U. P.) — O sr. Vl-
tal Soures, entrevistado aqui pe-
la United Press, declarou ter es-
tado alheio aos assumptos do
Brasil, em conseqüência da sua
cura de repouso absoluto em
Monrmorenoy. Somente a bordo
do "Alcântara" teve conhecimen-
to da revolução no Rio de Janei-
ro, resolvendo por isso ficar nes-
ta cidade, aguardando a solução
da questão politica Oü as indica-
ções dos seus amigos para prose-
guir a viagem. Se o Parlamento
for dissolvido, nada terá. que fazer
no Rio de Janeiro, e assim segui-
rá para a Bahia, afim de dirigir
os seUs negócios particulares.

O sr. Vital Soares acha-se ex-
tremamente abatido. Acompa-
nham-no um Irmão e um cunhado.

Os americanos confiam
na estabilidade eco-

nomica do Brasil
Nova York, 26 (U. P.) — O

'•New York Sun" Informa que a
opinião publica acompanha com
grande curiosidade os aconteci-
mentos do Brasil, mas éstft con-
Vencido que a estabilidade eco-
nomica e flnancira do paiz não
será affectada.

REASSUME O CARGO 0\TIZtd™°-

Em Paris confia-se no
restabelecimento da

normalidade no
Brasil

Paris, 26 <U. P.) — Nos melou
autorizados, prevê-se que a nor-
malidade na vlda brasileira será
restabelecida rapidamente, sallen-
tando que as finanças internacto-
naes reagiram ft revolução menos
nervosamente do que era de espe-
rar, principalmente porque o go-
verno provisório se comprometteu
a respeitar as dividas internado-
naes.

Não se acredita aqui que a po-
litica nacional venha a ser funda-
mentalmente affectada. Espera-
se que a França reconhecerá o
novo governo sem grande demo-
ra. Soube-se que á Frahça entra-
rá logo em entendimento com a
Inglaterra sobre 0 assumpto.

0 primeiro 
"Diário Official"

depois da victoria da
revolução

O "Diário Official", antes da
victoria da revolução, nâo clr-
culava ás segundas-feiras. Hon-
tem, porém, o orgâo do governo
appáreceu, e pela primeira vez
'depois da depoBlçSo do passado
governo. Nelle vem publicado o
primeiro decreto da Junta Govér-
nativa, que é o que mandou dea-.
Incorporar ob reservistas convo-
cados*

0 que se passou na Inten-
dencia da Guerra

A's primeiras horas da manhã
do histórico dia 24, a Intendencla
da Guerra foi invadida pelo ge-
neral graduado Alcântara, antigo
chefe daquelle estabelecimento
militar, que se fazia acompanhar
de algunu ofíiclaea.

Dirigindo-se ao general Fellppe
Xavier de Barros, aotual chefe
da referida Intendencia, deu-lhe
voz de prisão, conduzlndo-o á Sua
residência. VlngaVa-se, assim, dos
actos do seu suecessor que con-
trariavam a sua orientação ali
Imprimida. Não contente com esse
proceder, o general Alcântara
submetteu a família do seu des-
affecto a uma sério de vexames
e preoalços, Inclusive á lnterru-
pç&o do seu telephone.

De posse da Intendencia, o meB-
mo general graduado poz e dis-
poz como quiz e entendeu, den-
tro do estabelecimento, até que
o facto veiu a chegar ao conhe-
cimento da Junta Governativa.

Immediatamente, attendendo aos
méritos e aos serviços do gene-
nal Xavier de Barros, a Junta
providenciou para a sua recon-
ducção As funcçõeB que vinha
exercendo, até á manhã de 24 de
outubro, mandando, tambem, que
o general graduado Alcântara
explicasse, por oscrlpto, as razõos
que determinaram a sua att!-
tude.
A posse do ministro da

Viação
A's 2 horas da tarde de hon-

tem, assumiu a direcção da pas-

Determinou o novo ministro,
em primeiro logar, o restabele-
cimento de todos os serviços de
viação, que se achavam^ Inter-
rompidos.

A seguir, providenciou no sen-
tido do sor aventada ft Junta,
Governativa a restituição ft ad-
mlnistraç&o de Minas, db trecho
da Rede Sul-Mineira, oecupado
pelo governo deposto, e a exone-
ração do engenheiro Adolpho
José Moreira de director da mes-
ma.

O dr. Moraes e Barros no-
meou seu secretario O sr. Alcy-
des dé Figueiredo Medeiros, che-
íe de secção da' Inspectoria de
Navegação.

A'8 S 1|2 horas da tarde, o
dr. Moraes e Barros retirou-se,
dirigindo-se para o Ministério
da Agricultura cuja direcção
provisória tambem lhe foi con-
fiada.

A prisão do general Ferreira
da Cunha em juiz

de Fóra
liilz de Fóra, 27 (Do nosso cor-

respondente) — Foi preso hoje,
nesta cidade, quando se propunha
a promover uma festa de entre-
ga de cadernetas de reservistas,
usando para tanto o nome do co-
ronel Aristarcho Pessoa, o gene-
ral Ferreira da Cunha, que aqui
se celebrizou ao lado do prestis-
mo, organizando uma "Legião
Brasil", para combater a revolu-
ção.

Ò SR. WASHINGTON
LUIS CONTINUA

PRESO
O sr. Washington Luís conti-

núa preso nò forte de Copacaba-
na. Hontem o presidente deposto
foi examinado pelo professor Mi-
guel Couto.

DIÁRIO DE NOTICIAS
Tendo o dr. Diniz Junior, actual

director da Fazenda Municipal,
deixado a direcção dos nossos 11-
lustres collegas do "Diário de No-
ticias", assumiu o cargo de re-
dactor-ehefe do tnesmó matutino
o dr. -Agrlppino Nazareth.

Retornaram de uma missão
a São Paulo

Chegaram hontem, pela manhã,
de São Paulo, onde foram em mis-
são da jRevolução Paoificadora: o
1° tenente aviador Altamlro e
mais tres companheiros da Esco-
la de Aviação.

EBtes officiaes apresentaram-se
ao titular da pasta da Guerra.

regresso dos presos poli-
ticos de Juiz de Fóra

A todos os presos políticos que
se encontram em Jülz de Fora o
director da Central do Brasil de-
terminou ao chefe da estação Dom
Pedro II que forneça passes gra-
tis para esta capital.

Regresso de tropas
Procedentes de Marlano Proco-

pio, Barra Mansa e Barra do PI-
rahy, chegaram a esta capital,
ante-hontem, dois regimentos do
Exercito. Os trens especiaes de
Marlano e Barra Mansa chega-
ram respectivamente fts 10 e 24
horas da manhã e ás 5 horas da
tarde e o de Barra do Pirahy, â

hora e 16 minutos da tarde, em
Alfredo Mala, onde ás tropas des-
embarcaram.

O Batalhão Naval
Tambem desembarcou hon-

tem, âs 5,10 horas na gare de
D. Pedro II, o Batalhão Naval,
que so encontrava em Jülz de
Fora, e que para ali partira ha
dias, afim de engrossar a columna
do governo deposto,

Uma circular do dr. Luiz
Carlos

O dr. Luií Carlos da Fonseca,
nomeado, conforme antecipam .*«.
pela Junta Governativa, para o
cargo de director da Estrada de
Ferro Central do Brasil, expediu
a todas as divisões e chefes de
serviços, a seguinte circular:
"Nomeado, em data de hontem,
pela Junta Governativa, director
da Estrada de Ferro Central do
Brasil, tenho a honra de commu-
nlcar-voB qüe ehtrei em exerci-
cio dás minhas noVas attribui-
ções, Bciente e consciente de que
a cooperação do pessoal desta
oasa continuará honrando as suas
tradições de respeito â ordem, de-
dlcação ft causa publica e amor ao
trabalho. Communico-vos, egual-
mente, que. o sr. capitão de arti-
lharia, Llma Câmara, director ml-
litar da Estrada, continuará a
hohral-a com a Bua direcção na
esphera própria da sua actlvida-
de".

Chegaram a S. Paulo, pro-
cedentes de Itararé, offi-

ciaes revolucionários
Sâo Paulo, 2T (A. B.) — Pro-

cedentes de Itararé, chegaram es-
ta manhã officiaes revoluciona-
rios, que se acham hôspedadoB no
Hotel Esplanada.

Eseés officiaes Bão enviados pe-
lo Estado Maior Revolucionário
com a missão de se entenderem
coin ob membros do Governo Pro-
visorio de São Paulo sobro o alo-
jamento de um columna, prestes
a chegar aqui nestas 24 horas.

Os tenentes Epiphanlo PUblio
Barbenhá e Osmàrió Ribas, que
faziam parte do Estado Maior da
vahguarda das tropas gaúchas em
operações noa HmlteB sul do Esta-
do, estão encarregados dessa mis-
são, sendo que o tenente Ribas
veiu commandando o pelotão
de soldados gaúchos que acompa-
nharam oa officiaes até Sâô Pau-
lo.

O gesto digno do sr. Po-
lybio Ribeiro

Apresentando-se ao director da
Central do Brasil, o sr. Polyblo
César Ribeiro, ajudante de In-
tendente da Estrada, prestou es-
olttrecimentos, explicando que a
rommlssão de compras da qual
laz parte, se compõe dos srs.
.iorgo Franco, Ignacio Pereira e
Mario Lemos. Na tal commis-
são o sr. Polyblo apenas pro-
cessa, sem quaesquer Interfe-
rencia, sobre valores, examlnan-
do e conferindo pedidos e con-

ANTIGO DIRECTOR
DOS CORREIOS

Reassumiu hontem b exercício
de suas funeções o sr. Severlno
de Lucena Neiva, director geral
dos Correios.

Ao meio dia chegou aquella re-
partlçãi, o sr. Severlno, que logo
se dirigiu para o seu gabinete.
Ahi, já se encontrava o 1." tenen-
te da Armada Henrique Baptista'
de Oliveira que, em nome dos ge-
neraes Tasso Fragoso e Malan
d*Angrogne, reintegrou aquelle
antigo funccionarlo no cargo fle
director. Por e»*a oceasião houve
grande tumulto, tendo o sr. Mon-
teiro Guedes, director provisório,
declarado que ali tambem estava
por ordem da Junta Militar.

Não punha, porém, duvida «»
acatar, a ordem què o alludido bf-
ficial dava, para se afastar do
cargo, pois o seu desejo era tão
somente pugnar pela causa da re-
volução.

Rictrou-se, depois, o Sr. Guedes,
tendo o sr. Severlno rewbldo dos
funecionarios uma grande mani-
festação de apreço.

O dia de hontem em São
Paulo foi de tramiuil*

lidade
S. Poulo, 27, (A. B.) — Ama-

nhã e a tarde, do hoje transcor-
reram calmas. Com as sensa-
cionaes noticias, publicados pelos
jornaes, de que estão chegando
a esta cidade as primeiras tro-
pas libertadoras, a população ln-
teira voltou a afluir fts ruas, to-
mada de grande enthusiasmo e
muita curiosidade sympathica
pelos combatentes sulistas.

. O centro da capital apresenta
aspecto festivo, tendo jâ o com-
mercio reaberto suas portas. Ob.
edifícios embandelrados conser-
vam as janellas abertas * exhi-
bem nos terraços uma multidão
que espera o desfilar das tropas
gauohas.

Nas ruas o transito, agora ft
noite, vae ee tornando difficil, A
multidão aflue de todas as par-
tes da cidade. Todos querem ver
passar soldados do Sul, que vêem
èm Jornada heróica confraternl-
sar com o soldado paulista, com
O soldado mineiro, com o soldado
carioca e oom os soldados do
Norte.

Vae ser restabelecida a
sala de imprensa da

policia
Hoje, âs 10 horas da Manhã,

o chefo de Policia, coronel Klln-
ger, reunirá, em seu gabinete, to-
dos Os representantes de jornaes
que trabalham junto â sUa re-
partição e outros jornalistas que
desejarem tomar parte na reunião,
afim, de trocar idéas com todos,
procurando estabelecer um maior
contacto entre a imprensa e a
sua chefia naquella dependência
da administração. Será restabè-
lecida, hoje, a sala de imprensa
que antigamente ali existia e os
jornaes poderão obter, doravante,
todas as informações que deseja-
rem da policia.

A censura na imprensa estft
suspensa desde o dia em que a
revolução se tornou victoriosa.

O gabinete do director
da Central do Brasil

Embora não tenha ainda or-
ganizado o pessoal de seu gabi-
nete, o dr. Luiz Carlos resolveu
mandar passar a funecionar no
Beu gabinete o dr. Pereira da
Silva, funccionarlo da Central do
Braail.

Foi preso, em São Paulo, o
sr. Sylvio de Campos

São Puulo, 27 (A. B.) — Em
um dos apartamentos do edifício
Onze de Agosto, aqui, foi preso
hoje o sr. Sylvio de Campos,
que seguiu directamente para a
Policia Central.

0 noro commandante da
4a Região Militar

Jul» ãe Fóra, 27 (Do nosso
correspondente) — O coronel
Sousa Filho tomou posae da 4*
região Revolucionaria do Exerci-
to, com sede nesta cidade, flcan-
do o coronel Aristarcho Pessoa no
commando das forças revoluclo-
narlas.
O DIRECTOR DA SE-

CRETARIA DO Mt
NISTERIO DA

VIAÇÃO

A reunião reattttA» nft
Bahia para a «HfflgiMíi--**

ção do governo
Balda. 27 (A. B.Y — A convite

do general Juarez tavora,.reali-
zou-se fiB 9 e mela hora» fla Itbl-
te passada uma Importante re-
união no Quartel General, para o
fim de *• lndloarem nomes ao
imvwwo <âo Estudo * aos «*<eos
de secretários do governo o pre-

ft c&nvite do teiMà woiuelonn*
rio, -o arcebispo jprimaa, d. Au-
gusto Álvaro da Sllya, o fltóèm-

te £> Stipettor ttrRMNd ««**
ça, os desembargadoresuEtó*ul«
ponde, Monteneg», Jtt«ftte|\ A\tt3f
Goralttie, Lutz Baweto Filho il*-
la Associação Cúitotercijl). «
professores Augusto VlâMUi, Ber*
íiardmo «de Sousa. «» Awhlm»des
Gonçalves, directores respectiva-
mente dtt IfccUldàde ** MeMUna*.
Faculdade dfc tfítUto * Escola de
BngWihWla, «s lv8l*i*ei.ttnt«l de
varias associações de cia*», re-
presentanwis d* ímptw*; eMm
de outras «pessoas^U* dittlnett&o.
Entrti os jornat* dft eldMf, «*«?•
va a «Tarde", reprewntftfla peto
seu redactor «polltleo, tt> wen-
cesiâu Gallo. t* _^

Abertos OB trahalhô», 0 gMw*
ral Tavora «sxpllceu os fins da
reunião, frisando <H» * Bahift
precisa de um governador hones-
to, esclarecido e tolerante. A re-
união devia íaaer Indicações ne«a»
bp «sentido. Cada um dos pr«s«h-
tes podia «wmtfestar-W «pelo ««su
voto para, a melhor" «colha.

Flzeram-ee entto WKHcaCoes
varias, apparecèndd alguns no>
mes mais votados. Os resultafloe,
que depois se divulgaram, foram
os sêgumtesi ^rr-

Para governador? J« J» Bwom.
Moniz Sodrt.« teheral Freitas»

para seoretarlo «do Interior:
Lauro Villas Boas, Lustosa Am*
gão e Borges d* Barros; •

Pai* Bisoretario da Vlaç«açl
Freitas Guimatfies, Jayme Gui-
marães e Gama Abreu i

Para sèctetarlo da FaseítBfti
Correia de iíeneíes, JOSS Carlos
Barreto; e Antonio Beabrai

Para prefeltot Leopoldo Ama*
ral, Archimedes. Gonealves • AU*
gusto Vianna^

Depois destas indicações, o
òommandante supremo das Poiv
ças Revolucionárias do Norto de-
clarou que, feita essa primeira
manifestação, competia agora, ft
imprensa manifestar-se a respei-
to dos candidatos apontados, ten*
do-se principalmente em viata OS
critérios da honestidade pessoal e
funcclbnal, capacidade de traba-
lho e gráo de tolerância ft altura
dè harmonizar os espíritos, oon»
fraternizar as facções poltUoas t.
garantir a tranqulllldade de todos
os cidadãos.

O general Jtiareí Tavora íoi
sempre multo applaudido, tendo
aa suas palavras oausado excel'
lente Impressão.

À reunião terminou pouco de-
pois das 11 horas da noite.

Para governador, o nome mais
votado foi o do sr. J. f. Seabra,
seguindo-se o do sr, Moniz Sodré
om segundo logar e o do general
Freitas em terceiro,

O general Tavora ficou de deci»
dir mais tarde, depois de ouvir a
critica da opinião publica o da
imprensa e de todas as classes so-
bre os tres nomes indicados, «fim
de eBCOlher dentre slles. '

TODA Â MARINHA EM ABSO-
LUTA CALMA

0 que nos disse o comman*
dante Bnrlamaqui

O movlmèhto reali-sado, hontem,
nesta capital, hãô tèVô a menor
repercução no Ministério da Ma-
rinha.

Estivemos, ao cair da holte na»
quella dependência da administra-
ção, e, em palestra, com o còm*
mandante Augusto CèzâT Burla-
maqul, íômos lhíowtiadbs, segura*
mente, da completa calma reinante
em toda* a cbrporâçao da Armada
nacional.

Como falássemos, dá manifesta*
ção -communista que parece ter
norteado o movimento hontem ve*
rif içado, aquelle ofílclâl, eheto do
gabinete do ministro concordou
em que realmente parecia ter sido
obra dos communlstflB, acerescen-
tando, porém, que a nossa Mari*
nha estava livre dè ser agitada
pelas idéas russas,

A nossa classe •**- prtisegulu

sô procura servir bem a nnção otemos consciência do que estaníbi
cumprindo o nosso dever.

A União Operaria dos Estiva»
dores solidaria com a

situação
KBteve, hontem, no Mlnlaterlo

da Marinha, a directoria rta União
Operaria doí Estivadores, qU9'foi declarar a sua solidariedade
com a nova situação dominante

O commandante Burlamaqui re»«eèbèU-a dè pê e a directoria aa.ijüèlla forte aggremiaçâo pouco sedemorou nnquelle Mlnlmoi-io.

NO MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA

t> Ht. Gabriel Bernardes, qU9vinha desde a victoria da revolu.
£ãò, «torcendo o cargo do mlnla-
tt* Interino da pasta da Justiça
deixou no sabbado ultimo o exer-
cicio déss© tiatgo, passando aresponder pelo expediente da
mesma pasta, conforme resolução
da tíunta Governativa, até o re.
gresso do dr, Ariosto Pinto, esco-
lhMO para dirigir definitivamenta
0 mesmo Ministério.

Ante-hontem, domingo, ao melo
dia o dr. Gabriel Bernandes com-
paítts&tl ao Ministério da Justi-
ça, passando a pasta ac dr. Ar-
thur Oblno, representante do dr,
JiellO Franco. Bm seguida, o dr!
Bernardes retirou - so, eendo
acompanhado pelos funcclonarloi
qu«- servaram no seu gabinete,
dr. Luiz Augusto de Drummond
Alves e dr. Cleantho Jiquiriçá.

A' noite, O dr. Mello Franco es-
teve no Ministério da Justiça,
acompanhado de vários amigos,
aeslgnando o termo de posse e,
cm seguida, communicou-so pelo
telephone oom o dr. Antônio Car»
los, que se acha em Barbacena,
communicando-lhe que havia as-
Sumido a mesma pasta,

COMO FICOU NOVAMENTE
<X>NflTÍTUIDO O GABINETE

O novo titular da pasta da Jus*
tiça, dr. Ariosto Pinto, antes ds
partir para o sul, organizou o seu
gabinete do seguinte modo:

Para o logar de director geral
dc gabinete íoi escolhido o dr,
Arthur Oblno, partldor do fOro
do Dlstrloto Federal e que serviu
oomo seoretarlo do dr. Carlos Ma»
ximiliano, quando ministro da
Justiça, no governo do marechal
Hermes da Fonseca.

Para os diversos cargos de oi»
ficiaes de gabinete foram convi»
dados e acceitaram o dr. José de
Araujo Cbutinho, chefe do secção
da direotoria de Justiça; dr. Ju»
lio Auler, 3o official da direotoria
do Interior; dr. Fablo Nelson de
Senna, S' official da directoria ds
Justiça; Pedro do Amaral Paliei
1» offlolal da directoria de Con*
tabllidado.

Todos esses funecionarios as-
sumiram ante»hontem os respecti-
vos cargos.

A sala dc imprensa da
Central do Brasil

O direotor da Central do Bra-
sil determinou o restabeleclmen-
to da antiga sala de Imprensa
junto ao seu gabinete, que este-
ve, oecupada pelo estado maior
do oorpo auxiliar ferroviário,

O novo chefe de tracçâo
a vapor da Central

do Brasil
Assumiu a chefia de tracçâo

a vapor da 4* Divisão da Cen-
trai do Brasil o dr. Victor
Tamm.

O sub-director militar «
locomoção da Central

do Brasil
Designado pelo director dá

Central do Brasil, assumiu o
cargo dè sub-director militar da
4* divisão (Locomoção) o tenen»
te do Bxérolto Ruy Santiago,

Uma nota official sobre o
governo de São Paulo

Tendo cessado oa motivos qus
determinaram que o general
Hastimphilo de Moura assumisse
o governo de S. Paulo, aquelle
Offlcal, póf ordem da Junta Pa-
clflcadora, passou a presidência
daquelle Betado ao dr. Francis-
cô" Antonio de Almeida Morato.

Reassumiu as funcçSes de dire-
ctor geral da secretaria da Via-
ção e Obras Publicas o dr. Alber-
to Blolchinl, que se conservava
afastado daquelle cargo desde o
inicio da administração Victor
Konder.

Renunciou o presidente
do C. R. do Flamengo
Em meio ao movimento revolu»

cionario ora vlctorloso, a directo-
ria do C. R. Flamengo, em offi-
cio ao então ministro da Justiça,
poz ft disposição do governo, como
ja o havia feito 0 Fluminense
F. C, as suaa dependências.
.Como essa attitude da direotoria
òo Veterano club rubro-negro pro-
vocasso certos rumores em Beu
corpo social, o sr. Manoel Joa-
quim de Almeida vem de renun-
ciar ft presidência do mesmo, se-
gundo se verifica do officio qüe
dirigiu ao demais companheiros
de administração e que é o se-
guinte:"Exmo. er. vice-presidente o
mala directores do Club de Rega-
tas do Flamengo. Tendo,a dire-
otorla do nosso querido Flamen-
go, em sessão de 14 do corrente,
unanimemente resolvido offere-
cer susb dependências ao goVèr-
no, e tendo sido a redacção do of-
ficio feita pela Secretaria, no dia
Immediato, dia ém que o dito of-
ficio foi levado ao meu esorlpto-
rio para ser por mim assignado,
na qualidade de presidente do
club; e tendo surgido na impren-
sa, sob anonymato, publicação
contra a minha pessoa, attingindo
tambem a firma de que faço par-
te, venho por este, fazendo ques-
tão de que seja bem esclarecido
que na oceasião dessa sessão eu
oonsultei, se não iria ferir ob es-
tatutos e que em resposta, me foi
dito pelos demais directores que
não, pois que não se tratava de
defender uma facção política e
sim offereclmento das dependen-
cias do Club, por se acharem jun-
tas do palácio Guanabara, e que
outros clubs nas mesmas condi-
çíes tinham Idêntico offereclmen-
to — ficando assim estabelecido
que o referido officio foi conse-
quencia do acto de toda a directo-
ria do club — venho por este, re-
pito, e em virtude das publica-
çoes lacima referidas, renunciar
ltrevogavelmente o cargo que oc-
cupo de presidente do Club de Re-
gatas do Flamengo. ¦

Fazendo votos pelo engrandeci

IIAKW VEZEf'A LHO *Mjj$ffi
¦ Sua neurasthenia . falta üe memória, in>'ò.mnÍa,
excitabiliuaoe. seú exciotamento «mervo>ò:ietcr.
V. Í>A. O •> DEVE A'PERDA DIÁRIA DE .PHOPHATO,**.. '*•;*".

¦'¦¦'' >UB$TITUA-0> TOMANDOi;'.'

PHYTINA "CIBAÍ
PFRüUNTE AHU MEDICO É PEÇA PROSPECTO EXPUCATÍVO/À.
PHODUCTO>*'CIBA : c<*ixa doSTAL 2 57, Rió*DÉVÀNEI«%

. a'vi:noa'f;m roo as as boAS pharm'ACÍaí>.:

Unico» representantes: HEIUI, SCHTJUECK A Cln.

A VIDA SOCIAL
Um sello

Ba um grande numero âe pe>-
toas que levam multo a eêrio a*
collecções de sellos e acham, mes-
mo, nisso um prazer especial. A
collecção âe tellos é uina «nonto,
om um vicio como outro qualquer.
Quando a gente se hahitúa ndo
ha mais maneira de no* libertar-
mos. Ha gente que gasta em
sellos verdadeiras ' íortunae. E
ha muitos que só sentem não te-
rem mais, para mate gastarem.

Ainda agora eètâ te realtaando
em Berlim mito Exposlç&o Mun-
dial de fíelloí. Essa exposição tem
attraido, de todas at partes do
tíiundo, milhara* de visitantes. E'
uma coisa extraordinária.

O que ha, porém, de mais curió-
to na mesma e o que esti pro-¦oocando molde curiosidade, é um
sello do Guina irltatinlca. üm
sello que é unico no mundo.

No meio do século passado,
(conta um chronista) escolares
americano* enviaram um lote de
sello* a negociantes europeus. Em
uma dessas remessas achou-se
um sello vermelho, muito batido
e todo machucado. Oomo cllc não
constasse, entretanto, em nenhum
catalogo, ninguém o quti e fitou,
por completo, atandonado.

E' quando, o acaso Intervém.
Não te sabe como, o tello /oi
parar dt mãos de um collccclona-
dor allemão Philip vúH Ferrari.
Ferrari teve uma idéa. Avaliou-o
em 600 marco* e o fe* incluir no*
almanacks phllateltcot.

E' este "umslnho* gus e*td fa-
eendo furor, egora, na Exposição
de Berlim. Pelo seu appareoimen-
to, os colleccionadores, aguçados
por Ferrari, pueeram-se em eam-
po e nâo conseguiram, de modo
algum, encontrar outro sello se-
melhante. Quando elle morreu, o

mento cada vez maior do querido sello veiu d. leilão. O rei da ln-
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ídaterra deu um grande lanes,
lia» um americano, mais dccW!-
do, avançou:
,.— 250.000 franoos!

O rei reeuou e o amerlcono
venceu.

E' o tetlo que se acha, nesle
momento, em Berlim, visto, admi-
rado e âesefado de um milhão i*
pessoas...

JOAO JOSE'

Dr. RodoIpfio"Íos"etti S*
do Collegio Americano rto Clrur*
glBes, da Sociedade Allemã "•
Cirurgia e do Collegio Brasilei»
ro de ClrurglBes — Ex-Assisten»
te dos HoBpitaes de Berlim a
Rio de Janeiro — Especialidade*
Cirurgia abdominal e thoraclca.
Vlae biliares e urinarias. Appcn-
dicites. Hérnias. Tumores, etc.
— Cons,: Trese de Maio, 44 — •
áB « h*. Tel. 2-1000. .

-®-
Assembléas

Realiza-se hoje, em segunda convoca*
çSo, a assembléa geral i-ara a refornu
do» estatutos do Centro Pernambucano,
A Sessão será ís 3 horas, na sede »
ciai, í rua Uruguayana n. 11, Io a"11"'

CORA DAÔ TUBERCULOSES
E BA ASMA pela vaccina «J»
próprio sangue. BR. HOTIOLÜO,
Praia Botafogo, 206 (iJ-0õ'iií).

EM QUALQUER
APPARTAMENTO

V. S. SENTIRA' 0
CONFORTO DOS

a

Exposições: ¦

Rna Sen. Vergueiro, 147 i
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NO MUNDO DA TELA
CARTAZ DO DIA

Capitólio — Águias Modernas",
Parumount, com Charles Rogers
e Jean Arthur.

Eldorado — Lua íe Mel. En-
orenciula", com Monty Banks.

Gloria — "Passatempo" — ses-
bSo a 25000. Programma: Radio-
Mania, comedia falada em hes-
panhol, com Stan Laurel e Ollver
Hardy, dois films musicaes e um
jornal sonoro da Metro Goldwyn
Mayer.

Império — "Reporter~AudaoIo-
bo", Paramount, com

Odeon — "Arizona Kid", Fox
Movlotone, com Warner Baxter e
Mona Maris.

Pnlnelo Thcntro —"Polllea de
1530", Fox Movletone, com El
Bremlol e Marjoriô White.

Pnrlnlcuse — "A Vida de Stto
Francisco'V com oanticos sacros.

Pnlliê Puloce — "O Amigo de

Napoleão". Fox Movletone, comPaul Muni.
Rialto — "EBta noite... quemsabe?", Prog Urania, oom JennyJugo.

tr8,1 _*.*_ ¦- "Burlesqué", comHal Skelly o Nancy Carroll.

NOS BAIRROS
Fluminense — "Paraiso Perigo-

80", Paramount, com Nancy Car-roll e "Slmba".
MoHcotte — "Casa-te e verás".
Meyer — "As quatro Pennas",

Paramount, com Richard Arlen eFay Wray.
Nacional — "O Corpo do Dell-

cto", Paramount, com Antônio
Moreno e Maria Alba.

Pari» —. "Flor do Asphalto'',
Prog. Urania, oom Betty Amann.

Popular — "A Vingança", Pro-
gramma Matarazzo, com JackHolt.

Primor — "O Gorllla". comCharles' Murray o "Sitio da Sor-te".
Rio Branco — "Illusfio" e "Pe-

cadora sem Macula", United Ar-tláts,' com Norma Talmadge.

IDA HOTEL
FLAMENGO.— Máximo conforto, pelo mínimo preço.Rua Ferreira Vianna, 75/77.
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UMA QUESTÃO DE
MONTEPIO

No processo de montepio de d.
Benninda Amazonas o Tribunal
de Contas julgou illegaes os titu-
los expedidos em favor dos filhos
do contribuinte por consignarem
quantias a maior, uma vez que
foi incluída a parte que competia
A viuva, se ella não houvesse
optado pelo montepio de seu pae.
A decisão foi unanime de accôrdo
com o seguinte parecer do Re-
presentante do Ministério Pu-
blico: as pensOes de montepio
não constituem, em rigor, um di-
reito hereditário de que possa li-
vremente dlspOr o contribuinte,
mas um beneficio que Be trans-
mltte a familia, obedecendo a uma
escala fixada em lei.

Entre nfis regula a hypothese o
artigo 33 do decreto n. 042-A de
31 de outubro de 1890, que dispõe:"Entende-se por família do
contribuinte para tor jus a pen-
são, a que houver sido inscripta
com as declarações por elle fei-
tas, tendo preferencia, NA OR-
DEM EM QUE VAE DECLARA-
DA, e excluindo quaesquer outros
parentes:

Paragrapho Io — A viuva, pe
não estava divorciada e vivia em

Ifamilia; os filhos «ignorei de. 21
I annos, se já não estiverem èmàn-

cipados por qualquer dos meios
legaes e os filhas solteiras, qúe
viviam em companhia do contri-
buinte."

Verificada esta hypothese o be-
neficio sera repartido, cabendo
metade da pensão a viuva e a ou-
tra metade será egualmente dlvi-
dida entre os filhos e as filhas ln-
dicados.

No paragrapho 2° estão discrl-
minadas as hypotheses em que
a pensão é dividida entre os fi-
lhos, excluindo-se a viuva:"Io — Se esta estava legal-
mente divorciada;

2o — Se não vivia oom o mari-
do e filhos';

3o — Se tornar a casar;
4* — Se vier a fallecer."
Disposições tão precisas, cia-

ras o tcrmlnantes sé podem ser
applicadas no sentido natural das
palavras, não comportando de ne-
nhum modo interpretação exten-
eiva sob o fundamento de injus-
tas, lnjurldicas ou contrarias &
equidade.

Até ahi não vão, não podem tr
as funeções do interprete.

Seria, esquecendo a noção" das
:o!sas as mais elementares, usur-
par a missão do legislador.

Sõ a este cabe modificar a lei,
providenciando sobre o que de in-
justificável, de deficiente ou de
anômalo exista em seus dispositl-
vos.

No caso em apreço, a viuva 36,
percebia fi. pensão de montepio
militar, como filha do marechal
Estevam José Ferraz, e, porque
não pudesse accumular com a de
seu marido, em virtude de termi-
nante preceito legal (art. 37) ha-
billtou as suas filhas â. percepção
do montepio integral deixado pelo
mesmo.

Tevo a sua pretenção deferida
pelo Ministério da Fazenda, de
accôrdo com o parecer do conBUl-
tor da Fazenda Publica.

Penso, entretanto, que o Tri-
bunal devo julgar illegal os titu-
los expedidos, por consignarem
quantias a maior.

Nos dispositivos legaes Invoca-
dos o legislador estabeleceu uma
escala, quo não admitte alterações
arbitrarias, não sendo licito a ne-
nhum dos beneficiários indicados
na ordem das precedências ceder
a outrem o sau direito.

Ora, na hypothese têm direito
& pensão deixada pelo contribuinte
a sua viuva e os seus filhos, me
tade aquella e a outra metade
dividida egualmente por estesi

A viuva, porém, optou pela pen-
são deixada por seu pae e con-
sequentemente perdeu direito 6, io
esposo.

Assim me parece evidente que
o Thesouro não tem porque -pagar
essa parto da pensão a ninguem,
enuiuanto viva fOr aquella A
QUEM ELLA PERTENCERIA
SE PUDESSE ACCUMULAR.

Não podendo fazer a aceumu-
lação das duas pensOes ê que sô
de mna dellas dispõe; a outra não
tem; e se esta ella não a tem
não a pôde renunciar em benetl-
elo de suas filhas.

Seria attentar contra o princi-
pio rudimentarissimo de direito,
que prescreve que ninguem pôde
dar os quo não tem, nem mais do
que tem:"Darc non potest quod non ha-
let, neque plusquam habet."

Por seu lado, a3 filhas não po-
dem reclamar um direito que
ainda não lhes pertence, e quo
no momento sõ se basearia em
uma renuncia impossível e quo,
sem duvida, viria produzir os
mesmos effeitos práticos do uma
accumulação vedada por lei.

Releva salientar que a viuva
do contribuinte estava desqul-
tada.

Em rigor, sõ por isso não lhe
poderia cabor vantagem alguma
decorrente do montepio do seu
marido.

Não me apegarei, entretanto, a
este argumento, por que o Trlbu-
nal de Contas, admittindo uma in-
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terpretação ultra-extensiva, ba-
seado nos intuitos do legislador,
tem concedido pensão as desqul-
tadas, quando o desquite se ve-
riflea, como no caso, por mutuo
consentimento, em qüe o acto
causador' da separação não tenha
sido Exclusivamente imputado a
ellas.

Assim, pois, em vista do expôs-
to, penBO que emquanto se não
verificar qualquer das hypotheses
mencionadas ho artigo 33 n. 2,
somente aos filhos do contrlbuln-
te cabe repartldamente metaàe da
pensáo deixada pelo mesmo, re-
vertendo a outra parte para o
MONTEPIO.

E' o que me parece. Rio,
10-10-930. — Oscar Oottáo dos
Santos.

A MODA EM
VICHY

Uma estação de cura
sem os inconvenientes

do luxo . .
Vichy, outubro (Do correBpon-

dente) — O preconceito, social
é... um flagello. A grande esta-
ção de moda, em Vichy, começa
em maio e se. encerra em julho.
Então, quando se fala de ir &
bella . cidado -do Allier, ji em
agosto, se sae sentencloso qual-
quer figura da moda: r-.Mas cò-
mo?! A estação já está encerra-
da. Vichy agora é um túmulo.
Somente o enfado é que ali se
encontra!.,. Vencemos toda essa
prevenção insinuada, para che-
garmos a Vichy, precisamente a
15 de setombro, apôs encerrada
a semana brasileira em Anvers.
Vínhamos cheios de enthusiasmo
patriótico, alimentado particular-
mente pelo êco eloqüente da voz
maravilhosa de Margarida Lopes
do Almeida, que soube fazer os
belgas vibrarem, & sua evocação
feérica da bahia de Guanabara,
atravez o incómparavel poema de
Catulle Mendes, naquella tarde de
ai te brasileira no Pavilhão do
Brasil, creada com muita oppor-
tunidade pelo er. Paulo Vidal. E
certamente foi esse enthusiasmo
que nos trouxe, resolutos, porque
indlfferentes a tudo — á margem
desse gracioso rio, que capricha
em contornar Vichy, como que
para dar-lhe a gloria da coroa do
verdura suave, que ê o parque
evoluindo em grande e gentil ar-
co. Í3 saltamos na rainha das ci-
dades thermaes da França, para
logo nos rendermos a Bua irre-
sistivel graça. Encontramos uma
Vichy, que é um encanto reviver!
Toda uma discreta e suggestiva
multidão franceza coagulava o
seu parque, em frente ao Casino,
e transbordava pelas ruas, indo
suavemente nos recantos do par-
que do Allier. As duas grandes
fontes Chomel e Orande Orllle,
eram núcleos vivos dos mais an-
ciosos huveurs aoumulados sob o
pavilhão.

E como, então, encantava a
gente aquellés múltiplos e peque-
nos núcleos domésticos de innu-
meras frlcoteuse» fazendo de vez
em quando pular ao chão os no-
vellos de'lã, com o que os homens
se abaixavam gentilmente para
apanhal-os, de modo tambem a
não se interromper o fio das pa-
les traí,:

Vichy, durante toda essa sema-
r.a, tinha uma attracçâo chan,
Ingênua, domestica. Parecia uma
projecção suave das boas casas
dt fazenda, em que aa senhoras e
senhoritas, repartindo attenção
com as creanças saudáveis, con-
somem o tempo em conversas
nonchalantes, e dansando os de-
dos ágeis sobre-as longas agulhas
do trícot. E não era sô .dentro do
pavilhão das fontes, mas sob a
pergola, por todo o parque,' e
ainda no próprio parque do ca-
sino e na terrasse — sim, por to-
dn a cidade, atê as margens do
Allier se viam gentis pequenos
rucleos domésticos, em que a
pratica do trlcòt era a suave pai-
xão... desportiva dos dedos fe-
minlnos. E mais do, que isto: as
próprias ãonnerese d'catl, nas ho-
ras de mais socego, quanão os
hotéis servem as refeições, e
tambem as empregadas dos ba-
nl.os e massagens' não se entrega-
vam a outra diversão. Foi, então,
que Vichy se nos apresentou ten-
tadora e mimosa, multo mais sug-
gtstlva que a da versão da moda
— a cidade de buveirs e de ha-
bltuées ãa vida frenética do ca-
sino.

Então, nessa semana, toda VI-
chy era graça e mesmo fascina-
ção. Alguns mouros, com os
seus alburnozes, tonificavam
aquellés quadros domésticos com
o plnturesco do exótico. DemaiB,
muitos religiosos, capuchinhos,
fianclscanos, carmelitas, simples
padres e freiras de diversas or-
dens, freqüentando os banhos,
percorrendo as fontes, como sim-
p'es mortaes, davam mais gosto
ingênuo á vida de Vichy. E em
todos os cant03 somente ouvíamos
falar o francez. Nunca um re-
canto de repouso internacional se
ros apresentou tão original, dis-
cretamonte fiel á lingua nativa.
A explicação era simples. Era
que. ee atravessava a estação le-

O CASAMENTO DO REI
BORIS

Seu embarque, com a f u-
tura rainha Giovanna,
no porto de Brindisi

Brindisi, 27 (U. P.) — Milha-
res de pessoas ovacionaram o rei
Borls e a princeza Giovanni, por
oceaslio da sua partida esta ma-
nhã. O príncipe Humberto e sua
esposa levaram-lhe, commovldos,
as despedidas, depois ão que em-
barcaium a bordo do hiate "Czar
Ferdinanã", escoltando os recém-
casadoa durante mela hora, ao
contrario do que previamente se
havia annunciado, isto ê, que os
escoltariam numa extensão de
quatrocentos kilometros. Ao vol-
tarem aqui, o príncipe; Humberto
e a princeza Maria José tomaram
o trem real, regressando a pala-
cio. m tta* ém
As manifestações a Gos-

tes e Bellonte
Poris, 27 (Havas) — Prosegui-

ram hoje com o mesmo enthu-
siasmo as manifestações aos avia-
dores Costes e Bellonte. Os dois
heroes da travessia do Atlântico
almoçaram na residência do avia-
dor Bleriot, primeiro piloto que
realizou a travessia aérea da'
Mancha. Terminado o almoço os
dois aviadores dirigiram-se ao
Circulo Militar onde se realizou
uma recepção solenne em sua ho-
menagem. A saudação aos home-
nageados foi feita pelo general
Gouraud que exaltou o feito dos
dois heroes.

