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Mussolini diz que só um povo armado é forte e livre
0 ARRENDAMENTO DOS CONTRA-TORPEDEIROS

.AMERICANOS PROVOCA INTERESSE MUNDIAL
As palavras claras e incisivas do embaixador Osvaldo Aranha sobre o caso

OS JORNAES ARGENTINOS CONTINUAM A CRIUCAR A IDÉA LARGAMENTE, COMBATENDO-A

"m

Washington, 11
Press) — "O Brasil ha de oon'
limiar fiel _ sua tradigão pacifl-
ea e todos podem estar certos de
que nunca usaremos os destroyers
(jue vamos receber, nem qualquer
eutro dos navios de guerra que
ii poGsuimos ou que venhamos a
possuir, para atacar qualquer ou-
tra nação, e sim unicamente para
defender a nossa unidade nacio-
nal e a do próprio Continente."

Com essas palavras o embaixa-
dor brasileiro sr. Oswaldo Ara-
nha resumiu e finalizou as longas
declarações que fez sobre o mo-
mentoso caso da cessão de seis
destroyers norte-americanos ft
marinha de guerra de seu paiz,Referindo-se ainda a certas
tendências lmperialistas que ha
no mundo, e que todas as demais
naçfies sabem que existem, disse
o sr. Aranha que Isso não signl-
tlca que haja, para o Brasil, qual-
quer perigo immediato ou futu-
ro.

"O Brasil — disse o embal-
«ador — é grande demais para
que se possa pensar ou Imaginar,
de longe embora, na possibilidade
de uma intervenção estrangeira
em nossa vida e, multo menos,
em uma diminuição da soberania
nacional."

Explicando longamente aa ra-
tóes que militam em favor da
pretensão ora pleiteada Junto aos
Estados Unidos, o sr. Oswaldo
Aranha proseguiu, dizendo:—- "Queremos construir oi nos*
aos navios do mesmo modo queconstruímos as nossas oasas:
Importando alguns artigos ou ac-
eessorios, mas usando o mais pos-slvel o nosso próprio material e
a nossa mão de obra. Para Isso,
porím, precisamos de algum tem-
po, uma vez que não desejamos
oonstrull-os no estrangeiro. Para
eonstruil-os por nossos próprios
recursos, precisaremos de mais
tempo do que si formos encom-
mendal-os np exterior."Em resumo: — queremos
eonstrulr a nossa defesa como a
nossa própria vida nacional. E'
o que ha de mais natural que, du-
rante o tempo que esse trabalho
exige, tenhamos que nos valer de
todos oe auxílios que nos condu-
sara a esse objectivo."ET- exactamente esse o caso
dos seis destroyers arrendados:
trata-se de uma "utilidade" que
¦d not servira para auxiliar-nos
a alcançar aquelle f deslderatum"
• nada mais."

Analysando certos commenta-
rios. de uma parte da Imprensa
argentina, segundo a qual esses
¦eis destroyers viriam quebrar o
equilíbrio naval na Amerlea do
Sul, o sr. Aranha disse textual-
mente:

"O Brasil é a menos arma-
da de todas as nagSei americanas
e podçremoB dizer oom alegria,
mesmo depois de receber esses
seis navios, que continuaremos a
sel-o".

Estranhou tambem o embaixa-
dor sul-americano certos commen-
tarios pelos quaes procura-se fa-
zer crer que o caso seja "sem
precedentes" .

"Tal não se dá — disse elle
Durante a guerra dos Estados
Unidos com a Hespanha, o Bra-
sil mandou dois cruzadores para
cooperarem com a esquadra ame-
ricana. Mais recentemente, du-
rante a Grande Guerra, manda-
mos dois cruzadores e quatro des-
troyers para Gibraltar, em cujas
águas elles actuaram ao lado da
esquadra norte-americana."

Citou ainda o caso do México,
que comprou ao Brasil um navioo antigo couraçado "Deodoro"

quando o Brasil lhe empresta-
ra dois.

"O projecto apresentado ao
Congresso dos Estados Unidos —
disse ainda o embaixador — não
iiinliie apenas o Brasil e sim to-
d is as republicas americanas. E'
mais um movimento da política

(Assoclalted de "boa vontade" dos Betados
Unidos, baseada na mais nobre
Inspiração da paz e da seguran-
ga contlnentaes."

Informou ainda o sr. Oswaldo
Aranha que o Brasil estft, actual*
mente construindo tres destroyers
modernos. Iniciando assim o seu
programma de resurglmento de
sua marinha de guerra, cujas
unidades estão multo antiquadas.
Os destroyers arrendados dos
Estados Unidos servirão para queos marinheiros e mesmo os offl-
ciaes brasileiros adquiram o tre-
namento necessário a virem equi-
par, efflclentemente, as novas
unidades futuras.

Terminando as suas declaraçSes,
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O sr. Oswaldo Aranha
o sr. Aranha voltou a dizer que
se trata de mais uma manlfes-
tação da "boa vontade" dos Es-
tados Unidos para com as nações
americanas, acerescentando:

— "O Brasil sô pi de sentir-se
satisfeito por ter sido a nação que
suggerlu uma medida tão pratica
e tão efficiente para a segurança
continental e para tornar a paz
accesslveí a todos."

? IMPRENSA ARGENTINA
: JULGA-A PERIGOSA- A'

CAUSA DA PAZ

Buenos Aires, 11 (Associated
Press) — Os Jornaes desta capi*
tal continuam a dar grande des-
taque fts noticias referentes ao
projectado arrendamento de seis
destroyers norte-americanos ao
governo brasileiro.- No seu artigo editorial de hoje,
o matutino "La Nacion" Insiste
mais' üriia Vez' qúe' a cessão de
navios. norte-americanos, ao go-
verno do Brasil alterarft o equi-
librio entre as forças navaes do
continente e poderia mesmo ser a
causa de. uma corrida armamen-
tlsta nesta parte da Amerlea.

Depois de referir-se a even-
tuaes aggressões, o Jornal porte-
nho expende a opinião de que a
defesa da Integridade do contl-
nente sul-americano deverft, sem-
pre repousar na solidariedade das
nações americanas.

Ò mesmo Jornal diz ainda que
a melhor fôrma de ser conserva-
da essa solidariedade será. seguln-
do-se a politica da sinceridade e
Justiça, evitando-se quaesquer
desconfianças.

O Jornal "Eli Mundo" commen-
tando o mesmo projecto de ar-
rendamento dos destroyers decla-
ra que a opinião continental re-
cebeu essa proposta com uma as-
sâs "explicável' surpresa", pois
não existe em toda a historia da
America, um precedente para a
Justificar.

A mesma folha depois de tecer

vario» eommentarlos A, fôrma por-que foi apresentada a proposta do
senador Walsh, acha que o refe-
rido projecto é lnopportuno, sen-
do de todo, pouco consistentes, e
mesmo vagas as razões que o se-
cretarlo de Estado sr. Cordell
Hull apresenta para justificar a
operação. O mesmo jornal nega
que o Brasil possa se considerar
ameaçado por qualquer perigo ex-
terno e diz que o projecto ora
em andamento no Congresso dos
Estados Unidos vem trazer des-
equilíbrio ao poder naval das na-
çSes sul-americanas

Os círculos navaes e dlplomatl-
cos desta capital, ao que se sabe,
não se manifestaram ainda aber-
tamente sobre o assumpto mas
commentam que o plano de ar-
rendamento conforme foi expll-
cado na carta do sr. Cordell Hull,
representa um novo systema se
fôr comparado aos qin- - foram
adoptados até agora em todos os
pontos do mundo para a acquisi-
ção de material de guerra.

Esses mesmos círculos conslde-
ram qüe o precedente ora aberto
não deixará de ter graves conse'
quenclas para as nações amerl'
canas.

Tambem os addidos militares e
navaes estrangeiros na Republica
Argentina oecupam-se em com-
mentar os termos da proposta
norte-americana. Nos meios na
vaes, todas as pessoas interroga
das se abstiveram de emíttir sua
opinião mas não se oceulta tam
bem que o titular da paBta da
Marinha- e os peritos navaes ar-
gentinos oecuparam-se em estu-
dar os reflexos que o arrenda-
mento possa ter no panorama na-
vai sul-americano.

Adeanta-se em alguns círculos
que o governo argentino solicitou
cóm urgenoia de seus represen-
tantes navaes e diplomáticos em
Washington que sejam enviados
pormenores completos a respeito
do arrendamento dos destroyers
ao governo do Brasil. Sábe-se
mais que não serão tomadas
quaesquer providencias pelas au-
torldadeB navaes emquanto não
tenham recebido esclarecimentos
amplos e positivos sobre todas as
gestões que acompanharam o des-
envolvimento da proposta ora fei-
ta pelo senador Walsh.

Os Jornaes procedentes de San-
tlago do Chile tambem tratam emlongos artigos do arrendamento
dos navios de guerra ao Brasil.

Os tres mais Importantes dia-
rios ohllenos, "Bl Mercúrio", "La
Nacion" e "El Dlarlo Illustrado"
commentando o arrendamento
concordam em que não ha moti-
vo de alarme para as outras na-
ções do continente sul-americano,
e adeantá mesmo que esse facto,
Interpretado serenamente, consti-
tue um signal da boa disposição
dos Estados Unidos em relação
aos palzes latino-americanos. Os
mesmos Jornaes suggerem ainda
que o assumpto seja discutido a
fundo, sem precipitações e am-
piamente, para que fiquem todos
os povos Irmãos, completamente
esclarecidos sobre as razões queconduziram os dois grandes pai-zes Irmãos a concluírem a com-
blnação ora dada á publicidade
que, porém, não deve trazer alar-
mes uma vez que não tem cara-
cter de exclusividade."La Aurora", Jornal moderado
de menor circulação do que os
tres referidos anteriormente, tra-
tando do arrendamento é de opi-
nião que o assumpto seja discuti-
do com mais detalhes, mas não
hesita em affirmar que a sua ex-
piicação deve residir no desejo
dos Estados Unidos de estreita-
rem mais ainda as suas relações
com as nações da America Lati-
na; terminando por bordar consi-
derações em torno da attitude da
imprensa da Republica Argentina
que classificou de "tom demasia-
do violento"."La Oplnlon" dlarlo de tenden-
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cias esquerdistas diz que a car-
ta do sr. Hull explicando as cau
sas primordlaes do arrendamento
em perspectiva não deixou de
causar estranheza, mas, sem du
vida "o problema analysado á
luz das leis não tem nada de ex-
traoi-dinarlo, pois se uma nação
pôde, quando bem quizer, vender
navios, nada mais natural, pois,
que os possa tambem arrendar".

Depois de commentar as varias
faces do caso que está tendo tan
to alarde, o Jornal chileno termi'
na chegando á conclusão de queos Estados Unidos provavelmente
pretendem organizar uma alliança
pan-americana, supportada mili-
tarmente em casos de emergen-
cia.

JAMAIS SERA' BEM RECEBI-
DA NA ARGENTINA

Washington; 11 (Associated
Press) — Os círculos argentinos
bem informados referem-se ao
proposto arrendamento de des-
troyers norte-americanos ao Bra.'
sll, dizendo que a proposta de ar-
rendamento Jamais poderia ser
bem recebida na Argentina e la-
mentam francamente a fricção
Internacional que dahl possa re-
sultar. Um Informante argentl-
no declara:

— Hoje são seis destroyers...
Amanhã poderão ser dez, ou
cem...

A opinião corrente nos meios
argentinos fora da embaixada ê
de que a Republica Argentina não
se aproveitará de offerta de ar-
rendamento de vasos de guerra
fora de serviço actlvo.

SERA' ESTUDADA A
LEGISLAÇÃO

Washington, 11 (Associated
Press) — O sr. Key Plttman, pre-sidente da Commissão dos Nego-
cios Exteriores do Senado convo-
cou a referida commlssão parauma reunião extraordinária, ama'-
nhã, na qual será estudada a le-
gislação que autoriza o arrenda-
mento dos destroyers sem com-
missão ás demais republicas ame-
rlcanas.

Sabe-se que ,nos contratos de
arrendamento serão Incluídas
cláusulas que prohibcm o uso dos
navios arrendados, para comba-
tes. O presidente pedirá a lnclu-
são dé uma cláusula segundo a
qual os navios objecto de arren-
damento possam ser requisitados
sob determinadas condições, no-
tadamente em caso de serem em-
pregados contra outros gover-nos.

O senador Plttman, referindo-se
â attltude dos Jornaes argentinos
disse que a mesma não se Justi-ficava uma vez que o arrenda-
mento proposto, ao Brasil, fflra
feito tão somente com o Intuito
de praticar-se um acto de amlza-
de que incluía todas as republicas
americanas.

O EMBAIXADOR ESPIL ESTU-
DA A PROPOSTA

Wa-s/iinz/fon, 11 (Associated
Press) — O embaixador da Re-
publica Argentina ,sr. Espll, de-
clarou que está Investigando cul-
dadosamente todos os pormenoresdo proposto arrendamento de seis
destroyers norte-americanos ao
Brasil, afim de relatai-os ao seu
governo, s. ex. declinou de tecer
quaesquer commentarlos ao caso.

Por outro lado o capitão Sabá
H. Sueyro declarou que a embal-
xada da Republica Argentina não
recebu nenhuma instrucção do
governo de Buenos Aires e, em
vista disso, não foram feitas in-
dagações de caracter official ao
governo de Washington a respel
to do caso do arrendamento dos
destroyers.

A REPERCUSSÃO NOS CIR-
CULOS BRASILEIROS

Washington, 11 (AssociatedPress) — Nos meios brasileiros
responde-se âs criticas correntes
em outros paizes latino-amerlca
nos a propósito de proposta de ar-
rendamento de destroyers norte-
americanos, que a suggeBtão nes-
se sentido não partira do Brasil
e que o offereclmento foi egual-
mente feito a outros palzes lati-
no-americanos.

Um porta-voz não-offlclal de-
clara que não pôde entrar em
questão o caso do equilíbrio na-
vai, uma vez que os vasos de
guerra não são destinados a uso
militar mas unlca e excluslvamen-
te a fins de trenó.

UMA GUERRA QUE EXISTE, MAS QUÈ AINDA NÃO FOI DECLARADA
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Reforços japonezes desembarcando na estação de Tientsin e tratando de collocar na plataforma canhões e munições recebidos pelos vagões da Es-
trada de Ferro do Sul de Mandchuria

O EMBAIXADOR OSWALDO ARANHA NÂO PRETENDE VOLTAR JÁ AO RIO

NADA SABE SO^RE UM CONVITE PARA OCCUPAR A PASTA DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Washington, 11 (U. P.) — O embaixador brasileiro, sr. Oswaldo Aranha, falando á United Press, acaba de des-
mentir as noticias vehiculadas no Rio de Janeiro, de que elle voltaria em breve para o Brasil, pelo facto de lhe ter sido
offerecida a pasta do Exterior.

Disse textualmente o embaixador brasileiro: -—"Nada sei a respeito. A noticia é absolutamente inveridica".
Perguntado se acceitaria a pasta, no caso da mesma vir a ser effectivamente offerecida, o sr. Oswaldo Aranha rei-

terou que elle não via nenhum fundamento para a noticia agora propalada.
O embaixador brasileiro regressará esta noite para a sua residência de verão.

A PRIMEIRA GRANDE BATALHA ENTRE
FORÇAS JAPONEZAS E DO GOVERNO

CENTRAL DA CHIA
A QDADE DE SINO-QTY ARDE EM CHAMMAS,

EMQUANTO OS CHINEZES OFFERECEM
OBSTINADA RESISTÊNCIA

0 generalissimo Chiang Kai-shek está prompto para
atacar Peiping e Tientsin

BROMOCODYL
Tosses — bronchites.

(»xx)

Estatua eqüestre do victorioso dos campos do Mame, da autoria de Maxirae Real dei Sar-
te, que será collocada brevemente numa das principaes praças de Paris

O QUE DIZ UM JORNAI,
ALLEMÃO

Berlim, 11 (U. P.) —O "Prus-
slsche Zeitung" commenta hoje a
proposta dos Estados Unidos de
arrendar seis destroyers ao Bra-
sll, escrevendo: "Essa Iniciativa
tio governo americano é unlca na
Historia dos Estados Unidos, e

j parece abrir uma nova éra em que
aquelle paiz tomaria o papel de"protector" dos Estados latino-
americanos."Os círculos offlclaes affirmam
que o governo americano gostaria
de proporcionar Idênticas facilida-
des a outros paizes latlno-ameri-
canos, auxiliando desse modo áB
republicas Irmãs a melhorar o
systema de sua defesa."

A OPINIÃO COLOMBIANA
Bogotá, 11 (U. P.) — Em-

quanto os circulos officiaes guar-
dam reserva sobro a offerta de
arrendamento de destropers ame-
ricanos, recusando-se a commen-
tal-a, alguns officiaes da armada
colohbiana declararam á Uniter
Press que a Colômbia está indu-
bltavelmente interessada na of-
ferta porque os destroyers em
questão têm condições de slperio-
dade sobre os colombianos. De-
vido á sua reduzida tonelagem e
economia de combustível, pode-
riam prestar serviços como gunr-
da-oostas e servir ao mesmo tem-
po para trenamenio dos marujòs
colombianos.

(Continua na 5.' pag.).

Tofclo, 11 (James A. Mills, da
Associated Press" — A primeira
grande batalha entre forças ja-
ponezag e tropas do governo cen-
trai da China, desde o inicio do
conflicto nippo-chlnez, acaba de
ser travada perto do desfiladelro
de Nankou, Nessa região dlstan
te cerca de elncoenta kilometros
ao norte de Peiping e á margem
da Unha ferroviária que se esten-
de de Peiping a Seyluan, toda
uma cidade chlneza arde em
chammas, presentemente, depois
do violento e Insistente ataque da
artllheria nlpponica.

Um fumo negro e expesso er-
gue-se para os céos do lugar on-
de ainda hontem uma população
actlva o enrgica sorria ante as
ameaças de um ataque dos insu-
lares, não obstante alguns ho-
mens mais prudentes e mais cia-
rlvldentee conservassem nos re-
cessos da alma uma angustia .ln-
dizlvel ante a approximação das
forças nlpponicas, cuja vanguar-
da tomara posição nas proximl-
dades de Nankou. Algumas esca-
ramuças pelas proximidades an-
nunclaram a proximidade dos ja-
ponezes, mas os viajantes chega-
dos da região annunciavam o
optimismo dos seus habitantes e
a sua confiança na efflclencla
das forças chinezas de defesa.
Essas forças eram as da 89* Dl-
visão da província ds Shansl.

A estrlcta censura estabelecida
pelos Japonezes sobre as commu-
nloações do norte da China,
abrangendo as cidades de Peiping
• Tientsin, tornam impossível um
conhecimento objectlvo da situa-
ção.

Os correspondentes estrangeiros
nessas localidade estão impedidos
de enviar senão informações rigo-
rosamente censurados pelas auto-
ridades militares Japonezas, de
modo que as noticias recebidas
são apenas aquellas que possam
corresponder aos Interesses do
commando do exercito nipponico.

Sabe-se entretanto que, na ba-
talha de Nankou, a despeito dos
revezes soffrldos, os chinezes con-
tinuam senhores das posições
conquistadas s resistem obstina-
damente das suas trincheiras,
que ainda defendem tt passagem
do desfiladelro.

Mas os novos suecessos das ar-
mas japonezas no norte ainda
r.ão lograram distrair' a opinião
publica do acontecimento que
mais a agitou nos últimos dias, o
da morte de um officlal e de um
marinheiro nipponicos em Shan-
gal. Esse facto — segundo a opi-
nião geral — comprometteu gra-
vemente as reduzidas probabill-
dades de paz que ainda restavam
entre os dois palzes.

Noticia-se que as autoridades
nlpponicas estão vivamente em-
penhadaa em resolver o incidente
de Shanghai através das vias di-
ploniatieas e essas démarches se-
riam, na realidade, o ultimo passo
do Japão, antes de uma declara-
ção formal de guerra. Tal decla-
ração não convém ao Japão, pois
complicaria a situação, transfor-
mando a oecupação da China do
Norte em uma "conquista", o
que politicamente não sonsulta-

ria aos Interesses Internaclonáes
do Imperro.

De qualquer maneira o caso de
Shanghai, é mais um indicio de
que assume uma gravidade ex-
cepclonal a tensão entre os dois
palzes, As medidas enérgicas, de
caracter militar, adoptadas porToklo para evitar a repetição doincidente, revelam a preoecupa-
ção reinante entre as autoridades
não somente de assegurar o pres'tlgio do Japão como do Impedir
novos choques que aggravem asituação,

O Japão Já desembarcou forças
addicionaes de cerca de qulnhen-tos "blue-jackets" de sua marl-
nha de guerra no porto de Shan-
ghal. Essas tropas serão encor-
poradas ás forças de defesa Jftexistentes ali. Além desses ma-
rujos foi desembarcado um desta-
camento de tanks de assalto e
dois rolos compressores do typo
utilizado para os aerodromos. Sa-
be-se que estes últimos serão em-
pregados para manter em forma
os campos de aviação como base
de operações.

Uma frota japoneza tambem
seguiu precipitadamente para o
continente, através do Mar da
China, tendo á frente doze des-
troyers e tres cruzadores leves.
A esquadra entrou pelo rio Tan-
gtze, rumo á confluência entre o
Yangtzêkiang e o Whangpoo;

Nesse mesmo ponto dois des-
troyers Já estão ancorados/Junto
ãs fortalezas de Shan e Woosung,
promptos para responderem ao
primeiro gesto de ataque dos chi-
nezes. Outras unidades da esqua-
dra nlpponica avançaram ainda
além do Whangpoo.

Assim os Japonezes tomaram
todas as medidas no sentido de se
protegerem contra qualquer ag-
gressão chlneza contra a conces-
são nlpponica de Shanghai, onde
Tokio tem grandes Interesses quenão podem ser abandonados como
se fez em Hankow.

Os conflictos ali occorrldos
contribuem para manter alerta a
opinião publica. Mas outros fa-
ctos que se vêm assignalando ul-
tlmamente contribuem sobrema-
neira para augmentar a tensão
de espirito principalmente dos
elementos militaristas.

Duas noticias Inquietantes, queacabam de chegar a esta capital
Insinuam, apparentemente, a ln-
tenção do governo chinez de en-
trar em guerra contra os seus po-
derosos adversários. Uma dessas
noticias era a de que o genera-lissimo Chlang Kai-Shek, dieta-
dor da China e commandante do
Exercito, já completou os prepa-
ratlvos para as hostilidades •
está prompto para atacar Peiping
e Tientsin, afim de recapturar
essas cidades ás forças japonezas.
A outra era a de que o governo
central da China está preparado
para transferir a capital do paiz
de Nnnkin para outra cidade do
interior, para maior segurança,
tendo realizado os preparativos
fir.aes para essa transferencia.

Com as suas forças promptas
para o ataque, o Japão teme
que os chinezes realizem um gol-
pe sem advertência contra Tokio.

A propalada visita de
Roosevelt á costa ocei-

dental da America
a.

do Sul
Washington, 11 (Associated

Press) — Não existiam hoje na
Casa Branca quasquer Informa-
ções em torno da propalada ln-
tenção do presidente Franklln D,
Roosevelt de excursionar pela cos-
ta occidental da America do Sul
no anno vindouro, ou ainda de
uma possível visita do primeiro
magistrado do paiz â Bolívia, Chi
Ie e Colômbia.

La Pae, 11 (Associated Press)
— "La Razon" annuncla estar
Informada de que o presidente
Franklin Delano Roosevelt effe-
ctuará, em 1938, uma visita fts re'
publicas sul-americanas da costa
do Pacifico. O mesmo Jornal sug-
gere que o governo faça o con-
vlte officlal ao primeiro maglstra-
do norte-amerisano a eaemplo
do qne Jft fizeram as chancellarias
do Chile e da Colômbia.

Entrevistado, o chanceller de-
clarou não ter conhecimento offl,-
ciai dessa visita.

UMA ORAÇÃO DO DüCE OUVIDA POR
CEM MIL SICMANOS

Está fraco ?
Arcy - Koll

(xxx)

utilizando-se de poderosa frota
aérea chlneza composta de aviões
tri-motores de bombardeio, de fa-
bricação norte-americana. Esses
aparelhos teriam um ralo de
acção para bombardeio de mil e
quinhentas milhas. Para evitar
as perspectivas de semelhante
ameaça, o governo do Japão Já
determinou a construcção de cln-
co aerodromos novos nas proxi-
midades da cidade de Tokio.
Esses aerodromos são equipados
de apparelhos rápidos do ultimo
modelo, possuem poderosas bate-
rias antl-aôreas, bem assim como
abrigos subterrâneos para o caso
de bombardeios .

IOFOSCAL
lodo - Fósforo ¦ Cálcio

O FORTIFICANTE N.° 1(xxx)

VARÍOLA NUM NAVIO PRO-
CEDENTE DA CHINA

Tokio, 11 (U. P.) — Informa
a agenoia "Domei" de Kobe, que
as autoridades acabam do lnterdi-
ctar um navio de 3' classe proce-
dente da China cora 300 refugia-
dos japonezes a bordo, em virtu-
de de terem sido notificados dois
casos de varíola entre os passa-
geiros.
A GUERRA JA' SINO-JAPONE-

ZA ALASTRA-SE POR QUA-
TRO FRENTES

Slianpftot, 11 (Robert Berkov,
da U. P.) — Continuando sua
marcha por sob um terrível bom-
bardeio de artllherid • a explosão
de gigantescas bombas aéreas,
os capacetes de aço capturaram
hoje as lmmedlações da histórica
cidade de Nankow, cognomlnada
a rftermoplío- do norte da China,
emquanto ao mesmo tempo um
vaso de guerra da terceira esqua-
dra japoneza de combate aporta-
va aqui para reforçar a exigen-
cia nlpponica no sentido de que
as forças armadas chinezas se
retirem desta metrópole, situada
na embocadura do rio Tang Tze.

A guerra slno-japoneza se
alastra assim por quatro frentes:
ao longo da estrada de ferro de
Peiping em direcção noroeste
dessa cidade; na ferrovia do
Hankow, ao sul da antiga capital
do norte; «o longo da estrada da

existe mais nma Itália do norte, on do sul,
on de léste on oeste; existe nma Itália unificada

Oatonfa, SlolWo, 11 (Associated
Press) — Cem n»ll slcllianos sen-
tlram-se hoje electrlzados, ao ou-
virem na praça publica, deante do
edifício da Municipalidade local,
o vigoroso discurso ali pronuncia-
do pelo sr. Mussolini.

A oração do "Duce", entreoor-
tada de delirantes applausos, foi
um verdadeiro prelúdio das gran-
des manobras militares que ama-
nhã se iniciam e que estio des-
portando enorme Interesse a pon-
to de quasl paralysarem a vida
normal da Slcllia.

Exaltando a actual situag&o ml*
Iltar da Itália, disse oorador:

"A pedra fundamental de
nossa doutrina e de nosso ssplrl*
to é a preparação, cada vez mais
intensa, do povo Italiano para a
vida militar. .

A historia mostra-nos que quan-
do um povo não quer sujeitar-se
a utilizar-se des uas armas, acaba
sendo obrigado a acceitar ae lm-
posições de qualquer outro. A
historia tambem mostra que •
povo Italiano não é guerreiro, mas
que não tem outra alternativa s»-
não a miséria e a escravidão.

Confias em vossos soldados e
tende fé no futuro de vossa Pa-
trial"

A seguir, falando mais dlrecta-
mente da Slcllia, disse:

"O vosso enthusiasmo mos-

ferro qus leva do sul d* Tientsin,
através da província de Shan-
tung, para a capital da China
central, e na zona de Shanghai,
a entrada do rio Yang Tze.

Desde o principio desta sema-
na, ambos os lados estão conven-
cldos de que de facto a guerra
está declarada, multo embora nfio
fossem Interrompidas as relações
diplomáticas entre as duas nações,
e não haja Indícios de tal rompi-
mento se verifique tão cedo.

As principaes forças do exerci-
to japonez do norte da China
avançaram contra Nankow, fl-
cando porém tropas no sector sul
da frente do norte sufflcientes
para prevenir os ataques chlne-
zes & margem da ferrovia que
conduz de Peiping e Tientsin, e
dahl para o sul.

Um intermlttente duello de ar-
tllherla continuou hoj» ft margem
da estrada de ferro Tientsin —
Pukow — Nanklng, emquanto
aviões Japonezes bombardearam
as grandes concentrações chine-
zas em torno de Pao Ting Fu, as
quaes investiam para o norte, ao
longo da ferrovia de Hankow,
afim de forçarem os Japonezes a
retirarem .suas tropas do sector
de noroeste.

Uma forte oolumna Japoneza da
província Mandchú de Keitlme
esteve a abrir caminho através
da província de Chahar, com o
objectivo de cortar as linhas chi-
nezas ao longo da ferrovia Pel-
ping Suiyunn, isolando-as das ul-
tlmas posições chinezas em torno
de Nankow. Esta eolumna é
composta de regimentos de ca-
vallaria e guarnições de tanks,
tendo partido de Dolonel, na
fronteira de Manchukuo com a

tra que a SaolUa nfio teve qnt
adoptar o fascismo, porque Jft era
fascista de coraçfio.

Por Isso, a attençfio de toda a
nagfio tstft ooneentrada m (Uai-
lia, poli foi esta qu» mostrou qn*
a Italla tstft. unificada.

Não existe mala nma Italla «to
nort», ou do sul, ou de Mete ou
oeste, divisões geographteas qu»
hoje n&o tém mais a menor elgnt-
flcagão".

Mais adeante. t_elamow
"Ha dois pontos que des**

Jo frisar: a preparação mtHtar •
a jwtlgft'.

Dlsa» qn» nfto prstende «stab»-
leoar Altos Comml-sariados aa
Slcllia, pois Jft passou o tmpo to
antigo regimen. Quanto 4 Justt-
ga, ella não significa apenas a
Justiça do» tribuna*» ou o» «oa-
pos administrativos, mas sim "a
Justiça sootal qu» ha de melhorar
o povo Italiano • leval-o a am
ponto ainda mais «levado d» et-t-
Ilzaçfto".

O Duc» terminou dizendo:
"Quando falamos tm povo",

queremos significar » Estado*
porque sô o Estado representa os
Interesses do povo atravftt daa
gerações".

O» applausos que ooroaram aa
ultimem palavras do sr. Mussolini
foram d» um enthusiasmo inde»-
erlptlvel, tendo a ovação durada
cerca Ae quinze minuto».

província d» Chahar no» prtrae*.
ro» dia» desta semana. A luta
travou-se em todo» os pontos «a-
trategicos da grande muralha da
China, a nort» • noroeste le
Peiping.

A terceira esquadra japonqaa
começou a chegar a este porto
hontem pela manhã, e ao cair da
noite jã haviam fundeado mal»
de vinte navios. Os navios porta-
aviões estavam jft no porto
promptos para soltar os appare-
lhos de bombardeio afim de se-
mear a morte sobre a cidade na-
tlva de Shanghai, como o fizeram
na sangrenta guerra d» 1932.

Ob japonezes continuavam aea-
pemr por uma solução pacifica
para o conflicto suscitado na tor-
ça-felra ft noite,' quando nm offi»
ciai da marinha japoneza • nm
marujo foram mortos pelos aok
dado» na» proximidade» do a«ro>
dromo de Hung Jao, nos arredo-
res da cidade.

Os chinezes, entretanto, repelll*
ram as exigências japonezas ne
sentido de que as forças armada»
chinezas sejam retiradas paradoze milhas distante de Shanghai
e eejam destruídas as trincheiras
no Interior da velha zona desml-
litarlzada. Aesignalam elles qu»Isso eqüivaleria a deixar a mercê
dos Japonezes o aerodromo d#
Hung Jao, que é o principal cen-
tro de aviação do governo na-
cional, bem como as fabricas do
munições de Shanghai.

(Continua na 5." pag.)

SaldeFructaEno
evíla obesidade
(X»).

(0 serviço telegraphico continua na 5.* pag.)
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MONUMENTO A MULA
Mussolini mandoi*. erigir um

monumento á Mula, isto é á fe-
mea do mu, quadrúpede filho de
tim burro e de uma égua ou de
um cavallo e de uma burra.

Que teria feito a Mula para
merecer estatua ?

Mussolini é homem de pouca
imaginação. O bronze, como o
tempo, lhe não sobra a tal pon-
to que elle se metta a collocar
mulas, em vez de Césares, nos' 
jiedestacs.

E' que a Mula representa
Iioje para a Itália uni symbolo.
•A Itália quer-lhe expressar o
reconhecimento pelo concurso
prestado em todos os tempos ao
•Exercito italiano, j"á nas guer-
ras -peninsulares, já. nas campa-
nhas da África. |

Sabe-se, com effeito, que, na
recente luta contra os abexins,
nada menos de cem mi! dessas
-alimariss atravessaram o canal
de Suex. A difficil marcha da
infantaria foi cadenciada pelo
passo tardo, porém seguro, das
mulas.

A notícia'do monumento á
Mula saliiu ha poucos dias en»
tre innumeros tèlegrammas de
Roma, e era na apparencia de
pouca importância. Mas confor-
tou-me como argumento. Mos-
tra ella, pelo menos, que nSo sou
tão ignorante como pareço quan-
do sustento que mais vale tnitli-
ficar do que motorüar o Exer-
cito do Brasil.

A Itália é hoje precisamente
um dos paizes onde a motorisa-
ção, para -certos fins e certas
operações, se impõe. Tem ella
.mplas estradas, tem fabricas de
motores, c, não tendo embora as
mesmas riquezas mineraes de
outros paizes, pôde garantir, co-
mo poude, ha pouco, seu abaste-
i:mento cm combustível liquido,
t.omtudo, nio dispensa a mula,
<>-(íuè-lhe monumento evocativo
>!:i. gratidão que lhe deve.

Eis tuna razão bastante para
incentivar entre nós o fomento
cia . producçâo animal, com a
criação do cavallo de guerra e
oomuar em larga escala. Se a
l.aüa, geographicamente peque-
ra, mobiliza milhares e milhares
i.'e. solipedes e pôde transportai-
iis para a África, abastecendo-os
* om centenas de toneladas de
forragem de cultivo próprio, por
c;ue só o Brasil não encara o
j.roblcnia da Remonta do Exer-
cito ?

Note-se ainda que a extensão
territorial insignificante da Ita-
lia contrasta com sua grandeza
como nação construetora: pos-
sue ella estaleiros, fabricas de

locomotivas e de aviões, indus-
tria pesada, emfim. Com todos
esses elementos, não prescinde,
entretanto, tia tracção animal
para os serviços militares.

O Brasil acha-se em condições
de desenvolver uma popula-
ção animal incomparavelmente
inaiur, e esquece os bons exem-
pios, e procura, sem maior ana-
lyse, seguir os exemplos prejtt-
dici.ies ou inúteis !

A Itália, com tuna das maio-
res c mais effícientes frotas ae-
reas contemporâneas, com um
Exercito apparelhado das mais
modernas machinas de tracção,
reconhece o valor do quadrúpede
que nós aqui despresamos, por
medida de economia — por me-
dida de economia que nos per-
mitta adquirir petrechos bellicos
de utilização problemática em
nosso'meio e de acção útil mui-
to relativa nos próprios paizes
que os produzem t

Em face do que se vê e, mais,
do que se adivinha, não ha, por-
tanto, como hesitar: devemos
criar o cavallo de guerra. Como
crial-o ? Não basta dar mão
forte, prestigio e recursos ao
actual Serviço dc Remonta.
Cumpre tambem entregar esse
serviço aos technicos, attribuin-
do aos veterinários, civis ou mi-
litares, do Ministério da Agri-
cultura ou do Ministério da
Guerra, o fomento da produ-
cção. Criaremos o cavallo dc
guerra seleccionando os repro-
duetores aittoclitoncs e as raças
exóticas a introduzir, pesando as
relações de mutua influencia,
dentro de methodos racionaes,
subordinados ao ensino da espe-
cialidade.

A Argentina ba,muito conse-
guiu seu typo padrão para a
};uerra, o que lhe periiiittiu ven-
der á França, 110 curso da con-
íhtgração irrompida em 1914,
quasi quatorze mil cavallos.

Ora, as condições da Argenti-
na estão bem longe de assegu-
rar-llie o monopólio nesse cam-
po de actividade. Condições
análogas são as do Brasil, ü que
falta ao Brasil é espirito critico
para o exame de seus proble-
mas peculiares. Queremos illti-
isoriamente submetter nossas
questões ás leis da imitação, co-
mo se eslas fossem {inimitáveis.
Não teremos grandeza se a não
fizermos á nossa maneira e na
fôrma imposta por nossas neces-
siiiades.

O monumento á Mula c unia
lição que ainda chega a tempo
de evitar futuras e talvez proxi-
mas decepções.

Cosia REGO

V. 8. preciso de medico (da naalqoer especialidade), ad-
vogado, dentista, labclHBo, cnsn de aaode, laboratório de nna-
Ije-as 00 tnstltato* ph-rslotaerapleot oa de electrologla medica f

Consulte a «ceçloi

INDICADOR
qae «ne publicada diariamente neste Jornal. (xxx)

CONTRA A MAO

O ca.lendarlo
Eu não sei se vocês so lembram

dos positivistas do Brasil. TI-
nham nina certa dignidade de ina-
nelrás, vestiam quasi sempre de
preto, eram Irreprochaveis nos
«cus costumes e falavam em vós.

Podeis acaso dizer-me que
horas são?

—- Peço-vos a fineza de accel-
tardes os meus cumprimentos.

Era assim quo elles falavam.
Anda um. em Paris, que tem não
sol que emprego na Embaixada.
Chama-se Chrlstinlano, Em fa-
milia, os rapazes que o conhecem
appellidam-no, porím, de "cretl-

nlano".
CreHnlano 4 desses que não

dormem no aluguel. Sú de vez
em quando ê que apparece no tm-
prego, afim de perguntar aos cir-
ctinistarites, engorgltando a voz
melo-dramattca:

Saberels vfis porventura al-
gumas novas do Brasil?

Tambem de vez em quando far.
uma conferência na Sorbonne ou
em qualquer logar que o Indígena
daqui repute Illustre. Vocês tal-
vez imaginem que é uma coisa do
outro mundo fazer uma conferen-
cia ua Sorbonne. Não ê. O Cre-
tlniano ji tem feito. Claro que
ninguém lá apparece, a não ser
nalgiim dia de chuva como este
ile hoje, para se abrigar do tem-
poral. O importante, para essa
«ente que vae á Europa e cava
com o embaixador uma sala na
Sorbonne, na Folytechnlca, etc
não é ser ouvido em Paris mas
nomeado no Brasil através do
telegrapho. Itedigem o telegram-
ma, duo uma boa gorgeta ao ra
paz da Havas, o lã chl-pa a noti.
cia fltthirnanto e bella para o Rio,
onde lllustra as columnas das
gazetas.

"Constituiu verdadeiro acontecl
mento,; em Paris, a conferência do
ar. Fulano dé tal".

Isto tudo velu a propósito dc
eu me lembrar do bora do Cre
tlniano quando alludi aos positl-
vistas btasllclrba. Muitos delles,
falando em Humanidade, Clotilde
de Vaux, viver para outrem, etc,
São como o Amaro da Silveira
& Cia., notáveis cavadores de
negócios. Amaro escreve uma
caria, por exemplo, propondo um
fornecimento de cem mil tonela-
das de carvão a Central ou a
venda de uma esquadra ao Mi
nisterio da Marinha e data a
proposta do tantos de Moysês, ou
de Shakespearé, ou de Dante
(conforme «pja o mez) do anno
ío 352 ou 133 (conforme seja o
anno). Os positivistas contam os
nnnos a partir da Revolução
Franceza, no que estão no seu
direito. Os mezes chamam-se
MoysSs, Carlos Mngno, S. Paulo
Dante, Shakespearé, Frederico, Bi-
chat, etc, em vez do Janeiro, Fe
verelro, Março, Abril... Ninguém
tem nada com Isso e 6 atê en.
graçado.. Kio de Janeiro, 2 de Car

BÔA NOTICIA PARÁ
O FUNCCIONALIS-

MO DA BAHIA
Ha promessa de au-.

gmento de venci-
mentos

Bahia, 11 (Do correspondente)
— O governador pròmetteü que
de 1938 em deante pedirá, â Às-
sembléa um augmento geral nos
vencimentos ile todo o funcclona-
Usino, inclusive a magistratura e
mngestorln.

pb a n»
O sr. Fillnto Muller demlttlu-

se de membro da Commlssão de
Efficiencia. Motivo: falta de
tempo. A commlssão estava pre-
Judicando sua efficiencia... na
policia.

• •
O ar. Negrão de Lima,, prefeito

de Bello Horizonte, declarou em
discurso que iria "combater, de
corpo e alma, a tyrannla verde".

Os "vermelhos" ê que estão
roxos para ver o Negrão pondo os
verdes em calças pardas.

• *
Os Jornaes francezes da Frente

Popular, a propósito da vinda
dos destroyers americanos para
nossa Marinha, falam na ameaça
de nma guerra com a Allemanha.

Hontem, — nem a propósito! —
o presidente da Republica con-
decorou o embaixador allemlo
com a gi-ã-oru** do Cruzeiro...

Será Já o ultimatum?
* •

O ministro da Justiça promet-
teu construir um predio decente
para a COrte de Appellaç&o.

Bem diz o ditado, commenta o
Heitor Uma: "A Justiça começa
a pôr casa".

• •
Já tardava! O algodão vae num

progresso estupendo; de í % pas-
sou a 36 % da nossa exportação.
Pois já se está tratando de "de-

fendel-o"! Antes que a defesa
appareça, mostrem os plantado-
res que têm "fibra": defen-
dam-se!

Cyrano & Cia.

PENHORES? "Í5OTS
Cl. H. ÁUREA BRASILEIRA
tST-Raa íete de Setembro, 187
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0 FOMENTO DA CULTURA
DO TRIGO

Sanecionada pelo presidente da
Republica a resolução do

Poder Legislativo
O presidente de Republica sane-

olonou a resolução do Poder Le-
glslatlvo que autoriza o Poder
Executivo a promover o fomento
da cultura do trigo, tomando as
medidas necessários e organizando
as estaçSes experlmentacs, postos
de multiplicação de sementes e la-
boratorio central, sendo cinco es-
taçõea experlmentaes nos Esta-
dos do Rio Cirande do Sul, Santa
Catharina, Paraná, Goyaz e São
Paulo, continuando a prestar cs
aeus serviços as actuaes de São
Luiz e Alfredo Chaves, no primei-
ro destes Estados, bem como qua-
renta postos de multiplicação de
sementes, a serem localizados, dez
no Rio Grande do Sul, sete em
Santa Catharina, novo 110 Paraná
seis em São Paulo, quatro em MI-
nas Geraes, um em Goyaz, um no
Espirito Santo, um cm Pernambu-
co e uni na Bahia.

GARGANTA-NARI2-0UVID0S
Un. ANTÔNIO I.EAO VEI.1.1)90
Livre docente da Universidade,
Chefe de Clinica da Policlinica
de Botafogo. Kua Uruguayana,
85 e 87 — Salas 42-18 — Das 14
ás 16 boras — Tel. 28-3279.
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Promoções no corpD diplo-
matico

O presidente dn Republica as-
slgnou decretos promovendo, por
merecimento, no cargo de 1" se-
cretarlo da carreira diplomática,
os segundos Oswaldo Furai, Ja-
come Baggi de Berenguer César c
Adolpho Cardoso de Alencnstro
Guimarães, e por antigüidade, o
segundo, Jorge Ollntho de Olivei-
ra.
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LORA.NTHOL
Passarinhe comees/o
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los Magno de 148, — 5 de Gut-
tenberg de 127. — 15 de S. Paulo
de 139. Tem piada!

Agora, que tanto se fala em
reforma de calendário, os poslti-
vistas quo restam no mundo (e
que são os do Brasil) devem cs-
tar aneiosos pela' adopção do seu,
fabricado por Augusto Conde.

Conde ou Comte?
Conde. Os positivistas tra-

duzem tudo,para o vernáculo.
Comte, em francez, quer dizer
conde, Logo, adoptemos a rrgva.

Os nomes dos seus mezes min-
ca pegarão emquanto o mundo
fôr mundo, creio eu. Mns o que
mo parece certa <i a sua divisão
do anno em 13 períodos de 28
dias cada um, com um dia de
quebra no fim de tudo, — ou dois.
se o anno fOr blsexto. Não ha
melhor, que eu saiba. Atê hoje
si os positivistas adoptam esse
calendário, mas simplesmente no
papel, por causa das duvidas.
Supponho que nenhum delles ê
tão rigoroso nos seus princípios
quo pague por exemplo treze me-
zes de ordenado á cozinheira. E
Isto, para nôs. — camponezes,
soldados e marinheiro.-;, — 6 uni
dos pontos maia interessantes da
reforma, se ella vier,' — o que
duvido.

Gondin d.*. Fonseca

Os tiermos em que foi elaborada,
a lei. que pelo presidente Getulio
Vargas acaba de ser sancc.lonadi;
ai(tofflfe.ndc. *r> governo Federal a
tomarias necessárias providencias'aflmj;jÈfe 

que seja intensificada ra-
qlçalmente a/çultura do trigo no
lialz.Vln.funaéni,' effectivaniento,
confiança, á opinião publica. To-
das ae providencias Indispensáveis
para o exitõ:de tão Importante
empreliendlménto foram cuidado-
sàjnente estabelecidas, desde a cx-
perlmen tação technico-ticlentlflca
tias variedade* que devemos cultl-
var ç as regiões preferidas para
essa importante lavoura. Assim,
serão installados, progressivnmen-
te, pelo Ministério da Agrictfitu-
na, cinco estação experimenta*?»
nos Estados do Rio Grando do Sul,
Santa Catharlna, Paraná, São
Paulo e Goyaz, respectivamente.

Nestes mesmos Estados e mais
nos do Minas G-oraes, Matto Gros-
ro, Kio dc Janeiro, Espirito Santo,
Bahia e Pernambuco, somo crea-
dos quarenta campos de selecção e
multiplicação de semente». No

Kio de Juueli'0 será lnstallado um
Laboratório Central para experi-
montacões technlcas das qualida-
des de panifleação do produeto
nacional.

Além do corpo de technicos que
o Ministério da Agricultura estA
procurando para esso fim, com os
cursos de professor, G. Azzl, que
aqui so encontra .especialmente
para es-e rim, o governo poderá
contractar os technlcos de que vc-
nha a necessitar e especializados,
em Genética ou outra espçoiall-
dade.

Multas outras providencias cs-
tão nlnda consubstanciadas na lei
que é resultante de um produeto
elaborado polo Ministério da Agri-
cultura e enviado ao Toder Legis*
lativo pelo presidente da Repu-
bllca.

ocasódos"fünccio-
narios do british

BANK

Deu-lhes ganho de causa
o Conselho Nacional

do Trabalho
O presidente do Syndicato Bra-

sllelro de Bancários, o sr. M. Mo-
raes e Castro, telegraphou ao Mi-
nlstro do Trabalho communican-
do-lhe que o Conselho Nacional do
Trabalho acaba de pronunciar-se
unanimemente a favor dn caus*i
dos funccionarlos do Brit-sh Bank
demlttidos na sua fusão com o
London Bank. Assegurada a esta-
liiltdade pleiteada pelos bancários,
acerescenta o presidente do Syn-
dlcato, solicita ao ministro pro-
vldencias immediatas para a exe-
cuç.ão da sentença,

DE SAO PAULO

Ciovis Bevilacqua
Sio Paulo, II de agosto de 1937.

Acaba de chegar a São Paulo
o professor Ciovis Bevilacqua, que
vem a convite da .mocidade aca-
demlca realizar hoje uma confe-
rencia nas festas commemoratlvas
da fundação dos cursos jurídicos
no Brasil.

A visita do eminente jurista não
constitue facto banal na vida da
grande metrópole paulista. O pro-
fessor Ciovis Bevilacqua, que é,
sem duvida, o maior jurisconsulto
entre os brasileiros vlvus, talvez
hnja sido, em nosso palz, quem
tenha conseguido maior amplitude
e profundeza em todos os ramos
do Direito. E', pois, um vulto ex-'
cepclonal na vida Jurídica do
palz.

Todos os mestres de que o palz
se ufana, em geral, deixaram-se
envolver nas campanhas políticas,
nas lutas partidárias,. em inte-
resses estranhos ao campo do Dl-
reito*. Clovls Bevilacqua é daquel-
les raros que, desde moço, se
encerraram na bibliotheca e con»
sagraram a vida ao estudo e á
meditação. .

Fizeram bem os moços em tra-
zel-o para sua festa. Porque a
presença do mestre constituirá
uma demonstração de que a ju-
ventude entende e venera a in-
telllgencla que ha mais de meto
século palmilha a estrada que
ella vae começar.

Nio vale essa declaração como
simples phraseiido destinado a re-
gistrar a presença de Clovls Be-
vilacqua entre os acadêmicos. Ò
que sobretudo desejamos accen-
tuar e constitue para nôs, verda-
delramente, a* maior significação
desse encontro ê o facto de, no
momento em que ro desenham
tantas agitações, em que tantas
opiniões se entrechocam, consa-
grar-se o nome de quem dedicou
toda sua existência no serviço da
força serena e superior do Dl-
reito.

Será da maior importância o
thema da conferência que o velho
professor vne proferir no Theatro
Municipal. Mas, acima delia, va-
lendo mais do que ella, ha de
pairar esta Idea da juventude re-
unindo-se em torno do quem lhe
não acenará noiíão os difficele
mas bellos caminhos que o palz
precisa seguir para attingir seus
altos desígnios, sem . ser sacrifi-
cado pelo interesse dus facções,
pelas forças regionaes, pelo espl
rito de discórdia.

O Direito constituo um grande
elemento de unidade. Não F.ibe-
mos de outra força que, através
da nossa escassez de communlca-
cão, da diversidade chorògraphlcá
dns regiões, ria disparidade, dos
interesses econômicos, da ausen-
cia do typo racial definido, da dif-
forença de costumes — não sn-
Viemos de outra força além do
uniforma do nosso Exercito e da
nossa Marinha, que nos faz "ver"
o mesmo Brasil,. no noito cunio
no sul, que mais do que a don
juristas brasileiros, crenndo o
mesmo pensamento do Direito, a
mesma lingua jurídica, trabalhe
om favor dc nossa unidade.

A presença do professor Clovls
Bevilacqua & a consagração do
grande sacerdote desse rito bra-
sllelro, e demos graças a Deus,
porque foi fi juventude que o
trouxe, o que Importa dizer que
ella desde já se inscrevo no mes-
mo culto a que Ciovis Bevilacqua
votou toda sua vida.- —. Jf., Jf.

DR. J. DE MORAES GREY
Cirurgia geral — Vias urina-

rias. Assembléa, 67 — 22-7816
3 ás 6 horas. (xxx)

NÃO HAVWVOMOÇÃO
PARA GENERAL DE DIVISÃO

Por ter de reverter ao quadro
activo o general Leite de

O GOVERNADOR GAÚCHO
E O MINISTRO DA GUERRA

Os Jornaes do Blo Grande do
Sul divulgam o teor do telegram-
ma com que o general Flores
da Cunha respondeu ao Ministro
da Guerra. Eis os termos desse
despacho:

"Recebi o telesramma de V.
Ex., datado de hontem. Lamento
não tenha V. Ex. accelto o meu
alvltro de submetter o caso dós
armamentos a um tribunal, com-
posto de altos magistrados civis
c militares, não somente civis, co-
mo consta do seu telegramma.

Ln mento tambem que pretenda
V. Ex; dar 0.0 caso o aspecto do
uma oontenda entre o Exercito e
o governo deste Estado. Nunca
houve, nem poderia haver dissídio
entre o glorioso Exercito Nacio-
nal e o P»lo Grande. Na verdade,
trata-se apenas de um pretexto
do governo federal para pertur-
bar a opinião publica e ameaçar a
autonomia do meu Estado. Per-
mitta V. Ex. que eu pondere ser
constituclo-nalmente indefensável
a these malévola de que foi o
Exercito quem cedeu o armamen-
to ao Estado e é o Exercito quem
agora o reclama. Longe disso,
quem cedeu e reclama o arma-
mento de accordo com os Interes-
ses políticos do momento, foi e é
o governo federal, e não o Exerci-
to, cujos brios não estão nem po-
derlam estar em Jogo, nessa quês-
tão qua V. Ex. arbitrou em réis
6.445:782$870.

Quanto aos fuzis Oviedo, a que
se refere o despacho de V. Ex.
cumpre-me declarar que foram os
mesmos cedidos a» Estado pela. 3*
Keglâo Militar, em 1932, e sua de-
volução é por ella agora exigida.
Accelto a suggestâo de V. Ex. do
examinar na Dlrectoria de Mato-
ria! Bellico a documentação ali
existente. Para eese fim envia-
rei a essa capital o coronel Ca-
nabárrp da Cunha, commandante
da Brigada Militar, que levara to-
dos os documentos por parte do
Estado.

Acabo di> convidar o general
Francisco liamos de Andrade Ne-
ves, uma das inals altas expres-
sões moraes do Exercito, que com-
mandou esta região em 1932, pa-
ra acompanhar a verificação das
provas.. O qne o illustre general,
o director do Material Bellico, e
esses dois dignos offlciaes do
Exercito vierem a concluir, será
Integralmente cumprido pelo meu
governo, quer se trate de devolu-
ção, quer de indemnização. Consi-

dero assim definitivamente enca-
mlnhado para prompta solução es-
se caso que tanto tem intraiiquill-
zado a opinião publica, Crelã te-
nho nisso ainda maior Interesse
do que V. Ex., pois desejo ver
afastados todos os pretextos invo-
cados para aggredlr o meu Estado
oecupando-se o seu porto de mar
com navios de guerra, cercando-
se suas fronteiras flo fortoa oon-
tlngenteB do tropas, como se se
tratasse de paiz estrangeiro o Ini-
mlgo. .......

Espero asim que possa o povo
rlo-grandense recuperar a tran-
quillldade necessária liara o seu
trabalho, tudo pelo bem e pela
grandeza do Brasil, Saudações cor-
deaes. — (a) Flores da Cunha''.

O telegramma que o sr. Flores
Cunha enviou ao general Andra-
de Neves, ex-chefe do Estndo
Maior do Exercito, é o aegulnte:"Tendo o ministro da Guerra
suggerldo a nomeação de um re-
presentante do governo do Esta-
do para examinar, na Directoria
do Material Bellico, os documen-
tos relativos aos armamentos que
em diversas occnslões foram ce-
dldos pelo governo federal ao go-
verno deste Estado, resolvi con-
flor essa incumhoncla ao com-
mandante geral da Brigada Mill-
tar, coronel Cnnabarro da Cunha,
que seguirá para ahl nestes pro-
xlmos dias. -

Rogo encarecidamente no pre-
zado amigo que preste ao paiz e
ao Rio Grande do Sul o lnestlma-
vel serviço de acompanhar e as-
slstlr tambem em nome do gover-
no deste Estado essa verificação
de documentos, que porá fim ao
rumoroso caso, que tanto tem In-
tranqulllizadn a. opinião publica.
Affectuoso efbraço. — Flores da
Cunha."

O general Francisco Ramos de
»Vndrade Neves, ministro do Su-
premo Tribunal Militar e ex-che-
fe da- Dlrectoria Militar e do es-
tado-niaior do Exercito aeceitou o
convite quo lho dirigiu o governa-
dor do Rio Grande do Sul, pa-
ra acompanhar ,1 verificação dns
provas a serem apresentadas pelo
Hctual dlrector do Material Bel-
llco, general Castro Junior, ao
coronel Canabarro Cunha, com-
mandante da Brigada Militar da-
quelle Estado, sobre o armamento
reclamado pelo Exercito.

O general Andrade Neves deu
conhecimento dc sua resolução ao
ministro da Guerra.

m CASA ERITIS
CABELlEIREirtOt DE SENHORAS

ESPECIALIDADE EM
TINTURAS DE CABELLOS

RUA URUGUAYANA, 78
mWSfrfmxà
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A situação politica
Organiza-se o comitê de propaganda

da candidatura José Américo

Castro
Com o fallecimento do general'

de divisão Arnaldo do Souza Paes
de Andrade, abriu-se uma vaga
do quadro dos generaes de dlvi-
são, entretanto, não será ella pre-
enchida, por ter de revertir ao
quadro o -general de divisão José
Fernandes Leite dc Castro, que
fora aggrcgado, por estar exer-
cendo commissão tora da tropa.

O general Leite de Castro foi
aggregado em 27 de novembro de
1936, de accordo com a lei dos
Quadros e Effectivos do Exer-
cito.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA
Gj-necoloaln — Vlaa Urinarias.

Consultório. Uruguayana,. 104 —
Telephone: 113-1316. 2 ás 4.
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NO PALÁCIO
DO CATTETE

Conferenciou o interven-
tor no Districto

O presidente da Republica re-
cebeu cm despacho, hontem, os
ministros da Fazenda e do Traba-
lho; e, cm conferência, o inter-
ventor no Dlstricto Federal e o di-
rector-presidente do Banco do
Brasil.

Recebeu em audiência, o gover-
nador de Santa Catharlna e o sr.
Delmar Tllego.

Esteve em palatuo o sr. Fran-
cisco Guarderas, niinlrtro do
Equador, nflm de agradecer ao
presidente da Republícn, os cum-
prlmèntos que llie enviou pela
pansagem da data nacional do seu
paiz. ¦ -

0 PROCESSO CONTRA 0
SR. PEDRO ERNESTO

A appellação interposta não
será julgada ainda este mez

A appellação criminal Interpôs-
ta pelo sr. Pedro Ernesto e ou-
tros aceusados, condemnados pelo
Tribunal de Segurança, possível-
mente, soubemos agora, não po-
dera ser julgada, ainda este mez,
pelo Supremo Tribunal Militar.
Os autos, contrariamente ao que
dizia, ainda não foram remettldos
ao unlco revlsor, que ê o mlnls-
Iro Cardoso de Castro, achando-se
em mãos do relator, ministro
Barbosa Lima, que necessita de
mais algum tempo para estu-
dnl-os convenlentemento, o que
será feito com metlculosldade,
pois ãos autos constam apenas
copias authenticadas dos do-
cumentos juntos ao original. '

Toes peças foram, agora, re-
«uisltadas pelo Tribunal Militar
ao Tribunal do Segurança, ha-
vpndo este attendldo.

Feito esse estudo, Irão os autos
á secretaria do Supremo Tribu-
nal, para, depois, então, sei-em
remettídos ao -nevisor, ministro
Cardoso de Castro.

Condemnado por insul-
tar Mussolini

Terce.il, Itália, 11 (U.P.) —
Mario Balosslno informou á poli-
ela que durante uma discussão
Rcalorada que teve com Pletro
Audano este havia insultado o
sr. Mussolini. Em conseqüência
da denuncia, Pletro Audano foi
condemnado e cumpriu uma cur-
ta sentença. Quando toi posto em
liberdade, Pletro Audano instau-
rou um processo <ie calumnta
contra Mario Balosslno. Eni còn-
seqiiencia, Jlarlo Balosslno foi
condemnado a dois annos de pri-
60,0,.