AS AULAST)AESC0LA NOR-
¦ MAL WENCESLÁO BRAZ

Reabrem-se hoje, terça-feira, as
aulas de todos os cursos deste ln-
stltuto de educação normal e
profissional.

ASDIFFiWlDADESDE
VIDA 0 LEVARAM

AO SUICÍDIO
A Assistência foi chamada hon-

tem, 6. noite, a soecorrer, ã rua
Antunes Maciel, 92, casa 4, uma
pessoa que se havia envenenado
com cianureto de mercúrio. A
ambulância, ao chegar ao destino,
nada mais pode fazer. A victima
havia fallecido.

Trata-se de João Alvarenga, do
30 annos, casado, residente â rua
a numero- acima citado, Cor bran-
ca, empregado no commorclo, que,
por dlfflculdaâes de vida, fora le-
vado aqueile gesto extremo.

.0 .cadáver, com guia das auto-:
ridades do 10" districto, foi remo-
vido para a necrotério do Inst.tu-
to Medico Legal.

0 NOSSO TNTERCANfc
BIO COMMERCIAL

COM A ARGENTINA
Segundo informa o addido com-

mercial do Brasil em Buenos Al-
res, o valor das permutas oom-
merciaes da Argentina, excluído
o ouro amoedado, elevou-se no
anno de 1929 a $ O/s. 1.186.7411274,
contra $ 0/s 1.891.215.382 em
1928, havendo uma differènça
para menos ãe ? o/s. 75.474,108,
diminuição que representa 4 °|°
em relação ao total do anno an-
terior. As importações em 1929,
em valores reaes, sommaram
$ O/s. 861:997.356, contra $ 0/s.
836:707.729 em 1928, havendo,
por conseguinte, a differènça de
$ o/s. 26:289.628 a mnis, quo re-
presenta 3 "J" em relação ao. exer-
cicio anterior.

As exportações do anno 1929
foram de valor de t o/s.
953:743.919, contra t o/s
1.054:507.053 em 1929, ou seja
menos $ o/s. 100.763.734, que
representa a diminuição ãe 9,
6 "|° em relação ao anno 1928,
O movimento de entrada e saida
de ouro amoedado no exercicio
em apreço resume-se no seguinte:

Em 1929 — Importação em es-
pedes metallicas ? o/s 11.296,00.
Exportação em espécies metalli-
oas, í 0/s 174:397.622,00.

Em 1928 — Importação em
espécies metallicas, $ o/s 
99:438.080,00. Exportação em es-
pecles metallicas, $ o/s 
12:394.110,00.

Consequentemente, a dlfferen-
ça absoluta da importação do
metalllco em 1929 foi de ? o/s.
99:426.784, que representa a di-
mlnulção relativa de 100 "Io so-
bre a do anno anterior. Quanto
á exportação a differènça abso-
luta foi de $ o/s. 162:048.412,
que representa o ãugmento rela-
tivo de 1.312 °|° sobre a ão anno
anterior. Estabelecidas as com-
paraçoes entre os dois últimos
exercícios, temos que o saldo fa-
vora vel de 1929 foi de $ o/s.
91:746.564, quando o de 1928 fô-
ra de $ o/s. 217:797.924. No
apreço deste resultado não foi in-
cluido o movimento ãe entraãa e
saiãa de ouro amoedodo, mas uni-
camente o que se refere ás mer-
cadorlas importadas e exportadas.

Frutas e herva-matte na or-
gentina — O governo argentino
supprlmiu a exigência de frlgo- jrlflcação para as frutas importa-
das e estabeleceu disposições que I
favorecem grandemente o com-1
mercio desse produetj. Espera-se i
tambem que aqueile governo aãie j
a entraãa em vigor dos novos di- I
reltos sobre o matte. ;

0 que nos diz o
Itamaraty

Os Serviços Econômicos e Com-
merciaes do Ministério do Exte-
rior informam:

VII — Cuba — Como reflexo
ãas conãições econômicas aãver-
Bas, resultantes ão baixo preço do
assucar, as renãas ordinárias üo
orçamento, durante o anno fiscal
termlnaüo em junho ãe 1929, cai-
ram abaixo ãas ão anno fiscal an-
terior e foram inferiores aos gas-
tos orçamentários orãinarios. Re-
vehão tal resultado, o orçamento
de 1928-1929 autorizara o presi-
dente a apropriai1 sommas até
57,000,000, durante o anno fiscal,
do fundo especial de obras publi-
cas ou de outros fundos do The-
Bouro, sempre que taes retiradas
Be fizessem necessárias pelo de-
clirlio de rendas orçamentarias
para oceorrer-aos requisitos men-
Baes da despesa.

Na primeira metade do anno
fiscal' terminado em junho de 1930
(junho a dezembro de 1929, in-
clusive), as rendas ordinárias do
orçamento, entretanto, foram
maiores do nue no período cor-
respondente dos annos anteriores
se bem que Inferiores fis despesas
ordinárias do. orçamento. As re-
tiradas por • conta' do fundo de
obras publicas attingiram a....
$18,501,821, durante o anno fiscal
terminado a 30 de junho ãe 1929,
contra $17,147,925 durante o anno
fiscal anterior.

VIU — Republica Dominicano
Em virtude principalmente dos

baixos preços do assucar e do ca-
efio, as condições econômicas e fi-
nanceiras da Republica Domini-
cana, durante o anno de 1929, fo-
ram geralmente pouco satisfato-
rias, .situação esta que se reper-
cutlu numa restricção de credito,
difClcil arrecadação de rendas e dè-
clinio das rendas alfandegárias.

No terreno financeiro ó que oc-
qorreu de mais' importante, no an-
no, se rel&ciona com a visita de
uma commissão americana de pe-
ritos financeiros, em abril, convi-
dada pelo presidente da Republi-
ca Dominicana para "recommen-
dar methodos de melhoramento no
systema de organização adminis-
tratlva, econômica e financeira,
tanto nacional como municipal;
para a inauguração de um syste-
ma orçamentário adequado e para
um methodo efficiente, segundo o
qual o governo pudesse fiscalizar
todas as despesas". A commissão
apresentou seu relatório ao presi-
dente, e, poúcó depois, o Congres-
so dominicano approvou, segundo
as recommeridações feitas, uma lei
orçamentaria, um código ãe con-
táblliüaãé, umá lei ãe finanças,
uma para os melhoramentos pu-
blicos projectados 

' e uma outra
reorganizando os departamentos
âó governo.

IX — Equador — As conãições
desfavoráveis, econômicas e_ fi-
nanceiras, que prevaleceram' no
Equador, durante o anno de 1928,
continuaram no decorrer de 1929,
nggravando-se ainda mais. O nu-
mero do Boletim do Banco Cen-
trai, de janeiro de 1930, diz que"embora sem dados estatísticos
exactos que nos permitiam fazor
declarações. definitivas, podemos
declarar, baseando-nos sobre da-
dos jâ colhidos, quo o anno agri-
cola foi, em geral, máo e talvez
o maiB desfavorável nos últimos
dez annòs". Uma publicação sub-
sequente ão mesmo Boletim mos-
trou que em 1929 a proãucçãp de
cacâo — a principal safra do paiz

foi a menor em volume regis-
tada desde 1891. Esta situação
oceasionou a depressão nos nego-
cios, escassez de dinheiro e dif-
ficuldádes nas transacções com-
merciaes.

JT, — Ouatemala — Durante oa
primeiros mezes .de.1929 as con-
dlções econômicas e financeiras
ãa Guatemala foram satisfatórias;
entretanto, na metade do anno
registou-se uma tendência baixis-
ta que se accentuou grandemente
no ultimo quartel do anno com.a
queda dos preços de café. Um dos
principaes acontecimentos banca-
rios do anno foi a passagem de
uma lei autorizando o presidente
a organizar uma instituição de
credito agricola, e por decreto
presidencial foi criado, em dezem-
bro de 1929, o "Credito Hypothe-
cario Nacional de Guatemala";
entretanto, o anno terminou Bem
que o banco tivesse iniciado as
Buas operações.

XI — .Haiti —I As conãições
econômicas e financeiras em 1929
foram menos favoráveis ão que
ãuranto o dnno anterior, princi-
palmente ãevldo á menor colheita
de café ãe 1928-29 e íl baixa âos
preços do café em outubro. Ape-
zar disso as obrigações do gover-
no foíam promptamente cumpri-
das, a divida publica reduzida e o
saldo existente no fim do anno
fiscal (setembro de 1929 foi o
maior registado atê então.

XII — /foniitiras — Foi bastan-
te satisfatória a situação eco-
nomica e financeira de Honduras
durante o anno de 1929; a depen-
dencia apenas relativa ão paiz em
relação ao café tornou possível
que fossem evitados os effeitos da
queda nos preços daquelle produ-
cto, effeitos esses que repercuti-
ram na maioria dos paizes da
America Central na ultima parte
do anno.

XIII — México — Não obstan-
te o movimento revolucionário de
março e abril de 1929 e as condi-
ções econômicas adversas, os re-
latorios já conhecidos indicam que
a posição orçamentaria do gover-
no, no fim daquelle anno, era me-
lhor do que se esperava. O orça-
mento do 1929 calculou a receita
e despesa em approximadamente
288.000.000 peseis. Segundo decla-
rações do ministro da Fazenda, as
rendas durante o primeiro semes-
tre do anno foram inferiores ás
estimativas orçamentarias em
mais de 7.000.000 pesos, em gran-
de parte devião ao movimento re-
volucionario; entretanto, foi cal-
nuliido que esse declínio nos cal-
oulos orçamentários durante a pri-
raolra metade do anno foi contra-
balançado por augmentos regista-
dos no segundo semestre.

^'"'jiS. AlttTBROA»^

PAQUETES DE LUXO
ALTO CONFORTO

TRATAMENTO
DE 1.' ORDEM

AÇCNTE9 e,C«5,\tts

ANAUIHIUI
AVvRIO BRAWCaiOg<*EU»*S£0

^^^-

«l^ i

(116?)

PELOS THEATROS
O THEATRO PORTUGUEZ

CONTEMPORÂNEO
.Ha dias, nette jornal, falou-nos, loa-

gamente, sobre a situação actual do thea*
tro dc seu pai*, _ actríx portugueza Deo-
linda de Souza, discípula de Antônio
Pinheiro e que, ji tendo marcado o aeu
logar na comedia, veiu ao Brasil como
figura de revista, na companhia Hor-
tense luz. t ,— Tenho poucos annua de iirrànio
na carreira, tlisse-nos ella. Quando in-
gressel no theatro os primeiros postos
já estavam nas mãos de Amélia Rey
Collaço, de Adelina e Aura Abranches,
Palmyra Bastos, que ainda conserva, nos
primordios da velhice, a "finesse" e o"charme" da mocidade; Maria Mattos,
lida Stichini, continuadoras brilhantes de
Rosa Damasceno; Anna Pereira, Virgi-
nia e de Angela Pinto, que ainda vi qa
sua celebre, creaçâo da "Severa". Os
actores eram Chaby, o incómparavel "di-
scur"; Alves da Cunha, notável nas fi-
guras másculas da tragédia; Alexandre
Azevedo, o discípulo dilecto de João
Rosa. Ot que vinham da geração ante-
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gltlmamente franceza. Era o mo-
mento em que os do interior, das
diversas provincias da França, e
dos francezes de Marrocos e reli-
giosos das diversas missões vl-
nliam a Vichy, como os navios de
tempos em tempos vão ao estalei-
ro. E como era agradável essa
estação, que fazíamos!

Mas já uma semana depois, co-
n>o urna outra, Vichy entrou a se
nos apresentar. Como que uma
nuvem do hespanhoes o alguns
portuguezes* mudaram de todo
aqueile aspecto gentil da cidade
das tricoteuses. Voltarmos a ver
a Viohy dos bnvcurs, e un; pouco
estrepltosa com n algazarra dos
hespanhoes, en'. (neada com o
vulcnnlsmo gesticulunte ãe al-
guns italianos.

E' tambem a época em que se
vão fechando os principaes ho-
tels, e com elles os principaes ar-
mazens de jóias e elegâncias'

flllll
Para Reclames em Serat
Numeração de Casas
liamenclatura de Ruas,
tfummçdo de Automóveis
e licenças' Municipaes.
Para Hedicos, [ngenheims
Advogados, Cscrfptorios e

Firmas Cmmeràaes..
. __.. **__*

habca"SELECTA"a melho»

FUHDIÇA0 INDÍGENA
.' ISÒ^BUA CÁHEfllHO'* RIO. DE CHEIRO

(4018)

ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE
DE IMPRENSA

Realizam-se amanhã as elei-
çOes da directoria definitiva da
Associação Fluminense de Im-
prensa, com sede em Nictheroy.

ESTA'CONSTRUINDO?
INSTALLE LOGO a "HYGE'A"

— tel. 8-0821
,(4739)

A actrit Deolinda de Sousa

rior falavam de Emilia das Neves, que
fóra a Ristori portugueza; de Manoela
Rey, morta em pleno viço; da Emilia
Adelaide, que creára a "Morgadinha";
da Lucinda, incómparavel no "demi-mon-
de"; da Amélia Vieira, do Taborda,
Theodorico, Tasso, Santos, Valle, Alva-
ro, Brazão, os dois Rosas, Antônio Pe-
dro, Joaquim Costa, Joaquim d'Almeida
e de José Ricardo que, se fazia rir no
repertório do Gervasio Lobato e d. João
da Câmara, emocionava no tio Gaspar, o
velho usurario de "Os sinos de Corne-
vilte", e no Gadelhas, da "Mão cheia de
rosas". Era temeridade ingressar na
arte, com desejos de apparecer, embora
levando as mais firmes disposições de
estudar, com paciência, e seguir, com
perseverança, as lições dos que podiam
aconselhar.

E estreou na declamação?
Não. Conheci-a logo depois.

* — Lembramo-nos dè haver lido que
triumphara ná conhecida peça policial,"O processo de Mary Dugan", fazendo
um papel de passagem rápida pela sce-
na, o da italiana que, tendo morto o
amante, assiste, transida de horror, á
leitura da sentença que a condemna ao
castigo da elcctrocuçao.

Fui, de facto, feliz, a acreditar
no que me disseram, na encarnação do
typo daquella desgraçada. E, como sou
reconhecida, poç isso, a Antônio Pinhei-
ro, que com tanto carinho e tão boa
vontade me guiou t

Quando saiu de Portugal quaes
eram os theatros que funecionavamí

Quatro. Occupavam o Maria Vi-
ctoria Adelina Fernandes, Auzenda de
Oliveira, Philomena Casado, Aida de
Souza, Henrique Alves, Carlos. Leal e
Salles Ribeiro; no Variedades, dentro
do Parque Mayer, mantinha-se a re-
vista "Cavaquinho", representada por
Emma de Oliveira, Dida Moreira, Mar-
garida de Almeida, Maria Christina,
Carlos Alves, José David, José Victor
e Santos Carvalho; no Avenida, regis-
travam grande «ito na comedia musica-
da "Meu menino", Vasco Sant'Anna,
Alfredo Ruas, outro Santos Carvalho, o
Manoel, Aldina de Souza, Irene Isidro
t Thereza Gomes i no Polythcama, traba-
lhavam Palmyra Bastos, Alves da Cunha,
Bertha de Bivaf, Antônio Gomes, Bran-
ca Eiquette, Carlota Sande e Constança
Navarro, que è uma "ingênua" de gran-
de habilidade. Iam oecupar o Trindade:
Chaby, Lucilia Simões, Erico Braga,
Joaquim d'Almada, Samuel Dinis e Ade-
lina Campos. E, noticias de lá recebi-
das, informam que estrearam victoriosa-
mente com uma comedia de Ramada
Curto, "Sua Excellencia".

Das peças que viu diga-nos algu-
mas que lhe causaram boa impressão.

"Os 'Criminosos", por Alves da
Cunha; "A noite do CasinoH, de Ra-
mada Curto, por Palmyra e Alexandre
Aievedo; todo o repertório da Rey Coi-
laço ("Topaze", "Cristalina", dos Quin-
tero; "Romance", em que na figura da
Cavallini ella não era iníerior a Made-
leine Soria, a creadora, em Paris; "O
caso do dia"), "O processo de Mary
Dugan", que Victoriano Braga traduziu.

E quaes foram os interpretes prin-
cipaes desta ultima peça, em Lisboa?

Esther Leão, a protagonista impres-
sionando pela sua mascara cheia de ap*
prchensões; Isllda de Vasconcellos ar de-
pois Albertina de Oliveira, a Price,'mu-
lher do assassinado e cúmplice do de-
licio; Abilio Alves, o irmão advogado;
Alexandre Azevedo a severo promotor;
Antônio Pinheiro, o inspector Hunt; An-
tonio Palma, Tarnuinio Vieira e Ribei-
ro Lopes, snccessivamcnte, o assassino
West. E sò...

Sé?
Dos principaes, só...,

—Não. Inclua tambem, adstricta tão
somente aoa principios de justiça, o
nome da Deolinda de Souza, que se
distinguiu na Paulina, condemnada á
morte, e que tão estimulada foi pela
crítica.

Agora, dos autores de Portugal quaes
os que, no seu entender, agradam mais
ao publico?Julio Dantas, o mestre encantador,
a que devemos "A Severa", "A cela
dos cardeaes* e "O rtspostelro verde",
uma grande peça, noi moldes dai de
Bataille t Bemstein, íue traduziu "O
caminhelro", d» Rlchepin, e "O Rei
Lear", de Shakespeare e accommodou

i a "Castro", de Ferrara; Eduardo Sch-
I walbach, o mais notável autor de revls-
I tas,¦ aqueile que nos deu "Agulhas e
| alfinetes", "O ovo de Colombo", sendo
I egualmente muito felix nas suas come-
I dias "A bisbilhoteira" c "Os postiços",
I que aão lembradas sempre; Ramada Cur-' to, orador imaginoso o cheio de brilho,
i comediographo modírno, que nos fez co-
inhecer "O caso do dia", e "O demo-
' nio", notável pela aua dlalogação sug-
' gestiva, rápida, brilhante, de penetran-
I le ironia; Vasco de Mendonça Alves,

que tem uma linda comedia, "A conspira-
dora"; Chagas Roquette, autor uO "Se-

nhor Roubado", e que traduziu, com Ra-
mada Curtot, "Topaze"; João Baslos e
fclix Bermudes, autores, com Ernesto
Rodrigues, já fallecldo, do "Condc-ba-

rão", do "Amigo de Peniche", e de "O

Leão da Estrella"; Pereira Coelho, que
escreveu variai revistas interessantes, en-
tre ellas "Pó de Maio"; Carvalho Bar-
bosa e Arnaldo Leite, do Porto, autores
de "Miss Diabo", "Cama, mesa e rou-
pa lavada", e'de "O garoto da Ribeira";
Alberto Barbosa, um dos autores de
"Agua pé" e de "A ramboia", e que é
o director artístico da companhia Hor-
tense Luz. ,

E doa artistas actuaes?
Já me referi aos maiores. Pede

ácerescentar á relação o nome destes:
Auzenda de Oliveira, Cremilda, Aldina
de Souza, Adelina Fernandes, Almeida
Cruz, Salles Ribeiro, Alberto Reis, na
opereta; no melo dos cômicos: Vasco
Sant'Anna, Alegrim, Nascimento Fer-
nandes, Amarante, Álvaro Pereira; en-
tre as figuras insinuantes de revista, cora
a possivel omissão involuntária de al-

O CONCERTO DE DESPEDI-
DA DE VEBA JANACOPULOS i

A grande cantora brasileira i
Vera Janacopulos, Bubtil inter-
prete. do "Ued" e das canções,
realiza hoje, nas Vesperaes Vlg-
glanl, o Beu ultimo concerto nos-
ta capital. Mão precisamos mais
encarecer os méritos da illustre
artista patrícia, cuja arte dellca-
da despertou tão ruidoso e sin-
eero- enthusiasmo nòs nossos

meios musicaes.
Nome jü ha muito firmado nps

centros mais cultos do universo,
faltava-lhé apen-1 a consagra-
ção dos seus conterrâneos —
essa, ella a teve da fôrma mais
deslumbrante que 6 possível ima-
ginar nos - suecessivos concertos
que effectüou no theatro Lyrico.

O recital de despedida'da cml-
nente cantora brasileira deve eer,
uma verdadeira apotheose & sua
arte primorosa.

No programma:"Arla de Acls e Galatêa",'de
Antônio Llteres (1680-1765):"Mlnueto cantado", de José Bas-
sa (1670-1730); "El jllguerlto
con pico dè oro", de Braz de La-
serna (1751-1816) harmonizados
por Joaquin Nin.

"Jota Valenclana" (catala-
no-arogonènso); "EI Vito", (An-
dalusla) "-Tonadilla de Valdovl-
nos" (XVI século, Casllha);
"Granadina" (Andalusla) "Pano
Murclano" (Murcla); "Polo"
(Andalusla).

"Duas Berceuses", ie Da-
rlus Milhaud; "Chant de Nour-
rice (dos "Poemes Juifs")."Ber-
ceuse" (dos "Chahts Hébral-
ques") "Le Bestiaire", de Fran-
eis Pouleho; "Le dromadaire",
'•La chévre du Thibet", "La
Sauterelle",' "Le Dauphln",
"L'Ecrevisse", "La Carpe".

"Canção da Felicidade", de
Barrozo Netto; "Dois eplgram-
mas".

A SIMÜLTANEIDADE DOS
CONCERTOS

Agora que a temporada de con-
certos já está a findar não have-
rã mais perigo de coincidirem dois
recltaes para o mesmo dia e ho-
ra, como aconteceu varias vezes
este anno. Mas o inconveniente
dessa pratica precisa ser remo-
vido, no próprio interesse dos
concertistas.

Ninguem Ignora que o publico
que acompanha, entre nfis, com
assiduidade, o nosso movimento
musical é mais que reduzido; po-
demos affirmar atê que é sempre
o mesmo (com rarlssimas exce-
pçBes) e torna-sé,'por isso, des-
agradável e prejudicial dividir um
auditório jã de si tãò escasso
quando totalmente reunião.

Succede tambem, ãs vezes, que
a escolha S difflclllma, devido fi.
fama de um dos vlrtuoses, e fts
relaçSes de amizade de outro.

Não falemos no papel dos arl-
ticos que, por não possuírem o
dom da ubiqüidade, têm que de-
cldlr segundo as suas InclInaçSes
de momento ou pela importância
de um dos concertos. Em todo
caso perde o publico e perdem os
artistas.

Na temporada deste anno coin-
cldiram vários concertos sympho-
nicos com memoráveis recltaes de
plano. Outros de canto, violino,
ou tambem de piano, foram leva-
dos nas mesmas condiçSes. Pare-
ce-nos, comtudo, muito facll re-
mediar a esse mal. Bastaria ha-
ver um entendimento entre os
empresados, ou entre os próprios
artistns, para que não se repl-
tam, no futuro, as realizações de
concertos simultâneos.

Na Allemanha, onde o publico
que freqüenta as sessões de mu-
sica 6 infinitamente mais nume-
roso, jâ existe, ha muitos annos,
um entendimento entfe os empre-
sarlos de concertos — e meamo
entre os directores de theatros —
para que não coincidam duas es-
tréas de importância, ou dois re-
citaes de artistas de nomeada.

Para chegar a esse resultado
tiveram elles a feliz idéa de crear
um "Esorlptorio Central" para,
onde communicam, com grande
antecipação, a data das "primei-
ras" e a dos concertos de nola-
bllidades. Desta fôrma os inte-
ressados ficam sabendo que taes
ou taes datas jã foram tomadas e
podem entrar em accôrdo com os
collegas, no Interesse de todos e,
com especialidade, do publico,'

Se semelhante pratica pôde ser
adoptada com suecesso em Ber-
lim, cujo movimento musical é
dos mais intensos, com multo
mais razão no Rio de Janeiro,
onde temos época propria para os
concertos, apenas alguns mezes,
e numero muito mais reduzido de
artistas.

Quanto fts audições partícula-
res, ou de sociedades musicaes,
essas não carecem de nenhum en-
tendimento visto terem todas
ellas o seu publico espeôlal ou os
seus assignantes.

Aqui, para nõs, nem haveria
necessidade do "Escriptorio Cen-
trai", bastando a intervenção 1os
próprios empresários e a combi-
nação previa entre os artistas.

O que é preciso ê evitar a si-
multaneldade dos concertos num
meio em quo os espectadores nâo
se cifram por milhares, mas ape-
nas por algumas centenas de me-
lomanos, sempre os mesmos, em
todas as manifestações da aite
musical.
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IguaranesiaI
| Aos Exmos clínicos. _
| A Guaranosla 6 o melhor I
| vehiculo para suas formulas §
| contra as doongas do es- |
s tomaso e Intestino. S
| Não tem contra Indicação. |
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gumas, Laura Costa, Lina Democl, Hor-
tense Luz, Julieta Soares e Filomena
Lima.

E a situação actual do theatro?
Animadora. O portuguez gosta da

diversão. Quando as peças são boas, con-
tém com elle. Temos revistas que che-
gam a estar longos mezes cm scena, como"Agua pi" e "A. ramboia". NSo lhe
queiram, porém, impingir o artificio com
rotulo de arte. Ahi elle "estrilla", como
vocês dizem aqui.

E qual a sua opinião a respeito da
crítica?

Diga dc acatamento, quando bu-
periormçnte exercida. Instrue, orienta,
corrige os defeitos, estimula, compensa
os esforços empregados. Fóra desse ter-
reno, quando quer ser, apenas, amável,
vendo com olhos de myope, torna-se, in*
sensivelmente, prejudicial. Tem uma f«n-
cção delicadisisma e deve, sem perder a
sua linha dc urbanidade, de que vocís
c os meus patrícios não se_ afastam, pro-
curar sempre separar o joio do trigo.
Se assim não procede, anima, vaidades
c acaba inutilizando algumas vocações
que podiam ser aproveitadas

Eldorado

l
Robert te
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FACTOS DEJICTHEROY
O EX-INVESTIGADOR FOI AS-

SASSINADO A BALA

Domingo ultimo, pela manhã,
multo cedo ainda, Pedro Plnagé
do Lima, ex-agente do corpo de
Investigadores da policia flumi-
nense, residente ft rua Vereador
Duque Estrada n° 66, aohava-se
no Café Primor, & rua Santa Ro-
sa n° 125 e, emquanto tomava
um café, conversava despreoc-
cupadamente com o proprietário
do estabelecimento, Josfi Lopes
Castanhelra. De súbito, sem ser
presentldo, entro no botequim um
indivíduo que, alvejando o ex-in-
vestlgador pelas costas, deu-lhe
dois tiros, na cabeça.

Praticado o estúpido crime, o
ossasslno„covardo fugiu.

Avisada a delegacia da 2* cir-
cumscripçâo, compareceu ao lo-
cal o commissario Freire, que,
apôs as providencias legaes, l!ez
remover o cadáver do infeliz ts-
agente para o necrotério do Cemi-
terio da Maruhy, onde foi, ô. tar-
de, procedida a autópsia pelo dr.
Duque Estrada, medico legista da
policia. O infeliz Plnagé foi dado
ã sepultura hontem, pela manhã,
naquelle cemitério.

As autoridades da 2* circums-
cripção policial, nas diligencias
procedidas, apuraram que o cri-
minoso 6 o indivíduo Lindolpho
Ferreira, carpinteiro, morador ft,
rua Santa Rosa n" 193, fundos,
em cujo predio funcoiona a car-
Tintaria de Manoel Fernandes,
onde, aüas, não trabalha o ori-
minoso.

O sr. Sylvio Nunes da Costa,
delegado da 2* circumscripção
abriu inquérito a respeito, tendo
requisitado'da Delegacia de Ca-
pturas uma turma de investiga-
dores, que jã estão no encalço do
criminoso fugitivo.

Não são conhecidas as causas
do orime. Presume-se, entretan-
to, que Lindolpho tenha soffrido
alguma violência da sua victima.

Plnagé deixou o serviço da po-
licia com as autoridades depostas
pela revolução victoriosa. Deixa
elle além da viuva, uma infeliz
doente, vários filhos.

ATROPELADO POR UM AUTO
MORREU NO S. P. SOCCORRO

Hontem pela manhã, em fren-
te a estação de barcas da Compa-
nhia Cantareira, quando através-
sava a'rua, íoi atropelado por um
automovei, o "chauffeur" José
Leite Ferreira, morador fi. Traves-
sa do Fonseca s|n.

Na violência do tranco, o lnfe-
llz "chauffeur", que foi jogado a
granãe distancia, soffreu fractura
commlnutiva da abobada e base
craneanas e dos ossos da face,
além de contusões e escoriações
generalizadas.

Avisada a delegacia da 1* cir-
cumscripçâo, compareceu ao local
o commissario Fructuoso, que fez
remover a victima para o posto
do Serviço de Prompto Soccorro,
onde deu entrada, em estado de
choque. Mal foi collocadó sobre a
mesa de operações, falleceu o
mallogrado "chauffeur". Verifi-
eado o óbito, foi o cadáver com
guia da delegacia Acima referida,
removida para o necrotério do
Cemitério de Maruhy, onde, hon7
tem mesmo & tarde, foi procedida
a autópsia, pelo dr. Moura o SU-
va, medico legista da policia.

Hoje, ãs 9 horas da manhã, de-
verá. ser luhumado o indltoso Jo-
sé Leite Ferreira.

O guarda civil de serviço no lo-
cal do accidente, declarou que o
carro causador do accidente é um
automovei da Saude Publica, que
por ali passou em vertiginosa ve-
locldade, conduzindo militares.

O dr. Izollno Alónso, delegado
do 1* circumscripção determinou
a abertura do necessário inqueri-
to.

'As machinas "Floorola^
c "Kent", lavam, esfregam,
znceram. lustram e dão um
brilho magnífico aos soalhos.

Trabalham com rapidez,
efficacia c economia, sendo
¦seus maneios facillmos.

v |H I
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ATROPELADA POR MOTO-
CYCLE

D, Edlna Ferreira, esposa. do
sr. Oscar Ferreira, funecionario
da Alfândega desta capital, resi-
oente & rua Quinze de Novembro
r.» 141, foi hontem atropelada por
uma motocycletts, na rua Vis-
conde do Uruguay, canto da rua
São João.

A victima, que soffreu contu-
são na região superclllar esquer-
da e escoriações generalizadas,
recebeu os cuidados do Serviço de
Prompto Soccorro.

O indivíduo que dirigia a moto-
conseguiu fugir, não tendo a Ins-
pectorla de Véhiculos tomado co-
nheclmento do facto.

"PBRERECA" FOI BM CIMA
DO BONDE B MACHUCOU

O CONDUCTOR

O "auto-omnibus" n* 18S, des-
b6s que o povo de Nictheroy cha-
ma "perereca", domingo ultimo,
Frojectou-se de encontro ao bon-
de, no ponto terminal da Unha
Icarahy, & Avenida Sete de Se-
tembro.

O carrll electrico, que esfiva
parado, ficou um pouco damnifl-
eado. Além do prejuízo material,
houve, infelizmente, uma victima:
o conduetor Francisco Amorim,
que soffreu forte contusão e he-
matoma na articulação tlblo-tar-
sica direita.

A victima fot medicada no Ser-
viço de Prompto Soccorro e o
chauffeur do "perereca" fugiu.

AOGRBDIDA A PAU '

O Morro da Virgullna, que ser-
ve de divisa entre São Gonçalo e
a capital fluminense, ê o redueto
preferido pela "fina flor da ma-
landragom".

Domingo ultimo, procedente
dahi, íol medicada no Serviço 16
Prompto Soccorro de Nictheroy,
Dolores Maria da Silva, morado-
ra, porém, & Travessa Rodrigues
Alves n° 1, em São Gonçalo, apre-
sentando ferida contusa na região
frontal direita, em conseqüência
de aggressão a páo.

O aggressor, que a victima não
quiz aceusar, fugiu.

NAO SABE QUEM O ALVEJOU

Protostato Barros, lavrador, do-
mlclliado no Alcântara, foi alve-
jado a bala, no logar denomina-
do Chumbada, próximo & Estrel-
la, em São Gonçalo. Removido pa-
ra o Serviço de Prompto Soecor-
ro de Nictheroy, o cirurgião do
posto constatou que o orifício de
penetração do projectil estava na
face anterior da espadua e a bala
fOra se localizar na face poste-
rior externa da mesma região.
Foram feitas, então, as extracções

do projectil e de vários tragmen-f
tos de ossos.

Protestato n&o sabe quem ô ai_i.
vejou. Tomou conhecimento dój
facto a delegacia da 1* Região, Po*
Ucial.

VICTIMA DB QUE'DA .
O menino Eugênio, de 3 annos,'

filho de Antônio - Almeida, mo-
rador & rua Visconde do Uru-
guay n° 340, victima de qudda no
domicilio, soffreu ferida contusa
no lábio superior.

Eugênio foi medicado no Seri!
viço de Prompto Soccorro.

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
0 MOMENTO BRA-

SILEIRO
Com dat» de 25 do corrente enden

to snr. general Taaso Fragoso o seguin»
te telegramma: "CidadSo General Tasso
Fragoso. Simples cidadão, que nada jie-
diu até hoje * governo algum, appell»
denodado tenente 89, inspire-se nesse
momento decisivo vida republicana, cnsi-
namentos mestre insigne Benjamin Con-
stant manutenção conquistas liberaes
Constituição 24 Fevereiro, principalmente
liberdade religiosa. Impõe-se organiár;
administração sem Wasliingtons, Ber-
nardes, Epitacios e seua ecquaces. DS
ploravel participação politiqueiros nrapa-
raram sempre, lubservientemente, ulti-
mos governos infelicitaram Nação. Que
Deus vele pelo Brasil. Viva a Republicai.-'
Thomat da Cunba. Rua Lúcio Men-j
donça, 21 — c. 5." ¦ "_*%&[

Estou onde sempre estive, desde a mi-',
nlia mocidade. Jamais participei cotai
trapaças eleitoraes, nem com as mistifi-
cações de que a Republica tem sido
victima.

Insurgi-me sempre contra os dcso<
tos e prepotencias de governos, desde
Nilo Peçanha ati o ultimo abi decnhidi
t, o fii como boje o faço, ás claras, de:
asaombradamente, com a responsabilidade
do men nome.

Nunca me allici aos mutiladores dó
nosso grande Estatuto, áulicos do poder
que votaram as medidas de arrocho t
compressão, que abi estão a ultrajar o
regimen e aviltrar a nossa dignidade. .'-_

Cheio de fé nos destinos da minha
terra e da minha gente, oppuz & invés?
tida furiosa desse infeliz Pires de Albu
querqce, contra os intrépidos do Copa
cabana.e de São Paulo, a pallida homei
sagem do meu protesto.

Quero o Brasil da Inconfidência,
Independência, da Abolição e da Repu
blica, galhardo e grandioso, tal qual sem
pre o foi, e que os politicos que o têm
desservidos, roubaram á Nação. :l.'l

Restituam-no integrado na sua digni-
dade e se terão redimido de todas li
suas culpas; mas o façam com sincerida-
de, com nobreza para felicidade ,e gloria
da Nação, cujo passado i um padrão.d
orgulho.

Rio Janeira, 27 de outubro 1930,
Thomaz da Cunha.

(D 
24340),
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tratamento sem operação pcli
DR. LEONIDIO RIB2IR0 
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Rua da Quitanda, 17 - do 3 ás 1.
(2?S4,

Estabelecimentos e produetos
que se recommendam

ARTIGOS PARA CREANÇAS
Paraíso da* Creanças — Betem-

bro, 134.
ARTIGOS PARA HOMENS

O Cnmlaelro — Assembléa, 28)32.
ARTIGOS de ELECTRICIDADE
Cia. Brasileira de Elect. «Sle-

men» Schnkert" - 1» Março, 86.
LOTERIAS

Centro Loterico — Votero & Cia.
Rua Sachet, 9.

Loteria do Estado do Rto — Vis-
conde Rio Branco, 499 — NI-
ctheroy.

Loteria da Capital Federal — 1»
Margo, 110.

Loteria de S. Paulo,
Loteria de Goyoz.
Mundo Loterico — Ouvidor, 139.
Loteria do B. Santo — Rodrigo

Silva, 9.
F. Gulmnrfies F.< tt Cia., Ltd. —

Rozario, 71.
Sonho Ouro —Galeria Cruzeiro, 1.
L. Costa & Cia. — Ruá Chile, 3.
V. Fernandes & Cia. — Sachet, 36.
Ceará Commercial e Ind. Ltda. —

Buenos Aires, 184.
BANCOS e CASAS BANCARIAS
Ilnnoo do Brasil — 1° Março.
Banco Mercantil — 1* Março, (7.
Banco llonvlstn — 1° Margo, 47.
Banco dos Funecionario» Publi-

co» — Rua do Carmo, 69.
S. A. Lar Brasileiro—Ouvidor, 90.
Snl America Cnpltallsaclo — Ou-

vidor, 90.
CAMBIO E PASSAGENS

Av. RioF. MoiiérD & Cia.
Branco, 49.

CÜTELARIA FINA
Luli Hermitiiny F.° & Cia. —

Gonç. Dlaa, 50.
CORREIO AÉREO

Cie. Generale Aeropoatnle — Av.
Rio Branco, 50.

COMPANHIAS "
DE NAVEGAÇÃO

Lleyd Brasileiro — Praga ServuloDourado." -
COMPANHIAS

CONSTRUCTORAS
Cia. Iramoblllarla Nacionai —

Quitanda, 143.
Cia. Immohlllarla Kosrooa — Ou-

vidor, 87.
Cia. Brna. Immovcls e Conntru-

ctBcn — Av. Rio Branco, 48.
CASAS DE CALÇADOS

Cnsa (Julomnr — Av. Pasaos, 120.
Cnsa Aanmor — Ouvidor, 56.
DROGARIAS E PRODUCTOS

PHARMACEOTICOS
Emplnatro Phenix.
De Fnrln 4 Cin. — S. José, 74.
Granado _ Cia. — 1» Margo.
Sabonete Gcn.iy.
Emitindo de Scott.
F. R. Baptista & Cin.—I» Margo.
Cio. Chimico Merck—S. Pedro, 136.

V. SUva à Cia. — Assemblía, 84
J. R. Pires _ Cia. — Acro, 88.
FerroRloblna.
Sera & Plerra — S. Pedro, 72-1»
Iljnnin Rlnder & Cia. — Had;

Lobo, 30.
Pharmacia Moura BrasU — Uru

guayana, 37.
Ront Ribeiro & Cia. — Gal. Ca-

mara, 39.
Mlnoratlvns,
Sabonete Euealol,
Lysoform.

DESINFECTANTES
CraETraldlnn*

DISCOS E MACHINAS
FALANTES

Brlngrton & Cia. — Gal. Cama-
ra 65.

Casa Edison — 7 Setembro, 90)
Paul J. Chrlstoph Co. — Ouv:

dor, 98.
Amuinipi-no & Cio. Ltd. — Av.

Branco, 147.
Cana do Disco — Chile, 29.

FUMO SE CIGARROS
Grande Mnnufactura de 1'uiui

Veado.
Lope» Sft & Cin.

FABRICAS DE CERVEJA^
Cia. Cervejaria Brnlimn — Mar
quoü Sapucahy, 200.

INSECTICIDAS
"Unlc".

IMMUNISAÇAO DE MOVEIS
Cia. Mata-CupliA S. A. —

Jose, 13.
MOVEIS E TAPEÇARIAS^

Mnpplii Stores — Senador Vél
guelro, 147.

MACHINISMOS EM GER4
Berm Stoltí & Cia. — Av.

Branco, 66[74.
PERFUMARIAS

Coty — Riachuelo. 19'.
ROUPAS DE CAMA

E MEZA, ETC
Notre Dnme dc Pnrln Tocldoí

om geral — Ouvidor, 182. .
A Nobreza —• Uruguayana, 95
A Capital — Av. Rio Branco.'
Pare Royal — Largo S. Fr.

cisco.
A Oriental — Andradas, 90|92. -
Parque Imperial—Av. Passo», 32P. Mnrclrn — Rua do Costa, 8. n
SANATÓRIOS E CASAS DE I

SAUDE
Sanatório de Palmyra — Palmy

ra — E. Minas.
S.imiloi-i.) n. Comprido.
TERRENOS E CASAS

A PRESTAÇÕES
Antônio da Silva Snlles — Hosa-I

rio, 109, sob.°.
VENDAS A PRESTAÇÕES

A Compcimndora — Ramalho Ori
tl&ao, 20-2».
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Sportivo
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O CAMPEONATO CARIOCA DE FOOTBALL
-oo-

Botafo§j%@„ Vasco e Fluminense venceram os seus adversários nas tres
— únicas partidas realizadas —

feumdíksse: — -a
^BOMSUCGESSQ» 11

ITEiiiaüa ia penalidade, Manguei-
rm resccrrou * crapido mandou a

_ __ boaál, -sem que Jaguaré pudesse.^OMimünen^, comor-sE-Hrrariaiiiiin^Hjr ,„„,_, a ^ JoasB Mi.
, nao teve muita diffictuoiuife- esnV pgüaF-rse -iras n-edos
| SÊcbettE o Bomsuccesso: B&Bao upar. ¦ ^tmaxlas, nos locara novamente

Í4-X.0. numa. partida retotannsin- 
|B1OTraffi,llltógsllat, italia a con-

.te fácil a na presença cfe m ^ „„,„, .„ qua] batiflo Tor
| publico limitado aos torcedòrr^^ Sfareaéira abi aparado por Cidi ambos osclubs; <we amactareal^ , >-anaiuistal_ o .segundo ponto.

te^s no qiKuíro dt collocaí,-®s5 ;, J^^lc^^ a
. O team tricolor obtes-et- mnaavtí- lL_ .-¦,.. .„„„,„ „„_™,
ctoria. nitida, fácil:a .pise séf. irâ ^T1 

1°K5ímj=lr ™tos C^as- 
. .

: foi maioir^ue-..L;gnrIi^^riL^!^"fS':POrém't,TfCOÍ?1
• triümpho no ^eim-feSpop <W£22£"f? " :passolLa „invEs^r«.,,. 4„c~,i„,L,r^.SYY r~ZrZ£~T , íisísufi5amerite. encontrando seria1 «eus jogadores nao sei-prcGccapcx*-::_JS;,„_.4„ __„ ______ „„_.„„i„i Li  —.„í~ ,i >^.-T3' _., nffisaseesrcaa tei ¦ íteíesa contraria.ram mai3 com a. conquista: oe- aam- \i^L__ .„„„„„ =„ -rr„„„„ -d^i„„

troç eoals L 2ímri aaramço do vasco, Pedro
rr*,.™. ,™~ „-i^^^ ™~_«_i- £6a= IPOÚl riwrco fla área e Mollaí Houve uma ertaentEe aupesTõcrri-li,  "\ -, _ . . ,,Dji »__ti_«__ ha ,™™« ™ú_._'«taee. arandando a «oal. A bola' 

venctóo 
hmCXd° VCn^^SOÍ^*?^.'feai!aTraíeTrinoco carregan-

A, linha da ataque «feHItamJ!*^»^?^^0*0?1-
i nense encontrando iaEiUãafed L±S?2T Si58 ^s!tan1?s 

™*"
-fraqueza, na. defesa. adl-Ksasüd PKrT^£:i0Tte ü ?uss0 de cf5!: 

1
especialmente a. sua. ala, eaonài*] fe 

!*KCT^n 
^ 

™» a Pelot«-
I passou, pelas médios, dpantsss v*h F"* ^ ^If-j*° nue 5e apí°-

zes quiz; dando combate (ürecSf**'- "'n':" li;i"": m,r cnrrcmio-

-¦€>©-

íta triângulo finai tSr Bomsuccesr surrou rom :a bola, empatando a
¦ zo, exigindo de todos- os? seãss eèfci fí™*5*1. 

--tennnnmao pouco depois
r' mentos imr. trabalho, insmso. I D nmrasm) tempo.

O keeperr do Bomsuccesso? tewí , U"*^" o-segundo tempo, o An-
lum papel destacado ia dMêsaa ,&i paxàin- jn-eeste * em seguida o
"JSèit 

posto, fazendo algumas? dMtsr-¦'!?bsoo, - quanüo se .biterrompe o
-iáas sensacionaes. Hioso iBffüüo m um Incidente entre

1 Q; primeira, tempo,, mr (Bciuebd P referee ee oo "íbandeirinha" que
ido quai íoíé». feitos? os (ipaamcipi sübsütuMo.' 

goala do OTré. caractgmnBaBel Htecmne^aa a jartida o Tasco
por uma a5Er cohesat ee cojnli-i1;CT£' <=coiBtantemente ao ataque.

I mia da toda a. equipa; tricaitor.lpeaB°flo ^mtlAima que jerde
I Fernando «5b esteia muitm ffst-rr. fcaamasiortimirtafle.
>5aa. mu» interrençõè^. nã5r> 3àí i OD Jâaiaaxaijy mvrate,-Antonlnho

centerbal£ muita: «lfr-fpHnr.; ceenrna -e 3Iangueira, sõ, manda
, mes mu assim^. agjiãQiii Haa=r-í 

'^1SíL-

tante a. sua defesas I <&£ i^Jsltantra nta cam e lorma-
E* verdad» queaIlniia:fflrminrJ se tnm Iliólo ma tporta flo bosQ.

Ifticcesso josnt um. firatfelE rmJ tlSoa^stootam, tnas a bola nao
Jãlocre, sent harmonia^, compièiBa-j «Bom, aaK nque SanfAnná com
i&ento díearriculadi)- ee. uoir issso ton» tüni conquista o terceiro

tr, flicilmente' Sã? ^E- aamaB-j snü, finffi levanta jiratesto do
oí os médios, pmrsnaivs;,f£n^tEffmi ãto Jâjflaniiiy, ilcando o jo-

os, maa podlanr: contET i- is«> iiniernmipidD flurante quinze
léta do ataque trienitar, aüatro- fmnuHms.

„.jando totalmentee o^ seuE diaasJ Sanaüo cd Incidente, -d Andarahy
'loiros. ' HásàõSaaBooWasco iiermanece no

- Essa foLa aspecttresnd](Bojp«-! &*Wm, ttatervindo TValter -varias

peira tempo, da um. S.-.micod <E»-I pseraB eem Jtons arremates, prati-
lo dos' vencsiioiBSi coija Uniisa' faniSD Gqpportnnas defesas,
forwards impôs- auss ^HiEsaà-ll 2Nmn arranco flos Tisitante, Ju-

j*ioa um trabalha penasoa. veendj, rupertaflo, rpassa no ieeper,

¦ ¦¦¦¦¦WM«MMnKMHaK«Bn^^BHa«aMn^HHMi^HÍHHM^I^k^nM^KBMB .—. -- , ^ ._. j. __,

CAMPEONATO CARIOCA DE 1930

Collocação actual dos clubs

CLUBS

O team do Vasco que venceu por 3x2
lha transcorreu sem Incidentes.
Bons amadores que são, os inte-
grantes dos dois teams não se
afastaram em nenhuma phase da
peleja do jogo delicado.

Se analysarmos por esse lado
èlla íoi optima, mas se aferir-
mos pelo lado technico foi regu-
lar no primeiro tempo' e mâ no
segundo.

O JOGO

Com poucos minutos de Jogo
Celso escapou e quasi em cima da
linha de corner produziu um cen-

WaTmriBíffimihmãounnajietigosa entrada de Moacyr
teto segunda tempo,, umi p^ ^^ Bíàüaninho correu. Tendo 

^™W 
*«[ 

gg£g g
«ra^ntKBMdi^JPBriiinw^lHwaDatewra^w^ alcança- *gio keeper Mg»^
Inminense a um. pouca-peià)<fias-j riia ua íbola, ,Juvenal o chargeou cUi.ctou m.U a duas j.uuas

i dò juiz; se. WãláÈmsrrAii-iasntro ifla nrea sendo punida a
que puma vaiiu^ oífríüica aátta.

iosv a jos» perrtfrti; muiteçj (D rpairalty ífoi "batido 
por Moa-

energia, a interesse^.. j par, unas ¦» 'hola bateu na trave
Eàatsid.1 se -o rmesmo jogador reba-

'•Os teams: tesu. üSirendo o soai. tnuito justa-
| FLüMIXESBE:— VõíIoseu; Ete-; nraence :annüllaflo.

Fe Albino; Ailemao-.. FftmxiEklci - Hloucos 
".lances mais e terminou

ÍMlyan; Bipper. ArE,-.AlírEili>.,.I!r&-: ba ipaitiiia.
fe. e De HbrL. il iBsttsams:" 

aOilSCCCEHSO — jadtmHro^i Tfaisco — Jag-jaré; Brilhante e
enga e Fontoura;: Sitsaj, H£u-j jtlaUfc; TEinoco, ÍJesi « Molla; Ba-

j Cláudio; Clrinai(OtnoisiCLli-:—aijaiinuio. iCarlos Paes, Moacyr,
os), Bahia, Gradin;, -Üliaeiii ai 31. 3Iattos fdepois ISines) e San-
__lha. | ,tt^nna.

|0 primeira goal: foi: protfimtoo í&í í ^MaSnnSi?/—"Walter; Juvenal a
-comer- qua Aryr marcam ifie iataccyr; íÈerro, 3rYaia e Barata;

O segundo,. £èi*r> oo iiriííj (.iàntanhüio. JAntonio Pedro, Man-
rebatendo- uma; boiai -lte| [ga2ira*i.Cia.

fontoura, num. shoot: msseirnu!
Nêtto,. pouco depoiss. muna

pada, fez o terceiro- gamou. (0
aa goal rel-o Hippar,-, itte ucta-j j

quasi ao final! dou ínrimeiriii.
3. | HttitnníOKO —
segundo tempo;, apezarr (Heis|tIIIinHIL a
r opportumdãiiês-jHieE tea-ce oo
nense, a açore:- nao:- £nii autue-

2Ko5.-«sunaas quadros venceu o
Wasao 3K3T 713 ^2.

\A rrivdiaade sportiva entre os
ifioüs iiiiiiii acima -é conhecida de
(sséireso -Ho tnçio que acompanha
fcoiossoltootball. acreditando mui-

«Ioso machucou-se- noc, linwy. rras, fím. .çjjj, seja uma consequen-
Sittisanda-se cio campa- et- smoSb. ctm...Baormiaiaiica de campos. Se-
pstituida por Deisoir;. q?Me cSfc^iijaijpiâl^ôr- o motivo que a auto-*ta defendeir um. penaiijT. i!ixttc,<ioeeerH) í-que ninguém a ne-

matcii de- segundos? twans r^aa-^-aspartidas quê ambos dispn-
: tambem o. EIumineaíeE-tçai; 

j;J:am ,£„-, rum • attestado do qui se
-0; !'.atfinna. =se attentarmos ao es-
ocurouo-sr. &üirS6vea--man^: i^^^,., tíue czBlL um dispende.
com acerta., mas- jne&titouiy apezar-Bc quasi sempre o Bo-

^bos os quadros. |'tta&sp» =ser considerado franco ía-
|Todas scenas ilèsortroSidisF mr, vnmoo ines Jogos com o Brasil, o

Bpe do Andaiahj:,'foram: nazis— .Eccre-qae tambem quasi sempre
Edas pelo presidc-irte ôac feui-;ííbb i-eerilsca ilhE 5 bastante dimi-
|i»; Eiiu junto oom. a-jufc aaana :mato, ?se .tovarmos tan conta a
rgarantir da. .-tggrcEsãu- ¦(nee set-iHespnjTiorçao fle efficienciá dos

. "emciiitava contra.eSIei úLsxxi asü- -iiófc rteans.

| iE'-que-o ardor com que jogam
iBsmnãa ee inutiliza até certD

ndo asaida..aItaiãciHr,Wiassc»;_amntci a .-supremacia que deveria
[felogo ao goal TOntranaef-aisB-jiífâruoriniiis íorte. Aliás, como sue-

arremata» dando- oignarniiRí- 'x?ãiíiiiTiojjosro de domingo, a con-
í Me a Walter de prrjduzirrüiaatSe-; ttsssm ttrafluz a Tealidade ezpòáta

Apõa isso a jpspr- esteree irrir- isessas iflltimas linhas.
Sb£ que Brilhama em ultimi» ns&--

_iau uiüJJYi
lutado por

loa a bola. aucpmKrqBWj j iTinaito sportivo da partida dispu
joe Qdi. ' Tfaa-rt :no xampo fla praia Terma

goal desguarnecido!
Os locaes organizaram ontão um

ataque pela direita que obrigou
Germano a abandonar o goal, por
ter Benedicto falhado ao preten-
der rebater. O arco visitante pou-
co depois perigou novamente:
Delphjm esperdiçou um passe de
Xeves nas barbas do guardião
Germano. Os forwards do Bota-
íogo investiram consecutivamente
por duas vezes, na ultima das

quaes Paulo emendou esforçada-
mente de esquerdo um passe de
Celso: a bola bateu na trave e
veiu âs mãos de Antonlnho.

Benedicto interceptou uma es-
capada de Delphlm, devolvendo a
bola aos seus forwards. Um cen-
tro de Ariza rasteiro e forte per-
correu toda a frente do goal sem
ninguém surgir para aprovei-
tal-o!

.B quando se escoavam os ul-
timos minutos do tempo inicial
Nilo alegrou os seus, conqulstan-
do com shoot indefensável o pri-
meiro goal do Botafogo no canto
esquerdo. Logo em seguida o
mesmo Jogador atirou violenta-
mente na base da ballsa direita:
a bola correu a linha de goal, ba-
teu na outra balisa e foi ao guar-
dião. E com esse feito, que tanto
susto trouxe aos defensores do
Brasil, findou o half-time.* 2" tempo — Nos primeiros mo-
mentos houve muitos ataques ln-
frutíferos ao goal do Brasil, até
que Carlos Leite se 

'aproveitou

Intclllgentemente, aos oito minu-
tos, de uma bola e aninhou-a no
canto'esquerdo das redes de An-
toninho, com shoot alto.

Eram decorridos oito minutos
desse segundo tento quando Cel-
so marcou o terceiro ponto do
seu club, shootando rasteiro no
canto esquerdo, depois de toda
a linha de forwards alvi-negia» a
excepçao de Nilo, ter intervido.

A um ataque do Brasil, Del-
phim shootpu, o keeper rebateu e
aquelle forward, jâ então bastan-
te atrapalhado por adversários,
mesmo assim aninhou fracamente
a bola no goal adversário, assi-
gnalando desta arte o .unico ten-
to dos locaes.

Dahi por deante o Botafogo
passou a dominar o adversai-lo,
•praticando o back Rodrigues um
penalty que Nilo shootou fôra.
. Nas primeiras Intervenções a
que foram chamados, os halfes
do ala do Botafogo fracassaram
completamente. Se outros fossem
os extremas do Brasil, mais ve-
lozes e shootadores, talvez o arco
d6 Germano tivesse sido vasailo
no primeiro tempo. Por sua vez
Benedicto falhou continuamente,
obrigando seu companheiro Octa-
cilio a deslocar-se de momento a
momento. .

Emquanto a defesa visitante
praticava esse football medíocre, a
contraria actuava com desemba-
raço, notadamente o trio final
pela firmeza das suas interven-
ções.

O, equilibrio observado em todo
o transcurso do primeiro tempo
tem assim sua explicação lógica.

Vem o 2° tempo e as coisap mu-
dam completamente de figura, üo
equilibrio havido não ha mais si-
gnal...

Os halfes do Botafogo firmam-
se, devolvem um jogo ¦ que não
praticaram no Io tempo inicial e
raramente o Brasil Incursionou ao
campo adversário.

A ala esquerda do visitante ie-
vou a palma nos ataques to goal
de Antonlnho. Decaiu um pouco
nos ultimos quinze minutos finaes,
devido á pouca sorte de Celso. '

A ala Ariza-Paulo desenvolveu
um foot-ball efficiente no 1° tem-
po. Neste falhou diversas vezes,
ora pela marcação que a sujeita-
va o adversário, ora pelo "azar"
que durante todo o transcurso
da partida acompanhou a faulo.

Os dois centros, o da linha .le
forwards e o da de halfes actúa-
ram sem brilho nas phases em
que mais poderiam destacar-se.

Parece que as funeções de dis-
tribuidores foi outorgada a Paulo
Goulart, pois Carlos Leite não ce
esforçou multo para cumpril-a.

O team do Brasil com a modifl-
cação porque passou a sua linha
atacante no 2° tempo enfraqu-j-
ceu-se muito.

.Os extremas falharam, sendo

que o ,da direita, neste período,
lamentavelmente.

O trio atacante viu-se assim to-
lhldo de fazer jogo largo, recur-
so a que deve recorrer os team3
fracos quando se batem com os
efficientemenle mais fortes.

O center-half e o trio final Jo-
garam desembaraçadamente, mais
um pouco até do que delles se
esperava..

A actuação do Juiz Diogo Ran-
gel não foi prejudicial a quaes-
quer dos disputantes.

Os lapsos que deixou passar 9
os hands imaginários que apitou
não justificam que a sua marca-
ção seja qualificada d.e mâ.

Os teams apresentaram-se:
BOTAFOGO — Germano; Octa-

cilio e Benedicto; Burlamaqui,
Martin e Pamplona; Ariza, Jucá
(Paulo, minutos apôs), Carlos Lei-
te, Nilo e Celso.

BRASIL — Antonlnho; Bianco
e Rodriguez; Solon, Zezé e Nilo;
Walter, Jahu', Delphln, Neves e
Bahiano.

No 2° tempo a linha foi: Nel-
son, Jahu', Delphln, Brilhante e
Walter.

A partida secundaria foi. ven-
cida pelo Botafogo por 5x2.

BOTAFOGO 

America ..........>

Vasco ••««•••••••«

Fluminense

São Christovão .......

Bangú • • •. • •; • v •:•' • • •

Syrio ••••«•••••íé

Flamengo ...*-.

Andarahy ..........

Bomsuccesso ..........

Brasil • ••*«> •«*•*(*«•

15

14

16

15

14

15

15

15

15

•16

16

12

11

2

2

2

6

6

5

8

10

11

11

18

Pontos

25

21

25

19

17

18

13

10

6

71

5

s
5

7

7

11

11

12

17

20

24

25

27

SEGUNDOS TEAMS

CLUBS

AMERICA .........

Vasco

São Christovão .......

Fluminense . . , . . • ...

Flamengo • .

Botafogo

Andarahy ..........

Bomsuccesso ..........

Syrio ••«•••••••»•

Brasil . . 

Bangú ...........

14

16

14

15

15

15

IS

10

15

16

15

13

13

8

8

7
'6

4

5

4

-?
2

1

8

4

6

6

, 6

6

9

9

10

12

Pontos

2

6

10

13

13

15

17

20

20

28

25

OS ERENOS DESTA SEMANA
NO FLAMENGO

O director de football do Club
de Regatas do Flamengo solicita
por nosso Intermédio o compa-
reclmento de todos ob Jogadores
do 3o team e demais elementos
novos que desejarem defender
as cores do club, hoje, ás 3,30
horas, no campo do club, 6. rua
Paysandú 267, afim de tronarem
cm conjunto.

Para amanhã quarta-feira
e6tá marcado o trenó para o Io
a 2° team; áss 4 horas, no campo
do club.

Io team — Floriano, Helclo,
Herminio, Benvenuto, Sá Fllhu,
Fortes, Khede, Rochlnha, Mar-
condes, Darcy, Vlcentlno e Ar-
mando.

2° team —. Espíndola,, Moy.-
sés, Saes, Flavio, Moura, Roque,
Candiota, Rollinha, Mazzeu, 81-
mas, Ballalai Alves.

CURANDRA.:.
EM POUCOS DIAS MOTA 0 GERMEN
NOVA THtPAPCUTICA CONTRA,A

BLEHQRQHAGIA
_ c suas compliciuôcs no

.llip.lll-illOIltilillllIli-
'itavin fiuijnrí-lipoS
' .íihkJ,\ .-> elinmir.t

í/sitíi Pinsl.ililc,

WaiííSBalbCTtoraKítiloalí^írnn.t

(4711)

campo esforçarem-se bastante pa-
ra vencer um ao outro.

O Andarahy, nos primeiros
quinze minutos de Jogo, de posse
de grande enthusiasmo, assumiu
uma offensiva franca e assediou
o goal contrario,' conseguindo nes-
se tempo dois goals,

Forçoso, porém, é reconhecer
que o Vasco aos primeiros minu-
tos actuou com accentuada des-
preoecupação a sô tomou a ini-
clatlva de atacar anta a lmmi-
nencia da derrota que lhe seria

do Bangu' A. C. contra o aoto
do sr. presidente, que approvou
a partida de football, primeiros
quadros, disputada por aquelle
club a o C. R. Vasco da Gama,
aos 21 de setembro de 1930, mar-
cando os respectivos pontos ao
C. R Vasco da Gama, por ter ven-
cido pelo score de 2x1 — relator
— dr. Miguel Tlmponi.

4 — Processo n' 61 — recurso
do amador Adolpho de Oliveira,
do Syrio Libanez A. C, inter-
posto contra o acto do sr. presi-
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VASCO — 3

ANDARAHY — 2

Das partidas que o club da cruz
de Malta tem que disputar atê o
final do campeonato, a de ante-
hontem era considerada como uma
das mais importantes, porque, di-
zia-^, o Andarahy so preparar
com afinco para offerecer seria
resistência ao adversário e, se
possível, vencel-o.

Do sorte que uma numerosa
assistência affluiu ao local do en-
contro, anciosa de presenciar um
bom jogo.

A partida, porém, não se rea-
lizou em absoluto como era de
esperar, não sô falhando a parte
technica que foi fraca como tam-
bem a disciplina em que o jogo
por varias vezes esteve interrom-
pido em conseqüência de varias
reclamações e tentativas de ag-
gressão ao Juiz.

Os quadros contendores exhíbl-
ram um football precário, não ob-
stante os vinte e dois homens em

MmmÊmmmÊmmmm^mKmm^Bmm»»wKmaÊm^mKammmii»MMinwx-iii.mMi m i -i ¦> ¦¦ <»' >¦ !¦¦-¦ ¦¦» ¦¦ —-,—.-..—..——.1.  m.o ¦,¦...»,)

Jaguaré, machucado, após praticar, uma defesa.

O team do Andarahy
desastrosa, collocando-o em ter-
cciro logar, a quatro pontos de
differença do primeiro collocado.

Com esse Intuito o team vas-
caino organizou varias investidas,
procurando a todo transe desfa-
zer a vantagem que o_ adversário
conquistara.

Não houve dominio de qualquer
lado, indo ora um, ora outro ao
campo contrario.

Apenas no fim da partida o
Vasco atacou mais, quanão con-
quistou o ponto que lhe assegu-
rou a victoria.

O team local não soube manter
a superioridade adquirida no ini-
cio da partida e aos poucos foi
cedendo terreno, permittlndo que
a linha vascaina empatasse a par-
tida no decorrer do primeiro tem-
po.

A acquisição do terceiro goal
do Vasco gerou um incidente den-
tro e fôra do campo que causou
a interrupção do jogo durante
quinze minutos.

Nesse periodo quizeram aggredlr
o arbitro da partida, sr. Luiz Ne-
ves, que a nossa ver marcou o
goal multo Justamente, embora
tivesse deixado Jaguaré, em mo-
mento critico, rodar com a bola
nas mãos em seu próprio goal,
parecendo que ella transpoz a 11-
nha,

Mas é um goal que sô se pôde
marcar com segurança a nunca
por supposlção.

sjc
VAE REUNIR-SE O CONSE-

LHO DE JÜLGAStENTO
DA AMEA

presidente do Conselho de
Julgamentos convoca os mem-
bros desse Conselho, para a re-
união que será realizada na pro-
xima terça-feira dia 28 do cor-
rente, fts 4 horas, afim de serem
julgados os seguintes processos:

— Processo n° 58 — recurso
do Fluminense F. C. contra o
acto do sr. presidente, que ap-
provou a partida de football, pri-
meiros quadros, disputada por
aquelle club contra o Botafogo F.
C, aos 14 de setembro de 1930,
marcando a este ultimo os respe-
ctlvos pontos — relator dr. Ar-
mando de Virgiliis.

— Processo n" 59 — recurso
interposto pelo C. .R Vasco da
Gama, do acto do sr. presidente,
que approvou a partida de foot-
bali, segundos quadros, disputada
por aquelle club e o C. R. do
Flamengo, aos 14 de setembro de
1930, marcando os pontos ao C.
R. do Flamengo, por ter vncldo
pelo score de 6x2 — relator: Dr.
Antonio Teixeira de Lemos.

8 — Processo n° 60 —- recurso

tltnte, quo lhe applicou a pena de
suspensão por 45 dias, por ter ag-
gredldo, na partida de football,
primeiros quadros, Syrio Libanez
X Vasco da Gama, aos 28 de se-
tembro de 1930, ao amador Fausto
dos Santos, do C. R. Vasco da
Gama — relator — dr. Armando
de Virgiliis.

5 -T7 Processo n° 62 — recurso
interposto pelo amador Fausto
dos • Santos, do C. R. Vasco da
Gama, contra; o acto do sr. presi-
dente que lhe applicou a pena de
suspensão por 40 dias, por ter ag-
gredldo na partida de football,
rrlmelros quadros, Syrio Libanez
x Vasco da Gama, aos 28 de se-
tembro d 1930, ao amador Adlpho
de Oliveira, do Syrio Libanez A.
Club. — relator — dr. José Ma-
ria Castello Branco.

$
TRENÓ DOS 1° o 2» QUADROS

DO BOTAFOGO F. C.

O departamento technico doBotafogo F. Club, leva ao conhe-
cimento de seus amadores quofará realizar hoje, terça-feira, umrigoroso trenó de football entreos 1° e 2» teams do club, paracujo trono solicita o compareci-
mento dos convocados abaixo, nasCde do club, As 3.30 horas em
ponto:

André Jansen Junior, Altho-mar Dutra de Castilho, Affonso
de Azevedo Carneiro, Álvaro Gon-
çalves da Rocha, Alklndar Dutrade Castilho, Almir Amaral, AriolNogueira, Antonio Francisco Ari-za Filho, Benedicto de MoraesMenezes, Carlos Leal Burlamaqui,
Carlos Carvalho Leite, Celso Car-doso Linhares, Estanislau de Fl-
gueiredo Pamplona, Farnando
Carvalho Leite, Germano Boet-tcher Sobrinho, üuilhernie Lou-reiro de Souza, Heitor Canalll,José Ferreira Lemos, Luiz NobsRodrigues Rego, Luiz Tupy Mer-cio da Silveira, Martlm Mercio daSilveira, Mario da Rocha Ribas,Mario Affonso Diogenes, Mareei-lino da gama Coelho, NewtonFlori Cartoiano, Nilo MurtinhoBraga, Octacilio Pinheiro Guer-ra, Octavio de Menezes Pflvoii,Orlando Pessoa, Oswaldo da Ro-cha Ribas, Paulo Goulart de Oli-volrn, Roberto Gomes Pedrosa,Samuel Coelho do Souza, SylvioSerra, Victor Corrêa Gonçalves,Mctorio Mabllia e outros.

CURSO FEMININO DE GYM-
NASTICA NO BOTAFOGO

O departamento feminino doBotafogo F. C. leva ao conhe-cimento das senhoras e senhorl-nhas lnscsrlptas no Curso Fcim-nino de Gymnastica Esthetica
que, as nulas sei-So realizadas asquartas-feiras o sabbados das 10as 12 horas.' Hiivf r£ au'a amanha na sededo Botafogo F. C. sob o patro-cltilo da sra. Vera Gabrinska, exi-
StheSS?.MOra rUSSa de danaa,i

xIturfIx
O JOOHEY OLUB BEALISA-

BA' UMA CORRIDA NO
PROXIMO SABBADO

As respectivas Inscripções se-
rão encerradas esta tarde

Ôomo antecipamos, a directoila
do, Jockey-Club resolveu levar a
effeito, sabbado prçximo, uma
corrida no seü hippodromo, de-
vendo ser encerradas as respecti-
vas inscripções, hoje, terça-feira,
ás 5 1[2 da tarde. O projecto
para a organização do prográm-
ma estará, desde 2 horas da tar-
de, á disposição dos interessados,
na sala de InscripçSes.

COMO FICOU ORGANIZADO
O HANDICAP'PARA O

CLÁSSICO BRASIL

O handicap para essa prova
clássica, que será disputada em
15 de novembro, ficou organizado
pela seguinte fôrma: Ugolino 60
kilos, Uberaba 59, Culinan 66,
Uadl 66, Therezlna 56, Tenebreu-
se 65, Tenaz 63, Solitário 61, Ra-
pido 60, Gravata 49, Prazeres 48,
Ukranla 48, Rico 47, Urgente 46,
Ulysses 46, Zeppelin 45, Utll 46,
Franco 44, Xingu 44, Uiriri 44,
Sim Senhor 44, Utinga II 43,
Cuplssura 43 e Chromo, peso da
tabeliã.

Foram excluídos Rodolpho Va-
lentlno e Duggan, de conformlda-
de com as condições da chamada
e Sucury e Thompson, pot for-
fait.

As declarações de forfait serão
recebidas atê 8 de novembro íu-
turo.

s.
A' MARGEM DO ULTIMO iN-

SUCCESSO DE SANTARÉM

O qne o grando cavallo tem ra-
teado desde o Inicio de sua

brilhante campanha

Se Santarém, naquella tarde
trlstonha e feia do dia 19 de i >
tubro, parece que amoldada aos
desfechos desconcertantes que
nella se realizariam para a cria-
ção' nacional,, pudesse, livre do
mal qúe o atacou durante o per-
curso, cruzar victorioso o dlsco
no clássico America do Sul, con-
templaMa mais uma vez os seua
apostadores com um rateio lnfl-
mo, que talvez desta feita ape-
nas desse para compensar a
quantia jogada.

O que se observa na vida do
"coursler" do nosso cavallo tri-
coroado a respeito dos rateios
por elle distribuídos, enaltece e
exalçado uma maneira muito sl-
gniflcativa este extraordinário
produeto da nossa elévage.

O filho de Miss Florence, adju-
dlcou-se, pôde-se dizer, todos
os laureia possíveis de adquirir,
um animal que passe pelo turf do
Brasil,

O mal, que vem de novo de se
manifestar agora neste impórtan-
te clássico de 3.800 metros, foi
o unico factor que pôde, ém par-
té empanar o brilho da campa-
nha do neto de Kingston (bem
entendido, para aquelles que põem
o valor do parelhelro em relação
com uma lesão orgânica).

Como mais um attestado das
suas reaes e positivas qualidades
inexccdlveis, segue abaixo a ta-
boa dos rateios por elle distribui-
dos no decorrer das suas quatro
campanhas.

SAp PAULO ¦

Premio Gladiador .... 12$100
Premio Experiência . 12$900
Premio V Eliminatório 10$400
Clássico B. de Piracicaba 13$600
G. P. Taça dos Pro-

duetos . . . . ... 11$400
G. P. José G. Nogueira 11$200
G. P. Raphael de-Bar- '

ros Filho 16$100
Clássico Imprensa . . 14$600
G. P. General C. Ma-

galhães ....... 15$100
G. P. Jockey-Club do Rio 10S300
G. P. São Paulo . . 15$100
G. P. Taça Mappln &"Webb 11$500
G. P. Raphael de Aguiar' 13$700
Taça Sul America . . 10$500

RIO ,

Premio Criação Nacional 11J600
Clássico C. de Herzberg 10$Ú00
G. P. Cruzeiro do Sul 22$000
G. P. 16 de Julho . 43$600
G. P. Districto Federal 24J000
G. P. O. Hotels Palace 14$500
G. P. Guanabara . . ^.188100
Premio Brlght Eyes , 26S700
G. P. Jockey-Club . 23J000
G. P. Taça Nacional 10(100
G. P. Guanabara . . 11$000
G. P. Presidente da

Republica 12J400
Clássico P. Municipal 13J900
Clássico C. F. Xavier 17$900
G. P. Districto Federal 14$800
G. P. Jockey-Club . 16J500
G. P. Guanabara ... 14$000
G. P. America do Sul

E' como se vê uma demons-
tração extraordinariamente llson-
jeira do valor do filho de No-
velty.

Em trinta e duas apresentações,
apenas tres vezes Santarém, dei-
xou de oecupar o primeiro pos-to na preferencia do rubllco; no
grande premio Dezeseis de Julho,
quando teve de enfrentar Dark
Eyes, a égua americana que, ln-
victa no Jockey-Club, parecianaquella época não encontrar
competidor; no grande premioGuanabara, onde Gahypió, em vir-

I tude do triümpho sensacional que
| alcançara quinze dias antes, o
precedeu por differença inslgnifl-

I cante, e no premio Brlght Eyes,
| onde Cáscabelito runner-up uma< semana atrás de Vulcaln no gran-
i de premio Dr. Frontin, o ante-
cedeu na opinião do publico porter de enfrentar, um inimigo vin-
do de um anno do descanso no
haras, e, portanto, sem o aguer-
rimento' necessário para as lutas
das pistas.

Justamente nestas tres vezes
Santarém saiu vencedor, occupan-
do nas vinte e nove restantes,
sepipre o primeiro posto da pre-ferencia dos apostadores, prefe-
rencia que soube honrar todas as

vezes que o triümpho dependesse
de suas patas.

Esta constante e Ininterrupta
Inclinação do publico pelo filho
de Novelty, vem provar que os
revezes que elle soffria tinham
explicações em causas estranhas
a seu valor; tanto que depois
dos mesmos voltava elle, com as
predllecções totaes daquelle mes-
mo publico e daquella mesma ca-
thedra que o haviam visto cair
batido, é que nas tres únicas ve-
zes que o .deixaram de honrar,
não foi, como acima se viu, de-
vido a algum facto anterior que
o desmerecesse,

A uniformidade, o rythmo com
que o filho de Novelty percorreu
quatro temporadas seguidas, me-
lhor manifestados pela própria
opinião publica, tocam multo de
perto ao coração daquelles quo
como turfmen patriotas admiram
e querem bem ao filho de Mka
Florence.

Estranham e entristecem as ma-
nlfestações ouvidas no final do
clássico America do Sul, traduzi-
das por um dos nossos Jornaes,
como "uma extraordinária e me-
recida ovação ao vencedor".

Porque este Júbilo ao ser caldo
o animal que tão alto elevara a
criação do paiz? Este animal pro-
dlgloso, que ousou desencantar a
triplica coroa, e o grande premio.
Jockey-Club, a agora se põe &
frente da lista dos maiores ga-
nhadores do paiz.

Talvez se explique — e sô p ie
haver explicação, no ser a a -:-
delaria do glorioso vencido, a
mais opulenta e a mais rica do
paiz.

A riqueza, a opulencia, daquel-
les que estão numa posição su-
perior, crea contra elles uma
animosidade por parte dos menos
protegidos da fortuna e... prin-
cipalmente daquelles que por
contingências da sorte se vêem
obrigados a no .Tockey-Club sa
Isolarem nas archibáncadas de
3$000, das demais dependências do
hippodromo...

O patriotismo, este sentimento
innato no coração da humanlda-
de, que entre nõs devia fazer de
Santarém o Ídolo que elle absolu-
tamente não íoi, é abafado pela»
vozes dos sentimentos mais bal-
xos, (que conseguem falar mais
alto).

Pensem bem, senhores frequen-
tadores das geraes que vaiaram
o nacional a applaudiram o platl-
no,- se devem ao filho de Miss
Florence, a posição da inferiori-
dade em que mostraram se jul-
gar.

Ponham de lado, sentimentos
que deprmtem, e applaudam, como
devem é lhes manda o coração de
brasileiros, o valoroso produeto,
da criação nacional.

Não se deve attribuir o mal
que fez quasi parar o filho de
Novelty no percurso do clássico
America do Sul a um exhaurl-
mento de forças provocado por
uma actuação severa.

A primeira manifestação ãa he-
morrhagla, no filho de Miss Fio-
renee ãeu-se Justamente, quando
elle nâo havia sião ainda expe-
rimentado mesmo a fundo e, me-
lhor, quando vinha elle de um
longo anno ãe üescanso no haras.

O procedimento do proprietário
do filho de Novelty de conser-
vai ainda nas pistas não deve
ser, absolutamente, combatido.

O que têm feito os nossos gran-
des nacionaes nos estabelecimen-
tos do criação?

As qualidades, que os tornam
celebres nas pistas, muito rara-
mente as transmlttem aos seus
descendentes.

Não se quer dizer com isto que
ha de se dar o mesmo com o
tri-coroado; mas, se no momento
actual é resplandescente a sua
fôrma, como os 3.000 metros do
Guanabara, percorridos em 189
3|5 segundos, o demonstraram,
porque de uma hora para outra,
abrir-se este claro âesolador, que
seria a sua ausência dos pro-
grammas dos nossos hlppodro-
mos?

Esta terceira manifestação do
mal que o impediu de ganhar o'
grande premio Jockey-Club de
1929 não nos aífllge; naquella
época, depois de se refazer, e
completar o entrainement que
fôra obrigado a interromper, San-
tarem surgiu em São Paulo mar-
cando tempos extraordinários.

Para se fazer uma idéa do que
era a pista üa Moõca no ãia em
que elle ganhou o grande premio
São Paulo, basta dizer que uma
sensacional partida de football,
entre footbàllers cariocas idos es-
pecialmente do Rio, teve de ser
adiaüa, tal o estaâo em que a
chuva, copiosa e Ininterrupta na-
quelles ãias, havia ãeixaüo o cam-
po. Pois bem, nesse ãia Santarém
marcou 213 1|5 segunãos para
3.200 metros, um segundo a mais
que o record de Printer, Pons e
Cáscabelito, este anno, ao empa-
tarem memoravelmente o grande
premio Jockey-Club, em raia opti-
ma: dando tudo o que sabiam, não
conseguiram marcar maís de 218
4|5 segundos, o que ainda llios
valeu calorosos elogios.

A primeira apresentação de
Santarém, depois üo fracasso rta
taça Sul America occasionailo
tambem pela liemorrhagia, serviu
para que marcanüo 189 3|5, ou
segundo outros 188, e tambem
187, desse elle mal» uma prova
das formidáveis qualldsdes de que
é possuidor.

Nâo devemos pois desanimar de
ver o filho de Novelty ainda mui-
tas vezes glorioso nas pistas, e
quem sabe mesmo se não se tor-
nará realidade este sonho que to-
dos nós alimentamos de ver a
criação nacional laureada em Ma-
roiias, caso resolvam os Interes-
sados do filho de Novelty envial-o
ao paiz vizinho.

E reconhecendo-se que foi na
temporada de 1930, depois de SO
annos de existência, que um ani-
mal nacional conseguiu levantai
o grande premio Jockey-Club, se-
ria üe muita opportunidade e in-
teira justiça a realização, agora
neste desanlmaãor final de tem-
porada, de um grande premio que
tambem, se procurando home-
nagear a figura do grande heroe
do dia 7 de setembro, trouxesse
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, deiiomjnoeão do .grande: premio
Santarém (primeiro c unico de-
lehtor da triplico coroa o do gran-
,le premio JocUey-Club).

Estu prova, cuja dotação pode-
Ma variar dc 20:000$ a 30:0003,
numa distancia de 2.40b a 3.000
metros, poderia reunir no seu
campo, além do filho de Novelty.
os nonu-3 niaiH om evidencia no
nosso turf presentemente ou sc-
jani: Ufano, D. João, Ultraje,
Rodolfo Valentino, Duggan, Vul-
caiu, Enygnia, Ramuntcho, Coro-
nel Biib'-.-"10, et0*

,TOG

¦• * - ¦ ¦ n\

_______ '

Athletismo
í. CÓMPÉTIÇàQ DOS ASPI-* 

RANTES 1)0 FLAMENGO

Foi realizada ante-hontem no
campo 'lu sports do Flamengo a
competição do athletismo entre
op aspirantes do rubro-negrd.
Essa festividade sportiva,. como
tra do esperar, teve um desenvol-
vimento brilhante- sondo conse-
puiilos alguns resultados quo hon-
ram a nossa juventude dedicada
ao sport.

Notava-se no decorrer de todas
ns provas, unia segurança absolu-
Ia por parto dos disputantes, que
perfeitamente senhores' de tech-
nica apurado; so esforçaram ma-
ravllliosàiriente nos resultados.

O resultado • geral das provas,
Joi o seguinte:

300 metros — Juvenis — Em
1» logar — Durval Rangel Car-
valho. Tempo: 45 4|5; 2" — Hen-
riquo R. Moura; 3o — Zemar
Lima.

600 metros — inf. até 13 annos
— Na 1* preliminar classifica-
íum-so Alberto Silveira, Celso
Fonseca e Armando Laurindo; na
_•: Newton, Cáülílíaiix, Laurindo
Armando o Luiz Ferreira.