.Va. antiga sala tios vice-presl-
dentes da Câmara, realizou-ee
hontem, A tarde, a reunião dos
representantes de todas as corren-
tes que apoiam a candidatura do
sr. Josí Américo á presidência dn
Republica. A reunião foi presidi-
ila Pelo senador Macedo Soares.
Coube ao sr..Negrão de Lima, re-
presentante de Minas, expor os
motivos da convocação. Todos re-
conheciam a necessidade da uni-
dade de acção na campanha pre-
sidenclal. E isto sõ ee consegui-
rio com um órgão, central da pro-
paganda, com o fim de imprimir
á campanha, em que todos osta-
vnm empenhados, rumo preciso,
estabelecendo a ligação, entre si,
do todos os elementos quo nos Es-
tados se acham filiados a mesma
causa. Teria esse órgão central,
para cumprir sua missão, os dl-
versos serviços inlierentes a uma
campanha dessa naturesa: serviço
de secretaria, serviço de impren-
sn. serviço de racionalização da
propaganda, serviço de organiza-
ção de caravanas, que fossem es-
tlinular a actividade dos dtrfe-
rentes núcleos eleltoraes. Accen-
tuava muito bem o sr. Negrâo
dc Lima que uma organização
dessa natureza não tinha fim or-
namental. Seria uma organização
para intensa actividade e vivo
trabalho para a causa commum.

Traçada a linha geral da tarefa
a emprehender, lembrou o sr. No-
grão de Lima que se impunha
das forças da maioria, constitui-
do naturalmente de representan-
tes ou delegados de todos os par-
tidos politicos, situacionistas, ou
dc opposição, que se integram na
çntisa, José Américo. Destfarte,
sua suggestâo era para que os
presentes constituíssem essa ae-
semblfa geral e logo escolhessem
a commlssão directora da campa-
nha, formada de oito membros.

Quanto ao órgão central, lem-
brou o sr. Negrão de Lima que
do entendimento havido entre os
diversos elementos resultava n
Indicação dos nomes dos srs. Ba.
ptlsta Lusardo, pelo Rto Grande
do Sul; Clnclnato Braga, por S.
Paulo; Negrão de Lima, por MI-
nas; Pereira Carneiro, pelo Dls-
tricto Federal; Arthur Neiva, pela
línhla; José de Sá, por Pernam-
buco; Jusê Augusto, pelo Rio
Grande do Norte; e mais um re-
presentante indicado pelo grupo
das opposlções independentes*

D. Bertha Lutz defendeu logo
um Iogar para a mulher no comi-
te. A mulher brasileira repre-
sentara-se na Convenção Nacional
que escolhem o sr. José Américo.
O sr. João Neves applaude a in-
dicaçâo do d. Bertha Lutz, e en-
carece o papel da commlssão, que
se vae crear. O sr. Macedo Soa-
res, na presidência, pondera que
o comitê deve ser um órgão de
pequeno numero de membros, pa-
1*3. a efficiencia de sua acção, A
suggestâo de d. Bertha Lutz já
estava attendlda na formação do
conselho deliberativo, constituído
da representantes de todas an cor-
rentes que dão apoio A cândida»
tura José Américo. O sr. Cunha
Vaaconcelloa tem tambem uma
suggeBtão a fazer. Lembra o pa-
pel da Parahyba, e assim enten»
ile que devia ella estar represen-
tada no comitê. Suggerlu mais a
indicação de supplentes, O sena-
dor Macedo Soares dá a palavra
a quem mais queira se manifes-
tar. E falam os srs. Pereira Ly-
ra e Botto de Menezes, represen-
tando ambos a Parahyba, Um e
outro declaram que a Parahyba
não pleiteia logares, acceitando
todos os ônus da campanha. Eni
face dessa declaração, o senador
Macedo Soares suggere que se
homenageie a Parahyba com uma
salva de palmas. E, quanto á
outra suggestâo do sr. Cunha
Vasconcellos, faz uma indicação
substitutiva, consistindo em dar-
se amplos poderes ao comitê, po-
ilendo este convocar supplentes,
organlznr sub-comltés, etc. E' ac-
celta a suggestâo.

Por fim, o sr. Macedo Soares
suhmette â apreciação de todos a
suggestâo do sr. Negrão de Li-
tna- E, â proporção otte vae an-

ntinclando os nomes componen-
tes do coiiiltí, tfuvom-se salvas
de palmas. O sr. Macedo Soares
proclama empossado o comitê,
coin todos os poderes.

Agora, fala o sr. Clneinnto Bra-
ga. que agradece, eni nomo dos
companheiros de tarefa, a missão
de que todos ficaram investidos,

O comitê devia installar-se acto
continuo. Entretanto, como cs-
tava ausente o sr. José de Sá. que
acompanhava o julgamento da de-
nuncla contra o governador Llm.i
Cavalcanti, e ainda não se encon-
trava indicado os representantes
dai, opposições Independentes, fi-
cou assentado que a reunião de
installação daquelle órgão se rea-
lizarla hoje, ás 3 horas. A's 2
horas, reunein-se os deputados
das opposlções Independentes, que
indicarão seu representante.

O primeiro acto. do comitê será
a Installação do escriptorio cen-
traj da propaganda, devendo nes-
s« dia promover uni grande comi-
cio, talvez no Theatro João Cae-
tano, no qual o sr. José Américo
fará o segundo discurso dc sua
campanha, no Rio.

O presidente do comitê será o
sr. Baptista Lusardo, e vice-pre-
sidente o sr. Pereira Carneiro. O
sr. Negrão de Lima ficará com n
secretariado geral.

EM VISITA AO SR.
AMÉRICO

JOSE'

Estiveram, hontem, em visita
ro sr. José Américo, o governador
do Maranhão, o si\ Paulo Ramos,
que apresentou suns despedidas,
por ler do regressar hojo ali seu
Estado; e o governador de Santa
Catharlna. A conferência do Sr.
Nereu Ramos foi demorada. 12
bastou para desfazer a insinuação
manhosa do urmandlsmo de quo
o governador de Santa Catharlna
se desinteressava dn sorte do can-
didato nacional.

O NOVO PARTIDO
FLUMINENSE

Acaba da fundar-se, no Estado
do Rio, o Partido Nacionalista
Fluminense, constituído de to-
dos os elementos que apoiam a
candidatura do sr José Américo,
como ainda dos elementos que
prestigiam a administração do nl-
mirante Protogenes. Os elehien-
tos orientados pelos srs. Fábio So-
dré e Soares Filho pretenderam
Impedir essa iniciativa do ur. C>-
sar Tlnoco, mas nada lograram.

UMA ADHESAO PARA O
ARMANDISMO

Acaba de ndherlr ao arnmndls-
mo, em Sergipe, o Partido Social
Democrático, orientado pelo se-
nador Leandro Maciel.

A MA' SORTE...

A brigada choque do arman-
dlsmo timbra em marcar sua
campanha com uma Investida des-
graciosa, procurando attribulr mft.
sorte ao candidato nacional. Se
os partidários do sr. José Amerl-
co quizessem applicar a pena de
talião, no caso, bem podiam lem-
brar que num sõ dia teve o ar.
Theolonio Monteiro de Barros de
justificar a ausência de dois col-
legas constituclonalistaa — um vi-
ctima de atropelamento de auto-
movei, e o outro ace.ommettido de
uma syncope, quando se ia com-
municar por telephone com o sr.
Salles. Demais, ainda hontem
foi o sr. Barros Cassai quem se
viu quasi com a vida perdida, num
desastre de automóvel, quando
anda/va em Nictheroy queimando
cartuchos pcla vlctorla do candl-
dato peceista.

O MINISTRO DA GUERRA
KM CONFERÊNCIA COM O
MINISTRO DO TRABALHO

Em conferência, com o sr. Aga-
memnon Magalhães, esteve no
Ministério do Trabalho o general
Eurico Dutra, ministro da Guerra.

(Continua mx 6.' pag.)

Francisco de Victoria
O Instituto dos Advogados abre,

hoje, as suas portas, num movi-
mento do sympathia e cordlall-
dade, aos Juristas da missão oul-
tiiral uruguaya, chegada no ül-
limo domingo.

Está indicado para falar, du-
rante a sessão solenne em home-
ungem aos illustres visitantes, o
deputado Armando Plroto. Mas
não se trata, ao que se annuncia,
ris mero discurso de agradeci-
mento á acolhida calorosa de uma
casa com longa tradição de amor
ao Direito.

O mosino parlamentar promet-
te uma conferência cheia de in-
teresse pelo relevo do thema e
pela orientação pessoal no seu
desenvolvimento.

Falar de Fmiicisco de Victoria,
o chamado "theologo inédito*' da
Hespanha gloriosa de Carlos V, é
concorrer, de modo recommenda-
vel, para enaltecer essa phase es-
plendoròsa do espirito ibérico,
malslnada irreverentemente pela
parlapatlce antl-chrlstã, que deB-
conhece o florescimento das
sclencias e letras, sob' o sceptro
dos dois grandes rais cathollcos
Carlos V o Fellppe II.

Não falta quem pretenda asso-
ciar ao periodo do surto mara-
vilhoso de todos os ramos dá cul»
tura hespanhola as sombras dos
próprios inquisidores, que morre-
ram antes e depois desses reina-
dos. Ha quem colloque aa figu-
ras de Juan Vives e outros coy-
pneus da Renascença no mesmo
nível do fanatismo rude de Tor-
queniada.

E' fácil, entretanto, distinguir
a luz Irradiada das cathedras das
universidade.», onde doutrinavam
os meBtres e os sábios da Hes-
panha, da. chamma das fogueiras
em que foram justiçados menos
heréticos do que Inimigos da pro-
pria realeza.

O inegualavel polygi-apho M.
Menèndoz y Pelnyo considera o
século XVI a edade do ouro da
Hespanha,

"Nelle continuaram, rejuvèhes-
coram e tomaram novas fôrmas,
acerescenta o mestre citado, todas
ns escolas, quer Ibéricas, quer im-
portadas de outros paizes que,
entre nós, haviam dominado du-
rante a Ednde Mídia. O lulllsmo.
a mnls completa, harmônica e
pujante de todas ellas, conserva
suas cathedras malorquinne, pe-
netra em Castelln, amparada pelo

Cardeal Xlmenez e recebe deci-
dlda protecção do sombrio déspota
Fellppe II". Entro os brilhantes
sectários do lulllsmo encontrava-
so o architecto João de Herrera.

Francisco de Vlctorla pertence
a esao cyclo áureo da intellectua-
lidade hespanhola.

Nascido na capital da província
do A lava, trazia bem impresso no
coração o sentimento vivo da fé
que se perpétua na terra, vasca.
Tomando os hábitos de dominica-
no entre 1504 e 1505, Victoria foi
mandado, pela Ordem, logo depois,
a Paris, onde formou o seu espl-
rito sob a direcçâo de professo-
res-insignes.

Quando se ordenou em 1509, jé
era tido como grammatico, honra
que não se malbaratava outrora
como hoje.

Coube-lhe a tarefa de lecionar
theologia, de 1516 a 15Í2, na pro-
pria. capital da França, ondo se
manteve, em convívio com os no-
távèls humanistas hespanhoes e
flamengos da época, recebendo a
Influencia destes no estylo e nn
clareza.

Do colleglo de São Gregorlo de
Valladolid, onde ensinou apôs o
regresso á pátria, ascendeu o Jâ
famoso theologo â Prima da Uni-
ver.-ildndo de Salamanca, por meio
de provas em que teve como com-
petldor o celebre Morga.llo, que
regia, a cadeira de phllosophla e
moral nu mesma Universidade,
comquanto fosse portuguez.

A notoriedade do saber do theo-
logo dominicano emprestou-lhe
autoridade que constituía, então,
privilegio do soberbos engenhos.
Sõ a um gigante como ollè' era
licito oppõr-sò a Erasmo.

Carlos V, "ein cujos domínios
o sol nflo se punha", pediu-lha
parecer sobre a acção de divorcio
intentada por Henrique VIII con-
tra Catharlna de Aragão. O ca-
Ihedratloo de Salamanca tornou-
se o patrono da rainha abando-
nada.

Uma de suas R<?íceffotie.i TYoIo-
iiicac versa sobre o matrimônio,
para a justificação do sua santi-
dnde sacramentai,

Bartholonieu do Ias Caras, de-
fensor da liberdade dos Índios da
America, pediu e obteve audlen-
cia do mestre que illumlnava Sa-
lamanca. Este oecupou-se do as-
sumpto cm De Indls, para offeré-
cer remédios moraes â situação
das raças captlvas da America.

Mas o internaclonallsta define-
se melhor nas questões compre-
hendldns no De jure brlll.

Não é possivel, na estreiteza do
espaço que so concede no arti-
culista. ac.ompn liar a argiunen-
lação do theologo na resposta ás
quatro seguintes proposições: se
6 licito a cluistandade declarar e
fazer a guerra; a quem cabe de-
claral-a; as causas de uma guer-
ia justa; o que ê permittido con-
tra os inimigos no curso de unia
guerra justa.

Elaborando tres cânones para
serem observados pelos Príncipes
nns emprehendimentos bellicos
tão freqüente* naquella época,
Victoria Inspirou-se no alto sen-
tlmento de humanidade qlie ro-
fulgc na lição dos apóstolos c dos
doutores da Egreja.

O theologo de Salamanca é uma
Intelligencia. recta o forte que to-
ma como basp para as contendas
entre os povos os immortaes prin-
clplos do christianismo. S. Tertu-
llano,'Isidoro de Sevilha, S. Tho-
maz do Aquino e a obra pratica
do predomínio político, isto é, á
Etnarchla Christã, orientaram
o animaram a doutrinação pro
funda de todos os grande» csplrl
tos de Hespanha do século XVI,
que enfrentaram egnaes proble-
mas, sem destacarem jamais o
Direito das Gentes da morai dos
Evangelhos.

Não parece que o mérito de Vi-
ctoria soffra uma diminuição em
so attribulr geralmente o titulo de
creador do Direito Internacolnal a
Hugo de Groclo, o prliictp- Jiirls
pttblicis maglster.

Está claro que este não inven-
tou o mesmo ramo de encyclope-
dia jurídica: deu nova disposição
aos elementos recebidos dos pre-
cursores, entre os quaes jazem al-
guns esquecidos.

Alberto Rego Lins
m mem • ¦

Dr. Augusto Linhares
Ouvido» — Nsrli — Gsrgs.nl-
Rus SSo Joaé 69. tel. 22*0315.

(Q 24152)
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O saber i o alimento do espirito
e do coração.

Para ò homem não basta saber
que existe uma coisa, que se deu
um fneto; não o satisfaz o "quod
slt" como diz Aristóteles; quer
saber ainda o "como" e,.o "por-

que". A razão quer conhecer o
'•porque" das coisas e devido a
esta vontade nasceu a sclencla.

E quanto mais estudam os sa-
blos, e quanto nials experimentam
os physlcos, maiores são ns nossas
duvidas mostrnndo-nos quão ihsi-
gnitlcaiites são os nossos conhe-
cimentos."Luz, mais luz!" fornm estas
as ultimas palavras de Goethe.
Durante quarenta e um annos,
viveu aquello homen» embobldo
nestas meditações.

Parece-nos entretanto actual-
mente que todos'os phenomenos
têm um fundo electrico.

Jâ em 1S89, Hertz assim-pr*-
sentia, e dizia num discurso que
proferiu no Congresso de Heldel-
berg: . ."A. electricldade toca-nos em
mil logares onde -até aqui mal
suspeitávamos que ella existisse.
Verificamos um effeito electrico
em cada chamma, em cada atomp
luminoso. Produzem-se reacçõès
electricas até num corpo obscuro,
logo que elle Irradie calor. A ela**
ctrlcldade abrange a natureza in-
teira. Penetra-nos a nós mesmos.
O nosso olhar é um órgão ele*
ctrlco."

E muitas experiências e muitos
estudos foram-feitos depois disto.
Engenhoslssimas experiências de
John Lubboch determinaram que
ns formigas distinguem os ralos
ultra-violetas.

Se nm homem fosse dotado des-
te poder visual, ondo qualquer
pessoa ficasse ás escuras)' poderia
aquelle homem ver brilhante illu-
mlnação que a nossa humanidade
desconhece.

Outra determinação fantástica,
devemos a J. Perrln. Appllcando
a lei do Coulomb, concluiu Perrln
que se approximarmos duas es-
pheraB, uma contendo 1 inillgram-
ina de lons de hydrogenlo, e ou-
tra contendo 35,5 miligrammas de
ions de chloro, ellas se attráem
com uma força egual uo peso de
100 trilhões do toneladas (J. Per-
rin — "Les A tomes" — pagl-
na 69).

O segredo desta actividade 6
ainda hoje desconhecido..

Outros estudos interessantes fo-
ram feitos na Universidade de
Mlddletown, pelos professores At-
water, Rose, Benedict. Carprenter
e Bayaut. Verificaram estes pro-
fessoras que são precisas 38 ca-
lorlas para o funecionamento dos
músculos do coração^ 'Este nu-
mero eleva-se em 24 horas a
16.128 kllos. Assim sendo, o co-
ração de nm homem, qüe vive um
seoulo, produa um trabalho de
000 milhões de. kllpgi-ametrbs, ou,
cm outras unidades, 8 milhões de
cavallos-vapor.

Devemos a Wllllam Ramsay In-
teresennte determinação que é
commentada no seu livro: "Ele-
ments and Electrons.'' ;

Sabemos que o electroscoplo de
Curle registra a presença de uma
billloneslma parto do miligramma
do radio.

Assim sendo, conclué elle em
seu livro: "Portanto, se um mil-
ligrainma de radio estivesse dlvi-
dido entre os dois bilhões de lio-
mens que vivem á superfície da
Terra, cada homem possuiria bas-
tante radio para descarregar 5
electroscoplos e poder'assim-estu-
dar as propriedades mais impor-
tantes daquelle corpo." '

Ultimamente a humanidade se
tem preòcciipadò com estudos da
Radloesthesla. Diz esta seiencia
que qualquer substancia, .no ..esr
tado liquido, solido ou' gazosq, es-
condida no süb-solo. produz cer-
tos effeitos na superfície.

Medindo as anomalias I verifica-
das na superfície, pode-se deter-
minar a natureza do sub-solo.
Assim pôde a Radloesthesla deter-
minar ns minas do potnssa na Al-

oafcla a 400- metros de profúndi»
dade.

E' pela Radloesthesla que ss
explica como alguns insectos des-
cobrem e determinam o logar
certo de seus alimentos a grande
distancia. 

Assim tambem os pombos-cor- !
relo dirigem-so para o seu pom- -
bal. A prova disto é que os nom-
bos nas lmmediações de um posto
de radio-dlffusão em funcclona-
montn «o desorientam e sõ conee-
guem encontrar a direcçâo do
pombal depois de ternilnadns ti5
irradiações du T.S.F.

Outros animaes, como imr
exemplo o cavallo, prevêem pela.
Radloesthesla. os cataclysmos, ou
tremores de terra n as erupçõbs;

Foi com acerto qne o mais «a-
blo dos gregos disse ao Oráculo
de Delphos, qu* disto fez o pon-
to de partida de sua plillosóphlai

• "Sõ sei uma coisa e é que nailj
sei."

E na ancln do saber, determina
o homem o ponto da abpborfa ce-
leste para onde o sol nos leva com
a velocidade 20 kllometros por
segundo sabendo que qualquer,
obstáculo será o fim da vida, da-
terra e da humanidade.

Mas na anciã do saber, a curió-
sidade humano, sédenla de maio»
res conhecimentos, não pára olii.

Por dlfferentes methodos pods-
se determinar que a energia iria-
diante so propaga com a veloci-
dade de 300.000 kllometros por
segundo, conforme Newton, por
meio de corptlsculos dimlnutoil
(átomos) emlttldos pelos corpos
Irradiantes; segundo Huygen-,
por melo de ondulações através
de uma substancia extraordinária.
mente tenuo (ether).

O phenomeno da difração de»
monstra a natureza ondulatorln
da luz. Do"emos esta conclusão
aos trabalhos de Young em 1807
o, especialmente, a Fresnel
cm 1819.

Esslm estabeleceu Fresnel t,
theoria elástica, que explica (a- :
tlsfatorlamente todos os pheno-
menos da óptica geométrica, as-
sim como ás difrnções, interferen-
cias e á polarização. ¦ '

Frsenel suppoz que estas pai-.
tlculas do ether em vibração eram '
o vehiculo que transmltte á cner- '

gla; donde se deduz que os phe-"'"
nomenos ópticos e elootro-magne-* '
tluos são os resultados ds acções
quo se produzem em um mesmo '
melo.

Esta. Idéa, desenvolvida do
Maxwell, deu como conseqüência
a theoria mencionada de ldêntl-'¦'"
dade entre ambos os phenomenos,
A luz devia ser de origem electro- ;
magnética.

Acceitando como certa esta i'
theoria, foi que Hertz em 18S8 i'
provou todas as perturbações' ¦
olectro-magnetlcas. '•'

Em 1895, o physlco liollaiide» '¦"¦

Lorentz, partindo da theoria cor-
puscular, suppoz que todos os '/'
corpos possuem partículas eleetrl-
zadas negativamente, muito me-"
nores que os átomos.

A theoria de Lorentu é um»
continuação natural das theo- -'
rias de Fresnel-Maxwell e Hertz, 

':

sendo as suas conseqüências.'
transcendnntaes.

Marconi dedicou seus ultimo- !

dias ao estudo das "mlcro-ondai
dirigidas".

Innumerás descoberta» foram
feilas, mas como pareciam peri- ¦
gosas, foram todas ellas oceulta- ¦'
das.

Não temos duvidas em acreditar 
'

que as "mlcro-ondas dirigidas'' '
estudadas por Marconi, eram ter*
rlveis armas- de guerra.

Mas a seiencia pnra o progresso
do mundo, para tirar-nos da e«-
curldão em que vivemos», deva...
(tido conhecer não para os. fins.
'cia' destruição, mas sim. para o,.
progresso da humanidade.

Toda a energia irradiante, seja:
Raios Gama,'Raios X, ultra vio»'-
leta, luz, infra vermelho, calor •
electricldade pôde ser hoje en-
quadrado no quadro abaixo:

Ijjlos  Gíimit  3.000.000.000 trllliúcs de perledm por
«egundo.

[Entre  30.000.000 trllbCe* de período» por
Kãloa X! eesiimlo.

| '."..". 300.000 trllhíc» de purtodos I»r b-
KUiido.

VmVU- ll(**»t'íilil)(**f'iflíl 
Siwctro ultrn violeis dcpol» d».

Spotro vlsml Air.nrcllo

Vorinollio

2.600 trllhõn» ile iwiodo» nor u-siinito.
600 trllliõc» de pprMo» l*or negiindo.

(Onde ilo 42 mlllotünos de mllll-
metros).

450 trilhões d» período» por «epiiiflo.
funda de 55 mlllcslmos de mllll-
metros),

300 trilhões ile período» ve setnutlo.
(Ondn ilo 65 mllleslmoe dí mil*
UmtjtroB).

1 trlltiSo dc período» por secundo,

(1)
Spçctw infrn r-fírmelho atê

I Calor irraillsnte)
Parti» tJoBc-onlieftdH *.  
Ondulações electrica» ilcpol» de  0,1 trilhões do-períodos por sefiiníló."Ondas 

curtas  20 a 5 mlUiflc» do período» por w
Kinido. (Comprimento de onda d» ,
10 a 60 metros).

líndiu entre { Ondas medi»  1,5 « 0,5 mllliõc» de períodos por
segundo,' (Ooiniirlm-ento de onda
do 200 a 600 metros).

Ondas larga  0,5 a 0,05 mllhõe» do período» V»
wegiiindo. (Comprinifinto de onda
lio 000 s 5.000 metros).

Electricldade industrial  100 » 10 pcriodoB por segundo Mo «t8
vario» segundos por período.

Quanto maior o numero de vi-
brnções, menores os comprimentos
de onda.

Marconi na entrevista que deu
a Bryan S. Beddy ("Tho Rota-
rlau", Chicago, dozernbro dé 1934),
disse, referindo-se âs "micro-
ondas dirigidas": "As vantagens
addlclòiiáes do nosso systema são
que elle não é affcctado pelo ne-
vvrlro e as suas qualidades parti-
ciliares de dlrecçSo garantem em
alto gráo o segredo das commu-
nlcações.'1 ... •

Aa "mlcro-ondas dirigidas", a
que se refere Marconi, são as
mesmas com as quaes consegue
elle paralysar â distancia innu-
meros motores de explosâp, dahi
a darem-lhe o noine.de "raios da
morte ".

Sabemos que a unlca energia

Mais uma reintegração
justa

Acaba de Ber reintegrado, no
seu cargo de engenheiro de portes,
de que fora demlttldo Injusta e
violentamente! com o advento da
revolução de 1930, o dr. Ernesto
Otcro. O dedicado servidor da
administração publica tivera ;i
justiça de sua causa proclamada
pela Commlssão Revlsora. dos
netos do Governo Provisório, crea-
da, pela própria Constituição de
1934. A Commlssão nada encon-
trou que desabonasse o passado
funccionai do conhecido engenhei-
ro, que se vira envolvido, tão sô-
mente, na atmosphera de intrigas,
fatal no inicio dos governos que
se Installam por força de revolu-
ções. E o presidente da Republi-
ca teve assim o mérito de reparar
a Injustiça que commetteu. como
chefe do Governo Provisório fa-
;:endo voltar ai seu logar, cada vez
mais realçado o seu mérito, aquel-
le funecionario, que nas suas fun-
cções technlcos, jamais desmere-
cera do respeito com que sempre
toi acatado.

Irradiante por nôs conhecida, ca-
pnz de atravessar os nevoeiros,
sue os ralos Infra-vermclhos, pois
podemos photographar objectos'
que não vemos e que estão enco-
bertos de nevoeiro, usando sômen-
te films Intrá-vermelhos tão co-
nhecldos hoje e que parecem ter
sido descoberta ailcinã..

Sendo assim, as "mlcro-ondas
dirigidas" estudadas por Marconi
estão incluídas na chave (1) dn
quadro e são da ordem de 0.1 ft
1 trilhão de períodos por segundo,

Estudem os physlcos, fabriquem
os electrlcistas apparelhos capa-
zes de emittir esta freqüência.
que innumerás descobertas lhen
a.pparecerão.

Togo A. de Mattos Pimenta

PROF. M. GUDIN
Consultas com hora marcada

Tel. "7-781I*

INTERESSE PELO"HELIUM" DO
BRASIL,

O Ministério da"íViação
recebeu um pedido de m-:

formações dè Nova...
—:Yórk— "" '•*'

O Ministério'da Vlaç&p-, rerriet-
teu ao da Agricultura copias das
cartas e papeis nnnexos á mesma,
dirigidas aquelle Ministério pelo
sr. Guy C. Rlddell, de Nova
Tork, relativamente X qualidade
dos fontes de gaz Heliiim existen-
tes no Brasil.

DR. 
"mÀRÍO 

KROEFF
Docente da Faculdade. Clrur-

gla geral. Trat» do câncer pela
etectro-clrurgia. Uruguayana nu-
mero. 104. ¦ -(xxx)

• mem» tn

A reforma judiciaria
norte-americana

Tro-nfitflfo*!. 11 (Ü. P.) — O
Parlamento escreveu o ultimo ca-
pitulo sobre a controvérsia judl-
ciaria que jâ perdura ha seis me-
zns, enviando ao presidente Roose-
velt o projecto completo sobre a
reorgunlsação das cortes baixas,
sendo esta a unlca, parte que res-
ta do projecto original do presi-
dente, relativa á reforma da Côr-
te Suprema.

Correio da Manha
EXPEDIENTE

Aos nossos annunclante- desta
praga avisamos qno somente es-
lão autorizadas a receber nossas
contas os tis. José Coelho da
Silva e Ary Marinho Machado,
sendo'' considerados falsos qnaes-
quer Outros que em tal qualida-
de se apresentem.

..-'.- 
'.'ASSIGNÁTÇBAS

• los nosso» aaílgnnnte», pedlraot *«'»•
dar reformar '-.as sua» aisltjbatur**, ante»,
d» terminarem itim d» evitar a. Inter-
rispf-So dai rcmestai.

PREÇOS
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Annual  .. «OJOÍO
Semestral 351000

EXTERIOR .
Annual lOTono
Somcatral 805000

KUMBBO AVULBO
Dia» ntel» $500
Domingo» .; «400
Atrazado» V™

Interior
Dln» otofi -HOO
Doralnso *"00

Toda correspondência que ae referir •
este aBBurapto, quer ordlnmls, quer rc-
listrada e bem asalm oa vale» postaes»
deve ser dirigida ao dlrector «rea*»..
Josí P. LUWIa. á rua Goacalvc» Dias, 5».'

TELEPHONES
Gerencia 22*001"
Agencia Central — Rua Gon.

calvos Dias, 42-10SJ
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CORREIO DA MANHÃ-'¦— Quinta-feira, 12 de Agosto de 1937

O arrendamento ao Brasil de destroyers
da Armada americana e a necessidade

que o justifica
_»* — „

FÂffiU HONTEM Á IMPRENSA 0 MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
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O ministro do Exterior cercado de Jornalistas
Os Jornalistas lograram, hon-

_-m & tarde, transpor as antemu-
raes do protocollo do tradicional
casarão da antiga rua Larga, pa-
ra ouvir do governo, na pessoa do
seu ministro Interino das Rela-
ções Exteriores, sr. Mario de PI-
mentel Brandão, a verdade sobre
os motivos determinantes do ar-
rendamento ao Brasil de seis va-
sos de guerra da marinha estadu-
sidense.

Seja dito, em abono da verdade,
que o ministro Pimentel Brandão,
recebendo collectlvamente oa re-
presentantes da Imprensa nacio-
nal e os correspondentes da im-
prensa estrangeira, attendeu (Is
perguntas que lhe Íoram formu-
ladas sobre o debatido caso dos
destroyers, pondo paradeiro ao
desvirtuado sentido da política
naval brasileira, que desde 1933,
foi toada, Internacionalmente, no
seu programnia de um apparelha-
mento technlco adequado.

Alias, o "Correia da Manhã"
de ante-hontem, enfeixando as
variadas e, por vezes, contradito-
rias, interpretações emprestadas
ao delicado assumpto, antecedera,
por as haver recebido de fonte
autorizada, as informações que
hontem o chanceiler brasileiro
confirmou.

Assim é que o ministro Fimen-
tel Brandão documentou, para
completar a recordação dos ter-
mos do antigo programma naval
de nosso paiz, a atfirmação pe-
remptorla de que, em março do
anno passado, no dia 6, conforme
havíamos noticiado, jã o ex-chan-
celler Macedo Soares, no banque-
te offerecido pelo governo brasi-
leiro ao almirante Eleazar Vide-
Ia, ministro da Marinha argentl-
na, havia definido os rumos da
nossa política naval, dando Inicio,

pouco depois, fts gestSes agora
chegadas a termo com o governo
dos Estados Unidos.

A essa altura da entrevista, te-
ve o ministro do Exterior uma
phrase:

"A paz ê o "anlmus", ê a
vontade de não exercer a força
do mais forte contra o mais fra-
co — e o Brasil precisa de meios
para assim exercel-a".

Ouve alguém que solicitou, en-
tão, ao chanceiler fossem os jor-
nallstas informados sobre as ra-
zões por que o arrendamento,
sendo normal, j.i que o direito de
locação í assimilado áo direito de
venda, despertara tanta celeuma
no estrangeiro.

Respondeu o ministro:
"Não quero entrar em ter-

reno tão delicado, mas nâo serâ
uma interpretação forçada ai-
guem admlttlr que agentes de ca-
sas vendedoras de armamento, no
conhecimento da operação renll-
zada, tenham dado feição sensa-
cionalista e deturpada ao negocio
legal e normal que acabamos de
terminar."

Perguntado sobre se, na histo-
ria de nossas relações internado-
naes, havia o Brasil algum dia
protestado contra qualquer forta-
lecimento de esquadras estran-
geiras, negou o ministro Pimentel
Brandão, para perguntar, por sua
vez.

"Não foi ft custa de empres-
timos francezes* que a Russla
construiu a sua r6de ferroviária
estratégica? E quantos exemplos
semelhantes registra a historia
política do mundo? Por que, pois,
nâo poderia o Brasil' arrendar des-
troyers para o trenamento do pes-
soai de sua armada, tudo de ac-
cordo com os princípios acceitos
pelo pacto naval de Londres, o,
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Candidato á presidência
do Uruguay
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O senador Luis Alberto de Herrera, a bordo do "Augustus",
entre o embaixador Juan Carlos Blanco e o ministro

Eduardo Vicente Haedo

,^m Muik

Passageiro q.\e é do "Augus-
tus", pelo Itio passou, hontem'
uma figura altamente destacada
-a politica do Uruguay.

Trata-se do sr. Luiz Alberto de
Herrera, senador c candidato ã
presidência daquelle palz amigo
nas próximas eleições.

Figura de grande distineção, o
een.-nior Herrera nos acolheu de
modo gentil <_ nos informou que
regressa <la Europa, onde esteve
unicamente ã passeio com sua
esposa e filha. Nenhuma missão
Bit o levou.

Gentilmente escusou-se de nos
dar suns Impressões da Europa,
n;ln - cbmprehcnde-se — as mes-
mas impressões vulgares de qual-
quer viajante. E muito menos nos
Quiz falar da político, do seu paiz

sob a allegação da Impropriedade
do momento e acerescentando que
do Uruguay ausente se acha ha
alguns mezes.

Logo depois que o transatlantl-
co da Companhia Itália atracou,
varias pessoas subiram a bordo e
encaminharam-se ao encontro do
Illustre homem publico uruguayo,
que se achava no momento no
maior ,e mais luxuoso salão do
navio.

Vinham á frente o embaixador
do Uruguay acreditado junto ao
governo brasileiro, sr. Juan Car-
los Blanco, e o ministro Eduardo
Vicente Haedo, que chefia a Em-
baixada Intellectual que aquelle
palz amigo enviou ao nosso em
missão de Intercâmbio cultural.

ainda mais, em condições de um
empréstimo favorável?"

E então accrescènta:
— "Nôs não temos qualquer

questão Internacional. E, por
uma série do tratados, cujo prin-
cipio de santidade salvaguarda-
mos, nôs sempre nos temos em-
penhado pela solução pacifica de
todo o gênero de confllcto. As-
sim, o recente negocio com os
Estados Unidos apenas attende a
um imperativo nacional, jã repe-
tido: refazer a nossa Armada."

Quanto á entrega no Brasil dos
destroyers arrendados, o ministro
interino do Exterior informou,
para terminar, que acreditava
fosse ella feita tão cedo concluls-
sem as formalidades Íegaes norte-
americanas.

Encerrava-se, assim, a entre-
vista collectiva, fornecendo, sobre
ella, o serviço de imprensa do
Ministério das Relações Exterio-
res, o seguinte communlcado offi-
ciai:

"A situação de real desarma-
mento em que se encontra a Ma-
rinha Brasileira, quo não 6 reno-
vada ha dezenas de annos, levou
o governo do presidente Getulio
Vargas — empenhado, segundo
declarações contidas em discursos
vários, em refazer a nossa Ar-
mada dotando-a do material de
que necessita — a entrar, ha va-
rios mezes, cm entendimentos com
o governo americano no sentido
de arrendar-lhe alguns navios de
guerra, utels paru o trenamento
do pessoal da nossa Armada.

A renovação da Marinha de
Guerra do Brasil tomará um tem-
po considerável, dadas a comple-
xldade e a demora de constru-
cções dessa natureza. Para que
os officiaes brasileiros possam
desenvolver as suas actlvldades
technicas, virão dos Estados Uni-
dos, sob o systema de arrenda-
mento temporário, esses destroy-
ers, que offerecerão meios de ha-
bilitação ao manejo dos vasos de
guerra, de accordo com o pro-
gramma naval estabelecido.

Desse modo, em virtude da en-
trega próxima, mas não imme-
diata, dos navios do plano de re-
novação da esquadra, os offlclaes
brasileiros terão seu trenamento
completo nos destroyers america-
nos. Assim sendo, taes destroyers
virão apenas como instrumentos
de habilitação para os futuros na-
vios, não se lhes podendo attrl-
buir, de fôrma alguma, qualquer
outro destino.

O ministro de Estado interino
das Relações Exteriores teve ain-
da ensejo de declarar, Interroga-
do a respeito, que em absoluto re-
cebera qualquer reclamação de
palz algum, a propósito do arren-
damento dos destroyers em quês-
tão."

A SESSÃO DO SUPRE-
MO TRIBUNAL

MILITAR

Os processos, hontem,
julgados

O Supremo Tribunal Militar, na
sessão de hontem, julgou os se-
gulntes processos:

Convertendo em diligencia o
pedido de habeas corpus de Ma-
noel Macedo Pilho, Raymundo
Corrêa e outros; concedeu a mes-
ma medida a Alvaro Carreira,
Severlno Francisco dos Santos,
Affonso Magalhães da Silva, Adnl-
berto Alves de Souza, Alcides Sal-
les e outros, Alonso Pestana cie
Aguiar, Adhemar Freire da Silva,
Moacyr Gustavo do Valle, Fran-
cisco Ignaclo de Mello, Carlos
Coelho Filho, Aristides Galvão dc
Castro e outros, oaquim Pedreira
Gomes, Raymundo Francisco de
Lima, Martinlano Olympio e ou-
tros, Domingos Azevedo, Albino
Thlmoteo, Antenor Cardoso dos
Santos, Raymundo Antônio de
Figueiredo, o|o Leite Gonçalves
e Manoel Alberto da Silva; não
conheceu do pedido de Osilio Leal
da Fonseca e de Agenor Paula'da
Cunha; negou a, Antônio Grego-
rio Alves; adiou o Julgamento do
pedido de Pedro ViscontI; negou
provimento ao recurso criminal
da promotoria da 1* A. da 1* R.
M. no prooesso de Augusto Vale-
rlano Rlghotti; deu provimento a
appellação de Oscar P-eis, para
absolvel-o do crime de deserção;
annullou o processo de João Fran-
cisco de Souza, por ter sido con-
demnado em artigo de lei que
não comlna pena; confirmou a
sentença de primeira Instância
que condemnou Luiz Albertlno
dos Santos, pelo crime de insub-
missão, e, finalmente, despresou
os embargos, por unanimidade de
vtos, opportos, íl sua decisão que
condemnou o 1* tenente de adml-
nistração Nehemias Pereira Lyai
âs penas do art. 166 (peculato),
do Código Penal Militar.

Na sessão secreta de 9 do cor-
rente, o Tribunal confirmou a
sentença da instância inferior que
condemnou Ângelo GuerinI, Aí-
berto Toloken e Thomaz Pereira
Brandão; e annullou op rocesso
de Nilo Alves, por ter o conselho
de Justiça que o julgou sido cons-
tituldo illegalmente.
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A FALTA
DE PAPEL

Berlim, 11 U.P.) ¦— A redacçâo
do vespertino "Acht Uhr Abend-
biatt"" informou á United Press
que o seu jornal foi forçado a
suspender a publicação por tem-
so indeterminado no dia .7 de

0 PRESIDENTE DO SE-
NADO ITALIANO DIRI-

GE UMA SAUDAÇÃO
AOS BRASILEIROS

Como falou pelo Radio,
na Hora do Brasil, o
sr. Luigi Federzoni

Pelo mlcrophone do Departa-
mento de Propaganda, na Hora
do Brasil, o sr. Luigi Federzoni,
presidente do Senado italiano ora
entre nôs, dirigiu hontem uma
saudação aos brasileiros.

Antes, o deputado Diniz Júnior,
a convite do sr. Lourival Fontes,
dlrector do Departamento, disse
algumas palavras a respeito do
Illustre visitante, louvando ainda
a cultura latina e enaltecendo o
poder de fascinação de Roma
Eterna.

O sr. Federzoni oecupou, em
seguida, o mlcrophone. Disse da
Impressão magnífica que colheu
no Brasil e leva de nossa pátria,
concluindo assim a sua oração:"Não ha duvida que a confian-
ça dos brasileiros no porvir de
prosperidade e de potência do seu
admirável paiz é plenamente jus-
tifleada; e que os esforços da
actual geração para alcançar ao
metas mais altas, e as soberbas
esperanças da Juventude que
gora se debruça sobre a vida im-
paciente por consagrar a Pátria
um thesouro de novas energias,
serão dignamente coroadas no
Brasil de amanhã, se elle — e
Isso está fora de duvida — sou-
ber conservar o patrimônio de
tradlçOes religiosas, históricas,
moraes, Intellectuaes que constl-
tuem, no continente americano, o
seu orgulho e a sua originalidade
de granda nação latina.

Roma olha esta filha longínqua,
mas não obstante unida a ella
pelos mais sagrados e vigorosos
vínculos de espirito, com predile
cção orgulhosa porque sabe que
pude crer na fidelidade espiritual
da nação brasileira. Na Egreja
Catholica, no culto do direito, na
heredltarledade do humanismo re-
compõem-se a unidade das gentes
que descendem da gloriosíssima
linhagem de Roma; a verdade
christã, o direito, o humanismo
são as bases mesmas da verda*
delra, da constructlva, da única
vital e lmmortal civilização no
mundo; e são também o funda*
mento indestructlvel sobre o qual
o Brasil edlficou e ediflcarâ a
sua grandeza.

O hospede Italiano, satisfeito de
tudo que viu e comprehendeu
confortado por esta harmoniosa
fraternidade de sangue e de espl
rito no meio da qual viveu ,du-
rante as inesquecíveis semanas
passadas, dirige ao partir a sua
saudação grata e affectuosa &
nobre nação brasileira, desejan
do-lhe ardentemente o mais lu
minoso e feliz futuro."

NO TRIBUNAL DE
SEGURANÇA

Outros processos, julga-
dos na sessão de hontem

O Tribunal de Segurança, na
sessão de hontem, além do pro
cesso instaurado contra o sr. Ll-
ma Cavalcanti, ainda julgou ou-
troH.

O réo Guatemy Ramos e outros
tiveram decretada a sua prisão
preventiva.

O Tribunal absolveu, unanime-
mente, no processo vindo do Pa-
rana, os aceusados oão Ryrylo,
Fellsberto Oliveira, Manoel 011-
veira Sá, Antônio Ribeiro Netto,
Celso Vianna e Affonso Vlalé-

Também foram, unanlmemen-
te. absolvidos, em processo Instau-
rado nesta capital, os réos Orlan-
do Pereira Alves, César Ferreira
Alves e Armando de Souza.

O réo osé Honorlo Maia, que foi
aceusado de ter lançado boletins
sedlclosos e extremistas, na resl-
dencia do sr. Barros Barreto, pre-
sidente do Tribunal de Seguran-
ça, foi condemnado a dois annos
de prisão.

0 processo instaurado contra
o governador de Pernambuco

0 SR. LIMA CAVALCANTI FOI UNANIMEMENTE
ABSOLVIDO HONTEM, PELO TRIBUNAL ,

DE SEGURANÇA
O Tribunal de Segurança teve,

hontem, uma sessão com algum
Interesse, em fnce do processo
Insturado contra o sr. Lima Ca-
valcantl, governador de Pernam-
buco, denunciado como cúmplice
do movimento extremista de fins
de 1935, em face de aceusações
PVoduzldas pelo 'sr. Eurico de
Souza Leão, seu desafecto.

Esse processo, segundo estava
annunclado, fez parte da pauta e
foi definitivamente Julgado.

A sessão publica durou, com os
relatórios, de uma hora da tarde
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Governador Lima Cavalcanti

atê duas e mela, achando-se pre-
sentes todos os juizes e mais o
procurador, sob a presidência do
desembargador Barros Barreto. A
assistência, devido talvez ao tem-
po e, quem sabe, ao desinteresse
pelas aceusações feitas ao político
do norte, era multo reduzida. AH
se achavam alguns advogados,
patronos dos aceusados que se-
riam julgados, diversos amigos do
sr. Lima Cavalcanti, jornalistas
e o sr. Astolpho de Rezende, ad-
vogado do governador de Per-
nambuco.

A convicção geral dos poucos
que ali se encontravam era de que
o Tribunal absolveria o aceusado.

Antes do processo do sr. Lima
Cavalcanti foram relatados ou-
tros, cujas noticias daremos em
outro logar.

Era uma e meia da tarde, quan-
do o presidente Barros Barreto
chamou, pela ordem, a julgamen-
to o processo do governador de
Pernambuco, entrando logo o co-
ronel Costa Netto a produzir o re-
latorip.que foi longuisslmo e com
todos os detalhes da prova e do-
cumentos, além de um resumo das
razões apresentadas prévia e fl-
nalmente pelo procurador geral do
Tribunal Himalaya Vlrgullno e
dr. Astolpho de Rezende.

Começou o coronel Costa Netto
a dar uma summula da denuncia,
referindo-se fts aceusações do
deputado Souza Leão, que deram
causa á instauração do processo,
pois, enviadas ao ministro da Jus-
tlça, sr. Agamemnon Magalhães,
este, por sua vez, as remetteu ao
procurador Vlrgulino.

O sr. Lima Cavalcanti intima-
do para se ver processar, constl-

tuiu advogado e ficou dispensado
da presença. A aceusação arro-
lou quatro testemunhas, que fo-
ram ouvidas, no processo.

O patrono do aceusado pediu,
em seguida, a Juntada de defesa
prévia, em que Jâ o sr. Astolpho
do Rezende levantou a preliminar
da incompetência do Tribunal de
Segurança para processar, nesse
caso, o seu constituinte, pois a
aceusação que contra o mesmo
pesava era de ter nomeado para
os cargos de secretários de seu
governo os srs, Nelson Coutlnho
e Sylvlo Granvllle da Costa, com-
munlstas confessos, segundo re-
zava a denuncia, qus taxou taes
actos de "alllciamento", apenas
com o propósito de classificar o
facto como enquadrado na figura
dellctuosa do art. 4a da lei 38.

Argumentou o patrono do sr.
Lima Cavalcanti tratar-se de uma
figura de dellcto completamente
nova, que não constava da lei
anterior.

Se não fosse esse um funda-
mento para argulr a falta de
competência do Tribunal para
julgar o processo, outro haveria e
com base na Constituição do Es-
tado de Pernambuco, consoante o
art, 58, que dâ competência ft
COrte de Appellação do Estado,
sendo que, nos crimes de respon-
sabllldade, competirá a um Trl-
bunal Especial o julgamento do
governador do Estado. O coronel
Costa Netto faz uma synthese da
defesa prévia junta aos autos e
um resumo dos depoimentos das
testemunhas que, arrolladas, de-
puzeram no processo, entre ellas
o sr. Antônio Vicente de Andra-
de Bezerra, Edgard Fernandes e
Francisco Oliveira, e mais das
apresentadas pela defesa: co-
ronel Eduardo Gomes, capitão
Malvino Reis, que velu de Santa
Maria, no Rio Grande do Sul, es-
pecialmente para depOr; dr, Ma-
noel Baptista da Silva, capitães
Landry Salles e Rosslnl Raposo.

Passa, depois, o relator a resu-
mir a prova documental, enume-
rando um por um, os documentos
juntos, tanto pela procuradoria
como pela defesa.

Finalmente, refere-se âs razões
finaes do sr. Astolpho de Rezende
e do procurador Vlrgullno.

Como fosse o ultimo processo
relatado na sessão, e achando-se
os juizes aptos a decidir, o pre-
sidente Barros Barreto annunciou
que o Tribunal Iria, doravante,
Julgar em sessão secreta, de ac-
cordo com a lei.

DECISÃO

Eram pouco mais ou menos
quatro e mela da tarde, quando o
"veredictum" do Tribunal foi co-,
nhecldo. O sr. Carlos de Lima
Cavalcanti havia sido unanime-
mente absolvido das aceusações
contra elle levantadas.

ABRAÇADOS OS REPRESEN-
TANTES DE PERNAMBUCO

Ao chegarem, hontem, ao Sena-
do, depois de assistir ao julga-
mento do governador Lima Cavai-
cantl, os srs. José de Sá e Thomaz
Lobo foram multo felicitados pe-
los seus collégas, que se rejubl-
laram com a absolvição do go-
vernador pernambucano.

Recebida pelo presidente da Republica
a Embaixada Intellectual Uruguaya

EM TORNO DE UM
PREDIO DE CUNHA

MACHADO, SEQUES-
TRADO PELA FAZEN-

DA NACIONAL
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Aspecto da recepção á embaixada intellectual Uruguaya,vendo-se o presidente da Re-
publica entre o embaixador Juan Carlos Blajnco e o ministro Eduardo Vicente Haedo

Os embargos dos advo-
gados do réo não foram

julgados provados
O Juiz da 1" vara federal, em

execução de julgado criminal,
proferido nos autos de processo
crime contra Antônio da Cunha
Machado e outros, todos conde-
mnados definitivamente, por cri-
me de peculato contra a Caixa
de Amortização, decretou o se-
questro de vários predios que
haviam sido adquiridos pelos sen-
tenclados com op rodueto do cri-
me contra a Fazenda Nacional.

Entre taes predios figurava o
de n. 678, da rua Barão de Bom
Retiro, adquirido pelos srs. Euge-
nlo do Nascimento Filho e Mario
Lessa, que o executaram para co-
branca de honorários, como advo-
gados do réo Cunha Machado.
Estes causídicos apresentaram
embargos de terceiros senhores e
possuidores, como proprietários
respectivamente de 1|4 e 3|4 do
predio em questão. O Juiz federal
julgou não provados os ambargos
e somente o sr. Nascimento Fi-
lho aggravou para a COrte Supre-
ma, onde o recurso, foi hontem
relatado pelo ministro Eduardo
Espinola, que negou-lhep revi-
mento, sendo acompanha-lo pelos
demais juizes.

UM APPELLO AO
MINISTRO DA JUS-

TIÇA
Será pedida a revogação

do acto que expulsou
Olga Prestes

O sr. Davld Levlnson, o advo-
gado norte-americano communis-
ta que esteve no Brasil e foi man-
dado embora pelas nossas auto-
rldades, escreveu, ha pouco tem-
po ao ministro da Justiça, com-
munlcando-lhe o nascimento, na
Allemanha, na prisão de mulheres
onde foi recolhida Olga Prestes,
de uma filha de Luiz Carlos Pres-
tes, que recebeu o nome de Anni-
ta Leocailta.

Baseados nesse documento e
allogando a qualidade de brasilei-
ra da filha de Prestes, os advo-
gados do ex-capitão vão solicitar
ao ministro da Justiça a revoga-
ção do acto do governo que cx-
pulsou Olga Prestes do território
nacional. Os advogados allegarão
que a pena de expatriamento não
se pode appllcar aos nacionaes.
Nascida no estrangeiro por Impo-
slção das circumstancias, aceres-
centa-se, nem por isso a filha de
Prestes deixa do ser brasileira,
asslstindo-lhes, portanto, o direi-
to de vir para o Brasil. Como ella
não pode, porém, viajar sozinha
pede-se ao governo, por equlda-
de, consentir no regresso de OI-
ga Prestes.

Este é o appello dos advogados
do chefe communlsta ao ministro
da Justiça.

Duranteromáu tempo'
não saia nunca
sem uma caixa

'de verdadeiras
PASTILHAS

Em visita ao presidente da Re-
publica, por quem foi recebida,
esteve no palácio do Cattete,
hontem, a Embaixada Intelle-
ctual Uruguaya..

Acompanharam-na o embalxa-
dor Juan Carlos Blanco e o seu
chefe, o ministro da Instrucção,
sr. Eduardo Vicente Haedo, que
fez a apresentação ao sr. Getulio
Vargas de todos os membros da
embaixada.

Entre o presidente da Republi-
ca e o ministro Haedo foram tro-
cadas palavras cordtallsslmas,
tendo o chefe da embaixada
transmittido ao sr. Getulio Var-
gas as saudaçSes que íhe enviara
o presidente Gabriel Terra, por
seu Intermédio.

CONFERÊNCIAS DE PROFES-
SORES DA FACULDADE DE
ARCHITECTURA DE MON-
TEVIDÊO, PATROCINADAS
PELA UNIVERSIDADE DO
DISTRICTO FEDERAL

Na Escola Nacional de Bellas
Artes terá logar amanhã • de-
pois, ás 6 horas, sob o patrocínio
da Universidade do Dist*.*lcto Fe-
deral, duas importantes conferen-
cias pronunciadas por membros
da Missão Cultural do Uruguay.

Na primeira sobre o thema —
"0 Instituto de Urbanismo da
Faculdade de Arehltectura de
Montevidêo, sua funeção social e
docente" rr falará, o archltecto

Armando Acosta y Lara, decano
da Faculdade de Arehltectura de
Montevidêo e figura das mais
destacadas dos circulos educado-
naes uruguayos.

A segunda a cargo do archl-
tecto Maurício Gravoto, director
do Instituto de Urbanismo, ver-
sara sobre: "A Arehltectura pai-
zaglsta e Urbanismo".

Os conferenclstas, em nome da
Universidade do Dlstiicto Fe-
deral, serão respectivamente sau-
dados pelos professores Nestor de
Figueiredo e Adolpho Morales de
los Rios.

GRANDE CONCERTO REGIDO
PELO MAESTRO VILLA LOEOS

EM HONRA DA MISSÃO
CULTURAL DO URUGUAY

Reallzar-se-a no próximo sah-
bado, dia 14, as 4 horas, no Thea-
tro Municipal, uma grande de-
monstração de canto orpheonico
e bailado, promovida pelo Depar-
tamento de Educação Municipal,
em homenagem ao dr. Victor
Haedo, ministro da Instrucção do
Uruguay e aos demais membros
da Embaixada Cultural por elle
chefiada.

Para esse concerto que será
realizado com alumnos de nossas
escolas technicas secundarias sob
a regência do maestro Villa Lo-
bos, superintendente de Educação

Musical • ArtUtica, foi organlsa-
do o seguinte programma:

I — a) Hymno Nacional, V)
Hymno Uruguayo; II — a) In-
vocação ft Crue, b) Marcha Tri-
umphal (pelo Orpheão Artístico da
Escola' Techrilca Secundaria Ri-
vadavla Corrêa); III — a) He-
ranças da nossa raça, b) Na
Bahia tem (pelo Orpheão Artlstl-
coda Escola Technlca Secundaria
Orslna da Fonseca); IV — a)
Hymno ao trabalho, b) Canto do
lavrador, c) P'ra frente _ Bra-
sll (pelo Orpheão Artístico da Es-
cola Technlca Secundaria Paulo
Frontln), V — a) Vesperal, b)
O Ferreiro (pelo Orpheão Artlstl-
coda Escola Technlca Secundaria
João Alfredo); VI — Regosijo de
uma raça (bailado pelos alumnos
das Escolas Technicas Secunda-
rias João Alfredo e Paulo de
Frontln, sob a direcção do pro-
fessor Mario Queiroz) VII —
Canto do Pagé (desfile das es-
colas).

CONFERÊNCIA NO CLUB
MILITAR

O ministro da Guerra convidou
os officiaes do Exercito e suas fa-
milias para assistirem amanhã,
fts 9 horas da .noite, no Club Mi-
litar, a conferência do senador
José Gervaslo Antuna, da missão
Cultural Uruguaya que ora nos
visita.

O thema serfl. " OSoldado Repu-
bileano".

Commandante Ouro Preto
SEPULTOU-SE HONTEM ESSE INDITOSO 0FF1QAÈ

DE MARINHA
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0 TERCEIRO ANNIVER-
SARIO DO CENTRO DE

CULTURA INFANTIL

Um estabelecimento útil
á creança brasileira

Transcorrerá no próximo dia 15
do corrente, o 3o anniversarlo do
Centro de Cultura Infantil, loca-
lizado no Pavilhão Mourlsco com
o objectlvo de proporcionar as
creanças determinadas satisfações
que não são encontradas nas es-
coias.

Dirigido pela professora d. Ce-
cilia Meirelles, (possue o Centro de
Cultura Infantil, pequena blbllo-
theca. com 1.500 freqüentadores
matriculados, uma secção de jogos
e as quintas-feiras, dâ ainda gra-
iuttamentc uma ou duas sessBes
do cinema, sempre com grande
concorrência.

Desta fôrma ê digna de se as-
signalar a passagem da data de
fundação deste utll estabeileci-
mento da Secretaria de Educação
e Cultura, que vem prestando va-
llosa cooperação na formação da
creança brasileira, orientando-a
cm meio adequado â sua cultura,
e desviando-a ao mesmo tempo de
uma série de actlvldades que lhe
poderiam ser nocivas.

FABRICA DÍTAPEUS
Feltns > mio. Concerto • lavagem

BUA STO. AMARO, 111. Tel. 48-1148
(Q 22360)

0 TRIBUNAL SUPE-
RIOR SOLUCIONA UMA

CONSULTA DO
PROCURADOR GERAL

0 desembargador eleito
vice-presidente da Corte
de Appellação perde o

logar de juiz vogai
do Eleitoral

O procurador geral da Justiça
Eleitoral representou ao Tribunal
Superior no sentido de se decla-
rar que o Juiz effectivo ou subs-
tituto, da classe do desembarga-
dor que foi escolhido vice-presl-
dente effectlvo da CÔrte de Ap-
pellação (ou Io vice-presidente,
se houver mais de um) perde o
cargo de juiz vogai do mesmo
Tribunal do que passa a ser o
presidente, devendo a respectiva
Corte providenciar para o preen-
chlmento da vaga,

O caso foi, hontem, relatado
pelo desembargador Collares Mo-
reira, • o Tribunal julgou pro-
cedente a representação, para de-
clarar que, o desembargador que
fflr juiz do Tribunal Regional, se
fflr eleito vice da COrte de Appel-
lação, perde o seu logar de juiz
do Tribunal Regional, devendo a
COrte providenciar para o preen-
chlmento da respectiva vaga. Em
caso de haver mais de um vice,
seri presidente o primeiro.
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Uma gravura histórica. Publicou-a o "Correio da Manhã",
ao tempo em que os então tenentes Affonso Celso Ouro Pre-
to, Alfredo Taunay e Wiguelinde Abreu serviam na marinha
britannica, a bordo do "Hindostn.n", do "Home Fleet". Foi-
nos agora enviada por um dos nossos velhos leitores, o com-

missario Bemvindo Alves Pereira
Entre as mais positivas de-

monstrações de pezar, realizou-se
hontem, fis 3 horas, conforme es-
tava annunclado, o enterro do
comandante Affonso Celso ' de
Ouro Preto, fallecldo em Spezzla,
quando esteve naquella. cidade
italiana, chefiando a Missão Na-
vai Brasileira na fiscalização dos
submarinos mandados construir
pelo governo brasileiro.

A urna funerária, que chegou
a bordo do "Augustus", foi leva-
da para a sala dos officiaes do
Arsenal de Marinha e collocada
em câmara ardente, ali permane-
cendo atê á hora em que saiu
para o cemitério de São João Ea-
ptista.

Desde ás 2 horas começaram a
chegar as coroas, que Iam sendo
depositadas pelas dependências
da grande sala. Viam-se as que
mandaram o ministro da Mari-
nha, o dlrector geral de Aeronau-
tica, o commandante em chefe da
Esquadra, a Missão Naval Ame-
rlcana, o ministro da Justiça, o
condo de Affonso Celso, pae do
indltoso officlal, alím de outras,
mandadas pelos.officiaes de gabi-
nete do titular da pasta, mem-
bros da família, amigos e adml-
radores do extlncto.

A urna funerária foi guarda-
da por praças do Corpo de Fuzi-
leiros Navaes e por pessoas da
familia e varias outras, amigas
do morto, vendo-se a sala . toda
forrada de velludo negro, com um
cruslflxo á cabeceira do morto e
vcllas. contornando.o-esqulfe.-*

Pouco antes das 3 horas, che-
gava aquella sala, o monsenhor
I^eovlglldo Franco, procedendo ali
á encommendaçâo do corpo. Mi-
nutps apfis, foi a urna retirada
da éça, pegando nas respectivas
alças o ministro da Marinha e
o ministro Carlos de Ouro Preto,
Irmão do finado, os deputados
João Neves da Fontoura, repre-
sentando a Academia Brasileira
de Letras, Amaral Peixoto, Fer-
nando Magalhães e commandan-
te Nelson SImas de Souza.