O vencedor da ultima, Newton
bateu o seu próprio record por
1|S ilo segundo, obtendo 7"1|5,
tempo qüe tambem foi consegui-
do na final, que teve como. vl-
ctorlosos Calso Fonseca, Arman-
do Laurindo e Newton Caulliraux.

S0 metros — inf. fortes — 1°
preliminar — Fernando Autran,
Evaldo Esteves e Outar Padilha.
Tempo: 10 4|5.,

2" preliminar — Julio Maria,
TYaldyr Almeida e Ed. Parç-t.
Tempo: 11 4|5.

. Final — Em 1° — Evaldo Es-
tevês. Tempo: 10 4|5. — Waldyr
Almeleda e- Fernando Autran.

100 metros — juvenis —- 1*
preliminar — Altalr do Prado,
Fernando Bap Bastos e Alicio
Nascimento. Tempo: 13". •

2' preliminar — Luiz Montei-
ro Barros, Orlandino Macedo
Santos e Oswaldo Vaz de Sá. ¦*-
Tempo: 12" 3|5.

Final — Orlandino M. Santos.
Tempo, 13". .2°, Luiz M. Bar-
ros; 3°, Altalr Prado.

Salto em vara — Juvenis .*—
Em 1°. Fernando Bastos, Altu-
ra, 2m,00; em 2», Illydio Sauer,
2m,50.

Os doía vencedores ultrapas-
.aram o record existente, que
pertencia ao segundo, com 2m,4,
sendo que este ganharia a prova-
so não muchueasse um braço.

Salto do altura — Infantis até
12 annos -- Em 1°, Alberto Sil-
veira, altura -m,28; em 2°, Ed.
Ferreira, lnl,18; em 3°, (empa-
te), Newton Caulliraux e Fór-
nando Santos» . .

540 metros — Juvenis — Em
1*, (empatados), Durval R. Cas-
valho e Rubens O. Silva — Tem-
po (record), 1'33"2|5. . Em 3»,
Manoel Pereira.

7õ metros — Barreiras — Ju-
venis — Em 1", Luiz M. Barros;
Tempo, 1_'4|5. Em 2", Alicio G.
Carvalho.

Relayrace — 405 metros — 5
turmas concorreram a essa pro-
va, saindo vencedora a "Turma

branca", em 58" e composta dos
corredores Fernando Santos, Fer-
nando B. Autran, Oswaldo V,
Sâ e Manoel Pereira.

I Em 2o, "Turma preta";, em
'1°, a "azul".

No-final houve um motçh en-:
tre -dois- quadros infantis, ven-
cendo o team "A", por 2x1.

trophéo Instituído pelo Gymnasti-
ço Portuguez.

ÒS .IOGOS AMISTOSOS COM O
GYMNASTICO PORTUGUEZ

O Club Gymnastico Portuguez,
o tradicional grêmio da rua Bue-
nos-Aires, no corrente anno, jáfoz realizar com suas turmas do
Ping Pong, nada menos de 32
onconlros amistosos, tendo saldo
vencedor 27 vezos e perdeu 5 Dn-
noutros, foz 6.343 pontos contra
4.S58 dc seus adversários, marca-
ram os pontos dos Gymnastlcos
os srs. «baixo,, pertencentes i pri-meira- turma:

Agenor Dagno . .
Cândido Costa . .
Lauro Ganime . .
Mario Gonçalves .
Joaquim do Lima
Inlaiiilo Costa .' .
Manoel Oliveira .
Alberto Llbcrato
Joaquim Alvos . .

Jogos Pontos

28 ' 1.570
28 1.530
23 1.061
22 1.057
14 640

, 213
. .130
. 65
. 6S

Jogos Pontos

, 20 . 957
, 25, . • 763
, 12 565
, . 16 . 657
. 10 504
. • 356
. 10 312

262
. 144
. 113

69
36

-

DOENÇAS INCURÁVEIS
Tratamento simples e cotn extraordí;

narios. beneficio sque opera o afamado
Tubo (Fiala) Radioemanogeno do scien*
tis' . .Pagliaui, como o provam milhares
de attestados dos próprios soffredores
quc, além dc recuperarem a saude, tor-
naram-sc fortes e vigorosos. Informações
com -Vi .March—e-— Quitanda n. 79,
sobrado. (17093)

Na segunda turma foram reali-
zados bs mesmos jogos, tendo
vencido o Gymnastico 26 vozes o
perdido 6 encontros, foram mar-
cados 4.719 pontos contra 3.817
dos adversários, marcaram os
pontos do 'Gymnastico, os 'se
nhores:

Iolando- Costa . .
Luiz Aragona . .
Manoel Oliveira .
Alborto Llbcrato .
Joaquim Alves .
Mario Gonçalves .
Alberto Bordallo .
Jair Gonçalves .
Martim Fonseca .
Luiz A. Blato . .
José Isolette . .
Antônio Dias .*).

0 GRANDE NUMERO
DE ANNIVERSARIO
DE "BEIRA-MAR"

Acaba do apparecer o annun-
ciado numero de ànniversario do
elegante e fino semanário das
praias cariocas, o "Bolra-Mar", de
-propriedade do sr. M. N. de fria
e que obedece á dlrecçfto' literário
dos escriptoreB, e romancista Théo
Filho e o poeta Harold Daltro."Beira-Mar" nesto numero àpro-
senta-se rico e.'lindo, engalanado
como promettlam os sous dlro-
ctores, riuma luxuosa "edição a
cores o cheia do "clichês", notas
sociaes, as secçSes ! do costume,
como "Caixinha de Surprezas","Taba de Anhangá", "Beira-Mar"
em Icarahy", Sereias è Tubarões.""Mexendo", etc, além da farta
e rica collaboração inédita dá
penna' de éscriptores consagrados
dosta e da passada geração. Eis
alguns nonios que ülitstram as
paginas do "Belra-Mar"deste nu-
moro: Xavier Marques, Luis Car-
los, P. Aquino Corrêa, Francisco
Vlllaospesa, Menqttl dei" Plcchla,
Noemi Pitanga, Martins Capistra-
no, Violeta Bustamanto, Jofto da
Praia, Eleias Lopes, Murillo Arau
jo, Gast.to Franca Amaral, Hyl
doth Favllla, Maria . Neves de
Castro, Custodio de Viveiros, Af-
fonso -Frederico Schmidt, Alvim
Horcades,, Arnaldo , Tabaya, Beri-
lo Neves, Else M. N. Machado
Mario de Andrade, Mario G. Ra-
mos, Paula Barros, Honorio Ar
mond, Maria Alda, Paschoal Car
los .Magno, José Magarinos. Luiz
Paula Freitas, Max Monteiro, Ar-
naldo Nunes, Américo Palha, Ma-
rio Sette, Carvalho Filho, Arnaldo
Damasceno Vieira, Alarico Cin-
t.ra, padro Leonardo Mascello, Le-
oncio Corrêa, Augusto Magalhães,
Affonso Horcades, Renato Araujo,
Joáo R. de Carvalho, Yolanda
Olivlert, Luiz Hermanny Filho,
Clovis Monteiro, Adolpho Celso,
Oswaldo da Silveira, Irene Dru-
mond, Tostes Malta, Alvim Hor-
cados Filho, Albertus do Carva-
lho, Joáo Lyra Filho, Silva Loba-
to, Leito de Vasconcellos, Moacyr
Silva, Aguinaldô Tinoco, Marques
Rebello, Bruno de Martlno, Elma-
no Cruz, Ary Kerner, Victor Ta-
varos, Martins da Fonseca, Ma-
rio Estacio, Aydano Botelho, Nel-
son Nascimento, etc. Em summa,
admirável, encantador, como se
esperava, está o "Beira-Mar" cuja
leitura a nossa sociedade já hoje
não dispensa.

*
Pyjamas, C_ec3s,,.Ceroúlas.-

Artigos para banho,
Camisas Foòtball é Regatas
Compre na Fabrica Confian-

ça do Brasil
87, RUA DA CARIOCA, 87.

(4022)
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OS RESULTADOS DOS EN-
CONTROS DE ANTE-HONTEM

Foram realizados ante-hontem,
em disputa do campeonato de .ten-
nis da Amea, os seguintes en-
conlros:

Andarahy tc São Christovão —

Esto encontro, no segunda divi-
são, tinha 

'por 
fim n decisão do

campeonato dessa classe, e foi
vencida pelo conjunto do Sao
Christovão pelo score'de 3x2.

A primeira partida da seria de
trcs travada entre' esses dois
clubs, íol tambem vencida pelo
mesmo club que assim se tornou
campeão. _

Botafogo x Fluminense — Este
encontro, realizado nas quadras
do Botafogo, foi vencido pelo
team local; nela contagem de 4x1*

REVISTAS CARIOCAS
"CINEARTE"

O S. CHRISTOVÃO DISPUTARA-
«. TAÇA «PBÃNOIiCO VIL-

I..4S IIOAS

O S. Chrlstovfio A. C. j.t offi
ciou uo Club Gymnastico Portu-
guez, comiminicaiiilo quo accei-
tou o convite para tomar parto
no torneio ilo Plng Pong, em
disputa da taça "Francisco Villas
Boas", estão pois ilo parabéns os
organizadores ilo referido torneio
por tão bella acquisição, pois quo
o S. Christovão, quo hoje em dia
6 um dos principaes grêmios
sportivos da capital do paiz, pro-
tonile botar uma forte turma
omiti apparecer- como braço for-
te Guilherme Ferreira, uin d03
melhores jogadores do elegante
sport nesta bella sobastlanopolls.

No volcy bali, o gromio do sau-
doso Cantuaria, é por excellencia
o campeão absoluto, no basckt-
Imil tornou-se bi-campeão da cl-
ilaile, o no tennis está presente-
mente em franco progresso, fal-
tamlo justamente mostrar ns qua-
liilmles no ping pong, é pois um
serio concorrente ao oubicágo

A linda revista cincmatonraphica dc
Adhemar Gonzaga não estaciona. Cada
nova edição sua apresenta uma novi-
dade, um passo adeante na elegante c
primorosa . feição do festejado semana*
rio. Assim c* que, na edição desta se*
mana, "Cincarte" já sc mostra com al-
uiuiias paginas impressas em rotogra-
vura. E o admirável é que ella conse-
gutii isto silenciosamente, sem annun-
ciar, sem nada prometter, e apenas sc-
guindo o seu programma de numero a
numero apresentar-se mais perfeita, mais
completa,- mais informativa, mais bem
illustrada. com estonteantes photograpliias
inéditas. , E corresponde, desfarte, á
confiança e h preferencia de todos os
afíicionados tio cinema no Brasil.

"O TICO-T1CO"

Òs meninos de todo o Brasil conti-
miam a ter no . "Tico-Tico" o scu or»
gão sufficiente de cclucação, instrucçâo
c recreação'^ A edição desta semana nfio
desmerece o justo conceito de que goza
a delicada revista da petizada, que sc
nos apresenta rica de colorido> e da
mais variada collaboração, especialmente
composta para satisfazer a anciã de
curiosidade do espirito iníantil. Varias
paginas, -photographicas publicam retra*
tos dos amiguinhos do Chiquinho, c
muitas são as illustraçõcs humorísticas
traçadas por festejados desenhistas.

"VIDA NOVA"

Mnls um numero do magazine
de Joilo de Abreu, "Vldn Nova",
entra hojo em circulação, levando
a todos os pontos do paiz a ale-
grla de suas paginas lltorarlas em
prosa o verso. Exactamente no
dlit que começa verdadeira vida
nova para o Brasil qUe vivia
como que asphyxiado por uma
política compressora, "Vida Nova
apparece sorridente, desprendendo
do suas paginas alegria e satis-
facão. , ...

Esplendido o numero de hojo
de "Vida Nova

OS TRADICI0NAES FESTEJOS
DA PENHA

(Quarto domingo da romaria)
Com todo o oxplendor, a Ve-

neravol Irmandade de N. S. da
Penha, realizou anto-hontem,
mali, uma encantadora festa em
louvor ti sua santa padroeira.

Foram rezadas as seguintes
missas: ás 7 horas (casa dos ro-
meiros)* celebrante padre Joa-
quim Malhado; ás 8 1|2, 10, 10
1|2, 11 1|2, e ao melo dia, no
Santuário de N. S. da Penha,
celebrantes padres J. Malhado,
Jassen Jatobá, Henrique Meyer
e Cruz e monsenhor Lari, respe
ctivamente.

No pateo- em frente â casa dos
romeiros, tocaram as bandas de
musica "Quatro de Novembro","Justino Martins" e "União da
Penha", "Amaro Pessanha", que
üivertlram as famílias que ali se
achavam.

No arraial, fizeram-se ouvir
varios grupos que cantaram e
dançaram a valer ao som dos
Bambas "Não chore", "Aqui sé
ha macumba", "Meu coração ê
teu", "Minha cabrocha", "Tem
aroma" e a marcha "Liberal",
esta suecesso da "Banüo Quatro
de Novembro".

Innumeras familias realizaram"pic-nies" e assim, o arraial da
Penha, teve um domingo de fes-
ta brilhantíssima, correndo tu-
do na melhor, ordem.

O policiamento esteve optimo,
merecendo elogios.

A's 4 horas da tarde, realizou-
se a solenne procissãs, na so-
guinte ordem:-

Io — Banda de musica.
2" — Cruz alçada, conduzida

pelo definidor sr. Joaquim Pe-
reira' de Abreu, com duas lan-
ternas, conduzidas pelos defini-
dores srs. Carlos da Silva Pe-
reira e Francisco Lopes üe Al-
meida. ... I

3o — Andor de Santa Philo-
mena, carregado por nionlnas en-
tre as alumnas dos collegios da
irmandado, com a assistência do
definidor sr. Manoel do Almeida

4° •— Estandarte do Sagrado
Coração de Jesus conduzido pelo
secretario da irmandade com-
mondador José Rainho dá Silva
Carneiro, segurando as borlas as
irmãs zeladoras d. Alcina Gou
lart üe Barros e d. Laura Bar-
bosa Casas, presidindo a esta
devoção, com a respectivo, vara,
o definidor dr. Antonio Egydio
de Barros Campello.' 

Sf — Andor de S. Sebastião
carregado por meninos entre os
alumnos dos collesios da Irman-
dade, com a assistência do defi-
nldor sr. Raul Augusto Fer-
reira.- G° — Estandarte de N. S. da
Penha conduzido pelo procura-
dor da irmandado sr. Antonio
Ennes Gonçalves de Mattos, ue-
guranüo as borlas as irmãs zela-
doras d. Henriqueta da Rocha
Ribeiro e d. Rita Alves Vieira,
formando, á rectaguarda,, zela-
dores â direita, zeladores á és-
querda, presididas pela directo-
ra do culto, com a respectiva
vara, d. Elisa Vasconcellos, e os
demais mesarios da V. Irman-
dade,

7° — Andor de N. S. da Pe-
nha carregado pelos Irmãos de-
finiüores srs. coronel Joaquim
Justino da Silveira Almeida, Ar-
lindo Augusto Vieira, José Ri-
beiro Gonçalves e João Ribeiro.

8o — Alumnos cantores dos
collegios da irmandade.

9o — Monsenhor Lari, presi-
dindo a procissão, o demais
membros do clero.

10° — O juiz da irmandade,
sr. Alfredo Bittencourt e a irmã-
juiz, mmo. Alfredo Bittencourt,
com as suas respectivas varas.

11° — Pavilhão papal, condu-
zldo pelo irmão definidor dr
Barros Junior.

12° — Pavilhão Nacional, con-
duzldo pelo,irmão thesoureiro da
irmandade sr. Adolpho Amador
de Vasconcellos.

13° — Pavilhões dos collegips
masculino; e feminino, mantidos
pela irmandade, conduzidos pe-

.las pro£esaiiJ.As-.d..~.V_W».,Mala.-.
laia Rangel ed. Isolina dos Reis¦Seizei-; ,',* ¦ ¦'•-; ],4°..—j Banda de Musica.

15° Opovo em geral.
A procissão,' dirigida pelo dl-

rector do culto, da irmandade sr.
Manoel Alves Ribeiro, partiu da
capella do Sagrado; Coração de
Jesus, na Casa dos Romeiros, ás,
5 horas da tarde, contornou o
largo dos romeiros e.subiu a es-
catíaria, directamente -para o
Santuário, circulando-o pelo lado
esquerdo e entrando pela porta
principal do templo.

Procedeu-se em seguida a ex-
posição, do S. S. Sacramento,
cantando-se no coro, o Saluta-

I
asston

Correio da-Manhã
81/3 — Av. Gomes __eire

RIO DE JANEIRO

IT fAnno 60$00o)
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iMcz  C$000 j

Cérte e remetta a formula abaixo
NOME.

LOCAL.

(bem legivel)

• -.•*,• ¦ • • • t

ESTADO
Junto remettq Rs. ....$... ., para uma assignatura por mezes.

Envie a importância em cheque, vale postal, registrado, ordem, etc., ao Gerente
Sr. LUIZ AYRES, 81/3, Av. Gomes Freire, Rio de Janeiro, deduzindo as despesas
que fizer. (1812)

Tratamento pelos ralos X
UH. NELSON MIRANDA — Se-

nhoras, syphilis e vias urina-
riaB. Tumores da pelle e pro-
fundos, uterlnoB, fibromas, vér-
rugas, boclos, gânglios. Sem
operação cortante; r. Carioca,
4S, das 0 ás 18 ha. (2-1525).
ME DICOS ESPECIALISTAS

llr. Renato de Souza Lopes,
Mol. do apparelho digestivo e
nervosas. Raios Tí. S. JoBé, 39.

Dr. Deldl Filho — Physlothera-
pia, R. Quitanda. 17 (2-6470).

DOENÇAS DA PELLE
E-syrmTAs

DR. OSCAR DA SILVA ARAUJO
1° de Março, 18 (3 % hs.).

Dr. F. Terra — Prof. da Fao. de
Med.; Uruguayana, 22, ás 14 hi.
ApplicaçOes de radium.

Pro. dr. Rnlicllo — Trata de tu-
mores ? doenças da pello pelo
radium e outros agentes phy-

sleos. Rua 7 de Setembro, 81.
Dr. A. Ferreira dn Roan — Assist.

Faculd. S. José, 118 (2-2245).
Dr. A. F. dn Co*tn Junior —¦

(Ass. da Fac.) Physlotherapia.
Rodrigo Silvo, 7. Tel. 2-5780.

Dr. Joaquim Slottn, doe. da Fao.
mombro 'da Acad. de Med. —
Uruguayana, 104. 3*8.', 6*B e
sabbs. ás 4 hB.

DOENÇAS DAS CREANCAS

Dr. Ledo de _miino — Cons
malho OrtUvão, 9 (2-5502)

Ra-

CIRURGIA, MOL. SENHORAS
VIAS TJIUNARIAS

ÍJr. B. Decourt — Uruguayana,
104, 6 hs. (3-4857)..

DOENÇAS DOS RINS, BEXI-
GA, PRÓSTATA E URETHRA

Dr. Álvaro Mootlnho — Buenos
Aires, 77. De 8 ás 6 1|2.

CIRURGIA ABDOMINAL GY*
NECOLOGIA, PARTOS

Prof. dr. Arnaldo de Moraea —¦
Rua Assembléa. 87» Tel. 5-1815.

DOENÇAS VENEREAS _ DAS
VIAS URINARIAS

ÁNNUNCIOS
CASAS POR 3201000
Alugam-se no melhor ponto de BotU-jí

fogo duai :asas acabadas de construir... -
Ver e trat.»r: Travessa João Affonso
„. 60. - (Largo dos Leões)^ 

^vgfl

PIANOS NOVOS
allemãe», a longo prazo; «*hifta-Be, con-
certa-ae. troca-se, aíina-se; CASA lrl*-j-J".
TAS. Kua Lins dc Vasconcellos n. 23^
Engenho Novo, em frente a «taçEo. -.

lica da-Santa-. Cruz dos Militares,
fará celebrar hoje, ás 9 horas,
a missa compromlssal de Beu pa-
droeiro. _

Durante a cerimonia que terá
acomjpanharhento do cânticos sa-
cros, será dada a communháo aos
fieis devidamente- confessados.

MATRIZ DE S. JOAO BAPTISTA
DA LAGOA

Na matriz de'S» JoSo Baptlsta
da Lagoa, haverá hoje, reunlito
mensal da directoria. dos esco-
teiros.

AS FESTAS ÊM HONRA DB
CHRISTO-REI

Revestlram-se de excepcional
imponência e granãe concorren-
cia, as solennidades realizadas
ante-hontem, para festejar o.-uni-
versai reinado de Jesus Christo,
festa instituída por sua santidade
o papa Pio XI. Para o mundo ca-
tholico, a mesma festa teve uma
circumstancia toda especial, pois
naquelle momento os povos de
todos os continentes commemora-
vam tambem o advento de uma
época que concretiza a máxima
aspiração de todos os brasileiros.

AINDA AS HOMENAGEN_ ÉM
HONRA DO CARDEAL D. SE-¦ • BASTIÃO LEME

Muito significativas têm sido as
homenagens prestadas pelo clero
e pelos catholicos desta orch—lio-
ceso, ao cardeal arcebispo d. Se-
bastião Leme, desde o dia ão. seu
regresso a esta capital.

Ainda, ante-hontem, com o pro-
posito do festejar o reinado pe-
ronne do Jesus Christo, realizou-
se á tarde, a sessão magna e pie-
na ãa Confederação das Associa-
çOes catholicas da Archldlocese,
obra dos dosvelos de sua emi-
noncla, afim de assim demonstrar
solonnemente ao sablo e ousado
pastor o. regosijo de todos os ca-
tholicos, por tão feliz e auspl-
cioso regresso e pela merecida
investldura cardinallcla conferida
a seu presidente effectivo,

Na mesma sessão, que teve i
assistência de numerosos repre
sentantes ão clero regular ò se-
cular, bem como de familias <
pessoas de destaque social, fala-
ram em nome do clero o monse-
nhor dr. José Gonçalves de Re
zonde, cura da Cathedral Metro-
politana; d. Stella do Faro e o
dr. Mafra de Laet, secretários ge-
raes da Confederação, em nome
dos grandos departamentos que
superintendem.

As mesmas solennidades de do-
mingo ultimo foram rematadas
com a procissão eucharlstlca de
Chiisto-Rei, realizada ás 5 horas
da tarde na matriz de SanfAnna,
o tomplo da obra da Adoração
Perpetua,' Instituída no Brasil
pelo augusto purpurado.

E hojo, dia em que se comme-
mora o annlversarl.- da ordena-
ção sacerdotal de d. Sebastião
Leme, haverá na matriz de Sant'-.
Anna missa com communhão ge-
ral, celebrada por grande bonda-
de, por sua eminência e sendo
ãesse modo encerradas as homo-
naffonsí-ípüWlcas.--*—~ t- ';":'''¦?*.

populares no qual o sr. Ary Ker-
ner executará musicas de sua
autoria. Tomarão tambem, par-
te no programma os srs. Fabri-
cio Dutra em trechos do violão e
sr. Gentleman (canto).

Das 10,16 as 10,25 — Interval-
lo no qual será transmittlda a
previsão do tempo, hora certa e
notas de Interesse geral.

Dos 10,25 ás 11 — Segunda par-
ti do programma üo studio.

Mayrink Veiga

(Onda de 260 metros)

A Radio Sociedade Mayrink
Veiga transmtttlrâ hoje, terça-
feira:

Üas 3 ás 4 — Discos escolhidos.
Das 8 ás 9 —- Discos clássicos.
Das 9 horaa em deante — Pro-

gramma em seu studio com o
consurso Üas sras. Noemi Coelho
Bittencourt, Christina Costa Ma-
ristany e srs. Paulo Rodrigues e
Mario Possoa.

llr. Julio de Mnccdo — R. Cario-
ca, 64-A. (18 ás 21). 2-3051.

Dr. Fernando Cavalcanti — Tra-
tamento cuidadoso e rápido da

PIANO-COMPM-SE
com urgência; embora precisou-
do reparos i paga-se hom. Tel,
4-1508. . (D 252B8)

Foi então rezada a ladainha
do Sagrado Coração, em home-
nagem a Christo Rei, e feltasa
consagração em voz alta, benção
o incenção da imagem, emquan-
to, no coro, entoava-se o Té-
Deum e o Hymno de Nossa Se-
nhora da Penha.

PARA AS ENCERADEIRAS
Recommendamos a CCn» JLI-

quldn Itoynl como a melhor, po.
rém, a Cérn Roynl em massa ê
multo melhor e a mais rendosa.

(2753)

SEI HO

RELI
O CULTO DE SANTO ANTONIO

Hoje, terça»feira, ãla consagra-
ão nesta archidioceso ao thauma-
turgo Santo Antônio, serão ceio-
bradas missas, om seu louvor,
dontro outros, nos seguintes tem-

Convento de Santo Antonio —
Missa cantada ás 8 horas. A's 4
horas da tarde, recitação do ter-
ço, cânticos, ladainha do Nossa
Senhora, responsai-lo - do Santo
Antonio e bonção do Santíssimo
Sacramento. .

Matriz do Engenho do Dentro
 Missa ás 8 horas, com canti-

cos e communhão e a seguir, ro-
uhifto ila Devoção do Pão dos Po-
bros do Santo. AntonlO. ;

Matriz de Cascadura — As_7
e 112 horas, missa com benção ão
Santíssimo Sacramento. A's 4 ho-
ras da tarde, recitação do terço.

DEVOÇÃO DE S. PEDRO GON-
ÇALVES

A Devoção de São Pedro Gon-
çalves, com séde na egreja-bnsi-

AS IRRADIAÇÕES DE HOJE

Radio Club
(Onda de 320 metros)

Das 10 ás 11-— Radlo-jornal
do Radio Club com o resumo de
todas as noticias dos jornaes do
manhã.

De 1 ás 2 — Programma de
üiscos seleccionados.

Das 4 ás 6 — Discos seleccio-
nados. •

Das 6 âs 5,30 — Radio-jornal
do Radio Club (secção da tarde).

Das 7 ásá 8,45 — Discos selec-
clonados.

Das 8,45 ás 9 — Radlo-jornal
para o interior do paiz.

Das 9 âs 9,15 — Aula de edu-
cação moral e civica pelo dr. La-
Fayette Cortes.

Das 9,15 em deante — Concer-
to vocal e instrumental do stu-
dio do Raüio Club, com o con-
curso da sra .Erica Elfner e or-
chestra do Radio Club.
Radio Sociedade
(Onda de 400 metros)

A's 12 horas — Hora certa —
Jornal melo-üia. Supplemento
musical até 1 hora.

A's 5 horas — Hora certa —
Jornal üa tarüe. Supplemento
musical. 

' .
A's 6 horas — Previsão do

tempo.
A's 7 horas — Hora certa —•

Supplemento musical. Discos.
A's 9,15 — Ephemerides Bra-

sileiras do Tarão do Rio BraritíO.
Notas de sciencia, arte e litera-
tura.

Musica no studio da Radio So-
ciedade do Rio de Janeiro.

Radio Educadora
(Onda de 350 metros)

Das.2 ás 3 — Discos variados.
Das 6 ás 7 — Discos.
Das 8 ás 8,30 — Programma

especial de discos."ias 8,30 ás 9 — Discos seleccio-
nados. , *

Das 9 ás 9,30 — Discos. .
Dos 9,30 ás 10, 15 — Tronsmiá-

são de um programma de musicas

AS CONDIÇÕES DO
TRABALHO EM

PORTUGAL

Declarações do antigo
deputado José Grego-

rio de Almeida
Lfoooa, setembro de 1930 (Com-

municado epistolar do United
Press) — Que pensam os dirigen-
tes das classes operárias sobre as
condições de trabalho em Portu-
gol?

A' nossa pergunta responde o
antigo deputado e militante ope-
rario sr. José Gregorio de Al-
meida, que foi presidente da As-
soclação dos Calxeiros de_ Lisboa
e é uma das figuras mais repre-
sentativas do movimento opera-
rio em Portugal.

Como comprehendè, começou
por nos dizer o nosso entrevista-
üo, abordar o problema do tra-
balho industrial no nosso paiz é
ventilar um caso extremamente
complexo.

Porque?
Porque não temos dados es-

tatlstlcos positivos que nos habi-
litem a concretizar alvltres, em-
bora discutíveis, mas baseados em
numeros certos e em raciocínios
seguros.

Mos...
Encaradas as condições do

momento mundial,- perturbado e
Incerto como nenhum outro pe-
rlodo histórico, e attendendo á

jKlda. precária do. trabalho. portu-
guez, os 

'Soluções têm de ser pro-
curadas num consenso equilibra-
do de tres entidades.
-, — Quaes?

O Estado, o capital e o tra-
balho, com o prévio accorüo duma
üistribulção equitativa entre os
mesmas entidades dos resultaüos
econômicos.

Quero eu dizer que para nés,
portuguezes, nenhum extremismo
se recommenda, no presente mo-
mento, no campo industrial: nem
o da direita, com o propósito üa
absorpção quasl completa üos lu-
cros üa producção, nem o da es-
querda, com a predica da expro-
priação pura e simples, em bene-
ficio dos trabalhadores, dos locaes
e meios de producção.

Aquelle extremismo ^originaria
a revolta, o alheiamento do cum-
prlmento de üeveres; este redun-
daria no cháos, pois ainda não
estamos preparados para tanto.

O nosso paiz tem posslbill-
dade de constituir um centro in-
üustrial perfeito? A carência de
matérias primas e de combusti-
veis não se oppõe a esse obje-
ctivo?

E o nosso entrevistado respon-
de perguntando:O aproveitamento amplo da
chamada hulha branca e a trans-
formação á bOca das minas das
lenhltes nacionaes era energia
electrica não resolveria o proble-
ma dos combustíveis? O nosso
sub-solo, convenientemente expio-
rado, não forneceria os minérios
sufücientes á montagem de altos
fornos e industrias correlativas,
emanclpanüo-nos da importação
de peças e machinas de traba-
lho, sem o que -não poderemos
ser nunca, em economia indus-
trial, um paiz de movimentos li-
vres? ,

Mas onde estão as matérias
primas?Um estudo attento nao tar-
daria a descobril-as no paiz e
nas províncias ultramarinas.

Mudamos de assumpto.
Que pensa da lei das oito

horas de trabalho?
A revolução que o dia nor-

mal do oito horas veiu offerecer
na industria estrangeira, levan-
do-o a modificar radicalmente
utensílios e systemas de trabalho,
indica que teremos de lhe seguir

o exemplo, para que o. nosso paiz
alcance o potencial da producção
das nações mais adeantadas. Mas
haverá no nosso paiz, sem cul-
tura mental ordenada, a lndlspen-
savel consciência patronal para
realizações extensas e intensas?

E acerescenta:
Resta ainda saber se o ca-

pitai particular, retraldlsslmo
sempre, concorrerá de motu-pro-
prio para fortalecer as iniciativas
do resurglmento da Industria.

E ello proprio pergunta:
Mas, na hypothese ria roso-

lução satisfatória de todos os:
casos annunciados, para que mer-
cados poderíamos encaminhar os
produetos nacionaes cnm garan-
tles de colloeação, se todo o mun-
do se debato numa, crise fortnl-
davol de vendas?

Como se üeve encarar então
o grave problema do trabalho
nacional?

Devemos encaral-o buscan-
do uma solução acertada e dura-
doura e, para isso, torna-se in-
dispensável a constituição duma
assembléa de technicos patro-
naes e operários, presidida pelo
Estado, que se subdivida em nu-
cleos de especialidades com to-
das as facilidades de estudo para
deliberar sobro os numerosos pro-
blemas que o coso envolve.

philipI-telefunken
Em 15 prestaç5es — Tel. 4-1571

242 — R. São Pedro — 242
(3254)

Dri. Arnujo Conta e Aloyslo
Contv. — 70, Assemb. 2 ás 6.

Dr. Witt.-ock — Dos hosp. crean-
ças, Berlim — Ourives, 7.

Dr. lUMstlon Snbola — 52, RusselI
3 hs. 3's,'6»s. e sab.' 5-1603.

Dr. Mário G. Ramos — Chile
23, ás 3 hs. Chamados 7-0319.

Dr. Mnrlo dé Alvarenga — Do
Serv. creancas do H. S. J. Ba-
ptista. Gonç. Dias, 30, 5-0258.

Dr. Moncorvo F°.| Assembléa, 88.
Res.: Moura Brito, 68. (8-4267).

Dr. Edgnrd F11*.iic1i*iin — Assem-
bléa, 87.' 3«b, 5's e sabs. 4 âs 8.

DOENÇAS MENTAES
E NERVOSAS

Dr. Mnrlllo dc Campoi, Pça. Flo
riano, 65. 2*s„ 4"s e 6*s», 4 hs.

O Prof. Dr. Henrique Roxo tem
oonsultorio no largo da Cario-
ca, 16,. nas 2*s 4*s e. 6«s, das
3 em deante Res. Avenida
Pasteur, 296. Tel. 6-0824.

Dr. W. ScUilIcr — R. M. Olinda,
(1^3), Tel. 6-2404.

ínst. Menino» Anormae» — Ensl-
namento especial, dirigido pe-
los drs. profs. F. Esposei o A.
1-eltáo da Cunha. Petropolis,
530. Mi Bacellar. Tél. 2113.

e auas complicações. R; Gon-
calvos Dias, 30 — (4* and.)
das 2 ás 6 hS;

MOLÉSTIAS D ESENHORAS
E OPERAÇÕES

Dr. H. Machado Sllvn — 7 de Se-
tembro, 94. Diariamente de 9
ás 10 e 2«s, 4*s e 6*s, de 4 âs
6 hB. Tel. 2-3464. Res.: General
Polydoro 190-A. Tel.' 6-2457..

OCULISTAS
Ur. Gabriel dc Andrade —Oculls-

tll — Alclndo Guanabara, 15
(junto ao Conselho Municipal).

Dr. J. Ferreira dn Silva Filho —
Assembléa, 70 (2»), 3 ás 5 hs.

Dr. I». Gouvta — R. Assembléa
88, das 3 âa 6 horas.

OLHOS, GARGANTA, NARIZ
E OUVIDOS

APPARTAMENTO
Aluga-so nm appartamento

com 5 peças, dois quartos, sola.
de jantar e cosinha preco
350$000; tratar na gorencia do
Hotel Mom de S„. Invalidou,*
J5S. .'  (3064) '

CASA EM BOTAFOGO^
R. CEZARIO ALVIM 15 i

Traspassa-se o contrato des- '

te novo e luxuoso predio com'
todo conforto moderno; paraa
familia de tratamento, com^
garage e telephone. Pode ser-yü;
visto de 1 ás 5 horas da tarde.

(D 26384)-?

TUBERCULOSES E D.
PULMÕES

DOS

Dr. Heitor Achillcn — Prat. dos
Hosp. e Sanatórios da Dina-
marca. Assembléa, 61.

Dr. Julio Monteiro — Prat.
Hosp. Europa. Urug. 208, 4 hs.

Dr. Salgado Lima — 16 annos,
pratica hospitalar. Methodos
próprios. S. José, 63, ás 16 hs.

Dr. Arnujo do» Santo» — Do Hosp.
dc Cascadura. Trat pelo pneu
mothorax e processos moder-
nos. Carioca, 48. (2-1625).

Dr. Ranl David Sanson — Sâo
José, 43, das 2 ás 6. (3-0708).

Dr. Sonsn Ranilcirn — Av. Rio
Branco, 143, 1* and. 2 1|2 - 4 1|2.
Res.: — Tel. 7-3721.

Dr. Chave» de Freitas — Assem-
bléa, 44, 3 ás 5 1|2. Tel. 2-2928.

GARGANTA, NARIZ E
OUVIDOS

Dr. J. Sonsa Hende» — S. José,
84, 3», de 3 fiB 5, (2-1838).

Dr.«. II. Mercnldo e A. Lacerda —
Assembléa, 70. 16 áa 19 hs.

Dr. Antonio Ledo Velloso — As-
slstente do prof. Raul D. de
Sanson. Largo da Carioca, 18,
de 1 âs 16 hs. Tel. 2-2705.
Resid.: Tel. 6-2051.

Dr. A. Tourinlio — R. Ale. Gua-
nabara. 26. (9-10 e 16-18).

ANALYSES CLINICAS,
t/ABORATORIOS

Drs. E, _tndcmlicr_ e A. Madel-
ra — Assembléa, 68 (2 hs.) —
2-04517

Prof. Urano Lobo — Rua Gon-
çalves Dias, 17, 1°. Tel. 2-4863.

DOENÇAS DO CORAÇÃO

A sessão de hoje na So-
ciedade de Medicina

e Cirurgia
Realiza-se hoje, ás 8 1|2 da noi-

te, a sessão ordinária da Socie-
dado do Medicina e Cirurgia.

E' a seguinte a ordem do dia
dos trabalhos:

O diagnostico e o tratamento
da ãysenterla amebiana chronlca
pela ãr. Pitanga Santos.

Um caso do neranulocytoso,
pelo dr. Souza Mondes.

Sympliadenose leucenlca, pelo
ãr. R. Laclette, e outros traba-
Ihos.

A sessão é publica.

Dr. Gerbert Pérla»* — Electro-
cardiographia. Quitanda, 14 —
3"s, 5's e sabs., ás 4 horas.

MÉDICOS HOMCEOPATHAS
Dr. José dc Caatro — Carioca, 33,

ás 3 hs. 3«s, 6»s e sab. 2-0312.
Dr. F. Dln» dn Crn* — Ourives,

38. 15 hs. res.: Sta. Sophia, 37.
MOLÉSTIAS DE SENHORAS

E CREANCAS

Dr. Abelardo Alve» de Barro» —
R. Conde Bomfim, 300, (8-3225).
Res.: Araujos, 59. (8-3550), 3*s,
4»s e 6's, de 1 âs 3.

OPERAÇÕES
Dr. Fernando Vau — Estômago,

intestinos, utoro, ovarios, be-
xiga e rins. Alclndo Guana-
bar, 15-A. (2-4093 e 8-1223).

CLINICA CIRÚRGICA, VIAS
URINARIAS

CIRURGIÕES DENTISTAS
Õctnvlo Enrlcio Alvnro — Av.

Rio Branco, 137-8°,; tel. 8-3632.
ADVOGADOS

Dr. Alvnro Gonlart ile Oliveira
Rua Rosário, 129, 4° and.

Sala 7. Tel. 4-2082, das 4 ás
5 hs. (provisoriamente).

Dr. Snlgnflo Filho — Rosário, 84.
Res. 6-0142 e ésc. 3-5723.

Vcri»»lmo Mello e Domingo» Lon-
xndn — Ed. Odeon, S. 407.

Dr» Jofto de Almeida Rodrigues
Misericórdia, 6. (8-1003).

Cario» dn Silvo Coata e Verlsai-
mo de Mello — Edifício do Cl-
nema Gloria, salas 2 e 8 —
Praça Fioriano, 33.

JOSE' PEREIRA LIRA — Qül-
tanda, 69. (2° andar).

PROFESSORES

Ç0MMAND1TARIO
Sócio ou sócia

Rapa: activo, dando as melhores ref^^
rencias, com pratica de liquidos e cc-;ig|
mestiveis, precisa íocio ou sócia com ca*^
pitai de 10 contos, para a expleríçãoei'
desse ramo. Cartas por favor a /• Ç»7
5.000. (D 2627-X*.

Acção entre amigos
Participamos que a machina Singer^

que ia extrair-se no dia 31 do corrente,-*
transferiu-se para o dia 15 de janeiro'-
de 1931. (D-24283)5'

C0LL0CAÇA0
Pessoa séria e absolutamente honesta;

offerece-se para gerente, aimoxarife 0U5
comprador de empreza ou casa commer»
ciai. E' brasileiro, fala e escreve tarají.
bem o allemão, tem bons'Conhecimento»;'
de inglez, possue muita pratica de 'íttw
dustrias e commercio de. imporUç&ur
é bom calculista e organizador. Dá boas
referencias. Cartas por favor a "Mer-
curió", nesta redacção, caixa n. 14.

(D 24284)

Mentira para que ?
E' quasi de graça

Vendese, pela metade do preço, apX'à,
placa das modernas. Egualmente, sluW
ga-sc uma excellente loja, para qualquer:*
negocio, baratissima. Tratar: Rua Cdn-r
ceição, 16. — Tem telephone. ÍM

(D 25430),,

Leonor Grnnjo. Do I. N. Musica
Leciona violino e theoria 6-0951.

HOMCEOPATHIA

0 REGIMEN NOS CORREIOS
Apezar de trabalharem mui-

tas senhoras na agencias dos
Correios do Villa Isabel, com os
factos hontem oceorridos, apenas
compareceu ali d. Francisca
Cabral, funccionario sexagenária,
que solicitou ao agente a respe-
ctiva licença para se retirar, o
que lhe foi negada.

Tratondo-se, como se tratava
de uma senhora edosa e cumpri-
dora do seu dever, como attesta
o seu comparecimento em dia3
como hontem á repartição, toi
um acto de prepotência esse
praticado pelo agente da sue-
cursai dos correios de Villa Isa-
bel, pessoa já conhecida como
arbitraria. -

Dr. A. CoHtnllnt — Rua Carioca,
6, 3» andar. 4 ás 6 ha. 2-3950.

Dr. Lincoln dc Arnnjo — Assem-
bléa, 81 (3 ás 5 hs.). Tel. 2-3551.

Dr. Guilherme Vlnnnn — Assem-
bléa, 70, 1° and. (2-0935).

Illllli
MÉDICOS

HEMORRHOIDAS, DOENÇAS
DO RECTO-ANUS

Dr. Rnul Pitanga Snntoa — Pas-
selo. 56. (De 10 ás 12 e 2 ás 5).

CIBURGIA GERAL
Dr. 'J. B."Cantos •— Ex-assis-

tente dos professores Gosset e
Pauchet, de Paris. Cirurgião da
Assistência Publica. Chefe do
serviço de cirurgia geral da Po-
Hcllnica de Botafogo. Cirurgia
geral, com especialidade; appen-
dlclte, estômago, vesleula biliar,
moléstias de senhoras, vias uri-
narias e apparelhos. Rua da
Quitanda 33. Tels.: 4-2868 a.
6-3145. Consultas gratuitas na
Policllnica de Botafogo, âs ter-
ças, quintas e sabbados, de 8
ás 10.

Almeida Cnrdoao & Cia. — Rua
Mar. 7/lorlano, 11. Tol. 4-0993.

Coelho Unrnoza & Cia. — Rua
Ourives, 38. — Tel. 4-3781.

Affonso Corren Bastos & Cia.,
rua S. Pedro, 247. T. 4-3048.
PREPARADOS PHARMA-

CEUTICOS

ALUGA-SE ,
O 2» andnr do predio A Traves-

sn do Ouvidor, n. 25. (D 2511831

SANTA THEREZA
Aluga-se, 320$000, um apartamento, i

peças, bella vista. Dois terraços inde-j?
pendentes. Andar térreo.-— Rua Jiiá*?
quilho» n. 9. (D 25187)

Piano Allemão
Vende-se um rico e superior, com er»?

mação de metal e cordas cruzadas. Rua';
Buenos Aires n. 296, terreo.

(D 25263)

ALUGA-SE

Xarope dn S. nrnsi — Para tosse
grippe, e moléstias do appa-
relho respiratório. Em todas
as pharmacias e drogarias.

CORRETORES DE FUNDOS
PÚBLICOS

Lurrcclo Fernandes de Oliveira,
1» de Março, 83. Tei. 4-4468.

HOTÉIS E PENSÕES.
Hotel Avénidn — O mais central

do Rio. End. Telegr. "Avenida".

OS MELHORES CAFÉS

PARTOS E MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS

Dr. Lnl/. Ramos — Cons. Conde
Bomfim, 300. Res. 685, (8-1639).

Dr. I. MnlnBiicta — Carmo, o, (esq.
de S. José). 2-2652. .

nr. A. Pnnuilonn — Medeiros
Pássaro, 35 (8-1276) 1° do Mar-
ço, 13, 15 ás 17 hs. (4-5203).

Dr. Henrliiuc Dnqnc — Rua Chi-
le, 11. Ros. R. Iblturuna, 73.

Dr. Jofto Pacifico — R. Frei Ca-
neca, 273; 8 ás 20. Tol. 2-1298.

Dr. AwruHto Tavares — Hotel Wil-
son. P. Flamengo, 2. Tel. 5-1999.

Dr. Dnuro Mendes — Assem-
bléa, 70. (2-0935) 2«s, 4*s e 6«s.

Dr. Gilberto Gonzagi» Romeiro
cons. S. José, 09 —Res. 6-2111.

Prof. Dr. Aus—-cbcsUo — Doen-
ças nervosas. Praça Fioriano.
Edifício Gloria (3° andar).

Dr. Mnrlo CorrCn — Cons.: Qui-
tanda n. 67. Res.: Sampaio
Vianna, 109. Tel. 8-6255.

Dr. Thompson Mottn — Quitan-
da, 3, de 3 ás 6 hs. Hes,: Ale-
xandre Ferreira n. 10.

Dr. Octavio Vianna — Clinica em
geral. Moléstias das senhoras
e das creancas. Rua Uruguaya-
na, 208 — Tel. 4-2608, 3*s„ 5«s.
e Sab., 3 horas.

Dr. Flavio «lc Moura — Cons. e
res.: R. Minlstro Viveiros de
Castro n. 33. Leme. Tel. —
7-3300.

DR. BOTELHO — Cura pela
vaccina do proprio sangue,

, da. tuberculose, diabetes
câncer, epilepsia, bocio (pa-
po), moléstias da pelle, der-
rames das cavidades, etc.
Praia de Botafogo 296 —
9 ás 11 hs. Tel. 6-0575.

Dr. Dnclnno Gonlnrt — Urugua-
yana, 36, (4 ás 0). 2-3762.

DR. JAYME DE ARAUJO — As-
sembléa, 98, 4o and. sala 48.

. Tel. 2-4582 e 9-1124, ás 3«s, 6*8
o sabbs., das 4 ás 6 hs.

Dr. Camacho Crespo — Rua Con-
de Bomfim, 677. Tel. 8-1171.

Dr. Miguel Feltosn — Da S. Casa,
Frei Caneca, 48 (4-6489).

Dr. F. Carvalho Anevcrto — Da
Benef. Portugueza, Pré-Motre e
S. Casa. Cons.: Av. Almirante
Barroso, 11, 1», 3 âs 6. Tel.:
2-5294. Res.: P. Saenz Pena, 33.

CLINICA DE VIAS
NARIAS

URI-

Dr. Rodolpho Josottl — Ex-Dl-
rector do Dispensado Central
de Prophylaxia das Doenças
Venereas (Saude Publica).
Longa pratica dos hospitaes
da Allemanha. Trata pelos
mais recentes processos. Mo-
demos methodos seguros e ef»
ficazes de diagnostico e thera-
peutlca. Urethroscoplas ante-
rior e posterior. Cystoscopias,
Diathermia e Alta freqüência.
Cura radical de gota militar,
cystites, prostatltes, orchltes,
hydroceles, hérnias, phymoses,
tumores, impotência genital,
etc. — Rua 13 de Maio n, 44,
1* and. — Dias úteis daá 8 ás
11 e das 16 ás 19 hs. — Do-
mlngos e feriados das 10 âs
12 hs. Tel. 2-1000.

MALA REAL — E' o melhor; Sa-
cadura Cabral, 141-161. T. 4-0205.

PREFEITURA DO DISTRICTO
FEDERAL

Suh-Dlrectorla do Rendas

EDITAL

De ordem do Sr. Director Ge-
ral de Fazenda Municipal, com
munico aos interessados que a
cobrança do imposto predial,
sem multa, foi prorogado oté o
dia 31 do corrento mez.

Sub-Directoria de Rendas,
25-10-930. — O Sub-Dircctor,
Gnilherme Velloso. (4507)

trin apartamento para familia. Duas sa*.."
Ias, tres quartos, cozinha è banheiro
com aquecedor. Preço 350$000. Rua Pétri1
dro Rodrigues a. 21, Senador Euzebio, li

(D 26161) :

OURO
Comprs-s». qualquer quantidade M'-.

6$000 a gramma. RUA THEOPHILO
OTTONI n. 144, 2° andar. (D 2535» :

Pensão Nova Cintra
Para familias e cavalheiros, quartos-

e salas, agua corrente. Cattete, 233.
(D 25279)'

DECLARAÇÕES

CIRURGIA GERAL E GYNE-
COLOGICA

Dr. Rochn Mala — Uruguayana,
62. (2 ás 6) — 2-0411. Res.:
Condo Bomfim, 87. (8-1675).

"BRASITAL"S.A.
FILIAL — RIO

Avisamos aos nossos amigos e
clientes que em vista do oceor-
rido no edifício de "A NOITE"
ende tínhamos o nosso escripto-
rio que ficou completamente des-
tinido, estamos attendendo na
séde da Filial da Companhia
Itolo-Brásileira de Seguros Ge-
raes, â Avenida Rio Branco nu-
mero 143, 1° andar, Telephone
3-5 316.

Rio de Janeiro, 25 de outubro
de 1930. (D 25222)

COMFORTABLY
FURNISHED"''"^

HOUSE
most charmiiigly si-
tuated, to letiór 5 or &
months. Welí trainedj
servants at disposal.
Pléase apply to Rua
Cândido Mendes, 297}
phone 5-0199.(D 

26291).¦

Familia estrangeira 
'

Aluga um appartamento e quarto bem -
mobilado, conforto moderno, scra ou com^
fina comida. Casal ou cavalheiro de tra»;
tamento. Figueiredo Magalhães, 7i -;•¦*>

^ (D 26124);*

QUARTOS 200$
Flamengo

Mobilado, agua corrente, Rua Ma-
chado de Assis n. 26. —Dispõe de.
restaurante dc primeira ordem.D 24325),''

Aug:. Resp:. Loj:.
Cap:. Henrique ;

Valladares
Convido todos os llr:. do

O.uad.: para a sess:. econômica
a realizar-se hoje, dia 28, no
logar e hora do costume. —
I. Martlno 18:. (Secret:.)

(D 26407)

SECCOS E MOLHADOS]
Precisa-se moço. activo com pratica,-

gerencia optimo varejo. Bom ordenado
e interesse — Indispensável disponha
pequeno capital (de 3 a 5 contos, ¦ gjj*'
nlianilo juros 12 %). — Telephonar â'
2—4998, chamando sr. Octavio para
marcar encontro. (D 26392)'!

160) FOLHETIM DO "CO.PEIO DA MANHÃ"

Torcualo Té-rraci-o

J
•-.-. \-

(Traducção pira o "Correio da Manhã")

SÉTIMA PARTE
E por nuo não ? replicou o

corclmda eom estranha ironia.
Pois estou bem conten(e, afl-

Dal...
"A secretária ?

lOstá em meu poder.
Quer dizer que ô o mesmo

que se eslivesre no meu?
üm il-onico sorriso appareceu

noa lábios do conde de Bénldormo.
Ergueu a cabeça, e em tom al-

tivo e enerprico respondeu:
Sr. Benigno Ónrcla !¦

"Hontem á noite fieo-j peridnn-
lo uma conta entre nés e venho
saldal-a.

'¦ l-'u!ando npm c depressa, tenho,
a (1lzr»l'-lho que o *--enhor t>..-n sidi
llm miserável, um desses ladrões
ehçiíbnrtòa cine a sociedade1 es_on-
d'.' em seu seio, o oue são como

sanguésugas invisíveis a chupa-
rom o sangue dos infelizes que
lhe caem debaixo da mão.

"Mas, afinal, o senhor foi dos-
coberto pela justiça e por mim.

"Não se afobe !
"E' preciso que me ouga com

alteiu.ão.'•Ha algum tempo que, sendo
estabelecido em Cadiz, o senhor
roubou — esta é a verdadeira pa-
lavra — toda a fortuna da casa
do MÓrah, no seu unico represen-
tante."Mais: vendeu os bens dessa
casa, e produziu uma ruina es-
pantD.sa, cujas conseqüências fo
ram as mais violentas o terrivelo.

• "Pois bem !
"Eu scu o vingador dessa casa
"Eu sou'o representante de dom

Patrício Jenai-o de Moran, e
venho exigir-lhe Justai- contas da
sua condueta.

"Para conseguir o meu proposi-
lo, soube ser seu agente.

"Soube apoderar-me da sua
vontade."Soube, emfim, fazer-me dom,
dos milhões que de modo algum
lhe pertencem.."Esses caíram hontom á noite
em meu poder* . -

"A sua celebre secretária esta
em logar seguro e bem pôde o se-
nhor perder as esperanças de lhe
tornar a pôr a vista em cima.

"Mas como o crime nâo se cor-
rige pela simples medida que eu
ndoptei eis-me aqui disposto a di-
zer-lhe o que o espera se, agora
mesmo, não me entregar o resto
da fortuna qtte pertence a outrem.

A' medida nue essas palavras
eram ditas foram caindo como
chumho derretido sobre o malvado
personagem que temos deante e
que ia mudando de côr e perden-
do toda â sua fingida serenidade.

A voz que elle ouvia era a da
sua consciência.

Mas, disposto a resistir até á
ultima, e julgando-se forto anto
aquelle homem rachitico na appa-
rencia, enfermlr-o, dirigiu-se pára
elle e respondeu:

— Vejo que me soubeste enga-
nar."Mas já quo estamos um em
frente do outro, tenho o dever dé
te declarar quo todo o teu poder,
toda a. tua força, se esboroam,
neste momento, deante da minha
vontade.

Dizes que eu roubei, e o ver-
dadelro ladrão és tu.

"Ora vejamos...
"Não havendo differença algu-

ma entre nés dois, e já que esta-
mos sés, vaes pagar caro- o teu
descaramento e a tua ousadia.

"Aqui está a minha resposta.
E com a rapidez do pensan-.en-

to, puxou um punhal que trazia
occilto no selo, e atirou-se ao cor-
cunda, disposto a tomar prompta
vingança.

Este saltou para trás. evitando
assim o golpe do seu inimigo e
puxando ao mesmo tempo um re-

volver.
De joelhos, miserável.

"De joelhos Jâ, ou por Christo
na cruz. que te estouro os miolos
com um tiro !

Eu jâ esperava isto e queria
conhecer-te até final.

"Agora, prepara-te poro cair na
mão da justiça

Bertematl viu sobre si a negra
boca da arma mortífera, e não
teve forças para continuar a luta.

Aquelle homem era duplamente
covarde, por natureza o posição.

Vaes matar-me ? exclamou
deixando cair ao solo o punhal
que tinha na mão.

Não !
"Morrerias e isso serio muito

pouco castigo para o que mere-
ces !

"De joelhos, e espera !
Era tão firme a entonação do

condo de Eenldorme, era tão ener-

cia, comprehendeu que não havia flexível cólera daquelle homem es
salvação. j.

— Perdão! "
"Peydão 1 disse, obedecendo ce-

{ramento ao imperioso mandato do
seu adversário. ,

'Se queres o resto da minha
fortuna entregar-t'o-ei.

"Mas não deixes a juitiça inter-
vir neste assumpto, e dessa ma-
neira terás cumprido, o teu dever,
e eu terei meios para me salvar.

'Comprèhendo e adivinho que
mereço o castigo.

"Mas, visto quó és tu a unica
pessoa que conhece os meus an-
tecedentes, deixa-me fugir e es-
quece o ultimo Ímpeto de reslsten-
cia que acabo de ter.

"Se és um vingador mysterio-
so, que eu tenho tido a meu lado.

"Se és, como dizes, o represen-
tante da casa de Moran, que ou-
tra coisa podes deseja-" senão que
te entregue tudo quanto possuo ?

"Mas eu tenho medo da Justiça
"Tenho medo dessa entidade

implacável que, muitas vozes, sem
consciência propria, offereçe o
presidio e ás vezes o cadafalso.

"Em uma palavra, tenho medo
desses homens que sugam a vida,
o coração e a alma, na sombra
tenebrosa de -im calabouço.

"De novo te peço perdão.
"Não sei quem és.
"Tinha-te por um autômato.
"Mas quando te manifestas de

repente, sob outro ser dlfferente,
estou disposto a submotter-me a
tudo, comtanto que me ajudes a

cica a sua attitude que Bertema-isalvar-me.
ti, ou seja o falso Benigno Gar-l E julgando que aplacaria a in-

tranho, que de súbito apparecla
aos seus olhos, puxou do bolso
alguns pacotes de notas do Ban-
co o arrojou-os aos pês do conde,

Esto ficou calmo. ,
Apanhou o punhal que Berte-

mati tinha arrojado ao solo, guar-
dou o revolver, e disse:

— Senta-te* e conversemos.
"Assim como a mosca efie em

poder da aranha, assim tu estás
no meu."Tenho-te amarrado de pés e
mãos e isso me satisfaz.

"Agora, e sem que tenha de te
dar conta das m|nhas intenções,
enteudamo-nos.

"Nesta casa mora uma mulher,
que tem sido' tua amante, e
é preciso que essa mulher appare-
ça immediatamente na minha pre-

»sença- .
"Previno-te de que não é possl-

vel a fuga.
"Se ella a tentar, os meus agen-

tes a seguirão por toda a parte
e saberão onde se fôr esconder.

"Por conseguinte, chama-a nes
te momento pois ha entre nôs
tres uma relação extraordinária
que é preciso esmiuçar.

O amor impuro e ardente que
Bertematl professava a Aurelia
ftgitou-se-lho no fundo do cora-
ção como as ondas de um mar
tempestuoso.

Comprehendla o noffi-imento pa-
ra elle.

Mas, não podia acceitar a idéa
de que a amante fosse objecto das
mysteriosas aspirações desse ho-
mem.

Não obstante, nâo era possivel
resistir aos desejos do corcunda,
e elle chamou Atiffilla.

Mas Aurelia nâo respondeu.
Aurelia * tinha sido testemunha

da scena e, comquanto habituada
a toda especie de acontecimentos,
desde o mal3 terrível-ao mais vul»
gar, comprehendeu que nesse
corcunda havia um juiz mysterio-
so que possuia toda especie de se-
gredos.

Então...
Cedendo a um terror mais for-

te que a sua vontade, quiz fugir.
Apanhou as notas que estavam

espalhadas sobre o rebordo da
estufa, apanhou suas joias e os
fundos que tinha guardados para
um caso extremo, fundos que
eram o fruto miserável das suas
infâmias, e dirigiu-se para a es-
cada do jardim para sair por uma
portinha que dava para o campo.

Succedia isso momentos depois
que Benigno Garcia acabava de a
chamar.

Aurelia tinha medo á justiça.
Mas produzia nella maior es-

panto e terror a Idéa de cair em
poder desse homem, que, além de
ser depositário de formidáveis se-
gredos, podia resultar um se-
gundo coronel Berdier.

Ainda conservava uma das
mãos calcinada de quanão fi
vontade tremenda, desse persona-
gem lhe impoz tão doloroso cas-
tigo...

O corcunda não poderia ter
meios poderosos para lhe Inferir
uma nova pena muito maior que
a já sofírida ?

Ante semelhante reflexão dis-
poz-se a fugir, e desceu, • como já
dissemos, pela escada do jardim.

Atravessou este em toda a sua
extensão, e chegou á porta do
campo.

Mas, ao abril-a para sair, um
homem se lhe poz â frente.

Alto ! disse ello."E' impossível a saida!
Aurelia viu-se enredada no la-

ço em que temia cair.
Mas o terror, multo mais po-

deroso nella que a vontade, obri-
gou-a a fechar de novo a porta
e retroceder para o interior do
edifício.

Então, ouviu por segunda vez,
a voz do amante, que a chamava.

De novo quiz fugir, e correu
para a porta principal.

Mas, outros dois homens, ves-
tidos de preto, se lho puzeram
deante. •

Não pôde sair ! disseram-
lhe.

Aurelia quiz subornal-os.
Mas um delles disse-lhe ao ou-

vido:
Se a senhora intentar valor-

se de um melo Infamo, a justiça
apparecorâ; o será peor.

Retrocedeu, não sabendo jâ o
que fazer.

Pela terceira vez.a voz de Ber-
temati se ouviu no fundo dos
commodos superiores.

E, então, adoptando uma scre-
nldade extraordinária, ,e compre»
hendendo que não havia melo do
se evadir, subiu, e apresentou-se
de repente onde estavam o cor-
cunda e Benigno Garcia.

MOMSEN & HARRIS
Agentes de privilégios

estabelecidos á rua General Camaré. >
n. 20, 3o, nesta cidade, encarregam-íe.'
de contratar a venda e promover o ém-X
prego de "APERFEIÇOAMENTOS ~"J
APPARELHOS DE . ENGATE DEü
CARROS DE ESTRADAS DE FERRO >
E SEMELHANTES", privilegiado .
patente numero 16.330, dc 28 de oittu^
bro de 1927, de propriedade da NATIOv
NAL MALLEABLE & STEEL Cí
TINGS COMPANY, estabelecida
Cleveland, Ohio, Estados Unidos di].]
America. (D 26376)

TYPOGRAPHO
Precisa-se que entenda de composiçíó'

e impressão, á rua General Pedra ú_\
mero 206. (D 25121): j]

~*"íá
Aqui estou, exclamou ella.,--.M"O que í quo me querem 7

O condo não respondeu. * .7 "
Olhou-a em silencio, apontôli™,

lhe uma cadeira, e com gesto inj_T
perloso obrigou-a a sentar-se.7»74

Havia em tudo aquillo algum»!
coisa de solenne c ameaçador que*
aterrorizava. - iMas...

"O que querem de mim ? inter
rogou de novo.

O corcunda sorriu...
E, depois de um pequeno sllen-»'

cio mais, falou:
Estou liquidando umas contai*

antigas.
"Este homem deve-me uma-

quantia, e nôs estamos fazendo
cálculos para que elie pngue aquil-:
lo que legitimamente deve."A senhora tem tambem umas,
contas a liquidar, e por isso noa
reunimos aqui os tros.

Não entendo nada I responsjf
deu Aurelia cncabulada.

Vae Já entender, e entender
tudo muito bem."Primeiramente, quero fazer-:
lhe uma pergunta:

"A senhora conhece-me ?Não.
"Só me haviam dito a seu res?

peito que era empregado fiel, cego
e surdo, quando convlnha, escra-i_
Vo da sua palavra, obediente aos'
seus superiores.

Tudo Isso é verdade, replicou
o corcunda.

"Mas, como nõs os homens nãci,í|
somos muitas vezes aquillo que

(Coiitlnfla)

...*j'.. tr.J: .-*....-.¦ .; J.Ai :rJ:s ¦;-_'¦¦ - '*, i ~7...
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ACTOS RELIGIOSOS
Fernando Muniz

t
Freire

Viuva, filhos, genros,
noras, netos, irmãos,
cunhados e afilhados, so-
lirinlios convidai» os de-
mais parentes e amigos

pnra a missa do quinto anniver-
sai-lo; quo fnitcm celebrar por
alma do FERNANDO MUNIZ
FREIRE, amanhã, dia 20, ás
D 1|2, no altar do N. S. das Vi-
ctorias, da Egreja de São Fran-
cisco dq Paula, (4496)

MelcMades Nu
nes de Souza

'¦*&&¦$£& 
I A VIDA COMMERCIAL

^^**^ ll] af1- £^A —L _ _ _ _ m .-. terior, nadai me»mo <U» »" «nn» pa»-, Ill/LrVt CAMBIO

Salvador
feira, 29
agradece
acto de

. Carlos .Teixeira de Oliveira
convida os parentes e comp.»-
nheiros da 4" divisão de Via-
ção, para assistirem á missa
de mez que. manda.celebrar no
altar-mór da egreja do Divino

(Piedade), amanha, quarta-
do corrimte, ás 8 1|2 lioras, e
aos que- comparecerem a este

caridade. (D 26433)

tm1^

xnadeu Rangel
Pestana

fefTil, Pestana & Cia. mandam re-
^tt. ,», zar hoje, ás 9 horas, na egreja

íai™ ~ 
de S. Francisco de Paula, missa
de setimo dia pelo fallecimcnto

. , em Campos do Jordão, do seu
fi, '•* • cx-socio THADEU RANGEL"PESTANA, um dos fundadores da
Agencia Pestana. ( D26294)
MaMaa—aMaMa— I llllllllll IICarlos Flòrencio
Fontes Castello

. . (3» ANNIVERSARIO)

t 

Francisca dc Paula Martins
Castello commúnica que faz
rezar missa pòr alma de seu
querido, saudoso e chorado es-
poso CARLOS FLÒRENCIO
FONTES CASTELLO, ama-

, nhã, quarta-feira, 29 do corrente, ás 9'horas, na. egreja do Divino Espirito. San-
tc, (Estacio de Sá).

ifi.,, ¦ ¦ (D 24300)

Henrique Joa-
Goulart

v;-

'.A familia de HENRIQUE J.
GOULART convida aos. demais
parentes e amigos para assisti-
rem á missa de seis mezes que
será rezada amanhã, quarta-fei-
ra, 29 do corrente, ás 9 1|2

| toras, no altar-mór da egreja de Nossa
Senhora do Parto, á rua Rodrigo Silva
n, 9, (D 26368)

: Oscar Theodor
Richard Wei-

nheher
W'j 4§ 'Participo a todos os parentes*M fc -. amigos que o meu amado es»
í; I poso OSCAR THEODOR RI-
ffi.fi I CHARD WEINHEBER, após
$ '• «r prolongados soffrimentos, falle-

ceu em casa de meus paes, era
j,2':do corrente, em São Bento, Santa Ca-
ithírina. Que descanse em paz. — São

Bento, 4 de outubro de 1930. — Daisy
líplorence Ewel Wcinhcbcr e filho Wal-
* ter. Georg Wachtel e esposa.
fi.J. (D 26286)

3>r. José Xavier
; Carvalho de
, Mendonça

tA 

familia Guinle compungida
coin o fallecimentó de seu ines-
miecivcl. amigo DR. JOSE'
XAVIER CARVALHO DE
MENDONÇA, convida seus^ pa-
rentes ;e amigos vpara assistir á

•missa de. setimo dia que manda rezar
rm intenção de sua alma, na egreja da
Candelária, ás 10 horas da manhã*' de

| hoje, terça-feira, 28 do corrente, con-
ft'íessando-se agradecida pelo compareci-
-mento a esse acto de religião christã.
,.-_/_ (D 26289)

ttr. «F©sé Calãstra-
to Carrilho de

;' Vasconcellos

t 

Idalina Pereira Carrilho (au-
sente)', Milton Carrilho, senho-
ra c filhos, Heitor Carrilho, ] se-
nhora e filha, Honorio Carrilho¦ da Fonseca e Silva, senhora e
filhos (ausentes), Judith c Alice

^.Carrilho, (aumentes), Neomisia Carrilho
¦ri-.demais parentes, convidam as pessoas•fúr.isua. amizade para assistirem á missa
,: «d«' setimo dia que, por alma de seu
^pranteado -marido, pae, sogro, avô, ir-'mão e parente DR. JOSE' CALISTRA-
.VÉO CARRILHO DE VASCONCEL-'¦LOS, fallecido cm Natal, será celebrada
Jxiü altar-mór da egreja de S. Francisco
ÈdeV Paula, quinta-feira, 30 do corrente,
iis 9 1|2 horas. (D 26343)

Innocencia de
Rastilhos França

; y X tes CLiividan
4 T 1" aoas {'e sMa-I missa de t

W': ¦ I mandam cí
-ff. J.Jf feira?'-28 do'*-'* -^ i- egreja de

Sua familia e demais .paren-
tes CLiivídam os amigos e pes-

suas relações para a
trigesimo dia que

celebrar hoje, terça-
corrente, ás 9 1|2

egreja de . S. Francisco de
XD 26408)

José Xavier
Carvalho de Men-

donça
A Directoria e o Conselho

Fiscal da Companhia Docas de
Santos, profundamente desola-
dos com b fallecimcnto de i seu
inotvidavet director jurídico
DR. JOSE' XAVIER CAR»

..VAnHO DE .MENDONÇA, fazem çe»"lebfiar missa» de setimo dia por alráa
^<j|ess'e -seu saudoso e dedicado amigo,

jnbje, .terça-feira, 28 .do corrente, ás 10
horas, na egreja da Candelária, para a.
tjüal convidam todos, os seus parentes c
amigos, confessando-sc agradecidos pelo
comparecimento a esse acto dc religião

.christã.' »..-¦¦ ¦ ' (D 25144)

Slt
0f ¦?¦

»,j LâraftolgBho de
Itauía Antunes

:•¦ a ! I Maria Carlota de Paula An»
\ $&'-aíT,t tunes c filhos, Arthur e Fran-

galyí^J c'sco ^c Paula Antunes e fi-
lhos, João Elesiarío da Cruz

H jp ?Í>T Pombo e filhos e Alzira Torres*i^ Hi» Paula Martins f .{illins. rnm*i I^Âtünn-am ás pessoas dc suas relações o
Hfallecimcnto dc seu esposo, pae, irmão,

.cunhado e tio LINDÓLPHO DE PAU-
.£íí»A ANTUNES, e convidam para acom*
apanharem os seus restos mortaes á sua
¦^'tilíima morada, saindo o feietro de sua
presidência á rua Dr. Mario Vianna nu-

;-; mero 688, para o cemitério de Maruhy,¦'¦ás- 2 horas da tarde.
íi .fi (D 24309)

Marechal Pinto
SS »

'.+¦¦+

cunhado
ÍFACCA,
. »" toissa
[fifi, flores,
; Jjtpthecan-

(AGRADECIMENTO)
Viuva Maria Cândida da

Costa Pacca e demais parentes,
na impossibilidade de agradece-
rem a todos que acompanharam
os restos mortaes de scu esposo,
pae, sogro, irmão, avô, bisavô,

e tio MARECHAL PINTO
bem como aos que assistiram

de setimo dia, enviaram pezames
vem fazcl-o por este meio, hy-

do-lbcs eterna gratidão.
(D 26386)

ilüfl

^mm?:
OS 

fabricantes dos afamados motores
FIAT» tão conhecidos do nosso publi-co, usam e fecommendam exclusivamente osóleos lubrificantes SWASTIKA. Porque?

Pofqae o resultado de experien-
cias tech nicas rigorosas lhes de*
ium a supremacia em qualidade.iUII ¦ffjy :;¦ "-• yry-y;; ---:- ¦¦¦

"lÜBRIRCÁNTE
^^j|i OLEO

¥aST1KA
""¦"¦ --¦¦ ¦¦"¦%
Use tambem Gasolina Energina «to

ANGtO- MEKICAN ' PETROIEOM COMPAm-y lTO.it
iiMiinaWanmiTmirrBiiiiriMiiriimoii^

(4758)

Carlinda Barbo-
sa Baptista

t(CARLINDINHA)

Francisco Rodrigues Baptista
e familia, mandam rezar missa
de trigesimo dia em suffragio
da alma da aua inolvidavel
CARLINDA, quinta-feira, 30
do corrente, ás 9 horas, no al-

tar-mór da1 egreja do Carmo, á rua Pri-
meiro de Março, para cujo acto de reli-
gião convidam as pessoas de suas rela-
ções. Agradecem o comparecimento e
rogam dispensa de pezames.

(D 24339)

LUTO COMPLETO
EM 24 HORAS

Manda-se a domicilio
Telephones 3-3837 . li-4780
CASA DAS FAZENDAS

PRETAS
(257?)

ALUGA-SE
uma sala de frente, encerada, com ou
sem pensão. Própria casal sem filhos e
a moços do commercio ou atelier de
costura, á rua Conde Bomfim n. 248.

(D 26358)

CARTOMANTE
Mme. Joanna Novata

Tambem revela com grande clareza os
factos mais importantes da vida huma-
na. Sois infeliz em vossa familia e vosso
commercio necessitar descobrir alguma
coisa que vos preoecupe querer fazer
voltar para vossa companhia e alcançar
um bom emprego, prosperidade, facilitar
algum casamento diffícil, Garante ser-
viço. Kua Visconde do Rio Branco nu-
mero 349, sobrado. Perto das barcas,
Nictheroy. » (D 26290)

CASA NA TIJUCA
Recentemente reformada, própria para

familia de tratamento, aluga-se á rua
Conde Bomfim n. 865. Chaves no 871;
tratar á rua Visconde Inhaúma n. 38,
com o sr. Neves. (D 26353)

Çhauffeurs de praça
Pede-se ao chauffeur do auto que tra-

fegou com dois passageiros dc 1 1|2 até
ás 2 3|4 horas da tarde de sexta-feira,
24, entregar na rua da Candelária; 89,
um chapéo de chuva que ficou no carro,
que será gratificado.

(D 26352)

BÉÉlmm
». UJoU)

CORTINA Ê ESTOFO
Executamos e reformamos . qualquer

modelo. Rua dos Inválidos n. 184, —¦
Phone 2—3149. (D 26341)

SOBRETUDO DE
MENINO

Pede-se ao chauffeur do auto-lotação
Mauá*Egrejinha, que, fez a viagem de
6 1|2 horas da tarde dc quiutá-íèira, dia
23, entregar á rua Primeiro de Março
n, 8 (loja) um sobretudo, de casemira
azul marinho, deixado no auto pelos pas-
sageiros que desembarcaram na esquina
de Barata Ribeiro com Hilário de Gou-
vea. (D 26369).

PIANO PLEYEL
V,ende»se por 9001000, eni perfeito es-

tado, negocio urgente, RUA MIGUEL
DE FRIAS n. 41, casa 15.:' (D 25275)

Apartamentos de luxo
Para familja.de fino tratamento, sala

de- jantar, sala de visitas, dois
dormitórios/ sala de banho, telepho*
ne e entrada independente, optima
cozinha á franceza. Marquez de Abran*
tes n. 110. Telephone 5—1365.

(D 26306)

VENDE-SE
Banheira e aquecedor

em perfeito eslado, com pouco uso. Rua
dos Voluntários da Pátria, !90, casa V.

(D 26321)

Anna éo £?ascâ-

t.Mnnorl 

FriuifUro dc Ilrl-
to, Jnymc Uo NitMcimento

D rito, Neiiliorn o filho,
Jofté do Nitiiclméntó Ifrlto

t, c lülifj.i, Manoel do IVun-
cimento Brito, Octavio du

KuNcimento Itrlto, Kcnliorn c fl-
]bo, .llnriii do NnftClnieiito Soares
Pereira, José dc Oliveira Honan-

Ma, Kenhora c filhou, Joké Mar-
unes de hú e ftri.t;nril Ferreira do
IV asei in ento, Menliomn c filhou
Agrnuieeem a todos que cónipnrc-

- eernm ao enterro de nua querida¦t-M-omi, mfie, «vfl, irnifi e tia A\.\A
;!DO NASCIMENTO BHITO e con-
vidam para n jnlNHn de HCtlmo dln

_ que i>or nan nima Mera re»ada no
nlinr-mor du l^rreja do Carmo,
hoje, aterça-feira. 28 «lo <»nn»cnte,
üa 10 lioras, liypo(liet'Uiulo «les-
de já asua gratidão. (D 2511)3)

PROFESSOR
Ensina: escripturação e calculo, mer-

cantil c bancário; portuguez, francez,
chimica e mathcmaticas geraes elementa-
rcs. Carta a este jornal á caixa 17.

•  (D 26320)

SALA DE FRENTE
Aluga-sc cm casa de familia de trata-

mento, em frente á Praça Saenz Pcnna.
Telephone 8—3623. (D 26328)

RIFA
! Em virtude de motivo justificado pelos
! últimos suecessos decorrentes, fica pela
i ultima vez transferida a acção entre

amigos dc uma mobilia de imbuya que
deveria ser sorteada pela Loteria Fede-
ral do dia 28 do corrente, para o día 23
de dezembro p. í. — Río, 24 de outu-
Ino de 1930. (D 26318)

j APARTAMENTO
! Aluga-se. um bom apartamento para

pequena familia, á rua Paulo Frontin nu-
mero 10. . ' (D 26332)

PALACETE
Aluga-se o da rua Affonso Penna nu-

mero 42, com esplendidas accommoda-
ções para familia de tratamento.
A» chaves no mesmo. (D 26304)

ALUGA-SE

Plano Cruzeiro
Ceará Commerclnl o Industrial, Limitada

Departamento de sorteios CAIXA POPULAR

Autorizado e Fiscalizado pelo Governo Federa)

Sede em Fortaleza — Ceará. Succursaes em todas as Capitães
do Paiz

FILIAL NESTA CAPITAL

RUA BUENOS AIRES, 184— 1° andar

Teleph. 4—0230

RESULTADO DO SORTEIO HONTEM REALIZADO»,

Numero premiado na Loteria Federal... 65.644
Premio maior no plano "Cruzeiro" . . . 65.644

1 Premio de  10;000|000
á caderneta n. 66.644

E Prêmios de 1:500$000 0:000?000
ás cadernetas terminadas em 44, dezenas,
contendo ainda os algarismos 6, 5 e 6 ln-
vertidos. ...

7 Prêmios de 6005000 8:600^000
ás cadernetas terminadas em 6644, milhares

70 Premios de 100JO0O 7:000|000
ás cadernetas terminadas em 644

120 Premios de 60(000 6:000(000
ás cadernetas que contiverem os algarls-
mos 6, 6, 644 invertidos,

204 Prêmios no valor de ............ . 36:500(000

Prêmios para o Districto Federal
Premio de 10:000$000

65644 — Oetacilio Martins Fonseca.

Prêmios de 1:500$000
56644 — Marechad Hermes Foot Bali Club
66544 — Luiza Peixoto..» *

Prêmios de 500.15000
05644 — Miguel Jorge
15644 — Quintino da Silva Teixeira — Rua Pedro Américo, 82
45644 — Leonidas Nascimento
65644 — José Ferreira Braga — Rua Buenos Ayres, 263

Prêmios de 100$000
01644 — Aracy Pimentel — Rua Senador Furtado, 108, casa 4.
02644 — Georgette Marques
04644 — Esequlel M. Braga
07644 — Gi-acinda Duarte
00644 —Lahlrt Leal
10644 — Maria Lopes¦ 11644 —Dlnart Silveira
16644 — João S. Leão
17644 — João Rodrigues — Rua Viveiro de Castro, 11, casa 2
18644 — Magdalena Rlquel — Rua Custodio Serrão, 32

.19644 — Celesto Pereira Mello — Rua Gago Coutinho, 36' 20644 — João B. Barros
22644 — Hans VIedmann
24644 — Cecília Barros — Rua Glauben Barbosa, 12
26644 — Almerinda Souza
2S644 — Edith Gonçalves Netta
30644 — DInali Vianna — Rua Cesaria, 18 — Encantado
32644 —Maria NascimentQ — Rua 28, 38 — Bento Ribeiro'33644 — Oscar Fróes
38644 —Violante Cabral
39644 — Dalla Estalla Pires — Rua Harmonia
40644 — Amélia de Vasconcellos
41644 —Euclides Luiz Furtado
42644 — Antônio Bamabé
43644 — Antonio B. Siqueira — Rua Sapé, 60 — B. Ribeiro
46644 — Francisco Vieira — R. Augusto Vasconcellos, 138
47644 — Edith Sá Rego
49644 — Evarlsta Manso da Silva — Rua Barão da GambOa 13
51644 — Raymundo Santos
536-14 — Paullta G. Spinelll — Rua Visconde do Rio Branco, 33
59644 — Antonleta Maria Lopes
61644 — Oscar C. Pires
63644 — Luiz Carlos
64644 — Carlos Rangel Peçanha, Rua do Rosário, 153
67644 — Moysés F. Monteiro — Rua Theodoro Silva, 227
6S644 — Adoslnha Queiroz Dias
69644 — Isau Brasil dos Passos — Av. Suburbana, 91

Prêmios de 50$000
44566 — Armando Silva — Estabelecimento U. e Industria
45466 — Augusta Pinto de Oliveira
45646 — Theophilo Pedro F. —• Rua Ouvidor, 60 ,
45664 —Nilson Pereira — Rua 2 de Abril, 10
46546 —Wanderley Gonçalves — R. M. F. Peixoto, 44S
54646 — Rubens Totlno — Rua Conceição, 175
64664 — Victoria Schermann — Praça 3 de Maio, 19
56446 — Newton dé Mattos — S. Christovão
56464 — Francisco Lopez —•- Rua Torres Homem, 201
64546-r-Lauro Baptista Souza
64564 — Francisco José dos Santos — Cattete, 160
64645 — Zetho Cardoso Caldas — R. Miguel de Frias, 90
64654 — Arlno Silveira
65446 — Da agencia do D. Federal

Districto Federal, 27 de Outubro de 1930.

P. p. Ceará Commercial e Industrial, Limitada, WANDICK
CARNEIRO, pelo gerente.»

SORTEIO PELA LOTERIA FEDERAL
MENSALIDADE, APENAS 2$000

HABILITEM-SE
Obsorvação: — Todo prestamista atrazado ainda que seja si-

niente cm uma mensalidade, não tem direito ao premio.