Estavam presentes e assistiram
a cerimonia religiosa, os minis-
tros da Marinha, almirantes Da-
rio Paes Leme, Joaquim Theodo-
ro do Sacramento; Castro e Sll-
va, José Maria Penido. Tácito

Moraes Rego, Alvaro Vasconcel-
los; os commandantes Eduardo
Augusto de Brltto e Cunha, Octa-
vio Medeiros, Leonel Aragão, Er-
nani Souza, Nelson Noronha, to-
dos os auxiliarcs de gabinete da
ministro da Marinha e ,dq chefe
do Estado Maior da Armada: M.
Bastos Tigre e senhora, Bellsarlo
Tavora, Paulo de Bettencourt,
Jorge Dodsworth Martins; conde
Dias Garcia, uma commlssão do
Museu Histórico, commissâo. da
Academia de Letras, o represen-
tanto do ministro da Justiça,
ulím de muitas outras pessoas.

Depois de haver sido collocada
a urna sobre o carro fúnebre, 6.
salda do coche, um batalhão do
Corpo de Fuzileiros Navaes, pos-
tado em frente ao edifício 'do
ministério, prestou as honras fu-
nobres militares a que o extineto
official tinha direito, seguindo
apfis para o cemitério São João
Baptista, acompanhado de nume-
roso cortejo. ,

E pouco antes das _ horas dal
tarde foi dado a sepultura, no ce-
mlterlo de São João Baptlsta, o
corpo do mallogrado officlal da
Armada.

AS LICENÇAS-PRE-
MIO E A LEI DO RE-

AJUSTAMENTO
Approvados • pelo minis-
tro da Viaçâo dois pro-
cessos sobre o assumpto]

A Directoria Geral do Expedi-
ente do Ministério da Vlação of-
ficiou ã Estrada de Ferro Cen-
trai do Brasil, communicando qua
o ministro approvou os pareceres
daquella Directoria Geral e do
consultor jurídico do Ministério,
que concluem pela applicação do
disposto no paragrapho unlco do
artigo 25 da lei n. 4.061,.de 16 de
janeiro de 1920, com relação & sl-
tuaçâo creada a diversos empre-
gados da alludlda via férrea, os
quaes, beneficiados pela Lei do
Reajustamento, se encontram ou
se encontravam em gozo de llcen-
ça-premlo.

tt PÉROLAS TONKA"
imONCHITE — ASTHMA — TUBERCULOSE!
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ARTISTAS DA LYRICA
DO MUNICIPAL

Entre os chegados hontem, pelo 
"Augustus", figuram

o soprano Margarida Grandi, o barytono
BorgioK e o tenor Masini

¦ •••••••••••••••m-.-**.».-----.-.-.-.»**.».---*-**.**.**.**.***^

¦te-,-.-.*.;,;,»*. -. -.-. -. ¦¦ vv. .v.*.*.* ¦¦¦jflMflHs^^

^^, ji n
___________! ^S Wm vlttW%y&m\ ^iW^^^m

*\^ttv' ^-ffi. Kk. ' '!_-______ _________£> : ,*1__________j

m wamy/^BMj:^^Bt\^^^^k mwt'Ml^M mv^ÊSk,"'?'^,
1 \WmaWaWÊkmM mmm Wffl-sMàA.

¦ÉM
:%J%Lam

WmÊM ¦H WÊ Mil ______

Os sopranos Margarida Grandi, Nini Giani
e Carmen Tornari •

O "Augustus", entrado hontem
de Gênova, trouxe os primeiros
artistas da companhia lyrica or-
ganizada pela Empreza Artística
Theatral para a temporada do Mu-
nlcipal.

Virão os demais dentro rle pou-
cos dias, depois de cantarem no
Colon, de Buenos Aires.

Entre os que chegaram pelo
transatlântico da companhia lta-
lia está uma cantora de reputação
firmada nos grandes centros artis-
ticos da Europa e que vem proce-
dida de fama. E' o soprano Mar-
garlda Grandl, que a plat.a do
nosso primeiro theatro vae ouvir
dentro em pouco. Outros artls-

itas de nomeada são os srs. Ar-

mando Borgloll, uma das mais bel-
las e possantes vozes de baryto-
no e Galliano Masini, que ê tido
como um dos poucos tenores que
podem, actualmente, fazer, Rada-
més, da "Aida".

E' com esta opera de Verdl que
Masini estreará, eegunda-felra
próxima.

Os demais larlistas chegados
são 03 melo sopranos Nini Giani e
Carmen Tornari, o baixo Naíiebelll
e os maestros Rosslnl e Messlna.;

Para recebel-os estiveram a
bordo do "Augustus" o maestro
Sylvlo Pierglli e o sr. Giani Pel-
las, dlrector e secretario da Em-
preza Artística Theatral. resD.eoü<i
vãmente.
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Mais uma carga,
camaradas!

Xa literatura militar de campa-
nlia, as narrativas de proezas da
i.-avaliaria não são das maia co-
IJlosas, mas são, sem duvida, das
mais emocionantes. Ainda nos
uiinaes das guerras antigas ns
façanhas dos cavullarlanos oc-
impam largo espaço, ora om
seções de reconhecimento dé ter-
reno, — alias das mais perigosas
— ora nos entreveros do patrulhas
cm quo so travam combates do
¦'.feito decisivo, fis vozes, para as
batalhas malore» que se lhes se
guem. Mas nas pelejas modernas
ein que oecupam o primeiro pia-
no as armas automáticas, os en-
sonho» bellicos de precisão, o ca-
vnllo • o cavalleiro se entram
l.uuco em scena, não deixam, to-
taria, de mostrar-se com dlgnl-
dada em lances oplcos.

Xa maior guerra do Continente,
o., nosso» centauras desempenha-
iam papel de relevo. Varloa fo-
iam os que se distinguiram naa
nossas tropas montadas e alcan-
i.aram êxitos surprehendentes. E
mesmo na trágica retirada da
Laguna, cujo relatório o Visconde
do Taunay nos legou com abun-
ilunte material informativo para
uma composição de quadros de
alto sentido dramático, ha, ontre
mitros, o famoso retrocesso sobre
ii Apa-MI em que a cavallaria de-
monstra a sua efficiencia o a sua
bravura.

Nessa pugna que durou cinco
annos revela-se, porém, algo de
violentamente notável: os feitos
d? Andrade Moves ein Lomaa Va-
icntlnas. E' elle um sexagenário.
Ataca uma posição fortificada.
3'onetra-a com os seus soldados.
l'ma bala Inimiga fere-o. O barão
elo Triumpho não esmorece. Oso-
rio a Argollo, ambos tocados gra-
vementa pelo fogo adversário, re-
pousam. Um pouco mais, e a fe-
bio assalta aquelle organismo que
a edade não vergara. B, num im-
.«to final, tentando levantar-se,
pile profere a sua derradeira voz
de commando:

— Mais uma carga, camaradas!
Nessa phrase de um heróe bra-

silelro encontrou o coronel V.
Bonlolo' da Sllva o titulo Inter-
rnetatlvo para a sua optima tra-
il ncção de "Sabre au poing" de
Mareei Dupont, escriptor e sol-
dado da guerra europf-a de 1914-
1918. São dez capítulos em que
a verdade áspera suppre o recur-
so & belleza da suggestâo artlstl-
cá. B' literatura sem "llteratu-
ra". Isto t, sem appello & fanta-
sla, porque essa é desnecessária
no caso. Cada um desses episo-
dlos daria a fábula de uma no-
YOllà. "Carga dó pelotão Roman
em Vance", "Cinco dias de reco-
nhoclmento nas,linhas allemãs",

. são paginas de rara expressão,
coloridas, ricas de vibração cívica.

"O fim do esquadrão de 01-
ronde" constituo, entretanto, uma
admirável lisão do mérito guer-
relro da cavallaria. Esse esqua-
drâo, da 5* divisão do commando
do general Cornuller-Lucenière,
transforma-se numa authentlca
icilumna de fantasmas volantes
a encher de assombro as hostes
germânicas. Na sua avançada so-
bre Soissons, elle vae A conquista
do. acontecimentos Imprevistos.
"Por felicidade — escreve Mareei
Dupont — algo existe' qüe não é
attlngido nem pela fadiga levada»
ao soffrimento, nem pela lanei-
nante necessidade do somno: é
o moral dos officiaes e da tropa.
Nenhum dissabor, nenhum revês,
conseguiu quebrantal-o. Mantém-
.-._ Inabalável no melo de suas
misérias."

Sô com 'esse moral contam os
quatro pelotCes do tenente Qiron-
ric, porque os seus elementos co-
meçam a enfraquecer depois de
uma marcha de cerca de vinte
Kilometros. São ao todo clncoenta
e quatro cavalleiros, menos de
metade de um eCfoctlvo regula-
montar e em estado de fazer
liena. "Ah! se os cavallos ainda
tivessem pernas e lombos no dia
1" de agosto — exclama Dupont
— com que energia os nossos dra-
;:ões marchariam ao encontro des-
ta bella aventura! Mas o instru-
mento de que se devem servir
está, gasto, prestes a quebrar, e
isto traz-lhes A alma uma surda
angustia. Ninguém pude com-
jirohender, se não a tiver expert-
mentado pessoalmente, a sensação
iiathetlca que domina o cavalleiro
>» uando se sente montado num
cavallo que attingiu ao limito das
suas forças, tituboante, mollo,
»om todos os slgnnes precursores
»la morte.

Taes são as condiçSes em que
r» 2° esquadrão do 16° de dragões
ee pSe em marcha na direcção de
Soissons. Apenas desprendido de
sua divisão sente-se Isolado, per-
ilido, em uma região em que cada
'.-asa, cada bosque, cada sébe,
pôde oceultar uma linha de fu-
xis de inimigos. Sua situação 6
ao mesmo tempo grandiosa e hor-
i-ivel. E' apenas uma coisa mise-
ravel votada ao massacre. Mas
deve cumprir o mais sagrado, o
mais glorioso dos deveres. Dora-
vante, entre estos clncoenta ho-
mens e seus irmãos que se batem
no valle do Ourcq, levanta-so
uma barreira formidável: 300.000
homens o os milhares de canhões
de Von Kluck."

Gironde fogo das estradas, con-
torna as capoeiras, sobe e desce
collinns, tom duellos com grupos
allemães avançados, escapa llleso,
ora dispersa ora agrupa os seus
homens, approxlma-so de cursos
dágua, atravessa-os com dlfflcul-
dade, emflm, faz milagres de ta-
utica ém pleno coração das linhas
teutonleas Invasoras e dominado-
ras. Em determinado ponto hu
um quadrilátero formado por via-
turas allemãs, para defender um
posto do abastecimento do acro-
planos. Gironde ataca-o, procura
impedir «• órsfinlvíftçãó da rests-
tenda. Súbito, Gironde é alcnnçn»
do por um projectil. E ao dcl-
xar-so cair da snlla dirige-se uo
companheiro Kerlllis:

Estou poi-dldo. Assuma u
commando. Mono pela França.

Assim vae o esquadrão, cada
vez mais a fundo no terreno pe-
tigoso, o diminuindo a sua gente.
No fim, somente dois, daquella
n.-ela centena de bravos, se vêem
deante de mnis dn eem artilheiros
do armas apontadas, Um official
empunha a pistola e indaga:

Onde estilo os vossos solda-
dos? Fazol-oa sair.

Somos apenas os dois, res-
ponde uni dos francezes.

Iam ser fuzilados. Mas o so-
neral commandante da columna
de artilharia avalia melhor a
urandeza daquelle acto .de nuda-

cia, e limita-se a remettel-os pre-
sos para um campo de concentra-
ção ha 41,emanha.

Traduzindo "Sabre au poing",
V. Benicio dn Sllva não quiz uni-
ca men te proporcionar ft blbliogra-
phla brasileira um dos volumes
mais bellos de quantos foram ins-
pirados pela hecatombe européa
a uma das pennas mais lllustres
da França contemporânea. E'
leitura, com os seus mappas elu-
cldatlvos para os technlcos, e com
a sua arto Impressionista para os
leigos. Conipletando-a, para me-
lhor unir espiritualmente os sol-
dados de duas nações, encontram-
se a "Vida militar de Lasallc"
de Dupont, e a "Vida Militar de
Andrade Neves" de Homem do
Mello. Silo duas nobres exlsten-
cias de grandes da cavallaria que
enchem de orgulho a historia mi-
lltar do mundo.

Carlos Maul

NÂO HAVERÁ ELEIÇÃO
A mentira dirigida é uma cx-

pressão do sr. Armando de
Salles, e seu manejo tem sido o
exclusivo privilegio e arma uni-
ca do udebeismo. Da calumnia,
canta D. Basilio em seu baixo
profundo, alguma coisa fica.
Mais fica do boato.

Da calumnia que inventa o fa-
cto desmoralizador, e é em re-
gra desmentida tambem pelos fa-
ctos, o que resta é a vergonha
do calumniador. Do boato, que
é insinuação e fumaça, permane-
ee uma atmosphera de suspeita,
stibtil como a insistência de um
perfume que se evapora. Seu
vehiculo é o mais poderoso es-
timulante humano — a vaidade,
que diz "eu sei", "eu soube"...
Ê o vizinho, admirado da esper-
teza e das altas relações do ou-
tro, vae repetindo o segredo, e
dizendo o que "sabe": que
houve tentativas graves contra a
ordem publica; que está tudo de
promptidão — contra os integra-
listas, ou contra os commtinis-
tas, segundo as preferencias de
cada trai; que uma noite destas
a guarda do sr. Pedfo Ernesto
foi reforçada porque se preme-
ditava nm golpe: iam assassi-
nal-o, diz este; preparavam sua
fuga, diz aquelle...

E os dias passam, tranquillos.
Tranquillos, mas envenen.idos
por uma imperceptível inquieta-
ção que distrae o espirito nas
horas de trabalho, e perturba as
do descanso.

O grande boato se refere ao
proximo dia tres de janeiro.
Quem o espalha é o grupo de
tim dos candidatos, que descobre
assim a fraqueza do seu lea-
der: "não haverei eleição", diz
elle. esperançoso. Não haverá
eleição, porque — outro boato
— o sr. Getulio Vargas intervi-
rá no Rio Grande do Sul e crea-
rá, com esse gesto, a desordem.
Não haverá eleição porque —
mais um boato — no Exercito se
arma um golpe militar.

Não haverá eleição por causa
de um. terremoto. ou .porque —
como num desses últimos sab-
Ijadps •— nesse dia chovçrq,,.
>V: í\ '¦• :: * * t-' .'' '« 
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Choverão votos sobre o ho-

mémdis iseccas..» ' » ••! .' O sr.-.Getulio Vargas, cujo
ultimo anno tem sido fecundo
em iniciativas de alcance e utí-
lidade, não ha' de coroar o seu
governo com um crime politico
que seria a gaffe de sua vida.

E o Exercito só deseja que os
paizanos o deixem em paz.

¦ Haverá eleição. E, com ella,
o fiasco da campanha dirigida,
americana, paga, opulenta e boa-
teira.

i
O tempo
BOLETIM ÜIAItlO DO DEP__RT_»!_F._J-

TO DE AERONÁUTICA CIVIL

Previsses pnrn o período fina 18 horas
do ílla 11 âs 18 horns do dlo 121¦Dlstricto Federal e Slctheroy — Tem-
po nmeaçmior com clmvns. T.empcraturtt
iiluriti cm declínio. Ven ton du quiiilrniitu
S, sujeitos 8 nt judas dt: muito fresca»
a forU'H.

listado do Illo do Janeiro — Tempo
HiiiPiiçndor com chuvas. Temperatura
ainda t-m declínio.

listados do Sul — Tempo perturbado
com chuva*. T.}.n|K.rnti_ra m fll. ter-se-A
baixai Ventos de S a *3, sujeito» a ra-
jiid.is dc multo fretirat. a forto».

Synopse do tempo oceorrido no Dlstri-
oiu Federal (dns 1.1 horns do dia 10 ás
VA horas- do dia 11) :

O lunipo decorreu ameaçador cm todo
o período, com chuvas á noite e hoje.
A temperatura declinou, aeccntüadamen-
te do dln. Ah mftllntt das temperaturas
extremai., olmervndiia noa poatoa do Dis-
trlcto Federal; (orara: mnxima 21°2 c
mínima 18°ü e ns temperaturas extremas
registradas oo Observatório Meteorologia
co da Avenida das Nações, foram: ma-
xlma 20"_! o mínima 18°N, respectiva-
mento h ioro liorn o íis 10 hora» o 20
minutos. Ob ventos predominaram dc S
a K, com rajmlns bastante frcacni., at-
Ungindo n maior a lllin.O lia 10 lioras
o 43 minutou, de SSW.

Synopse do tempo oceorrido em todo o
pai; (das D horas do dia 10 ãs 9 horas
do dia 11):

Jíona Norte — Nilo é feita 8 synopso
por não terem chegado, em tempo* ln-
formes meteorológico^.

Zona Centro — O tempo nas 24 horns
foi encoberto com chuvas no Kntítdo do
Klo o nublmlo nos demais Estados, eom
clitinw om Jul! do Fora. A's 9 huras,
era nublado com chuvas esparsas. Pro*
dominaram os ventos do .luadrnnte S.
com rajadas esparsas.

Zona Sul — Naa 24 horaa o tempo
foi pouco nublado no Hlo Grando e en-
coberto nos demais listados, com chovas
esparsas, Hoje, pela iminlm, era em ge-
rnl nublado, com clmvas cm Silo Piiuío e
.Sn n tos. Predomina rnm os ventos do gua*
d uni te S, com rajadas (roscas csimrsus.

Previsões geraes para as mias aercas
validas ata >U 21 horas de hoje:

lílo-Sfio Pnulo — Tempo amençador
com ehuvns. Visibilidade soffrivel a má.
Ventos do rpíadranto H, com rajadas dc
multo frescas a fortes.

tf fio Pnulo - Campo Grande • Corumbá-
CuyabA — Tempo ameaçador com chn-
vos. VI. Ihlllilwlo nn.frlVi») a mi. Von tos
du 8 a I., cnm rajadas de multo frescas
a fortes esparsas.

Silo pjuiloüoyax — Tempo perturbado
com chuvas. Visibilidade; soffrivel h má.
Ventos do ipiodranto H. com rajadas de
inultó frescas a fortes,

Sfio Puulo-Pariiiiuguâ — Tempo nmea-
cà<Jdr com chuvas. Visibilidade soffrivel
a lll». Veulos dn qtindraulo S, com ra-
judas de multo frescas a furtes.

Itto-Iliicnos Alrt.es — Tempo pertur*
bado com chuvas. Visibilidade doffrivol
á má. Von tos dc S n K com rajadas do
multo froscai, a foit»'s heparsas entre
Itlo e Uto (Jraiiile,

Celeuma infundada

A celeuma provocada, lã tora,
polo arrendamento do seis des-
troycrs nortc-amerWnos, para o
reforço da nossa frota dc comba-
to. procedo do squlvocos quo nüo
devem absolutamente modificar o
ponto de vista do governo yuan-
to 6. obrigação urgente dc prover.

com acerto e patriotismo, á Se-
tesa militar da Republica.-

Num momento de desabalada
competição armamenttsta em to-
do o mundo, 6 de estranhar que
a acquisicão, a titulo precário, de
seis pequenos vasos de guerra
para uma nação pacifista, como
o Brasil, seja causa de tanto
alarme. Todos os povos tSm o
direito de cuidar de sua «eguran
ça interna e externa, menos o
Brasil, que, apezar de Ja ter tido,
em varias phases de sua vida so-
berana, Incontestável superiorl-
dade militar, nunca abusou desse
prestigio para perturbar a tran-
qulllldade americana. °

Bata claro que os homens avl
sados de outras nações, que com-
prehendera bem nossos problemas
da hora presente, não pãdem
prestar apoio 4 these quesubor
dlna o exito da solidariedade con-
tlnental A permanência da nossa
Incapacidade para á repulsa de
qualquer aggressão atrevida num
século de guerras de conquistas e
de predomínio da força.

Não ê sob o peso da calamidade
de uma aventura bolllcosa contra
qualquer paiz vasto é desarmado,
que este reúne e adquire os ele-
mentos de repulsa accumulados
pacientemente, em tempo de paz,
por naçOes prudentes,

O exemplo da Argentina, nesse
particular, é eloqüente. Mia mo-
dernlza e fortalece a sua esqua-
dra, composta de unidades relati-
vãmente novas, sem os embaraços
das criticas ou desconfianças dos
paizes vizinhos. Nunca vimos
nesBa política previdente do um
governo amigo, intuito de rompi-
mento de equilíbrio ou de corri-
da armainentlsta.

Reivindicando, hoje, o mesmo
direito de proteger ae suas lon-
gas costas marítimas, o Brasil
não abre excepção no concerto
pacifista da America. Age, com
discreção e critério, num esmpo
em que o Intcrcaso da preserva-
ção da soberania lhe dft. liberdade
de Iniciativa. Não estft, elle obri-
gado a pedir licença fts demais
naçíes para se armar, nem deve
mudar do Altitude, em face de
certa opinião suspeita ou leviana
sobre a conveniência de sua ln-
capacidade bellica para grangéar
a boa estima dentro e ÍAra do
continente.

Felizmente, o bom senso naclo-
nal começa a reagir contra a li-
geireza dessa atoarda com o pro-
poslto conbccldo dc ImpSr norma
de condueta a um povo, que se
colloca no papel de unlco juiz das
necessidades de sua defesa.

Debates constltucionaes

Foi discutido hontem no Sena-
do um assumpto Interessante.
Queremos alludir A cobrança do
imposto de renda aos maglstra-
dos e aos funecionarios públicos
munlclpaes e estaduaes.

O procurador geral da Republl-
ca enviou aquella casa vários ac-
cordãos da Cflrte Suprema, opl-
nando pela Inconstituclonalidade
do dispositivo legal que autorizou
aquella cobrança.

Cabe agora ao Poder Coorde-
nador decretar a suspensão da-
quelle.".dteposltIvo, nos termos da
Constituição Federal. Se, porém,
não estiver de accordo com a dou-
trlna, ou, melhor, com a jurispru-
dencia da- !Côrte Suprema no to-
canto á matéria, o Senado man-
dará archivar a representação do
procurador geral, continuando a
COrte a julgar os casos em espe-
cie.

As oplniSes ali estão multo di-
vldldas. A commissão de Justiça,
em conversa, antes de sua ultima
reunião, manifestou-se contra a
cobrança Incriminada, achando
que a COrte Suprema estft com a
razão.

Outro é o pensamento, porém,
da commissão de Coordenação de
Poderes, cujo presidente, sr. Tho-
maz Lobo, ainda hontem oecupou
A tribuna para expôr seu ponto
de vista.

O sr. Cunha Mello, por seu tur»
no, fez um discurso de duas ho-
ras para demonstrar que os ma-
glstrados e os funecionarios es-
taduaes e munlclpaes jft desde a
Constituição de 1891 estavam
Isentos do referldo imposto.

A questão gira toda no sentido
de favorecer aos magistrados e
aos funecionarios municlpaes e
estaduaes. Dos funecionarios fe-
deraes, porém, ninguém se lem-
bra. Este paga e não bufa.

A Câmara e o Orçamento

As emendas ao Orçamento, no
segundo turno, entram em dis-
cussão, na Câmara, seguindo-se a
respectiva votação. Vem a pro-
poslto lembrar que ha multa col-
sa a esmiuçar, no trabalho dos
relatores. Regimentalmente é es-
sa a phase da elaboração orça-
mentarla em que se pude au-
gmentar a despesa. Entretanto,
não se pôde admittir o contrasen-
so da maré montante dos gastos
sem controle, quando jft a pro-
posta vinha desequilibrada, em
face dos recursos da Receita, ba-
seada cm estimativa de artificial
optimismo.

Assim, quando a Receita arre-
eudada em 1936 não ia além de
2.430 mil contos de réis, a pro-
posta estima-a tio limite forçado
de coroa de 3.030 mil contos. E'
uma previsão de augmento de ar-
recadação de quasl 20 %, Não se
pOde comprehender maior aitifi-
ciallsmo, na. concepção da futura
lol orçamentaria.

A Commissão do Finanças fe-
cliou os olhos a esse vicio de orl-
gem, o aggravou ainda mais a sl-
tuação, particularmente quanto &
tarefa dos relatores da Educação,
da Viação e da Agricultura. Mas
os desmandos, nos gastos, culml-
naram no primeiro Orçamento.

Será possivol quo a Câmara não
queira dedicar um pouco do seu
tonipo ao estudo dessa mina ad-
mlnistraliva, que assim ae annun-
cia?

t-flHiaçal

Exactamente como previramos:
ns chuvas transformaram em Ia-
maçai qs refúgios construídos na

praça Tiradentes. Até aqui nio
havia refúgios mas quem pi-ecí
sava tomar ali o seu bonde — <
confluem para o referldo ponto
quasi todas as linhas que servem
os bairros da parte norte da oi-
dade —-ficava sobre q asphalto,
Agora, além de ficar sob a chuva,
descansa os pês sobre a lama.

Uma de duas: se os refúgios
terão de ficar como estão, serft
preferível destruli-os, poupando
ao publico o lncommodo a que o
expuzeram com o melhoramento;
se a pavimentação é complemen-
to Indispensável da obra, 6 fa-
zel-a quanto antes.

De resto, os remendos da Light
na praça Tiradentes duram ha
dois ou tres mezes e ninguém sa-
be por onde passa ou onde para o
bonde que lhe serve. Até quando,
afinal?

Os trens eleotrlcos

Quando se Inauguraram os
trens electrlcos da Central, hou»
ve certo receio, allâs Infundado,
de quo passageiros menos èscru-
pulosos pudessem damnlfical-os,
cortando os assentos dos carros
ou rasblcando-lhos ás paredes,
como fazem os garotos nos muros
dft'cidade...

Foram até affixados pela Cen-
trâ.1 appellos ao publico, a quem
se attrlbuia o encargo de zelar
com carinho pelos trens electrl-
6os.

O publico soube corresponder a
esse appello.

E a Central?
Respondam os milhares de pas-

sageiros dos trens electrlcos, que
jft so sentem decepcionados com o
pouco caso da Central, que nem
sequer manda varrer os carros,
que trafegam ha Já um mez su-
Jos, cobertos de poeira e com as
vidradas em lastimável estado dc
conservação.

Lc! dos dois terços

A lei que estabeleceu a nado»
nallzação do trabalho, chamada
dós dois terços, nâo tem sido rl-
gorosamente cumprida. Ila sem-
pre um pretexto, invocado como
razão de ordem econômica ou
como apparente motivo de impôs-
slbllidade material, para protela»
çSes que de modo algum se ajus-
tam ao espirito do decreto 20.291,

As firmas e empresas, obriga»
das & observância da lei, allegam
tambem que ficam em embaraços
por terem necessidade do atten-
der a outras- ordonaçOes da legis-
lação social do paiz, notadamente
a lei que regula a dispensa de em-
pregados dando-lhes garantias
que egualmente não podem dei-
xar de ser cumpridas.

Estft. perto o prazo em que deve
ser iniciada a apresentação da re»
tação dos dois terços, nos termos
do supramenclonado decreto. Se
ha razl.es aeceitavels, que devam
ser tomadas em apreço, cumpre
ao governo, pelo seu órgão com-
pelente para o caso, ppnderal-as
convenientemente, sem prejuízo
das empresas, companhias ou fir-
mas obrigadas ao cumprimento da
lei dos dois terços, mas principal-
mente sem sacrificar o objectlvo
patriótico dá legislação.

A não ser assim, continuarão
as protelações, porquanto haverft
sempre pretexto para subteríu-
gios.

üsgi-co.menfó

O Mcxico foi de uma coi-tezia
excepcional quando nos offereceu
o bello monumento de Cuauhte-
moo, que sé acha erguido na 11-
gação da Avenida Oswaldo Cruz
com a praia do Flamengo. Que-
rendo tomar parte nas festas
commemoratlvas do Centenário
da Independência do Brasil, o
governo desse grande paiz amigo
mandou-nos uma embaixada ex-
traordlnarla, a qual nos trouxe o
esplendido trabalho de estatuarla,
que é, ao mesmo tempo, a glori-
ficação no Rio do glorioso herée
mexicano.

Em retribuição, annunclou-se
aqui offlclalmente que mandaria-
mos collocar na capital daquelle
paiz a estatua de Gonçalves Dias.
A noticia, logo transmitttda para
Ift, mereceu, como era d» esperar,
enorme divulgação. Trocaram-se
os cumprimentos diplomáticos. Os
poderes públicos do Mexico deter-
minaram logo que fosse esoolhl-
do o local e assentado o pedestal
onde deveria ser posta a figura
em bronze de Oonçalves Dias. E,
até hoje, os mexicanos aguardam
que o Brasil se desobrigue do
compromisso assumido. Uma de»
cepção!

Quando agora, na Camai-a, o
sr. Godofredo Vianna fez essa re»
velação, raros foram os deputados
que ficaram Impressionados.

i_' demais...

O problema dos esgotos no Rio
eterniza-se, porque Infelizmente
até elle estft na dependência dt-
recta do cambio e da conversão
da moeda. Emquanto tivermos
que pagar em dinheiro para ser
convertido em libras esse serviço
publico, estará, elle fatalmente sa-
criticado, lnpedldo de expandir-
se, e com Isso a população oon-
demnada a viver sem hygiene.
Basta dizer que foi ainda o ml-
nistro Francisco Sfi. quem assl-
gnou o contrato de ampliação da
rodo dc esgotos, cujo registro o
Tribunal de Contas negou, não
se havendo dado, atê hoje, solu-
ção ao caso!.,.

Ainda agora, a Câmara dos
Deputados agita-se, tendo sua
Commissão de Finanças discutido
um projecto que manda annullar
o acto do Poder Legislativo de-
terminando o registro dú Contrato
da City. A Constituição foi cer-
tamente infeliz quando deu ao
Legislativo poderes para annullar
decisões do Tribunal de Contas.
A Constituinte ainda acreditava
qua o Poder Legislativo fosse a
nação! Realmente, a Câmara jft
obrigou o povo a engulir o con-
trato para abastecimento dágua e
lho quer ImpOr o da City Impro»
vements. E' demais...

Cada vez peor
Por uma., coincidência que

devemos assignalar, quasi na
mesma hora eram conhecidos
tres factos relacionados com a
politica econômica do café : o
regresso do sr. Souza Costa,
o mais graduado executor des-
sa politica, como ministro da
Fazenda, a installação da
Conferência de Havana e a
publicação de dados estatisti-
cos contristadores sobre a si-
tuação do nosso principal ar-
tigo de exportação. A chega-
da do ministro certamente in-
fluirá para qualquer iniciati-
va de urgência, com referencia
aos facto» constatados no mer-
eado de café e para os quaes
as classes interessadas tem
chamado a attenção do gover-
no federal, de vez que só a
este compete agir no sentido
de prevenir maiores desastres.

Os tres portos brasileiros
que'- exportam maior volume
de café registram saidas de
uma precariedade impressio-
nante, talvez sem precedentes,
no mez proximo findo, em re-
gra o de maiores embarques.
Em cifras, que não illudem,
nem admittem réplicas que
não sejam cifras, foi o seguin-
te o movimento da exporta-
ção, respectivamente em San-
tos, Rio e Victoria : 465.519,
98.925 e 84.717 saccas. A
sorrima dessas parcellas não
attinge 700.000 saccas. To-
mando-se a média de julho e
nntltiplicando-a por 12, o to-
tal será mais ou menos de
8.000.000 de saccas. Só isso,
para a exportação de um paiz
que ainda é o maior produetor
e que tem a preterição de im-
pôr aos seus concorrentes o
equilíbrio do mercado exte-
rior, regulando o consumo e
estabelecendo preços unifor-
mes para a mercadoria de to-
das as procedências ?

Ainda ha dias foi publicada
uma nota official, aliás op-
portuna e necessária apenas
como contradita a insinuações
intempestivas do ministro da
Agricultura, segundo a qual o
governo não cogitava de mo-
di ficar as diréctrizes da pre-
tensa defesa do café. Essa af-
firmação implicitamente deixa
ver que, para o governo, sejam
quaes tenham sido ou possam
ser as conseqüências das refe-
ridas diréctrizes, ellas não se-
rão alteradas, principalmente
por serem adoptadas em vir-
tude das resoluções do ultimo
Convênio Caféeiro.

Preliminarmente, isso não
constitúe motivo de peso ou
inamovlvel pára obstar medi-
das.de emergência julgadas de
imminente applicação, visando
prevenir males mais graves.
Os Convênios podem ser con-
vocados quando o governo en-
tender e só as circumstancias
prementes, que se apresenta-
rem, como incontestavelmente
acontece agora, determinarão
a iniciativa. Por outro lado,
esses conclavcs apenas homo-
logam, ems verdade, as delibe-
rações governamentaes pré-
viamente tomadas. O que é
facto, desgraçadamente veri-
ficavej pelos menos versados
em assumptos de café, é que
a situação já não comporta
palliativos, nem estes podem
solucionar um problema que
exige remédios enérgicos, de
effeitos immediatos.

Quando se quer julgar das
condições em que se encontra
a exportação de café do paiz,
basta um exame suecinto do
movimento do porto de San-
tos, põr onde sae o maior vo-
lume da nossa mercadoria
ouro. E teremos a ingenui-
dade de admittir ou acreditar
que no exterior, nos graçdes
centros de consumo, entre os
que operam em nome dos con-
correntes do Brasil, no seio
desse próprio conclave de Ha-
vana, desconhecem a situação
precarissima do café brasilei-
ro ? Se na Conferência de
Bogotá, automaticamente an-
nullada pela attitude da Co-
lombia, estávamos em situa-
ção desfavorável para entrar
em debate e conseguir adhe-
sões de pedra e cal, em torno
da . politica mundial do café,
peores serão, a nosso ver, as
credenciaes de que se poderia
valer agora o Brasil em Ha-
vana. Se a par de nossos er-
ros, causas de desastres tre-
mendos que nos trouxeram á
situação em que nos encontra-
mos, advierem lá fora, nos
conclaves realizados mais por
influencia do Brasil, fracassos
sobre fracassos, a "doença"
econômica do café ficará cada
vez mais aggravada e mais re-
belde aos processos de cura.

Não é sem razão, portanto,
que registramos a coincidência
supramencionada. O ministro
da Fazenda vem do mais im-
portanle centro de consumo do
café brasileiro e provavelmcn-
te deve ter concluído "in sittt",
não apenas impressões vagas,
mas a certeza de que alguma
coisa será necessário fazer
para evitar o desastre final c
irremediável. O sr. Souza
Costa não precisava, aliás, ter
ido aos Estados Unidos para

üma verificação dessa ordem,
porquanto foi de sua boca que
ha mezes as classes interes-
sadas ouviram uma phrase sa-
cramental: "precisamos ex-
portar .muito e vender muito".
Ora, de então para cá tem
acontecido exactamente o con-
trario. E as cifras relativas
ao declínio notável da expor-
tação dispensam outros do-
cumentos de prova.

Para irmos com essa triste
folha corrida á Conferência de
Havana, seria preferível, por
mais acertado, que a deixas-
semos funecionar á nossa rc-
velia. Podemos, porém, fe-
char este commentario com
mais algumas ponderações ca-
biveis t inspiradas em tele-
grammas hontem divulgados,
sobre o que oceorre em Ha-
vana.

Tanto quanto possível, por
serem, em regra, deficientes ou
exageradas as informações te-
legraphicas sobre Conferen-
cias Internacionaes, são já co-
nhecidos os pontos essenciaes
do programma brasileiro na
Crnferencia Pan - Americana
do Café, reunida naquella ei-
dade. E as declarações attri-
buidas ao sr. Eurico Pcntea-
do, representante do Brasil,
confirmam o referido pro-
gramma. Em relação ao que
o nosso paiz pleiteia, veremos
como serão as decisões finaes.
Nas declarações feitas á Uni-
ted Press, pelo deleg?do bra-
sileiro ha, porém, um trecho
que deve ser, desde logo, posto
em relevo.

E'este:
"O Brasil considera que o

primeiro anno de cooperação
cafeeira entre os paizes produ-
ctores pan-americanos, foi um
anno de experiência e que esta
conferência estudará agora as
causas que determinaram o
não-cutnprimento de algumas
resoluções adoptadas na Con-
ferencia de Bogotá, no anno
passado."

Ora, officialmente — de-
vem ser consideradas officiaes
as palavras do representante
do D. N. C. nos Estados
Unidos — é a primeira vez
que se allude ao fracasso da
Conferência de Bogotá. E,
desde que não foram cumpri-
das as decisões dessa Confe-
rencia, não nos parece que
competisse á que se reúne actu-
almentc em Havana estudar as
causas do não cumprimento.
Em Bogotá não houve apenas
um entendimento preliminar
para ulteriores ajustes. Fe-
chou-se um accordo, cujas
cláusulas foram officialmente
publicadas pelos paizes inte-
ressados, ou melhor, consorcia-.
dos num pacto ou modus vi-
vendi para a defesa commer-
ciai do café.

Que confiança poderia ins-
pirar qualquer outro accordo,
ainda que as partes interessa-
das acceitassem agora, como
acceitaram em Bogotá, as pro-
postas do Brasil ? A pergun-
ta é opportunissima e fazemos
questão de que fique registra-
da. A Conferência de Ha-
vana apenas iniciou os seus
trabalhos. Esperemos mais um
pouco. O nosso ponto de vis-
ta continua a ser o mesmo.
Dentro de poucos dias ou
de poucas horas, saberemos
se ha razões para considera-
ções novas...

; Banco Boavista I
Depósitos — Cauçfles

Descontos.

Rua 1." de Março, 47 S
Avenida Rio Branco, 137 j
Rua Siqueira Campos, 23 ;
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Mal sem remédio

A lei de reajustamcnfo eco-
nomico, com o seu caracter de
providencia revolucionaria, foi
um dos peores actos do governo
provisório. Fundada na allegação
de que era preciso restltulr A la-
voura o que desta havia sido ar-
rançado pelo monopólio cambial,
a verdade 6 que seus benefícios
«0 alcançaram uma parte, mini-
ma, pôde-se dizer, de lavradores,
pois quem delia mais ee locuplo-
tou foram os. banoos que tinham
em suas respectivas carteira» hy-
pothecas de clientes insolvaveis.
Eram operaçCes realizadas pelos
que não souberam manter-se den-
tro de suas própria» possibillda-
des, atlrando-se aos m&o» nego-
cios decorrentes das aventuras a
que se deixaram arrastar. Os la-
vradores que supportaram a cri-
se, restringindo gastos e fazendo
sacrifícios, esses nada lucraram.
A Íoi selecclonava, amparando, os
quo abusavam do credito. Para a
execução delia, não se calculou,
ao certo, até hoje, quanto será in-
dispensável ao Thesouro despen-
der. As apólices emittidas inun-
ilaram o mercado. E cada ver.
mais, no orçamento da União,
cresce a cifra das dotações para
pagamento dos Juros. Alguns
bancos, notadamente os tle São
Paulo, nunca Imaginaram ganhar
tanto dinheiro ft custa do contri-
bulnte esgotado.

Agora, anda na Câmara dos
Deputados o projecto quo Intro-
duz diversas modificações nesse
famoso reajustamento pre-constl-
tucional. Prevalecerá a lei dia»
ciiclonarla com os seus absurdos
e suas funestas conseqüências?
Na Commissão de Constituição e

Justiça entendeu-se que slm.ls
to 6 quo ainda era cila appllca-
vel. Mas nâo se explanaram as
razões verdadeiras, declarando-se
logo quo o mal, de tão grande
quo era, se tomftra Irremediável
Preferlu-se ladear a questão, ad
mlttlndo-se a revisão dos proces
sos de restituição, uma vez que as
dedsOes sobre os mesmos exara-
das pelo órgão creado não tem
força de coisa,julgada,

O reajustamento, Infelizmente;
jftmals acabará. Pelo menos, até
o dia em qua o Thesouro for
compellldo a confessar que não
lia mais dinheiro, nem tomador
para seu» títulos...

Omfru de sangue

O sangue continua a jorrar, cm
ondas crescentes, na Rússia ver-
malha. Novas execuções acabam
de ser noticiadas, com o accrescl-
mo de prlsOes em massa de ele-
mento» até então considerados
fiei» ft dlctadura feroz enthronl-
zada no Kremlin.

Jft nSo cabe ft burguczla a par-
te mal» dolorosa na contribuição
dlarla de victlma» exigida pelo
Moloch Insaciável do bolchevts-
mo.

A'» execuçBes de Piatakov, Su-
mlnov, Malychev, Llfshltz e An-
tonov seguiram-se as de mil e
oitocentos funecionarios de dlffe-
rente» categorias.

O commlssario de Commercio
Rostngolz acha-se preso, aguar-
dando a decisão fatal da justiça
marxista. Na mesma situação en-
contram-se Tomanov, represen-
tante commercial dos Soviets em
Paris e ex-consul em Bilbao;
Osersky e Oullanov, representan-
tes commerclaes respectivamente
ein Londres e Vlenna; Rablnovl-
tch, Kroumlne, Statklne e mais
conto e oitenta funecionarios do
mesmo departamento administra-
tivo dos Soviets.

Não é melhor a sorte da diplo-
macia marxista. Karakaw, embai-
xador na Turquia, estft nas mas-
morras de Lublanka, onde so en-
contram tambem Astakhov, an-
tigo embaixador na Inglaterra;
Stern, Forsteln, Uchlakov e mais
cento • clncoenta diplomata». O
famoso Marcello Moysés Rosen-
berg, embaixador dos Sovlet» na
Hespanha, paga no cárcere os de-
sastres das milícias da Frente Po-
pular. Jft, se annuncla tambem que
Sokollne e Malsky, representan-
tes dos Soviets em Londres e Ge-
nebra, não voltarão apôs as ferias
de setembro ao» postos que oc-
o ti pam.

A poda no exercito vermelho
não é menos dura. O numero de
generae» e officiaes de outras pa-
tente» inferiores executados, nes-
tes dois ultimo» mezes, é de dois
mil. Acham-se detidos A espera
de julgamento final quinhentos
officiaes, inclusive o almirante
Victorov e os generae» Mironov,
Smagulne, Rakov, Toposkov, Pa-
lozov e Hamkov.

A quota de sacrifício da pro-
prla Tcheka não é menor. Além
do perverso Jagoda, estão encar-
cerados o seu adjunto Agranov,
instrumento de Nlcolau ¦ Iegor,
executor de Touklmtchevsky c
mais sete generaes. Trezentos
tcheklstas graduados, taes como
Katzenelson, Stoutsky, Soskine,
Leple.vsky, Beletsky e Kotov e
milhares de funecionarios suba]-
ternos soffrem egual sorte. Mui-
tos tSm desapparecldo das prl-
s6e».

O próprio Ianovitch, guarda
pessoal de Stalin, estft aferrolha-
do ft espera do destino que lhe
convém.

f
Duas mil execuções em dois

mezes, segundo as estatísticas so-
vietlcas. Na verdade, as victimas
sobem ao triplo. Nas ultimas se-
manas, a mesma cifra foi multo
augmentada com varias hecatom-
bes de trotzklstas, em cujo nume-
ro figuram Jovens de menos dc
vinte annos.

Depois do assalto...

A caça aos cartórios foi uma
novidade que appareceu com a re-
volução de 1930. Quem dispunha
de bons padrinhos, logo depois de
21 do outubro de 1930, com lenço
vermelho ao pescoço, Invocava
servlçoB e apontava o serventuário
de justiça que lhe devia ceder o
logar, A demissão e a nomeação
não tardavam. Assim se ,fez mui-
ta violência e muita Injustiça...

Um movimento de reacção na
opinião publica surgiu com a
constltuclonallzação do paiz, exi-
glndo reparação aos que soffre-
ram a Investida Interesselra, co-
nheolda como "o assalto aos car-
torlos".

Teve o govorno de agir. Na
Impossibilidade de despedir seus
amigos de hontem, forçando-os a
restltulr ao» legítimos donos o que
lhes pertencia, pediu ao Poder
Legislativo o desdobramento de
cargos de Justiça: avaliadores,
escrivães e tabelliães.

Nada menos de dezoito novos
ofticios foram creados. Mas, aln-
da assim, eram poucos para con-
tentar a» victimas, em numero de
vinte duas ou vinte e tres...

A» suggestões mais disparata-
da» estão a apparecer, evidente-
mente não apenas com o propo-
sito de collocar a» victlma» do
pretenso enthusiasmo da primei-
ra hora, mas com O Interesso do
arranjar cargo rendoso.

Quatro registros do commercio,
o que eqüivale dizer a extincção
das Juntas Commerciaes, estão
pedidos ao Poder Legislativo. E,
como se tonto não bastasse, hou-
ve quem se lembrasse na Câmara
dos Deputados da creação de car-
torlos para registro de notas pro»
mlssorlas, pagando as de valor
inferior a 60u» o registro do 2J000
o ns de valor superior a 600$ o
registro de 3?000. Uma mina ren-
dosíssllha!

Os candidatos não serão poucos,
se o bom-senso não a»conselIiar o
abandono Integral dessas desas-
tvadas Iniciativas, que, no presup-
posto de reparar direitos, visam
om verdade premiar dedicações e
satisfazer appetltes do co vadores
do bpns e pplpuflos empregos... .

PODER LEGISLATIVO
Gamara dos Deputados

O sr. T-engruber Filho animou
os. trabalhos dando-lhes colorido
politico com as suas rcvcla-çOes.
O deputado fluminense lera cal-
mamento o manifesto do almiran-
to Prptogçnes Guimarães, deolu-
rando sua, attltudo de neutralida-
do no desenvolvimento da campa-
nha presidencial, E, ao concluir,
estranhou quo os demal» govor-
nadores tivessem seguido caml-
nho oppoeto, mi nlfestando «ua
solidariedade no» candidatos. O
sr. Baptlsta Lusardo provoca n
tempestade, no recinto. Pergun-
ta so o orador cortou aquella ca-
rapuça para as cabeça» dos srs.
Armando de Salles e Flores da
Cunha.

Num instante, o recinto ae en-
cachoeira num "entrevero" de
aparte», O sr Lengruber procura
exaltar a figura do sr. Armando
dé Salles, lembrando o seu gesto,
renunciando o governo de São
Paulo, para candidatar-se. Dia:

— Foi uma prova de coragem
cívica.

O sr. Acurei* Torre» pergunta
ao rartor se .podia nm governador,
om face da Constituição, dlspu-
tar a presidência no exercicio do
cargo, se teria podido o sr. Sal-
les ser candidato, se não tivesse
renunciado até antes de t de Ja-
nelro. O sr. Lengruber faz-se de
desentendido.

O sr. Lusardo ainda provoca,
com outro aparte, nova tempe»-
tade.. Diz que quem não queria
a suecessão, em certa altura, era
o sr. Salles. O sr. Aurellano Lei-
te considera aquillo uma audácia
de afflrmação.

O ambiente torna-se tumultuo-
so. Falam a um sõ tempo os srs.
Lusardo, Pereira Lima, Amaral
Peixoto, Martins Vera», Souza
Leão, Prado Kelly e outros.

Agora é o sr. Pereira Lima
quem faz uma revelação sensa-
clonal. Diz que foi o próprio se-
nhor Lusardo quem aconselhou o
si\ Armando Salles a renunciar.
O sr. Lusardo promette esclare-
cer a seu tempo o caso da pro-
posta da prorogação dos manda-
tos.

Como o sr. Lengruber Insistisse
em dizer que condemnava a in-
torvenção dos governantes nas
eleições pnra a sua suecessão,
evocou o gr. Abelardo Marinho a
historia recente da eleição do go-
vernodor du Estado do Rio, quan-
do o sr. Lengruber contou com o
ministro Vicente Rfto em favor do
sou candidato.

O sr. Lengruber conclue num
ambiento agitado.

E ê logo succcdldo, na tribuna,
pelo sr. Prado Kelly, que elogia
o . manifesto do almirante Proto-
genes, jft correndo a sessão cal-
ma..

*
Antes de passar-so ft ordem do

dia, são approvados alguns re-
querimentos: um voto de saúda-
de, em memória do general Ti-
but-oio, sobre cuja personalidade
falam os srs. Xavier de Oliveira
c Pedro Calmon; e um voto de
pezãr pelo fallecimento do enge-
nheiro bahiano Francisco de Sou-
za. Ainda são approvados votos
de congratulações pelo registro
do 110° anniversario da fundação
dos curso» jurídicos, no Brasir, e
pela passagem da data nacional
do Equador.

*
Na ordem do dia, foi mantido o

veto .parcial ao projecto dispondo
sobre o concurso pura o magia-
torio superior, sendo em seguida
approvados. os projecto» — appro-
vando. o acto da convenção inter-
nacional para o emprego da ra-
dlo-dltfusão no .interesso da paz;
dando credito liara pagar diffe-
rença de vencimentos ao enfer-
meiro da secretaria da Câmara; e
autorizando a compra de immo-
veis no Paraná.

*
O fim dc sessão foi consagrado

ao debate do parecer da Commis-
são de Tomada de Contas appro»
vando as contas do governo. Fa-
lou o relator, sr. Moraes Júnior.

*
No expediente, foi lida uma

mensagem pedindo autorização
para a venda do predio em quê
se encontra installado no Labora-
torio Chimico-Pharmaceutico MI-
lltar, avaliado em 2.500 conto»,
para, com o produeto de venda,
proceder-se ft Installação mais
conveniente do serviço.

Senado
A sessão foi longa e muito agi-

tada. ò expediente constou de
um officio do ministro da Fazen-
da conimunicaudo haver reassu-
mido o exercício dó seu cargo e
de mais dois officlos do ministro
da Marinha, sobre casos de bi-
tributação. Pelo primeiro, verifl-
cn-so que a municipalidade de
Tubarão, no Estado de Santa Ca-
tharina, se soecorre do texto do
art. 13, § 2», n. 1 da Constituição
Federal para cobrar imposto de
licença das embarcações matri-
culadas naquelle posto e que a
agencia local da Capitania dos
Portos, para arrecadar o mesmo
tributo, vale-se do pwagrapho
unlco do art- 262 do Regulamen»
to approvado pelo decroto n. 220-
A, de 3 de Julho de 1935, oceorren-
do, pois, um caso manifesto de bl-
tributação.

Pelo segundo officio, opura-se
que o governo de Matto Grosso
determinou, por decreto, que ne-
íilmma embarcação poderia sair
dos portos do Estado sem estar
devidamente desembaraçada pelasestações fiscaes, aob pena de mui-
ta de 1:000» a 2:000$. Oceorre
porém, que tal exigência colllde
com o disposto no art. 149 do ro-
gulamento da» Capitanias de Por-
to», mandado executar pelo de-
creto n. 220-A, de 3 de junho de
1935, commettendo a repartições
federaes aquella formalidade. Ha,
pois, uma dupla incidência de lm-
postos, para a obtenção do "pas-
se" para as embarcações que de-
vam sair dos porto» do Estado
de Matto Grosso.

Não tendo havido quem qulz»»-sa usar da palavra, p»saou-se lm-
medlatamente ft ordem do dia.

*
A primeira matéria era o pare-cer da commissão de Coordenação

de Poderes opinando pelo ardil-
vumento da representação do» ma-
sistrados de São Paulo, relativa-
mente ft cobrança, pela União,
do imposto do ronda sobre seus
vencimentos.

Ao annunclal-a, o presidente de-
clarou que havia aobre a mesa.
uma emenda apresentada pelo sr.
Cunha Mello e outros, declarando
inconstitucional o dispositivo do
lei no qual o fisco se baseava pa-ra proceder 4 cobrança incrimi-
nada.

O orador que abriu o debate
sobro o assumpto foi o sr. Nero
Macedo. Disse que o imposto cm
causa estava sondo muito bein
cobrado, pois a Constituição não
isentava delle os magistrados,
nom. os funccionario» municlpaes
e estaduaes. A elel fundamentai
era multo clara no particular. Lô
vária» opiniões do juristas t to»
clínicos fiscaes sobre a questão
o, multo aparteado pelos srs.
Cunha Mello e Alcântara Macha-
do. conclue declarando»se de in-
telro accordo com o parecer e con-
ira a emende, do-sr. Cunha Mello.

Seguiu-se com n palavra n M.
Tlioma__ Lol». Explicou, pi-lmcl.
ramenteporque a cóminlssão »u>j.
xou de estudar o mérito da mate-
via. dizendo que observará. Il0
caso, o disposto no regimento. .\
sogulr, declarou que iião havia,
no processo em dobat<\ nenhuma
certidão .do accordtios da Corte
-.uprenia considerando iiiòonstl-
tucional a cobrança nue se quo-
ria evitar. Prosfagulndo, faz lar-
ga» considerações a l-tifelielto Ax
Iniciativa de que tora uni d»»« ri».»
latores. entretendo»se, por vezes
eni veheriietites dialogo», ora coni
o sr. Alcântara Machado, ora eom

o sr. Cunha Mollo. Affirmoii
que a commissão manteria ?<.v
pnrecor pelo'archivamento »•],-, v..
preeentação. No tocanto á. emen»
da do sr. Cunha Mello, firliou-n
improcedente, admlrando-so da
mesa a ter recebido. Ella pro.
curava emendar apenas a conclu-
são do parecer, mantendo, entre-
tanto, seu» fundamentos, o qua
lhe parecia absurdo. Levantava,
nesse sentido, uma questão »!.. or»
dem, para saber »e era t»o_siv»!l
alterar a» conclusões de um pare-
cer por melo de emenda... delxan-
do-se Intactos os sous fundainen»
tos?

O presidente resolveu que sim,
que o parecer, sendo uma propo»
»ição como qualquer outra, estava
sujeito a ser emendado.

O sr. Lobo fala outra vez pelaordem, lamentando discordar do
presidente. Oecupa a tribuna, dc
pois, o sr. Alcântara Machado, qm>fa» um discurso rápido contra o
parecer, travando violento dialogo
com o »r. Lobo.

Acha o sr. Alcântara que a. A»»
soeiação dos Magistrados do são
Paulo tem Idoneidade pniu so dj.
i-Igir ao Senado e conclue que n
commissão o que quer é procres»
tinar a solução de um raso eni
que o paiz inteiro 6 Interessado.

Falou, depois o sr. Cunlia Mol-
Io. durante quasl duos horai,, porvezes se exaltando cm dialogo
com os srs. Flavlo Guimarães,
Nero Macedo e Du.arte Lima.

Fez o estudo do Imposto de ren-
da em diversos paizes. Examinou
o art- 10 da Constituiijão Federai,
citando João Barbalho, Arlstldes
Milton, Araújo Castro, Carlos Ma-
ximillano, Aurelino Leal, Amaro
Cavalcanti. Estudou a Jurispru»
dencla do Supremo Tribunal Fi»
deral desde 1918, citando diversas
decisões proferidas pela Cflrto Su-
prema, JS. na vigência da Consti-
tuição de 1934.

Salientou que o sr. Carlos Ma-
ximillano, professor, ministro i\
Justiça, procurador geral da H«»
publica e ministro da OJrto Su»
prema, â. vieta da Constituição il«
1S91 e 1934, sempre havia susten-
tado a üieontltuclonalldnde do (m-
posto âe renda sobre vtuiclnierifos
dos funecionarios estaduaes e mu-
nlelpaes."B concluiu declarando qu? man»
tinha sua emenda ao parecer.

Discursou, ainda, o sr. Villas
Bflas, a favor do archivamento
pedido pela commissão do Coorde-
nação.

Pouco antes áa» 6 horas da tar»
de, o presidente deu por encerra,
da a discussão do parecer e d.i
«mmenda do sr. Cunha Mellc,

bem como de uma sub-emenda A<
sr. Alcântara Machado, enviando
toda a papelada a conimlssão ili-
Coordenação, para se manifestai
sobro as alterações propostas.

mTASDIARlAS
Agencias municlpaes de

estatística
Um do» problemas prinelpaei.ou melhor, o problema básico daestatística brasileira consiste na

organização de um systema effi-
ciente de collecta das InformaçSes
primarias, (arrolamentos, cadas-
tros, etc), que são, por assim
dizer, a matéria prima de que _e
extráe ou de que se deverá es-trair o material de elaboração deinformações quantitativas cada
dia mais imprescindíveis ao cn»
nheclmento objectivo da situação
do paiz e á boa administração do»
negocio» públicos. Na Convença»
Nacional de Estatística, q-.ie tiireuniu em agosto de 1930 nesli
cidade, ficou assentado que M
governo» estaduaes fariam todo-i
os esforço» afim de que fossem
creadas e filiadas ao Instituto Kc-
clonal de Estatística, em todos o.
municípios, agencias do estatisti-
ca, As quaes seriam concedida*
todas as facilidades de que elia<
viessem a necessitar para o bow
cumprimento da Importante tan-
fa a seu cargo.

Em que consiste, porém, essn
tarefa? Na representação que en-
Vlou ao presidente da Republica
a respeito da dotação orçamen»
taria do Instituto Nacional de Es»
tatiatlea, disse o ministro Mate-
du Soares, presidente do I.N.E.:"Jâ estA definitivamente identifi»
cada como causa principal da de»
flclencla, antes Invencível, dos
serviços estatísticos da União, a
grande extensão territorial dc
Brasil. Devendo a grande maio-
t'Ia, senão a totalidade dos levan-
tamento» estatístico», ser proce-dida, para que os resultado» me»
reçam realmente fé, por melo de
acção pessoal directa dos agentes
collectores, — sem a oxlstencla
do Instituto, iiob moldes federa-
tivo» om que foi creado, as re»
partições de estatística da Uniâc
sô poderiam dar cabal desemiie»
nho fts suas actlvidades se dis-
puzessem de unia delegacia espe-
ciai em cada Estado o de agen-
te» remunerados em cada muni-
cipio."

Ora, graça» ft existência do Ins-
tltuto Nacional de Estatística.
tão reallstlcamente concebido em
molde»' federativo», tem hoje k
estatística brasileira, como allcer-
ne», a» agencias municlpaes, quf,"dispersas por todo o paiz, func-
clonando como cellulas collectora»
de Informações primarias", po-
rém, "mantida» pela» Prefeitura?
e engrenadas direetamente com
a» repartições reglonaes", no di-
zer de Benedlcto Silva, permlttem
seja executado esso serviço baal-
co com um mínimo de ônus e
um máximo de segurança e uni»
formldade, nas condições peculla-
rea do Brasil. Jft »e acham ins-
talladas presentemente, atravi.fi de
toda a extensão do noaso terri-
torio, mais do 1.050 ngenclni"
municipaes de estatística, senJu
de esperar quo dentro d», mala
alguns mozes esso numero ««
eleve a 1.400.