AGENCIA NO MEYER: — Rua Dias da Cruz,
159 (Entrada pela Rua Paraguay)

(4146)

PHARMACIA .
Traspassa-se optima, no melhor ponto

e mais commercial do Cattete. Informa-
ções á rua Gonçalves Dias n. 41, com
o sr. Ribeiro. (D 26305)

Optimo predío próprio para familia ou
pensão. Rua Conde liumíin,. Informa- .
ções: 8—0967.. {D 262801

PERDEU-SE
uma roda dc carro Hudson, na praia do
FlamenRO; pede-se entregar ou telepho-
nar para G. Sant'Atinai Rua Sant'An*
na' n, 155. Gratifica-"?,

(D 26333)

ARMAZÉM

CAMBIO
(RIO)

Hontem, a mercado de cambio nlo
funecionou,

O Baneo do Brasil, porém, no Inicio
dot trabalho», divulgou pa» as tuas co-
brancas a taxa de 5 1|4 d,

TABELLA DO BANCO DO BRASIL

A» 90 d/r

Londrea. »-»-.• — 5 114
(451714)

Paris. .....•¦»¦ . — . (372
Nora York. . . — 9)420

A' vlata

Londres. ¦
Paria. . ¦
Suissa. . ,
Allemánua

5 13164
(46}126)
1374
1»850
2t270

Itália. . . » » a
Portugal. . . . ¦
Héspanha . . m m
Bélgica (papel) '¦ „
Bélgica (ouro). . *
Nova York. ...
Buenos Airea (peão

papel). ., . * »
Montevidéo. » m »
Suécia . . „ »» B
Noruega. • B» a » a
Dinamarca. a » a
Hoilanda. • • • ¦
Tcheco Slovaquia a
Rumania. ...,,.,
Áustria' . . . . .'
Valea ouro, por 1)

CABO

Londres. B

Paris. . «
Nova' York.

1500
1428
11040
1268
11330
91500

31320
71680

- 51190

5 3116
(461265)

1376
91530

CÂMBIOS ESTRANGEIROS

SALA DE FRENTE
Sem mobilia, casal collocado commer-

cio precisa, em casa de familia, e no
centro. Resposta a Dias, Caixa Postal
1064. (D 26278)

tONDRES, 27.

Abirlurat fifi Hojt .
LONDRES a/Nova York, i Tlata por 1 4.85 7|8' ' ¦'¦¦• a/Genova, á vlata por £.. L. 92.81a/Madrid, 4 visia por £.. P. 44.75•¦•'"••: : a/Pari«, i Tlata por £.... F. 123.81

a " .. a/Lisboa i tista. eacudoa .
por £....  Esc. 

.108 1/4' " a/Berlim, í vista por .£.... M. 20.38
,* a/Asterdam, a vista por Fl. 12.06a/Bérne, 4 vista, por £... F. 25.03
:¦» B/BrU3t,dlas, 4 «ata, pór F. 34.85

LONDRES,.'27. . 
'

Fechamento: Hojt: •

LONDRES l/Nova York, 4 vista por 1 4.85 27|32
." " a/Genova, 4 vista por £.. L. 92.82./Madrid, 4 tísU por £.. P. 44.80e/Paria, 4 TÍata por £....» F. 123.81 ." l/Lisboa, 4 vista, escudos • -

por Esc. 108 1/4' l/Berlim, 4 Tlata por £... M..20.38,¦* i/Amaterdam, 4 Tista por Fl. 12.06.....'" ' i/Berne, 4 Tista, apor £i.. F, 25.03." a/Bruxdlaa, 4 TÍata, por F.. 34.85
. * o/Amsterdam, 4 vista por. Fl. 12.06

i ¦¦ ."' i/Stodattolnio, 4 viata por Kr.' 18.10• a/Oslo, 4 vista por Kr. 18.K" s/Copenbagen, 4 vista por £. Kn. 18.16

NOVA YORK, 25. .' '¦'• ' .."''..' ' » yj...
Fechamento: Ho/t

N. YORK a/Londres, tel., por £.... 1 4.85 29)32'¦:"' a/Paris, tcl., por c 3,92.50¦v a/Genova, tel., por F...... e»5.2?.50a/Madrid, tel., por e 10.77" a/Amsterilaiu, tel,, por Fl.. c 40.28•*-. «/Berne, tel., por , e 13.42Brujcellas, tel., por e 13.94a/Berlim, tel., por c 23.81

NOVA YORK, 27.

Abertura: '¦ Hofi

N. YORK a/Londres, tel., por £.... 1 4.85 718" a/Paris, tel., por e 3.92.50" s/Genova, tel., por F...... o 5.23.50
¦¦ a/Madrid, tel., pòr c 10.86*¦ '¦ 

a/Amstaawdain, tel., por Fl.. e 40.28
¦¦••¦ a/Berne, tel., por e 19.41

• • ,. Bruxellas, tel., por F...... c 13.94'
a" a/Berlim, tel., por c 23.83

PARIS, 27.

FídiíiHínlo: Hoff

PARIS s/Londres, 4 vista por F. 123.82
s/Italla, 4 Tista, por 100 L.... F. 133.37
a/Hespanha, 4 vista, por 100 P. F. 276.7S

• " s/Nova York, 4 vista, por 1.. F. 25.48
a/Berne. 4 vista, por F/S.... F. 494.75

. BUENOS AIRES, 27.

Abertura: Ho/I

Buenos Aires a/Londres, taxa. telegra-
pbica, por. $ ouro, t/compra...... d 38

Montevidéo a/Londres, taxa telegra-
phica, por' % ouro. t/venda d 38 1|1S

Buenos Aires a/Londres, taxa telegr*»
phíca, por 1 ouro, t/venda........ d 38 3|8

Montevidéo a/Londres, taxa telegra-
phica. por 1 ouro, t/compra d 38 7|16

Anterior 
'

1 4.85 15|1«
L, 92.82
P. 45.20
F. 123.81 .

Esc. 108 l/l
M. 20.39
Fl. 12.06
F. .25.02 .
F. 34.85

Anterior

1 4.85 15|I«
L. 92.82
P.' 45.20
F. 123.81

Esc. 108 1/4
á-M. 20.39
íl. 12.06
F..25;02,,
F. 34.85
Fl. 12.06
Kr. 18.10
Kr. 18.16
Kn. 18.16

terior, nadai mesmo dia do anno pa»-
•ado. foi domingo.

Entradas até ás 3 hons: boje.
30.828 saccas; anterior, nada; mesmo
dia no anno pastado, foi domingo. <

Existência d: hontem para embar-
ques: hoje, 1.157.264 saccas; anterior,
1.175.885 saccas; mesmo dia no anno
passado, foi domingo.

Saccas
Para os Estados Unidos. , . 32.604
Para a Europa. ...... 8.842
Para outros portos. m x . > 925

Total. . 42.371

S. PAULO, 27.
Entradas de café:
Em Jundiahy, pela Estrada Paulista)

hoje, 26,000 ¦ saccas; dia anterior,
20.000 saccas; mesmo dia no anno pas-
sado, foi domingo.

Em S. Paulo, pela Estrada Soro-
cabana, ele,: hoje, 10.000 saccas; dia
anterior, 15.000 saccas; mesmo dta no
anno passado, foí domingo.

Total: hoje, 36.000 saccaa; dia an-
terior, 35.000 saccas; mesmo dia no
anno passado, foi domingo.

ASSUCAR
(«IO)

O mercado desse produeto permane-
céu, ainda hontem, completamente para-
lysado e com os preços inalterados.

MOVIMENTO
DO MEKCADO

Saccos
Stock aanterior 332.110

MOVIMENTO DO DIÁ 25

Entradas:
De Campos. . m • . v. 3,451
De Pernambuco. .: . . a 3.000
De Maceió. ...» .

Total. ...xa. 6.451
Desde 1 do mu. ¦ • a 90.001
Saidas. ..... x x • 6.360
Desde. 1 do mu. . x • 128.371
Stock actual. ...... 332.201

Anttríer

1 4.85 15116
e 3.92.50
o 5.23.50 » »
c 10.52
c 40.28
e 19.42
e 13.94
e 23.81

Anterior

1 4.85 29)37
c 3.92.50
c 5.23.50
e 10.77
c 40.28
c 19.42
c 13.94
e 23.83

Crystaes. •. .... m ,
Crystal amarello *
Mascavinho . . .
3° jacto ...d.
Mascavo . . . .

¦LONDRES, 1F7
Fechamento:

COTAÇÕES
For 60 kilos:
241000 a 271000

Nomipal

,ara julho . . . 11.81 U-70
Mercado: melhorou, maa tornou a bal-

xar. Oa altistas estão rcatlliando nego-

Desde o fechamento anterior, alta
de 10 a 11 pontos.

NOVA YORK, 27,
Aabertura: „ ,Boje Fechamen-

to anterior

Hoje ' Anterior
Estavei Estavei

American, Futuru
para janeiro. . . 11.23 11.18

American. Future. ' »
para março. . . 11.41 u.jy

American i Futures,
para maio . . . 11.68 11.61

American Futures, _
para julho . . .. 11.86 11.81
Mercado: commercio de caracter nor-

mal. Compras do estrangeiro.
Desde' o fecbamento anterior, alta

de 5 pontos.
RECIFE, 27.

Mercado
Preço por 15 ks.:

Primeira sorte, ven-
dedores. ... •

Primeira sorte, com-
pradores ....
Hntradot:

Desde hontem, em
saccaa de 60 ki-
los  :

Desde Io de setem-
bro próximo »»as-
aado, em saccaa
de 80 kilos., . .
Exportação:
Não houve.

Existência em sae-
cas de 80 kilos. .

N|cot.

N|cot.

400

N|cot.

N|cot.

Nada

19.500 19.100

10.500 10.100

ALFÂNDEGA
Renda, do dia 27 do corrente mez:

Em ouro
Em' papel

5:696$S68
9:9351012

15:6311880
i ¦

8.223:2411389

9.753:2731169

1.530:0311780

MEKCADO DE TRIGO

Total. . . . .
Renda de 1 a 27 do

corrente meí. . . .
Em egual periodo do

1929. ......
Differença a maior em

1929. * . . ... .

BUENOS AIRES, 25.
F»a«hamentoi

Nominal
Nominal
Nominal

Anterior

123.82
133.50
272.62
25.38

F. 495.00

Anterior

d 38

d 38 1|16

d 38 7|16

d 38 112

TELEGRAMMA FINANCIAL
LONDRES, 27. \ Hoff . Anterior ¦-.'¦

Taxa de descontou ._
3 S % •.

Do Banco da Inglaterra 2 1/2 2 }/2 %
Do Banco da França. 5 1/2% . S fil/2 %
Do Banco da Itália 6%y 6%
Do Banco da Héspanha .'. ' 5 5 %
Do Banco da Allemanha.. 2 1/8 2 1/8 %
Em Londres, tres meie 2 •??..-¦
Era Nova York, tres meies 17/8% 17/8%

Cnmlitoi ¦¦¦-•¦. 'r . :¦ y'
Londres s/Bruxellas, 4 vista, por £.. F. 34.85 F. 34.85
Gênova a/Londrei, 4 vista, por £... L. 23.82 L. 23.82

por P. 44.80 P. 45.25
Madrid a/Londres, 4 vista„ por £... L. 74.96 L. 74.95
Gênova, a/ Paris, 4 vista, por 100 Fcs.
Lisboa s/Londres, á vista, t/venda, Ese. 99.00 Ese. 99.01
Lisboa s/Londres, 4 vista, t/compra, ..

por Ese. 98.75 Esc. 98.75

STOCK EXCHANGE DE LONDRES
LONDRES, 27.

TÍTULOS brasileiros

FEDERAES:

Funding, 5 
Novo Funding, 1914..
Conversão, 1910, 4 %.
1908, 5 

Hojt -

...... 81.0.0
72.10.0
43.0.0

...... 97.0.0

ESTADUAES:

Districto Federal, 5 
Bello Horizonte, 1905, 6 %..
Estado do Rio, 7 %, 1927 ;...
Estado da Bahia, empréstimo ouro,

1913, 5 

TÍTULOS diversos
Brazil Railway, Common. Stock, 1» Hy.

potheca...... .**.
Brazilian Traction, Light & Power Co.,

Ltd., Ord ;....,...
S. Paulo Railway Co., Ltd., Ord..'...
Leopoldina Railway Co., Ltd., Ord...
Dumont Coifée Co., Ltd., 7 Jí %,

Cum. Fref,....' •••
St. John dei Rey Mining, Ord
Rio Flour Mills & Granaries, Ltd
Bank ' of Lundon and South America
Mala Real Ingleza., Ord., Integralizado
títulos estrangeiros
Empréstimo de Guerra Britannico, 5 %,
1929/4

Consols., 2'Vs 
Rente Française, 4 %, 1917........;..
Rente Fran{aise, 3 
Rente Française, 1918 (Integralirado)..
Rente Française, 5 

62.0.0
82.0.0
72.0.0

4s:b.o

24.0.0

28.25
142.0.0.
27.0.0,

0.10.0
0.17.9
1.13-.9
8.12.6
13.0.0

105.0.0
57.2.6
102.05
86.80
99.60
101.85

Anterior

78.0.0
69.5.0
40.10.0
96.0.0

62.0.0
82.0.0
70.0.0

45.0.0

24,0.0 ¦•

25.50
138.0.0
25:0.0

0.10.0
0.17.0
1.11.3 »
7.10.0
13,0.0

104.17.í
57.0.0
102.lf
87.00
99.75ioi.se

CAFE
(RIO)

Hontem o mercado desse produto nSo
funecionou.

NOVA YORK, 27.
Abertura: .

Hoje Fechamen-
to anterior

Contratai io Rio:
Café para entrega

em dezembro . . 6.90 6.85
Café para entrega

em março. ... 5.70 5.68
Café pari entrega

em. maio ... • 5.54. 5.55
Ca'é para entrega

em julho. . . . 5.47 • . 5.45
Mercado Estavei Accessivel

Desde o fechamento anterior, alta
de 2 a 5 pontos e baixa de 1 ponto.

Vende-se ura com deposito de p3o fa-
zendo bom negocio, com. um bom con-
trato, preço de oceasião, no biirro de jS. Christovão. Informação: Phone
8—1610. (D 24296)

NOVA YORK, 27.

Fechamento:
Hoje Fechamen-
to anterior

Contratos do Kio'.
Café para entrega

em dezembro . . 6.82 6.85
Café, para entrega

em março. . . . 5.95 5.68
Café para entrega

em maio.... 5.70 5.55
Café para entrega -

em julho. . . . 5.58 5.45
Vendas do dia . . 25.000 50.000
Mercado Estavei Accessivel

Desde o fechamento anterior, alta
de 13 a 27 pontos e baixa de 3 pon*tos.

HAVRE, 27.

Aabertura:
Hoja Fechamen*

to anterior
Café para . entrega

em deiembro . . 234 H 236 ;»

Cate para entrega
em março. . . . 206 207 J4

Café para entrega .
em maio. ... 197 195 )í

Café para tntrega
em julho. ... 193 J91 y,

Vendas ..... 2.000 13,000
Mercado estável.
Desde o fechamento anterior, alta

de 1 1|2 e baixa de 1 1|2 franco.
¦ HAVRE, 27. ; ' .

Fechamento:
Hoje Astei.ot

Café para entrega
em dezembro . . 240 236 %

Café para entrega
em marco. ... 211 ^ 207 '/,

Cate para entrega
em maio .... 201 195 i-í

Café para tntrega
ém julho. . . .' 197 191 Yi

Vendas do dia . . 3.000 13.000
Mercado estável.
Desde o fechamento anterior, alta

de 3 314 a 5 112 francos.
LONDRES, 27.

Fechamento:

Dtsponivnl

PreaSO; do typo 4, superior,
Santos, prompto para em»
barque. ...'....

Preco do typo 7, Rio, prom»
pto para embarque. . .

Hoje

52/6

33/6

Ant.

52/6

33/6

SANTOS, 27.
Fechamento:
Mercado: hoje, feriado; anterior, fe-

riado; mesmo dia no anno passado,
foi domingo.

N. 4t disponível, por 10 ídtos: hoje,
feriado; anterior, feriado; mesmo dia
no anno passado,. foi domingo..

N. 7, «lisponiTel, por 10 Lilos: hoje,
feriado; anterior, feriado;- -mesmo dia
no anno passado, foi domingo.

Embarques: hoje, 49.449 taceas; an-

Hoje Fechamen-
to anterior

Assucar para entrega
em outubro. . .

Assucar para entrega
em dezembro . .

Assucar para entrega
em março. . . .

Assucar para entrega
em maio . ...

Assucar do Brasil
com 96.% de base
para embarques fu.
toros. .....
Mercado estável.
Desde o fechamento anterior, alta

de 3 a 4 1|2 francos.

8/4>4

8/6

8/6

8/9

8/—

8/3

8/3

8/4}4

Nominal Nominal

NOVA YORK, 27.
Abertura:

Hoje Fechamen-
to anterior

1.42

1.53

1.59

1.66

alta

Assucar para entrega
em dezembro . . 1.48

Aeíucar para entrega
em março. . . . 1.58

Assucar»para entrega
em maio .... 1.64

Aítucar para entrega
em julho. . . . 1.71
Mercado firme.
Desde o fechamento anterior,

de 5 a 6 pontos.
RECIFE, 27.

Estado do mercado: hoje, firme; an-
terior, firme.'

Preços por 15 kilos:
Usina, de 1': hoje, n|cotado; anterior,

n|cotado.
Usina, 2": hoje, njeotado; anterior,

njeotado.
Crystaes: hoje, 31500 a 3$875; ante-

rior, 31500 a 31875. * .
Demeraras: hoje, 21875; anterior,

21875. ,
3»; sorte: hoje, n|cotadoj anterior,

njeotado.
Somtnos: hoje, n|eotado; anterior,

n | cotado.
Brutos, seccos: hoje, 2$800 a 31000;

anterior, 2$800 a 31000.
Entradas;

lesde hontem era
.saccos de 60
kilos. ...

Desde 1* de se-
tembro proxi-

, ra o passado,
saccos de 60

kilos. . . ,
Exportação:

Far. o Rio de
Janeiro, saccos
de 60 kilos. .

Para outros por-
tos do norte do
Brasil, saccos
de 60 kilos. .

Existência em
saccos de 60
kilos, . . .

Hoje Anterior

23.800

606.000

Nada

Nada

13.300

Preço por 10 kflmi
Para entrega em

novembro. . ¦ •
Fará entrega em

fevereiro ff. .*'.-.
Para entrega em

março ..••¦»•
Dispomvas! — Typo

Barleta, para O
Brasil.....

Chicago— Preço por
busbel:

Para entrega em
dezembro. . . .

Para entrega em
março

Hoje Anterior

7.35

7.40

7.49

7.90

7.34

7.38

7.45

7.90

79,87

83,62

455.200 431.70b

ALGODÃO
(RIO)

Hontem o mercado desse produeto n5o
funecionou.

MOVIMENTO

Stock anterior.

OO MEKCADO
Fardos

.... 2,279

MOVIMENTO DO DIA 25
Entradas:

Do Maranhão. ••*•••
Do Ceará. .........

Total. . .
Desde 1 do mez.
Saidas. ......
Desde 1 do mez.
Stock actual. . .

COTAÇÕES
Fibré tanga — Typo Sendo:

Por 10 kiloa
Typo 3. ..... . —
Tygo 4. ....... . —

fibra miiia — Sertões:
Typo 3.  _
Typo 5. ...... . —

Fibra miiia — Ceará:
Typo  _
Tyapo 5.  _

Fibra ctírta — Aíuíla:
Typo  _
Typo '5  _

Fibra curta — Paulista:
Typo ' _
Typo '¦;¦¦'. — . ._

LIVERPOOL, 27.
Hoje
Estavei'
6.10
6.10

6.11

Mercado
Pernambuco Fair. .
Maceió Fair . . .
American Fully Mid*
dling.

American Futures,
para janeiro. , .

American Futures,
para março. . .

American Futures,
para maio . , .

American Futures,
para julho' . . . 6.33 6.33
Disponivel brasileiro, alta de 4

pontos.
Disponivel americano, alta de 4

pontos.
Termo americano, alta parcial de 1

ponto.

6.15'

6.02

6.14

6.24

DIRECTORIA GERAL DA PRO-
PRIEDADE INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DO SR. DIRE-
CTOR GERAI»

Dia 21 de outubro de 1930

William Ewart & Son Limited,
Folha Comloa Limitada, A. Car-
valho Rooha, Villas Boas & C. —
Lavre-se o termo. -

International General Electrlo
Company Incorporated, (2 reque-
rimentos), General Electric S. A„
The Chatwood Safe Company Li-
mited e Herbert Stanley Brucks-
haw, Ernesto Coclto, Charles Al-
gernon Parsons, MarconPs wlro-
less Telegraph Company Limited,
Hermann Oberschulte, The British
Cyanides Company Limited, In-
ternational Standard Electric Cor-
poration, Western Electrlo Com-
pany Incorporated, Dia & Cagüo,
Sociedade Anonyma Martinelli, D.
Gestetner Limited, Arnold Redler,
Alec D. Salway, Dahlberg & Co.
Inc., Gilbert & Barker Kanufa-
cturihg Co. S. A. (comprovação
de uso effectivo). — Deferido.

Miguel Capplello e Rafael Cap-
piello. Companhia Paulista de Ar-
tefactos de Seda S. A. (opposioSo
ao pedido de registro da maroa
depositado sob o n. 1225, na Jun-
ta Commercial do Estado de SSo
Paulo, pela Sociedade Fiação Sul
Americana Limitada, Maybach-
Motorenbau Gesellschaft mit Bes-
ehrankter' Haftung, I Barclay &
Co., Presta & Cia., Carlos Benja-
min da Silva Araujo, Nelson'de
Castro Barbosa e Oswlno Alvares
Penna, Associação dos Emprega-
dos no Commercio do Rio de Ja-
neiro. — Junte-se ao' processo.¦Fontana, Bertollnl & Cia. — Dê-

582.200se certidão.
Darco Sales Corporation. —En-

caminhe-se com urgência e Jun-
te-se ao processo posterlormen-
te.

Gualberto Antonio de Araujo,
Companhia Luz Stoarica, Antonio
Tavares — Annotem-se as trans-
fcrenclas.

International, BltumenolI Cor-
poration — Satisfaça a exigência
do examinador do Instituto de
Chimica.

Joseph Neehs. — Preste novoB
esclarecimentos e modifique os
pontos característicos do inven-
to, nos termos do parecer do con-
sultor technico.

João Perottl e Jullen Frelss.— Prestem esclarecimentos.
Nicolas Oldenburg. —¦ De-se

vista ao requerente, A vista da
Informação.

SSo convidados.a satisfazer o
pagamentn das taxas a que se
referem os artgs. 60 letra B, 51
letra a e 63 letra B, do Regula-
mento, os seguintes concesslona-
rios de privilégios de Invenção:
e garantia de prioridade:

Maria de Lourdes Calazans, Jo-
seph Ehrllch, Lincoln Charles
Neale, Henry Jacques Gaisman,
Oel-&» Fett-Chemie G. m. b. H.,
Schmidfsché Helsdamdf Gesells-
chaft mit Haftung, Fernando Ca-
sablanca, Kalle & Co„ Major José
Levi Sobrinho, Holloldchemie Stu-
dlengesellschaft, International
Stundard Electric Corporation,
Oscar Girardelll, Caro Cloth Cor-
poration, Moore Inventlons Cor-
poration, Erwln Kent Evans, Ce-sar Parollnl, Translcrlt A. G. FyraFreez Corporation, Corning GlassWorks, Paulin Jean Pierre Ra-tler, Michol Dassonville, CharlesNorman M. P.amsay, Colln Thom-
pson A. Sheare, Q. R. s. De VryCorporation, Electro Physlkalis-
che m. b. H. e outros, GroeckWasserveredlung mit Beschran-
kter Haftung, George Alfred Ju-lius,, Max Borow, Junkor & RuhA. G., Edgar Waldemar Huntam,Chemical EnEtneering Develop-ment Company Limited, Jean Mer-cler, Âlexander Lukl, Etat-Fran-
Wise, Vereinlgte Aktlengesells-chaft, Jonn Gilbert Jetley Marks
dei-s, Johan W. Swendsen, (2 ne-didos) Multlpose Portable Carne-raSK,íjlniited (2 Pedidos), Auto-mobile Radio Corporation, BennoBorzykowskl, Johannes Culemey-er, Oryx Fabrics Corporation, Eu-gene Frysslnet e outro, Karl Wil-ly Wagriei', Claude; Serona ;Part-

Kekuo Mohrl, para "um appa-
relho para pegar moscas"— Da.
ferido,

Pedido do patente de melhorai
mento.

(Com a audiência do roprcsen.
tante do Ministerio Publico).

Raphael Paixão, para "um novo
systema de construcçào «lo casaa
de cimento ou concreto armado"

Deferido.
Pedido de privilegio:
'Com a audiência do reprcsen-

tante do Ministério Publico).
Albert Herbert Dixon, para a

Invenção de "aperfeiçoamentos
nos processos de fabricar machi-
nas de cortar ou picar". — Re-
Jeitado por estar irregular, ln-
completo e contrario ás normas
prescriptas. (art. 43, do regula-
mento.

Pedidos do privilegio.
(Com a audiência do represen-

tante do Ministério Publico).
British Isotrehmos Company LI-

mited, para a Invençilo de "dis-
trlbuldor de lubrificantes, para
as caixas de eixo de lubrlficação
automática". — Deferido.

Edward Roland Taylor, para a
Invenção de "processo para apeí-
feiçoar a qualidade de traços da
concretos betumlnosos". — Defe-
rido.

Pittsburg Steel Company, para
a Invenção de "tecido de refor-
ço para estrueturas e similares"

Deferido.
Adolphe om Busch, para a In.

venção de "processo e dispositivo
para a alimentação em matorla
a calcinar dos fornos rotativos
por via humlda para cimentarias
é outras industrias". — Deferi-
do.

Soclétê Anonyme 1'Aeroaynaml-
que Industrielle, para a Invenção
«lo "um parabrlsa de visão aire-
cta atravez do ar". — Deferido,

Eloctrlcal Research Products
Inc. para a invenção de "aperfei.
çoamentos no apparelhamento de
reproduetores de sons". — Deta-
rido. »

Francisco Soldano, para a In.
venção de um "globo cosmogra-
phlco (geographico astronômico,
e outros). — Deferido.

Harry Lee Wortington, para aInvenção .de "aperfeiçoamentos-
em motores magnéticos", — De-
ferido.

W111I Mobius, Franz Noach aGeorg Lucas, para a invenção da"processo e dispositivo para a cl-
nematographia em cores natu».
raes". — Deferido.

Alberto Lasaen, para a Inven-
çSo' de uma mola de aço amorte-
cedora de choques para automo-
veis e outros vehiculos". — in.
deferido.

Amadeu Clocchetti, para a in-
venção de "um novo apoarelho
desencalhador de automóveis", -.
Indeferido.

Mario Ventrlce, para a inven-
çtio de "uma nova applicaçâo deannuncios luminosos em caixas-
taboletás collocadas lateralmente'
sobre toldos de bondes". — in.deferido.

Guilherme Burkas, para a In-venção de um "desatolador deautomóveis". — Indeferido.

Nada

2.000

5.067
167

4.877
2.112

Anterior
Estavei

6.06
6.06

6.01

6.13

6.23

' LIVERPOOL, 27.
Fechamento:

• Hoje Fechamen-
to anteriorAmerican .Futures,

para janeiro. . . 5.98 6.01
American, Futurea

para março. . . 6.10 6.13
American Futures,

para maio . . . 6.20 .6.23
American, Futures

para julho ... 6.30 6.33
Mercado: melhorou depois da aber-tura, porém, tornou a afrouxar, devidoas noticias de Nova York. Os altistasestão realíi,ndo negócios.

de 3 pontos.

v«{ ?r-DHor,?1^n &üh i The Meàil
TÍ™,ií,iPaJSSr Co" KnaPen MarieFrederic Thomas Achilles, Wes-t nghouse Electric & Manúfactu-ring Company. Radln nni.n„,.„íiJ:_

NOVA YORK,
Fechamento:

Hoje
American Middiing

Uplands ....
American, Ivtures

para janeiro. , .
American, Futures

para março. . .
American Futures,

para maio . . ,
American, Future.

Fechamen-
to anterior

11.13

11.18

11.39

11.61

11.00

11.29

11.51

g company, Radio Òtfrpõfaííon
sílv^pV Dr> S6ba8tiao d*

Sfto nonvldadoa a coniDarepornesta Directoria Geral 7llm tl
D^hm^SV0 Kocebedorla al
í>J=^'°„t0. Federal, mediante ex-pedlçao da respectiva guia o-dh-gamento das taxas de suas mar-

fetra B dr, 
°h "i"*08 °8 « "8

?eerme^«,odsV923'°S8eeU""-'-
Manoel Pereira da Rocha, már-

nnr»»"Iofa?Í A- Do!-et» marca ADoret; Arthur ScHlehl & ciamarca Mlriuaiio; Leonel JosêPet'xoto, marca Sú na Casa Peixot, ¦
effiSffi?** Td\ Mell°» ™Café Madruga: John C. Long &
^?"í»V?arcí? Loiskote e Thorko-te Elias Cardoso Junior, niarcaSanaplanta; Pedro Gioi-gi mat-SCarburoll Giorgl; Julio G Gormade, marca Frescaral r
»ím «m.a"ae a a"ençao dos mietêm interesso nesta RepartiçioPara os editaes desta D?r5ítorta

MOVIMENTO DO PORTO
ENTRADAS DE ANTE-HONTEM

De Southampton e escs., vapor Inglês"Almanzora". x
De Hamburgo e escs., vapor franet:"Lipari".
De Santos, vapor inglez "Brasilian

Prince".
De Buenos Aires e escs., vapor al»

lemão "General Belgrano".
De Antuérpia e escs., vapor suteo"Virgo".
De Buenos Aires e escs., vapor In-

glez tCanadian-Pathfinder".
: De Florianópolis (directo), vapor na»

cional "Anna".

ENTRADAS DE HONTEM

De Galveston (directo), vapor ingla"Sudbury".
De Belém e escs., vapor nacional"Victoria".

Geral, referentes a preenclilmen-

H^stWa e de"cõmnrercir^bí'i!
cados no • Dlarlo Official" de 26
=tlv^6e„reíembr0 de lm' "*P*-
utnfd?de:de Patent6 de »—«o -

t.í^"\ a ,a"d,,enc,a d0 represen-tante do Ministério Publico;.

SAIDAS DE ANTE-HONTEM

escs., vaporPara Buenos Aires
ínglez "Almanzora".

Pára Buenos Aires, e escs,, vapor
francez "Lipari".

. Para Florianópolis e escs., vapor na*
cional "Itaúba".

.'-SAIDAS DE HONTEM

Para .Dakar (directo), vapor italiano '
"Cerea":

Para Santos, vapor nacional "Et
eife".

Para Hamburgo e escs., vapor alie-
mão "General Belgrano".

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Buenos Aires e escs., "Almeda" 28
Iluenos Aires e escs,, "Sierra Cor*

doba". . '. 28
Buenos Aires e escs., **M. Olivia" 28
Buenos Aires e escs., "Highland

Monarch". .-.•', 28Buenos Aires e escs., "Duilio". 28
Buenos Aires e escs., "Pedro Chris-
tophersen" 29

Buenos Aires c escs., "American
Legion". , . ... 29

Buenos Aires e escs., "Eastern
Prince". ,29

Southampton e escs., "Desna". 29
Hamburgo e escs., "Gtn. Mítre" 30
Nova York, "Pau America". . 30
Nova York e escs., "Cabedello". 31
Antuérpia e escs,, "Macedonier", 31
Bremen e escs., "Sierra Ventana" 31

Novembro:
Buenos.Aires e escs., "Lutetia". 1
Buenos Aires o escs., "Cap

Arcona". . . 1
Londres e escs., -Andalucia". . 1
Buenos Aires e esca., "Ceylan". 1
Hamburgo e escs., "Ruy Barbosa" 2
Buenos Aires e escs,, "Conte

Rosso". . . 2
Havre e escs., "Jamaique". ... 3
Buenos Aires e escs., "Deseado" 3
Londres e e»cs., "Highland Prin»

cess". . . ,. 3
Gênova e escs., "Florida". ... 4
Buenos Aires e escs., "Flandria" 4
Marselha e escs., "Cordoba". . 5
Gênova e escs., "Giulio Cesare". 5
Buenos Aires e escs., "Gen. Ar-
tigas" 6

Nova York e escs., "Western
Prince" ., 6

Hamburgo e escs., "Espana". . 6
Buenos Aires e escs., "Groix". 7
Amsterdam e escs., "Gelria". . '
Nova York e escs., "Alegrete". 7
Southampton e escs., "Alcântara" 7
Hamburgo e escs., "Gen. San Mar»

tiii". . . . '. 7
Nova York e escs., "Taubaté". 8
Buenos Aires -c escs., "Almanzora" 9
Hamburgo c escs., "Ruy Barbosa" 10.

VAPOREi A SAIR
Buenos Aires e escs., "Sicra Ven-
Porto Alegre e escs., "Aratimbó" 28
S. Francisco e escs., "Victoria". 28
Nova Orléans e escs., "Camamu"' 28
Gênova c escs., "Duilio". ... 28
Bremen e escs., "Sierra Cordoba" 28
Londres e escs., "Highland Mo-
narch". 28

Hamburgo, e escs., "JI. Olivia". .28
Londres e escs., "Almeda". . 28
Antuérpia, "A.trida" 28
Penedo c escs., "Odette". ... 29
Itajahy e escs., "Marin Luiza". 29
Bahia e escs., 1 Itaberá". ... 29Helsinki e escs., "Pedro Christo-
pllersen". 29

Nova York e escs., "Eastern
Prince" 29

Nova York e escs., "American Le»
gion". , 29

Buenos'Aires e escs.,' "Desna". 29
Buenos Aires c escs., "Gen. Mi»tr.e".. 30
Buenos Aires e escs., "Southern
Cross" 30

Hamburgo e escs., "Bagé". ... 30Nova York c escs., "Caxambu"' 30
Buenos Aires e escs., "Pan Ame»
tnca" JONova York e escs., "B-nedict". 30Hamburgo e escs., "Sierra Ven»tana". . .'. Jl

Ponla d'Areia e escs., "Alice". 31Buenos Aires e escs., ".Macedonier" 31

Novembro: .
Bordeaux c escs., "Lutetia". . 1Hamburgo e escs., "Cap Arcona" 1Florianópolis c escs., "Anna". . 1Havre e escs., "Ceylan" 1
Buenos Aires e escs., "Andalucia" 2
Gênova e escs., "Conte ltosso". 2Buenos Aires e escs., "Jamaique" i
Iguape e escs., "Iraty" 3
Liverpool c escs., "Deseado". . 3Buenos Aires e escs., "Highland
Pnnccss" 3

Buenos Aires c escs., "Florida" 4
Amsterdam e escs., "Flandria". 4Buenos Aires e escs., "Cordoba" 5
Buenos Aires e escs., "(m.lin Ce-sure". ...,.; 5Marselha e escs., "Mendoza"'. . 6Buenos Aires e escs., "Western

rnnce". .*.'.¦ 6
Hamburgo e escs., "Gen, Artigas" 6

.* \.- ,. „ '
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CORREIO DA ^ NHÃ ^Terça-feira, 28 de Outubro de 103t>

Implorando a caridade
•N&EMNA PECURANO, vlijviviuva

coro -O annoa d8 *dade. opmpJs-
lamente cés» « paralytle*.

MARIA VENTURA, d* 86 an.
nos da edade, viuva.

ENTREVADA da rua do Chi-
chorro n. 47, casa XYlilj mudou-
se para a rua ItapIrM', ÍU.caoa
vi doente, impossibilitada da
trabalhar, tando duas ilibai, den-
do uma tuberculosa,

PAULINA UE FIGUEIRBUO,
' viuva, com tres filhos e impossi-

bilítada de trabalhar,
ELVIRA PE CARVALHO, po.

bre, cega e eem amparo da ta.
"viuva 8ANT08, cora Ti »n>
nos 4* edade, gravemente doen-
ia de moléstias Incurável».

AL2IRA mvBTli viuva, eom í
filhos, impossibilitada d* traba-
'"fiÍANCISOA PA CONOBIÇAO
PABIlOS. cega da ambos oa
olhos e aleijada.

LAVRA XAVIER PA SILVA.
viuva, con* oito filhos, passando
nrivações, appeila para as almas
íarldosas. Kua Navarro, Uti, ou
nesta redaccao.

GABRIEL FERNANDES OA
SILVA — r**a Ml*"'1 «-• P»lV»
„ 53 — Catumby — ParalyUco,
Impossibilitado de trabalhar.

MARIA FERREIRA — Viuva
„obre. — Bua Barilo d» Itapagt-
pe, 807. '

PRECISA-SE 
t* um menino it 13 *ií eniwp, 4 ru» ie Mattoso, W.

_}__________£

PRECISA-SE 
um ebjuífeur coro bus-tante pratica « lubituiidn « tratar

w» família, __sittB.lt referencias.
Dirigir-se i Av. Rio Brinco, 74, ao•r. Lima. (D 2B100) C

PRECISA-SE de wm» mo;» instruída
e que «siba coser, coro boas refe-

rendas. Telephone 5-J«J.
((D 28141)

AMAS SECCAS
"i 

MA SECCA -- Preclza-se de
A uma a rua Paulino Farnan-
des, 55 -- Botafogo, Telephone
6.2085. (D 24203)
TÍREClSA.Sü com urgência de um»
V (iiocinha de cor branca, par» »m»
(t«a| exige-se referencias. Tratar i Av.
Paulo de Frontin n, 213, sobrado.

(D 25416) Am»
•nREClSA-SE de um» ama secca ç»,
X rinhosa, que di referencia», para
una creança de trea annos, á Avenida
Bainha Elisabeth n. 126.

(P 25224) Ann»

COZINHEIRAS
Ü0ZIWHS1KA 

«-• iTeçisa-se' de unia
para o serviço do iptrttmenie 3;

largo do Machado, 39,
(D 26337) A

TvfFERECE.SE uma" cosInWa S
U íoroo e fogão, Ordenado 180)000.
Trita-se i rua Visconde ú_ Pirajá
n. 484 — Ipanema;

(P 24299) A
rtOZlJWEIRA — QffíMWM um»
O perita, para cai» de familia eitr»n*
tim. Di referencias. Cartas nest» rc-
dicção i caixa 13. Ordenado de 130$
150(000. (D 25106) A

TiOZINHSlKA'.' p»r»~c«it de fsmllls
\j de tratamento, nlo dormindo ns
aluguel, precisa-se, í rua Cosme Velho
n. 10], (O 25136) A

P" 
RECISA-SE de uma boa coiinhcira,

que durm» no aluguel, Avenida
Atlântica, 1.058, (D 26397) A

PRECISA-SE 
de um» empregada ps*

ra cozinhar a serviços lavei, na
ma Sete de Setembro n. 201.

(O 26419) A

PRECISA-SE 
de um ajudante de co-

zinha á rua Buenos Aires n, 186,
1* andar. (D 26421) A
PRECISA-SE d» um» cosinhcíra com
1 pratica de pensio, Rua da Assem*
Ufa n. 68, 2° andar,(D 24331) A

PRECISA-SE 
de unia bo» cozinheira

á rua Vinte e Quatro de Maio
ss, 69, Paga-so 608000.

(D 25143) A

PRECISA-SE 
de uma empregada pã*ra cozinhar e lavar para pequena

familia, na rua Sergipe, 114, praça da
Bandeira. (D 25114) A

pRECISA-SE de uma eoziuhetr» com
X muita pratica, para pensio faml-
liar. Rui Bario de Guaratiba n. 15 —
Cittüte. (D 24267) A

PRECISA-SE 
de uma eotinheira, na

rua dos Ourives n. 117, sobrado.
(D 26284) A

CREADOS
COPEIRA- 

arrumadeira — Prccisi-ie(
de confiança, a rua Dr, Sattamim

i, 171, praça Affonso Penn».
(D 26345) B

5OFEERECE-SIS uma moça porlu*
. guer» par» ama secca ou para sr*

rumadeira. Trata-se na ru» da As*
iiimpcão n, 67, (P 24395) B

OiFFERECE*SE 
ura» moe» portugue*

| za, chegada ba pouco de Lisboa,- i«u copeira e arrumadeira, com optima•Mica. Rua dos Araujos — Becco dos
/rtujos, 36. (D 24289) B

FRECISA-SE, 
i ru» Prof. SãUãnüe

n, 7 (Jardim Botânico), do uma
arrumadeira, com referendes. Tel.
H487. (D 26396) B

PRECISA-SE 
de um» copeira « sr*

rumadeira, com pratica de pensio.Av. Rio Branco n. 59-2*.
(D 36428) B

PRECISA-SE 
de uma mocinha paracuidar de uma creança de dea me-

tu e outros serviços leves. Tratar á rúa
di Misericórdia a. 81.

(D 26398) B

PRECISA-SE 
de uma menina par»serviços leves e tomar conta da

unia creança, Rua Dr, Campos da Pat
o. 57, casa XII.

(D 26165) B

PRECISA-SE 
de uma empregada para arrumar e cozinhar para um ca

Ul. Rua Salvador Corrêa n. 108,
«ia XII. (D 35340) B

PRECISA-SE 
de uma menina de 14

a 15 annos, nos serviços leves, «ju-dar a arrumar. R, Cattete n. 249.
(D 36222) B

PRECISA-SE 
de uma moça para aju*

dar cm todo serviço em casa de
pi-uena familia. Rus Almirante Taman-
if'i, 56. (D 35184) B

PRECISA-SE 
de um» mocinha de 14

a 17 annos para serviços domesti-
wi. Familia de tres pessoas; » rua do
Cattete n. 300. (D 26432) B

FKECISA-SE 
de úm rapai para cc

peirar e serviços leves, que durma
fora. Rua Pinheiro Machado n. 83 —
Laranjeiras. (D 36370) B

PRÜCláA-SE 
tlrâ"l^ro Iava3or de

. casa. Rua do Cattete, 160.
(D 26366) B

FKECISA.SE 
uma copeira e arruma-

deira, com pratica do serviço; rua
Maria Amalia n, 72 — Urugguay.

(D 26363) B

PRECISA-SE 
de um menino de doxe

a dezeseis annos, para serviços le-
«i, á rua Pareto, 63 — Tijuca.

(D 36359) B

FKECISA-SE 
de uma moça para tra-

balhos leves, lncl. lavar roupa pe-
quena. Rua Machado de Assis, 10.

(D 34301) B

EMPREGOS DIVERSOS
A LUGA-SK casa, domicilio, dan-
ix do boas referencias, para casa
de'tratamento. Rua Pedro Ame-
rico, 167; tel. 5-2606.

(D 26856) C

LARGO 
do Rio Comprido n. 55 —

Precisa-se de ura bom ajudante de
forno. (D 36535) C
MOCAS — Precisa-se, activas, traba-

Àtt. lhadoras, para propagartdae venda
ms casas de familias, de um sabonete
medicinal e perfumarias, ordenado' 100$
e optima commissão; exigem-se 30$000
« deposito; rua Chile 15, sala 5, das
M2_ás 11 horas. (D 35388) C

MENINO 
— Precisa-se de um, até

14 annos, para pequenos serviços,
a rua Paulino Fernandes n. 55 —
jstatogo. (D 34294) C

OFFERECE-SE 
uma moça hespanhola,

das ultimas chegadas. Rua Matriz
a. 81 — Botafogo.

(D 25139) C

OFFERECE-SE 
ura chauffeur paracasa particular; tratar á rua Re-

ttnte Feijó n. 55, casa 1. Telephone
<y7. (D 26354) C

OFFERECE-SE 
mocinha para servi*

ços leves de casal ou pequena fa-
nülia. Tratar á rua Conde de Bomfim
Si 913. sobrado. (D 36347) Ç

PRECISA-SE 
de um rapaz de 18 a

20 annos para lixar aluminio. Tra**<¦ á rua BarSo de 'S. Felix n. 16.
(D 36423) C

PRECISA-SE 
de oito » du homens

acostumados i lavoura, dé preferen-cia portuguesei ou italianos, ordenado
3S500 a 4} » secco ou 2f a 3(500 e co-
itilda, bortrlo sol a sol, pagamento men*
ill, n» Faienda Sio Francisco, em SSo
José do Barreiro, Estado de SSo Paulo,
com.Bsnjamlo Fonseca. Apear em Be-zenda ou Queluz, E. F. C. B. Infor*
mações das 8 ás IL. Ru» Voluntários
d» Patrlt, 244, garige, com Fonseca.
.7'-: '¦¦ (D 26351) C

?RECISA-SE 
quatro ou cinco ,f»ml:

lias de colonos, de preferencia por-tuguezes ou italianos, /icostumados em
fazend» de café, psgando-se 35{ paracapinar mil pés de café, 31500 por me-
dida nar* colher café « disrii de 3(
s 41, horário «ol » sol, pagamentos men-
saes, clima optimo, na Fazenda Sao
Francisco, Sâo José do Bsrrciro, Estado
de Sio Pau(o, com o proprietário Ben*
jamin Fonseca, Inform»í6ei das 8 ús
11 horas; Voluntsrioi dt PítrlS n. 244,
garagej com Fonsec», ' (D 36351) C

PRECISA-SE 
de um caixeiro pirarestaurante, á rua Comerino nu-

mero 173,  (D 36436) C

KAPAZES 
» moçai — Precisa-se de

pm limitado numero, pára um tra*
bslho fácil e bastante remuncrador. fro*
curar sr, Carvalho, rua Buenos Aires
n. 184, 1» sndar, (D 24330) C

CENTRO
ALUGA-SB 

pequens. casa a pra-
ça D. Antonia, I, entrada, do

Paula Mattos po* Fr«I Canooa.
nform.: teleph. 1-W8, Rua Had-
dock Lobo, 61. (D 26435) D

ALUGA-SE 
urna boa sala' de

trento, bem mobilada, em
caaa de família, a senhor distin-
cto; tem tel, 2-1892, Av. Gomes
Freire, 142, (P 26430) p

ALUGA-SE 
uma sala para escri-

ptorio de morada, Rua Sito
Jost, «8, 1». (pmil) T>

A 
LUGAM-SB quartos com pen

sâo a rapasse o a casal eem
filhos, largo Bt». Rita, 8-lv(024886) »

ALUGA-SE 
üma boa «ala d*

frente; tom todas as commo-
didades, Rua General Câmara
n, 110, sobrado. _ (D 26108) D

ALUGA-SE 
«ala com ! pensão,"camas patente", casa de se-

nhora mineira. Buenos Aires, líl',
(D 26402) D

ALUGA-SB l quarto sem mobI<
XV Ka e outro de- dlvlnfio, por70|000, a senhora,', decente, em
oasa do poucas pessoas,. 4 rua ds
SanfÀnna n, 191, .(0.26400) D

ALUGA-SB 
sala de frente com

2 sacadas a oasàl sem filhos
ou moços do commercio, em casa
de família; tem coslnha, traz •
tanque; rua Theophilo Ottoni, 206
2» A. (D 26848) D

ALUGA-SE 
espaçoso quarto a

easa), junto 4 rua do Ouvidor.
Becco das Cancellas n. 10, 2» tin-
dar.  (D 26326) D

ALUGA-SE 
boa sala de frente,

com pensSo, a rua Chile, 8-2°,
Telephone 2-0611. (D 26927) D
A LUGAM-SB boas" salas émcon-

J\ fortavel pensio familiar com
optimo tratamento, 4 avenida Oo-
mes Freire, 98, (D 26861) D

ALUGAM-SE 
commodos a 80$

100$, e 120|, na rua André
Cavalcante n. 145.

(P 21819) P
A LUGA-BH oasa para commodos

áX 4 rua Leandro Martins, 82,
antiga Prainha; trata-se 4 praia
Retiro Saudoso, 26 • phone s-oiai.

(D 24819) P
A LUGA-BH" por 90f um commo-

Xx do a casal na rua da Mlsexl-
cordla n. 68, sobrado.

(P 21312) D
A LUGA-BB uma sala de frente

XX á casal sem filhos ou moços
solteiros, Travessa Oliveira h. 12.

(P 36106) P
A LUGA-SE) sala uma ou duas.

XX Av. Passo*, 81, esq. B. Aires, 1°
andar; tel. 1-1687. (P 26380) P

ALUGA-SE 
uma boa sala para

dois ou tres rapazes com pen-
sfto, 4 rua Rodrigo Silva, 6, 3»
and. (D 26105) P

ALUGA-SB, 
MOI; ¦ a»'and,, rua• Quitanda,. .10, qusm. oomprar

bemfeltorias. Deposito tres meses,
(P 36391) P

ALUGA-SB, 
em casa de família,

um bom quarto com 2 janel-
las p.» rua. Serventia de toda
casa. Tv. do Torres, 10.

 (P 26273) D

AVENIDA 
Mem de Sa - Aluga-

se o esplendido sobrado -nu-
mero 160, com 5" quartos, 2 salas,
coslnha, banheiro, etc. Para vèr
chaves na rua Ubaldino do Ama*
ral n, 32; trata-se 4 rua S. Fe-
dro, 183, telephone 1-1828.

 (B 2161) D

ALUGA-SB 
uma loja, bom pon-to, por 800$, preço módico,

própria para Loterias ou qualqueroutro ramo de negocio, 4 rua Frei
Caneca, 313, Teleph. 4-1316.

(P 36206) P

ALUGA-SE 
um grande e con-

fortavel 1» andar todo refor-
mado e encerado. Rua Marechal
Floriano, 96. (P 26889) D

AtiUGAM-SB 
as casas XIII e

XIV da rua Marques de Sapu-
cahy n. 310, (P 26129) D

ALUGA-SE 
uma linda sala de

frente com ou sem moveis,
fogáo a ga* e quintal. Telephone
1-1290, rua- Riachuelo, 816.

(D 25177) D

ALUGA-SE 
parte dos 2° e 3°

andares do predlò n. 19 4 rua
Io de Março (entrada pela rua
Buenos Aires), com todas as com-
modidades para familia, ou pen-
são. Trata-se na Companhia "Pre-
vidente", 4 rua Primeiro de Mar-
ço n. 49, sobrado. (P 26243) P

ALUGA-SE 
o excellente prédio

de 3.(tres) pavimentos, 4 rua
Sio Pedro n. 30, podendo ser vis-
to diariamente, das 2 ás 4 horas.
Trata-se na Companhia Provlden-
te, 4 rua 1" de Março n. 49, so-brado.  (P 35244) D

Q/*N MIL RÉIS aluga-se-uma sala
57 w com toda commodidade. Carlos
de Carvalho n. 69, 2° andar.

(D 34305) P

CONSULTÓRIO 
medico, instalíado,

aluga-se por duas horas diárias;
com o dr. Bocha; Ourives, 43.

(D 34318) D

PARA 
casal ou pessoa do commercio

cede-se optima saí» de frente, á
rua Paulo de Frontin n. 65.

(B 2474) D

QUARTO 
com 3 janellas para o ar

livre, aluga-se com tel. Rua S. JTosé
n, 34-3°, casa de familia de respeito.

(D 24290) D

SALA 
de frente, encerada, indepen-

dente, aluga-se; rua Buenos Aires
n. 192. Das 8 ás 10 e das 16 ás 17.
¦ ¦¦ ..¦!* (D 26381) D
CJOBRADÒ na Lapa, aluga-se lindo,
O optimo ponto para familia. ou pen*
sto, á Av. Mem de Sá n. 48; tratar
rua Santa Luzia n. 226, sobrado,

(D 243J7) D

CATTETE
A 

LUGAM-SE sala e quarto mo-
bilados « garage, a rapazes.

Ladeira da Gloria, 16. .„
(D 26439) E

ALUGAM-SE 
uma sala e quarto

: com ou sem pensSo, 4 rua 2
Dezembro, 116, sob; tem telepho-
ne. _______ (D 26427) E

UKtCISA-SE de um rapaz para aju*
* dante de sapateiro, que tenha al-
lumi pratica. Kua Conde de Baependy"• 6 (praça José de Alencar).

(D 36431) C
ÍEK 1SA-SE de 

"um ent^gador de
Pão. Rua Buenos Aires n. 185.

(D 24323) C

ALUGAM-SE 
urr.s, sala de frente

e um quarto, com pensão, em
casa de família de respeito; rua
Machado de Assis, 76. -

(P 36426) E

ALUGA-SE, 
independente, linda

sala perto dos banhos de mar.
Casa de casal de tratamento. Cat-
tete 254, sob, (P 26413) B

A 
LUGAM-SB quarto e sala dofrente, tambem quarto paracasal • solteiro, agua corrente,

ponsao Françalso de 1» ordsm. Al-
mliiritif n rsi-..__... ., ¦ __m
|i«ll»'uw riHin/Ll,ui U9 J*" „mirante Tamandaré, 38,

28338) H
A LUGA-èm o andar terreo daJTk. rua Pedro AmerKo, Escádihha

n, 8, As chvaes na rua Pedro Ame-rloo n. -82, loja, onde se trata.
(P 36398) E

APOSENTOS 
mobilados, alugam-

Be com todo conforto. PensSode 1», cozinha Italiana a brasilel-ra, dirigida pela proprietária.Rua Santo Amaro, -86. Ph. 6-3261.
(P 24285) E

ALUGA-SB 
casa nova, 2 quar-: tos, l sala. Travessa do Cas-sl»no ii. 6, Gloria. (Q 26101) B

ÃLuuÀ-BiííVcom 
ou e»m pensão,, sala e quarto, a pessoa detratamento. Praça Josí de Alen-car n. 18, Cattete. (D 26369) B

ii i mm simnn nmiii

ESCRIPTORIOS
' Alugam-se & rua da Qui-
tanda, 09. Trata-se na Se-
cção Predial. Edifício do
Banco Popular do Brasil.

mai »"¦ «¦!"" ¦ ¦"»'»"."¦ '
(8634)

ALUGA-SB 
uma sala e auarto

bom mobilados, com cafí, om
casa de família estrangeira. Cat-
tete, 64, sob. T. 6-0626.

(D 26220) E
ALUGA-SB o esplendido predio

xV, da rua Cruz Lima, 37 (Fia-
mengo), multo próximo ,aos ba-
nhos de. mar, com 9 quartoa, 3
Balas o mais dependências, pelo
aluguel de 1:0008000. Acha-se
aberto e poderA ser tratado pelo
teleph. 8-6987, j (P '26172) 

g

ALUGAM-SE 
bons quartos com pes-

Bão, para casal e moços do commer*'
cio; preco desde 230), á rua Benjamin
Constant n, 39. (D 25308) E

\ LUGAM-SB a rapazes do eom-
XX mereio, um esplendido appar-
tamento • uma sala de frente;
mobilados, com ou aem pensSo,
Rua Buarque de Macedo n> 26.

(D 26130) E
ORRÊA Dutra, 30 — Flamengo —

Dispõe dc ampla sal*' e quarto bem
mobilados, eonP agua torrente, bom tra-
to, Preço módico. - (D 25328) E

E. 

_ iiiim ii «wpiijiim np iiswslP—¦ ¦¦»¦¦
M casa de. familia* ru*. Corria Pu*

tr» n. 82, aluga-se um bello quar*
to eom pensio, coslnha mineira, t um
csial dir tindo ou repares do commercio.

(D 2Í30O) E
ULAMENGO ~ AhiM-sc, com pen*
J? sio, 

'apartamento coni banheiro j*ro-
prio, no melhor ponto d» praia, ray*
ssndu' 22, (D 26256).E

IFLAMENGO"—" 
Alugam-se quartos

. arejados, boa pensio, cas» de fa-
mili». Rua Ferrcir» Vianna, 35.- "'

(D 25290) E

IjVAMILIA 
de tratamento aluta ma-.

. unifico quarto de frente a cal»! ou
I senhores distinetos. Corria Dutra ,152.,

(D 26267) E

GLORIA 
— Pensio '*— Alugam-se

optimos aposentos, eem frente par»
o Jardim, com esplendida mesa,' a fa-
mlliàs e senhores de tratamento, á rus'
do Cattele n. 1, sobrado. Telephone
5-0582. (D 26296) E

t>BMáA0 fAMUIAR - Alugam-se
X quartos » 100?, 2008 a,30.0|OOO.
Cattete n. 219, com ou sem pensio.

(D 35400) E
DRAIA HOtEIi — Flamengo,
J. n. 13. Diária 108 o 12» Co-
mlda excellente.

(D 25855) B
¦nmW BANUBIfl - Corre» Su*
JT tra n. 9 — Flamengo. Ampla sala
e quarto» com agua corrente, bem mo-
bilada, casa familiar. Preços módicos.

(D 25229) E

SALA 
ou quarto, mobilados ou nío,

aluga.so, com ou sem pensio, todo
conforto e socego, a senhor ou casaes
socegadoa, em cas» de senhor» si. Te*
lephone 5-1904. Rua do Cattete.

(D 26339) E
lü ALA ricamente mobilada aluga-se,
O sem outros inquilinos.' Buarque de
Macedo, 53. (D 26416) E

LARANJEIRAS
X LUGA-SE sala de frente, Inde-

J\ pendente, com 8 janellas, casa
família franceza. 169 A, rua La-
ran.lelras.  (P 26430) F

ALUGA-SE 
1 sala ou 1 aparta-

mento sem moveis, em casa de
senhora sfi, 4 rua Soares Cabral,
39, tel. 5-2726. (P 26282) P
ATWgA

X\. Cabra
•SE bo» cast .4 ruá- Soares

Cabral n. 54. Chaves no n. 46 e
trata-se 4 Av. Rio .Branco n. 9, 2°, sal»
315 ou na rus Pará n, 7, Trat» ds Ban*
deira, com Viuva Braga.

(D 26U6) F
A LUGA-BB oasa com 2 quartos,
f\ 2 salas e mais dependências,
construcção moderna, 4 rua AU-
ce n. 113, Laranjeiras; pflde ser
vista; chaves, por favor, no n. 109.

(P 26207) g

ALUGA-SB 
um bom quarto em

casa de família, 4 rua Soares
Cabral, 8, Laranjeiras.

(P 25212) V
ALUGA-SE predio novo, de dois pa*

Jtx vimentos, com quatro quartos, .to.
das Installações modernas, garage, 4 ru»
Pereira da Silva n. 96. Trata-se á rua
do Rosário n. 107, Io andar, dai 3 ás
5 horas. Tel. 3-3822. •

(D 25339) V

ALUGA-SE 
por 2601000 uma

sala, 2 quartos, banheiro e
coslnha, em casa de um casal sem
filhos. Rua Alice n, 276.

(P 84271) F

ALUGA-SE 
barato, optima casa

reformada, 6 quartos, 8 salas,
r. Pereira da Silva, 126. Laranjel-
ras. (P 25261) F

ALUGA-SB 
o excellente predio

assobradado 4.rua Ypiranga
n. 67-A, com todas as commodida-
des para familia de tratamento.
As chaves estilo no asylo, em
frente. Trata-se na Companhia
''Previdente", A rua il» de Março
n. 19, sobrado, (P 25246) F
/QUARTOS . — Em casa estrangeir»
\Z alugam-se, mobilados, eom pensio,
para casaes de todo o respeito. Ru»
dás Laranjeiras n. 26.

(D 26303) F

BOTAFOGO
A 

LUGAM-SB Optimas salas com
pensão de 1» ordem. Travessa

Marquez do Paraná, 31. 5-1788.
(P 26412) G

A LUGA-SE Unda casa nova com
XX 5 quartos,' 2 salas, coslnha,
quarto de criado,' copa, banheiro
completo, terraço, varanda e quin-
tal. Rua Genal. Polydoro, 308 A.

(P 81317) O

ALUGA-SB 
a senhor um optimo

quarto, em casa de família,
com ou sem pens&o, por preço mo-
dico; A rua Faranl n. 4, Botafogo.

(P 25195) G
LUGA-SB, 4 família de trata-
mento, o predio da rua Conde

de Irajá, 133. Chaves, Visconde de
Caravellas, 78, (P 26241) G

ALUGA-SB 
boa easa com 2 quar-

tos, 2 salas, etc. Rua General
Polydoro, 310, casa II. .

(D 24316) O

ALUGAM-SE 
casas novas de 3

e 1 quartos, todo o conforto
moderno, 4 r. Álvaro Ramos, 126,
Botafogo; estão abertas.

(P 26340) G
A LUGA-SE em casa de sennora

J\. estrangeira, uma bella sala
mobilada, a cavalheiro de fino
trato, á rua BarSo de ícarahy
n. 20. (P 26311) U

A 
LUGAM-SB quartos com la.-

nellas para o mar e agua
corrte. mob. e com pensio, 4 fa-
mllla ou rapazes. Av. Pasteur, 53.

(P 26367) O

ALUGA-SB 
um optimo quarto,

com ou sem moveis e com ou
sem pensilo. B. Senador Verguei-
ro, 337. Telephone 6-1619.

(P 26344) G

ALUGA-SE 
um quarto indepen-

dente, mobilado, unico inqui-
Uno. Becco do Rio, 23, Gloria.

(P 26415) B

PRÍ-USA-SE de um bom official de
barbeiro. Rua D. Pedro I n. 44.

,'' 
'Y (D 

34320) C
jlKíCISA-SE de um ofíicial de pa-* letots. Rua Magalhães de Castro
J; 236, loja, próximo á rua Vinte e
Quatro de .Maio, E. do Riachuelo.

(D 26281) C

ALUGA-SB 
A rua Benjamin

Constant, 105, tres salas, sen-
'do uma com entrada independ -
I te e mais um quarto. Casa es-
[trangeira. (D 26379) 1.

ALUGA-SE 
amplo quarto, mobl-

lado, em casa do família; rua
Dois de Dezembro, 114, sob.; pe-
dem-se referencias.

(D 26377) •a

ÃLUGA-SE 
quarto com pensSo;

: rua Pois de Pezembro, 112.
Cattete. 6-1064. >'- .(D 26389). g

PRECISA-SE 
de uma cozinheira de

forno e fogáo, que faça doces, para
casa de tratamento. Avenida Oswaldo
Crus n. 20, antiga da Ligação.

(D 26283) G
/"lUARTO independente, com lua ele-
fj, ctrica, aluga-se por 80$000, a pes-
soa só ou casal. Rua Álvaro Ramos
n. 49. Informa casa II. Inform. te-
lephone 8-3108. (D 26434) G

SALA 
de frente, aluga-sc, com todo

conforto, em casa de familia, » ca*
sal; preço módico. Marquez de Olinda
n. 70. Fhone 6-2374. (Botafogo).

(D 26285) G

ALUGAM-H3 
na rua 84 Ferrei-

ra 159-163, apartamentos oom-
pletos e Independentes, com 6 pe-
ças, chalet para empregada e ga-
rage, desde 4001. Chaves no 163,
terreo. Telephone 2-0034 - Carlos
Alberto. ,;•• (P 36323). H
TLm-ÍHaVpõVM»» a casa
XX üa rua Copacabana, n, 17>. com
4 quartos, 1 salas e quintal; as
chaves, rua Salvador Corrêa, 82,

(P 26365) H

ÃLU<ÍA-SE 
por 1208; o primeiro

pavimento do predio, n. 229 da
ladeira do Barroso;..lnfornia-no na
venda-próxima, , (P ,24810) H

ALUGA-SE 
o prédio ri. 92 da

rua Bolívar, multo em conta;
informa-se pelo phone 8-0606.¦ (D 24311) H

A LUGAM-SB 2 casas qovas com
XX iai quartos,-despensa, etc.;
visconde Pirajá, 156. .Trata-se:
Copacabana, 867. , (p;.26249) H

ALUGA-SE 
um quarto mobilado com

pensão em casa de familia á rua
Domingos Ferreira n. 159, posto 4.

 (D 25338) H

ALUGA-SE 
um» cast mobilada ou

transfere-se o contrato de oito me*
zes, Dts 9,30 ás 18 boras. Praça Serze-
dello Corria n, 10, Copacabana.- ,. ' tD" 26179) H

APARTAMENTO.., 
Aluga-se, um

bem mobilado • confortável,
em casa d* família estrangeira
a casal d* respeito, a 60 metros
da praia no posto 3; rua 9 de Fe-
verelro, 23. Tel. 7-2663. '

(D 250D7) H
A LUGAM-SE por preço módico,

XX em oasa de pequena, familia,
4 rua Visconde de Pirajá, 191,
Ipanema, dois excellentes quartos
com varanda • entrada Indepen-
dente, com Ou sem pensão..

(D 26122) H

ALUGA-SE' 
o bungalow da rua

Gomes Carneiro, 96; Informa-
efies 2-3109; chaves no n. 71, de-
fronte do predio, (P 36-125) H

BUNGALOW 
NOVO, mobilado oü

«em mobília, tres quartos. Rua Ba-
rio d» Torre n. 15, próximo ios ba-
nhos de mar — Ipanema,

(D 25241) H
CjÂLA e quarto" alugam-se no" sobrado
O á ru» Visconde de Pirajá, 550. Te-
lephone 7-0594, Ipanema,

(D 26147) H

GÁVEA
A LUGA-SE 4 praça Arthur hafr.

XX nardoe, 53, com 3 quartos, 2
salas e mala dependências. - Ein
frente ao Jockey-Club. Bonds $
omnibus 4 porta. Chaves no 50,7 (P 21.898) -1
«J LUGA-SB- uma casa mobilada,
XX. com quatro quartos, duas sa-
lãs, dois quartos criados, garage,
jardim, etc, 4 rua Jardim Bota-
nico, 121. Aluguel 1:5008000. In-
formações: 6-1627.' (P 25431) I

ALUGA-SE 
ou ; vendè-ee üma

casa nova, com garage;7rüa
Aura n, 96,' transversal a Lopes
Quintas (lado esquerdo); tratar
na mesma. '¦'•.: (P 26168) I

RIO COMPRIDO
A LUGA-SB bom quarto a rapaz

A. solteiro, em casa de familia
de tratamento. Avenida Faulo de
Frontin; telephone 8-1409 (das 9
46 6). . (D 26388) J

A 
LUGAM-SB bons commodos em

predio limpo cóm ou sem mo-
bilia, a pessoas decentes; na rua
da Estrella n. 10. (P 24314) 3

ALUGAM-SE- 
commodos a 60$,

802 e 120$ por mez, na rua
Barfto de Petropolis n. 63,

(P 24815) J
A LUGA-SB o sobrado" do predio

xx da rua Sta. Amélia n. 8, 1

3uartos, 
3 salas e mais commodl-

ades para família.
(P 86171) J

ALUGA-SB 
uma sala de frente

e dois quartos juntos ou se-
parados, com boa pensio, Rua
Sampaio Vianna, 78.' 

(P 25153) J
B CHiüéfÒVAÒ - Aluga-se opti,
O. mo predio, á ru» D. Anna Nery n,
107, com quatro quartos, duas salas,
fogão a gar, etc.; par» ver chaves ns
mesma rua n. 122 e para tratar á rua
S, Pedro n, 183; telephone 4*1328.

¦¦ ¦ (B 2462)

TIJUCA
ALUGA-SB 

boa casa para faml-
Ha de tratamento;' rua Conde

de Bomfim^ 1,233. (P 26393) K

ALUGA-SB 
a casa da rua José

Hygino n,vll,,com 2 quartose duas salas; trata-se 4 rua Ba-
rto de Mesquita, 483.

(P 26322) K
A LUGAM-SB . sala do frente e

XX quarto a pessoas distinetas,
com ou sem pensio, com todo o
conforto. R. Conde de Bomfim,
918, Tijuca. '¦¦'¦ (P 26346) K
ALUGA-SB por 400} e taxas, a

XX casa 20 da rua Uruguay, 324,
com 1 quartos, 2 salas, copa, ba-
nheiro completo, telephone, etc;
vêr e tratar na mesma.

(P 26310) K
A LUGA-SB .4 rua S. Miguel n.°

XX 85, Tijuca, uma casa comple-
tamente nova. As chaves no Ar-
mazem Loureiro, 4 rua Conde de
Bomfim n. 1288. Tratar 4 rua
Evaristo da Veiga n. 24, loja.' ;(P 26301) K

ÃLUGA-SE 
bella casa de mora-

dia para familia de tratamen-
to, 4 rua Vde. de Uruguay, 270,
perto dos banhos de mar; trata-
se rua do Ouvidor, 96.

(P 25380). 9

A 
LUGAM-SB optimos quartoscom ou sem mobília, com pen-sto. Rua Haddock Lobo, 420. •'.

(P 26388) K
LUGA-SE boa. sala á rua Desem:

L bargador Isidro n. 96. Preço 120$.
D 25353) K

ÃÍíiJgÁ-SB 
a pessoas sem cri

ancas, o 2* andar da rua- Con
de de Bomfim n. 100.

(D 26128) K
ALUGA-SE na r. Josê Hygino,•CL 66 A, a casa III; tratar casa.
VIII. (P 25111) K

a 
UARTO encerado, em casa de res*

peito, aluga-se; rua Baptista das
Neves, 12, sobrado, Haddock Lobo." 

¦¦ 
• (D 26382) K

TIJUCA 
— Ãlttgà-se a preço',convi*

dativo optima sala encerada, e todo
conforto. Rua Conde .de Bomfim, 814,
MuaV (D 25385) r>

UM 
bom quarto, com optima pensão,aluga-se em casa muito socegada,

de poucas pessoas, a casal ou cavalhei-
ro, á rua Haddock Lobo, 45, sobrado.

(D 26344) K' "" ) .. i i ,i

SAO CHRISTOVÃO
ALUGAM-SE 

om casa de familia
sala e quarto, juntos ..ou se-

parados, 4 rua Souza Valente, 16.
(D 26434) L

ALUGA-SE 
uma casa por . . .

350(000 ria rua Marechal
Aguiar, 30, Pedregülho, corri 2 sa-'
las, 3 quartos, fogfto a gaz, ba-
nheira e quintal. As chaves no 32.

. (D 25193) L

ALUGAM-SE 
as casas ns, I o

III, 4 1" c| 3 qs„ 2 _., coslnha
e banheiro e a 8* com 2'q., £ a.,
cosinha e porfto habitavel, na
Villa Zulmira, & rua Senador
Alencar, 70, S. ChristovSo. Chaves
na casa IX. ..(P 26364) L

ALUGAM-SE 
um lindo aparta-

mento e um quarto junto òu
separado, com todas as commodl-
dades . na rua Mariz ' e Barros
n. 262. (P 26315) L

ALUGA-SE 
o predio da rua Bei-

la, 267, terreo; dois quartos,
duas salas e demais.accommoda-
çfies; aluguel 280)000; as chaves
no 266, pegado. (P. 26182) L

ALUGA-SE 
1 casa 2 quartos, 2

salas, á rua Francisco Eüge-
nlo n. 169 A. Trata-se na qui tan-
da com sr. Joaquim.

(P 26398) L

ALUGA-SE 
4 rua Fonseca Tel-

les n. 184, uma casa cqm 2
quartos, 2 salas, banheiro e fogão
de gaz. (P-26309) L

APARTAMENTO 
sem mobília,

dentro de jardim, em casa de
casal sem filhos. Optima situação
e módica. Rua Caixa- d'Aguan. 45.

(P 24298) L

COPACABANA
ÃLUGA-SE 

opilma sala e bom
quarto com pensio, a casaes.

Rua Bolivar, 93.. Phone M|T0. 
g

ALUGA-SB 
uma casinha de um

commodo e cosinha, na rua
Bella, 265; aluguel 651000,

(P 25183) L

MARIZ 
E fiAft&ÒS - Aluga-se, a

rua Senador Furtado n. 31, pro*
ximo á Escola Normal, predio com
nove quartos, cinco saias, banheiro com*
pleto e grande quintal. Tratar de .1 áí
5 horas. Pode ser visto a qualquer
hora. Tem telepho»**-.(D 26388)1,
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¦ IA LUGAM-SB 2 quartos ha ruá,
j\ Chavos Faria, 37. S. Chris-
tovfto. (P 26314) L

PRAÇA DA BANDEIRA
ALUGA-SE. 

espaçoso, e reforma.:.
do predio 4 Travessa Solada-

de, 7 (Mattoso), próximo á Pqu.
da Bandeira; tratar no n. 6.

, (D 24297) LL

ALUGA-SE 
boa sala de frente

com ou sem pensfto; pflde la-
var e. cozinhar; á travessa da Ko-
ledade, 21. Praça da Bandeira. -

. .(D 26355) LL'

ALUGA-SB 
boa sala de frente,

Independente, a casal som fl-
lhos ou mocos do commercio.
Casa de família. Travessa Sole-
dade, 10. Praça da Bandeira.

(P 26330) LL

caspa £ queoa WMimm
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LOTERIAS

VILLA ISABEL
A I.UGA-SE espleridlda casa com

A ". salas, 2 quartos, fogfto a
fi., etc, 4 rua Maxwell, 40 c.
111. .As chaves 4 rua Maxwell, 42.
Aluguel 2808000. "Tratar'4 rüa
Barfio de Iguatemy, 66 (Mattoso),
Tel. 8-4688. ' (P'24304) M

ALUGA-SB 
casa confortaver 4

r. Felippe Camarfto,'96, com
2 salas, 2 quartos, etc. Chaves na
mesma. ' (P 25236) M

A23OI00O, 
aluga-ae casa rua P,

Maria, 71, iviil. Campista, 2 q.
2 «alas, quintal, . (P. 35196) ,M

ALUGA-SB 
uma casa 4 rua

Peita, 24, próximo ao Jardim
Zoológico e rua Barfto do Bom
Retiro. 3 quartos, 2 salas, banhei-
ro, coslnha, dispensa, «tc, chaves
na mesma. Trata-se .rua Santos
Mello,-63, estação.do 8. Francisco
Xavier. ¦¦¦¦(P 25237) M

ANDARAHY
ALUGA-SE 

uma' dasftna aveni-
da 4 rua Gonzaga . Bastos

n. 166, C, com dois quartos, duas
salas e mais dependências, com
fogfto a gaz. As chaves estilo- no
n. 166 B, loja. (P 24321) N

ALUGA-SE 
uma. .boa casa do

frente, Junto um bárrac&o nos
furidbsi próprio, para!,officina. ou
moradia,' 4 rua ,'LeOpóldo, 47.
(Chaves ao Jado). Andarahy."' •; . ,(P 36350) N

ALUGA-SB 
o predio'daa rua Pe-

, rélra Nunes, ,168, acabado de
reformar; trata-se casa Sol Nas-
cente, Uruguayana, 95. Figueire-
do.' ¦•- ¦ ,/(P 26349) N

A jUUGAM-SH Jlndas.casas novas
XX com 1 sala, 1 quarto grande,
W. C. e chuveiro .Interno, coslnha
e pequeno quintal, na rua Ferrei-
ra Pontes, 81, Andarahy. Chaves
no local. Tratar: tel. 8^3860.

,(P. 26365) Jt

ALUGA-SB 
uma casa com fogfto

a gaz, banheira o aquecedor,
4 rua Barfto de Italpu', 112; eha-
ves no 110; proco 300$. (não é
avenida). , (P 26329) N

ALUGA-SB 
o predio'da rua Pr.

Ferreira Pontes "li. 17, com
tres quartos, 2 salas, o mais pm
quarto fflra, em centro de terfe-
no; aluguel 350J000. Chaves, por
favor, na mesma rua n. 13 "a tra-
ta-se 4 rua General Câmara, 80,
com Octavio. (P 26325) N

ALUGA-SB 
a casa 4 rúa' Theo-

doro da Silva n. 532; as cha-
ves estio na mesma, pára vír.
Trata-se 4 rua da Assembléa. n.»
68 (loja). Telephone 2-0976. .

. (P 24806) N
A LUGAM-SE bons quartos, á rua

XX Ferreira Pontes n, 80, desde 60$
a 80>. (D 

2S354) N

C1RAJAHU' 
30 — Casas novas, aca*

T badas de construir, próprias para
pequena familia de tratamento. Tratar
na casa 12. .. (D 35393) N

ESTACIO
ALUGA-SE 

a casa da Tra-
vessa do Guedes, 39 (Es-

tação) vêr das 7 ás 11 horas
tratar á rua Senado, 230.; (D 26399) O
J LUGAM-SB 2 casae,"tondo cada

XX uma 2 quartos, 2 salas, cosi-
nha e demais dependencias, em
logar saudável; rua Laurindo Ba-
bello n. 90, casas 8 e E, Estacio
de 84, Aluguel mensal 1801000 e
140$000, respectivamente. Tratar
no Largo do Rio Comprido n, 17.

(P 26367) O

ALUGA-SE 
uma bos' casa coin

dois quartos, uma sala e co-
zinha e quintal. Preco 1608000; as
chaves estão A rua Sâo Carlos
n. 104. Estacio de Sá). .

(P 26240) O
A <3 Rua Souza Neves. Estacio. Alu**T O ga-se uma casa cora 5 quartoa, 2

salas, banheira, fogáo a gaz, quintal. Alu-
guel 380$000. Trata-se Assemblía, 14.
Sr. Silvestre. (D 25348) O

ALUGA-SE 
uma boa casa. com

3 bons quartos, 2 grandes, sa-
las, cpstnha com íogão a gaz, e
mais dependências, 4' rúa P. Ml.-
nervlna n. 18, Junto 4 rua Ma-
chado Coelho; chaves e tratar:
rua do Estacio de Sá, 30,

(B .24303) O

QUARTO 
— Aluga-se um dé frente,

com direito á metade da casa,' sem
outro inquilino. .Direito a cozinhar. Kua
Machado Coelho n. 164-A, terreo.

(D 26363) O

LAPA
APARTAMENTOS gjg 6de£!
ças, pelos menores preços e com
o máximo conforto. Predio no-
vo, 4 Rua Theotonlo Regadas,
34. (D 85149) P

ALUGA-SB 
um quarto com ou

sem mobília, Independente,
em casa de todo conforto. Rua da
Lapa, 72; tem telephone.. .

a- "(P 26378) .P.

SAUDE
ALUGA-SE 

o excellente predio
de sobrado, completamente

reconstruído e com todas as com-
modidades para família e nego-
clò, 4 rua Sacadura Cabral n. 193,
podendo ser visto dlarlairiènte.
Trata-se na Coiripanhla "Prevl-
dente", 4 rua 1° de'Marco n. 49,
sobrado. (P. 25245) Q

ALUGA-SE 
o excellente predio

is. rua da Harmonia n. 38,. com
todas as commodidades para, far
mllla, podendo ser visto dlarlá-,
mente. Trata-se na Companhia"Previdente", 4 rua Io de Marco
n. ,49, sobrado. '(P . 25247) -Q

C A T ü M B Y
ALUGAM-SE 

uma sala e dois
quartos juntos, para casal,

na travessa Marietta, 37. Catum-
by. .__ (P 25099) R

ALUGA-SE 
i rua Gonçalves n. 91,

casinhas novas, com. dois commodos
e cozinha; aluguel 120$000.

(D 25305) R

ALUGA-SE 
um bom quarto em

casa de família a mocos' dó
commeroio ou casal quo t,rabalhe
fora, 4 r. Itapiru', 9 A. '

(P 26404) R

ALUGA-SE 
uma casa á rua Va»

lenca n. 9, no, melhor ponto
de Catumby, com duas salas e
dois quartos. Aluguel 3001000 e
taxas. As chaves na rua. Catumr
by n. 48. (E 24302) R

ALUGA-SE 
a casa da rua ltaitl-

ru' n. 194; as chaves, por fn-
vor, rio n. 196; tratar rua Vlscon-
de Itauna, 275. (D 26184) R

ALUGA-SE 
metade de uma casa

em casa de um casal decente,
com quarto, sala, cosinha o mais
dependências, 4 rua Gonçalves, 45,
Catumby. Aluguel 120$. . .

(D 26319) R

ALUGA-SE 
por módico aluguel

a casa da Travessa Navarro
n. 69 (I) Ca'Lumb'y;-as chaves es-
tao na mesma. (P 26360) R

SANTA THEREZA
ALUGA-SE 

uma grande sala
com tudo Independente e co-

slnha. Rua Ermelinda, 164, San-
ta Thereza. (P 26334) 3

ALUGA-SE 
a essa n. 1.845, da rua

, Almirante Alexandrino (Sylves-
tre), com boas disposições para residen-
cia, dispondo de extenso terreno todo
plantado cora arvores frutiferas e de
esplendida visla para o mor e fará a ci-
dade. Estâ cm conciusSo de pinturas.

(C 25374) S

U042)

.Tl/rOTOCYCLETA ingleza, motor 4
LilL tempos, um cylindro, vende-se.
I Brito. 4-J90Ú. 1,1 ás 19 horas.

(I) 20.190) 2

SUB. DA CENTRAL
A LUGA-SE confortável residen-¦JCX cia para familia de tratamen-

to, com ou sem moveis. Tem boa
garage. Rua Licinio Cardoso, 34G
(antiga Jockey-Club)^ 

^ u
A LUGA-SE a casa da rua Major

XX Mascarenhas n. 40, em Todos
os Santos, com tres quartos, duas
salas e todo o conforto; preco
3008000; trata-se na mesma.

(P 26414) U

ÁLUGA-SE 
casas de 2 q., 2 s. e

de 2 q., 1 s„ A rua Fagundes
Varella n. 61, E, Encantado.

(P.24322) U
A LUGAM-SE no pavimento ter-

ii. reo dois quartos e saleta en-
vidracada, por 1305000, podendo
ter fogão a gaz e luz electrica;
rua que nunca houve enchente;
4 rua Josê Veríssimo n. 13; esta
rüa fica em fronte A rua Pias da
Cruz n. 194, E. do Meyer.