Podo-se avaliar, desde JS, o a')>
isso representa para. o apertei-
çoamento do nossos serviços esta»
Jlstlcos, embora os cffclliis beno-
flcos desse linmonso esforço ^
venham a tornar-se patentes par"
o grande publico no fim de »'•
guns annos. Não se trata, porto
de um empreliendimento de fiii»*
lldade Immediata, o sim dc alcan»
ce duradouro. As agen.i;is milW"
cipaes dê estatístico, nlé.-n <}"¦
constituírem o fuiiiíftmeilto r-(
unia construcção admlnistraliv*
do mais alio Interesse naclonW
offerecem um exemplo rlní{utor
em nosso paiz da nccçflsii.ude_<i
da efficacla de uma ínopelfoü»1]
Intima, permanente c lutelllgei!»ú
da União. Estados e _»lunl'.ll'»W»
na resolução dos grande;, prol»"
mas brasileiros,

Urbano C. ncrqiií
6«ftw^Wfty'-"y»w»g5?sii'_''»f-^ wK&*tt^:-x#'^tAt*Mw.-tir<,X',> me
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0 arrendamento dos contra-torpedeiros

americanos provoca interesse mundial

L

OS COMMENTARIOS ARGENTI-
NOS TRANSCRIPTOS EM

WASHINGTON

W1.ihin.7fo... Jl (TJ. P.) — 0
"Washington Post" publica -um
artigo na primeira pagina, no
qual aprecia a situação creada em
torno do projecto de arrendamen-
to ilo destroyers ao Brasil, e ac-
aentua os commentarios desfavo-
raveis tecidos pela Imprensa ar-
gentina.

NO CHILE OS COMMENTARIOS
SAO FAVORÁVEIS

.Sim'«.«o, 11 (U. P.) — Tanto
u imprensa como os circulos na-
vaes chilenos commentam favo-
melmente a proposta dos Esta-
dos Unidos de arrendar os seus
destroyers nue jft. tenham ultra-
•vi.*: ado o limite do exercício aos
paizes latino-americanos.

o órgão officloso "La Naclon"
lona francamente o plano, escre-
vendo: "Ninguém deve tomar co-
mo uma ameaça o facto do pode-
rem os paizes americanos que o
desejarem acerescer as suas re-
livradas forças navaes com uma
oi varias dessas pequenas unida-
rlis, quo servirão para trona-
mento."A America jâ, demonstrou ao
mundo, de modo positivo, que ê
guiada unicamente por propósitos
de paz e trabalho. A Iniciativa
tomada pelos Estados Unidos pa-
vcce-nos de grande Importância
para a solidariedade americana, e
deede logo seria bem interpretado
pelo povo do Chile, que considera
a republica do norte como uma
firme e sincera amiga, a qual por
sua vez pôde contar com a recl-
procidade desses sentimentos", O
referido jornal considera ainda o
projecto como uma continuação
do espirito da Conferência de
Buenos Aires.

"El Mercúrio" tambem se ma-
nlfesta a favor, .declarando:

"Sob qualquer aspecto por quo
encaremos a moção de arrenda-
mento dos destroyers americanos,
mesnio versando sobre elementos
belllcos, não comporta interpreta-
ções falsas, nem esconde segun»
das Intenções. Não constltue uma
ameaça para ninguém; mas, pelo
contrario, é um gesto amistoso
daquella republica para com as
suas Irmãs",

O "Dlarlo Illustrado" exalta o
projecto como "um claro Indicio
da bda vontade do governo ame-
rlcano para com os paizes deBte
continente".

O jornal nacionalista e quasi
fascista "La Aurora" diz que o
projecto causou espanto e alarma,
acerescentando: "Nesta America
Latina, sacudida pelos freqüentes
abalos do imperialismo yankee,
unia iniciativa desta natureza dft
causa aos mais diversos conimen-
tarios e â3 mais estranhas suppo-
siçõés".

Depois de reconhecer que o pre-
«Mente Roosevelt abandonou o
imperialismo do seus predecesso-
ves, o mesmo jornal diz que a
proposta é simplesmente um me-
tliodo econômico das naçOes la-
Hno-americanas trenarem as suas
tripulações de guerra, lamentando
que a Imprensa argentina tenha
criticado prematuramente o pro-
jecto.

Os círculos navaes chilenos ma-
nifestam a opinião de que seria
preferível arrendar um cruzador
cm vez de destroyers porque mti
cruzador se adaptaria melhor aos
pxecicios da maruja O embaixa-
dor dos Estados Unidos nesta ca-
pitai visitou roje a Casa de Ia Mo-
ueda, acreditando-se que a sua
visita se prendeu ao caso do ar-
rendamento dos destroyers,

XO JAPÃO NADA QUIZER AM
DIZER

Toldo, 11 (TJ. P.) — As auto-
rldades apezar de Insistentemente
abordadas, mantêm-se atê agora,
Irreductlvels no seu propósito de
não fazer commentarlo algum so-
lire o projectado arrendamento de
destroyers americanos ao Bra-
sll.

-\ LIGA FEMININA INTERNA-
CIONAL PRC-PAZ E Ll»

EERDADE AGE

Washington, 11 (Ilarry H.
Fronte, da United Press) — A
resposta dada pelo sr. Cordell
Hull íi presidente da Liga Fenil-
nina Internacional Prô-Paz e LI
berdade, argumenta que a coope
ração amigável com o Brasil em
certos assumptos navaes, de modu
algum vem feiir os altos Ideacs
«lo ptiz quo constantemente nu
trem os Estados Unidos.

O referido docuriiento obtido
exclusivamente pela United Press
respondo á interpellação feita por
Missus Hanna Clothera Hull, pre-
sidente da Liga, relativa á poli-
tlca de áiixlllar-se o Brasil na
construcção de destroyers, ado-
piada piopositalmente para que,
fim troca desse auxilio, o Bia-
sil comprarão material de guerra
nos Estados Unidos.

A carta do secretario do De-
partamento de Estado está redl-
Sida integralmente nos seguintes
termos:

"Prezada Mis. I-líill, — Recebi
e 11 com o máximo interesse a
vossa carta do 9 de julho, ultimo,
na qual vos referis fis notícias
«ine surgiram na Imprensa,, sobre
auxiüos a serem prestados pelo
Departamento Naval ao governo
brasileiro em connexão com al-
gumas construcções navaes na-
«mello paiz.

Accrescentaes que se e.süis no-
Meias são verdadeiras, desejarlols
formular um protesto, porquanto.
Ia! attitude deste governo, pare-
cerla produzir o effeito de estimu-
lar os governos estrangeiros a
augmontãrem os' seus armnmen-
tos e de encorajar os fabricantes
americanos de munições.

Tendo eu mesmo tido oceasião
rie ler as noticias da imprensa a
quo alludls, e tendo verificado o
caracter confuso de algumas dei-
ias, sinto-me satisfeito pela ex-
eoljente opportunidade que se me
depara, de poder explicar os fa-
cios do maneira mais acurada.

Podeis ficar certa, que este go-
verno não lem a menor Intenção
ilo estimular nações estrangeiras
aaugmeritar o seu poder belllco
ou a participar de unia corrida
nrmainentista, nue seriu um ver-
tlãtieirò suicídio.

Pelo contrario, todos os esfor-
ços estão sendo empregados por
este governo e, especialmente pe-
lo Departamento de Estado, para
apoiar a causa da paz.

Neste particular, desejo repro-
duzlr a declaração publica que
fiz em IU de julho, resumindo a
missa politica nesse sentido: "Es-
te palz advoga constantemente e
insistentemente.á manutenção da
Paz. Advogamos o auto-contrôle
nacional e Internacional. Advoga-
inos a abstinência por parte de
todas as nações, do emprego da
força no seguimehtb dos seus ob-
jectivos políticos o da Interferen-
<ia nus negocieis internos de ou-
tros paizes

Advogamos o reajustamento dos
rroblemas que surgiram nas rela-
ções internacionaes, por processos

de accordos e negociações paclfl-
cas. Finalmente, advogamos a
observância em boa fé. dos tra-
tados Internacionaes.

Mantendo o principio da intan-
gibllldade dos tratados, acredita-
mos, entretanto, na possibilidade
da modificação de algumas das
suas cláusulas, quando necessa-
ria, desde que seja levada a effel-
to por processos ordeiros e prece-
dida de mútuos entendimentos.

Acreditamos no respeito devido
por todas as naçOes aos direitos
das outras, e no cumprimento das
obrigações . que cabem a cada
uma.

Apoiamos a revitalização • e
fortalecimento das leis unlversaes.
Advogamos todas as medidas em
prol da estabilidade a segurança
econômicas em todo o mundo. Ad-
vogamos o allivio, ou mesmo a re-
moção das barreiras excessivas
que cerceam a liberdade do com-
merclo internacional. Pleiteamos
a equanlmldade effectlva para
todas as opportunldades commer-
ciaes e insistimos para que todas
as nações appllquem os princl-
pios de egualdade no tratamento
reciproco. Acreditamos na limita-
ção e reducção dos armamentos.

Reconhecendo a necessidade de
mantermos forças armadas com-
pativels com a defesa nacional,
estamos promptos a reduzir ou
augmentar o seu numero, na pro-
porção das reducções ou augmen-
tos que foram feitos pelos outros
paizes.

Evitamos entrar em alllanças
ou comprometter-nos em ligaçtes
complicadas, mas acreditamos na
reciprocidade de esforços, por
meios pacíficos e 

'praticaveis, 
pa-

ra defendermos os princípios aqui
delineados".

Uma política de cooperação
amigável com outros paizes se
Irmana com esses altos objectlvos
e é sob este prisma que, julgo eu,
deve ser encarado o auxilio re-
centemente estendido por este go-
verno ao Brasil,

Anteriormente o governo brasl-
leiro solicitou os serviços de al-
guns officiaes do marinha ame-
rlcanos para prestar-lhe assisten-
cia technica em assumptos de
construcções navaes, de um modo
geral.

Ha cerca de dois annos passa-
dos, o governo do Brasil, por sua
espontânea deliberação e, sem na-
turalmente consultar este gover-
no; construiu estaleiros do guer-
ra no Rio de Janeiro. Posterior-
mente o Brasil decidiu a constru-
cção de tres destroyers nesBe es-
taleiro.

Para os trabalhos da constru-
cção eni perspectiva, o governo
brasileiro naturalmente solicitou
conselhos aos nossos officiaes e, a
pedido seu, este governo licenciou
alguns technicos do nosso depar-
tamento naval, para que empres-
tassem o seu auxilio e conse-
lhos.

Deve-se accentuar claramente,
que essa construcção foi planeja-
da e providenciada pelo governo
brasileiro, exclusivamente por
Iniciativa própria, e que se este
governo recusasse conceder a as-
sistencia solicitada, tal attitude
pareceria incomprehenslvel ao
Brasil, em vista da nossa procla-
mada política de cooperação e
amizade, além de produzir effel-
tos desfavoráveis sobre as nossas
relaçOes com aquelle" paiz.

Com relação â compra de ma-
terial necessário 6. construcção
que, diziam fazer parte Integran-
te do "accordo", devo declarar
que nâo houve nenhum entendi-
mento ou compromisso nesse sen-
tido. ..

Alguns offlclaes brasileiros, en-
tretanto, expressaram a crença
do qüe alguns dos materiaes ne-
cessãrlòs, que não poderiam ser
produzidos no Brasil, poderiam
vir a ser comprados nos Estados
Unidos ou outros paizes.

Estou certo de que, com as ex-
plicaçõe» dadas acima, encarareis
a questão sob o mesmo prisma
que cu, e que reconhecereiB que
cooperação amistosa posta ft. dls-
posição do Brasil, a pedido do
mesmo, de modo algum vem ferir
os altos ideaes de paz, que este
governo sempre tem nutrido e
continuará a manter."

A carta de Missus Hull, que mo-
tivou a resposta do secretario do
Departamento de Estado, acima
IraiiNcrlpla, era redigida nos se-
guintes dizeres:

"Fomos desagradavelmente sur-
preliendldas por noticias publica-
das na Imprensa sobre o auxilio
dado pelo nosso Departamento
Naval ao Brasil, consistindo do
fornecimento de planos e mate-
rlttos para a construcção de al-
guns modernos destroyers, me-
diante um accordo, segundo o
qual os materiaes necessários ft
construcção, seriam adquiridos
nos Estados Unidos.

So são- verdadeiras estas notl-
cias, desejamos deixar registrado
o nosso solenne protesto.

Parece-nos, em primeiro logar,
que esta attitude excede das at-
triliuiçCes do nosso Departamen-
to Naval e que, além disso, esti-
mula um governo estrangeiro a
augmentar os seus armamentos,
au mesmo tempo em que vem dar
alento aos nossos fabricantes de
munições,

Peço a vossa excullencla a gen-
tlleza de Informar-me até que
ponto estas noticias tim funda-
mento. Estou enviando uma cõ-
pia da presente carta ao presi-
dente Roosevelt.

Com o mais profundo respeito
etc...".

Commentando este Incidente e
o segundo cuso, o. do arrenda-
mento de destroyers ao Brasil,
Missus Hull, disse que não devlum
os Estados Unidos, formar exer-
cltos e armadas para quaesquer
outras nações, por mais amigas
que fossem, "arrendando navios
de guerra, construindo destroyers
e vendendo munições por mais
ameaças de guerra que houvesse,
porque não prestariam por esse
melo. nenhum serviço â paz.

Os Estados Unidos estariam de
plena união de vistas com a Liga
Feminina Internacional Prô-Paz e
Liberdade se em vez disto cuidas-
sem de dedicar toda a sua atteri-
ção sobre uma medlução na Hes-
panha e no Extremo Oriente, e
sobre um desarmamento univer-
sal completo e immedlato."

AS OUTRAS NAÇOES LATINO-
AMKRICANAS SERÃO CON-

SULTADAS

Washington, 11 (Ü. P.) — Sou-
lie-se nos meios officiaes que se-
rão feitas consultas no sentido de
outros paizes latino-americanos
acceitarem tambem destroyers ár-
rendados.

Indica-se quo os esforços feitos
para consultar as autoridades bra-
uma melhor comprehensão da of-
fertá feita pelos Estados Uni-
dos.

As autoridades continuam a
acreditar que o arrendamento fei-
to ao Brasil ou a outras republl-
cas americanas, contribuirá para
uma melhor cooperação Inter-
americana.

Acredita-se que o Departamen»

to de Estado asseveYoü por Inter-
medlo dos leaders da commlssão
de relaçOes exteriores do Senado,
que a passagem do projecto de
arrendamento dos destroyers ao
Brasil, será tentada ainda nesta
sessão legislativa,

A ARGENTINA NAO PRETEN-- DE "IMITAR" O BRASIL.
Buenoa Aires, 11 — Urgente —

(U. P.) — o ministro da Mari-
nha declarou á imprensa:"Depois de terem sido feitas
consultas entre as diversas auto-
rldades, sob a presidência do sr,
Saavedra Lamas, a Argentina es-
ta aguardando detalhes, antes de
fomar uma resolução definitiva.

De qualquer forma a Argentina
terá esta opportunidade para to-
mar uma deliberação própria, que,
em caso algum, será similar á do
Brasil."
A IMPRENSA ARGENTINA E
A CESSÃO DE "DESTROYERS"

AMERICANOS AO BRASIL

Buenos Aires, 11 — (Associated
PresB) — Emquanto os matutl-
nos ha Nactón e El Mundo vol*
tam a criticar o projectado plano
de cessão de destroi/ers amerlea-
nos ao Brasil, o vespertino Crltl-
co emltle a opinião de que a of-
ferta dos Estados Unidos a todas
as nações americanas "tem um
valor altamente symbollco".

Diz, em certo trecho, o artigo
de Critica:

— "As potências fascistas da
Europa, para as quaes o norte
do Brasil e a Patagônia argentina
são bocados tenfadores e sticculcn-
tos, vêm; na offerta do sr. Hull,
uma séria advertência. Ampll-
ando a todas as nações latino-
americanas, o offereclmento fei-
to ao Brasil, a America do Nor-
te contribuo para reaffirmar a
política de solidariedade continen*
tal, deante de qualquer ameaça
dos fascistas europeus."

Pouco adeante, o mesmo artigo
diz que as diplomacias allema e
italiana "estão fraballiando in-
tensamente, e sem interrupção,
para conseguirem peneirar no
Brasil".

O vespertino Noticias üraflcas,
por sua vez, publica um quadro
ein que mostra que a actual to-
nelagem da marinha do guerra
do Brasil é apenas de 65.000 to-
neladas, ao passo que a do Chile
se eleva a 74.000 toneladas, e a
da Argentina, a 100.021 lonela-
das.

DECLARA ÇOES DO PRESI-
DENTE DA COMMISSÃO DE

NEGÓCIOS EXTERIORES

Washington, 11 (Associated
Press) — o sr. Pittman, presi-
dente da Comissão da Negócios
Exteriores do Senado, declarou
hoje que convocara unia sessão
desse organismo para amanhã,
na qual será estudada a questão
do urrendumento de vasos rie
guerra dos Estados U nulos ás rc-
publicas da .\merica.

O sr. Cordell Hull, secretario
de Estado, por sua vez, solicitou
ao Congresso que se pronúncias-
se sobre o assumpto, afim dc que
o pedido do Brasil, para quo os
Estados Unidos lhe cedesse seis
"destroyers" possa ter solução.

Declarou mais o sr Pittman
que o projecto em estudos nâo
estabelece qualquer restrição ao
uso dos "destroyers" pelas ria-
ções que os arrendassem Entre-
tanto, esclareceu o presidente da
Commlssão de Negócios Exterlo.
res do Senado, o governo Inclui'
rá cláusulas no projecto nue im-
pedirão a utilização das bellonu
ves para fins de combati.

Conforme explicou a sr. Plt
tman, ficará incluída unia "clau
sula de recaptura", pela qual os"destroyers" poderiam ser reha-
vidos pelos Estados Unidos caso
fossem utilizados para guerrear
qualquer outro governo.

O sr. Pittman salientou que o
Brasil desejava obter ju belluwt-
ves unicamente para "fins de
trenamento", dizendo noa repre
sentantes da Imprensa «pie a ge
nerallzação da medida para todas
as nações americanas representa-
va apenas "um gesto dc anil-
zade".

Disse ainda o senador que "nãu
havia justificativa" paru a ap
prehensão que demonstrava a lm-
prensa argentina.

O senador Johnson, republicam
do Estadu da Coliforniu, qualifl
cou o projecto do arrcidamento
dos vasos de guerra como "um
grande erro",

Commentando com sarcasmo o
projecto em estudos, o sr. John
son declarou que "era nina jus
tiça essencialmente de "boa vlzl-
nhança" fornecer "destroyers!1
aos nossos amigos, com os quae?
elles possam sacrificar os seus
amigos e preparar a sua juven
tude para a guerra."

Proseguiu ainda o senador
Johnson para dizer, «:ont ironia,
que o arrendamento das bellona-
ves á «republicas da America es-
tava de perfeito accordo com
politica norte-americana, tantas
vezes e com tanto alarde procla.
mada, de pacifismo. A paz, ac
crescentou o senador republicano,
nós a conservaremos permittindo
que os nossos vizinhos do contl.
nente reunam meios para se
aprestarem para a eventualidade
de uma guerra."
NA ALLEMANHA LIGAM O
CASO DOS DESTROVERS AO
DOS CRÉDITOS CONCEDIDOS

Berlim, 11 (Associated Press)
Tanto na imprensa nllemã como
nos círculos commerciaes e go
vernamentncs continuam inten
sas ns criticas cm torno do caso
da cessão de destroyers norte
americanos"ao Brasil.

B' quasl unanimo, nesses meios,
a opinião de que o caso dos des-
traycrs está. intimamente llgadu
ao dos creditas recentemente con
cedidos pelos Estados Unidos oo
Brasil, acto esse que todos aqui
julgam como uma tentativa dire
cia daquelle paiz para ter cm
suas nulos e manobrar ã vontado
o commercio entre o Brasil e a
Allemanha.

Algumas suggestões do que a
Fileiras e argentinas facilitarão
nova iniciativa ê tambem dirigida
contra a Allemanha deram em re-
sultado novos e mais cand^ntes
commentarios de uma parto da
Imprensa.

O "Hatiiburgér Frendenljlatt"
commentando as noticias de hon
tem, diz textualmente:

—• "Recebemos com prazer a
declaração autorizada de aue. o
Brasil não pretende usar esses
navios do guerra contra ninguém,
mas apreciaríamos multo que um

FICOU RICO
EM CAMPINAS - S. PAULO

^|jfl^^^ v hr b& ¦ Bm^*sJ^kf*í?*'''*'':-'-íèi*i'' ^hí|L ^^ê E3*^ã*9

A CONFERÊNCIA PAN-
AMERICANA DE CAFÉ'

Flagrante photographlco apanhado em Campinas S. Paulo, na Agencia "A Prefere
da" no momento do pagamento do prêmio de 200 contos de réis, que coube ao bl-
lhete n. 33284 da Loteria Federal do Brasil, na extração do dia 31 de Julho, ao
Sr. Ângelo Pascoti, residente em Santa Barbara.

(42075)

desmentido semelhante viesse de
Washington".

O MINISTRO SAAVEDRA LA-
MAS CONFERENCIOU DUAS
VEZES COM O MINISTRO DA

MARINHA ARGENTINA

Buenos Aires, 11 (U. P.) —
Embora o Ministério das Relações
Exteriores se àbstiyesse até ago-
ra de commentar officialmente o
projecto de arrendamento de des-
troyers americanos a Brasil, os
círculos officiaes parecem enca-
rnr o projecto com desfavor, o
qual está provocando aqui mais
còmnientarlos do que qualquer
outra Iniciativa emprehendida pc»
los Estados Unidos, desde a visita
do presidente Roosevelt á Ame-
rica do Sul.

O sr. Saavedra Lamas confe-
rericloii hoje duas vezes com o
ministro da Marinha e embora
não tinham sido divulgados as
razões desses dois encontros, pre-
siime-so que os mesmos se te-
nham relacionado com o projecto
em apreço.

A.United Presse soube de fonte
altamente autorizada, que o Mt-
nisterio do Exterior não cogita de
fazer nenhuma declaração no mo-
mento e que está presentemente
estudando o memorandum que
acaba de lhe ser entregue pelo
embaixador norte-americano, sr.
Alexandre W. Wedell.

Em caracter particular, entre-
tanto, os meios offlclaes parecem
oppor embargos ao projecto não
porque temam um confllcto ar-
mado na Amerlea mas sim, por-
que receiam que elle possa pre-
eipltar uma corrida armanientlsta
neste continente, on, nó mínimo,
estabelecer um máo precedente.

A ALLEMANHA TALVEZ
FAÇA UMA REPRESENTA-

ÇAO DIPLOMÁTICA

Washington, 11 (TJ. P.) -~
Soube-se nos meios diplomáticos
mais responsáveis que attitude
jo Brasil na questão dos destro-
yers desgostou a chancellarla al-
'.eiiiã, 

que poderia proceder a uma
representação diplomática no Rio,
na base de que teria irritado o
governo aliemão a suggestão (ei-
ta pelo Brasil de que se sente
ameaçado em face da attltude de
certos paizes interessados cm
maior accesso ás matérias pri-
mas, e da acção violenta desses
paizes para consumar seus dese-
jos.

So bem que alguns sectores ds
imprensa interpretem a veferen-
ela como possivelmente nllusiva
lunto ã Italia e tio Japão quanto
& Allemanha, o facto «5 que os
aüomães têm sido mencionados
com mais freqüência, pelo que
as autoridades daquelle ultimo
paiz se teriam sentido atfecta-
das pelo incidente.

A embaixada allema esquivou-
se a commentar a questão geral-
mente debatida pelos diplomatas
suropeus, qual seja saber se o casa
los destroyers é de natureza tal
nue os Estados Unidos, dentro do
espirito dos accordos de Buenos
Aires, o «levam submetter á opl-
iilãí. dos demais paizes latino ame-
rlcanos.

Oa círculos diplomáticos expres-
saram sulficientemente a opinião
dc que a questão havia sido inha-
bllmente apresentada ao publico,
sem levar em conta a adequação
original da proposta»

L'M ARTIGO DA "LA PRENSA"

Buenos Aires, 11 (U. P.) —
A imprensa argentina continua
enchendo columnas com commen-
tarios sobre o arrendamento dos
destroyers americanos ao Brasil.

Alem do «íditorlal estampado
hontem, o matutino "La Prensa"
publicará amanhã (quinta-feira)
mais o seguinte artigo:"O passo delicado que o Dc-
partamento de Estado e o Itama-
raty acabam de dar, evoca duas
questões:

Estará a America ameaçada de
ser atacada por um outro conti-
nente ?

Terão os Estados Unidos resol-
vido Iniciar uma nova política em
relação ás naçOes americanas,
mudando completamente aquella
ile desarmamento, paz e não In-
tervenção que era aureolada por
uma attitiHle de boa vontade 7

E' no seio destas duas interro-
gatiyas, que pôde eer encontrado
o lado mais grave da discussão
quo surgiu cm torno deste tão
eommen.tàdo projecto.

O receio de uma aggressão que"causou particular apprehensço
ao Brasil", que não foi publica-
mente expresso pelo governo de
líio de Janeiro e que, foi revela-
ilo do outro Indo e tido como en-
Cessado pelo secretario do Depar-
lamento de Estado de Washln-
gton. não 6 compartilhado pela
opinião publica americana.

Ninguém acredita numa ameá-
ça Imminento contra ns nações só
novo mundo, "produetoras de ma-
terias primas".

Ha multo tempo que a Amerl-
ca deixou de ser uma "res nul-
llus" e, somente renegando-se a
realidade ila historia, seria possl-
vol ligar-se essa "apprehensão"

com o que oceorreu na África e
no Extremo Oriente...

Dlz-ise que o projecto visa dls-
trlbulr navios de guerra pelo con-
tinente na base de pagamento de
uma quantia moderada, "equlva-
lente ao custo total do prêmio de
seguro marítimo dos vasos duran-
te toda, a vigência do arrenda-
mento".

Quantos navios serão offere-
cidos ?

Com que critério será fei Ia a
distribuição V

Dependerá este ultimo ape-
nas dos desejos de cada um dos
futuros arrendatários ?

Taes perguntas não podem ser
respondidas ainda tendo por base
apenas o que se sabe até agora."

UMA DVERTENCIA AO FAS-
CISMO INTERNACIONAL

Tluenos Aires, 11 (U. P.) —
Em defesa, da proposta de arren-
damento dos destroyers norte-
americanos, transcreve em edito-
rial o vespertino "Critica.":

"O offereclmento feito pelos
Estados Unidos ao Brasil é uma
seria advertência ao fascismo In-
ternaclonal. A potência fascista
européa que viu succulentas pre-
sas na Amazônia do Brasil e na
Patagônia da Argentina acaba de
receber ¦ uma ríspida advertência
na fôrma do offereclmento feito
pelo sr. Cordell Hull. Pela ex-
tensão desse offerclmento a todos
os paizes la.tlnos-amerlcanos, os
Estados Unidos contribuem para
reafflrmar a política de solidarle-
dade continental contra qualquer
ameaça do fascismo da Europa."

*#¦•¦.
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COMMENTARIOS IRÔNICOS DO"BERLINER TAGEBLATT"

Berlim, lt (U. P.) — Com-
mentando ironicamente o arren-
damento dos destroyers amerlea-
nos uo Brasil o "Berllner Tage-'
blatt" diz na sua edição de íiuje:"Como esta transacção pôde s?r
reconciliada com o tratado de
Londres, ao qual ainda, estão pre-
sos os Estados Unidos, não foi
explicado ainda.

No que concerne a "protecção"
offereclda pelo sr. Cordell Hull
âs nações sul-americanas, este as-
sumpto jft foi exgfotàdõ pelus ad-
mlravels publicações de excellcn-
les escriptores americanos, da di-
plomaoia dos dollares.

Se considerarmos o importante
grupo de nações americanas que
já tentaram Hvrar-se dessa "pro-
tecção", primeiro em Genebra e
depois em Buenos Alros, chegare-
mos á conclusão de que o capita-
ltsmo controlado pelo Estado, na-
da perdeu da sua expansivldade. "
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CHINA-JAPÃO
(Continuação da 1.' pag.)

O prefeito da maior cidade chi-
neza conferenciou com os com-
mandantes da esquadra japoneza
até á meia-noite, e em seguida
annunclou que a China não po-
derla acceitar as Imposições nlp-
ponleas, declarando que agira em
nome do governo de Nanklng, Os
japonezes, comtudo, esperam que
os chlnezes ainda venham a ce-
der. Affirmam elles que a trégua
assignada em .1832, depois da
guerra de Slianghai ainda está
em vigor. Ella determina que ne-
nhuma unidade do exercito chi-
iiez poderá estacionar dentro de
doze milhas em volta de Shan-
ghal. Os chlnezes reconhecem a
disposição da trégua, 

'mas 
affir-

mam que as tropas «iue «o encon-
tram dentro da área desta cida-
de nã*o são regulares, porém
corpos de policia milltarizada.

O Ministério do Exterior de
Nanklng apoia o ponto de vista
dos prefeitos de Pelplng e Shan-
ghal, tendo os funecionarios da-
«mello ministério declarado: "Se
os Japonezes Iniciarem liostilida-
des em Shanghai, os chlnezes es-
taito promptos para responder."

O estado maior da Armada lm-
perlal tem estado em sessão per-
manente em Tokio, e foi nova-
mente noticiado que o Japão,
dentro em breve, desembarcará
tropas na província do ÉShariturig,
iwtaiidr. preparadas uma ou mais
divisões do exércitos para o caso
de as circumstancias. exigirem.

Correm rumores de que os na-
vios que transportam as forças
japonezas já se encontram de
viagem para aqui.

Todos os observadores são ac-
cordes em declarar que nem to-
das as forças disponíveis do Ja-
pão foram equipadas para opera-
ções prolongadas, o que cerla ne-
cessario para reforçar a desmlll-
tarlzaçâo da zona de Shanghai.
Na madrugada de hoje a tensão
em Shanghai chegou a um ponto
om que pareceu possível a repe-
lição da guerra de 1932, em que
pereceram milhares de chlnezes e
japonezes.

COMBATES KM C1IAI KOM PU

Shanghai, 12 (U. P.) — Um
communicado militar de Pao
Tlng Informa que se travaram
violentas lutas quando ou japone
zes atacaram Chni Koni Pu, a.
trinta kilometros a oeste de Kal
Gari.

Segundo esto mesmo ccmniunl-
cado os chlnezes foram vlctorlo-
sos em toda a linha.

VINTE NAVIOS DE GUERRA
JAPONEZES EM TANGT55E

KIANG

Hliangliat', 11 (Associated Press)
— A Agencia Domei annuncia
que se ouviu durante tudo o dia
forte ruido proveniente da bata
lha que estava se travando a cer-
cn. de um kllometro ao sul das
concess«5es Ingleza e franceza na
cidade de Tientsln.

Causaram as maiores appre-
liiinsOes as providencias tomadas
pelo alto commandò nlpponlco
quo mandou, praticamente, bio-
qiíear o Yungtze Kiang onde es-
t?o concentrados mais de 20 na-
vios de guerra. I.ogo aue essa
poderosa frota naval entrou pelo
rio acima e fundeou foram des-
embarcados 500 fuzileiros e 1.000
marinheiros. Os officiaes japone-
zes adeantaram que, devido á at-
titude dos chlnezes que ainda na
semana passada mataram dois
homens da guarnição naval japó-
neza, foi obrigado o almirante
çomniandante. da esquadra do
mar da China n. enviar mais na-
vios para a China.

lüslão actualmente dentro do.
Yangtze Kiang cinco cruzadores
ligeiros, dezeseis destroyers e al-
guns navios auxiliares. Corre
cem Insistência a noticia de que
chegarão a cada momento mais
dois navios porta-aviões que jâ
teriam partido da base de
Wooeung.

Os trabalhos iniciados
hontem, em Havana

Havana Cuba, 11 (Associated
Press) — A sessão matutina da Se-
gunda Conferência Pan-Amerlca-
na do Café foi aberta sob a presi-
dencia do sr. Lopes Castro, se-
cretarlo da Agricultura de Cuba.

Acredita-se que os trabalhos da
Conferência sa prolongarão pela
próxima semana, em virtude da
impossibilidade das diversas com-
missões de completarem os seus
trabalhos até o próximo sabbado.

Oa srs. Eduardo Vallejo e Al-
berto Ortega Gonzalez, respectiva-
mente da Colômbia e de Cuba,
foram eleitos presidente e secreta-
lio da primeira commlssão da Con»
ferencia.

Os srs. Koberto Agullar e Spar-
tacus Pienlnl foram feitos, respe-
ctlvamente presidente e secretario
da, segunda commlssão geral. O
sr. Agullar é representante da
Republica do Salvador.

Finalmente, a escolha para pie-
sldente e secretario da terceira
commlssão geral recaiu, respeetl-
vãmente nos srs. Eduardo Sucre
(Venezuela) e Carlos Canal.

Os delegados foram homenagea-
dos na tarde de hoje com um lun-
ch que' lhes foi offerecldo pelo
Rotary Club. A'e 3 horas da tar-
de, tempo local os delegados fo-
ram recebidos em palácio pelo sr.
Frederico Laredobru, pvesldentè
da Republica cubana.

Os negociantes em café da pro-
vincla cubana de Oriente offerece-
rão um banquete aos delegados ás
9 horas da noite de hoje, tempo
local.

O PROGRAMMA DE PROPA
GANDA

Havana, 11 (U.P.) — O Escrl-
ptorio Pan-Americano do Café, de
Nova York, apresentou á consi-
deração da Conferência au-Aine-
ricana do Café um programma de
propaganda, dividido ein oito pon-
tos, destinado a estimular o con-
sumo do café nos Estados Uni-
dos.

Esse programma contempla a
accumulaçáo de um fundo de
$600.000 por anno, mediante a
taxa de cinco centavos por sacca
de café exportada para os Esta-
dos Unidos. Os pontos da campa-
nha a ser emprehendida são os
seguintes: '

1° — Combate á propaganda
contra o café;

2° — Annunclar o café como
bebida estimulante agradável:

3° — Educar o publico sobre o
modo de preparar o café;

4» — Fazer uso de jornaes, re-
vistas, radio, cinema e cartazes
para fins de annunciar;

5o — Conseguir um regulamen-
to officlal para as Importações de
café;

li" — Typos tnais altos para a
qualidade de café;

7° — Tentar a. padronização dos

A RUSSIAJANGUmOLJMA
ELEVA-SE A 320 0 NUMERO DE PESSOAS

EXECUTADAS NA RÚSSIA ULTIMAMENTE
Moscou, 11 (Associated Press)

-- Eleva-se a trezentos e vin-
te o numero de pessoas exe-
cutadas durante as ultimas se-
manas em Irkutsk sob a ac-
cusação de exercerem actos de
terrorismo anti-sovietico.

O ultimo grupo de pessoas
executadas, abrangendo seten-
ta e dois indivíduos era com-
posto, segundo relatam as au-
toridades, de terroristas trotz
kystas e reacclonarios, que
agiriam ao longo da estrada
de ferro da Sibcria Oriental,
a serviço dos japonezes, visan-
do enfraquecer o systema de
transportes dos Sovlets cm
caso de guerra.

OS EXECUTADOS EM
IRKUTSK

Moscou, 11 (Asociated Pres) '
—- Os setenta e dois terroristas
anti-sovieticos que foram exe-
cutados cm Irkutsk, tinham
sido aceusados dc ter causado
um desastre de trem do qual
resultou a morte de quatorze
pessoas entre famílias dc tra-
balhadores que iam colonizar
a nova cidade de Komso, fun-
dada pelo governo soviético.
Os executados foram denun-
ciados como membros do ser-
viço secreto do Japão, e visa-
riam, segundo as autoridades,
enfraquecer o systema ferro-
viário da URSS, de maneira a
tornar o paiz mais vulnerável,
em caso de uma guerra nippo-
soviética.
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utensílios empregados para o
preparo do café;

8o — Recorrer á cooperação de
empresas particulares para exe-
cução do plano de propaganda.

O SUCCESSO OU FRACASSO
DEPENDERA* DO BRASIL
Havana, 11 (Associated Press)

—Os observadores que acompa-
nham o desenrolar dos aconteel-
mentos na segunda Conferência
Pan-Americana do Café, que ora
se realiza nesta cidade, declaram
que o Biicccsso ou o fracasso da
Conferência dependerá da aco-
Hilda que o Brasil fizer ás pro-
postas da Colômbia, esperando-se
quo imponha restrlcções, em vis-
ta des r a Colômbia o segundo
palz exportador de café, e portan-
to, o rival mais temível do Bra-
sll; As outras nações provável-

mente darão o seu apoio ao Bra-
sll e a, Colômbia, desde que am-
bos se mostrem de accordo, I

AS TRES COMMISSÕES
ELEITAS

iíat;aita, 11 (Associated Press)
— Os membros da Conferência
Pan-Americana do Café, depois
dè terem estado reunidos em ses-
são esta manhã, annunclaram que
haviam constituído tres commls-
sões, a primeira encarregada do
tratar dos problemas relativos 3
producção e distribuição do pro»
dueto, a segunda do consumo eu-
ropeu, das quotas restrictivas, im-
postos, tarifas de fretes, organl*
zação de estatísticas, qualificação
dos cafés Inferiores e a terceira
da questão das vendas' e propa-
ganda.

ATTENÇÃO! Por motivos da sua próxima mudança para a
rua do Ouvidor, 169, a conhecida casa

AO BICHO DA S EDA
fica fechada nos dias 13-16 dc Agosto indu*
sivamente.

OS GENERAES DAVILA E ARANDA
REÚNEM OITENTA MIL HOMENS

PARA ATACAR SANTANDER
OS GOVERNISTAS ENVIAM APPARELHOS

DE COMBATE PARA OS BASCOS

Descoberta uma conspiração fascista na cidade
de Valencia

(xxx)

Greve em Manchester, no
Estado de Connecticut
Manchester, Conn, 11 (U. P.)

— Todos' os policiaes disponíveis
desta, localidade c mais dez pra-
ças ila policia estadual estão fa-
zendo o patrulhamento, em vlrtu-
de do movimento grevista na In-
dependent Oioak Company, r*epots
do fonflicto de hontem entre gre-
vistas e não grevistas, durante o
qunl foram effectuadas tres prl-
stes, tendo saido doze pessoas fe-
ridas.

CIA. BANCARIA
ÁUREA BRASILEIRA
C/Limitada .
C/Particulares
C/Trazo fixo .

6 %
5 %
9 %

AV. RIO BRANCO — 112
(Edif. "Jornal do Brasil")

Apólices a prestações
De BIOOO ¦ 25*000

BONIFICAÇÕES ao* -.abhnifos
de 200*000 a 10.000* pelo

LOTERIA FEDERAI,
Comp. A ii ren Braalleira
Arenlda nia Brnnco, 112
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O NOVO PREFEITO DE
PEIPING

Pclpiíiff, 11 (U.P.) — A Im-
prensa chlneza informa que o sr.
l.eng Chia Chi, novo membro do
H. C. P. C, o tambem antigo
presidente ila Cainara de Com-
merclo e gerente do Banco da
Agricultura desta capital, e ain-
da membro do Comitê Pr6-Manu-
tenqão da lJaz. foi nomeado pre-
feito de Peipirig.

TODOS OS AVIÕES ENVIADOS
PARA NANKIM

Xankim, 11 (U.P.) — O go-
verno ordenou que a companhia"China National Aviation", da
qual a Pan American Airways
possue cerca de motate das acções
apparelhos que se encontrem nos
hangars de Shanghai, os quaes

5-wí' são em numero ds joa-U

Paris, 11 (Ralph Helhsep, di
V._ P.) — Quebrando a Interru-
peão das hostilidades, que perdura
ha cinco semanas e se havia tor-
nado necessária por terem os na-
clonallstas de retirar tropas pa*
ra enfrentarem a offensiva dos go-
vernamentaes noutros sectores,
informam os observadores neu-
tros da fronteira que foram reu-
nidos mil homens sob o commandò
dos generaes Davlla e Aranda,
afim de procederem ao avanço fi-
nal contra Santander, onde o go-
verno dispõe de cento e vinte mil
soldados, mas se encontra, entre-
tanto, muito mais fraco quanto a
inantimentos, munições, aerople-
nos e tanks.

Como se havia previsto, os go-
vernamentaes renovaram o seu
appello para que os navios france-
zos cooperem com os dois vapores
britannieos no transporte de refu-
filados de Santander e das Astu-
rias.

Emqiianto o ministro basco da
Assistência estA providenciando
para mandar os refugiados paraa França, do onde se passarão pa-iu a Catalunha, procura por ou-
tro lado, enviar quinhentas crean-
ças bascas para a N.oruega, tre-
zentas para a Dinamarca e seis
mllpara a França, onde permane-cerão durante o Inverno, restan-
do ainda vários milhares que se-
rão entregues ao governo de Va-
lencia para lhes dar destino con-
venlente.

O governo euzkadi concordou,
finalmente, em estabelecer provi-
soriamente a sua sede em Valen-
cia, estabelecondo-se uma nova
Junta em Santander para agir em
nome e na deteza do governo bos-
co com sSde em Valencia.

AVIÕES GOVERNISTAS PARA
SANTANDER

Madrld, U (,\ssociat.ed Press)~ Foram enviados mais aviões
com destino A frente norte onde
os insurgentes estão preparandoum novo ataque a Santander. O
governo, querendo impedir a repe-
tição do que oceorreu em Bilbao,
quando os aviões nacionalistas
operavam sem que os legaes dls-
puzessetn de um sõ avião para os
combater. ,Ta se registra mm va-
rios combates aéreos sendo que os
apparelhos legalistas .14 derruba-
ram alguns aviões Inimigos, cn-
tre os quaes tres grandes appa-
relhos allemâes, de bombardeio.

A aviação insurgente esteve
actlva tendo vários aviões fran-
quistas sobrevoad» Granada on-
de porém não arremessaram ne-
nhuma bomba.

As forças do governo foram
obrigadas a evacuar Frias de Al-
barracin a oeste de Teruo], mas,
as mesmas noticias informam queem outros pontos da frente do
Aragon, os governlstas consegui-
ram fazer bons progressos, tendo
oecupado as villas do Sierra Ca-
ballera, Lima e Ancho, todas tres

Isaa mçntaijiiaí d§ Çeiro,

SETENTA AEROPLANOS NA
FRENTE NORTE

Buiionna, 11 (Associated Press)— Vários retirantes hespanhoes
chegados de Santander em um pe-
qiteuo navio francez Informam
que os legalistas dispõem actual-
mente de cerca de 70 apparelhos
de guerra no front do norte que
estão promptos para entrar om
acção logo que os nacionalistas
desancandolem a sua annunclada
offensiva contra Santander.

Os aviões Insurgentes bombar-
dearàm aquella cidade da Bis-
caya onde mataram cinco pessoas
o feriram varias outras.

Não resta duvida — segundo os
mesmos Informantes — que o
moral das tropas legalistas está
multo nielliora.de, reglstrando-se
mesmo a retomada de algumas
posições, mas «5 facto evidente quo
os nacionalistas estão aceumu-
lando forças em grande quantlda-
de para um ataque em massa. Os
aviadores governistas puderam
constatar grande quantidade de
homens que marcham para o nor-
te, atrayüs dc Burgos.

A VOLTA DE CREANÇAS
BASCAS ENFERMAS A

BILBA'0

Fronteira Franco-Hespanhala,
11, Harlson Laroche, da United
Press) — As primeiras negocia-
ções entre o general Franco e as
autoridades bascas resultaram na
repatrlação de cento e oito das
creanças bascas que foram leva-
das para u França por oceasião
das hostilidades em Bilbao, crean-
ças essas que, soffrendo de tuber-
culose óssea, estavam internadas
no modelar sanatório de Gorilz,
nas proximidades da capital basca,
em uma collina sombiancelra ao
mar. Quando as tropas do gene-ral Mola Investiram contra a ca-
pitai, as creanças doentes foram
todos transportados para a Fran-
ça o internados num sanatório de
Saint Christnu, perto de Biarrltz.
Havia ahl duzentas e quarenta e
seis creanças do sanatório de Gor-
llz. Durante o exílio, foram ellas
attendldas por médicos bascos
tambem exilados e subsidiados pe-Ias autoridades bascas exiladas na
França.

O general Franco encetou" rc-
centemente as negociações para a
repatrlação das creanças. Havia
sido procurado insistentemente pe-los paes do uma parte que fizesse
voltar seus filhos, visto que a zo-
na da capital entrava em vida
normal.

O commandante Trancado, quechefiou a offenslva nacionalista
contra Irun, fez varias solicita-
ções para que as creanças fos-
sem devolvidas, conseguindo fi-
nalmente entrar em contacto com
as autoridades bascas pór inter-
médio do embaixador francez Her-

bette. Aquellas autoridades insis-
liam em que lhes fossem apresen-
tados pedidos assignados pelos
paes das creanças, o que feito, fo-
ram hontem cento o oito repatria-
das. As restantes cento e trinta
e oito, cujos paes estão em San-
tander ou alhures no estrangeiro,
permanecerão sob o controle das
autoridades bascas, auxiliadas es-
tas pelo governo francez e por
instituições humanitárias.

A volta das crean(*as, vindas
por Hendaya, deu logar a uma to-
cante cerimonia em Irun, onde fo-
ram, recebidas pelos paes que não
as viam desde ha dois mezes. O
commandanto dirigiu ás crean«;as
este simples discurso: "Vocês es-
tão de volta ao solo hespanhol
que nunca deveriam ter deixado.
Quo nos importa so forem filhos
de vermelhos ou de brancos? Fas-
datas ou marxistas, são palavras
que vocês não precisam compre-
hender. Vocês sâo hespanhoes,
aquélles que amanhã, graças a»
sacrifício de seus mais velhos, for-
marão uma Hespanha grando o
immortal. Arocês são nossos filhos.
Sejam felizes, porque nis senti-
mos felizes por tel-os de novo
comnosco".

Os' filhos dos phalangistas e re-
quetés saudaram Os mais velhos
s abraçaram aquélles que se en-
contravam com ataduras e pensos,
feridos de guerra. As creanças
hespanholas revelaram um germe
de reconciliação nacional, sem
aquellas dlffcrenças ideológicas
que lançaram os grandes uns con-
tra os outros numa guerra san-
grenla.

HONTEM
PORTO ALEGRE

5.824 — SE'RIE 12.»

COM snjnoo, V. S. SE
INSCREVERA*. NA SE-
CÇÃO BANCARIA DO
CENTRO D O T E R I C O,
C O M O PRESTAMISTA
DE 4 APÓLICES, NO VA-
LOR NOMINAL DE 550?
E QUE DÃO DIREITO
A PRÊMIOS DE MILHA-
11ES DE CONTOS.

CENTRO L0TEWC0
TBAVE53AOO0UVICOR 9

(43535)
NOVE MIL CAIXAS DE

TÍTULOS
La Rncliclle, 11 (U. P.). — De-

pois de longas discussões, a Con-
federação Geral do Trabalho accei-
tou o decreto judicial que deu au-
torização aos estivadores de La
Palllce para descarregarem 9 mil
caixas de titulos de valor dos ban-
cos de Bilbao, e que estavam .nos
porões do navios custodiados nes-
te porto pelas autoridades fran-
cezas, desde 25 de junho ultimo.
Nessa data, quando os tribunaes
promulgaram ordens de arresto
em nome dos bancos de Blibáo, os
navios foram oecupados por gen-
daitnes francezes.
DOIS NAVIOS AT.VCADOS POR

AVIÃO GOVEF.NISTA
Londres, 11 (U.P.) — A Radio

Requete informa da frente dc Ma-
drid que um avião nacionalista
atacou dois nãvlos-tanques que
entravam no porto de Allcante..
deixando cair sobro elle grando
quantidade de bombas. Uni dps
navios alvejados ficou sêflamen-
le avariado.

O PARLAMENTO SERÁ' RF--
ABERTO NA SEGUNDA

QUINZENA
Madrid, 11 (U.P.) — Noticia-

se officialmente de Valencia quo
o governo concordou em reabri.*
o Parlamento na segunda quinze-
na de agosto.

ln!orma$ões de ultima hora na pagina 7)
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ÁVIDA SOCIAL
Ideal éreal
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Alfredo' J3!!is íínfto are» guteo-
íescos e no fundo era vm homem,
a quem se-estimava porque re-•velava ItôyalneMsnío e bondade.
Até ni_í^,:tl'mitls o corpo magro,
esguio t_'àgi\ que possuía, parecia,
se com-jó Herie de Oervantei. Os
Jornalistas em activldade profis..
sional no Binado gostavam delle,

Do seu espirito publico, uma
prova iiie flcoii em condições bem
singulares, Discutia-se na Com.
missão''tle Finanças a isenção de
direitositiduaneiros para as coisas
de arte).; importadas pelo Brasil,
itm BSpeculaçõcs commerciaes. A
Htipothéteiera a de se assegurar
ao amador o» coílet-cionádor a re.
galia ó)e';..trázer' do estrangeiro,
livres de quaesquer ônus alfan-
degarios,jóírtiB de valor artístico
que aqiíi" ficassem . para sempre.
Fez-se tem torno dessa providen-
cia sinfples um debate animado.
embora: todos os senadores pra.tentes estivessem de,perfeito ao*
cordo. .pida qual mostrava tua
erudição, se« .conceito do ideal,
invoeaniio.se oi exemplos dot pai-
tes mais civllltaààt do mundo. Â
ve» d-e :Ellls profittBclar.se, affir-
mou elle:que a iniciativa contaria
desde lógp.,6om-. o teu voto. De-
pendesse de sua vontade em qua.
renta e pito Museus do Vaticano
teriam immediatamente-transpor-
todos pira ed tem que tostem in-
commodadot por nenhuma exigen-
cia fiscal:'. Más — e tomou tima
attitude'. enérgica'—.. eguaei favo-
rei eram' de;'seY- estendidos aos
agricultores e criadores que tm.
portassetò";Wàehfnisroós :para suas
plantações é seus pastos. Verifi-
cadós qúe os instrumontoi a des-
embarcar não se destinavam d re.
venda e, sim, ao uso do próprio
importador, ao Thesouro cumpria
conceder-lhe a mesma isenção.
Um objecto de arte era um pa-
trlmonio. Não o era menos o ap-
parelho de trabalho para fortale-
cer a economia brasileira.

O inesperado das palavras do
velho parlamentar paulista cho-
cou um pouco a commissão. Leo.
poldo ão Bulhões perguntou ao
collega so elle falava sério
quando confundia charruas e tra-
ctorfis com uma palxagem de Oa-
naletto, um grupo de Duerer o»
um retrato de Tan Dyck. Ellli.
irritou-se. Não confundia alhos
com bugalhos. Sabia o que dizia.
B numa explosão súbita:

— flào ha ideal sem real. Se/a-'
mos pratico).

A commissão ficou de resolver
depois-o assumpto. Durante nl-
puni dias, Ellls soffreu os remo*

ffani asgranaespsías!
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Relógios em finíssima
ípalherja* narina*,
brilhanhs-bsm conto
as mais lindas eper*

Feitas imitações no qenero

Qunl a mais bella

gaúcha
Porta,, Ahira.-11 ó(-A>. M — ^»U

de «er Iniciado em to'dõ'1 ó Estado, pa-
trocinado pela Associação'Rio (íranden-
tt de Imprensa e' promoviío' pela Com-
missSo de Assistência Socjal. dessa en-
tidade, um concurso para a cVollia d as
princezas da Primavera e rainha-dá Pri-
mavera. '.' __ *' . *\>

Em todas as localidades riojjrati denses,
por intermédio dou jornaes locaes, [serãoorganizados os concursos para a .• esco-
Iba da Princeza, por meio de votos. A
votação recairá somente em dez senho-
ritaà. ,.-,,,.. ,• .... .. —'"' '..

s£"'-": .. ¦—®"-V'.>'\ "'«¦'.. • .-" ."•;

Dr F/IL/TO CAMPC/
CIRURQIA HMTKA í KTHETICA
ama\T———MmMía———amm

(42051)

R CflSfl DOS BONS RELÓGIOS
Ouvidor. 9t . Tel. 23-4656

(43680) I
risticas, para a mannS, para a tarde a de, em que no lar, como m5«, esposa,

fillia au irmã exerce extraordináriapar» a noite.
O» velludo» de tons pastel e os Ia*

mis colloridoa clareiam e illuminim a»
reuniões nocturnas .

Com a proximidade do verão ameaçan-
do apenas, «k longe, através ainda de
toda a primavera Paris Ji se enche de
branco, branco nos veetidos enfeitados
de tons vivos, no» chapéos grandes de
palha ou tecido, nos sapatos fazendo
jogo com o cinto e a bolsa e usados com
costumes .-de có-i-es 'amenas.

O cir de rosa combinado com o pre-
to continua fazendo grande tuceeseo..
Annabelta, t linda estrella do» films
francezes, appareceu recentemente numa
festa com um vestido.de'setlra preto,
faixa ros» de setim salpicado de prata
«bolero de «etlm rosa coberto de rosas
do meamo tecido. ,

A tendência dos. chapeo» continua a
«cr para «ubir, subir muito, subir até

«nes da critica. Mas a verdade 'as 
nuvens.

i que elle não era absurdo e pen- 
'

sava com patriotismo.
«loão Paraguassú

—®r-
Para o Álbum de Mlle...

.. AMIGOS

Amigos... .tive ..muitos guando
/ "' [prdspera

sorria paro mim a moeiãade;
hoje, enfermo, os ndo vejo. B' que

[os alcyones
fogem da tempestade.'! Mudo Teixeira

acção na vida do homem, reflectindo-»e
em toda» a» sua» actividades, O dr.
Bernardo Aiuumpcio dlssertou, dentrq
do seu aspecto philosophico, sobre a"Harmonia", encarando como um eita-
do de alma capai de equilibrar o indi-
viduo comsigo mesmo e com todos que
o rodeiam, constituindo o élo de reunião
doa povos. O dr, Pedro Magalhães
apresentou o relatório d» campanha
pró-séde própria e hospital. O dr. Ger*
son Paula Lima, n» thése "Bioptycho-
logia Supermentalista", fe» cinumitan-
ciada analyse da influencia do» estados
mentaes, psycbicos, em que a creatura,
sob a pressío de um pensamento domi-
nante, embora apparentement» era esta-
do normal, i tangido a condueta» ' «ac.
tremas de prejuízo próprio « jlbeio; re-
feriu-se ao» estudo» emprebendido» na»
grandes Universidade» americana» de
Harward, Powa, Fordham, Derbyshlre,
etc, á descoberta do dr. Adtian, de
Cambrldge, de um apparelho destinada
i photographi» do pensamento • do» «»¦
tados dalnta, ao electroencephalogrim*
ma do dr, Davis e ao» estudos empre-
liendidos pelo Supermentalismo nesse
terreno pouco conhecido e que espiçaça
a curiosidade doe maiores «abios,. ¦:'

Instituto Histórico \ •'.'.
• a »y h ,y

Amanhã, .1» ;4 horas da .tarde;' o. Ins-
tituto Histórico e Geegraphjco Brasilei-
ro realizará .urna sessão 'especial para
receber ou membro» da Missão Cultural
Uruguaya, chegada no ultimo domingo
a »st» capital. ¦¦¦: • ¦•¦'''''¦'". ;í

Por designação do cpndjrde :Affoheo
Celso, pretidente perpétuo, falará sau-
dando ós illustres visitantes,, ern* nome
da tssocl»c,iq, ,o professor Max Fleluss,
primeiro secretario perpetuo; Peli: Mis-
sio Cultural Uruaguaya t-wpond-ri.¦''. o
sr. Raul' Montero Bustamante, que :á\t-
correri aobre "La Imperatriz • d«j las
índias". -. if', -*';,'¦ j

A eessão. será,pulitica.'.efS Tirtflfiifo,
fior. it)ter'raedÍ6, dq :.Iraj3r/,una, coúv.iila-.a
qiuntò»;queirá-a'-ar,sisU|-íi.'i,,'-;f'r ,\.,'<,''
u ."•--¦"•. -v.i^gii-l.l.i •-;:"'¦!¦'

Dr. Raul Leite

VAE BOM A UMA FESTA
E SAE C0NSTIPAD0

UM . UNQUENTQ VAPORIZAN-
.'TR TRAZ. ALLIVIO• . ' ' IMMEDIATÜ

¦"Bu èsllíra'rifi6'sohtrnao multo
mal em virtude de uma constlptv
g5b'que apanhei num sáVau dan-
sante", attesta o sr. Ò Silveira,
dè S, íbão da B6a'Vista.,São Pau-
lo. "Uael vários remédios sem
resülfado algum, atê :que, final-
mente, experimentei o Vick Va-
poRÚW Agora,' gra<ias ao Vapo-
R*.ib, 'estou completamente livre
da Impertinente constlpacão."

fará sé' acabar com todas as
constlpiições mais depressa, bas*
ta frlcclonar. o VapoRub no peito,
na garganta o nas costas, antes
do, 

" 
hora de . dormir. Instanta-

neamente o VapoRub começa a
agir, através da pelle como um
eniplustro e, ao mesmo tempo, a
desprender vapores mediclnaes
iliie são aspirados pelo doente.
Agindo, por horas destas duaa
maneiras dlrectas, o VapoRub
desprende o catarrho, alllvla a
tosse, descongestiona o peito e fa-
clllta a respiração. Geralmente,
acaba com o resfriado numa
noite. (xxx)

A data de hoje assignhla- a passagem
do anniversario natalicío do dr, -Raul
Leite, distineto medico e industrial. O
dr, Raul Leite vem de ha muito em*
pregando o melhor dos seus esforços erh
prol da nossa industria chiihico-pharma-
ceutica, dirigindo os grandes Labora-
torios que'•' têm o seu nome,: onde
conta.em cada auxiliar um admirador.

ao JJedor do Mundo", que, brevemente,-
será publicado em português.

Em "Viagem de um naturalista ao re-
dor do mundo" ha varia» paginas curió-
sissimas de observações sobre o Brasil,
apreciações acerca dos nossos costumei,
da nossa prodigiosa natureza, feitas pe-
Ia mão raagitral de um eabio do alto
valor de Charles Darivin.

— Ignacio Raposo é uma figura de
realce na literatura. Dentro em breve,
teremos mnis um livra seu: "Mestre
Cuia", E' um conjunto de contos que
focalizam a escravidão, mostrando-nos
episódios emocionantes da vida drama*
tizada dos negros.""Mestre Cuia" i ura trabalho de ob-
semeio feito pelo espirito de um histo-
riador.. ¦ . .

-®- .
Manifestações

DE SEUS FM0S...
' 

¦ > ¦ *. 
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—- O me lio, de mais extraordi.
vario em Balzao é gue elle ndo
tinha mèSõ ae ridículo. .

SAIUTÍI feBUVB — Oftronigaes¦parisieníps.. ,
—®—

O menu de hoje

ALMOÇO
'" r rtui te figàio'-' ¦¦' Oènoiírat ém erojuslía

Goetciot

tam: db figado
Preptre melo kilo d» fígado, tirando

lh» a pell» * corte em bife» d» um ces-
tlmetro de. espessura. Condimenta cora
•ai apimenta, junte nm» colher de vinho
• pai»» po; fa-lsbtl. Fnt* em uelte bem
quente • «m. fogo forte.

Prepare depois o seguinte molho:
Ponb» em uma panei!» um» colher

de manteiga, doure nella um alho o uma
cebolla plcad.nha.

Jmjte uma. colher de extracto de to-
mat», nm cálice de vinho branco, um ra-
ninho de cheiro e mela chicara de raldo,
Deixe. ferve; um pouco e tempere cora
eal «s. limão, por fim Junte um pouco de
oamwa de UmSo.

Retire do fogo, junte dua» gemmaa,
<erv»' um pouco e Junte ao» bifes.

CBJiOüBÀS EM CROQUETES

EKOlhlc/enoura» que nlo aejam multo
trossas, corte im toros de dois contime
tros e cozinhe em agua e Ml.

En «tinida tire um pouco de mista
do centro.» reserve, ./

Prepare nm plcadlnho, mistura num
molho branco, ponb» so centro, un» aa
dua»!partes, passe em farinha de rosca,
ovo» baUdoí e novamente em farinha de
ro»c«; ., y

Frite em gordura quente.

.:';','.', ¦ GpSIOSOl

Faga uma calda com meio kilo de as-
sticar era ponto d?, fio..

Misture seis gemmas com uma colher
do chá ds fubá dd arroz.

Bata em novo as sois claras, -
Va Juntando vagarosamente as gem

mas yá» claras • depois bata uu pouco
para misturar e Junto tudo d calda. Me»
no fogo lentumcnte ate tomar consiste»
cia uru pouco tfipefiia.

JANTAR
Sopa da macarrão
Bifes de porco

. Creno mimoso

Ao adquirir productos mediei-
naes para' seus filhos, a senhora
n5o deve vacinar riem ..um mo-
mento:-nada qúe n&o seja o me-
Ihor â sufflclentemente bom para
elles.' A saude de uma crean-ja
nâo tem. preço l'A mSe pruden»
te é a que não se arrisca a eom»
prar preparados "baratos", que
podem prejudicai-* a saude.

B ê por Isso que quando 
'seus

fillilnhoa Boíírem de ; qualquer
dessas inevitáveis desordens do
apparelho digestivo — eólicas,
prisão de .ventre, vomito», eto, —
a senhora, mão de familia, re-
corre com Inteira confiança ao
Leite' %é Migftèsla* d.ç?:Ph'iAl}p*à»'" 

jÕSP' m,e'dióbs'' reçOOT*^ènda,m' o
Çelt»»"..de' íttágnesia" de' Phillips

para regularizar o delicado ap-
parelho digestivo das orean-jas.
E' admiravelmente efficaa e, ao
mesmo tempo, suave e innofen-
eivo, até para os mais tenros
bebês.

Na próxima ves que seu ti*
lhlnho estiver Indisposto —- trls-
te, choroso, com dôr de estorna,
go, eólicas ou - prisão de ventre
— dê-lhe Leite dé Magnesia de
Phillips. A senhora ficará ad»
mirada e agradecida pelo rápido
allivio que se obtêm com este
acreditado produeto.

Economise, preferindo o vidro
maior: tre» .veaes a quantidade
dò mèlidir/^pétõ dobro do preço,
apenas'... '.' '. 

(_%___)
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Academia Carioca

de Letras

A sessão' especial da Academia Cario-
ca de Letras, para a posse do sr. Le-
mos Britto como aeu novo membro ef-
fectivo, revestiu-se de muita brilho.

Estavam presentes oa acadêmicos Af-
fonso Costa, Castilho» Goycocnêa, Ja-
que» Raymundo, Otton Cesta, Raul Pe-
derneiras, Cândido Jucá, Lindotpho Go.
mes, Atílio Milano, Cumplido de Sant'
Anna, Carlos Rubens, Modesto de
Abreu, Prado Ribeiro, Alcides Bezerra,
Zeferino Barroso, Martins de Oliveira,
Alvarenga Fonseca, Henrique Orciuoli,
Saladino de Guemüo, sob a presidência
do primeiro. Homens de letra», depu-
tados, senadores, autoridades judicia*
rias, magistrados, representantes de as-
socinções literárias, estudantes e senho,
ras

Centro Mattogrossense

O Grêmio rios JO, annexo ao Ctntro
Mattogrossense, offerecerá aos seus as-
sociados um sárau dansante, no dia 15
da corrente, o qual terá inicio, ás 9 ho*
ras. em sua sede social, á rua dos An-
dradee n° 7, Io andar.

AS TOSSES íls AFFECÇOES
DO INVERNO

Indicações médicas para
tratal-as

E' um erro muito commum
crer que a grippe, catarrhos,
resfriados, tosses são males sem
gravidade. Tal crença é quasi
Sem pro a causa do abandono

¦Àmt^T^Z ? „£„ ^.2^ destes padeclmentos, ligeiros ap.ray deram presença a sessão. Membros i",*^ _. §______
da familia de Mario de Alencar, patro- parentemente, mas que facll-

SOPA DE MACARKAO

Prepare um òorn caldo de carne.
Cie eljunle macarrão, a quantidade

necessária. Quando o macarrio estiver
quusi macio," Junte uma colher do farl-
nha" desmanchada om uma chicara do
leite.., ,

Addicloee unia colher de manteiga,
queijo ralado. Desiwje por cima de duas
çenima3, bem desmanchadas.

BIFES DE CARSE DE POUCO

Escolha costclletas, lave bem, com II-
müo, deite de molho no mesmo e sal.

Na proprln gordura da carne derreti
e frite os blfce. Enxugue bem a enrne,
passe em farlnhít de r«w*. nto* hu tidos
e trovamente em farfntm de rosca.

Frite « principio em togo forte depoln
«Jlmlnün a chamma, para que cozinhe bem
a carne.

Sirva com rodelas de limão.

CREME MIMOSO

Bata uma clara e quatro gcnimus com
nma colher de assucar. Dopols de bem
batido despeje com culdndo uma chicara
de leite fervendo.

Mistura-se bem; descance na pouco e
lere ao forno em banho-maria em tlge-
Unhas multo pequenas.

Fôrma ihtiida,
C. T. S.

—®—

A moda

Paris, 11 (Associated Preis) — Os
vestido* gênero "tailleur", de saia e
casaco unidos numa pae» s6, são usa-

diferenciados oor certas caraetc-
is
BgS dos

y£g&i^Mmm^g&-jí3_\±*-z,i,+.-i.-.*!..

no da cadeira em que se empossava o
sr. Lemos Britto, foram ouvir o elogio
,10 nome illustre de teu chefe.

Ao abrir a sessão o presidente con-
vldou para a meaa os representantes do
interventor federal e ministro da Jus-
tiça.

Tem a palavra ¦ seguir o sr. Lemos
Britto, para o elogio do «.patrono, e to-
do o seu discursa foi um estudo com-
pleto da vida, dos sentimentos e da obra
de Mario de Alencar, bem demonstrai!-
do tel-o estudado, e a elle se effeitjoa-
do, para produiir trabalho importante
como esae.

Proclamado' como empossado na c«-
deira,' pelo presidente, o novo ¦ membro
da Academia, foi dada a palavra ao
acadêmico Alcides Bíarra,. para a sau-
daçSo regimental. ''""',

• O trabalho do «r. Alcides- Bezerra:
foi rápida apreciado em torno da obra
vultosa do sr. Lemos Britto, nos seus
dlfferentes aspectos de polygrapho, com
referencias interessantes a respeito das
primicias literárias do novo titular, mas
justificando plenamente os merecimen-
tos do escriptor. -s>-

TlNTURAP2rsaCABELL0S

HGUF) RGf.R0
SEMPRE EM PRIMEIRO LOCAR

Eüi virtude do parecer da commissSo
incumbida, pelo governo federal de re*
ver os actoe de reformas e aposentado-
rias do periodo discricionário, foi man*
dado readimittir na Inspectoria de Por-
tos c Canaes o engenheiro Ernesto de
Otero,-que ali prestou serviços ao paiz.
Tor v.síc motivo, ,e festejando a justiça
que ao engenheiro acaba de prestar o
govertio, os seus amigos preparara-lhe ci*
gnificativa homenagem.

O engenheiro Ernesto dé Otero aca-
ba, egualmente, de solicitar aposentado-
ria no alludido cargo.

.',. ¦• , -HS-'Garden 
Party infantil

E' raro organizar-se um» festa no ge-
nero da que se annuncia para a tarde

- do dta 15.de agosto.
No Rio, as creanças nâo têm como

. se divertir. Faltam-nos parques de di*
versões, circos, "guignole" e outras dis-
traçiVes ao' ar livre, tão do agrado das
creanças,' •

Este anno, graças á acção de um gru*
po de,senhoras (Bandeirantes)* haverá
um "Garden-Parly" na chácara do sr.
Guilherme Guinle, que gentilmente ce-
deu o seu lindo parque na Gávea, pa-
ra essé fim.

Será uma festa deslumbrante, espe-
cialmente dedicada .ás creanças do Rio.-®-
Euclydes da Cunha

| 
.is. i i.i., -mm—s ¦— i ¦ i— ¦¦- . m

Reatisam-se, no próximo dia 15, 4s
commemorações que o Grêmio Euclydes
da Cunha promove todos, os.annos ao seu
patrono..

Pela manhã haverá a'romaria ao ce-
miterio de SSo João Baptista, onde fala-
rá o escriptor José' Lins1 do Rego e ee-
ri distribuída .a revista annual, A' tar-
dé ás S horas, na sede da A. B. E.
á avenida Rio Branco, 91, 10° andar,
ò gtnéral Moreira Guimarães falará so-
bre ' reminiscencias de Euclydes da
Cunha, '

"®- \
Natalicios

Ot. Raul Leite

For isto «5 que,'pelo transcurso do seu
anniversario,' iam- sér-lhe prestadas in-
inúmeras homenagens, •• as quaes tiveram
que ter. transferidas para .época mais-
opportuna, era virtude-do, passamento-
ainda recente do eeu irmão, assassina-
do no Estádo.;do Rio,'"' .

Assim, como manifestação máxima, se*
ri celebrada hoje, ás 10 horas, nó altar
mór da "Catliedral Metropolitana, uma
missa em accão de graças-.

Como è de esperar, grande será o nu-
mero de pessoas que comparecerão
aquella cerimonia, afim de levar uo
querido industrial os seus cumprimentos.

—®— '

Academia Nacional de

Em sua residência á avenida Atlanti*
ca n° 816, teri hoje oceasião de ser. fe-
licitado pelo seu anniversario^ odr^Ar-.
minio Fragai "ohefe da 20» Enfermaria da
Santa Casa e irmão do dr. Clemèntino
Fraga, ex-director da Saude Publica.'

—®— ¦ '¦

Noivados

—®—
Riachuelo Tennis

(xxx)

Club

Ko próximo sabbado, cm cumprimem
to ao programma do corrente mez, a di-
reetoria do Riachuelo offerece aos seus
associados uma monumental festa dan-
sante, das 10 ia 3 horas da madrugada,
com o concurso do "jazz" do maestro
Cláudio Ferreira, Traje de passeio.
"O /fnijsfmo sa&otit-le DE LEITE"LAOTO-FRAORANCIA''

(de roces d» Caldas)
i um inesquecível DELEITE
para o olfato e para a eptderme".

(O 2.1275)
-®-

festa dansante
Terá logar no próximo flàbnado* das

8 horas á meia-noite, no Palácio das
Festas da Feira de Amostras, a festa
dansante organizada pelo Circulo das
Doze, do Tattn-a Nirmanalcai», Essa
festa é pri-construcção da' sede própria
e hospital da referida sociedade, que
vem prestando' notáveis eerviços de as-1
sistencia medica i» classes pobres da ci-
dade. Como toda» as festas dessa so-
ciedade a de sabbado próximo revestir-
se-i do brilho o da elegância que as
suas organizadoras costumam imprimir-
lhes., nttrahindò assim crescido e selecto
numero de pessoas._®_
Tattica Nirmanakaia

mente degeneram em grave» en-
fermldailes, cuja cura se torna
multo difficil.

Ao chamar 'a attenç&o do lei-,
tor sobre os perigos que encer-
ram um resfriado ou uma grlp-
pe ndo attendidos a tempo, va-
mos indicar-lho um tratamento
de efficacla reconhecida e mui-
to facll de pôr em pratica.

Aos primeiros symptomas,
uma boa dose de Xarope Sio
João, seguida de um chft bem
quente, (ou limonada quente)
afastarão todo o perigo de com-
pllcaçào. Este produeto * de um
valor inestimável e pôde ser
considerado o medicamento es-
peclfico para os resfriados, grip-
pes, bronchites e as* affecgôes
das vias respiratórias.

Com o uso do Xarope S. João,,
os accessos de tosse se dlssl-
parn, as mucosas se desconges-
tlonam e a molleza e os Incom-
modos próprios dos resfriados
desapparecem rapidamente.

O Xarope Silo João egualmen-
te actua sobre as infecções grlp-
paes o é um medicamento de
primeira ordem para combater
as laryngltes a extincção da voz
e as Irritações da garganta e dos
bronchios.

Eminentes médicos têm-se
pronunciado elogiosamente «no-
bre as propriedades do Xarope
Sâo João. O dr. Castela SimSes
esoreve: "O Xarope Sâo João é
uma das melhores formulas que
eu conheço para tosses, bron-
ohltes o outras affecçôes do
peito."

Podemos, portanto, recom-
iiiendal-o como o melhor dos
medicamentos aue se pôde em-
pregar para combater as tos-
ses. B' um regenerador pode-
roso dos orgams da respiração.
Considera-se optlmo para com-
bater os catarrhos e as bronchi-
tes f> esta provado que acalma
a tosse da coqueluche e as at*
íecções asthmatlcas. Xarope
SSo João é inoffensivo para
qualquer organismo, ta* to dos
adultos como das creanças.

(XXX)—®—

Medicina
A Academia Nacional de Mcdiciiir

reune.se hoje em sessão ordinária ás' 8
horas-da-noite, com a seguinte ordem do
diai , -

]« parte: 1 — "Tratamento «o .me-,
nor abandonado", pelo, professor Robor*
to Berro, da Faculdade -de Montevidéo
e da Missão Cultural--Uruguaya.' 2.'—"Leishamaniose visceral na America do
Sul", pelo. dr. Evandro Chagas, do Ins-
tituto. Oswaldo Cruz. ,

2' parte: 1 — "Cpnsider.-içôçs sobre
o emprego da ouobatná",' pêlo sr. Ar*
tidoniot Pamplona,l'2 ¦¦•*• "Estudo bio-
estatístico de 975 casos de lepra, inter*
nados no Hospital dos Lázaros do Rio de
Janeiro", pelo sr. Sousa Araújo. 3 .—"O problema hospitalar do Brasil e par*
ticutarmente do Districto Federal, in-
cluindo o fioccorrorde urgência e assis-
tencia medica aos pobres", 'pelo -sr.
Roberto Freire. 4' — "Moderno concei-
to da pnytotherapia", pelo sr. Virgílio
Lucas. 5 — "Sobre o gpnotox", pelo
sr. Figueiredo Vasconcellos. '6 — "Sa*
rampo hemorrágico'?, pelo sr. Floriano
de Lemos. 7 — "Indicnçõcs da Raslrc-
ctomia", pelo sr, Alfredo Monteiro. ¦

¦¦ -®-

Standard F. C.
No próximo dia 21 do -corrente mez,

a começar ás 8 horas da noite, ac reali-
rari uma festa dansante, nos saldes do
Botafogo Football Club, reunião está
promovida pelo Standard F. C''¦'

Teri para abrilhantar .as dansas a
festejada orcliestra dc Napoleáo Tava-
res e o traje, è de passeio, A julgar
pela animação e preparativos para este-ejiirgimento social da Standard, da
parte do alegre séquito deste Club. a
reunião primará em brilho e elegância.*

Hora de arte

A data de 'hoje assignala a passagem
do anniversario natalicio da senhorita
Dulce Vieira, filha do sr. Augusto
Vieira -e' de d. Emiiia' Ramon Vieirl.
, Aproveitando' esta opportunidade, ó
sr. Orestés 'Almada, da nossa aviação
militar, filho da viuva Conceição de
Moura Almada, pedirá em casamento a
gentil anntversariante. ¦

Os paes da noiva, commemorando es*
tes dois acontecimentos, receberão em
sua residência os amigos e parente-s, of-
fcreccndo-lhcs. uma mesa dc doces.-%- "
Viajantes ]"'.

Situação politica
(Continuação da 2.» pag.)

CHEGA HOJE O GOVEftríA-
DOR DE (GOYAZ

Chega, hoje a esta .capita", .pejo
Cruzeiro do Sul, psr. Pedro Lu-
flovldò; governador de "GúVaz. '

O EMBARQUE DE VM CHEFE
PARAHYBANO , , ;

Pcló avião; da Pahálr, seguiu,
hontem, para a i Parahyba, o er.
Virgílio Borges; industrial e oom-
merclnnte naquelle Estado, mem-
bro do dlrectorlo político do Par-
tido Progressista e destacado am!-
go do sr. ,Tos(S Arrtcrlco.

O Partido Progressista foi or-
gunlzado pelo sr. José Américo
e sempre esteve ao seu lado;
ruas agora é todn a Parahyba,
numa unanimlíhle impreasionan-
te, que o apoia.

MANIFESTAÇÃO AO SENHOR
JOSÉ' AMÉRICO

Ko próximo sabbado, a«t 0 horas
da noite, o directorio e os prln-
cipaes elementos da Colllgação"Domocratica Prô-Josê Américo,
irão levar, ao sr; Joeé Américo,
em sua residência, a solldarleíla-
de, da ag.*emíacão que represen-
tam. M*tiiifeK:ando o sentimento
das d! v'trf.13 correntes de quo se
oompfle essa srcltóade, falrão va*
rios oradorer. * •

O APOIO DOS UNIVERSITA-
RIOS PARAENSES

A ala moça, constituída da
maioria dos universitários para-
enses integrados, na União Po-,
pular do Para, partido qua obe-
dece í. chefia dò' govcrhtilòr do
Estado,.lançou no cila 25 de Julho
um manifesto homologando n can--.'.i.latuia do sr. losó Amevico.

A PROPAGANDA NO CEARA'

Jaguaribe (Ceara) 11 — (Do
correspondente) — Oe senadores
Waldemar Falcão e Edgard de
Arruda chegaram a esta cidade
em propaganda da candidatura do
sr. José Amerlso, realizando um
comício que foi assistido por enor,-
ine massa popular, que de Instan-'
t«s em'Instante interrompia ' os
oradores com vibrantes applausos.
Eram commovedoras as-manlfes-
teçoes do eleitorado humilde e da
pobreza. O sr, José Américo é
acclamado aqui como o candidato
da-pobreza da zona rural. «

O PARTIDO RENOVADOR DE
MACAHÉ'

Macahé 11 (Estado do Riol —
(Do correspondente) — Realiza-
se, hoje,' aqui, a-convenção do
Partido Renovador, chefiado pelo
prefeito lyalr Nogueira Itaglbe,
que venceu o ultimo pleito por
ronls dê mil votos. Esse Partido
vae apoiar o sr. José Amerlcd-

REEDITADO NA BAHIA VM
LIVRO DO SR. JOSE'

AMÉRICO

Bahia il (Do corrspondente)
— Um grupo <le amigos do' minls-
tro José Amorlco, sem caracter
politlco, mandou reeditar o seu
livro "Cyclo Revolucionário do
Ministério dá Viação".. A referida
edição estará prompta riestes dias
e será distribuída gratuitamente
por oceasião da Convenção do fPar-
tido Social Democrático, quando
visitará, a Bahia o candidato na-
cional.

A' ESPERA DO CANDIDATO
NACIONAL

Bahia, li (Dò correspondente)
t- Reina ho selo de todas as dás-
sea sociaes •¦grandeivehthusiasmo
pela, próxima,-vinda á Bahia do
candidato nacional, sr. José Ame?
rico ao qual serão prestadas ex-
cepclonaes homenagens todas eri-
tretanto de caracter gonuinamen-'
te populares.
REGRIESSA AMANHA O GO-
VERNADOR DO MARANHÃO

Regressa amanhã, de avião, o
sr. Paplo.Ramos, governador do
Maranhão.

O sr. Paulo Ramos esteve hotv
tem no Ministério da Fazenda, on-
de foi despedir-se do ministro Sou-
za .Costa. ¦,. . .

FALARA' HOJE O VEREADOR
OSWALDO MOURA NOBRE

Á posse da nova directora da Caixa
Beneficente dos Guardas Municipaes

A solennidade, presidida pelo intèrventol,' teve: gfaride assistência
;. C': ¦"'¦''
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O Interventor, tendo ao lado secretario das Finanças, na solennidade de bontem ds poss*
da Caixa ílos Guardas Municipaes

Foi, hontem, empossada a nova
directoria da Caixa Beneficente
dos Guardas Munlclpaes do Dls-
tricto federal.

A tradicional associação de cias-
se commemorou hontem o 29" an-
niversario de fundação e, aprovei-
tando o ensejo prestou homena-
gem & memória do antigo e sau-
doso politlco Ivan PessOa, inau-
gurando-lhe o retrato, bem como
o do sr. Cândido Antônio dos San-
tos, presidente da Caixa, cujo
mandato terminou agora.

A solennidade da transmissão c
posse da nova directoria realisou-
se no Pavilhão das Flores, na Fei-
ra das Amostras. Todo o recinto
esteve bellamente ornamentado,
vendo-se na assistência, que era
numerosas, figuras das mais re-
presentatlvaa «Jo funcoionallsmo
municipal e grande numero de
senhoras.

A's 9 1|2 horas da noite com a
presença do interventor do Dis-
tricto Federal, o sr. Cândido An-
tonlo dos Santos, presidente da

dlrectorla qu* terminava. o'n>an-
dato, abriu a sessão.

Em seguido, convidou o «r.
Henrique. Dodsworth 4 presidll-a,
tendo ainda sentado â mesa os
srs. Attila Soares, secretario da,s,:
Finanças, o representante do ml-
nlstro da Justiça, a deputada Ber-
tha Lutz, os delegados fiscaes
Mario Mello, chefe do gabinete do
secretario das Finanças, e Oswal-
do Pessoa, Lourenço Megga, *di-
rector de Segurança,, Georglno
Avelino, director de Tur}smp.. .

Achando-se presente, a viuvai
generaJ Pesste,' íròéienitòsj*, do
antigo vereador Ivan. PessOa.-.* íoi
convidada a desçerrar. a .cortina
que cobria! o retrato «3e seu filho,
o que constituiu uma riotã'delíca-
da e expressiva, de' homenagem
Blncera de toda uma; corporação
aquelle, que procurou prestjgjal-a,
quando delegado fiscal, yèréador e
secretario das Finanças dá Pre-
feitura. ' ' "' '

Deveria, então, falar o.;«r. Eloy
Pinto de ^.ndrade Filhp,, aue, por
doente, foi substituído pelo sr.

Cândido Antônio dos Santos, qn»'teve ensejo de exaltar a figu-
ra de Ivan Pessfla, em phrases dt
saudade e admiração.

Falaram depois, os srs Etelvln»
Cardoso, novo presidente da mes^,
Mario Mello, Oswaldo PessOa, et»
nome da familia Pessoa, Attl]».
Soares, Bertha Lutz, Alberto Mo-
reira e o interventor, sr, Henri-
que Dodsworth.

Em seguida, foi encerrada i
sessão, sendo servido aos presen.
tes uma taça de champagne.

E* a seguinte a nova dlrectori»
da Caixa Beneficente dos Guarda»
Municipaes:

Ételviho Cardoso, presidentes
José Marlozt! Filho, vice-preslden-
te; Raul Gregorio de Castro 1" ee-
cretarioj Manoel Souza e Silva, 2'
secretario; João Narciso de Mell»
Júnior,.Io. thesourelro; Luli Tho-
maz Maffioll, 2" thesourelro; Ellas
Pinto de SanfAnna, Io procura-
dor; Arthuro Martins Dias, 2--
procurador, e Edillo Augusto Ra-
mos, ar-chlvlsta.

0 BONDE SAIU DOS
TRILHOS

E o passageiro, projecta-
do ao solo, fracturou
., o craneo
O ,bo*ide , n.° .456, Unha "Praia

Formosa"i quando descia, esta
madrugada, a rua do Acre, des-
carrlllou, ti esquina da rua São
Bento, projeçtando ao solo, o
passageiro Manoel de Oliveira, do
56 annos, casado, carpinteiro, re-
sldente a estrada da Pedra n.° 51,
em Campo Grande. A victima
que soffreu fractura do craneo e
contusões generalizadas, foi, em
estado de "shok", Internada no
H. P. S.

A COBRANÇA DE
PASSAGENS NA CEN-

TRAL DÒ BRASit

Rcalizoii-aé, na terça-feira, á noite, no
¦alia do Studio'Nicolas,-a Hora de Ar-
te para a apresentação do..primeiro ti-
vro de versoi "Exaltação", 'da 

joven
poítiia Zelia Viilae-Bo-is.

A escriplora' ara". 1 vtta Ribiiro,' <-ue
foi a madrinha do livro, iniciou o pro*
iramina, lindo o prefacio «fiie escreveu
e no qual tece louvores .a, £elia. Villas-
Boas. As "Victoria Keijias" presentes á
feita, leram verso» do-novo livro e as
cantoras L«cia Tanger e Maria Sylvia
Pinto, interpretaram paginas musicaes da
poetisa, que é tambem festejada musi*
cistj. No fira dt feíla, as "Vistorias
Regias" cantaram o hymno do original
club, letra « musica de Zelia Villas-
Tíoas. Foi uma das mais lindas festas
de arte da presente estaçSo.

—®—
Associação das Senhoras

A bordo-do "Neptunia", embarcou pa-
raa Europa u ar. Gastão Viili^al, depu-
t.ido da bancada paulista e director do
Banco dc Suo Paulo.

Destinando-se' a Porto Alegre, com
escalas *de costume, deixou hoje esta ca-
pitai a aeronave-"Marimba," do Symlí-
cato Condor Ltda., sob o.commando do
piloto Von Studjnitz, Seguiram na rc<
ferida áeroriave os seguintes passagei-
iqsí Para Santos, sr. Kogerio de Frcí-
tas; para Paranaguá, srs. Oscar Macha*
do da Costa, Fio Castagnoli; para S&o
Frapciscp, sr. Theodoro Stein; para
FIorÍuno[iÍIis, -er. .Álvaro Catão; parn
Porto Alegre, srs. Ruy Gertutn Carnet**
ro, Heinz Hartmann, José Luir. Bordini
Flons,. Arnaldo Frederico • Broda, Pedro
Maciel/Llüz Nogueira Flores, Hans Léo
Klcy; sras. Ruth Bordini Flores, Célia
Bordini Flores.

Alem desses passageiros, o "Marimba"
levou grande numero de malas e car*
gas tanto desta capital coino em transito
de oiitros portos.Procedente de Porto Alegre, com
escalas de costume e dentro do seu ho-
rario, entrou no sjaerodromo a aerona1,
ve "Marimba", do Syndicato Condor
I.tda., pilotada pela comandante Seve-
lino Liná, Viajaram no respectivo avião
com destino a esta capital, os seguintes
passageiros: de Porto Alegre, srs. Gas*
lão da Costa Hiich, Pcry de _ Oliveira,
Fritz Reiniger, Leopoldo Bastian; sra.
Jrma Il.istian; sr. Oskar Friedl, sr. Jo-
sé de Carvalho e Silva; de Florianopo-
lis, srs. Antônio Lehniliiihl, A. Trin-
dade Cruz;-sia. Hilda Costa Lehkuhl;
de Santos, er. Walter Stadler.

Aléiri dos referidos passageiros o avião"Marimba",, trouxe grande numero de
malas e cargas aéreas, tanto destinadas
& eata capital, como em transito para
outros portos,• — Pelo ntjcturno da Leopoldina, re-
gressa, hoje, para Bom Je3us do Ga*
lho, município de Caratinga, em Minas
Geraes, onde reside, o dr. José Petri-
no Posch, medico daquella empresa
ferroviária e chefe político ali.

-®-

Brasileiras

Botafogo F. C.

Soh a presidência do dr. Gerson Pau<
Ia TJma, realizou-se a reunião semanal

As reuniões do veterano club «lv|*
rubro constituem sempre recepções rui*
dosas e elegantes, «jue lhe conferem t.e-
recido renome em todo o desenvolyimen-
to da vida mundana da cidade.

O Botafogo atre hoje, áa 10 lioras,
os salões de seu palacete colonial, i
avenida Wenceslau Braz, para o baile
coiiimemorativo do seu 33° annlver»ario
de fundação, realizando mais uma de
suas festas tradicionaes.

Mais um anno de existência comple-
tara assim o Botafogo F. C, cujos ua-
lõei foram ornamentados com flore» tia-

da Socifdade Seientifica Supermentalis- furaes, e. quatro orchestra», «nmurie o
ta. tendo o dr. Fernando Bastos, no the- bJile que se P/djníirá ate M 4 hora»,
ma "A Mulher", apresentado intercssanr| lauto "buffet" seri offerecido ao»
te ettudo de tua influencia na socieda-|associados. Iraje a rigor.

Apezar do máo tenipo reinante teve
grande e sclecta assistência, a Exposi*
ção; de Traballiu» qu« a Associação ¦ dns
Senhoras Brasileiras mantém no salão
do Palace Hotel. Diariamente reuqva-se
o "stock" de variados trabalhos, se des
taeapdo ãrtieticas flores e finíssima Iiu-
seria.

A tarde de hoje, è patrocinada ''pclis
aras,: Radagazio Moniz Freire, Arthur
í\Iom, Alfredo Paes Darreto, Francis«*o
Solano -Carneiro da Cunha e Chcrmoiit
de Miranda.,, ,.r ^.. ,.:-. í.-K

—Si— _ .'¦¦ 
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Correio Literário

Promoção
Antigo delegado de segurança da Po-

licia Municipal, em Copacabana, onde
bon* e valiosos- serviços prestou, acaba
de ser promovido ao elevado cargo dc
sub-inspector o sr, José Thedim Barreto,

Pôr esse motivo, muitas tem sido as
fcÜcitaçõea que o distineto funecionario
tem recebido de collegas c amigos.

Missas

Charles Darwin é uma figura exce*
pcional de icientista, de detenvedador
dos segredos da natureza,' um prodígio-
•o observador, cujas conclusões nos sur-
prehendem pela aua precisão, feitas eni
um período confuso, em que eram in*
numeras as hypotheses absurdas.

Um dos melhores livros de Charles
Darivin' e "Viaseín ie «tn "Naturalista

— Celebram.se missa: amanhã, ás 9
hora*, no altar-mór da egreja da Can-
delatia, por alma dc d. Isabel R. da
Silva; depois dc amanhã, ás 9 horas;
na,egreja de Nossa Senhora do Parto,
poralma dc d. Maria Emiiia Soares
Brandão, e ás 10 hotas, no altar-mór da
egreja da Candelária, cm suffrasio da
jãlma do general de Divisão Arnaldo de
Soma Taes de Andrade.

—®— 
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Bodas de prata

Em nome do Partido A.utono-
mista e em propaganda da eandl-'
datui-a José Airierlco usará hoje,
da pala*?ra, ao microphone da Ra-
dlo Inconfidência, ãs 9 horas da
noite, o vereador Oswaldo Moura
Nobre, quo foi para Isso especial-
mente indicado pelo referido par-
tido.

OS FERROVIÁRIOS DA REDE
MINEIRA, DE VIAÇÃO

E A CANDIDATURA JOSE'
AMÉRICO

Como representantes dou ferro-
viários da Rede. Mineira.. de Via-
ção, estiveram cm. visita ao *r-
José Américo, om companhia do
sr. Geraldo A. Loprçtl, politlco
em Cruzeiro, os «funcionários da-
quella ferrovia srs. Laerte Lemos
e Antônio Rlvetu. Hypothecaram
a solidariedade da classe, em no-
me do Comitê .Ferroviário Josò
Américo. Ambos deixaram a re-
sidencia do candidato animados de
vivo enthuslasmo pela campanha.

O GOVERNADOR DO ESPIRI-
TO SANTO VEM AO RIO

Violorto. 11 (A. N.) — Pelo
Xoctunio da Leopoldina, amanhã/
seguira o governador Punaro Bley
para essa capital, levando em sua
companhia além de esposa e che-
fes de suas casas civil e militar
o dr. Armando Braga e o capitão
Nicanor Paiva; devendo hospedar-
so tio Hotel Central'.

FORAM AO SUL

Seguiram, hontem, de avião pa-
ra o sul, o senador Francisco Fio-
res a o Maciel Júnior. Attribue-
se a essa viagem, nos meios poli-
ticos, importante significação. •

O SR. JOSE' AMÉRICO VISI-
TA O SR. BORGES DE

MEDEIROS

Ó sr. José Américo, acompa-
nhado do deputado Baptlsta Lu-
zardo, esteve hontem no Hotel
Itajubú, em visita ao deputado
Borges de Medeiros. O cândida-
to nacional demorou-se em lon-
ga conferência . com o chefe
gaúcho.

ESPERADO NA BAHIA

Commemorando Uoje o .25° anniver-
sarjo matrimoniali o casal Porfirio e
Julieta de Sousa . Vieira mar da ^ ceie-
brar na matriz do Coração de Maria, no
Meyer, misía cm acção de graças, ás 9
horas, convidando para esse acto, to-
dos iafeiife'»' e ar.iico».

Bahia, 11 fA. N.) — O gover-
nador do Estado, esta» promoven-
do uma grande • recepção para o
ar. José Américo, aqui esperado
no dia 25 deste. A população está
á' frente'df movimento, para dai*
maior brilho ás festas.-. ¦'

O PARTIDO LIBERTADOR
EM VACCARIA 7

Porto Alegre,'li. (A. N,) "r.. O
directorio Central do Partido Ll-
bertador recebeu, de Vaocaiia, o
telegramma seguinte:'.'O Directorio de Vaccarla reaf-
firma • stia solidariedade anotando

'a candidatura José Américo. O te-
tegramma publicado pelo "Diário
áe Noticias", de 28 do passado
não representa o pensamento do
Directorio de Vaccarla, estando a
maioria do Partido cohesa com o
directorio actual e mais os chefes
abaixo asslgnados, A entrevista
do general Portinho, dizendo que
o Partido Libertador está com el-
le, não é a expressão da verdade.
Somente o acompanham Virgílio
Rodriguez, Lucldia Correia e Sa-
bino Boelra, Quanto a Virgílio
Oliveira, autorizou a desmentir a
noticia publicada, pois continua
obedeoendo 4' orientação do chefe
do Partido, dr. Raul Pilla". _;

NÀO FOI CONCEDIDA A DE-
MISSÃO DO CAPITÃO

FELINTO MULLER

Ao que fomos hontem informa*
dos, estfi. resolvida a permanência
tio sr. iTellnto Muller na chefa-
tura de Policia, tendo o presiden-
te da Republica lhe reiterado a
confiança.

A ORGANIZAÇÃO DOS CO-
MICIOS EM CURITYBA

Curltyba, 11 (A. N.) — O che-
fe de Policia deste Estado re-.
commendou aa autoridades poli-
claes que dêm todas as garantias
para a realização de comícios po-
liticos, sem attenção â. cér par-
tldarla.. Quanto ao lntegrallsmo,
a portaria declam que seus ade-
ptos poderão usar a camisa verde
com.o paletot.

A V. D. B. PROVOCA
- UMA GREVE

Juiz de Fora, 11 v(Do correspon-
pondente) — Começaram mal os
preparativos para a recepção do
sr. Salles Oliveira. Para armar
uns coretos, os amigos do candl-
dato-do-P. C. contractatum os
serviços da firma Pantaleone Ar-
buri & Cia., que, asentada a en-
commenda, tentou fazer os seus
operários trabalhar mais algumas
horas por dia, afim de que tudo
estivesse prompto no sabbado.
Mas os operários, sciontes do que
havia, hoje mesmo se declara-
ram em greve, recusando-se a ini-
ciar os serviços antes da conclu-
são de um accordo com og seus
patrões, pois reclamaram augmen-
to de salário correspondente ao
augmento de horas de serviço.
Deante da ameaça de não ficarem
promptos os coretos, os dlrectores
da U. D.B., resolveram assumir
a responsabilidade de todas as
despesas especiaes,

VEM AO RIO O GOVERNA-
DOR DE GOYAZ

Recebeu o presidente da Repu*
bllca o seguinte telegramma:"Goyania 9, — Tenho a honra
de communicar a V. Es., que ha-
vendo o sr. governador Pedro Lu-
dovico viajado para a Capital
Federal, afim de tratar de interes-
«es desta unidade federal, assumi
oomo presidente da Assemblea Le-
glslativa o governo deste Estado,
reaffirmando protesto de inteira
solidariedade política e adminis-
tratlva apresento a V. Ex atten-
dosas saudações. — João de
A breu.,, presidente da Assemblea,
no exercício «le governador".

As miiltas nps trens d,ç
subúrbios c de pequeno

percurso 
', 

., .''
A' vista, do grande numero, de.

passaèelros que viajam sátnwp^j1
gar passagem nós.trens de sub-
urbio e de pequenos percursos, na
hora de maior movimento, con-
forme estatística recentemente dl-

ulgada, resolveu a dlrectorla da
Centrai do Brasil baixar hontem
a seguinte circular: . ,"Aos' passageiros .'dos trens' dé
subúrbio e pequeno percurso de-
verá ser applicada á-seguinte ta-
bella, quando encontrados sem bl-
lhete ou documento que autorize
a-viagem:

Passagem dé 30(5, pagiírii ^00
réis dé' multarpassítgWlrii de • 400
reis, mais 200 réis:: de B00 vela,
mais 300 réis: de 600 réis,. mats
300 réis; do 700 mais 300 réis:
de 800 rés mais 400 réis;'' dè
900 réis mais 400 réis; de IfjOOO
mais 500 réis; de 1$100 mais 600
réis; de 1$300 mais 600 *éis; de
1$400 mais 706 réis; de 1Ç500 mais
700 réis; de 1$600 mais 800 réis:
de 1Ç700 mais SOO réis; de 1Ç800
mais 900 réis e de 2$ mais 1$ÇI0O.

0'mON"DKTEÃÍS

LIVROS NOVOS

A SOLIDARIEDADE BAHIA-
NA COM O SR. JOSE'

AMÉRICO

. Bahia, 11 (Do correspondente) --
Cento e sessenta municípios da
Bahia pela palavra dos seus pre.
feitos e dos respectivas Câmaras
dos Vereadores ji se manifesta-
ram inteiramente solidários com a

0 ministro da Educação baixou
instrucções para o seu

funecionamento
O ministro da Educação acaba

de baixar .instrucçSes para o func-
cionamento dó Salão Nacional de
Bellas Artes. *'-¦••

A Exposição Geral de Bellas" At-
tes, destinada a exhiblr trabalhos
do artistas nacionaes, comprehen-
deríl ãs seguintes sécçBes, reuni-
daa no saião:• arehltectura,- escul-
ptura, pintura gravura: (em me-
dalhas e pedras preciosas, agua
forte, talho doce, xlrographia),. de-,
senho, (lytographla em geral) e
arte decorativa. *¦-.

O Salão será organizado e dlrl-
gldo por uma Commissão de oito
membros, propostos pelo director
do Serviço do Patrimônio Hlstorl-
co e Artístico Nacional e designa-
do pelo ministro da Educação. Os
candidatos ã exposição de, traba-
lhos no Salão deverão entregal-os
mediante recibo, até o dia 25 de
agosto fi. Commissão, no edifício
da Escola Nacional de Belias Arr
tes, pagando p, taxa de 10J000 por
trabalho. Haverá os seguintes
prêmios: do viagem ft Europa, du-
rante dois annos; de viagem no
paiz, durante um anno; medalhas
de honra, dè ouro, de prata e do
menção honrosa. Os candidatos
a prêmio de viagem deverão ser
brasileiros natos, eleitores e qui-
tes com o serviço militar. O Sa-
lão será aberto no dia 17 de se-
tembro, solennemente, durando a
exposição trinta dias.

• «*»«¦» f —.— -

Tem novo director o La-
boratorio Gentral de
Pesquizas Mineraes

Um dos órgãos technicos do De-
partamento N. de Producção "Mi-
neral do Ministério da .Agricultu-
ra e que tem grande destaque en-
tre os muitos serviços daquelle
Departamento é o Laboratório
Central de Pesquizas Mineraes,
hoje apparelhado com recursos
que o habilitam a realizar Impor-
tantissimos trabalhos que muito
contribuem e facilitam os estudos
para o reconhecimento e explora-
çâo das nossas possibilidades mi-
neraes.

Dirigia este serviço, ha tres an-
nos, o engenheiro José Ferreira de
Andrado Júnior, que acaba de eo-
licitar ao ministro da Agricultu-
ra dispensa daquella commissão,
por ter de se ausentar para Ml-
nas Geraes, onde vae dirigir a
execução dos serviços da cidade
balnearia do Araxâ, cujos planos
e estudos vêm merecendo sua col-
laboração ha mais de dez annos.
Para substituir a esse technico
acaba de seç nomeado por decreto
do presidente da Republica.um
oiítro- alto, funecioriarlQ do Minisr
terio da Agricultura, õ dr.' Djál* I
ma Guimarães qué tanto se. «lis- I
tlnguira anteriormente nà' dire- ;
cção do Serviço de Fomento dá j
Producção Mineral, cargo do qual
pedira dispensa ,enV 1936,. por mo-
tivos dé ordem"*)esE0ál.~O LaVo-
ratorlo de Pesquizas Mineraes «5,
assim, entregue a*um engenheiro
de valor e reconhecido mereci-

1'JMJMnO KLESlEST.in D»
PHYSIOI.OQIA — Pref.
multei Osório ie ümclttci
-ri*. BrlfTirlcl í Cia. —

-' '" "Mo de Janeiro
A ph-iBloluila, como nclencla fuoía-

mental do ensino mídtro, nK«»ltav« tn-
tre nôs de um tratndo, em quo i ck>-
tlca Hlencli da Claudet Burnard. com
toda' a aua majeatona .evoluçlo. te vle>-
sem .juntar ot «tpectoi partlculnret doa
phenomenot normaes doi wmi vWoi. nu
dependência ds, .contlugienclas climáticas.
rioiacs, iiihereutci á noisa sub-troplcall-
dado. '

A autoria nlo podia ter malt acertada.
O prof. Mizucl Otorto tem o» iwiultltot
mais Impresctndlvela it cxcellencias do»
crandea tratadlitaa: homem d* bellat le-
trar, tanto que t da Academia de Letra»,
á um «poaltor fino, elegante, meridiano
dt almplicldade • clareia, profetaor coro'
longo tlroclnlo no nueliterlo — factor
capital na formaclo profettoral. connece
i doutrina- com' a proprln experiencüt «o-
bre a «orania dt acqutilcCea e de conhe-
clmentoa lndlspenaavéls. aoa medlcoa e
estudante» de medicina, t, portanto, coin
n Juita medida para te collocar tqnato-
rlalmente entre a .ejntlicte mutilado-» t:a': analyae deriiii-iada. ./)¦
. ¦ Por fim, uma outra eoodlçlo, qne in-
felizmente conatltu* eicepsio ru ordem
do niasrlsterio, e qut- 4 o exercício da ei-
pcrlmonta«:5o a' conceder á autoria a"princesa*' qualidade de quem emlna nl»
o que leu ou aprendeu no» livro», mat
O que foi vivido na in-ettlcacio, no con-
tacto dlrecto com. oi {actos,¦ No 1° volume, eatjo o» conneclmentet
lntrodiwtorlo», serace, i tamou teleneta
que 6 uma «ia» mal» bella» conqnlitae
do aaber bumano. Ap*» lurolnou "intra-
tJu-r-iüo", onde todo o valor do autor to
cvhlbe em coroa vlvat. um a um te des-
enrolam, todoa os magnos capítulos da.
l>b.rslologia reral na» meema» linbat to- '
bria», erudita», pautadai pelo lUmtre
profetMr, ,Livro necesurto nso t<5 1 estodantee
como ao» medico» em. geral,*» f tu» m
A França subvenciona o
intercâmbio cultural com

a Bahia
Bahia, í (Do correspondente)

G sr. L, Caumeau, cônsul da
Franca, com.munlcpu-nos ter o
governo do seu paiz posto ft dls-
posição ;de quatro estabeleclmen-
tos culturaes da Bahia, uma som-
ma total, de «sessenta mt! francos
assim, repartidos: 25.000 francos
para a Faculdade de Medicina,
25.000 francos para a Faculdade
de Direito, 6.000 francos para o
Gabinete Portuguez de Leitura,
4.000 francos para o Instituto
Feminino da Bahia. Catálogos
especialmente editados, foram re-
mettldos a esses estabeleclmen-
tos, afim de ser feita a escolha d»
accordo com as suas necessida-
des,.- Os livros pelo valor do cre-
dito aberto serão remettldos de
Paris desde que os catálogos an-
notados sejam enviados ao Minis-
terio das Relaçfos Exteriores.

f
DLTIMA HORA

Cel. Antônio Fer»
reira Monteiro

da Silva
Domlciano Ferreiri

Monteiro da Silva e se-
nhora, Dr. Américo Cor*
ria Monteiro e senhora,
Milton Monteiro da Silva.
e filhos, Renato da Silva

Curneiro, flllio a netos, vluv».
Albertlna Monteiro Lemos, filh»
a netos, Alfredo Monteiro da Sll-
va, senhora e filhos, Dr, Mauro
Roquette Pinto, senhora e filhos,
viuva Maria José Lima Duarta
Monteiro da Silva e filhos, Dr.
Luiz Portella, senhora e filhos,
viuva America Monteiro Mota •
filho, Octavio Gratacfies, senho-
ra e filhos, Dr. Perlcles Manso e
senhora, Dr. Luiz Guerra e ee*
nhora, Dr. Nelson Corrêa Mon-
teiro, senhora e filho, Milton Car-
neiro Monteiro da Silva, senhora
e filhos, Carlos B. Monteiro Le-
mos, senhora e filho, Geraldo
Monteiro da Silva e senhora, Af-
fonso Monteiro da Silva, profun-damente agradecidos a todos
amigos e parentes qu» compare-
caram ao enterramento d» seu
querido pae, sogro, avô « bisavO,coronel Antônio ferreira
MONTEIRO DA SILVA, os con-
vidam para assIsMr a missa de
7» dia que mandam celebrar no
altar-mór da egreja de S. Fran-
cisco da Paula, sabbado, 14 do
corrente, fis 10 tj2 horas, apre-
sentando, desde ja, sua «terna
gratidão. "' (Q 15364)

Firntina Gnima-
rães Rienter

candidatura nacional do ministro mento nos círculos mlnerolOEicos"José'Américo. .-•'•'; do paiz. ; 'v-- • ;

f (MINOTÃ)
Ricardo Ríaraer e ta-

milia, Maria Angélica d«t
Costa Guimarães, Geor-
geana Guimarães Ferrer
a sobrinhos, participa'"1,
o fallecimento de suà'

hlolatrada mãe, jsogrà, avô, irmã
e tia.

Seu sepultamento se realizará
hoje, ás Í0 horas, no cemitério
S. João Baptista, sahindo o (a-
retro da sua residência, á rui
Barata Ribeiro n, 636.

.(Q 1BD88)
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Nem mais um aí! Com INSTANTINA
a dôr se vae!

(baVERJ 
».. 

^^^¦CSái-comprimião está envolto em papel Cellophane

>lnstantina

CORREIO MUSICAL

CORTA Ó$ KESFRIADQS E ALLIVIA A DOR
(xxx)

INFORMAÇÕES DE ULTIMA HORA
A IMPORTAÇÃO DO

CAFE1 BRASILEIRO Dl-
MINUE KOS ESTADOS

UNIDOS
Crescem as importações
do produeto da Colom-

bia, Equador a
Venezuela

Washington, 11 (Associated
Press) —¦ As importações de
café de procedência brasileira
diminuíram sensivelmente no
primeiro semestre do corrente
anno, comparadas i do mes
mo periodo do anno passado,
ao pa.so que augmentaram de
modo considerável as entradas
do mesmo produeto de quasi
todas as demais procedências

As importações de proce
dencia brasileira baixaram de
quatro milhões duzentos e
cinco mil e setenta e cinco
para tres milhões selscentos
e setenta e cinco mil duzen-
tos e quarenta e oito saccas.
Os augmentos mais considera-
veis foram os registrados nas
importações de café da Colom-
bia, do Equador c da Vene-
seucla.

ADQUIRIDAS 400 MIL
TONELADAS DE MINE-

RIO DE FERRO DRA-
SILEIRO

As entregas começarão
em 1938 ase estenderão

pelo anno da 1939
Londres, 11 — (Associated

Press) — Acabam de ser con-
cluidas as negociações da "Bri-
lish Iron and Stéél Corpora-
tion", representante de diver-
sai» empresas do aço,, pajra a
compra de 400.000 toneladas
dc minério de ferro, de alta
qualidade, nos mercados do
Brasil.

A entrega dessa encommen-
da começará em princípios de
1938, estendendo-se- através do
ainno de 1939.

A remessa dessa vultosa
quantidade de minério depen-
dera, em parte, da situação do
mercado de fretes.

A espionagem nazista
na Inglaterra

Londres, 11 (Associated Pross)
•— O "Daily Herald" díz-se segu-
lamente informado de que o Mtr
nistedo do Interior, baseado em
investigações levadas a effeito
pela "Sraüand Yard", está estu-
dando a possível expulsão de ai-
guns allein5.es, .......

Segundo esse jornal, os jorna-
li:;las ullemães Creme, Langen e¦\\Tedo, 

jil expulsos pelo governo,
dirigiam uma organização nazista
cuja híúd era em Bay's Water,
nesta capital, o trabalhava
sob o üoiitrole do Ministério do
Exterior ila Allenianlia. Essa, so-
«itiüiulc enviava diariamente para
Berlim informações completas so-
I.M'e o.s amigos, os passos, e as
actividudes políticas e sociaes dos
ullemães aqui residentes, e que se
elevam a um total de cerca de
vinte mil, em sua maioria refu-
piados das perseguições nazistas.
A organização contava com qul-
iilienlos auxlllares, todos nazistas.

Altos funecionarios da "Sçotlan
Tard", Interrogados sobre ó as-
Rumpto, negaram-se a confirmar
ou desmentir a noticia do "Daily
Herald". . . ¦

Greve pacifica dos moto-
ristas de taxis

Paris, 11 (Associated Press)'—
A ordem do governo municipal
une elevou de 25 *|* os preços das
passagens nos taxis provocou uma
1,-rcvo pacifica, que deixou Paris
Hc-iii a maior parto dos seus car-
lus de praça.

Apenas o.s taxis pertencentes
nus próprios cliauffeure ou a ai-
guniiis companhias pequenas per-
maneceram em serviço. E esses
desobedeceram (is dlsposlçfles da
Prefeitura sobre o augmento do
preço das passagens.

Os motoristas a serviço das
empresas protestaram contra' o
augmento em questão, allegando
quo o mesmo trará um decrescl-
Ino nr.s gorgetas que percebem.

O embaixador Guerra
tiuval visitou a Materni-

dade Nacional
Roíiin, 11 (.Vssociáted Press) —

O sr. Ailiilbèi-to de Guerra Duva!,
embaixador do Brasil junto ao
Quhin.il, visitou demoradamente
a Maternidade' Nacional e Expo-
slção ile Cuidados á Infância e
Pediatria, percorrendo com toda a
utttiujãu todos os departamentos.

Tragédia em Glasgow

Seis pessoas mortas e
seis outras feridas por

nm egypcio
Glasgow, 11 (U. P.) — Esta

cidade acaba, d» ssr theatro de
uma pavorosa tragédia, em que
seis pessoas foram mortas á ti-
ros de revolver • seis ficaram
gravemente feridas.

O estudante e-rypclano Uplndarl
Blswas, atacado de súbita allu-
clnação, disparou esta noite o re-
volver contra1 a sua joven esposa,
á entrada da residência do casal,
fazendo o mesmo contra o moto-
rlsta do taxi, o qual intervelu.
Bm seguida,-emquanto & policia
o perseguia escadas acima,, alve-
Jou o sogro, a cunhada e o pro-
prlo fllhlnho de poucos mezee,
morrendo 'todos. Em seguida, o
tresloucado voltou a arma contra
«I mesmo, suicldando-se.

Blswas contava a edade de vin-
te e tres annos, sendo estudante
de odontologia, na Universidade
de Glasgow. Casara-se com a fl-
lha de um dentista Inglez, com o
qual residia.

REVOLTA NA SYRIA
DE LESTE

Tropas e aviões france-
zes enviados para o local

Dei-El-Zor, Burla, 11 (Associated
Press) — p commando . francez
mandou para a região da Syria
contingentes do exercito e aviões
de bombardeio que foram lncum-
bidos de dominar a rebellião que
Irrompeu naquella parte da Syria.
Sabe-se que os' apparelhos fran-
cezes já ¦ bombardearam tres vil-
las onde os rebeldes tinham ins-
tallado os seus postos de com-
mando. , .

O Estado Maior que está locali-
zado em Belrut enviou tambem
um contingente de Infantaria mo-
torlzada com o fini de abafar a
revolta.

. Os rebeldes, pilharam a villa de
Amouda e .atiraram contra os of-
ficlaes do exercito que pretende-
ram Intervir. A' revolta teve lnl-
cio hontem mas devido ás com-
munlcaçQes precárias que ainda
existem-naquella região somente
hoje»> acerescendo ainda que todas
as Unhes telegraphlcas foram cor-
tadas.
- O .sr Henry Meyrler,* actual ai-
to commissarlo, substituto do con-
de Damlen "de'"Mattel," commissa-
rio. effectlvo que se encontra
ausente, sobrevoou a região onde
so registraram os motins.

Depois que os rebeldes saquea-
ram a villa de Amouda a Infante-
ria motorizada avançou contra

elles e os desalojou da mesma.
Em DJezlt-eh, um camminhão

pertencente ao correio foi captu-
rado pelos rebeldes que o levaram
para o .deserto inclusive o moto-
rlsta e passageiros. -

As autoridades militares fran-
cezas constaíaram qüe aa muni-
ções e algumas armas de que dis-
põem os kurdos foram transpor-
tadas do interior. Ainda se acham
ha estação da Aleppo Raihvay ai-'gumas caixas de munlçTes despa-
cliadas do Interior.

A RAZÃO DA REVOLTA

Paria, 11 (Associated Press) —
Um porta .voz do Ministério das
Relações Exteriores declarou que
a revolta que irrompeu na Syria é
leaderada' pelos kurdos contra os
syrlos chrlstãos não tendo ainda
chegado novos Informes dos quaes
se possa deprehender as razões e
os progressos da revolta, O mes-
mo Informante acerescentou que
desde algum' tempo teve Inicio na
Syria um forte movimento naclo-
nalista o qua] se bato, especial-
mente contra qualquer divisão
que se pretenda fazer do paiz.

Esse movimento tornou-se par-
ticularmento Importante depois do
accordo entre a 

'Ftahça 
e a Tur-

quia pelo qual o porto de Alexa-
dreta foi separado da Syria.

0 calor na Noruega causa
desastres

Osfo, Noruega, 11 (Associated
Press) — O Intenso calor relnan-
te na Noruega derreteu a base da
enorme geleira de Hardanger, fu-
zendo que uma. grande parte
da mesma caísse sobre o lago dc
Demme.

Em conseqüência do phenome-
no o nlyel das águas do lago ele-
vou-se a cerca de 49 metros.

Doze casas foram carregadas
pelas agúas». muitas safras foram
destruídas e os campos das pro-
xlmidades encheram-se de pedras.

Não ba mortes a registrar.

Com a perna esmagada
sob as rodas do trem

Caindo de um trem no Enge-
nho de Dentro, foi internado no
H. P. S., o lavrador Domingos
Mendes, morador á estrada de
Guaratiba, sem numero.

A victlma soffreu esmagamen-
to da perna esquerda,

Por desgosto, ingeriu
lysol

Foi Internada no Serviço de
Prompto Soccorro de Nictheroy,
a joven Maria José Santos, de 20
annos, residente á rua Dr. Por-
ciuncula, sem numero, cm SSo
Gonçalo, em conseqüência de In-
gestão voluntária de lysol. O
gesto da Infeliz mocinha se pren-
de' a difficuldades de vida.

Os olhos são o espelho
da alma, da saude

tambem
Jã reparou que ha pessoas que

têm as palpebras sempre incha-
das, oomo se houvessem desper-
tado de um longo somno? Sabe
que significam esses olhos empa-
puçados? Significam que o orga-
nismo está soffrendo de Infiltra»
ção .do excesso de agua, que os
rins enfermos não conseguem ell-
minar do systema com a devida
presteza. Os rins não estão po-
dendo extrair diariamente do
sangue a quantidade normal de
liquido supérfluo e de Impurezas
nocivas. Seus milhões de canaes
flltradores se- acham em parti
obstruídos e Isso torna moroso o
trabalho dos rins.

Essa lenta intoxicação orga-
nica se manifesta por dores lom»
bares, rheumatismo, dores de ca-
lxiça, inchação, cansaço, altera-
ção na 'quantidade e colorido da
urina, irritação da bexiga, etc.
Deixar que se prolonguem esses
soffrlmentos importa em convite
a que moléstias graves (Nephrl-
te, uremin, mal de Brlght) se Ins-
talleni no organismo.

A fraqueza ¦ renal deve, por-
tanto, ser combatida logo de ini-
cio por melo das Pílulas de Fos-
ter que são conhecidas de longa
data como o melhor medicamento
para deslnflammar, limpar e for-
talecer aos rins e á bexiga.

(XXX)

LICINIO F. MENEZES
ADVOGADO
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ULTIMASJPQRTIVAS
PACIFICADO O FOOTBALL

PAULISTA

Os fundadores e o nome da
nova entidade

O football paulista foi, final-
mente, pacificado.

Km linhas geraes, são as se-
gulntes as partes do accordo con-
cluldo 6. tarde de hontem1

A Portugueza e o Ypiranga in-
gressarão na Liga Paulista como
sócios fundadores. O São Paulo,
Luzitano e o S. P. Rallway, que
são clubs effectivos da L. P. ln-
tegrarão egualmente o grupo de
fundadores.

O campeonato actual, • da Liga
Paulista proseguirft até sua fina-
lização.

A Portugueza e o Ypiranga,
comtudo. somente em 1938 dlspu-
tarão o campeonato.

A Liga Paulista de Football
passará á denominar-se Liga de
Football Paulista.

O accordo que poz fim á dis-
cordia até aqui reinante, no foot-
hall de São Paulo, será ratifica-
do em Assembléa Geral, cuja con-
vocação deverá dar-se em futuro
muito próximo.

O pugilista Joe Louis talvez
se retire da carreira

Ppmvton Lata, New Jersey, —
(U. P.) — O campeão mundial
de box, Joe Louis, cuja carreira
pugllistica foi caracterizada pela
correcção das suas lutas, adinit-
tlu hoje a hypothese de abando-
nar o ring, depois do seu próximo
encontro com Tommy Farr, na
noite de 26 do corrente, no Yankee
Stadium sendo esta a primeira
luta do campeão em defesa do seu
titulo. Louis deu a entender que
se Farr recorrer ao Jogo bruto
— semelhante ás pancadarias de
rua — elle estará prompto a res-
ponder no mesmo estylo de luta.

O homber de Detvolt estava es-
tendido sobre a mesa de massa-
gens, e falava emquanto o seu
trena,dor, Jack Blacúburn. o frlc-
clonava com as toalhas, pois o
campeão acabava de fazer seis
rounds com seus sparmates. Louis
Já se encontra na metade do seu
rápido mas enérgico período de
trenamento. O campeão quasl
não teve tempo de tomar fôlego
durante os exercícios, e a propo-
sito dos mesmos, Blackburn de-
clarou: "O menino está em optl-
ma forma e multo forte".

Os reporters do box, nunca tt-
nham visto Louis trenar tão ru-
demente. Blackburn informou que
na pesagem de hoje, Joe açcusou
202 libras, o que representa qua-
tro libras a mais do que elle es-
pera pesar por oceasião da luta
com Tommy Farr. ¦

Em vista das exceilentes condi-
ções de Louis, e em vista do ln-
tenso calor reinante em Pompton
Lakes, a reducção de peso do
campeão será começada immedia-
tamente, afim de ser evitado ura
possivel desperdício de energias.