(P 21)394) U

ALUGA-SE 
por 250Í000 mensaes

uma optima casa 4 rua Aqui-
daban, 189, Bocea do Matto, Meyor.
Trata-se pelo teleph. 8-5713.

(P 28342) U
ALUGA-SE o predio c| 2 s., 3 q.

XX e mais dependências; rua
(joyaz, 9 - Engenho Pentro.

(P 26331) U
A LUGA-SE por 140$, casa a rua

ü. Diamantina n. 71, E. do Ria-
Ohuelo. (D 26317.)U

A LUGA-SE uma casa por 1365,
il. 2 bons commodos, sala, va-
randa, coslnha e mais còrhmool-
dades. Rua Sá, 160, E. do Encan-
tado. (P 36298) U

TITACHINAS SINGER; para bordar
J-T-üL o coser, vendem-se quatro,, lendo
duas por 100$ cada uma e outras duas
por 2-10$ e 260$, dc tres e cinco ga-
vetas. Rua do Núncio n. 27, esquina
da rua da Constituição.

(D 26418) 2

TINTURARIA 
— Vendem-sc bças ar*

mações c tanques e todos os , pio-veis pertencei 4 mesma. Informa-se à
Avenida Paulo de Frontin n. 297.

^__ (D 26437) 3

VENDEM-SE portões estreitos e lar*
gos, fogões a gaz c econômicos,

caixas, para agua, toldos, grandes para
janellas e gradis para frentes, vigas de
ferro, -tudo em perfeito estado, á rua
Sio- Francisco Xavier n. 171.

(D 26174) 2

VENDE-SE 
um faqueiro com estojo

com 148 peças novo preço bara-
tissimo. Rua Senador Dantas, 75.

(DJ4334) 2

VENDE-SE 
uma machina de escre-

ver Remington portátil e uma para'escriptorio. Kua Senador Dantas, 75. 
(D 24333) 2

VENDE-SE 
uma quitanda com cha-

cara e moradia com todo o con-
forto, á rua Dr. Leal n. 118. Eng. dc
Dentro. (D 26371) 2

VENDEM-SE 
duas . bicyclctas quasl

novoas para moça, preço baratis*
simo. Rua Senador Dantas, 75.

(D 24332), 2

TRASPASSA-SE

Loteria do Estado do Rio
SYSTEMA DE URNAS l. ESPHERAS

Fiscalizada polo Gotorao do Eatado — Eitracçõea 6a 8 fapjfj

8EXTA-FEIRA

30:000$QOO
Inteiro, 2S40O — Treco, 5900

HOJE HOJE

25:000$000
Inteiro, 1S00O — Melo, $800

SEXTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO

ooasaeo
INTEIRO, 88000 — DÉCIMO, 8800

Pagamento, na Companhia Integridade Fluminense — Rna
Visconde <lo Rio Branco n. 49!>. Nictheroy — Em frente & ea-
ta^lo daa barcas. (4731)

11IARÍTF Dr* Fontes de MirandauiauLit. Bx.lnt, d0 Serv, de

APP. DIGESTIVO ^S.
l'ça. Floriano 23. T. 2-4010.

(D 22170) 6

Clinica de Senhoras
Tratamento aem operaçfio de todas as

perturbações das senhoras, falta de re-
gras, colicas, hemorrhagias, atrazos,
etc, applica diathermia. Dr. César Es*
tevês. L, S. Francisco, 25. Tel. 2-1591,
ie 9 ás 11 < de 1 ís 5 horas.

- (D 23114) 6

CLINICA DR. MOURA BRASIL
MolestL.s dos olhos

Dr. Moura Brasil do Amaral
Rua Uruguayana, 25-1° de 1

as 6. (4714)

PENSÃO 
— Traspassa-se uma, perto

da rua dos Ourives, fazendo bom
negocio; trata-se i rua da Alfândega
n. 110, 2» andar, (D 25422) 5

PASSA-SE 
uma casa com 4 grandes

salas, 3 quartos, 2 \VC, banheiro e
com grande quintal; tratar á rua Bento
I/iV- r.. 1Í5. (D 2M02) 5

Dr. von Doeliinger da Graça
Exames do cora-
çâo, pulmão, esto-
mago, figado, rins,
intestinos e ossos.

Photographlas.
RODRIGO SILVA, 5, de 3 1|2

âs 6. 7-3218. S-0649.' '•  (D 
23G56)

ALUGA-SE 
a casa da rua Fa-

zenda da Bica, 7, casa VI,
Quintino Bocayuva; cóm sala,
quarto, coslnha, etc. Aluguel
ISOtOOO. Tratar com o encarrega-
do na casa VII. (D 26307)

Pfcc/mtnTo

ALUGA-SE 
por ; 140ÇOOO umn

casa com dois quartos sumi
sala e mais dependências, i. ruu
Alvares de Aaevedo n. 04. Jaca-!
ré - Eng. Novo. (D 24288) U

papam

ALUGA-SE 
uma espaçosa- sala

e quarto, com varanda ao
lado; aluguel 100JOOO. Vêr e tra-
tar a rua Bento Gonçalves, 137.

(D 26217) U

ALUGA-SE 
o predio & rua Ma-

ranhão, 161, Boca do Matto,
com 2 quartos; 2 salas, quarto de
banho, fogão a gaz e garage; cha-
ves no 167. Tratar avenida 28 de
7bro., 18. (D 26259) U

ALUGA-SE 
uma casa. com quar-

to, sala e.coslnha, na. avenida
í ruá Elvira- n. 14, onde se in-
forma, (Eng.» de Dentro).

(D 25403) U
A LUGA-SE barato a casa ss, 5 da

XX rua Mathias Ayres. Chaves no 58
de Antonio Portella. Trata-se telephone
50337. (D 25337) U

ALUGA-SE 
o sobrado da rua

Archias Cordeiro, 418, Todos
os Santos, com 2 quartos, 2 salas,
cosinha, fogão a gaz e mais de-
pendências. (D 26165) U

ALUGA-SE 
a casa da rua Fran-

cisco Fragoso n. 19.
(D 26130) U

ALUGA-SE 
a boa casa dã r. Jo

Rocha, 43; 4 q., 2 salas, sale-
ta, q, d« banho, fogão a gaz, en-
tra auto. Chaves n. 25.

' (D 25157) U

GASAS 
inteiramente novas, sitas na

villa com entrada pelo n. 62 da
travessa Rio Grande (Meyer), cada uma
cora 2 quartos, 2 salas, cozinha com (o*
g.ío a gas, quarto .de banho e quintal,
alugam-se ao preço de 230(000. Cba*
ves na casa XVIII da mesma villa e
trata-se 4 rua de Sio Bento n. 18,
loja,. ... (D 25401) U

SUB. DÂ LEOPOLDINA
ALUGA-SE. 

uma boa casa com 3
quartos, 2 salas e mais de-

pendências, á rua Pereira Lan-
dim, 83, E. Ramos; as chaves, no
88; (D 24287) V

ALUGA-SE 
uma casa na rua

Conselheiro Paulino, Olaria
na 184; 2 quartos, 2 salas; as cha-
ves estão no 186. (D 26145) V

ALUGA-SE 
uma casa com qua-

tro commodos e mais serven-
tias para família de tratamento;
tambem aluga-ss mais uma casa
com quatro commodos, própria,
para- duas famílias,' com pomare terreno; i rua Castro Menezos
n. 4-A, um minuto da estação
Braz de Pinna; aluguel lOOjooo.

(D 26234) V

NICTHEROY
A 

LÜGA-SE com pensão, sala de
frente, a casal de trato no

melhor ponto para banho, Praia
de ícarahy, 407 - Pensão Roma.

(D 26255) W

ALUGAM-SE 
magníficas casas no-

vas çom duas salas, dois quartos,bom banheiro, cozinha, á hia Visconde
de Uruguay n. 268. Trata-se na rua do
Ouvidor n, 96. , . .. (D 25379) W

FRIGÜRGO
FRIBURGO. 

Alugam-se esplendidos
quartos a famílias e senhores de tra-

tamento, em Sitio distante da cidade 20
minutos, tendo optima estrada para au-
tomoveis; tratar 4 rua do Cattete n. 1,
com o proprietário. Tel. 5-0582.' (D 26297) Friburgo

VENDAS DE PREDIOS
E TERRENOS

CATUMBY 
— Rua Magalhães, 46 —

Vende-se ^m IçilSo,7 ao correr do
martello, õ predio acima, quinta-feira,
ás' 4 horas, pelo leiloeiro EURICO.
;'| ' ••¦"¦¦¦¦¦ '¦ (D 26373) 1
T ADEIRA do Senado, 24 — • Vende-
AJ se quarta-feira, 29, tin le]15o, ás
quatro horas da tarde, pelo leiloeiro Eu*
ricoJ (D 26372) 1
'(TORREMOS — «ngnlflcoa lotes,
X bondes á porta, Runs Souza
liarros e Dois de Mnio n. 169, Som-
paio. O proprietário,, rua Moraes
ts Silva n. 102, Telephone 8-HTS.

¦':' ¦ (23209) 1
ILLA ISABEL — Rua Dr. Silva

Pinto ns. 6 a 18. Vendem-se defl-
nitivamente ao correr do. martello os pre-
dios acima,, separadamente a principiar
pelo n. 6, âs 4 horas da tarde, em fren*
tc aos mesmos,' pelo leiloeiro Eurico.
Sexta-feira, 31. (D 26374) 1

CAÇA NA TIJUCA
Vende-se um bello predio de dois pa*

vimentos, próximo á Praça Saenz Fenna,
negocio de occasiSo; informações e cha*
ves: Rua Conde Bomfim o. 444. Tele-
phone 8—1386. (D 25185)

COPACABANA
Vende-se a casa de residência n. 89

da rua Souza Lima, perto dn posto 6, po*
dendo ser vista depois das 11 horas, —
Tratar na Avenida Rio Branco n. 109,
4° andar, sala 25. (D 26295)

VENDAS DIVERSAS
COMPRAM-SE 

um dormitório c mais
alftuns outros moveis de segunda

mio. Cartas 4 caixa 1» neste jornal.
, (D 25166) 2

FOGAO 
s gu - Vende-se, com 4

bocas e pouco uso. Passa-se um
telephone linha 2-3409, i rua Francisco
Moratori n. 43. (D 26324) 2

''ff Siità)

DIVERSOS
A 

"Joalheria Valentlni" compra,
vende, faz o concerta jolas e

relógios com seriedade; rua Gon-
çalves Dias, 37, fone 2-0994.

(D 24038) 3

GtiAPÊOS 
em poucas lições, ultimos

modelos, antiga professora ensina
por 40$, á praça Tiradentes n. 73.3o,
elev. — 2-4639. (D 25283) 3

pÓÜIilkA klMÜIftA.-rJorrêa 'W
\J tra, 82 — Fornece pensão a do-
micilio e á mesa, casa de familia,

(D 26299) 3

Cachorros de estimação
devem ser tra-
tados com SA-

BAO LBPROL. Unico approvado
para exterminar pulsas, carrapa-
tos, coceiras, lepra e manter per-
feita hygiene. R, Assembléa, 118
— Floricultura Barbacena — Um
2*000. (3270)

DINHEIRO tóSf
cas de

predios, promissórias e dupli-
catas de commerciantc, a ju-ros de 10 a 12 % ao anno.
Informações rápidas sala 4
Rua Rosário 159. 3-4126.

(D 25248)

HOJE 
LIQUIDAÇÃO de ternos de

casemira finas de palitot secco delinho palha de seda desde 35$ 45$ 55$
65$ 75$ 85) 95$ 150$ capas de gabar*dine e borracha desde 25$ até 75$ ca-
potes e sobretudos desde 25$ 45$ 55$75$ 115$ 150$ smocking e casacas des*
de 25$ 45$ 65$ 75$ 85$ costumes e ves-tidos para senhoras desde 15$ 25$ 30$
45$ 75$ chapéos para senhoras desde
5* 6$ 8$ 9$ 15$. Rua Senador Dan-
tas n. 75. (D 24338) 3

M 
CÂMARA — Chiromante — Pre-
vine que continua residindo na

Avenida Passos, 27, Io. andar, das 9
horas em deante, (D 24329) 3

OPTIMA 
FAZENDA — Aluga-se com

uma boa casa para grande familia
de tratamento, com agua corrente e Iui
electrica, com grandes plantaçSea e mui-
tas mattas para explorar e toda cercada
de mourões de cimento e arame farpado,
com uma área pela rua primeira, 1.290
ms., pela rua Felippe Cardoso, 1.957
metros e pela estrada real de Santa
Cruz, 870, isto é, com. uma irea, poucomais ou menos, de 2.000.000 m2, e
sendo uma das áreas mais centtraes do
Coraqão de Santa Cruz, preco 1:500$
mensal, t tambem se aluga por mais
annos. Ver & rua Primeira, 317, San-
ta Cruz, e tratar á rua Senador Dan-
tas n. 75, com os proprietários.

(D 24335) 3

PENSÃO 
— Mudou-se para a rua

Affonso Penna n. 59, onde dará
pensão a domicilio, comida feita com
asseio, bem temperada, generos de pri*meira. (D 25120) 3

RENASCIDOL
Tônico fortificante mais activo 75 %

que outros, para fraqueza em geral e
perturbações do apparelho digestivo —
Tomem" sempre antes c depois das re-
feições. Encontra-se em todas as phar-macias e drogarias. — Para fortificar e
facilitar digestões. (2725) 3

MÉDICOS
DR. BRÁNDINO CORRÊA

Moléstias do apparelho Genlto-
Urinario, no homsm e na mulher,
OPERAÇÕES* — Utero, ovarios,
hérnias, nppendice, próstatarins, bexlgn, eto. Cura rápida
por processos modernos sem. dfir,
da

GONORRHÉA
e suas complicações: ProstatlteB,
orchites, cystites, estreitamentos,
etc. Diathermia. Darsonvallza-
ç.fl.0. Rua Republica do Peru, 23,
sob., das 7 ás 9 e das 14 ás 18
hs. Domingos o feriados, das 7
is.9 hs. (D 21598) 6

HI Tratamentos
modernos das
doenças cura-
veis, do esto-
mago, Intesti-

nos, rins, figa-
do, pulmão e coração. Cura ra-dical da blenorrhagia. Dr. Jorgo
A. Franco, do Inst. Oswaldo
Cruz. 104, Uruguayana, 3o, ele-
vador, das 2 ás 7 horas — Tel3-S016. (p 23650) 6

GONORRHÉA
e complicações no homem u

nn mulher
Estreitamento dn Urcthrn

IMPOTENdA
1'rntnmento rnpldu c moderno
DB. ALVAIIO MOUTINHO
Buenos Aires, TT — 8 ás 18 hs.

Doenças das senhoras
Tratamento das inflammações do

utero, ovarios, bexiga, urethra, corri*
mentos e perturbações de menstruação
pela diathermia e raios ultra-vloleta.
Processos especiaes permittindo a cura
radical, com poucas applic.ições indolo*
rcs, (technica de Nagelscbmith, Ber*
Iim e Kowarschik, Vienna). Evita ope-
rações cirúrgicas (mutilações que acar*
retam os< mais desastrosos resultados
— nervosismo, obesidade, frieza, este-
rilidade, velhice precoce, etc). Dr. Co*
cio Barcellos, ex-assistente da Faculda*
de de Med. e medico da Policíinica de
Botafogo. Das 9 ás .11 e das 3 ás 6.
Tel. 3—0001. Av. Rio Branco, 33.

(2098) 6

RODA DA
FORTUNA I

...tf....................„....» '. -..;,H

Resultado de hontem:
Io Premio. . . 5644-11 J
T " . . . 9467-1,*!,
3o "... 5196-24 1
.4° '." . . . 4471-18.Í1
5o 

¦"-.  
4260-45 i

Moderno . . v 454—14; 1|:
Rio ... 891-23 ;: 

j
Salteado 19

Para Hoje: |:;

0161 - 4 5 9 Ò

2183 - 8813

Variando:

Çr« Mt-fiii-ne ~ Aluga-sa oon-ors. memeos suUorIO com t0_
dos os requisitos ppr 150J men-
saes, á rua 7 de 7bro„ 194, sobr.

(D 26313) 6

DOENÇAS 8IXUAI9 .« HYOIENB
OA PROCREAOAO, NO HOMEM

Or. Josó ds Albuquerque
Serviço para EXAME PRE'-NUPODUk
Diagnostico causai o tratamento ds
IMDnTPHAIA om-moço. ru*€ar!oca
IBlr VI En VIM „r 22, da 1 ds Ahoraa.

(D 22273) 6

DENTISTAS
DR. SILVINO MATTOS ™8
em Kxposlçõoa varias, 82 annos
de pratica Ininterrupta. Denta-
duras sem chapas, trabalhos a
ouro, pontes e tratamentos ln-
dolores, sem delongas, perfeitose módicos nos preços. Rua 7. 194,

(D 26312) 7

[ipWTFÇpyorrheticos, abalados, desvia-VlA\l_ii}ios. jistulosoa, sangrentos e
congestionados, tratam-se com absoluta
segurança. Consultas grátis. Dr. S. Oli-
veira, rua Sete, 194. Fhone 2-1555.

(D'26312) 7

ALUGÀ-SE 
um cõosultorio dentário,

tres vezes por semana; informações
com d sr. Antenor. Luiz Hermanny. '

(D 26180) 7
_ ... — Dr. Alvnro de
JDentlSta Moraes, 2C annos

de pratico. Oran-
de Premio Eip. Oentennrio. Deu-
tnduras com oa sem chapa. Tra-
tamento da pyorrhéa. OpcrnçOcs
sem dOr. Ilaplde* e preços ra-
«oavels. Praça Tiradentes SO, Te-
lephone 2-0100.

(1789)

PA.RTEIRAS

ll t—»fíS
i ^, ms/Jjr

A SENHORA
lt» '«O Está triste ? As

suas regras tio
dolorosas, o lrre-
gnlnres, tomo

OAl-SULAS SEVENKRA€T
(Apiol Saltinn Arruda) quo fl-
car& liftn. Tubo 7$. A' renda na
Droenrla Huber, Rna 1 Setem-
bro. 61. (D 23471) 8-

Tl/TME. DE, MESTRE, parteira diplo-
JlU. mada, 30 annos de pratica. Rua
SSo José n. 34. Tcl, 3-0700.

(D 24291) 8

-M|n ,,[»

0417
.............t...,t»**,„t.*.***»_

S
: A Garantia ... 733 j
• Fluminense ... 448 ]
j Operaria .... 930 |
i Noite 125 5
: Caridade .... 662 :

[ Mineira 898 |
: nictheroy, 27-10-930. |
• (D 24827) ;

_

Garantia .... 435
Filial .... 568 I
Americana ... 872
Paulista .... 454
Mascotte ...... 793 j
Auxiliadora ... 502 f
Popular „....,, 324 I
Nictheroy, 2M0330.

(P 24328) 1

professoreF |
EXAMES 

E CONCURSOS — Lia-.i
guas e mathematica cm aulas indi-.

viduaes, no Curso Propedêutico, fundado
pelo dr, Washington Garcia em 1911;
rua Ramalho Ortigão, 24*4* andar. "-¦!

(D 22326) 9'a

FRANCEZ 
pratico e theorico ensina

o professor De Fossey. Rua Seta
de Setembro n. 107, 2' andar.

(D 25378) »¦'.

INSTIT8T0 MERCANTIL
Dr.RAMMEL •— OUVIDOR,E8

1 N U L 1_ Z, FRANCEZ
TACHYGRAPHIA

PORTUG. ESORIPT.
(D 25382) 9

PROFESSORA 
e professor, casados, .

ensinam em particular, ha muitos
annos, portuguez, arithmetica, etc, na
rua S. José, 34-2°, por cima da loja
de calçado, na frente do 27. A pro-'
fessora vae a domicilio. Tel. 3-0700.

(D 24292) 9

Tossis ? Tomae bronchíial
App. D. N. a P. — N. 398 — 6|10|9Í2

Deposito: - RUA URUGUAYANA, 111
PHARMACIA BITTENCOURT

(2182)

h

BEBAM
CAFÉ' GLOBO O MELHOR E O MAIS 9j

SABOROSO. S

Polyvermol
A cura compleU da opilação ou amarellüo Inflamma-

cão do ligado, baço, etc.
Tratamento garantido e scra dieta.
Um cinco i'.las.
Com nm aó vidro de POLYVERMOL.

P. ARAUJO & OIA. — — Rna dk S. Pedro tt. 82 ¦ ¦ — Rio
(2634)

CORREIO AÉREO
A COMPAGNIE GENERALE AEROPOSTALE commu-

nica ao Commercio e ao Publico cm geral o reinicio do tra-
fego, com nmla especial pnrn VICTORIA, CARAVELLAS,

| BAHIA, MACEIÓ' RECIFE, NATAL o EUROPA — "que
fechará hojo, terça-feira, 28 de Outubro — ás 19 horas" —..
na sua agencia Avenida Rio Branco n. 50.

"A partir de 31 de Outubro" serão fechadas malas
para o "Sul", como dc costume as "sextas-feiras, ás 19 ho-
ras", c no "snbbados", as "12 horns —• para o NORTE e
EUROPA". (4494)

(2257)

DR. DUARTE NUNES -DZnZs
dos or-

güos genlto-urlnarlos em ambos
os sexos. GONORRHÉA e suas
oompllcaafles. — Cura rápida.
Hemorrhoidas e hydrocele, cura
radical seni dor e sem operação.
Rua São Pedro, 84 — Telepho-
ne 4-5803 — Dar 7 ás 18 horns.

(2043)

Apartamentos — Urca
Alugam-sc modernos e independentes,

componpVse de 6 peças, a SO metros do
balneário. Rua Marechal Cantuaria nu*
mero 152. — Telephonc 4—6856.

¦ (D 26150)

AQUECEDOR A GAZ
Concertam-se á rua Pedr) I n. 39,

officina especialista neste ramo. Ser*
viço garantido. — Orçamentos grátis.
Telephone 2—0815. (D 23419)

A LUGA-SK por 6 mezes, a casal
XX ou 2 pess., casa pequena c. te-
leph. 20 minutos do centro, logar
aprazível, fresco, socegado. Bara-
to. Urgente. Tel. 2-1597.

(D 26133). S

ALUGAM-SE 
quartos e salas

multo era conta, á, rua Pa-
raizo n. 78, com Faullnc

t 
.(B 8460). S

TRATAMENTO DA TUBERCULOSE
SANATÓRIO BCLLO HORIZONTE

Bello Horizonte — Minas. C. Postal 450. End. Teleg. -Sa-
natorlo". Quartos e Apartamentos, com varandas Indlvl-
duaes — Dir. technica Profs. Samuel Libanio e Eurico Villela.
Int. Jtlo: C. Villela — RUA DO ROSÁRIO, 158, !• — Pho-
ne: 3-3351. (D 21504)

IMPERIAL HOTEL
Alugam-se lindos quartos e salas com

agua corrente e todas commodidades
para familias c cavalheiros; optimo pas-sadio. Preços módicos, á rua do Catte-
te n. 186. (D 25426)

Casemiras inglezas
Vendem-se em cortes, chegadas actual-

mente, na rua de S. BENTO n. 10,
sobr«dq. (Q 20004)

Piano — Compra-se
Um para particular, urgente, mesma '

precisando reparos. Pasa-se bem. tele.
phone 2—3053. (D 26234)" 

FÃRÊLÕ
Farclinho remoido, aveia I, sal de Ma>

cau. Embarques rapidos pelo A. C. Pel-
xoto. Rua do Rosário n. 105.

(D 26135)

Aluga-se casa moderna
em centro de jardim, para pequena fa«
milia de (tosto; distante do centro 20 mi-
nulos. Rua dos Artistas n. 29.

(D 2514o)

A rapazes do commercio
Alugam-se, um esplendido apparta*

mento e uma linda sala de frente, mobi*
lados, com ou sem pensSo, a rapaics d»
ccmmercio. Rus Buarque de Macedo, IS..iptyity.
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TEMPORADA DE PASSATEMPO -- AO PREÇO DE 2 $ O O O
Pequenos films de grandes artistas ! -— Começa a 1 HORA DA TARDE

mpian LaureS «Oliver Hardy
A O IO MA NIA S

PICCADILLY

na formidável comedia fallada em hespanhol

E ainda: — JATtDIM EM FLOR — revuette colorida — JAZZ MARINHO — musicas e dansas modernas •
i METROTONE NEWS — Jornal sonoro — Um programma completo da METRO GOLDWN MAYER.

SESSÕES — ft 1 8 —¦ 4 —* 5 — 6 — 7—*8—¦ 9 e 10 horas.

ODEON A's 2 —¦ 4 — 6—,

8 e 10 horas

, ¦' A — FOX 'FILM — apresen la-rios, mais üma vez, os dois
queridos artistas de — "Romance do Rio Grande"

i WARNER BAXTER e MONA MARIS
no romance sentimental, fallado e cantado

/ínS Jr $L JLa*i&. %*& & O
A's 2 — 4 — 6

8 e 10. horas

e ainda a FOX FILM soborhamente apresentada, por todos
os seus' artistas, na grande revista monumental

Ie
¦C

A

-Q

E. A. DUPONT
o famoso director que descobriu
"LYA DB PUTTI para "Variété",

e OLGA TSCHECHOWA para "Mou
lln Rouge" —
escolheu

Anna May Wong
— a adorável cninezinha — para
a principal Interprete deste seu
outro film Jfi. famoso ondo tem
apparecid o.

PICCADILLY
ê um film grandioso da BRITISH

INTERNATIONAL PICT.
Nelle ha LONDRES aristocrata e
rica que se diverte, em meio de
luxo, de musica, de risos, de cham
pagne, de dansas lasclvas...

Nelle ha LONDRES de Llmehouse,
Isto é, no seu bairro lugubre e

perigoso..,

E- um PROGRAMMA

SERRADOR

BREVEMENTE

*jarac**»L*

P

-B

Complemento: — PLATOS E NOTAS — "omedla — e FOX
/. 

*; MOVIETONE N. 86
Complemento — EM NOME DA AMIZADE — comedia,

fallada — e FOX MOVIETONE N. 37. PICCADILLY

^||raájLÍif i lft i rn cBDmxBgj

| HOJE | HOJE 1
XJItlmnn nireiiciitaçíioH da linda altn-comedla sonfira

Esta milhei sabe?
(Hcutc Nocht... eventaell)

comJenny Jugo i
JOHANNES RIEMANN FIUTZ SCHVLZ

Complemento l
UFA-JORNAL 134 e o Interessante fllm cultural

da UFA
"BUSCHI, O PÜPILLO DB VORONOFF»

Horário: 2 — 4 — 6 — 8 e 10 horas.

AMANHÃ I AMANHÃ I
Reprise, a pedido, do soberbo «npcr-fllm «yncliro-

nlsado da ÜFA

«Manolescoii
eom

IIRIGITE HELM — IWAN MOSJUK1N — DITA
PARLO — HENRICH GEORGE

IMPRÓPRIO PARA MENORES

Complemento:
UFA-JORNAL 129 e o Interessante* film cultural

da UFA
«AVENTURAS DE UMA FAMÍLIA ANIMAL"

. (4488)

i

% £$* SMC: m

horapio; .* ¦
i

2; 3,40; 5,20; 7; 8,40 e
10,20

(Young Eaglcs) -•*

Um fllm qpe lembra o heroísmo
da aviação mundial com

CHARLES

, ^ROGERS,

M
horário;

2; 3,40; 5,20; 7; 8,40 b
10,20

AUDACIOS
(Roadhouse Nights '

Império ft I / hoje - parisiense \_hqje

nú.j.m%Jmf-> -i ¦¦¦ A SEGUIR ' " <^^>l

Um fllm da
Paramóunt com

ti tulos
sobrepostos em
portuguez

HELEN
MORGAN
Charles

Ruggles,
Pred Kohler, etc.

m

&ARY COOPER
o másculo galã da Paramóunt,
em um grande e emocionante
arama do "Far West" americano

0 adorado
impostor

(The Texan)
<to lado de
F A T W It A T
a famosa Ingênua

da Paramóunt

¦ A,

lP\*

NANCY CARROLL
a rulva encantadora, em

Doce como o mel
(Honcy)

secundada por

LILIAN
ROTH,.

ZAZU
PITTS,

HARRY
GREEN

A Vida e os Milagres de S. Francisco
PARISIENSE JORNAL

CAMONDONGO

DTNASHTE

e uma comedia
'SnÁo*

QUINTA-FEIRA, 13 QUINTA-FEIRA, 13

Garlbaldi
CINE FLUMINENSE

Campo S. -Chrlitovfio, 09
Phone 8.1404

HOJE — Cinema Sonoro

PARAÍSO PERIGOSO
com NANCY CARROLL

S I M B A
fllm natural tomado nos ser-

tfles africanos

Amnnhft — O menino pru-
prnmmn.

(D 26410)

HOJE! PATHE' HOJE
UNIVERSAL PICTURES aiirenenta o famoso drama

Missão de Vingança
.POR

üáiD

A tnctlca clc nm fnlNO surdo •— Ouunilla cavalhelrcuca —•
Um tiro na «ombro — Llniln Intcrvcntora — Velho perspl-
can  lin morto vivo — Fnrilo penado — Diligencia, cn-
vnllos c treni. j

Noticias do Interesse polo JORXAL UNIVERSAL N. 00

HOJE NO PALCO HOJE

Sessões 3,40 e 8 3|4

Pela COMPANHIA DE SAINETES, a hilariante peca de
Sophonias Dornellas

HOJE HOJE

FOX MOVIETONE apresenta o mesmo netor em 7 papeis dl-
versos no niesmo film

por PAUL MUNI — o boxe ur, o sapatcador, o amante, o mu-
sico, o hypnotisador, o papá Chlbou e Napolelo.

!¦¦ ea

B^BícinriíRH vL / I l vViífíIIinfftii mhiLIhB ^ak>x. / l. l tt tr iWttwlll

Mnnoel Durfles, Ismenln dos Snn-
tos, Amnlln Capitani, Conchita dc
Moraes cm brilhante creações nos

principaes papeis.

| NA TELA I— Em mntlnée
- — i. —-J o soirée

A encantadora super-produegão
da Paramóunt, cantada, bailada e
colorida

Com Nnncj- CnrroII e Hnl Skelly

Faiinha de Mandioca
Vende-se qualquer quantidade da conhecida fa-

rinha de mandioca GUATAPARA', em saccos de 50
kilos, contra pagamento á vista. Tratar no escripto-
rio da Companhia Guatapará, rua Barão de Itapeti-
niriga.n.» 18. (4763)

A historia uc unia alma feltn dc lininlndc — Philosophia
das cMttttiifiM — Piedoso roubo — Julrcnincnto emotivo —
Bailado» artísticos e orlgiuucs —- Brilhante oicliestracllo.

JORNAL FOX MOVIETONE N. 85
REVISTA RITZ

POPULAR - HOJE
JACK HOLT om

VINGAÍvÇA
Synchronlsada.

PRIMOR - HOJE
HOOT GIBSON em

0 SITIO DE SORTE

KIO BRANCO |
Prnçil 11 llc Junho ¦I-lOil»! •

ILLUSÃO I
com Charles n<i«crs J

ANNY ONDRA oro

MISS SMCA
O LIVRO NEGRt. ¦

DEFENSOR DA LEI
Amanhã: Amor no Deser-

to. Vagabundo fíentilbomem

0 GQRILLA

A MARCA VERMELHA
6* feira: Hio Rita, Mulher

que desdenha. ?

m
m-\

I

MASCOTTE-HOJE
ALMA BENNET om

ÜÜ1S HOMENS E UMA
MULHER

Falada e synclironifiaOa.
BOB STELLE em*
LACAIO A MORTE

MONTY BANKS em
CASA-TE E VERÁS

Quinta-feira: A Valsa do
Amor, O Sitio dc Sorte.

PARIS - HOJE
BETTY AMANN cm

A FLOR DO ASPHALTO
Synçhronisado.

Peccadora sem macula iij ( nom e am*nha )
com Norma Tnlmnd-çe c Gil-

bert Itolaiid

3IOCIUADE MODERNA .
JJ° e -1" episódios \

Scssfícs de 1 horn cm dcnntc e
I ••••••••••##•##•#••••#••#••»•••«

Av. Mem de Sft, 2:1 — !!-35-t3 J

AS 3 PAIXÕES !
com Alice Terry J

BOB STEELE cm

0 DESTEMIDO
ARTEIROS E ARTISTAS

5* teira: O Grande Gabbo,
Casn.te e verás.

Itlylio Mal Parado j
com Mary Astor J

Mntlnée ns 2 horns l

Amanha — O PALHAÇO, !
cnntndo pelo tenor JOÃO X
FEBULA. •

(4495)5
H««»Ç«90»»«IIQ0IH«»«0«S->»«S«»0I««Í

NACIONAL
V.ilu Pntrln — T, 0.0073

Cinema sonoro e falindo cm
iilipiu-rlIioN do Western

Electric

0 CORPO DE
DELICTO

niarnvflhoKn e emoclonnnte
pelllcnln dn Pnramount com
Antônio Moreno c Mnrln AI-
ba. Todo falindo em hespn-
jinnhol e tres lindos comple-

mentos.

Hor-irlo 7 1\2 c 9.20
(D 26375)

Madame MARTHE
Cerzideira franceza
"Stoppagc" invisível cm todo^ 9 qual-

quer tecido. Eua Silveira Martins, 116,
(Cattete). r- Telephone 5—2S66.
Vj. ;„ - _* -  s iD 2íé?i)

DENTÍFRICIO
ANTISEPTICO

AGUA - PASTA
PÓS

SABÃO

, JÜãtumuf
|#ar^—***M

CasaFRÈRE
19. rue Jacob. PARIS

IIIPrz mr m r ¦&
MONTVBAHK1 NÒ

ELDORADi
,i,y^i#^

FBLMTODOMUíICflbo

NO PALCO 
^^^^^^^^'nO 

PALCOS

f'A- MODERÍ1ACOMP. DE CÒMEDIA-f ILM apresenta-

Quem beijou mint)àmulhér(P „originai deõdstdoTojeiro e epíréd oleChdvèsJào
NOS INTERVAUOJARAINHflr>oSAMBfl ZflIRA CAVALCAMTÍ

THEATRO S. JOSÉ
Kmiirczn PASCHOAI, SEGRETO

Espectaculos diários a partir de 2 horas

||]|||f
I'éu

MOVEIS
Por motivo de mudança, vende-se por

barato: 1 mobília sala com 9 peças, 3
çolumnas/ 2 mezaa, 2 escadas, 2 cestos
vime com pés e 1 cadeira peroba com
rosca para secretaria; tudo por 385$000,
Ver e tratar hoje e amanhã, á rua lis-
rão Bom Retiro. 39 A, loja, Eng, No
vo. A loja esta fechada, queira bater.

(D 24324)

CAT. YVERT1931
Preço 20$000 — Santos Leitão. S

Cia. — Sete Setembro, 57. Compra sei-
los, moedas e medalhas antigas dc
Brasih  (D 2227S)

l ALAWl U|i|Lhl,

DArCQRAGEM^AUDE-SAtfGUE FORCAf HERGIA
TABlÉTriSÍDEFERROHEMOCLOBIHAARSEHICO PH0SPH0R0 CAlCIQdc

REVIGORAOSAHGUE
TONIFICA OS NERVOS
FORTIFICA O CÉREBRO
NUTRE OS MÚSCULOS
RECALCIFICA05 OSSOS

iliODAS ÃSlFHÂRMÂCIAS

Restabelece todaa as
funeções o

Vinho Tônico Phospha*
tado das Tres Quinas

Bittencourt.
111, R. Uruguayana, 111

Ap. D. G. S. P., n. 51, 17*6*909

(163!)

Tendes feridas, es-
pinhas, manchas, ul-
ceras, eezeinas, em-
fim qualquer moles-
tia proveniente d'ura
sangue Impuro?
USAE O PODEROSO

Elixir de Nogueira
Grande depurativo

do sangue.

(2662)

i moz>

Cintas para Senhoras
. Soutien-gorges, cintas de elástico e tc-

cidos, feitos e sob medida, especiaüda-
de em cintas MODELADORES. Fa*
cilita-se o pagamento. — Rua Viscon*
de de ltauna n. 145, loja. — Telepho-
ne 4—3642, Praça 11 de Junho. —
CASA MME. SARA.

(D 25026)

BRILHANTE HOTEL
Diárias sem pensão desde 6$Ü00 —

Familias e cavalheiros; perto da estação
D. Pedro II.. Barão S. Felix, 129.

(D 21747)

LENHAS
Em grande escala, tocos especiaes para

fogões econômicos.- Telephone 8—0720.
Andrade & Filhos. Rua S. Christovão
n. 147. Praça da Pandciia. — N. D.
Não tem filial. (D 23926)

VESTIDOS TAILLEUR
Reforma vestidos de boa fazenda. —

Fax modelos para noite, aproveitando
rendas antigas. Vae provar a domici*
Ho. Telephone 6-
B.OLDRINI;

-2682. — IRENE
(D 25092)

GRANDES E PEQUENOS
ESCRIPTORIOS

No Edificio ODEON, t Praça Fio.
riano, alugam-se salas com agua cor*
rente. Servem para escriptorios com.
merciaes, consultórios, etc, Não se
alugam para ateliers nem para mora*
dia. O predio & servido por rapidos
elevadores. Tratar no local

(2666)

ECONOMIZE GAZ
A conta augmentou? Telephone 2-1356

e 3-1056 que fará o exame necessário.
Concerta-se, limpa-se e gfadúa-sé para
fazer economia. Chamar MÜLLER.

(D 24286)

Theatro
Palacete Parisiense

Vagou-se confortável quarto com agua u
corrente, para família de alto trato. — I
Lindo jardim para creanças. Laranjei* ,
ras n. 21. (D 26089) '

Livraria Alves
Livros collegiaes e acadêmicos. —

RUA DO OUVIDOR, 166.
(3338)

Caixas universaes para
— typos —

Vende-se novas e usadas, neste Jor-
nal. Tratar com sr. LUIZ AYRES.

(19284)

0 melhor remtdio para os VERMES éc

Dispensa purgante, fácil de tomar, de effeito seguro e
sem damno á saúde. Preparação em tablettes do Grande
Laboratório Hómoeopathico de De Faria & Cia. — Bua
de S. José n. 74 — Filial : Bua Archias Cordeiro nu-
mero 127-A — Meyer — Bio de Janeirc.

(2658)

HUQUEZA NERVOSA
Para os enfraquecíamos das funeções

nervosas, nenhum remedio restabelece
tão rapidamente o vigor perdido eonio
o afamado medicamento EROSTONI-
CO — cm comprimidos homoeopathicos.
Vidro, 5Ç000; pelo Correio, 7$00D. —
De Faria St Comp. — Rua de S. José,
74. — Rio. (2406)

Empreza
A. NEVES

& CIA.

COLLEGIO PEDRO II
Acha-se á venda a Histeria do Bra-

sil feita por Pedro do Couto, de colla-
horação com a professora Coema Hcmc-
terio, ! á venda cm qualquer parte, dc
accordo com o programma offiçial.

(D 26183)

Massagista Mme. Margarida
Limpeza da pello o maseagonH,

com vibrador e raio ultra-violeta,
8?000, sobrancelhas 4J, recebo em
sua residência; attende chama-
dos. Ensina massagens, sobran-
celhaa e manlcure. Tel. 6-060S.

k(D 26387),

Não haverá espectaculos
para se proceder aos en-
salos e montagem da co-
lossal revista da actualida-
de, que subirá á scena na
próxima

Oi», 1

Divorcio no Uruguay
Divorcio absoluto, conversão de de»*

quite, .novo casamento. Informações sr,
Gicca. Avenida Rio Branco n. 133, 4°
andar — Rio. (D 21540)

em 2 actos e 35 quadrosoriginal dos escriptores
Ary Barroso e Leo Osório,
com musica do primeiro,de J. Christobal e de B.
Vivas. (D 26395)

PHENIX
(O templo da arte realista)

[HOJE | H 0 J E

lüm matinée, ás 2,30 —
3,45 e 5,00 horas. Em sol-
rée, ás 7,30 — 8,45 e 10

horas.
O film realista do genero"SO' PARA ADULTOS"

ÉZThA.

Scenas assombrosas e...
Momentos excitantes!...

Aquella silhueta esguia
e provocante o attrahia...
O abandono dos pães e a
leviandade das filhas...
Amores peccaminosos...
Um banho de Eva para-
disiacs... O castigo cio
Vicio e da luxuria... No
Consultório da Morte . . .

Rigorosamente prohibi-
do para menores e senho-
ritas.