DESPEDIDA DOS PIANISTAS
ETHEL BARTLETT E RAE

ROBERTSON

*e Ji nlo ; tivéssemos feito ¦ a
estos dois artistas' Inglezes'. a Jus»
tiça.' que elles- merecem . procla-
mando-os dos mais perfeitos que
noi tom sido dado ouvir nesta
heróica • hoje maravilhosa clda-
de d» Sfto Sebastião, seria o caso
de fazel-o agora, ao .tratar do eeu
concerto de despedida.

Foi» Mais um encantador recl-
tal que Ethel Bartlett • Rae Ro-
bertson nos of feneceram ante-
hontem, a noite, no salão da Es»
cola Nacional de Musica, com
aquella arte superior, unidade de:
expressão,. sensibilidade artística,
colorido subtil e synchronização
perfeita .que tanto bs distinguem
na eua especialidade de musicas
a dois planos, que vem a ser, nà
realidade, um so plano, lmpee-
cavei.

O gênero para nds era quasl
novo. Os artistas' os mais exce-
pclonaes possíveis no-seu admira-
vel repertório camarlstico. E o
publico não accorreu numeroso a
appludir tão destacados cultores
da arte mais fina e sensível I
Donde se conclue que não basta
ter talento, ou possuir mesmo
genio, para attrair a concorren»
cia... E' necessário um serviço
de propaganda, a Barnum, que dê
na vista e fira o ouvido. Infeliz-
mento o reclamo. não é dispensa-
vel, nem sequer pdde ser abolido
quando se trata de artistas com
credenciaes firmadas, como este
admirável casal de inglezes. E'
doloroso verificar semelhante ver-
gonha... mas é assim. O povo
sempre foi o vasto, rebanho de
carneiros de Panurglo; e, ainda
4 preciso - que um se atli*e na
frente, para que oe outros o
sigam.

Estamos persuadidos que, se
Ethel Bartlett a Rae Robertson
permanecessem um mez, entre
nds, dando suecessivos concertos,
acabariam por ter enchentes co-
lossaes. O seu terceiro recital já
foi animador, e, como suecesso,
triumphal, pois raras vezes, te-
mos assistido a tamanhas expio-
sSes de enthuslasmo.

Aliás, o desempenho do pro-
grammá justificava plenamente
o orador dos applausos. E' im-
possivel dar com mais delicadeza
e gracioso colorido a "Fantasia"
em fâ menor e o "Duettlno Con-
certante", ambos de Mozart, no
subtil arranjo de Busoni. E o fo-
go de artificio sclntlllante das
'• Variações sobre um thema a
Beethoven", de Saint Saens; e to-
da aquella terceira parte, variada,
um pouco heteroclyta, que com-
prehendia BaJfour Qardner, Ar-
nold Bax, Rachmanlnoff, Arens-
ky, Falia, e Infante,. na multi-
forme essência dos seus gêneros
e do seu estylo.' .

Na fôrma do costume os dois
maravilhosos artistas não se fi-
zeram de rogados para executar
quasl um novo programmá dc
concerto, no fim da audição. Fo-
ram outros tantos números ouvi-
dos còm enlevo e enthuslasmo.

De todos elles, porém, destaca-
remos muito intencionalmente nm
oue foi, concedido, não no fim,
mas no melo do concerto: a
"Arla", de Bach, "As ovelhas po-
dem pastar tránquillamente", que
nos offerece um quadro encanta-
dor de Ingenuidade e bucolismo e
encanto subtillsslmo, como sô Ba-
cho sabia fazei*. Essa pagina
perfeita foi tocada a pedido e po-
deria (como outros tantos Cflraes
de Bach) ser repetida em todos os
concertos, tal a magia simples da
sua factura e a impeccabtlldade
da eua execução.

E" evidente que o publico que
ouviu Ethel Bartlett e Rae Ro-
bertson guardará por multo tem'
po a recordação dos mais bellos
momentos de arte, vividos quasl
numa atmosphera de sonho. —

RECITAL DE PIANO DE AR-
NALDO ESTRELLA

A Associação dos Artistas Bra-
silienses, marcará de certo um
grande exito com o recital do pia-
nlsta Arnaldo' Estrella, no dia
14, ás 9 horas da noite, no salão
da Escola Nacional de Musica
(Ex-Instituto). ' A seguir, a As-
sociação dos Artistas Braslllenses
proporcionará aos seus associados
um espectaculo. de opera de ca-
mara, recitaes da cantora Roset-
ta da Costa.Pinto e do pianista
Roberto Tavares.'

O CORO DA CATHEDRAL Df)
RATISBONA

O noticiário não mentiu, ao
contrario ficou aquém da realida-
de, porque é intraduzivel pela pa-
lavra escripta a impressão de
agrado que o COro da Cathedral
de Ratisbona' desperta lios domi-
nios da musica pura.

A apresentação hontem, do fa-
moso conjunto vocal, no theatro
Municipal obteve suecesso abso-
luto.

O CAro far-se-á ouvir novamen-
te sexta-feira, dia 13, ás 9 horas
da noite, na segunda e penúltima
das suas audições, achando-se o
programmá renovado.

A INAUGURAÇÃO DA TEM-
FORADA COM A '.'AIDA'*

No vapor "Augustus" chega-
ram hontem da Itália os seguln-
tes artistas: tenor Galliano Masi-
ni, soprano Margherita Orandi,
mezzo-soprano Nlnt Gianl, bary-
tono Armando Borgloll, baixo
Corrado Zambelli, mezzo-soprano
Carmen Tornar!, tenor C. M.
SpartI, maestro Domenlco Messl-
na e Mario Rossini.

No "Neptunia" chegou a nos-
«a illustre patrícia Bldfl Sayão.

Todos oa demais artistas chega-
rão na semana próxima, tendo
elles Já terminado seus contratos
com o theatro Colon de Buenos
Aires.

Damos aqui e elenoo artístico
completo da Grande Companhia
Lyrica por ordem alphabetlca dos
sobrenomes: ;.¦;¦¦•'."

Maestros concertadores e dlre-
ctores dé orchestra: Ângelo Fer-
ràrl, Ângelo Questa e Tulllo Se-
rafin. Outros maestros: Santiago
Guerra, Domenlco Messina e Ma-
rio Rossini. maestro dos Coreis:
Oscar Leone. Regisseur: Flllppo
Dadfl. Sopranos: Maria Caniglla,
Germana de Lucena, Gilda Far-
nese, Helena Gllle, Carmen Go-
mes, Margherita Grand!, Hllde
Regglanl, Bldú Sayão, Ruth Vai-
ladares e Thêa Vltulll; meio-so-
pranos e cdntraltos: ' Luctenne
Anduran, Anna Maria Fluza, Ni-
ni Gianl, Lygla Gomes Pereira: e
Carmen Tomarl; tenones: Bruno
Landi, Glacomo Lauri Volpl, Gal-
llano Maslni, Alessio de Paolls,
Reis e, Silva, Antônio Salvarezza
e Cesare M.' SpartI; barytonos:
Armando Borgloll, Victor Damia-
nl, Giueeppe Danise e Sylvio
Vierra; baixos: Salvatore Bacca-
lon!, José Perrotta, Glacomo Vá-
ghl e Corrado Zambelli.

Chefe de fachinarla : Francisco
Moral.

Chefe dos serviços electrlcos:
Alfredo J. de Carvalho.

Orchestra do theatro Municipal,
composta de setenta e séls pró-
fessores, ,

Corpo Coral do theatro Municl-
pai, composta de setenta can-
tores.

Corpo de Baile da Escola do
theatro Municipal, composto de
quarenta bailarinas e bailarinos
sob a direcção da choreographa
Maria Olenewa,

Solistas: Luiza Carbonelll, Ma-
ria Gremo, Madeleine Rosay, Ma-
ria Carbonell e Juco Llndberg.

A estréa está marcada para se-
gunda-felra próxima comr "Aida",
que será cantada pela soprano
Margherita Grandt, mezzo-sopra-
no Nlnl' Gianl, tenor Galliano
Masinl, barytono Armando Bor-
gloll e baixo Corrado Zambelli,
sob a direcção do maestro Ange-
lo Questa, numa nova e deslum-
brante enscenação chegada dias
passados da ltalla.

TEMPORADA LYRICA
OFFICIAL

A vinda de Lauri Volpl ao Rio
apôs oito annos de ausência é o
facto d.e maior relevo da tempo-
rada lyrica que segunda-feira
próxima se inicia no theatro Mu-
niclpal. Elle é com Glgll a exT
pressão máxima do bel canto no
mundo, tendo sido ha poucos
dias, em Buenos Aires, apôs á re-
presentação do "Trovador", car-
regado em trlumpho. •*'

O quadro de tenoree este anno
é rico em valores reaes. Ouvlre-
mos o grande Galliano Masinl,
um astro que attingo fls cumea-
das, famoso já na Europa e na
America e que depressa se fará
um publico enthuslasta, entre
nôs, tão bonita é a sua voz, tão
perfeita sua arte e tão insinuan-
te a sua figura scenlea.

Não é sô: lia ainda Bruno Lan-
di que se irtelue entre os artistas
predllectos do nosso publico que,
com razão, o estima, e ainda um
artista notável: Alessio de Pao-
lis.

Não descansa a Empresa Ar-
tistica Theatral Ltda., no,seu
a fan de agradar o publico e, ten-
do em vista o suecesso brilhante
obtido por Antônio Salvarezza,
na Temporada Lyrica Nacional,
cm maio deste anno, contratou-o
lambem para actuar nn próxima
temporada. Antônio Salvarezza
possue uma das mais bellas vo-
zes de tenores da actualldade, pe-
la melodiosa frescura do timbre,
extensão e musicalidade e pela
excepcional clareza da dicção.
Ainda resoam em nossos ouvidos
o fragor dos applausos que-o pu-
bllco lhe dispensou na. recente
temporada. Isso. lhe valeu de po-
deroso estimulo e Salvarezza tem
estudado com afinco, melhorando
dia a dia suas condições vocaes,
decidido a galgar um primeiro
posto, pois que se julga "desco-
berto" pela platéa carioca, que
tantos artistas tem consagrado.

O illustre maestro Tulllo Será-
fin em oceasião da sua recente
passagem pela nossa capital teve
oceasião de ouvir Salvarezza, em'¦nigoletto" e, surprehendldo c
satisfeito que tivesse sido desco-
berto na America do Sul uma voz
de;tenor de tão excepcionaes qua-
lldades, transmlttlu immediata-
mente a noticia a Roma para que
fosse contratado este novo artis-
ta na próxima temporada oíflotal
do theatro Real da Opera da ca-
pitai italiana, que elle dirige ha
tres annos. •

Será, pois, Salvarezza, próxima-
mente um "divo" disputado pelos
maiores theatros do mundo.

Tambem cantará na temporada
próxima a inaugurar-se, o valen-
te tenor patrício Reis e Silva que
em precedentes temporadas offi-
ciaes logrou Impflr-se á admiração
de • todos nôs como o tem feito
em importantes theatros estran-
gelros. ' ,

m^^^^^^^Ty^ymmmm'miV^. ir". '"'-'¦''."." " !•<¦)¦!,'' [,.'¦ ¦¦5lllilaPp*^^^Tn^?r?!|v!glWB

i
mi
ím

UMA GRANDE OPíORTflN*»»^...

p IAN0SNOVOS
Bechstein • Steinweg

1/4 DB CA III)A B ARMÁRIOS —
A SO MI'7,ES — GRANDE! STOCK.
Peçnm pruspeetoa, Unlco agentei
A. MATHIAS. At. Rio Branco QE
Mo trm fllln-s. Tel. sa-MM.'
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MUSICAS
DISCOS
VIOLÕES
VIOLINOS
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POPULARES DE PORTO
ALEGRE

No' sorteio realizado hontem»
pela Prefeitura Municipal de
Porto Alegre, foi contemplada
com dez contos de réis, a' apoli-
ce n. 5.624' da 12.* série,' ven-
dida nesta capital.

ilPi

Qual a maneira mais fácil de fazer economia ?

PLANO -¦ MO NE RO'
B' nos ronjaneto de ama on mais apólices de valor nominal
com sorteios de milhares de eontos.de premloa em dinheiro.
OASA BANCARIA MONERO' — AVENIDA RIO BRANCO, 49

APÓLICES
E' dinheiro em caixa qne ronde Juro*.
B' nm titulo negociável ¦ qualquer momento»
E' nm bilhete qne nnnea fies branco.

. ' E' a chance de se conhecer a fellddnde.
Apólice Prefeitura Forto Alegre série 12.' n. 5.624 aor-

tenda em 11-8-8T.
ATlaamos. aos nossos cliente* qne estamos pagando todos oa
premlo* tendido* por ní» em apólices, A VISTA e A PRES-

TACAO
JA' TEMOS OS NOVOS PLANOS COM AS APÓLICES DE RE-

CIFE E MINAS, 3' SE-RIE 9»|*
(42291)

WÊÈ — -v-ncias rerd «siao nquia-n»-, r— r- - ¦ 
lirn9YijtJa\ J»*v- TfcfAmi
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SERVIÇO MILITAR
A Junto do 17* districto com sé-

de ã rua Filguelras Lima n.. 62,
oliania a attenção de todos os re-
servístas residentes no Districto
para a necessidade de Be apresen-
tarem afim de satisfazerem as
exigências do artigo 61 do Regu-
lamento do Serviço Militar.

i» «¦as» a»

BANCO FINANCIAI NOVO MUNDO

CONTA LIMITADA . .4 Vi
ORDEM 3"o
6MFZES 6 "o

RUA DOC ARMO n 65
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A MANUTENÇÃO
DO ABRIGO RE-

DEMPTOR
Gratos ao chefe de Po-
licia, os asylados lhe fi-

zeram carinhosa ma-
nifestação

Não resta duvida ds que. o
Abrigo Redemptor vem prestando
Inestimável serviço á cidade aco-
lhendo èm seu selo. grande nu-
mero dos mendjgos que se espa-
lhavam pela capital do. paiz, ou jo
aspecto, com- a exhibição desses
infelizes pelas portas e pelos pas-
seios, era o mais deplorável.

Isso mesmo comprehendendo,' o
capitão Fellnto Muller, chefe de
policia, baixou, hontem, uma por-
taria autorizando o thesourelro
respectlvol a entregar aó senhor
MarcoB de Souza Dantas, thesou-
relro da Companhia Financeira
da Obra de Assistência a Mendl-
gos e Menores, a quantia de réis
20:000?000 para auxilio aquella
instituição. :

Calou fundo no espirito dos asy-
lados o gesto do chefe de Policia,
a quem por isso, fizeram, hontem,
carinhosa manifestação de apre-
ÇO. •'.. .

Acompanhados do delegado Jay-
me Praça e do sr. Levy Miranda,
os asylados forami, á tarde, á Po-
licla Central, tendo, antes, soltei-
tado' uma audiência ao capitão
Fellnto Muller, que os recebeu
cercado de vários de seus auxi-
liares em seu gabinete.

Falou, então, em nome dos asy-
lados do Abrigo Redemptor, o dr.
Jayme ..Praça, agradecendo aquel-
la contribuição e o apoio que o
capitão Fellnto Muller, lhe. vem
prestando, ofisr. Levy Miranda
orou em seguida, enaltecendo,
egualmente, o amparo do actual
chefe.de policia aquella obra. Em
nome. do commerclo, usou da pa-
lavra o deputado França Filho,
que axaltou a obra de assistência
social da referida alta autorlda-
de, como a creação da delegada
especial de Mendigos e Menores
e auxiliando, amparando e prote-
gendo o Abrigo Redemptor.

Por fim, falou o capitão Fellnto
Muller agradecendo.a homenagem
e declarando que aquelles elogios
cabem, todos, ao presidente Ge-
tullo Vargas, com cuja opinião
está. plenamente identificado.

O chefe de .policia se mostrava
muito emocionado com a mani-
festação; que lhe tocou, fundo, a
alma.

NÂO JOGUE
Seu dinheiro fora!

APENAS,
Com o. empate de 6|00O,
valor .de nm talão recibo,

VOCÊ
participará' de ¦ sorteios:

AÒS SABBADOS
"Apólices de RECIFE"

B PRÊMIOS DE

500$ a 7:000$000
AS QUARTAS-FEIRAS

«BONIFICAÇÃO AURÉA"

5:OOO$0O0 para o Milhar.

400$000 Para a Centena.

PELA LOTERIA FEDERAI.
O capital empregado está
sempre garantido, pois com
a devolução de 11 desses ta-
lõcs recibos V. tens uma
apólice da Prefeitura de

Recife.

BONIFICAÇÃO ÁUREA
De accordo com o resulta-

do de hontem da Lot. Fe-
deral, foram premiados os
talões correspondentes as
apólices terminadas cm ....
7.309 e SO».

ia. ÁUREA
Avenida Rio Branco, 112
Edif. Jornal do Brasil

(43682)

A SEMANA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO
MINEIRO DE POMBA

OS CURSOS REALIZADOS E A PARHOPAÇÍO DO MINISTRO
DA AGRICULTURA NOS TRABALHOS
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No stand da- producção nacional ouvindo as explicações fornecidas pelo dr. Komulo Jovlauo
Bomba, D (Do correspondente),

— Proseguem bastante.animados
os trabalhos da Primeira Semana
Agricola e Exposição do Pomba,
município de Minas... ,;

No recinto da exposição de ahl-
mães, realizaram-se Honteni duas
Interessantes prelecçães dadas pe-
los technicos do Ministério da
Agricultura Polycarpo Rocha Fl-
lho . e Romulo Jovlano, suscitan-
do as palestras innumeras per-
guntas por parte dos assistentes,
agricultores e pequenos lavrado-
res de todas- as reglOes produeto-
rar do Estado.

A's 8 horas da noite, no recin-
to da Exposição Agricola, o er.
Odilon Braga ministro da Agrl-
cultura, realizou uma palestra,
em que procurou mostrar os pre-
juízos advindos' da erosão, meios
de evltal-a, citando o exemplo dos
Eslados Unidos, que de maneira
singular vem desenvolvendo com-
bate efficaz Aquelle flngello.

. - No mesmo local, ãs i horas,, o
sr. Mario' Fáfaril' realizou "unia

aula sobre o .fumo,' seguindo-se-
lhe' còm a palavra^ õ'-èr».-iTosê
Reis, que discorreu sobre a ver-
mlnose nos nossos sertíes.

• Sobre a cultura do: oafff.TíOnlP
tantemente Interrompidos : pelos
lavradores, falaram os srs. Fer-
reira de Castro e Izidoro Cavai-
cantl, este se oecupando-mais de-
talhadamente sobre o commercio
do produeto.

No salão principal do club da
cidade, realizaram conferencias a
senhorita Maria do Céo Corrêa e
o sr. Augusto Griebel, este sv.iire
os nossos problemas ruraes e so-
bre as escolas do campo aquella.

Encerrando os trabalhos, o sr.
Odilon Braga referiu-se em lon-
ga oração rfecessldade da colla-
boração immediata do Ministério
da Educação com o da Agricul-
tura, no sentido da formação do
ambiente necessário âs realizaçdcs
de cultura exemplar em nossos

campos. Isso porque é notável 4
Influencia que exercem as profes-
soras na orientação dos proble-
iiú ruraes, de vez que s, ellas
cabe divulgar aos lavradores os
primeiros ensinamentos theoricos.

MAIS DE CINCO MIL VISI-
TANTES

Continua sendo visitadissimo o
stand do café, onde o teohnlco
William Simão attende, dlarla-
mente a centenas de interessados,
fazendeiros e compradores donos-
so principal produeto, os quaes
para ali accorrem no propósito ds
obterem esclarecimentos' para o
cultivo.

Nos dois primeiros dias somen-
to, mais de duas mil chickras Aa
café foram distribuidás aos visi»
tantes, calculando-se que até hoje
ascenda a cinco mil o numero de
agricultores que ali compareceram
afim de visitar as modelarei» Üns»
tallações. ¦' ¦ '•

Material para
propaganda no

exterior
Um adeantamento de

treze contos
Com relação ao adeantamento

de 13:000$000 ao escripturarlo do
Departamento Nacional de Indus-
tria e Commerclo, Pedro Paullno
da Fonseca, destinado a attender,
fis despesas com a acquisição do
material para propaganda, taes
como, publicações, graphicos,
quadros, etc, destinados â pro-
paganda do Brasil, nos esorpto-
rios, no exterior, o Tribunal de
Contas recusu registro a despesa
de. que se-trata, por improprieda-
de de classificação, na conforml-
dade das suas decisões anteriores
cm casos idênticos.
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Grippes? Resfriados?
ANTIPANPYRUS

Previne, aborta, cora, E' om
preparado famoso do Grnnde
Laboratório Homa»opntha de

DB FARIA st C.
— Roa 8. José, T4 —

Telephone» '32-3347

RECUSA DE REGIS-
TRO AO CONTRATO

Para installação de ele-
vádores no Ministério

do Trabalho
Com relação ao contrato ceie-

brado entre a Comissão Constru-
ctora do Edificio do Ministério do

SEMPRE TEM VALOR!
Todo e qualquer bilhete ou mes-
mo fracção de bilhete — mesmo
no caso pouco provável de sair
branco — vale sempre multo di-
nheiro desde que traga impresso
no verso o "Oorimoo de Balcão"
do felizardo AO MUNDO LOTE-
RICO — Pua do Ouvidor, 139,
vantagem de sua Carta Patente,
104. No AO MUNDO LOTERI-
CO, rua do Ouvidor, 133, estão os
500 Contos que correm depois de
amanhã, sabbado. São os seguin-
tes os números dos 20 prêmios
maiores que dão os flnaés-pro-
paganda daPatente 104: 7.309,
64S. 23.038, 18.645, 34.013, C.25G,
9.353, 6.309, 710, 3.011, 25.399,
2.738, 278, 250, 31.578, 30.345, 776.
5.721, 7.012 e 7.046, todos refe-
rentes ao sorteio de 200 Contos
de hontem. Só no AO MUNDO
LOTERICO — Rua do Ouvidor,
139. (43540)

Os GERMENS
k se reproduzem no

NARIZ e na GARGANTA !
Use Mistol

para evitar o contagio-

fôMistõl
V«gi^y para a hygieno nosal

(m)

Trabalho e a Otls Eelevator Com-
pany, para instalação dos eleva-
dores no edifício em costvucção
para o citado Ministério, b Trlbu-
nal de Contas resolveu recusar
registro ao contrato, por não
constar do instrumento de pro-
curação o nome d procurador da
contratante o tambem porque em
face do estabelecimento nas clau-
sulas 3" e 9* os serviços a serem
prestados excedemo anno flnan-
celro e portanto o período da du-
ração do credito por onde deve
correr a despesa, ».i
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'TODOS DEVEM DEFENDER
OS SEUS PULMÕES
FAZENDO USO PO

AGRIODOL*,
(xxx)

Reuniu-se a Commissão
de Codificação de Direi-

to Internacional
Reuniu-se hontem, pela primei-

ra vez, no Itamaraty, convocada
pelo ministro das Relações Exte-
rlores, a Commissão Nacional de
Codificação de Direito Interna-
cional.

Estiveram presentes. -»s srs.

João Cabral, Raul Pederneiras,
Raja Gabaglia, Haroldo Valladão
e Edmundo da Luz Pinto". 7

Na ausência do ministre PI-
mentel Brandão, presidiu 

' 
a rs-

união o secretario geral • do Mi-
nisterio, sr. Hildebrando Aeclolj*
que explicou os fins da convoca-
ção e declarou instailada a Cem-
missão Brasileira.

Foram eleotos presidente > vi»
ce-presidente, respectivamente ei
srs. João Cabral e Raul Peder-
neiras.

For proposta do sr.' Edmundo
da Luz Pinto, foi convidado o sr.
Octavio Britto para fazer/ parts
da commissão, como elemento de
ligação entr eella e o Comitê Per-
manente de Codificação do Direita
Internacional Publico, do qual *
o secretario geral.

NO ITAMARATY
Apresentou-se hontem, ao er.

Mario de Pimental Brandão, mi-
nistro interino das Relaçües Ex»
teriores, o conselheiro de enibal-
xada Protasio Gonçalves, por ter
chegado a esta capital, em' gozo
de férias.

POLICLINICA*
DE BOTAFOGO

Visita do sr. Saboia Li-
ma e do Centro Carioca

A convite do dr. Honorio de
Araujo Mala, thesourelro da Po-
Ilclinica de Botafogo e fundador
da sua clinica infantil, o dr. Sa-
bola Lima, juiz de menores, e o
Centro Carioca farão, no próximo
sabbado, Ss 10.30 horas, uma vs-
sita Aquelle estabelecimento me-
dlco, percorrendo as suas depen-
deneias, tendo o Centro Carioca,
mostrado especial Interesse em
conhecer as installaçÕes da Cllni-
ca Dentaria Infantil, organizada
& expensas do seu consocio dr.
Honorio de Araujo Maia.
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o DIA POLICIAL
0 ASSALTO AO MUSEU

Vae ser removido para a Casa
de Detenção seu indigitado

— autor —
Continua em tratamento no

Hospital de Prompto Soecorro o
indigitado principal autor do as-
salto ao Museu Histórico.

Henrique Cândido Ferreira esta
mantido m rigorosa inconvmunt-
Habilidade, com um Investigador a
guardar-lhe os movimentos. Tem
elle melhorado sensivelmente dos
ferimentos recebidos, ao tentar sul*
ciilsr-ue no 8o dlstricto policial.

A. policia vae remover Henrique
Cândido Ferreira para a enferma*
ria da Casa de Detenção, onde
aguardará, o resultado das lnves-
tlgaijOea que eatão sendofeltas pe»
ln P. O. I. 

*
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ERA A PRIMEIRA VEZ...

0 larapio controlava a saida
das victimas pelo telepbone
Dizer que o arrependimento

«alva... Assim não pensa Oswal»
4o Cardoso de Silva. IS Isso por*
que, tendo se Iniciado na "arte**
do furto, foi afinal preso e pro»
cessado não obstante affinnar
que estâ arrependido.

Foi elle preso pela policia do
2» ejlstrlcto. sendo em seu poder
eiiooiitrados cinco "gazuas".

*DUe, 
pelo telephone, controlava

a salda doa moradores dos edlfl-
cio» de apartamentos.em Copaca-
bana, Quando descobria que •
victima escalada Ia passear, cor»
ria ft residência delia e com chaves
falsas abria aa portas, entrava,
escolhia o que mais lhe çonvlnha
e.., se ta embora.

Multas (oram aa queixas rece*
bidu pela policia, que entrou a
agir, ato que chegou ft conclusão
de que o larapio era Oswaldo Car»
dono de Souza e prendeu-o. Disse
el|e ft autoridade ao lho ser apre-
sentado:

"•*-)'» primeira vez, "seu" com-
mtsiarto, que me vejo fts voltai
com a policial

O commissarlo Sady Caldas sor»
«lil, e replicou:

Isso não Impede que voc<*
carregue cinco "gazuas..."

Maa estou arrependido. Del-
xe-me Ir embora e me emendar 1...

Es«e expediente não salvou Os-
waldo Cardoso de Souza. Estft
elle sendo devidamente processa»
do,

Segundo pensa a policia, oa aa-
¦altos levados ft effeito nos apar-
tamento* de Copacabana andam
por cerca de cincoenta contos.

-e-M-o-

ACHOU OPTIMA A 
OPPORTUNIDADE... M^K

Quando o bonde passou,
aggrediu a faca o adver

sario e, depois, fugiu

ATIROU-SE DA JANEL-
LA AOjÚLO

Na rua Raul Pompéa
- Uma ambulância do hospital

Miguel Couto foi chamada, hon»
tem, ft rua Haul Pompéa n,* X07,
apartamento 4, a soceorrer «1»
guem que, tentando contra a vida,
ne projoctflra de uma dai Janella»
do 4.° andar daquelle prédio, ao
sflio. A ambulância seguiu para
a local, de IA trazendo a joven
Sara Crotman, de 19 annos, «o|r
telra, empregada da família rt»
sidente. no apartamento n,' 4.
Sara apresentava fractura do
craneo, alfira de contunde* • M»
coriacBcs. Seu estado era grava,
Não se sabiam os motivos que a
teriam levado aquelle gesto.

Na casa em que frabalhava, t
Sara grandemente estimada. Por
que teria feito aquillo 7

No hospital, ao aer operada, a
infeliz talou a uma «nfermelra.
dizendo que a vida a fatlgftra,

E tol, então, qua se içuba de
outro antecedente da joven; Sara,
ha tres mezes, tentara contra a
vida, deixando-se intoxlcar «om
gaz carbônico na coslnha da ou»
tra casa em que trabalhara. Soo»
corrida e levada ao hospital Ml»
guel Couto, dali, pouco depois, U»
nha alta, passando então a ser»
vir no apartamento em qua, hon»
tem, de novo tentou contra a
vida. .

Sara, oulo estado ' melindroso,
estft recolhida aquelle hospital.

O INCÊNDIO DE ANTE-
HONTEM

Estão passando melhor o offi-
ciai e o soldado do Corpo de

A poliota do 10* dlstricto prose,
gulu durante o dia de hontem, no
inquérito para apurar aa causas do
Incêndio quo lavrou, na noite da

I UtttU \
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ante-hontem, na fabrica da roo»
vels da rua General Pedra.

Estft provada que a fabrica ta»
tava segurada era trea comp*»
nhlas entre as quaea a Alliança
da Bahia ,na importância da trinta
contos de rela.

Oa technicos da D. O. I. procjer»
deram hontem, ft petlola no prédio
sinistrado.

Continua em tratamento, no hoa»
pitai de sua corporação, o capi*
tão João Martins Vieira a o solda-
do Parlo Barroso,

o official, que oommandava o
ataque ao fogo, ha apenaa 10 dlaa
fora removido aquelle posto.

Procurava elle, durante o alnla»

TRAQUINAGEM DE
CONSEQÜÊNCIA

FATAL

A menina, subindo, á ja-
nella- projectou-se

ào solo
N» rua Leonclo de Albuquer»

qu» oceorreu, hontem ft noite, um
facto profunda-pante doloroso e
que talver. venha, ainda, determl»
nar a morte de uma creança.

A menina Adella, de cinco annos
e filha da Adriano Costa, ali mo»
rador no n. 38, é, apesar da eda»
de, multo esperta e traqulnau.
Aproveitando»»* da ausência de
sua mãe, alia, puxando uma ca»
delra, oollocou-a ft uma janella,
ft qual subiu.

AM começou Adella, a fazer
traqulnagen*, at» que, perdendo
o equilíbrio, projectou-üe 1& de
cima em baixo. Batendo no solo,
soffreu a menina fractura do ora»
neo, além de varias- contusOes a
escoriaqüe*. pelo corpo.

Adella foi levada áo Posto Cen-
trai de Assistência, cujo medido
de serviço lhe ministrou curativos,
faoendo-a internar, em seguida,
em estado de "shoo", no Hospital
de Prompto Soecorro.

SENtitflN-SE^SEM ESPE-
RANÇA DE CURA

Disparou dois tiros contra o
ventre e morreu no hospital
Humberto Albertrazzl, conforme

noticiamos, estava gravemente
enfermo. Perdera, por isso, a es»
peranca de curar-se.

Desesperado com essa situação,
o Infeliz, ante-hontem, disparou
dois tiros de revólver contra o
ventre.

Em estado gravíssimo, Hum»
berto Albertrazzl, depois de med).
cado pela Assistência Municipal,
foi Internado no Hospital de Prom.
pto Soecorro, onde não resistindo,
veiu, hontem, pela madrugada, a
fallecer.

¦*.

Onovo delegado da
6* Rtfiio Policial.

em Petropolis
.Entrar* hoje em exercido no

eargt- 4* delegado da 4* Região
Policial, oom «ide em Petropolis,
para o qual foi nomeado Interi*
namtnte, e dr, Calo Xavier de
Britto, qu* *e vem destacando
pala sua oondueta equilibrada *effloUnte» na secçSp da Ordem
Política e Social da S' Delegacia
Auxiliar do B. do Rio.

QUERIA RÁDIOS PARA
CONC^

Acabou lutando còm a dona da
casa e com o enteado desta
A sra, Ottilla de Oliveira Crus,

esposa do machinlsta Arlsteq
Cruz, da Marinha Mercante, esta-
va no Interior de sua residência, ft
rua dea Inválidos n. 87, quando
ouviu passos na sala, Chamou o
operário Arlsteu da Cru» Filho,
seu enteado e pediu que fosse ver
quem Ia estava, o rapas atten-
deu, Indo encontrar Antônio
Brandão, qu* lhe perguntou:— Tem radio para concertar?

Arlsteu não gostou a mandou
que Brandão *e retirasse. Fel-o,
porém de modo violento, resul»
tando disso, lutar os dois,

Aooudiu a sra, ottilla, qut pre-
tendeu seperaJ-o*, Ficaram em
conseqüência, feridos na contenda,
esta, num dedo da mão esquerda
e aquello na cabeça,

Brandão fugiu. A policia do 4°
dlstricto, que tomou conheclmen-
to do faoto, procura esclarecer cs
motivos que o levaram ft casa do
machinlsta Arlsteu Cruz;

Os feridos foram medicados pe.
Ia Assistência Municipal,- '

COLHIDoWÍTO

0 motorneiro foi hospits-
LIZADO

Mesmo ft porta, da delegacia
do 6' dlstrloto, na, avenida» Salva»
dor de Sft, fot o estivador Augusto
Ferreira Seleoto, n. 6.665 colhi-
do, hontem, A tardo pelo automo*
vel n, 19.467, soffrendo, am con»
seqüência, grave ferimento na ca»
beca, além de contuf"es e esco-
rlaçOes pelo corpo.

A victima foi medicada pala As*
slstencla Municipal e, depois ln»
ternoda no Hospital do Lloyd Sul
Americano, em estado de "«ho*,".

Não obstante o local ds accl*
dente, a chauffeur logrou fugir.,.

AGCREDIDOmO AMIGO

LIQUIDAÇÃO
**-*¦¦••tasa|pte

IMPERMEÁVEIS

A victima ficou ferida
a navalha

Foi .hontem, ao Posto Central da
Assistência solicitar curativos, o
guarda freios Lourenco de Almei»
da, morador ft rua Maria José n.
272. Estava ferido a navalha na
cabeça e no thorax,

Interpellado, contou Lourenco de
Almeida que, tendp discutido com
seu amigo Pedro Soares Ribeiro,
fora por este agsrredido a navalha
na estação Pedro II,

A victima depola de medicada
r,etirou-se para o domicilio. '

de optimo tecido
inglez

de sup. garbadine
de lã mescla

Meias de lã
Ouvidor
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TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTIÇA ELEI-

-T0RAL--

Os feitos, hontem,
julgados

O Tribunal Superior de Justiça
Eleitoral esteve, hontem, reuni-
do sob a presidência do ministro
Hermeneglldo de Barros, Julgando
os seguintes feitos:

Appellação criminal 69, do Ma-
ranhão. relatada pelo ministro
Laudo d* Camargo, sendo revlsor
o d***mbargador Collare* Morei-
ra, appellante o procurador re-
glonal e appellado Paulo dos An-
Jos. O Tribunal negou provi-
mento.

Processo MS", do Paranft, re-
latado pelo sr. Collares Moreira.

O pedido foi julgado prejudl-
cado. ,

Processo M, do Acre, relatado
pelo professor Cândido Oliveira —¦
Adiado.

Recurso 754, re Minas, relata-
dojpelo desembargador Collares
Moreira, sendo revlsor 0 desem-
bargador Ovldio Romeiro, reçor-
rente o Partido Progressista e re-
corrido Aistoteles Alves de Sou-
za. Foi negado provimento.

Appellação criminal 70, do Ks-
pirlto Santo, relatada pelo desem-
bargador Collares Moreira. O
Tribunal negou provimento.

1 GRMHra

¦traços B Aisi-íMlcog. Tomem
VINHO CREOSOTADO
p* Jo»o da Silva Silveira.
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Cooperando para a solução
de nosso trafego

Foi, talvez, covarde, maa não
quiz perder a opportunldade...

Ha dios, na Fabrica de Proje-
etls de Artilharia, ondo são em-
pregdos, oa operários Turlblo Fe-,
lis de Campos, morador & rua
Magé 63, na Penha, e Valdemur
Costa, tiveram uma questão e dia-
cutlram» acaloradamente. Não
chegaram â. vias de fneto porque
collegas dos dois intervieram e os
separaram,"Waldemar Cqsta disse, porém,
ao se separar do collega:

— He] de me vingar! E' quês-
tão so de opportunidade!

Ora, essa opportunldaúe, achou-
a, hontem, Waldemar Costa, e
não a quiz perder. Estava elle,
parado, em frente ao Posto Cen-
trai de Assistência, quando . viu
passar num bonde Unha Uruguay-
Engenho Novo, o adversário. Pu-
lou no estribo do vehlculo e mer-
KUlttou a arma no braço esquerdo
de Turlblo Felix de Campos. E,
saltando novamente para a rua,
fugiu,

A victima foi ao Posto Cen-
trai de Assistência solicitar cura-
tlvos, e, depois de so medicar,
íol ft delegacia do 10" dlctricto
apresentar queixa da aggressáo.

;¦ «¦*¦¦*-» —-—

0 omnibus collidiu com
o caminhão

Na rua Xavier Curado, esquina
de General Savagê, om Campo
Grande, o auto-caminhão de n."
8.671, dos Correios e Telegraphos,
chooou-so com o omnlbus de n."
3,749, da Viação Vera Cruz, ve-
cebendo avarias, ambos os velii»
culos. Não houve victimas pes-
soaes a lamentar.

*-++-»

Attingido por uma por-
ção dágua fervente

, O menor Altamlro, filho de
Alonso Santos, de 14 annos, re-
sidente á rua Oliveira Botelho'n. 

Í7, em Sao Gonçalo, attlngido
por uma porçfio dágua ferventi,
soffreu queimaduras de 1"> e 2-
gritos r.o hemlthorax direito.

Removido para Nietheroy, Al*
tamlro foi medicado no Serviço
de Prompto Soecorro.

-?++»)

t Mordido por um cão
. Pulclno Espíndola, do 61 an-
nos, vendedor ambulante, doml-

.clllado na estrada do Baldeailor,
foi atacado por um cao, que o

.mordeu no calcanhar esquerdo.
O pobre velhinho foi medicado

no Serviço de Prompto Soecorro
de Nietheroy,

?+*-?

Victima de queda,
em Nietheroy

A pequenina Antonia, filha de
Jonathas Ribeiro da Silva, dé 8
annos de edade, residente 4 tra-
vessa Lobo de Cunha s|n., vlctl-
ma de queda, soffreu escoriações
na regiSo frontal parietal es-
querda.

Depois dos curativos recebidos"no 
Serviço do Prompto Soecorro

de Nietheroy, Antônio recolheu-
se ao seu domicílio.

?++-•

Nomeado auxiliar de ga-
binete do chefe de

Iicia fluminense
O chefe de policia do Estado do

Rio, dr. RomSo Junior, nomeou
para exercer o cargo de auxiliar
de seu gabinete, o sr. Álvaro Eu-
doxio de Almeida.
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EM TOPO O BRASIL.

tro, pular da escada pare. o te.
lhado quando perdendo e equlll»
brio, caiu de cabeça para baixo,
batendo no soldado,,o que lhe dl-
minulu a violência da queda.

O capitão Vieira soffreu feri»
mentos no hemi-thorax e na cabe»
ça, recebendo o soldado Barroso
contusOes e escoriações pelo cor»
po. Ambos passavam melhor, du*
rante o dia de hontem, Não obs»
tante o commandante do Corpo
de Bombeiros, attendendo ft exi'
gencia medica prohiblu que rece.
bes8em visitas.
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Um começo de incêndio ni rua
Coronel Pedro Alves

Sob o commando do tenente
Baptista, os Bombeiros do Cies
do Porto correram hontem para
a rua Coronel Pedro Alves, 26,
um deposito de ferro velho, onde
se manifestara um começo de In-
cendio. Uma fagulha teria caldo
sobre um monte de papeis, orl»
Binando a fogueira que a prom»
pta Intervonçao dos Bombeiro*
extinguiu.

FURTWrFÜGÍÜ E
FOI PRESO

Duas armas em poder do
larapio

O guarda municipal de n" 1,185
prendeu, liontem, em flagrante,
o sem trabalho Waldemar Braga
dos Santos, de 26 annos, opemrlo,
sem residência, o qual, penetran-
do na padaria existe ft estrada
Nazareth n." 24, em Ricardo de
Albuquerque, entrou em um do*
quartos doa fundos e de Ift des»
vlou uma calça, uma camisa e um
paletot pertencentes a um dos
empregados, saindo a correr rua
afúra. Perseguido pelo clamor
publico, o ladrão foi detido pouco
adeante, sendo encontrado, em aeu
poder, uma garrucha carregada
c uma navalha com dentes.

As autoridades do 25." districto
policial registraram o faoto.

?-*•+<

VICTIMA DE UM AUTO
Na estrada da Gávea, foi Ale»

xandre Francisco Ferreira, mo-
rador 4 rua Cupertino Durão n.
79, colhido por um auto, cujo
chauffeur fugiu.

A victima, que recebeu contu-
soes e escoriações pelo corpo de-
pois d&' medicada pela Assistência,
sa retirou para.o domicilio»

A BORDO DO
'^AUGUSTUS"

Chegaram os professores
Vallery-Radot e Sergent

A princeza Borghese
ièl Vivaro

¦.,,Tendp a seu bordo.não poucos
passageiros de destaque, o "Au»

f^^.ri-I-PPrtou A Guanabara,
iPSSJTO-oBdo de Gênova e em
viag-jm para Buenos Aires,'^pof" tmtisatlàntlco da compa-
hnjtógrafflat' desembarcaram nq*"*"•>, es professores Pasteur Valle»
ry.Radot'.*.,'EmlIe Sergent.

. Este 4 um fisiológico de nomea*
da .e aquelle ft um professor de
clinica medica da Faculdade de
Medicina de Paris.

A convite do professor Clemen»
tino Fraga, veiu o professor Pas»
teur Vallery-Radot, em visita ft
capital brasileira, onde realizarft
algumas conferências sobre quês»
toes que se referem & sua espe»
clalidade medica,

O professor Emile Sergent em»
baroâra no "Augustus", com des-
tino ft capital uruguaya. Não
prosegulu, porém, viagem, atten»
dendo ao convite que lhe fizeram
as nossas instituições sclentiflcas.
Deite modo, ficar* alguns dias no
Rio, para seguir, depois, para
Montevldfto.

O professor Emile Sergent fa-
rft, tambem, oonferenclas que'ver»
sario sobre a tuberculose.

O* dois professores francezes
foram recebidos por vários colle»
gas brasileiros entre os quaes, o
sr. Clementino Fraga.

Da Italia, onde esteve fazendo
conferências, regressou o professor
Aloyslo de Castro. ,v

UMA PRINCEZA

Entre os passageiros trazidos
pelo'"Augustus", figura a prin-
c*za Maria Moroy Borghese dei
Vivaro, dama de palácio da ral-
nha da Italia.

Vem ao nosso palz, em viagem
de recreio e desejosa de conhe»
oel-o, como vieram, tambem, as
marquesas Delia dl Bagno e Car»
mela Ronacossl.

Notam-se mais os seguintes: •—
condessa Marte Loulse Pnstre e
família; commendador Anttgono
Donatl, professor Alessandro Ge-
raldonl, delegado da Associação
dos Amigos do Brasil; commen-
dador Benedetti Agltettl, dr. Mar»
tin Arndt, commendador Enrloo
Bellohl, advogado Giuseppe Boe-
chlni, professor Vlto Borapani,
advogado Sandro Canessa, com»
mendador Ferruoolo Foft, profes-
sor Carlos MomlgHano, professor
Benedlcto Montenegro, grande of*
flcla| Cario» Nagel, coronel Am*
broslo Pellegatta, professor Gia-
aomo Romboletti, deputado Etto-
re Rosboch, deputado Luiz Silva,
• commendador Alexandre Vlmer
oatl e outros.

Viaja no transatlântico da com»
panhia Italia, agora sob o com
mando do capitão Pellegrlno Btur»
lese, uma turma de balllas italia»
nos.

INSTALLOÜ-SE 0 CON
SELHO NACIONAL
DE ESTUDANTES

0 acto revestiu-se de so-
lennidade* falando diver-

sos oradores
Realizou-se hontem ã tarde, no

salão nobre da Escola de Bellas
Artes, a solennidade dc lnstalla*
ção da. primeira assembléa do
Conselho Nacional de Estudantes,
sob o patrocínio da Casa do Es-
tudante do Brasil.'

Em nome do ministro da Edu-
cação,' usou da palavra, dando
inicio aos trabalhos, o sr. Pere-
grino Junior, que saudou a moel-
dade das escolas, realçando a ex-
pressão do certamen realizado. O
acadêmico Nelson Ferreira, pelo
Conselho Nacional de Estudantes,
felicitou as delegações estaduaes
ali presentes, seguindo-se na' tri-
buna oe delegados de São Paulo.

ACTOS DO PRESIDEN-
TE DA REPUBLICA

Decretos nas pastas da
Justiça e da Agricultura

O.presidente da Republica aaal»
gnou os seguintes, decretos:

Na paata ia Juattça

Exonerando ;o dr. Eugard 14»
nlwes Fllh.p,-' do logar de pro»
curador Intterinò Junto ao Tribu»
nal Regional Eleitoral do. Estado
do Paranft; e nomeando para
exercer em commlssão, o referido
cargo, o dlrector da secretaria do
referido Tribunal Eleitoral, bacha-
rei Brennp Arruda.

Nomeando o auditor militar em
disponibilidade, bacharel Roberto
Alexandre Hesketh, para o logar
de professor da cadeira de Noções
de Direito, da Escola Proflsslo-
nal da Policia Militar do Dlstrloto
Federal.

Na paata da Agricultura

Pondo em disponibilidade Rena-
to Pedrosa. chefe da culturas do
extineto Horto Florestal do Dls
tricto Federal, pçr contar mais de
dez annos de serviço publico fe
deral, quando foi extineto o refe
rido Horto.

Nomeando Djalma Guimarães,
engenheiro de Minas para exercer
em commlssão, o cargo de dire-
ctor do Laboratório Central da
Producção Mineral; e Moacyr
Lisboa, para o cargo de technico
d e Laboratório,

Exonerando: Alexandre Glratto
e Marysia Lassance Fontoura, de
technicos de Laboratório; e, a
pedido, José Ferreira de Andrade
Junlor, de direotor, em commls-
sâo, do , Laboratório Centrai da
Producção Mineral.

Expedindo, decreto a João Ba*
ptista Gomes de Mattos, que exer*
ce o cargo de pratico rural.

Demittindb, por abandono de
emprego, Augusto Woods de La-
oerda, servente do Laboratório
Central da Producção Mineral.

i " < n*»»«» tt

Um óbito a bordo do
''Augustus" e acto hu-
manitario de um grande

industrial
Embarcado em Gênova, viajava

no "Augustus" um modesto mães-
tro Italiano, Hamleto Tornari,
que vinha trabalhar na compa-
nhia lyrlca que farft a têmpora»
da official do Municipal.

Tendo enfermado em viagem, o
maestro Tornari veiu a fallecer
poucos dias antes do navio apor-
tar ao Rio.

De accordo com o que a *lel de-
termina nesses casos, o corpo de»
veria ser atirado ao mar. Isso,
porém, não se deu, devido ft Inter»
venção de um passageiro em
transito para Buenos Aires.

Este passageiro, o* grande in1
dustrlal Italiano e senador, con1
de Boiiottl, condoído com o que
sticcedera, mandou que, fts suas
expensan, fosse o corpo de Torna-
ri embalsamado, afim ds ser
transportado para a Italia e ali
ser sepultado.

Ainda mais fez o caridoso in-
òuslriui.

Sabendo que o maestro deixava
dois fllh03 internados em um col-
legio do seu paiz, tomou o com-
promlsso de velar pela educação
dos dois orphãos, que continua-
rão, assim, no collegio, bem como
cuidar da manutenção dos mes-
mos,

O acto humanitário do indus-
trlal, conde Borlettl, impresslo-
nou fortemente a todos que delie
tiveram conhecimento e que são
todos os passageiros do "Au-
gustus".
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Designações de officiaes
Feio ministro da Ouerra fo

ram designados: os capitães Ar
mando Noronha e. Raymundo da
Costa Lima, par* os cargos #9
«nearregadoa do Serviço de Fia*
e»lliaçâo, Importaçlto, Despaohos
e Transportes do Serviço de Ma»
ttrlal Bellico das 6* e 9» Regiões
Militares, respectivamente; Fran*
cisco Estelllano Bastos de Aguiar
para ajudante de ordens de com-
mando dn 7» Brigada de Infanta-
ria e João Pedrosa Domlngues,
para ajudante-searetarlo do C
P. O. R. da 3» R ML

NO LEGISLATIVO
FLUMINENSE

PARA A MULHER

FLUXO-SEDATINA
O REGULADOR VIEIRA

A mulher nlo MÍfr«rÂ wres
ALL1VIA AS COUCAS UTBRINAB EM 3 HORAS

Empres*»w «om vantagem para
combater ai riores Brancas, Colicas
Uterinaa, Meiwtruaes e após o parto,
Hemoirbiifiai e dores nos ovarios.
*£' poderoso calmante e Regulador
por excellencia,
FLUXO SBDATINA pela
ana comprovada efficacia é receita-
da por 10.000 médicos.
FLUXO SEDATINA en-
contra-ie «rn' toda a parte. •-«-.'

OS MÉDICOS
RECEITAM

Transferencia tornadas
sem effeito

O chefe do Departsmento ío
PeHaoal tornou sem effelto aa se»
guintes transferencias:

Do 1- tenent* Rubens Barra,
do -5* B. C. para o 8* R. I." pu*
bllcada em B. I. n. 167, de 23
de Julho ultimo;

do 1» tenent* Roberto Pes»
sOa, do 14* para o 8" R. I*. P<J-
bllcada em B. I. n. 167, d* a» d*
Julho ultimo)

do 2" tenente pharmaceuti-
co Benedicto Siqueira ilo Amaral,
do H. M. D. da 2» R, M. par* o
«• B. C„ publicada *m B. I. da
ri. 101, em 11 de maio d* 1*S6.

1 O -SM*»» ' 
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Penhores de Cautelas
Da Caixa Econômica c

machinas Singer.
Rua Luiz de Camões 42.
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Um aspecto do interior do novo omnibus Ford

Com o intuito de cooperar para
a solução de um do* problemas
que actualmente preoecupam as
autoridades munícipaes desta ca-
pitai, a Ford Motor Company aca.
ba de proporolonor uma magnl-
fica demonstração de um typo es-
peoloi.de omnibus, importado dos
^tad*M-*IJnjdos-da-Am!-**Íea.e qu*;
representa a ultima palavra no
assumpto.

Trata-se de um carro d* luxo,
oom manejo excoplconalmente
simples, carrousserie inteiramente
de aço, vidros de segurança, re*
novador de ar e muitos outros
aperfeiçoamentos que a moderna
engenharia pode proporcionar,

O feliz aproveitamento do es-
paço é um dos factores prlnci*
pães, pois, cam dimensões meno*
res que os omnlbus communs,
comporta, no entanto, commoda-
mente 45 passageiros, sendo 25

sentados e 20 em pé, E' dotado
ainda de duas portas, de manejo
automático.

O novo modelo de omnlbus pos*
sue o tradicional motor. Ford V-8,
famoso por sua economia e sim»
plicidade.

A demonstração, que foi orga-
nlsada pelo- gererite* de vendas da
Ford Motor Cóhípany, sr, E.
Frladmao. oonsis"iu em um longo
trajecto ft Represa do Tato., re
sultando numa magnífica prova
de resistência, conforto e rapidez,
Tomaram parte nessa excursão
experimental vario* jornalistas e
funoolonarlos da Ford Motor Co,,
e diversos elementos de destaque
no mundo automoblllsta.

Terminada a demonstração os
excursionistas tiveram occaslão
de expressar aa auaa observações
e commentarios sobre as vanta*
gens do novo omnlbus Ford.

ARTHRITISMO-GOTA-RHEUMATISMO

CRANULADO DE ClffONI-0 MELHOR DlSSOLVíNTE DO AC100 URICO
FRANCISCO CIFFONt 8tClA.-BUA.rDE MAQÇO, 17 - PIO
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Minas e Dlstricto Federal, Esses
realçaram a obra educacional pro»
movida pela Casa do Estudante,
pondo em destaque a cooperação
prestada ft mesma pela era. Anna
Amélia de Queiroz Carneiro de
Mendonça. A sra, Anna Amélia,
que se achava presente, agrade-
ceu as referencias que lhe foram
feitas, recebendo, ao terminar
uma errando salva de palmas.

De uma tournée de con-
certos ao sul do paiz

Bidú Sayão regressou,
hontem. pelo "Neptunia"

Em viagem de retomo a Trles-
te, ponto inicial de suas viagens
para a America do Sul, o "Neptu-
nia" esteve, bontem, na Guana»
bara.

Veiu de Buenos Aires, tendo to-
cado em Montevidéo, Rio Grande
e Santos, com grande numero de'passageiros, a maioria dos quaeg
em transito.

No transatlântico da Cosultch
Line regressou, de uma tournie
ao sul do palz, a festejada canto-
ra Bidu' Sayão.

A artista patrícia realizou 19
concertos em varias cidades, ln-
alusivo um na cidade de Rtvera,
tendo alcançado novos * mereci-
dos suecessos,

Bidu' Sayão vem para partlcl
par da próxima temporada lyrlca
no Municipal, e na qual o nosso
publico a ouvirá, pela primeira,
ve», na "Boheme".

Veiu no "Neptunia", tambem,
o barytono Giuseppe Danise, ou-
tro elemento da companhia lyrlca
do nosso primeiro theatro.

Chegaram, ainda, pelo trans-
atlantloo da Cosullch Line, a
companhia italiana de operetas
que tem ft frente, Franca Bonl e
ítalo Bcrtlnl, e o Uluslonlsta
Chang e sua troupe.

O transatlântico italiano trouxe
varloa turistas argentinos que se
demorarão cerca de um mez na
capital brasileira.

si «¦»»» t*

Syndicato dos Indus»
, triaes de Produetos

Pharmaceuticos
Sob a presidência do dr. Raul

Leite reuniu-se o Syndlcato.dos
Industrlaes de Produetos Phar-
maceutlcos.

Depois de approvada a acta da;
reunião anterior, foi lido o expe-'
diente que constou de officios e
telegrammas dos Minltserlos da
Educação e Trabalho.

Foram discutidos vários assum»
ptos de real Interesse para os ln-
dustriaes pharmaceuticos.

A essa reunião compareceram
numerosos associados, tendo
transcorrido a sessão num ambl-
ente de absoluta cordialidade. -

A sessão foi encerrada-ao meio
dia,

A industria de couros e
pelles no Estado do Rio

Communicado do Departamento
de Estatística • Publicidade do
Estado do Rio:"Embora a pouca divulgação
que ae tem dado ao desenvolvi-
mento da industria de couros e
pelles no Estado do Rio, os re*
cen tes trabalhos de apuração rea-
llzados pelo Departamento de Es-
tatlstica e Publicidade revelam
uma destacada posição desta acti
vidade fluminense em confronto
com as demais unidades da Fe-
deração.

Collocada desde 1929 em quinto
logar na producçáo nacional, a
industria de couros e pelles do
Estado, após um ligeiro recuo ve
rifleado em 1933 e 1934 para se-
timo logar, voltou em 1935 a oc*
cupar sua situação anterior, no
tando-se novamente em seus tn-
dices uma frisante tendência a
readquirir as cifras anteriores,
como demonstra o seguinte qua-
dro do valor de sua producção,
em cantos de réis, de 1930 a 1938:
1930-6.349, 1931-5.100, 1932-5.877,
1933-2.460, 1934-2.803, 1935-3.923,
1936-4.051.

A sensível melhoria entre o va-
lor de producção da 1935 • o de
1936 ê bem um indicio de que. pou-
uo a pouco vão voltando os dias
de fastlgio para este sector in-
dustrlal fluminense."

-* «a»»*» è>

Dois votes de pegar
80b a presidência do er. Lu-

perjo Saptos, • com a presença de
dezesete deputados, reallaou-se a
sessão de hontem da Assembléa
Legislativa do Estado Rio.

Na Hora destinada ao expedien-
te, depois de approvada a acta e
lida a matéria que se achava so-
bi» * mesa, o er. Lacerda No.
gueira, requereu um voto de pezar
nelo passamento de Celso da SH
va Meira conferente da Mesa de
Rendas do Estado. Aproveltou-se
dá tribuna para lendo um artigo
do "Correio da Manhã," sustentar
as aff|rmaç8es que tem feito de
Infiltração dos elementos commu
nistas na política democrática.

Submettldo a votos foi o reque-
rlmento approvado

O er. Luiz Palmler propoz ou-
tro voto d* pezar pelo desappa
reclmento do general Oscar Fi-
cury de Barros, declinando os ser-
viços par elle prestados ao palz
e particularmente o facto de ter
sido deputado ft Assembléa Legls-
latlv» do Estado na sua 2* e 6*
legislatura.

Approvado este requerimento, o
presidente declarou que a Mesa
w associava & tão justa home-
nagem.

Passando-se ft ordem do dia, e
verificada falta de nu-jiero para'elefcâó 

d» aupplente* dos secreta-
flqé^fòl.flada;> palavra, para. ex-
pücacão pessoal, o sr., Paulo
Araújo, 1 -»n -na**» .»*¦.. 1 ...

Uma reunião no gabinete
do prefeito de Nietheroy

O prefeito municipal de Nicthe*
roy, de Alfredo de Freitas Ba-
hlense, reuniu 'hontem ft tarde no
*eu gabinete .fodos os directores
e chefes de.serviços, comos quaes
palestrou longamente, trocando
Idéas e auggeatSea de grande In-
teresse para o município.

Parece que o novo prefeito da
capital fluminense, não pretende
fazer nenhuma, alteração no qua-
dro dos actuaes directores e su-
perintendentes de serviços,

Dos directores exonerados, a
pedido, pelo seu antecessor, o
novo prefeito, apenas manteve a
do professor Francisco Pimentel,

âue 
foi substituído na direcção do

ervlço de Prompto Soecorro, pe-
lo dr. Sylvio Raphael Balelro,
tendo reconduzido, o professor
Mario Negrelraa' Pardal, no car-
go de director do Hospital São
João Baptista.
*—»  n) -*»***•*- t»

lnfracção pelo uao do sello
já servido

Pejo ministro da Fazenda foi
dado provimento ao recurso inter*

Íosto 
pelo representante Junto uo

1 Conselho de Contribuintes, das
decisões constantes dos aeeordão*
nos. 3.801, 3.761 e 8,027, para
restabelecer a da Instância Inte-
rlor, relativa aos contribuintes do
Imposto de renda Claude Whltfi-
eld Tyrrell Saunders e The City
of Sqntos Improvementa Compa-
ny Ltd. é A firma The Texas Co.,
(South America) Ltd. Lúcio Gas-
par Costa e Dallegrave e Irmãos,
na parte relativa & lnfracção pe-
lo uso do' sello jft servido.-» «¦».*» 1»

Ingresso de reservistas,
como voluntários

mobilizaveis
O ministro declarou ao ahsfe

do Departamento da Guerra, pa-
ra os fins conveniente* que, em
face do que expo» o commandan-
t« da 1» Região Multar, permltte
o Ingresso de reservistas como
voluntários mobillsavel», com o*
vencimento* mensaes de 66|000,
110 Batalhão de Guardas.

¦ii, m 1 «ai um a» ¦¦»»

Nas colicas iotestinaes?...

Sanacolicas

JARDIM ZOOLÓGICO
O festival projectado para do-

mlngo, 16, de 1 hora da tarde, a,
7 hora» da noite, no Jardim Zooli.-
gleo, constituirá, exlto sem prece-
dente, tal o numero de dlyersOe»

u inauguraçfies que ali so fa-
rão.

Entre os novos aparelhos no-
tam-ae ns cadeiras volantes o»
aeroplanos, oa carrousels mirins,
para oreaneas de um e dois annos,
o* balanços mechanlcos, as omlas,
etc,

Ipaugufar-Be-â, tambem o thea-
tro de fantoches, sob a direcção
de reputados artistas.

A's 8,30 huras da tarde, pro*e-
derrsç,*, ao sorteio de valiosos
brindM para ss creanças que che-
garem até as 8.15.

Após o sorteio serft feita a dls-
trlbulção de exemplares da revista
lpfantll "Tico-TIco".

A gurysada não pôde faltar de*
mlngo ao Zoológico. Aot menorti
de 11 annos, portadores do annun-
cio qu* publicaremos no dia 14
serft facultado o ingresso gratul-
to, e bem assim o bilhete para e
sorteio, desde que cheguem até a»
3.80,

Opportunamente detalharemos
o programma do festival.

< .i—»*» 
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TRANSFERENCIA DE
CAPITÃES

Foram transferido* e» capittes
Curo Martins Nunes, Raymundo
da Costa Lima, Manoel St*ll No-
gueira e Luiz Tavares, da Cunha
Mello, do Q. O. para o Q. S,i Ari**
toteles Domlclano dos Santo* •
Oswaldo Ferreira Carvalho, do
Q*. S. para o Q. 0„ lendo cia?*
slflcados, respectivamente, nos 4*
G.' A. C. (forte da Lage) e 27*
B. C.

11 1 ¦*> Ul» »  i.
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\ Expositores
para próxima Jeju de

; AMOSTRA do Rio dc Ja-i
i; neiro, peçam projectos e
i orçamentos pire Stands,

modernos efficientee, ar-
tisticos.
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Capitães postos a dispo*
sição do Ministério da

Educação
Foram postos ft dlaposlç&o do

Ministério da Educação e Saude
Publica, 01 capitães Horaclo Can*
dido Gonçalves, Joaquim Fran*
cisco de Castro Junlor, Orlando
Eduardo da Silva e medico, Au*
reo de Mortes, sem prejuízo do
fervlfis de Exercito,

ji EDIFÍCIO REGINA i
ii 6. andar, sal» 611 \
ii Phone 4MU
' 
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Syndicato dos Lojistas
do Rio de Janeiro

(43411)

Mip lllu

Os' coronéis exercendo
funeções de generaes

têm direito a ajudantes
de ordens

O ministro da Guerra resolveu
que os coronéis, quando nomea-
dos por decreto, para exercerem
funcçBes de generaes, têm direi-
to a ajudante de ordens.

TRANSFERENCIA DE
OFFICIAES

Foram transferidos para as
Unidade* abaixo, os seguintes ot-
floiaes: ;, jDo 23- B. C. para o 11° R. I..
o 1* tenente Murlllo.Teixeira de
Barros;

do 80» para o 23» B. C, o
Ia tenente Lula Abner de Souza
Moreira; ' 1

—- do 8* para o 2» R. C, L, o
S» tenente de aãm. Luiz da Cos-
ta Deite;

do 1- G. A. Cav,, para o 4"
R. C. D., o aspirante a offlcial
veterinário, Mario de Mattos Pi-
nheiro; e,

do 7» B. C. para o 1» G. A.
Cav., o aspirante a offlcial ve-
eo.
terinarlo* Manoel Lourenco Bran*

Publicações á Pedido
A ULTIMA PALAVRA NA

HIGIENE DENTARIA
O ."Instituto Freuder", de

acordo com. as Indicações do-prof. Frederico Eyer, lançou ft
venda a* escovas "Synorol", ri-
gorosamente cientificas, para
adultos e crianças. Com as esco-
vas "Synorol" e a pasta e elixir
"Synorol" a limpeza dos dentes
• perfeita.. A* escovas .grandes
são condenadas* (43679)

Sede — Avenida Rio Branco,
111 — 4°, salas 402|405.

Telephone da dlrectorla ¦ —
23-4132.

Secretaria • Serviço* Technleo*
- Tel. 23-3682.

Dlrectorla* — ReunISes it ter?
ças-felras, fts 8 horas da noite,

Presidente — Dr. José d* Frei»
tas Bastoa.

Dlrector da semana — Arthur
Reis Filho.

Audiência* — A'* terças, quln-
tas o sabbado* das 10 fta 11 bo»
ras da manhã.

Secretaria geral — A. da Sou»
za Carvalho, das 8 fts U • das 3
fts 5 horas da tarde.

Serviços technicos — Advoga»
dos das 10 fts 11 e das 8 fts 4 ho-
ras da tarde.

Despachante — Daa I fta 10 da
manhã, e daa 4 fts 5 horas ds
tarde.

Cooperativa de seguros — Gala
406. Tel. 23*0160,

— Dr., Luclano Martins Juntor
do 9 ao melo-dla é das 2 fts 5
horas da tarde.

O relatório do secretario dô
Syndlcato, apresenta, no mez de
julho, o seguinte movimento ju-
ridtco na parte referente as quês-
toes entregues ao dr. Moreira
Azevedo;

Retioiiaçío de locaçto — San?
cho & Garrido — Foi apresentada
replica ft contestação do proprle?
tario-Iocador, sendo tomado o de-
poimento pessoal deste, e sendo
inquiridas testemunhas, o feitas
as diligencias de vistoria com ar»
bltramento de aluguel.

Moysés . Fernandes — Feita a
citação do ed-réo proprietário
a effectivo proposltora da acção.

Albino J. de Oliveira •— Apre-
sentado a replica ft contestação
dos proprietários locadoras.

Arthur Reis Filho — Baixaram
os autos da Corte d* Appellação,
af lin de que o juiz julgasse o ore-
dito de acção. ,

Boaventura José de Carvalho 7—
Foram effectuados os exames nos
livros ds firma associada e nos
da Irmandade Locadora, tendo os
peritos apresentados os respectl
vos laudos.

Procedo-se & diligencia de vis-
toria, arbitramento do aluguel.

Jullo Marques de Souza — Foi
feita a vistoria com arbltramen-
to do aluguel com resultado fa-
voravel ao associado.

D. Fernandes — Feita a peti-
ção Inicial, e a citação aos pro-
prletarios,' Inclusive menores e
reepeutlvoa tutor e curador.

Outroa proceaaoa — Joaquim
Gonçalves de Oliveira — Apresen-
tadas as razSes no recurso de re-
vista Interposto pelo réo-proprle-
tarlo na acção de indemnização
por damnos causados ao prédio
do associado pela obra do mesmo
réo.

Promove-se a vistoria.
Antônio da Silva SimBe» —

Kelta a liquidação e recebimento,
pelo associado, dos alugueis depo-
sitados, em a acção. de deipejo
promovido oontra inquilino «eu.

LEILÕES
tíslUam-a» »i «tsulntei:
OAJ- CAMPELLO — .PíBlior*-, H

dia 90 de contnto, i Avenida Pauo»
n, 85.

OAIA «ONTHIEB (raatriO -r l*
¦tatu, se 41» 18 d» cortante, ii 18
bor**, â -ua T de Setembro a. 185.

0ASA JOSÉ- CAHEN — Peab-n-,
sa dia lt da corrente, 4 ra* Silva Jai*
dl» n. T.

LEVI GOMES 4 Cia. — Penhor»»,
aa dia 16 do corrente, á rua t da 8c'•abro a. 171.

PAGAMENTOS
KA CAIXA DB AMOnTIZAÇ-O -

Ma Caixa de Amortização, pagoio-s* tol»
da» II áa 14 horaa, o» Juro» veucUa»
ne primeiro tamoitre d» 1037. iu tf»
1|cn aa portador, cujo» coupons t*»h»«
•Ido «etrtiu» aa Tn*»ourarla d» Divida
Publica, até 31 de Jullio ultimo.

O» juro» daa apólice» aa portado», li
DlTitsa» Bmlwjti»», Obra» do Porto •
Cautela» 10 IteaJuttatiiento "Econômico,
qu* ale forain reclamado» ato «ahbailo,
ao melo-dla, serio considerados em de-
po.ifo.

NO THESOURO NACIONAL — Na
Fagatlorla do IlKjsou.ro serio pauaa boj».
a» »egiiint«» folha» do 11» dia mil: «oa-
teido militar da JMarlnba, do A a Z, •
ülrersas possSo» da Guerra, d» A i I.* NA PREFEITURA - Stfão '*•**-
bo|» a» «gulnte» tolhas, relativas ao
8» * t° dias da tabeliã: Na 1» Becclo
—, Livro» da numero» 41 a 48,

Na 2" Sac-ilo — Livros 118 a 118,
168 a 171 e doadores d» MUfU»,

POLICIA -nUTAR

8EBVIC0 PARA HOJB
uniformo 4"

íuperlor da dia, capltlo Pere»; «fr»
dal do dia ao quartel ceneral, capltlo
Ai»; medico do dia, major graduado
dr. Rezende; medico de promptldilo, 1"
tenente graduado dr. Faria; pliarniacen-
tico da dia, U° tenente Mina: dr-otlita
d» 41», 2° tenento Goillng; ronda) «'
tenente Waldemar, do 1" B. I.; aiplran*
te Iamael, do R. O,; aspirante Cunh»
Junlor, do 8' B. I.; guarda da rollelt
Central, 2» tenente Paranbo», do ns D.
I.; guarda da Moed», i« tenento Mlrm-
da, do 1» B. I.; ronda especial: sarjen-
to» Oeleiüno, Heitor, do 1° 3. I.; Ama-
do, do 4a Bi I.; Leonclo, Honor, o»
9» B. 1.1 ronda do empregados: urge»-
toe Xavier, do 8» B. I.; Coutlnho, it
8» B. I.; iloncorvo, do R. C.; Abílio.
da 8, O.; auxiliar do offlcial de dia ao
quartel general, sargento Jorge, dt Coa-
tadorla; musica de promptidSo, a de 8.
C.) piquete ao quartel general, um cor*
mt-lro do 4° B. I.; orden» * Aulitn-
ela do Peuotl: aoldado» Eniieralllao,
Tettultano e Aguiar; pratico-da dls, sol-
dado Claudlonor,

NOS CORPOS:

Pia — No 1» batalhlo, capltlo Ve-
IM»; no 2», capitão Vicente; no S*, 1'
tenente Mattos; no 4°, 1° tenente Hei'
meai na K°, 1» tenent» Celestino; no •'.
1- tenente Beltrio; no regimento de «••
vallarla, 2° tenento Cavalcanti; no co»'
po de «ervlcoi auxlllares, 1» tenent»
Mario.

Promptldflo — No 1« batalhío, 5" te-
nente Quaresma; no 2°, 2» tenente Oi-
ma»; no 8°, »»plr*n'» Klnl; nn 4°. açl'
rante J. Cnnbti; no 5°, aspirante 8».
lermo; no 6», 2» tenente Américo: oo ['•
glmejito ile cavallurla, 2» tenente Agrlp-
pino.

SERVIÇO POSTAL

A Dlrectorla Regional dos Correio» 4*
Distrlcto 1'ederal expedirá malai pelo»
legulntea vapores:

Hoje;
"Pao America", para Trloidad « nevi

Tork, recebendo ImpretMs, otó 10 w
ras; objectos pura registrar, atí » «.*;

-rn»; carta» para o exterior da Kefí.
blica, ate 11 botas.

"Cap Norte-, para Babla, Recite, K»"
delra, Liaboa, Boulogne e Hamburgo, W
cebendo lmpre»-o», atê 8 borasí cartt*
par» ò Interior da Republica, atí 8 llfl
carta» par* o exterior da Republica, s*o

bora».
"Prodeato de Moraes", recebendo 

*¦•

pre«o», atí 12 bor«»; oblectoa par» «•*
«litrar, atá 11 boras; cartas par ao la-
terlo» da Republica, atá JS boiaa.

"Itaqqlcá", para Snntos, Rio Gran»
• Porto Alegre, recebendo "mpreiioi, *,*>
10 bora»; objecto» para registrar, »»
8 bora»; carta» para o interior da a>
publica, atá 11 horaa

*y'|i^-áiJi-a-**_l*á'-j>-__-^^
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B^ Um espectaculo de gala para ^"8
^L apresentação de üma nova J__\
BbL Quadros fauatosos de revista . Canções e fítm
Ba centenas dt\ formosíssimas "glrls". OB

A' PROCURA DE
FAWCET

Vio iniciar, sob o patro-
cinio da A, B. I«, arris-

cado "raíd" a Matto
Grosso, dois jovens

brasileiros
a» Joven» ra'(Mn»ns brasileiros,

Joaquim Amaral e Josí Gonzaga,
qua eonglulraj-fi, com denado, o
arrlaoada rata Bto-Porto Alegre,
pwoorretido. a pe 800 léguas,
afrontando uma série Infindável
dt perigos, atí privações passan-
do, vSo Iniciar, por toda a serna-
na corrente, novo e arrinoado rald
do Itlo a Matto Grosso, i procura
do explorador inglea Fawaet.

N* manhã, de hontem um dos
dwUmldos jovens, o sr. Jsê Gon-
««ga, esteve em -nossa redaccão,

«m dfaneciida nara einprehender

a grande tacanha, que terá, como
a anterior, o patrocínio da A,
B. J. ¦» mtm » ¦ 
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FOI ATTENDIDO O
PEDIDO DO GOVER»
NO DA PARAHYBA

: O ministro da Fazenda mandou
declarar â Alfândega de João Fes»

"nos theatros
NOTAS ft NOTICIAS

ESTRÍA HOJE A COMPANHIA
BERTIW-FRANCA BQNI — Eitá an-
nunciada para boje a estréa, no Carlos
Gomes, da Companhia Italiana rle Opere-
tas que tem põr elementos principaes
ítalo Be.tiiii t Franca Boni. Bertini,
que nio vem ao Rio ba muitos annos,
tinto intervenção destacada na "Viuva
Aleire", no "Sangue de Artista", no"Oi Saltimbancos", < foi na eua época
uma das comédias mais admiradas pela
platca carioca. Rranca Boni vimol*a re-
centemente, no Republica, dando com a
freicur» dt aua vm, a sua elegância e o
teu desembaraço a contribuição maior
para o suecesso de todas as pecai do
repertório. A estréa se dará, em eipe*
ctaculo completo, com "O Conde de I.n-
xemburgo", fazendo Bertini o papel do
principe Basilio e Franca Boni o de
Ângelo Oiolier,

ARRE ÇURRÕ~Í~Ío REPUBLICA
Beatria Coita o teut esforçados com-

pinheiros «tio obtendo grande lucctuo,
no Republica, com a primeira revista do
teu repertório Atra, Barrei, que esgota
a Macio" todaa u noitea, Hoje, mali
duas repreactitaçtei.

O HOSPEDE 1)Ò~ QUARTO «V» 2
Foi acolhida a resolução de Jayme

Costa dc por, de novo, em acina. a
interessante -comedia de Armando Gon-
aga, "O floifçd, áa Quarta a* 3, que
é ali agora a maior aueceaeo da com-
panhia nue trabalha. n"0 Rival.",

RUMO AO CATTETE, NO RE-
CREIO — Mais outra "matinée" fre-
quentadissima tert hoje o Recreio, onde
eom extraordinário suecesso este aendo*j representada a revista melhor deitei ultl-
tnot tempo. Rama ta Cartel*. Al "chtr«
ges" políticas, novit e de estupendo ef-
feito, divertem a numero» assistência
qut applaude com calor Aracy, Oica*
rito, Isa Rodrlguee c todos os outrot ln*
terpretea. "Rumo ao Cattete", que é
na oplnilo da todoa a maia alegre peça
do momento, terá dada também 1 noite,
nas duas leniei habituaei. .

JARARACA, TOÕLVMPIA - Com
excellente programma dá hoja Jar».
raea, no Olympi», ai funceõea de cot-
tume, etmpra tio apreciadas,

«iniiNiiiiiniimiiiiinniiiiiiiHHiiiiriHKiiiu.

Novidades
para Automóveis
estelrlnhas sob medida

para qualquer typo de
auto. Jogos de capas em
padrões modernos, capo»
tas, tapetes, cortinas, e
etc. Só no Largo do*Ma»
chado — 27 — Garage
Schanabl éc Cia. - 25-2720.

(43212)
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FORNECIMENTOS
AO MINISTÉRIO

DA VIAÇÃO
O Tribunal de Contas ordenou

o registro da importância de réis
129:4501000, proveniente de for.
neoimentos efteotuado» ao Minls-
terlo da Vlaçao por Dlaa Garclaa
& Comp. Ltda.

«oa haver o presidente da Repu.
blica attendido a aollcitaçflo do
Koverno da Parahyba no sentido
de eer desembaraçado, livre de
direitos de importava e taxas
aduaneiras, o material adquirido
por Intermédio da Sociedade Erl-
osaon do Brasil, eom destino' â.
morAgem de telephones automa-
ticos naquella repltal.

ih
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CARTAZ DE HOJE
ALHAMBRA — "A ehave no-

eturna", fllm da Universal, com
Borle Karloff,

BROADWAY — "Oriente con-
tra Oceldente, do Broadway Pro-
frramms, com George Aiilss.

GLORIA — "Um larapio en-
cantador, fllm da United, com
Douglas Fairbanks Junlor.

IMPÉRIO — «Começou no tro-
p|co, fllm da Paramount, com
Carole Lombard e Fred Me. Mur-
ray.

METRO — "Primavera", fllm
da Metro, com Jeannette MacDo-
nald • Nelson Eddy.

ODEON — "Jornadas heróicas",
fllm da Paramount, com Gary
Cooper e Jean Arthur,

OPERA — "Ilha da Esperan-
Ca" • no palco, variedades.

PAT.ACIO — "Sétimo oj.o", film
da Fox, com Simon* Simon • Ja-
mea Stewart.

PARISIENSE — "Ondas sono»
ras dt 1W, "Pirata» A vlatt." •
Nacional.

PATHB' PAliACIO — "Bo
amor ninguém foge", fllm da
Metro, com Clark Gable e Joan
Çrawford,

PLAZA — "O príncipe • o
mendigo", fllm da Warner, com
Errol Flynn,

RKX — "Vamoa danaar", fllm
da R. K. 0„ com Fred Astalr* e
Gtngsr Rogers.

RIO m. "Volante cyolonlco",
(Um da Metro, com Jane Etwart.

PARIS — "Prelúdio de amor","Ventura roubada" palco e Na-
clonal.

S. JOSE' — "O bobo do rei",
fllm Nacional, com Mesquitlnha
e Déa Selva.

NOS BAIRROS
HADDOCK LOBO — "Nasci

para dansar", fllm da Metro, com
Eleonor Powell,

IPANEMA — "O bodo do rei",
film da D. N„ eom Mesquitlnha
e D4a Selva.

MASCOTTE — "Prelúdio d*
amor", "O sherlff fugitivo" e
Nacional.

NACIONAL — "Mulher do cri-
me", "Bamba da Marinha" e Na-
clonal.

ORIENTE — "Inimigos publl-
ooa", "Em caminho do Oeste" •
Nacional.

PIRAJA" — "Idyllo dgano',
desenho, Nacional e Jornal.

PARAÍSO — "Crime de ser
BOa". "A decidida" e Nacional.

PENHA — "Coragem d* mu-
lher", "Rasgando horlsontes".
Nacional t série.

RAMOS — "O» predestinados"."Mysterlo do Banco" o Nacional.• SANTA CECÍLIA — "Rainha
da Armada", "Os trovadores",
Nacional * série,

VARIBTB' — "Ventura rou-
bada", desenho. Jornal e Naclo-
nal.

VARIAS NOTAS
*j.\l BOHEMIO ESPADACHIJt, qlll*

PROCUJU UMA ATKNTCRA E?l '"APA
BfJiJDIKA .— Brrol Flrna, o roínnntlco
Impetuoso, novamente de esp.idfl eeu pu-
olio, procurando iTenturas, eitari u
tela do ria»,

K com «sa espada e o ímpeto' «jim to.
4o» ot ftm lhe n._ont»_ora Ermy l'lj»n,
prótese o inendlso « fas coroar «Pria-

' 
tfÈy^*___wsÊB^'$'"%&_____

!w$%'.} í Ki^_f9^__ír^^Ê ^ÊI
«i.; «.•^•»%Ç'jísS^H ^*^v^_B( I

••>jl ___WÊ Wmm\W—&?*mmm\ t-UGl-¦*" * s>tJv •gsyTjpl^B flPNP-feaB

B^-vit'^**'-"WM Kj-' _f°*'__y*>
*i___a\ ¥iwílsf> ••* *'^nmÊ____________________wL 1:¦'_t_íffl_m__r<>Ki*'-' *MmM__\ m_ _

_mÉÊyM rW£
«íuan «custulne, interprete «te «fOelerosa renuuciu"

"IJOI.OnOSA BBJCCNCIA" — "Bolo.
rosa renuncia", fllm da B_*0 Badln. queo cinema R«x «xlilbfrá fl partir Je *.**»
sunda-felra próxima, forallaa a alatorla
puor*nl* de ura tioAveni qup. Incoiiipre-
hendlOo («elos collega*. pola família c

ppla »ub própria noiva. r«s«JT# esquecer
a tua própria ptrtonnllilado para Tiver
loneo do melo quo o escorraçava,

E atslm, u* homem Iram torna-se nm
clemcmto nocivo A Bocieilnd» porque wtí
nüo o «lult compri-licncler.
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.Mm Hardlnar <• Baall Rathbone
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TAK CAS AH? CUIDAPO! — Etse
t-oastlbo nio t pcoprlamenle neteo mai
<)• Ana Dnrding, a protagonista do "Amor
de vm t-traoho", niu a United Artista
Mfunda-felra apresentará no Odeon. Ann
Harillnj caiou por capricho.,, como tan-
ta W»t* noiNl wiibeold*! Caiou i*om e
rapai 4110 melhor touhè cortejal-a * cm-
quitlar-ltia o corarSo. si0 sabia timni
era nes) de onde vinha, nua deixou en.
lelar-se pelo* attrlbutoa do elegância quo
ollo flpreienbira, psloi teus predicada»

da o-plrlto c .. casou motiaol Peor foi
mala Urde, demuilado tardo, quando dea-
cobriu qu* espécie de homem bark unlili;
uo nnn destino!

ira um tarado, um t»pr> lalelramento
deaclnsslflcai 1, quo a mol cie na da corroía-
p#I*a, manejúuilo A um rn^reâ.,.

Que terá .acoatecldo entüo'*
Blla, Ann Bnrdlne e Ba»1l Bathboae,

Wio oK^reocr o m.Tflterlo quando, to
giindn-folra, "Amor do um estranho-' ou-
capar o caria» do Odeon,

A INDUSTRIA DOS VI-
NHOS FINOS NO

BRASIL
A Industria nadonal de vinhos

alcançou nos ultlmos tempos um
progresso q,ue a oolloca no nl-
vel da sua congênere estrangel-
ra. Já agora não é possível nmls
defender-se a preferencia outro-
ra dispensada ao produeto vindo
do exterior, sob o pretexto de
que o nosso era de qualidade lfi-
ferlor. Racionalizada a Industria
vinícola e estabelecendo o cultl-
vo das vldelri-8 de maneira a
permittlr a colheita dos melhores
typos do fruto, a producção nflo
sô augmentou satlafactartamen-
te, como também se* Impôs ao
consumo tanto ou mais do que
s de procedência estrangeira. A
esse respeito, as estatísticas nus
Bio favoravelF, demonstrando co-
mo o publico, graças & bOa qua-
lidade dos nossos vinhos, lhes
vem dando maior preferencia.

No Rio Cirande, o maior centro
produetor, desenvolveu-se a cul-
tura tia uva nos moldes mais
sperfelçoados, * existindo ali os
typo» mats fines • delicado*..
Agora mesmo, o Cln* Metro, des-
ta capital, estA exhlblndo um fll-
me educativo, sobre esse assum-
pto, através do qual o espectador
adquire a noçjo completa do
mesmo. O filme focaliza o cultl-
vo da vldeira em todas as suas
Phases, até a colheita. Escolheu
o "Camera-n.au" para organizar
o cellulolde, 4. Granja União. AU
vemos como os diversos typos de
uva, de procedência estrangeira,
1* desenvolveram de maneira
surprehèndentè. B a "malvasla",
a "moscatel", a "cabernet", a"rleillng",- a "merlot" e varias
•utras empregada* no fabrico do
vinho. As. condições de oultura
desses typos .lhes dio qualidades
especiaes que vieram assegurar
ao produeto uma Indiscutível su-

§ 
remada Sobre' o similar vinho
o fira.

O» campos de vldetras da"Granja Unt$.o" podem ser toma-
da* oomo um exemplo de esforgo

ba* vontade, empregados no
sentido de dar ao palf uma in.
dustria eni eondlcftss de rlvall-
aar eom a' estrangeira o que Jã
se verifica, Realtta aquella en-'ttdad* um trabalho perseverante

Intelllgente de selecçâo rigo-
rosa das suas culturas para sô
íaier desenvolverem-se o* typos
mais finos. Oi vinhas "Unlco"
são hoje conhecidos de norte a
sul, com um consujno verdadel-
ramente. potável, onde ganha-
ram, por Isso, a confiança do pu-
bllco, O similar estrangeiro, a
despeito da suggestio oom queA favorecido todo produoto de ro-
tiijo em idioma que não seja o
nosso, não possue mala o prlvl-leglo da preferencia dos consu-
midores. B' que a-s marcas ha-
clonaes se Impuseram no merca-
do, nfto apenas pela sua embslla-
gem que, alias. 4 perfeita, mas
pelo seu optimo uladar, pelo
apuro da eua fabricação.

Dada a existência da certas
difficuldades materlaea • por ve-
ses devldf a erros da orientação
technlca, os "ahórts" educativos
quasi «empre ou são lnefflcien-
tes ou enfadonhos. Uma, das ra-
ras •xcepgSei, porém, e o peque-
no "Jornal" que o Cln» Metro
esti exhlblndo. Nítido, bem or-
ganliado, e assumpto fot apanha-
do eom intelllgencla, deixando o
espeotador optímamente Impres-
slonado pelo conhecimento que
lhe di a respeito da Industria
de vinhos, da qual se fez pionel-
ra a marca '"Unlco".

l.rrol l"l>nn

rir»,, «m "O prlnclp» e o mendigo", a
novella d oaenlúl Mark Twiin, que tem
o Kllo da Warner.

AWro d» Flrun, ramo* ver, nos itipolido príncipe « de mendigo, o* gemeoi
maii eepenloeoa dn mundo, 01 Irmüos
Blllj" e B0I1I17 Mauch, tendo que Blll»
li noi dsu provis do «au talento «oitiu
Anthon» Adrerse-menlrio, no fllm "A4ver«
ttdyde" «, a w>ffuir, como tnr.*flbof*m6r, uo
fllm "Anjo de pledaut".

Mas, come tio eguaii, quem ceebieeii
Blllr pode afflrraur que também conbwc
Bohbyl SSo espantosamente Idênticos!

F, essa espantosa epinldade physitM
permlttiu 4 WnriH-r r.all,ar e milagre
de reprcduztr. na tela «unella (antailu
<iue Mari; Twalo forjou, d* apresentar
doía meninos absolutamente egcuiN. MS-
«io um prlnçlpo e outro mendigo, qua
cabem trocando de roupa e patuado a
viver vldui oppostat, ate que um »*>ra-
daeblm e av.|iturelro t-ons«|i» collocar,
outra rez, cada um co hu respectlro
logar,

Tomen nota, portanto, a partir d* 1
hora, hoje, 'O príncipe o mendigo'*, ao
Piau. —n—

A ILHA PA ESPBiBANOA *— Es.
trar* boje na tala do clne Opera, um
fanOutleo film do arenturaa. vivida» ne*
lonfiaquoa e myitnrlosos maré» do tul.

Trata-se da historia de um punhado
do homens, de todas aa rnçns, de todos
os caracteres, na maioria do péssimo*
antecedente*, qu* ali estilo em busca de
ouro, pérola, emflm, de riqueza rápida »
facll, n3o duvidando um minuto tlquer

em tirar a vlda ao próximo, aa satfifi-
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O único ciuuma no Rio. dotado <lu
poltronas fsloíiidus.e apparelhamun

to de ar condicionado.

,1II _JfêS&
\WÀjlV& Qa GRANDE

ífc. ÈÊL" SEM,NA
>^J(Êr1ÍT€rT€
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NO MAIS BELLO DOS ESPETÁCULOS
MUSICAES OO CINEMA//PRimflV€Rfl,i

aTRONÍ\
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tl.os, tipicamente russot. tenda por"Jeltrootlv1* -t -cinçâo famosa, « com*
posta especialmente poi Michel I.evlnr,
uu technlco no assumpto; • finalmente
n reproducçtlo exncts dn vlda dos con*'
drmnodoa nas margens do Volsai tudo

«a*» vi ¦- . ms

trea cornlcee — *_dgard KennrdJ', ffer«
ma» Bine e Arthur no.vt. O fllm scrü
apretentade so Glorlt, segunda -feira.
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phrej* Bogart * Ponald Woode, *, liada
mali com nm enredo forte e atiralientí,"A llhu da e>_>eran«;an está fadada u

—p_"MlOWiOlA BUBGIA" — Foi Abel
Gtnce, c.M mago do cinema, quem res-
llaeu o proilmo cartas do Albetnbra que.
aob e wggtstl.o titula d» "Luerecla Der-
gia". va* Isteriwsr de perto o* drculoalntellectiiaei, a tods elefante e mitraa
camadas toctaet da nosaa capital. Por-
qne o lnxuoto e empolgante cartu do
Pretraroru Serrado,- mestra, em iJace-lauia de uuatrt, o curloto quadre dt co*.
1 ¦U.4* **-* * ^__3bHsW_lJ____I
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ela Bergla"

Vma acenn de "Os barqnelrvs üo
Volga"

constituo olomentos de v.tlor que farem
do "Os harquelros do Vola»**1 um traba*
lb» digno do apreciação e destinado a
vencer. . .

A Interpretam-o, a cargo de Pierre Bla-
cbar, V«rn Korrae, Oharlea Vanel, Al-
mos e Inhljlnoff, é também magnífica,

Por todos os motivos, Müs uarqueiros
do Volga",. que veremot tegunda-ftira na
teja do Broadwny, podo sor considerado
um 'Um magnideo.—a—

LE1I.A BTAM8, A HEltOlNA DE"1.000 DOLLAIIES Kl» MINUTO" —
Lcila H-rams, quo toiiiob ver na próxima
tegunda-felr* so Gloria, no fllm da Be-
publlc Plcturet "Mil dollares por ml-¦utUo", yX t bem. nossa conhecida, pois
qu» a vlmo» em variai producçõe» da Mo-
tro, Ji quando appareceu, em tua blo-
grnplila constava que entrada para o

Jóias de Oceasião
BRILHANTES. PLATINA,

PRATAMA E OBJKCTOS
ANTIGO». «.LEM PAGA ME-
LIIOB K' A

CASA ROBERTO
Concertos a* relógios, aeso-

lota carantla ,
AVEMPA HIO URANCO, W7
(Ao lado da «\ E-mUatlva".

wm
FOI VICTIMA DE
ACCIPENTB NO

, TRABALHO
Foi mandado submetter a ins-

peesão dt saude, par» aposenta-
doria, o pedreiro da Directoria do
Pmlnlo da Unlào Américo Ramos
de Oliveira, qne íoi victima, de
acidente no trabalho.

¦' ¦» ¦ »a»ea*»»11> .1,.

LEILÕES DB PENHORES
MATRIZ _,

RUA0.MANO8L.?» -

«JÓIAS,
Ula 11. «a 11 koras

AGEKCIA 7 DE SETEMBRO

Zaraa Leoader
"P»l_»Ili_Kl_", BU, USPEÜTAOri-O

SOBKRANO — Zarob Leander £• no mo.
mento 1 petsãe dominante da Europa.
Su* hcllaia e ma arte; feita de atti-
tudet -erenai e tecida com 01 mais pro.
fundos ttutlmentoi da alma feminina,
foram uma agradável aurorei a' nos clr-
culo* claetutogripblcet, do Telho Mundo.
Apesar d* popularisi.nia aa Suécia —
am pais de origem — ond> et seus dls-
cot tío dtsputndo», conatitulndo mesmo
t nola obrigatória dt todos os pro*
uma desconhecida no continente.
gramnta*)!* redlo, era, cor assim dlwr,

Soa vos "exqnlse" — feita de Irevat

como dliseram pittortacameule algum
crtticoa europeua — , o malar em-asto
de "PremKre", Na moldura de om ei-
pectaculo do fala, no qual pediremos
admirar uma montigem .umplilota, s
maior quo atí aqui tem sido invade s
effeito era flltni ouropeui, a beltoa dt
Zarah iAinder adquire prodigiosos re-
levoi e «.-onqnlsta, por il si, a adraira.ie
lucond.lclomil do? faus.

Esto film que tanto exlto obtive ne
Europe, será apresentado ae publico car
rloea por Ofa Art Films, no Palácio
1'beatro, tegundi-felra próxima.

Cie doi leui objootlvoe, ae alcance de 1 Com um "cait" em que entram ot ce-
anta negregandas e mlaerareli amblcôet. / nkéeldot arrlttaa Mnrgartt Lindei}*, Hu_a«

lumes e usot da Renascença Itallira *
partlónlameile t bltterla totnbrmta e
lasgrenta <U família doa Borgiai, ln-
ereota • Ceiar, oe deta filhos lrrequeto»
do papa Alexandra VI, tio ae purwiia-
«ana mais era evidencia em "iucreclu
Borltla" e nella rlvldai, ccexi valioso
endrlte artístico, por Wwlge r_u!!ler_
• Gabriel Gabrt». somei de realço noa
palco» e nai tetas de france.

.J.mmO—"O? BAEQDKIBOH DO VOLGA",
TtM a-ÜDO PARA VENCKB — leado
per Ibetna a vlda dea barquelros do Vol-
ga, Vfadlmlr RtrscbewakT compôs umn
produecito magnífica a qne deu e titulo
d* *Os barquelros do Velt*'. Rus» le-
gltltao, (wnhecedor profundo das reglool
ondo o onrpdo io desenrola, pintor dc m«-
rito, eeae dlrector soube fawr tlgmna
colu de son * dn Inédita no suunpto.

Soenae rápidas e em contrasto frlsan.
te, quer pala omotloie doa amblsntcs,
que, pele grsdutçlo ds (ua; palsagnni de
idmlraTOl belleia e lnterjoro» luinosoi;
tom ebsolutimeute perfeito e majlslral.
mente dotado, aproveitando Habilmente
or* e silencio e ore o* pequenos ruUot;
um* psrtltura rlqntaalm* em motive, eio.
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««lUIAS)
Ula IT. «a 11 hora*

AGEHClAlHPEfílTIUZLEOPOlDlHA
I ntp.ieoPotDiwA mq. pe luiz bü «.amoís i

J_ella Hrama

cinema por vocação quo Ji lhe vlnlia
dt ter ontrado- pars o theatro alias filha
ella mianui dc artista* de pslco.

"Mil dollares por minute", s esplen-
dida comedia quo. varaei ver, remme-i*
uas angustias pelas o/imci peita um ra-
par que assumir a 'obrigação, em nnui
aposta ínnlucn, de.gastar, óssea mil dol-
lares por minuto nó correr do doao horas!
Boiier nryor do galS do f Um. qu* tem

1-JUtA*. K SIERCAnOHIASl
Of* ia, «a 19 horas

IA DA BANDEIRA
PÍJtj5DA'SAN6fel*ÍV" '

1.101 A« m MBKCAUOni.*.**!
Dta 14. 4» 11 horas

NOTA

(««ei

FI JULGADO EM
CONDIÇÕES DE NAO

INVALIDEZ
.foi ft-igado em condtsíes de

nlo Invalldez, na inspeeçjo de
saude a que se submetteu paraaposentadoria, o otflçlal adminis-
trativo da "Èteeebedori* do Pistri-
eto Federal Euclydes Cleto Mo-
reira.

Miii Brasü Hotel
P*r* famílias * viajantei

Cattete, l — Tel, 4J-3683
(xxx)

THEATRO MUNICIPAL
Concesa. Empresa Artística, Theatral Ltda.

¦ en.,-, — ,- ¦¦¦.. i,.,,,,^,,, ,..1.,. ,., i| „_, —.... ,| ,.,„„ ,¦¦»_,_.¦,,, i.n. n„ , , *_4

AMANHA — SEXTA-FEIRA A'S SI HORAS
_ SEGUNDO E PENNULTUHO CONCERTO

Coro da Cathedrai
de Regensburg

(ALLEMANHA)
(68 vocês)

NOVO PROGRAMMA

Bilhetes á venda. Pregos: Fritas e Camarotes: 100$;
Poltronas: 25$; Balcões Nobres; 20$; Balcões- sim-
pies: 15$; Galerias: 12$. Sello incluído.

THEATRO MUNICIPAL
Concessionária: Empresa Artística Theatral Ltda.

Segunda-feira, 18, áa 21 horas
INAUGURAÇÃO

DA TEMPORADA LYRICA OFFICIAL
(i.f Recita de Assignatura)

A| DA
Opera-Ballailo em 4 actos de VERDI

MARGHBRITA GRANDI — mNTGIANI
GALLIANO MASINI

ARMANDO BORGIOLI — CORRADQ ZAMBELU
LISANDRO SARGENTI — CESARE M. 8PART1
Corpo de Baile sob a direcção de MARIA OLENEWA

Regente: ÂNGELO QUESTA
Preços: Filzas e Camarotes: 500$; Poltronas:

100$; Balcões Nobres A B: 100$; id. C D: 80$; id.
outras filas: 50$; Balcões ABC: 50$; id. outras fi-Ias: 45$; Galerias: 30$. SELLO INCLUÍDO.
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TENNIS FOOTBAL.IÍ - ',;.'.':¦...•'!.¦ TIRO _

A "FESTA DA ESPERANÇA"
DO TIJUCA T. C.

TURF,

Será domingo, a demonstração
Infantil e juvenil que o Tijuca
Tennls Club está preparando.

A iniciativa da commissão exe-
cutlva do Recrutamento Tijuca*
lio victoriosa campanha social
que tem por objectlvo unlco o eh-
grandeclmento moral o material
do grêmio cajutl, merece applau-
bos. O "Dia da Creanca Tijuca-
na" serA a festa da esperança,
cujo programma gêral,está assim
organizado:

A's 15 horas — Hasteamento
dn pavilhão brasileiro, hymno na-
cional executado por uma banda
de musica militar. Salva de 19
tiros. ,

Natação — Na piscina — com*
petição entre os nadadores Infan-
tis o juvenis do Tijuca Tennls
Club o do Gymnaslo Vera Crus,
eob o patrocínio da Lima Carioca
de Natação.

Basketball — No gymnaslo —
Torneio juvenil entre os clubs que
vêm disputando o campeonato
official da 3* divisão, sob o patro- 2
clnlo da Liga Carioca de Basket-
bali, âs 9 horas da manhã.

VolleybalV — No rink — Par*
tida entre dois tcanms de meni-
nos juvenis.

Tennls — Nas quadras 7, I, 9,
10 o 11 — Torneio aberto para
infantis o Juvenis, sob o patro-
cinto da Federação de Tennls do
Rio de Janeiro. 1 — 1

No Stadlum. A's 16 horas): I) 2 — 2
Evoluções; II) — Gymnastica ry. S — 8
thmlca; III) — Corrida de sac- * — *
coe; IV) — Comedores de maçãs; 5)5
V) — Pegar o lenço; VI) — Sal- l -
tos de trampolim.

No bosque — Surpresas para a
gurysada.

No salão nobre — Dansas, ex-
clusivamente para creanças, pro*
porclonadas por excellente Jazz*
band.

As demonstrações de cultura
physica o eugenia serio filmadas.

As provas de natação, são:
1* prova — 50 metros, Infantis,

nado.livre; 2* prova — 100 me*
tros, meninas — Juvenis, nado 11-
vre; 3* prova — 100 metros, Ju-
venls — senlors, nado livre; 4*
prova — 50 metros, Infantis, nado
do peito; 5* prova — 50 metros,
meninas — Infantis, nado livre;
6* prova — 50 metros, meninas

infantis, nado de costas; 7*
prova — 50 metros, Juvenis —
juniors, nado de peito; 8* prova
*— 100 metros, meninas — juniors

nado de costas; 9' prova — 100
metros, juvenis — senlors, nado
de peito; 10* prova — 100 me-
tios, aspirantes, nado livre.

BASKET

As próximas corridas do Jockey-Club
Gomo foram cotados os respectivos concorrentes

Para as corridas qus o Jockey*
Club Brasileiro realizará depois de
amanhã e domingo, foram abertas
hontm as seguintes cotações:

CORRIDA DB SABBADO

Premio Mussuã — 1,600 metros— 4:000*000. '
Ks. Cot.

Jardlnelra ... 54 25
Cobre . a a a a 56
Uracõ
Resoluto . . ,
De-Jaguaribe
Perigosa . . .
Aedo • • • i
Regia ....

56
66
66
64
66
64

60
35
60
25
40
60
80

1.600

Cot.
25
40
50
30
60
35

Premio Joker — 1.500 metros— 3:500.000.

Premio Ouro Velho
metros — 8:5i*)0|000.

Ks.
Baleada .... 64
Ponta Negra . . 65
Silhueta .... 56
Pasto Fuerte . . 55
Fogueada .... 50
Grey Don . .ff 49

S
Xs
X
í
t
í
l 8

Invejoso . .
Franceza . .
Irapuazlnho.
Votú ....
Macuco . .
Salvarsan ¦ .
Caracapú . .
Mineral . .,

Ks. Cot.
53 26
57
48
68
57
53
56
51

Premio Garla — 1,400 metros- 4:0001000.

I*.

Á
2 .

I 6
í 7
. 8
l 9
no
.11
l ".

Chicote . .
Industrial .
Chlllad . ."'.
Kaslcõ . .
Papae Noel .
Coroada 52
Domttllla .... 54
Meharl 54

Ks.
54
50
52
54
56

Euro . . .
Commodoro
Lohengrin .
Estrelliia .

54
66
60
52

Cot.
40
60
40
35
50
60
50
60
50
35
60
60

NOVAMENTE OS NADADO-
RES DO GUANABARA, VAS-

CO E ICARAHY

A entidade da rua da Qultan-
da, promove domingo pela ma-
nhã, na piscina do C. R. Guana-
bara, mais uma competição de na-
tação do Inverno.

Consta dop rogramma 16 pareôs
que deverão ser bem disputados.
O C. R. Icarahy voltará a com-
pettr com uma numerosa repre-
eentação, oq ue faz prever ser o
certamen bastante Interessante.

A 6' prova será corrida ãs 15,
35 por "meninos mosquitos" em
50 metros nado livre, pelos se*
guintes concorrentes.

C. R. Guanabara — Raymuh-
do Arynauâ Feltosa, Arthur Fei*
tosa, Aldevlo Feltosa e Francisco
Arypema Feltosa (R.)

C. R. Icarahy — Carlos Fer-
nando Schuler, Abel Ely Gazlo e
Hello de Oliveira Silva.

C. R. Vasco da Gama — Ha-
roldo Astuto.

O Guanabara será defendido pe-
los já flaanosos Irmãos Feltosa,
que terão de empregar-se para
conseguir o triumpho.

7° pareô, âs 16,40 — meninos
do 1* categoria, 00 metros nado
do peito.

C. R. Guanabara — Sérgio Fa-
ria Lemos da Fonseca, Armando
Caetano.

C. R. Icarahy — Helvécio Coe-
lho Gomes, Waldyr Victor do Es*
pirlto Santo, Thomaz Jòsê de 011-
veira e Silva, o Reynaldo Maldo-
nado.

C. R. Vasco da Gama — Car-
los Biedhel.

A 8* prova, fts 15,45 para meni*
nas em nado livre, marcará mais
¦ura triumpho de Maria Feitosa,
a extraordinária nadadora do
Guanabara, que tem progredido• muito.

9o pareô, fts 16,50 — Meninoa
mosquitos — 50 metros nado de
costas.

C; R. Guanabara — Francisco
Arypema Feltosa, Arthur Feltosa,
Alderlco Feltosa, Raymundo Ary-
nauà Feltosa.

C. R. Icarahy — Rubens Mon-
teiro Coimbra e Hélio de Oliveira
e Silva.

O 10" pareô, meninos de 2* ca-
tegorla, 100 metros nado livre,
reuniu apenas Inscripção dos gua-
nabarlnos: Lourival Menezes e
Nicollno Trlsciuzzi.

OS NADADORES GUANABA-
RINOS, ICARAHYENSES E

VASCAINOS

Patrocinado pela entidade da
rua da Quitanda, será disputado
domingo próximo, na piscina do
C. R. Guanabara, o seu 2c con-
curso de Inverno, ao qual concor-
rerão os nadadores de ambos os
sexos e de todas as classes dos
seus filiados.

Tres apenas serão os clubs
dlsputantes: Guanabara, Vasco
da Gania e Icarahy, pois os res-
tantes ficarão apenas aprecian-
do de longe...

O programma, quo terá inicio
ás 3 horas da tarde, obedecerá a
esta ordem:

Io pareô — 15.00 — homens
qualquer classe, 100 metros na-
do livre.

2o pareô 15,05 — moças qual-
quer classe, 100 metros nado li-

3o pareô — 15,10 — homens
qualquer classe, 200 metros nado

Premio Pourquoi? — 1,500 me-
tros — 3:500*000.

Lavalleja .
Canto Real
Xamete, .
Nhõ Zu-_a .
Zarda. . ,
Brazlno . .
B11I . . .
Sanguenol.
Favorito . i

Ks. Cot
62 30
52
49
48
50
54
48
58
58

Premio Uracô
— 4:000$000. .

J
l
í
l
í
l
í
l 8

Mlculm . .
Miss Praia ,
Joker . . .
Quenl , . .
Uyrapara. .
Madreperla
Claxon . .
Cow Boy .

1.600 metros

Ks. Cot,
. . 50 30

48
52
50
49
63
58
51

4 . » Urussanga
Bsplln . .

65
49

Premio
metros —

Ramuntcho
4:000*000.

— 1.600

u
s
Xs
Xr¦
i

Ks.
62Jaulanlta .

Lorralne . . . -62
Falllm ..... 66
Mango 54

Caricature ... 53
Taladro, .... 52
Micá . . .'.-¦_ 68
Arquero .... 54
Ordenança . . 51

Cot
40
40
30
50
35
50
40
35
40

Grande premio America do Sul
— 2.800 metros — 30:000*000.

Formasterus
Papary . a a
Corcho a •
Rio . . . .
Tereré. . .
Mon Secret .
Vlboron . .
Pêndulo

Ks.
58
40
53
65
60
58
55
55

Batllo ..... 65

Cot.
25
50
60
40
30
50
60
80
70

Premio Pons —
— 6:000*000.

1.800 metros

Ks.
63
58

Cot
30
50
35
35
40
40

Coeur d'Or .
Thales .' . .
Xodózinho ... 63
Yeoman . .' . .61

6 Oswaldo Aranha 53" Oh! 58
*

ASSOCIAÇÃO DE CHRONIS-
TAS DESPORTIVOS

Concurso de palpites
Com os resultados das corridas

realizadas - domingo ultimo, ficou
sendo a seguinte a classificação
dos concorrentes Inscrlpto» no
concurso abaixo:

TAÇA DANIEL BLATTER

— S. François .... 90—135
— Isalas Guedes. . 76—123
— M. Reis ....'. 86—120
— A. M. Dias . . 80—120
— A. Duque Estrada 78—117
— Cyro Werneck . 76—113
— 0. Silva . ... 74—109
— R. D. E. de Barros .72—108
— A. Marques . . . 76—106

10 — A. St. Martins 69—105
11 — Belartes 66—103
12 — R. Barbosa Netto. 72—102
13 — Urlel Ferreira. . 64—87
14 — H. Azambuja . . 61— 85
15 — P. Abreu .... 60— 82
16 — Edgard Freitas . 63— 82

CORRIDA DE DOMINGO

Premio Belfort — 1.600 metros
— 4:000*000.

Ks. Cot.
— 1 .Qüarahlm . ... 64 30
— 2 Mandy .... 66 00
— 3 Decidido..... .56 30.

4—--"4 rMalvíhç> -.: ; ,. 
".,'. 66' ?5

6. í B Pourquoi?, . . . 66 40
t ,í""Urca". . ,'.., ,„-.""¦ 

'54 .60

Premio Tapàjfls'-*^ 1.500 metros
— 10:000*000. ",,:.' ./ Ks. Cot

f l..'Mlgnon 
'.'.-. 

a. . :63 40
1 . 2- Galan . .-. . .¦-. 55 25

l 3 Verseli-a .... 53 50
f 4 Braúna . ... 63 35

3.6 Esterlina ... 63 40
l 6 Nlnita 53 50
f 7 Terlnguâ .... 53 60

. 8 Grato 55. 60
l 9 Pinhal 65 60
flO Oitichl 55 35
.11 Dollfuss . . . . 55 20
l " Xen 55 20

Premio Myrthée'— 1.500 me-
tros — 4:000*000.

Ks. Cot.
í 1 Fingidor ..... 65 40
l 2 Dama Duende. . 51. 40
í 2 Sommell .... 50 40
l 4 Lord Breck . a 50 35

J 6 Wunderbar. . . 54 30
. 6 Estratégia ... 50 40
f 7 Sonador .... 58 49

' 8 Felotense . . . 53 50
l 9 Tor.na 52 60

Premio Panache Royal 1.600

metros — 4:000*000.
Ks. Cot.

f 1 Auditor .... 55 40
( " Triste Vida. . . 54 60

S *2 Miss Ba .' . . . 50 50
) 3 Pau d'AIho ... 58 50
í 4 Sabro 53 40
l 5 Soissons. . . . 53 40
í 6 Uraqultan ... 56 35

' 7 Paratlgy .... 58 30
l " Capitão .... 58 30

-Premio Carmel — 1-S00 metros
— 4:000*000.

1 S
X

3 (
I.
r

3 '

Ks. Cot.
Macassar .
Ijuhy . . .
Ouro Velho
Medoc . . .
Dolerlta . .
May-be . .
Premiado . .
Domino . .

54
65
na
61
55
51
58
58

Record de pontas! 140*000 —
Raphael Duque Estrada de Bar-
ros, Belartes e Arnaldo Moreira
Martins.

. *
DIVERSAS INFORMAÇfilES

O cavallo Viborón disputará o
grande premio Bento

Rnnçalves

Já se encontram nas coehelras
do entraineur Paulo Rosa, as po*
trancas que estavam aos cuida*
dos do seu coilega Gabino Rodrl-
guez, filhas de Boc&o é de Sln
Rumbo em Florida. Vlboron,
cumpridos os próximos compro-
missos no nosso turf, será enviar
do a Forto Alegre, em cujo htp-
podromo disputará o grande pre-
mio. Bento .Gonçalves, multo pro-
vayelmento.Bob a. direcção do jo-
ckey Armando Rosa, Bendo trans*
ferido apôs a disputa da impor-
tanto prova para a capital pau-
lista, ficando .então definitiva*
mente aos Cuidados daquelle pro-
flsslonal- rlograndense.

Vae; ào sul buscar elementos
para o nosso turf

De viagem para Porto Alegre,
de onde trará para o nosso turf,
vários animaes que açtuam pre-
sentemente, no hlppodromo dos
Moinhos de Vento, transferiu para
os cuidados de Celestino Gomes,
o seu pensionista Quenl, que tal-
vez reappareça èm publico de-
fendendo a mesma . jaqueta de
Zarda, o Importador-enlraineur
Justo Perez.

Os estreantes das próximas
corridas no hippodromo da

Gávea

Serão apresentados pela primei-
rá vez em publico nesta capital,
nas próximas corridas do hlppo-
dromo da Gávea, os seguintes anl-
mães:

Galan, alazão, 3 annos, Rio de
Janeiro, por Aprompot e' Mlml
Ali, de criação dos srs. A. & A.
,L. S. Werneck'o propriedade dos
srs. Simões & Oliveira. Entrai-
neur, Levy Ferreira.

Xen, zalno, 3 annos, São Paulo,
por Coronel Eugênio e Xendl, de
criação e propriedade do sr. Lln-
neti de Paula Machado. Entrai-
neur, Ernani de Freitas.

Perigosa, alazã, 4 annos, São
Paulo, por Sllmer Image e Royal
Carr, de criação dos srs. E. &
A. Assumpção, e propriedade do
sr. Francisco Fortes. Entraineur,
Fernando Schneider.

Mandy, zalno, 4 annos, São
Paulo, por Santarém e Messallna,
de criação do sr. Linneu de Pau-
Ia Machado e propriedade do sr.
Francisco Fortes. Entraineur,
Fernando'Schneider.

CAMPEONATO CARIOCA

Animadas *i provas de
domingo

Sob o controle official da Fe-
deração de Tennis do Rio de Ja-
neiro, prosegtilrá domingo, pela
manhã, a disputa do-campeonato
da cidade, com a realização de
doze interessantes encontros dis-
tribuldos pelas suas tres dl-
visões. ;';•:;,-.:

Esses jogos são os seguintes:
-PRIMEIRA DIVISÃO

Vasco da Gama x Tijuca Ten-
nis Club — Quadras do Vasco da
Gama.

Country Club x Sport Club Bra-
sil — Quadras do Country Club.

Club de Regatas Botafogo x Rio
de Janeiro — Quadras do Club de
Regatas Botafogo.

DIVISÃO INTERMEDIÁRIA
São Christovão A. Club x

Country Club — Quadras do São
Christovão A. Club.

Tijuca Tennls Club x Vasco da
Gama — Quadras do Tijuca Ten*
nis Club.

Sport Club Germanla x Club de
Regatas Botafogo — Quadras do
Sport Club Germanla.

SEGUNDA DIVISÃO
Rio de Janeiro x Paysandu A.

Club — Quadras do Rio de Ja-
neiro.

Club de Regatas Botafogo x
Sport Club Brasil — Quadras do
Tijuca Tennis Club, (de commum
accordo).

TERCEIRA DIVISÃO
Paysandu A. Club x Sport Club

Germanla — Quadras do Paysan.
dü A. Club.

Botafogo F. Club x Rio de Ja
neiro — Quadras do Botafogo F,
Club.

Club Allemão x Sport Club
Brasil — Quadras do Club AI*
lemãó.

Tijuca Tennls Club x Vasco da
Gama — Quadras do Tijuca Ten'
nis Club.

QUADRA COBERTA DO TI-
JUCÁ TENNIS CLUB

A direcção da campanha prô-
quadra coberta do Tijuca Tennis
Club resolveu fazer realizar sab-
lado próximo, lmprorogavelmen
te, o sorteio da tombola Institui
da para financiar esse importan-
te melhoramento no club.

Os talões da tombola que não
foram vendidos, deverão ser de-
volvidos, com a máxima urgência
na sede do club, a qualquer mem-
bro da commissão, ou ao sr. Gus-
mão, funecionario da secretaria
do club, que está autorizado para
esse íim.

A commissão geral pede o com-
pareclmento de todos os IntereB-
sados, na "Casa do Tennista",
sabbado próximo, dia 14, ás 9 ho-
ras da noite, para assistirem ao
norteio.

Os prêmios serão expostos na
sede do olub, e entregues logo
após ao sorteio.

TAÇA DJALMA DE VINCENZI

COm os resultados dos jogos
realizados domingo, ultimo, ficou
sendo a seguinte a classificação
dos concorrentes inscriptos . no
concurso acima:

Completa hoje 33annos o Botafogo RC.
APÓS LIA VIDA GLORIOSA, 0 GRÊMIO ALVI-NEGRO ENTRA NUMA PHASE

DE VERTIGINOSO PROGRESSO

1 — Álvaro Cunha . 46—122
2'— Gerson Bandeira*. 38—116

— Rubens P. Souza 36—112
—¦ .Djalma Vlncenzl ." 36—110

6 — A. Bastos .... 34—108
6:43 Albertt.no' M.' Dias 32—107
7- — Georgino Péres 34—105
8:-~--.Mario Ribeiro . 32—101

-9—-Carlos Cabral . . 33—99
10 — Eurico Cortes" . 25—88
11 — Sylvio François 18—86
12 — Luiz Aguiar . . 7—77
13 — Wilton Llguorl . 6—73

0 BOTAFOGO F. C. DESIS-
TIU DO TORNEIO DA TER-

CEIRA DIVISÃO

Em ¦ officio enviado na data de
hontem â F. T. R. J., o Bota-
fogo Football Club communicou
aquella entidade desistir do for-
neto da terceira divisão, cujo
Inicio está marcado para o pro-
ximo domingo. .

TENNISTAS INSCRIPTOS NA
F. T. R. J.

Foram concedidas inscripções
na Federação de Tennls do Rio
de Janeiro, aos seguintes ten-
nlstas:

Adhemar Faria, pelo Country
Cliib, Carl W. Amberger, Hans
Stadbagen pelo Germanla, Ber-
nardlno Campos Netto pelo Rio de
Janeiro A. A., Odllo Wolf, AVal-
dyr Damazio pelo Sport Club
Brasil, William G. Clark pelo
Paysandu A. Club.

TOSSES? GRIPPE?

PULM0NAL
Distribuidor:

Drogaria Sul Americana
(xxx)

No sport nacional, o Botafogo
é um club de tradlçcões, de attl-
tudes altivas, de gestos fidalgos
em prol do progresso dos sports,

Assim tem sido, desdo 12 de
agosto de 1904, quando um gru-
po de rapazes enthuslastas do
lemma de juvenil, resolveu lan-
çar os alicerces da grandiosa
obra que representa hoje, o que*rido grêmio alvi-negro. E, porisso a sua data anniversarla não
pode passar despercebida dos ml-
Ihões de apreciadores do sports. -

Seria Interessante traçarmos o
que tem sido a existência do Bo-
tafogo. Tantos e t&o slgnlflcatl-
vos são os factos marcantes da in-
fiuencla do "Glorioso" na vida do
sport brasileiro, que o sou relato
não cabe num registro apressa-
do.

Demais, si bem que seja de re-
fulgente belleza o passado do que-
rido club, se nos afigura mais op-
portuno traçar as directri.es do
seu futuro qu» é, mercê do es-
forco dos seus actuaes dirigentes,
de um brilho extraordinário. .

A construcção do magestoso
stadlum, que se executa actual-
mente, e que deverá estar conclui-
do dentro de poucos mezes, collo-
cará o Botafogo entre os clubs
melhor lnstallados nesta capital. .

E, para esse deslderatum, nio
tem faltado á directorla actual, a
valiosa cooperação dos adeptos do
alvi-negro, conscios das respon-
sabilldades do club na cruzada
pela educação physica da mocl-
dade brasileira.

COMO FOI FUNDADO O
BOTAFOGO

D» recente publicação tmnsore-
vemos um ligeiro relato da fun-
dação do Botafogo: ."Vale a pena, entretanto, ro-
cordar, em poucas palavras, o
episódio da sua fundação. Na-
quelle tempo havia sd dois gr»'
mios de football no Rio de Ja
neiro, assim mesmo Iniciantes: —
o Fluminense, obra, por assim .dl
zer, do saudoso Victor Echetega-
ray, • o Paysandu', localizados um
próximo do outro.

Um dia, Flavlo Ramos, duran-
te uma aula no Collegio Alfredo
Gomes, sorrateiramente, passou
um bilhete a Emmanuel Sodré:"Vamos fundar um club de foot-
bali 7". A Idéa, ahl nascida, to-
mou vulto, apds a aula, cresceu
e transformou-se em dourada re-
alidade. Reuniu-se, então,, um
grupo de amigos de meninice: o
Flavlo, o Emmanuel, o Jaques
Raymundo, o Vicente Cardoso, o
Arthur César de Andrade, os dois
Irmãos Werneck, o Álvaro o o
Octavio, que, logo apôs, tinham a
adhesão de Augusto Paranhos
Fontenelle, Eurico Viveiros dè
Castro, Lourival Costa e .Carlos
Bastos Netto, todos animados do
firme propósito de fundar um
club de football. ¦-. .

A 12 de agosto de 1904,' mima
casa da rua HufflTiytá. estava, ef-
fectlvamenté, fundado o Botafogo
F; Club, elegendo, então, a se-
guinte primeira directorla:

Presidente — Flavlo ¦ Ramos;
vice-presidente —' Octavio Wer-
neck; secretario —.Jacques Ray-
mundo; thesourelro — Álvaro
Werneck.

A primeira mensalidade foi de
2*000, ttrando-se os primeiros re-
clbos,'a titulo precário, num ta-
lão dé um club que havia estln*
guldo: o Electro Club.'
Decidiram-se desde logo as cores:

seria preto o branco; o uniforme
em listas vertlcaes e o escudo còn-
certou-se que seria de prata, com
as Inlclaes entrelaçadas, tal qual
é ainda hoje, mima afflrmação
eloqüente de ifae no Botafogo,
houve sempre a sinceridade de se
amar a tradição.

Dias depois de fundado, recebeu
o club lnnumoras adhes5.es de
meninos e rapazes da redondeza,
elementos prestigiosos, dentre os

quaes pode-se ' recordar: Miguel
Raphael de Pino, Mario Figuel-
redo, Alfredo Chaves, Waldemar
Bandeira, Ricardo de Almeida
Rego, Barroso, Mario Marques
Lisboa, Victor Faria, etc, etc.

Em 1907, levantou o primeiro
campeonato, tendo o seu campo
na rua C. Irajá.

Depois vieram os primeiros Jo-
gos, as primeiras vlctorlas que
alegram o as derrotas, que entrls-
tecem. Filiação á Liga. Tri-
umphos novos, melhoramentos no
team.

Surge o anno de 1910, anno em
que o Botafogo se tornou cam*
peão.de football do Rio de Janel-
ro, num dos campeonatos mais
disputados daquella época, cha-
mando-o, pelo brilho dessa con*
qulsta, a voz anonyma o sincera
das multidões: o glorioso.

De 1908 a' 1911 tinha o Botafo*
go o seu campo na rua Volunta-
rios da Fatrla, onde hoje ss de-
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Dr. Sérgio Dare-< presidente' do
Botafogo F. C.

senha a rua Dyonisio Cerquelra,
e de 1913 até a presente data, a
sua praça de sports é na rua Ge-
neral Severlano, hoje em obras
para a construcção do seu mo
numental stadlum.

Em 1912 foi campeão da Asso
clação de Football do Rio de Ja-
neiro.

Dahl em deante, são bem co*
nhecldos os feitos memoráveis do
Botafogo, Sempre disputando os
campeonatos com enorme brllhan
tismo, obtendo o maior numero
de vice-campeonatos, até 1930,
quando se sagrou novamente cam-
peão de football do Rio de Ja-
neiro, feito que repetiu, num
campeonato ardorosamente dlspu-
tado, em 1932, o ainda em 1933 e
1934, todos elles sob o patrocínio
da benemérita A. M. E. A. e
eni' 1936, sob a direcção da Fe-
deração Metropolitana de Despor-
tos, que ajudou a fundar, em con-
seqüência da malfadada scisão que
durante multo tempo empolgou o
sport carioca,

. O Botafogo foi o club que maior
numero de visitas fez aos Esta*
dos do Brasil, varando-o de norte
a sul, em embaixadas que se ca*
racterlzavam pela disciplina e
pelo cavalhelrlsmo, obtendo sue-
cessivos triumpho» soclaes e spor-
tivos.

Assim, excursionou ao Pará, ao
Maranhão, a.Pernambuco, a Ba-
hla, a São Paulo, Minas Geraes,
Espirito . Santo, Paraná e Rio
Grande do Sul; devendo-se ain-
da ásslgnalar a excursão que fez
ao México e á América do Nor-

te, onde marcou os melhores tri-
umphos para o Brasil.

Disputa o participa o Botafogo
dos campeonatos de varias moda-
lidades de sport, como o football,
o athletismo, o basketball, volley-
bali, a esgrlma, o tennls, onde
obteve Innumeros campeonatos
para as cores alvl-negras.

Socialmente, são por demais co-
nhecldas as actlvldades do Bota*
fogo, freqüentando o seu palácio
colonial da Avenida Wencesláo
Braz, erigido em 1926, pela Inicia-
tiva brilhante de Faulo Azeredo,
os vultos de maior evidencia no
grande mundo carioca.

Ahl está, resumida a historia do
Botafogo F. Club, hoje uma das
maiores organizações sportivas do
palz, escripta, sem as perfeições
do estylo, mas com accentuado
intuito de retratar com rigorosa
fidelidade, os primeiros passos da
sua existência e a seqüência in-
ferminavel de trlumphos, que ca*
da botafoguense, melhor se re*
cordará com alegria e saudade.

No dia 12 de agosto de 1937
perfllem-se todos do Botafogo; e
afflrmem o exaltem com justa
ufanla:

83 annos d» vida! 33 annos
de lutas 1 33 annos ds gloria 1"

SÓCIOS BENEMÉRITOS DO
BOTAFOGO F. CLUB

' Alarico Affonso Brandão Maciel,
Alfredo Couto, Senador Antônio
Azeredo, (fallecldo), Arnaldo Pe*
relra Braga, Benjamln de Almel*
da Sodré, Carlos Martins da Ro-
cha, César A. Silva (fallecldo),
Edgard Soares Dutra, Eduardo de
Góes Trindade, Gabriel Loureiro
Bernardes (fallecldo), Henrique
Carlos Meyer, Hugh Edgard Pul-
len, Joaquim Antônio de Souza
Ribeiro, Joaquim Corrêa Pinto,
Luiz Aranha, Luiz Maia de Bit-
tencourt Menezes, Luiz Martins
da Rocha, Luiz Palamone, Luiz
de Paula e Silva, Mario Duque
Estrada de Barros, Mario Pinto
Guimarães, Miguel Raphael de
Pino; Oldemar Murtinho, Oswaldo
Pessoa, Paulo A. Azeredo, Rena-
to Pacheco, Rivadavia Corrêa
Meyer, Roberto Lyra Tavares, Ro-
lando De Lamare, Samuel de Oli-
veira e Victor Gulsard.

A CONSTRUCÇÃO DO STADIUM

A directoria actual, a cuja fren-
te se encontra o dr. Sérgio Dar-
cy, resolveu levar avante o. mais
sério problema do Club — a cons.
trucção da majestosa praça de
sports que substituirá o plttores'
co campo da rua General Seve^
riano.

Enfrentando os mais sérios obS'
taculos, levou-os de vencida, lnl
ciando a construcção da portento-
sa obra, projectada pelo archlte-
cto Raphael Galvão.

E, quando o pavilhão al-negro
tremular no mastro das novas Ins'
tallações, os botafoguenses terão
Inscrlpto com letras indeléveis, os
nomes dos actuaes dirigentes do
seu querido club.

A ACTUAL DIRECTORIA

Dirigem, actualmente, os desti-
nos do Botafogo, oS seguintes as*
sociados, na sua totalidade, jovens
que se. fizeram homens, frequen-
tando o club: *

Presidente — dr. Sérgio Darcy;
1." vice-presidente —' dr. Eduardo
Trindade; 2." vice-presidente —
Mario Pinto Guimarães; 3.* vice-
presidente — dr. Ennlo Daudt de
Oliveira; secretario geral — dr.
João Lyra Filho; 1." secretario
— dr. Alarico Maciel; ?.* secre-
tario — dr. M; de Paula Ramos;
thesourelro geral — Quintino Cal-
Hera; 1." thesourelro — Cyro
Ramos; 2.° thesourelro '—¦ Luiz
Dias; director social — dr. Al-
berto Wolf Teixeira; director ge-
ral de Educação Physica — Car*
los Martins da Rocha.

O CAMPEONATO' BRASILEI-
RO DE CARABINA

REDUZIDA

Será realizado por correspon-
dencia no próximo domingo

Para o campeonato brasileiro
de ca/ablna reduzida, por corres-
pendência, que será effectuado
domingo próximo, a Federação
Brasileira de Tiro, baixou as se-
guintes Instrucções:

Prova — Campeonato Brasi-
leiro.

Systema — Por corresponden-
cia.

Arma — Carablna calibre 22.
São prohlbldos miras ópticas e
rifles de repetição ou automatl-,
cos.

Tiro — 60 tiros, sendo 20 em
pé, 20 de joelhos e 20 deitado. A
ordem das posições é indlfferente.

Haverá um campeão de cada
posição o um campeão da arma,
classificado pelo resultado obtido
pela somma dos resultados par-
ciaes de cada posição.

Posições — Em cada posição
observar-se-á o seguinte:

De pé — E permittido o uso
de bandoleira de qualquer typo,
desde, porém, que não exceda a
4 cm. de largura; o "champl-
gnon", oii'apoio do mão é permit-
tido. A arma não pode ter outro
apoio senão s das mãos e do
hombro.

Do Joelhos — O atirador sé po-
dera se apoiar no solo pelos dois
pés o um dos joelhos: a arma
sõ terá o apoio das mãos e do
hombro, Um dos braços ficará
com o cotovello apoiado no joe-
lho. E' permittido o uso da ban-
dolelra.

Deitado — O atirador deitar-se-
á em direcção ao alvo ou obli-
quamente, sendo que no solo ou
sobre estrados, porém, sem col-
chões, almofadas ou semelhantes,
O tronco deverá descançar sobre
os dois cotovellos, sem que o an-
te-braço ou as mangas toquem o
solo ou estrado.

B' permittido o uso de bando-
lheira com a largura máxima de
4 cm. E' permittido o uso do clui-
maços para o hombro e dos coto-
vollos. Não é permittido o uso de
luva com canhão ou punho.

Alvo — Internacional de cará-
bina, sendo dados cinoo tiros em
cada alvo, não sendo obrigados os
impactos. ¦¦¦-¦'

Distancia — 50 -metros.
Ensaio — Cinco tiros' em cada

posição-
Pontos — Vencerá quem fizer

maior numero de pontos. Em ca-
so de empate, O desempate so fa-.
rá de accordo com o regulamento
da Union Internationale de Tir.
Se ainda assim persistir ò empate,
perderá o atirador que, no ultimo
alvo atirado, der um tiro mais
afastado do centro.

flsslonal o ordenado mensal de
600*000. -

-k
O CARIOCA JOGA DOMINGO

COM O ANDARAHY
O Carioca jogará domingo pro-

ximo, em seu campo, unia par-
tida amistosa com o Andarahy.

Preparando-se para esse encon-
tro, o grêmio da Gávea tretiaiá
hoje com o Olyimleo. '

A SEGUNDA MELHOR DE
TRES

Olaria x Bomsuccesso no cam*
po da rua Cândido- Silva ¦-¦

Olaria o Bomsuccesso medirão
forças domingo novamente.

A segunda melhor de tres on-
tre os leaders dos. subúrbios leo-
poldinenses desperta accentuado
interesse, pois uma victoria do
Bomsuccesso significa a posse da
taça "Liga de Football dò Rio de
Janeiro", emquanto o Olaria es-
pera alcançar o triumpho nessa
opportunidade.

AMERICA X MADUREIRA

C39074)

do peito.
4o pareô —

qualquer classe,
do do costas.

5° pareô —

m

15,20 — homens
100 metros na-

15,25 — moças
qualquer classe, 200 metros na de
peito. i

6° pareô — 15,35 — meninos
mosquitos, 50, metros nado livre.

7o pareô — 15,40 — meninos
do 1- categoria, 50 metros nado
do peito.

S" pareô — 15,45 — meninas,
60 metros nado livre.

9o parco — 15,50 — meninos
mosquitos, 50 metros nado de cos-
tas.

10° pareô — 15,55 — meninos
de 1* categoria, 100 metros na-
do livre.

11" pareô — 16,00 meninos mos-
quitos, 50 metros nado de peito.

12° pareô — 16.00 — meninos
de 1* categoria, 50 metros nado
livre.

13° pareô — 16.10 — homens
qualquer olasse, 400 metros na-

, do livre.
14° pareô — 16,25 — moças

qualquer classe, 100 metros na-
Uo do costas.

15" pareô — 16,30 — homens
principiantes 3x100, em tres es-
tylos.

16° parco — 16,40 meninos
tio 1* categoria 50 metros nado
do costa..

LONDRES
PARIS Uüiiíli*^? PAULO

RIO

MOVEIS ,MAPP.N
Grupos estofados, 1 sofá e 2 poltro-

nas desde 580$
Salas de jantar, 9 peças . . " 1:850$
Dormitórios de casal, 8 peças " 2:400**

SECÇÃO DE TAPETES
Grandes abatimentos

PR. BOTAFOGO, 360 — TEL, 26-4015
(42290)

REMO
PARA A REGATA DO

FLAMENGO

Chegaram os paraenses

Sô ao meio dia. o "Itaqulcé"
conseguiu atracar ao cáes 'do por-
to, onde o aguarda innume-
ras pessoas, das quaes se desta-
cavam os directores do Club de
Regatas do Flamengo, da Liga
Carioca de Remo, e de outros
clubs náuticos.

Nesse navio da Costeira, via-
java a embaixada náutica do
Club de Remo, de Belém, que,
pela primeira vez, pisava o sOlo
da nossa capita]' como represen-
tante do remo paraense..

Como se sabe, o grêmio nor*

tlsta vem n convite do campeão
de terra e mar disputar o "Cias-
sico Mldosl", na regata do dia
29, na Lagoa.

Traz a delegação, além do seu
chefe, o capitão de fragata João
Ribas de Faria, um chronlsta © a
guarnição de um "out-rigger" a
4, coin patrão, que éo typo de
barco daquelle sensacional pa-
reo.

Recebidos festivamente pelos
sportsman cariocas, os paraenses
foram conduzidos para a sede do
Flamengo, onde ficaram condigna-
mente hospedados.

Trouxeram os paraenses, uma
mensagem do sport de sua terra
para o Flamengo.

Hoje, pela manhã, se o tempo
melhorai-, os campeões nortistas
Irão á garage da Gávea, onde da-
rão o seu urlnielro ensaio no bar-
co r,üõ vão correr, que o Fia-
mengo lhes, cederá.

ATHLETISMO
O CAMPEONATO PAULISTA

DE ESTREANTES

Marcou a abertura official da
temporada bandeirante

de 1937

No campo do Tletê-São Paulo,
na capital bandeirante, realizou-
se, domingo, o Campeonato de
Estreantes, que marcou a abertu-
ra official da temporada da F.
P. A„

O certamen reuniu um regular
numero de participantes e uin
numeroso publico assistente, de-
correndo, as provas com grande
enthuslasmo.

A contagem final-testemunha a
luta. pela vlctorla, bem como a
participação de dez (10) clubs no
Campeonato Paulisla de Estrean-
tes:

1* — Esperla — 83 pontos.
2* — Paulistano, 78 pontos.
3° — Saldanha da Gama, 45

pontos-
4* — 'ileté S. Paulo, 34 pontos.
5- — Corinthians Taullsta, 30

pontos.
6o — Germanla, 29 pontos.
7o — Allema, 12 pontos.
8" — Palestra-Italla, 10 pontos,

19° — Syrio,' 8 .pontos.
10* — Campineiro de Regatas e

Natação, 7 pontos.
Oo. resultados technicos Indlvl-

duaes foram os seguintes:
Provas — 1937:
75 metros — 8"4|10.
300 metros — 37"3|10.
1.000 metros — 2'4S"4|5.

3.000 metros — 9'37"0|00.
4x75 metros — 34"3|10.
4x300- metros — 2"37"8|10.
Peso — 14 metros 230.
Disco — 35'metros 870.
Dardo — 61 metros 380.
Vara — 3 metros 300.
Altura — 1. metro 700.
Extensão — 6 metros 310.
Sô um record' de classe foi su-

perado: -o do 300 inetros rasos,

VASCOx FLAMENGO
0 SENSACIONAL CONFRONTO DE DOMINGO

ENTRE OS CAMPEÕES DE TERRA E MAR
O stadlum de S. Januário será

palco domingo do sensacional co-
tejo entre dois dos maiores clubs
do scenario brasileiro.

Flamengo e Vasco 'da Gama,
que desde 1934 não se enfrentam
vão disputar uma < série de dois
jogos, num primeiro encontro que
vae levar ao majestoso: stadlum
do grêmio vascalno, milhares e
milhares de espectadores, que
sempre apreciam as grandes lu-
tas do sport carioca.

O Vasco da Gama que ha dias
abateu o Palestra Italia,' por 3
goals contra 1, voltará a campo
disposto a augmentar o seu acer-
vo de vlctorlas que tanto tem en-
riquecldo o patrimônio de glorias
do pavilhão cruzmaltlno.

Sabe o valor do seu adversário,
e dará ao seu quadro, onde flgu-
ram azes do football nacional um
cunho especial de preparo.

Rey, Italia, Zarzur, Raul, Fei-
flço", além de outros .são os ele-
mentos de real valor do seu qua-
dro, que vão enfrentar o seu ad*
versario dé todos os tempos.

. A victoria desse jogo, será pa*
ra os locaes, unia questão de
honra, pois atravessando o club
um período de festas,. representa
ella um presente) de anniversario
dos seus jogadores.

O rubro-negro voltará a pisar o
gramado vascalno com a melhor
esperança de um justo triumpho.

Conhece o quadro local e sabe
como elle ê dlfflcll de ser abati-
do em S. Januário, mas isso não
o abate, muito pelo contrario.

¦Vae preparado para abatel-o, e
espera fazer uma figura que cor-
responda aos recursos que pos-
suem os seus magníficos players,
onde apparece Leonldas, o melhor
forward que no momento domina
no paiz.

OS TEAMS

Salvo as modificações que di-
tadas pelos seus technicos, os
teams serão. os seguintes:. - -

Ftaiitetiíro — Dorival, Carlos
Alves e Marln: Caldeira, Otto e
Médio; Sá, Waldemar, Cosso, Leo-
nidas e Jarbas.

. Q ex-meia do S. Lorenzo de Al-
magro reapparecerá nessa parti-
da,' completando o quintetto ru-
bro-negro.
- Tasco — Rey, Poroto e Italia;
Raffa, Zarzur e Calocero; Lindo
(2° tempo, Arinandlnho), Kuko,
Raul, Feitiço e Luna.

; ;..*"' O JUIZ

Será Sanchez Dias, o Juiz que
a-L. F. R. J. Importou da Ar-
gentlna, pelo combinado que ha
pouco nos visitou.

A PRELIMINAR

Como "avant-premlere" do
grande encontro, os juvenis dos
mesmos clubs realizarão unia ln-
teressante preliminar, com inicio
ás 2 horas.

Pelos directores sportivos do
A'asco e do Flamengo ficou hon-
tem assentada essa preliminar. '

AOS' SÓCIOS DOS DOIS CLUBS

Domingo os sócios locaes terão
ingresso livre, e os do Flamengo
pagarão. ,

No seguinte 22, em Laranjeiras,
caberá aos do Flamengo o Ingres-
so livre, e os vascalnos pagarão.

PROVIDENCIAS DO VASCO

A entrada dos associados ser.1
pessoal, mediante apresentação da
carteira social munida do recibo
n. 8.

Cada soclo .poderá fazer-se
acompanhar por duas pessoas de
sua familia (esposa, filha ou ir-
más solteiras), desde-que pague
quantia correspondente a . uma
archlbancada.

Nos' camarotes. destinados aos
todos proprietários, SS terão ln*

gresso os que apresentarem a res-
pectlva carteira com o recibo n. 8
ficando vedada a entrada no mes-
mo recinto a quaesquer outras
pessoas, sem excepção.

Os Ingressos adquiridos no por-
tão contrai e no portão 2, sõ da-
rão direito a entrada de senhoras,
ficando vedada 'a entrada de ca-
valheiros, mesmo quando acom-
panhados dos sócios.

A directoria do C. R. Vasco da
Gama lembra aos seus associados
que, por oceasião do jogo com o
Flamengo, no próximo domingo,
no stadium, sô terão ingresso me-
diante apresentação da carteira
social, com o recibo n. 8 (mez de
agosto).

Afim de evitar contrarledades,
a directorla pede aos dignos con*
sócios não esquecerem suas car*
tetras, pois não haverá excepção
na observação dessa medida.

O VASCO NAO ABRIU MAO
DE NENA

E a directoria parece desço-
nhecer que esse atacante está

no estrangeiro

Firmado pelo sr. Apparlcio No*
vaes, deu entrada hontem na Cen-
sura um officio em que o Vasco•participa não haver Nena compa-
recldo á thesourarla do club, ape-
zar de chamado, para receber o
seu ordenado correspondente a Ju-
lho findo. Adeanta, mais, que es-
sa importância está á. disposição
daquella repaftição.

Declara, finalmente, o thesou-
relro do Vasco que Nena, apezar
de convocado para trenós e pro-
grammado para Jogos, não tem
comparecido, o que determinou
numerosas multas.

Depois disso, sõ se Justifica
uma pergunta: não sabe a dlre-
ctoria do Vasco que Nena está no
estrangeiro e seguiu com a dele-
gaçâo do São Christovão, medlan*
te autorização do sr. Pedro No-
vaes? '•-,.-;¦

FIRMOU CONTRATO COM
O VASCO

Deu entrada hontem na Cen-
sura o contrato? entre o Vasco e o
atacante paranaense Armandinho
que, pelo compromisso em apre-
ço, está preso ao grêmio cruzmal-
lino até 31 de dezembro de 1938.
. O Vasco pagará ao novo pro*

A partida de domingo em
Domingos Lopes

O Anierlcu visitará domingo
próximo o Madurelra, .quando me-
dirá forças com o vicç-campeão
da cidade em 1936.

O Interessante cotejo marca a
estréa do onze suburbano na nova
entidade.

' 
O BANGU' EM JUIZ DE

FORA
O Bangú jogará domingo pro-

ximo em Juiz de Fora. O -Tupi-
nambá será o adversário, do gre-
mio suburbano.' i|t '

PERACCIO VIRA' PARA O
AMERICA?

¦ Ao que se affirma, quando da
sua visita domingo a Bello Hori-
zonte, o America F. C. esteve em
contacto com o optimo forward
mineiro Peracio, ficando apala-
vrada a vinda do mesmo para re-
forçar o ataque rubro.

Como esse player 6 puramente
infantil, haja visto o qun fez com
o Fluminense e o Palestra, só
mesmo quando estiver "preso" ao
America, é que acreditaremos que
elle se transforme em jogador ca-
rloca.

*
CHEGOU O TECHNICO

AMERICANO

Já se encontra desde hontem em
nossa capital, o antigo back pia-
tino Dellá Torre, que vem servir
como technlco do America, club
que tambem já defendeu ha dois
annos,

- *
PELO CR. DO FLAMENGO

Luta livre e jlu-jltsu — Prose-
guirá hoje, sá noite, no stadlum
Brasil o certamen de luta livre e
Jiu-Jltsu organizado pela Federa-
ção Pugllistica Brasileira. '

O Departamento de Pugllismo
do C. R. do Flamengo solicita,
por nosso Intermédio, o compare-
cimento dos seguintes amadores,
ás 7 horas, na sede a praia do
Flamengo: Amaury, Marinho,
Ary, Pigmeu, Euclydes, René e
Plnochlo.

Hippismo — Promovida espe-
cialmento para a filmagem de"Alma e corpo de uma raça", a
grande producção clriématògra.
phica quo o C. R. do Flamengo
está realizando, terá logar no dia
7 de setembro, a "Caçada da ra-
posa", na Barra da Tijuca, local
excellente para essa aristocrática
reunião sportlvo-social.

Esgrlma — Assentada defini-
tlvamente a exhlblção dos atira-
dores do C. R. do Flamengo á ca-
pitai fluminense, a convite do
Icarahy Praia Club, no próximo
dia 18. A delegação rubro-nogra
será alva de significativas home-,
nagens por parte tio. grêmio nl-
ctheroyense.

,:k- .-.-
NOVAMENTE UNIDO O

FOOTBALL MINEIRO

Bello Horizonte, 11 (A. N.) —
No gabinete do prefeito desta car
pitai, será assignado hoje, A noi-
te, pelos clubs locaes, o pacto de
pacificação tio football mineiro,
Nos meios sportivos reina gi-an-
do satisfação por esto acontecl-
mento".

OS GRANDES JOGOS DE
UBERLÂNDIA

Uberlândia, 10 (Do correspon*
dente) — Com a approxlmação do
encerramento das Inscripções aos
jogos do II Campeonato Aberto
do Interior, que se dará imprete-
rlvelmente no dia 16, augmenta
o enthuslasmo, pois dos mais lon-
glnquos rincões dos Estados da
Minas Geraes, de S. Taulo » d»
Goyaz, jâ partiram a adhesão de
lnnumeras cidades. Destarte os
jogos de bola ao cesto reunirão
concorrentes desde as barrancas
do Paraná (Paraguassú, Presi*
dente Prudente, Plrajuhy, etc.)
até ao extremo do Brasil Central
(Goyania, Ipamery, Goyaz, etc.)
passando de modo lncessivo pelo
oeste de São Paulo e pelo Trian-
guio Mineiro, estendendo para o
noroeste de São Paulo e pelo snl
de Minas. De todos esses recantos
Irão a Uberlândia, numa parada
de confraternização, de civismo e
de amor ao Brasil, os melhores e
mais apurados athletas dessas cl-
dades afim de' disputarem numa
Jornada gloriosa os jogos do II
Campeonato Aberto do Interior
que são patrocinados pela "Ban*
delra".

Reunindo athletas de todos o»
recantos centraes do Brasil, os
jogos do II Campeonato Aberto
do Interior, na verdade, constitui-
rão uma grande' concentração
sportiva.

23 tròphéos a serem disputados
—Como se sabe, nada menos ds
tres campeonatos - serão dlspu-
tados durante os jogos deste an*
no: basketball, natação feminina
e masculina. Haverá qualificação
do primeiro ao sexto logares pa-
ra effelto de classificação geral a
conseqüente posse da riquíssima
taça "Cidade de Uberlândia", of.
ferta do dr. Vasco Glffonl, pre*
feito da cldnde. Nesta ultima
classificação, — tambem serão
computados seis logares o qu»
vem deduzir que vinte quatro tro-
phéos serão disputados. Além
desses ha ainda a taça "Bandei-
ra" que será conferida ao vence*
dor absoluto em posse transito*
ria e definitiva, a quem vencer o
certamen tres annos consecutivos
ou quatro alternados.

Até agora a commissão Central
Organizadora recebeu as seguln*
tes taças: "A Gazeta", offerta do
dr. Casper Libero; "Cury", of-
ferta de Vicente Cury, de Campi*
nas; "Ao Sport Nacional", de S.
Paulo; "Gloria", offerta de J.
Tachlen, de Uberlândia; o "Botl-
cão", de Uberlândia; "A Guana-
barrt" deFablo Felicio;- "Boladel-
ro", de Uberlândia; "Santos", de
Uberlândia, e o bronze "A-Goya*
na", ofíerta de Cyro Avelino
Franco, de Uberlândia.

Amparo nas provas de natação
— Coroando os esforços, de Maria
Lenk, a cidade de Amparo, por
Intermédio do Club Amparense de
Natação e Sports, acaba de se
inscrever nas provas de natação,
Facll é avaliar a importância des-
sa adhesão, pois, a cidade de Am-
paro, contando com a Instructora
o nadadora olympica, levará para
o Triângulo Mineiro uma campeã
que j.1 se exhlbiu em Antuérpia,
Los Angeles e Berlim constltuin-
do a sua presença a maior e mais
sensacional altracção dos Jogos
Abertos dc Uberlândia.

Amparo, além de Maria Lenk,
levará para Uberlândia, uma
plciado de bons nadadores, tanto
nas provas femininas como na?
masculinas, o que a aponta como
uma das mais sérias. concorrentes
ao titulo, mesmo não disputando
o certamen de basketball, tambem
em boas .condições so encontra a
cltlatlc mineira de Uberaba.

Adaptação dos locaes dos Jogot
Abertos — A Commissão Central
Organizadora acaba de actlvar ds
modo decisivo a adaptação dos lo*
cães onde serão realizados os jo-
gos, de fôrma a accommodar 4.000
pessoas tanto na piscina como ns
.quadra: de basketball. Esses tra-
balhos Já bem. adeantados, serão
inaugurados por oceasião da visi-
ta que os i concorrentes de Bello
Horizonte farão em Uberlândia,
no dia 18.

E' pensamento da directorla d»
A. A. de Uberlândia, Inaugurar
grande parte desses melhoramen*
tos, por oceasião da partida in*
fantll entre as turmas de basket
de Araguary e, Uberlândia, ama*
ntíã no 5° annlv'ersarlo do club
local.

— Em virtude da approxlmação.
dos jogos e dos Insanos trabalhos
que devem ser vencidos, a Com-
missão Central Organizadora re-
noivou reunir-se doravante duas
vezes por semana, âs terças »
sabbados, na sede da commissão,

O CAMPEONATO NACIONAL
DA C. B. D.

Cariocas e paraenses na
semi-final

A Confederação Brasileira da
Desportos, com todo brilhantismo
vem realizando um* Campeonato
Nacional de Basketball, iniciado
a 14 de julho com o jogo Pará x
Maranhão.

Até agora foram effectuados os
seguin lu. jogos:

Em 14 de Julho — Pará x Sla-
ranhão — Venceu o Pará, por
29x19; -

Em 23 do Julho — Pernambuco
x Pará - Venceu o Pará por 10x9;

Em 4 de agosto — Rio Grande
do SulX'Paraná — Venceu o Pa-
raná por 24x23; *

Em 5 dé agosto — Estado do
Rio x Minas Geraes — Venceu o
Estado do Rio por 48x18;

Em 9 de agosto — Estado do
Rio x Districto Federal — Ven-
cou o Districto Federal por 37x21.

Amanhã no rink do Carioca S«
Club será realizada a prova semi-
final entre os paraenses, vence-
dores dos maranhenses e peruam-
bticanos, e os cariocas, vencedo-
res dos fluminenses.

A peleja terá Inicio âs 9,30 da
noite.

NO ICARAHY PRAIA CLUB

Do programma de festas par*
esto mez de agosto do Icarahy
Praia Club, consta para o dia 21,
sabbado, âs 9 horas da noite, uma
grande festa em homenagem so
Departamento Sportivo da Poli-
cia Especial.

Depois de executarem varias
provas' de athletismo, jiu-jitsu s
luta livre os rapazes daquella cor-
poração militar disputarão Jogos
amistosos de volley e basket com
o Icarahy Praia Club. A dlreeto-
ria do I. P .C. prepara uma eí-
gniflcatlva homenagem ao corpo
de athletas da nossa Policia Ee-
peclal.

JOGARÃO HOJE CARIOCAS
E PARAENSES

Depende do tempo esse jogo

Se o tempo permlttlr, a C. B.
D. fará proseguir hoje, quinta-
feira, o sèu campeonato nacional
de basketball num match qus
preliarão cariocas e paraenses.

Vice-camneõo o vencedor — O
vencedor do embate da noite de
hojo tem assegurado o titulo de
vice-cainpeão nacional de basket-
bali. Terá que enfrentar em luta
final do çertanjeni o scratch do
Paraná, para. ser o campeão.

Este facto vem dar maior inte*
resse ao embate Cariocas x Pa"
raenses qtie, estamos certos, tudo
furão para sair vencedores da
contenda que se travará no rink
do Carioca Sport Club.

Os cariocas cm revista — A
equipe carjoca está fartamente

credenciada: Venceu em seu jogo
tle estréa a equipe do Estado do
Rio. Mostrou estar bem trenada
e possuir dois teams A altura d»

i.e revezarem. Na linha. poí.-.P?'

-flttãlã
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reside o seu ponto alto. Espera*
se que no seu jogo de hoje o
scratch da cidade cumpra melhor
performance do que cumpriu no
primeiro jogo, tendo-se em vista o
facto de ter sido o primeiro era*
bate ds apresentação.

valor do» paraentea — O va-
lor do bando do Para é ainda des.
conhecido.. O facto, todavia, de
ter vencido os scratches do Ma-
rantião e de Pernambuco dão-lhe
crelenciaes bastante para en-
freutar os cariocas. Sabe-se por
exemplo, que a fibra doa nortistas
é grande, residindo anl, o faotor
«ie exilo do scratch que ora nos
visita.

is au-torioaiet — Foram esea-
iticiis as seguintes autoridades:
Arbitro, Syndulpho de .Azevedo
Pequeno; fiscal, Beatty Teixeira
Salla: apontador; Carlos Gomes
Fotengy; chronometrista, Nelson
Joeê Adriano. •

preliminar •-» A prova prell-
minar terft Inicio fts 8,15 da noite
t será, travada entre as equipes
do Andarahy A. C. e do Carioca
Sport Club.,

Nota — Em easo de chuva o
Jogo será transferido para a noite
de amanhã, no mesmo local.

NA SECÇÃO DIE MENORES
DA A. C. M.

Em prosegüimento ao Campeo-
nato Annual de Basketball da
Secção de Menores da Associação
Christã de-Moços, foram realiza-
dos os seguintes Jogos:

1" Jogo — Supplementor Jure.
nll x Jornal dos Sports — 1' tem-
po, 9x4, Supplemento Juvenal. Fi-
nal, 20x13, Supplemento Juvenil.

Team vencedor: Charley (9),
Cabral (2), Jota (5), Rubens (4),
Alfan e Façanha.

2» jogo — Globo Juvenil x A
Nota — Io tempo 14x4, A Nota;
Fira], 22x10, A Nota.

Team vencedor — Dorval (6),
Roberto (4), Daclo (8), Venucius
(4), Jorge (2), Nelson.

Aos jogos compareceu numero-
sa e enthusiasmada torcida.

ESGRIMA
A "TAÇA VALERIO FALCÃO"
Serji disputada domingo pelamanhã ao ar livre" na arma¦¦¦¦"- de EspaUa

Se o tempo permittlr, serft rea-
llr: ila, domingo, Aa 8 horaa da
iminhã, no Club de Regataa doFlamengo, ao ar livre, a 1» dlspu-
ta da "Taça Valerlo Falcão", des.
tinada aos duelos de espada; era
cinco toques;

O trophêo em apreço foi doado
ft espada metropolitana pelo er.José. Ferreira da Costa, havendo
a Federação Carioca de Esgrlma
resolvido ofíieiallzar a sua dispu-
ta em homenagem ao general Va*
lerlo Falcão, que, por muitos an-
nos, freqüentou ae nossas pran-chás com destaque pouco asseme-
Ihisdo*

Os espadlstaa que disputarão os
assaltos de hoje, caso, repetimos,
o tempo permitta, são o ssegutn-
tes:

Ennlo Daudt de Oliveira, José
Feliz da Cunha Menezes e Fre-
derico de Almeida, do Botafogo;
Moacyr Dunhan, Charles Har-
greaves, Joaquim, Simões. Rober-
to tage, Frederico Serrão e Al-fredo Gomes Freire, do Flamen-
go; Thoma-z Carrilho Teixeira
Gomes e Nelson Douat, do Flu-
mlnense.

dado a, presença, doa elementos
qua agora acham-se a frente do
Conselho Metropolitano, que irão
exercer uma grande actividade,
empregando esforços numa cam*
panha em favor do destino do es-
cotlsmo catholico, cujos resultados
benéficos o futuro moatrarft.

Estiveram presentes as tropas
escoteiras catholicas: Santa The*
ce», N. S. SanfAnna, N. S.
Solette, N, S. do Carmo, N. S.
Monta Serrat de Irajft, são Thlago
de Inhaúma, São Gabriel e São
¦Sebastião de Del Castilho.

CONSELHO METROPOLITA-
NO DE ESCOTEIROS

CATHOLICOS
Reunião de directoria

* Estão sendo convocados chefes
a dirigentes das tropas escoteiras
catholicas desta capital, afim de
assistirem a reunião deste Con*
selho. qua reallzar-se-ft, no pro-
xlmo dia 18, quarta-feira, fts ao
horas, na matria de São Thlago
de Inhaúma, ouJa reunião terft a
presença do assistente eccleslas-
tico, padre dr. José J. Lucas.

Neata reunião serão traçadas
as novas dlreotrizes para o soer-
gulmento do movimento escotei-
ro catholico deBta capital. .

(xxx)
multo bem, revelando-se singular*
mente promissores os commanda-
dos de Caiu", que sobresaiu, pelo
seu fraquejo e pelos seus recur*
sos Jft consagrados.

Por tudo Isso, a victoria do Ga*
vea foi mais brilhante.

SEM FIO

ÇYCL1SMO

BOX

H1PP1SMO
FOI TRANSFERIDO O CON-
CURSO NOCTURNO DE HOJE

Devido ao mfto tempo reinante,
foi transferido o concurso hlppl-
co nocturno que hoje deveria ser
levado a effelto no stadium do
Vasco da Gama.

_A medida adoptada pela dlreo-
ção do promissor certamen é lo-
Bica, mesmo prque seria um ab-
eurdo technico pratlear-se, em
terreno escorregadio, o difflcll e
perigoso sport eqüestre.

Transferido slne-dla, o concur-
"o hlpploo vasoalr.o serft realiza*
d» em data opportunamente mar-
cada;.

ESCOTISMO
POSSE DA NOVA DIRECTO-

RIA DO CONSELHO ME-
TROPOLITANO

Domingo, apôs a missa na ma-
triz de São Thlago de Inhaúma.
realizou-se a 6olennldadepara a
posse da nova directoria do Con-
selho Metroplltano dos Escoteiros
Cathollcos, cuja solennidade foi
efíoctuada no salão theatral da
mesma matriz, com a presença de
um elevado numero de paroohla-nos.

Aberta.a sessão pelo padre dr.
José J. Lucas, vigário local, con-
viciou para fazer parte da mesa
além dos recom- eleitos monse-
nhor Leovlglldo Franca eo pro*fessor Aldemar Tertullano dos
Santos. Em seguida é cantado
por iodos o hymno escoteiro "Ra*
t-plan" fi após o padre José J.
Lucas faz a chamada dos novos
õirectores, os quaes fazendo o
compromisso escoteiro eão consl-
clerados empossados.

Passada a presidência ao dr.
Cnnegundes Moreira, «3 pronuncia-da pelo mesmo uma rápida ora-
çao de agradecimento por sua
eleição e expõe os seus Intuitos
em favor do movimento escoteiro
catholico no Dlstrlcto Federal,
-".ilida, faz uso da palavra monse-
nhor Leovlglldo Franca que, con-
pratuiando-ee com a nova dire-
etoria. ,

Fo| cantado por todos escotei*
rop ei hymno nacional. Depois de
terminada a solennidade, os mem-
bros directores passaram revista
fts tropas, tendo o chefe Bnedlno
•Ramos dá Silva pronunoiou pala-•'ras de Incentivo aos escoteiros,
para os novos -rumos em favor do
movimento escoteiro catholico,

MOTELLI FARA' PROVA DE
SUFFICIENCIA HOJE

ítalo Motelll, o melo pesado
italiano, que estreai* aabbado em
nossa capital, enfrentando Brasi-
Uno Fino, realizara hoje, ás 16
horas, a sua prova de sufflcien-
cia, perante o conselho technico
de F. B. P.

Afim da ser publicamente de-
monstrado ò valor de Motelll, a
empresa resolveu qua a prova
de sufficlencia ds Motelll seja
realizada a portas abertas.

O SORTEIO PARA O CERTA-
MEN D EDALLAS

Rezende e Santa Rosa estréa*
rio hoje

Salla», Texas, 11 (Associated
Press) — Perante representantes
das delegações de box do Brasil,
da Argentina, do Uruguay e dos
«Estados Unidos, reallsou-se hoje o
sorteio para as onze lutaa de
amanhã, e as onze de sexta-feira,
em disputa do torneio pan-ameri*
cano de box.

O resultado do sorteio foi o se*
guinte;

Quinta, feira — Ptsos-gallo Leo-
nardq Gula (Argentina) x Florent
Desmerla (BB. Unidos); — Fldel
Trlcanlco (Uruguay) x James Ma-
ce (BB. Unidos); — Carlos Her-
rera (Cuba) s Taylor Arnold (BE.
Unidos).

Peioa-leve» — william Òthon
(Cuba) x Amello Plceda (Argen-
tina); — Jack Rezende (Brasil x
Joseph Kelly (Estados Unidos);

** Loula Petrone (Uruguay) -
Frank Mlrabelle (BE. Unidos).

Melo» médios •- Salvador Bona*
no (Argentina) x John Mc Cahll
(BB. Unidos); — Santa Rosa
(Brasil) x Arthur Dorell (EB.
Unidos); — José Garcia (Uru-
guay) s Fred Lewls (BB, Unl-
dos).

«Pesos-mojca — Valeriano Mosa
(Argentina) x Fred Pope (BE.
Unidos); — Pedro Umplerrez
(Uruguay) x William Speary (EE.
Unidos).

O sorteio para a segunda noite,
na sexta-feira, deu o seguinte re*
sultado:

Petos-penna — Justo Losada
(Argentina) x Edward Walllng
(BB. Unidos); — Humberto Her*
nandez (Uruguay) x Charles Mie-
gel «BE. Unidos).

Médio» — José Martorell (Ar-
gentina) x José Mattis (BB.
Unidos); — Francisco Costanzo
(Uruguay x Ted Cerwln (BB.
Unidos).

alfeio-pcssiio» — Francisoo RI-
slgllone (Argentina) x James Wil-
liam (BE. Unidos); — Antônio
dos Santoa Carrlço (Brasil) x Jo-
seph Tierney (BB. Unidos).

J-tuaiios — Carlos Meredis (Ar-
gentina) x Babo Kltchle (EE.
Unidos); -~ Bernardo Mortlmer
De VIcenzi (Uruguay) x Frank
Zubtc (BB. Unidos).

Os seis venoedores das lutas de
quinta-feira Gula x Desmarls,
Trlcanlco x Mace Plceda <•*. Othon,
Rezende x Kelly, Bonano x Mc
Cahll e Garcia x Lewls, lutarão
ainda entre ai, dois a dois na noi-
te de sexta-feira, para adquirirem
o direito fts flnaes de sabbado, ft-
cando os demais em "bye" para
as mesmas lutas.

Os vencedores da categoria
itioíca passam directamente 9, pro-
va final.

AOS CORREDORES VAS-
CAINOS

O departamento de cycllsmo do
CR. Vasco da Gama, solicita o
compareclmento dos cyclistas
abaixo, fts 8 horas da noite de ho-
Je, no stadium. Antônio da Cos-
ta Novaes, Antônio Joaquim
Gonçalves, Carlos Cardoso, Carlos
Pereira Gonçalves, Celestino Fer*
rein-a. Reis, Emrenló Rodrigues, Jo-
sé da Costa, Joaquim Reis de Sâ,
Justlno Fernandes da Silva, Mau-
rlclo Soares de Almeida e Oswaldo
de Almeida.

*
SO' SERA' INICIADO A 28

DO CORRENTE
Numerosos concurrentes ins-

criptas no Campeonato de
Novos da F. M. D.

O -Campeonato de Novos da Fe-
deração Metropolitana de Despor-
tos so serft iniciado a 22 do cor*
rente.

A parte fina. da interessante
competição terft logár no domingo
seguinte. .,*

Foi conservado o programma
approvado Inicialmente pelo de*,
partamento de athletlsmo, estan*
do Inscriptos numerosos concor-
rentes que representarão os clubs
filiados.

Vasco, São Christovão o Bota-
fogo preparam cuidadosamente as
suas turmas, o que autoriza a pre*
visão de bona resultados.

REMO
DUAS REUNIÕES NA C. B. D.

Estão sendo convidados os srs.
Gastão Wolf,. Roberto Pinto da
Luz e Antônio Lavlola, para com-
parecerem â sede da Confedera-
ção Brasileira de Desportos, ama*
nhã, 13, fts 18 horas, afim de par-
tlclparem da reunião marcada do
Conselho Nacional de Natação.'— A .Confederação tombem con-
vida os srs.: Luiz Gaelzer, Was-
hington de Castro e Nelson Mal-
lemont, membros do Conselho Na-
cionai de Remo, para participa-
rem da reunião, marcada para
amanhã; sexta-feira; âs 18 horas
em sua sede social.

« «am» o

ÇwnKto lhe doam (ÍSo
Aplique U.MTIS4L"qui tcalmer» u dâ.tt c

ativava a circut*K*»o «Jo
seu sangue.

Untisd
(xxx)

PARA NACIONALIZAR 0 EN-
SINO PRIMÁRIO

POLO
GÁVEA X CASA VERDE

O "four" carioca bateu o team
visitante de São Paulo

Dando inicio official ft têmpora-
da de polo Rlo-Sio Paulo, que o
Itanhangft* vem 4de promover com
o concurso de um conjunto da ca-
pitai bandeirante, acaba de ser
realizado o match Gávea x Casa
Verde, no esplendido eround da
Avenida Nlemeyer.

Os teams disputantes actuaram
assim constituídos:

Casa Verde — N. 1, • Alvarino
Assumpção; n. 2, plinio de Car-
valho; n. 3, TOto Melrelles; n. 4,
C, B. de Souza Aranha (Caiu).

Oavea — N. 1, Prytrnan; n, 9,
Domene; n. 3, Cecll Hime; n. 4,
Moore.

Venceu o encontro a turma'lo-
cal pelo açore de 6x4.

O team do Gávea, favorito, põ-
de Impor os seus recursos, mas
nem por isso deixou de se sur-
prehender com o valor moco e
aguerrido do conjunto visitante,
que forçou uma partida bem des-
envolvida, onde Imperou a rapidez
das acções.

pe facto, o Casa Verde actuou

Um projecto do sr. Belmiro
de Medeiros

O deputado mineiro Belmiro dc
Medeiros apresentou, hontem, na
Câmara, o seguinte projecto:

Art. Io — Nenhuma escola pri-
mnrla poderá funcclonar no paiz
sem prévia licença dos poderes
publicos municipaes, estadoaes ou
federaes.

Art. 2o — No pedido de llcen-
ça para funceionamento da esco-,
Ia, o requerente deverá menclo-
nar:

a) — o orçamento, approxlma-
do, da despesa mensal, com espe-
eiflcSçüo das quantias destinadas
ao pessoal e material;
h) — como será custeada essa
despesa se, por quota mensal pa-
ga pelos paes dos alumnos, oe por
verbas , especializadas de associa-
ções beneficentes, sé por donatl-
vos particulares, se por subscri-
pção publica;

c) — o nome da Escola, que de-
verft ter como patrono um perso-
nagem da Historia do Brasil, já
fallecido.

Art. 3° — Nenhum curso para
o ensino de linguas estrangeiras
poderá funcclonar em qualquer
parte do território nacional, sem
previa licença do Ministério da
Educação.

Paragrapho unico — No res-
pectivo pedido do licença deverft
constar o programma do curso, o
orçamento, approxliiiado, do seu
Custeio mensal e forma pela qual
serft coberta essa despesa,

Art. 4o — A autoridade com-
petente, ao despachar o requerl-
mento de licença, designará, o
professor do idioma pátrio que
serft um brasileiro nato e entre-
gará ao requerente um mappa e
uma bandeira do Brasil, um re-
trato e uma ligeira biographia do
personagem histórico escolhido
para patrono da escola,

Art. 5° — No predio em que
funonlonar escola primaria se-
ciindariá ou curso de línguas não
poderão ser collocados retratos de
chefes de governo estrangeiros,
de chefes ou vanguardelros de
Ideologias políticas em voga ou
de chefes de partidos políticos
militantes, nacionaes ou estran-
gelros, de mappas Isolados de de-
terminados paizes estrangeiros. -

Art. 6* —. As instituições de
ensino primário, secundário ou
cursos, serão obrigados a com-
memorar os dias de festas, ditas
naoionaes; nestas* commemora-
ções, nem professores, nem alum*.

DEPARTAMENTO DE PRO-
PAGANDA DO BRASIL

Programma da "Hora do Bra*
sll"" 

Parte falada — 1) O dia do
Brasil. 1) Actualidadea. I) Chro-
nica elnematographla — R. Ma*
galhães. 4) Noticiário.

Parte musical —- Organizada
pela Radio Cruzeiro do Sul — 1)"Quem é que paga a lazoílná?"samba de Gadé — canto de
Odette Amaral. 2) "Escovado" —•
Tango brasileiro de Ernesto Na-
zareth, executado pelo Rudl e'
conj. typlco brasileiro, 8) "Dell-
rio feliz" — Samba de Solon Rios
a J. Almeida — Odette Amaral.
4) "Brejeiro" tango brasileiro de
E. Nazareth — Rudi a conj.
typlco brasileiro. 5) "Sorrindo"

samba da C. Monteiro a L.
Pimentel. Canto de Odette Ama-
ral.

Daa T,80 fts 7.4B — Program-
ma em italiano.

AS IRRADIAÇÕES DB HOJE
Radio Nacional
(Onda de 301 metros)

A'a 6,15 — Hora de gymnasti-
ca. A'a 7,55 — Informacõea. A'a
8 — Intervallo. A*a 10 — Pro*
gramma de musicas selecclonadas.
A's 11 — Programma para o ai-
moço. Ao melo-dla — Hora do
ouvinte. A'a 12,65 — Informa-
ções. A' 1 hora — Intervallo.
A's 6 — Programma para o jan-
tar. A's 6,45 — Hora do Brasil.
Das 7,30 em deante — Program-
ma de studio.

Ministério ida Educação
(Onda de 384,6 metros)

At» meio-dia — Hora certa. Ih*
formações. Supplemento musical.
A' 1 hora — Hora Infantil da
PRD 6 — Radio Escola Munlcl-
pai, para o 2o turno. A's 5. —
Hora certa. Transmissão directa-
mente do salão dá Academia' Bra,*
sileira de Letras, da sessão em
homenagem a Missão Cultural
Uruguaya. A's 6 — Jornal dos
professores. A's 6,45 —. Hora do
Brasil. A*s 7,45 — Hora certa.
Informações. Supplemento musl-
cal. A's 8 — Falará a acadêmica
Consuelo Martlnez Romf, pelo
Departamento da Cruzada Naclo-
nal de Educação na Casa do Es*
tudante do Brasil. A'a 9 horas

Transmissão da opera "Tosca"
de Puccini.

Transmissora Brasileira
(Onda de 264,2 metros)"

A's 0,80 — Programma fluinl-
nense. A's>10 — Discos. A's 10,30

Informacõea. A'a 10.35 — Pro*
gramma variado. Ao meio-dia —
Informações. A's 12,05 - Sup*
plemento musical, .V 1 hora —
Heraldo portuguez. A's 2 — In*
tervallo. A's 5 -**? Cock-tai) musl-
cal. A'a.6,30 rr- Hora feminina.
A's 6,45 — Hora do Brasil.
A's 7,30 — Programma RCA VI*
etor. Das 8 fts IO****- Programma
de studlo. A's 8 — Hora spor-
Uva. .... .

Radio Club
(Onda de 345 metros)

A'« 10 horas — Informações.
Ao meio-dia — Almoço musica.
do. A" 1 hora — Programma va-
rlado. A's 2 — Intervallo. A's
4 — Informações. A'a 6 horas —
Programma desportivo. A's 6,45
-a- Hora do Brasil. Das 7,30 fts
fts 10 — Programma de studlo.
A's 10 — Caixinha de musica.

Radio Vera Crus
(Onda de 209,8 metros)

A's 7,30 — Informações. -Vs
8,15. — Ondas .dò coração. A'«* 

"9
— Ordem do dia. «Vs 11 — Pro*
gramma do almoço. A'. 1,30 —
Escola do lar. A's 2,15 — Pró-
gramma variado.. A's 5 — Sup-
plemento musical. A's 6,45 —
Hora do Brasil. A's 7,30 — Pro-
gramma variado. A's.8 — Pro-
gramma de studio.

nirectorla de Educação
A' 1 hora, — Hora Infantil:

Educação artística — Recital de
poesias de Araújo Jorge, com" o
concurso do autor, A's 5,15 ¦---
Jornal dos professores: Noticias

Commentarlos — Sclenclas, re-
centes acqulslções pelo professor
Maciel Pinheiro, — Supplemento
musical: Discos.

.«* ««ai* ¦» —
Depois de estudar as

possibilidades do trigo
em Minas

De sua viagem de observações
e estudos através ãs regiões tri*
tlceas de Minas Geraes acaba de
regressar o professor G. Azzi, que
aqui se encontra contratado pelo
governo para, entre outros as-
sumptos agrícolas, orientar as ba-
ses da nossa cultura do trigo.

Hontem o professor Azzl esteve
no gabinete do sr. Odilon Braga
afim de transmlttlr ao ministro
da .Agricultura as suas lmpres-
soes sobre as possibilidades do
trigo em Minas Geraes.

9 *»¦> »
Os primeiros agrônomos

regionaes ,
Ter.l logar depois de amanhã,

âs 3 horas da tarde, no salão no-
bre da Escola Nacional de Agro-
nomla, com a presença de altas
autoridades, a entrega dos certl-
ficados de habilitação ft primeira
turma de "agrônomos regionaes"
que, como se sabe, são os novos
elementos preparados. pelo minis-
tro da Agricultura, em combina-
cão com os Estados e municípios,
para a assistência technica ao
trabalho rural nas zonas agrlco*
lai que reclamam orientação ra-
elonal para seu trabalho e pro-
ducção.

UM FILTRO AFAMADO
EM TODO BRASIL

^Tt^Y^f

Agua rigorosamente pura
e sempre fresca.

A' veada tn todaa a» casas
dó scn.ro

Fakrleai R. Flgnelta. V?
— RIO — Td. W-OMl

(42056)

RADI0TELEPHONIA
PARA TODO 0 BRASIL

Dentro em pouco seri
franqueado ao publico o
serviço já em funeciona-
mento entre Rio e Bahia

Apôs exacto conhecimento das
causas que motivaram sensíveis
deficiências no nosso serviço tele-
graphico, e de accordo com oi ob-
jectivos do ministro da Viação, o
dlrector geral do Departamento
dos Correios e Telegrapos, sr.
Leonldas do Siqueira . Menezes,
elaborou um vasto plano de reali-
sacão que, embora condicionado
aos pawos recursos orçamenta-
rios de que dispõe aquella Impor-
tante repartição,: vem sendo ligo.
rosa e systematicamente posto em
execução, sob o seu Immediato
controle. ¦

O pleno estabelece o prazo ma-
xlmo de tres mezes para recons-
trucção : das linhas telegraphicas
em todos os Estados, tendo sido
possivel, sempre de accordo com
os dotações orçamentarias, atacar
os obras relativas fts linhas-tron-
co e aos circuitos de grande tra-
fegò,' do Norte e do Sul, ficando
os ramaes do resto do* palz para
,serem beneficiados no próximo
exercício, na conformidade das
verbas respectivas.1 Por outro lado, jft foi feito 6.
Commissão Centro! de Compras
lim pedido de apparelhos moder-
nos, multimpressores, automáticos,
que attenderãòa lnlcla«mente ao
circuito Rio-Báhla, mas deverão
ser installados tombem em todas
as capitães de grande volume de
communlcações, ficando todos ei*
les ligados directamente & capltal
da Republica. ','

Na parte radlo-telegraphtca e
radlo-telenhoniivtt serão ainda mal-
ores os benefícios prestados ao
palz, devendo a ligação mdlo-te-
lephonlca RIo-Bahla jâ em pleno
funceionamento, passar a servir
ao publico dentro em pouco tem-
po, sõ faltando ao Departamento
os recursos financeiros Indlspen-
savels a acquislção do equlpamen-
to complementar, entre os quaea
avultam os dispositivos assegura-
dores do slgillo das communica-
Cões.. Serão inauguradas estações
eni.Recife", Porto Alegre, Belém, o
Fortaleza, sendo que a estréa do
tráfego para Pernambuco deverft
verlflcar-se no dia 7 de setembro.
Toda a apparelhagem â. ultra-mo-
derna, de onda dirigida, fabrica-
da esrpeclalmente na Inglaterra
pela "Marconi WIreless Compa-
oiy".

Desse modo, pois, dentro de mala
algum tempo dlsporão os brasilei-
ros do mais'moderno systema de
communicaçâo pessoal com as
maiores distancias, graças fts Ins-
tallações radio-telegraphicas do
Departamento dos .Correios e Te-
legràphos. ..
,-  *» —ia» »>

PR0DUCT0 BRASILEIRO
..erfaTtt-toa^lMt

A Casa Oliveira Leite
OlaiVEIRA LEITE ft CIA., não é simplesmente oma

casa de loucas; é a grande depositaria daa fabricas de
louças, talherei • aluminlos para, Tender por atacado.

OLIVEIRA LEITE b CU.
Largo do Rosário, 32 (antigo Largo da Sé).
Frwdmo ao Largo S. Francisco. (xxx)

r

"CORREIO ESPIRITA"
VÍXDO OOM oa OLHOS

DMIaMaV

tfVtl
(Wil _W aaw»»naTi

"SELECTA"1
A laaNier aierca de

LOUCA Dl COlINHa*
. de ««««o eiiMttiKfo

FUNDIÇÃO INDÍGENA
IMRMOMtR.*»» RWOfMNtllO

(xxx)

nos, poderão comparecer osten-
tando dlstlnctlvos políticos ou
partidários, e só poderá os erexhl-
bldos os symbolos nacionaes,
bandeira e escudos permlttldos
pela Constltula-rão'.

Art. 7o —• Nenhum orador ou
conferenolsta poderá, falar em pu-
blico senão rio idioma nacional.

Paragrapho unico — Eace-
ptuam-se dessa prohlblção os que
forem considerados hospedes of-
flciaes do governo, professores
contrataxlos de estabelecimentos
officiaes, convidados por Acade-
mias Literárias ou Sclentificas.

Art. 8o — Qualquer autoridade
municipal, estadual ou federal,
sob pena de crime funcclona! e
obrigada a denunciar ao' poder
competente qualquer infracção
da presente lei.

Art. 9" — Recebida a denuncia,
a autoridade tambem, sob pena
de crime funcclona!, mandará
abrir inquérito e provada a de-
iiuncla mandará fechar o estabe-
lecimento de ensino que tiver
procedido contra os dispositivos
desta lei, sem prejuízo de pe-
nas, responsabilidades e crimes
que cabem aquelles. qüe attenta-
rem contra as leis constltuclònaea
e a Idéa de Pátria.

Paragrapho .unico — No easo
do art. 7" a autoridade policial,
além de effectuar a prisão do
contraventor,. i dissolverá, Imme-
dlatamente o comido.

Art. 10* — As despesas' para a
execução desta lei correrão por
conta da Terba "Nacionalização
do Ensino", constante do orça*
mento do Ministério da Educação.

Art. iv -- Revogam-se aa die-
DoalpçOes em contrario"» -¦

IRRADIANDO 0 ESPI-
RITO INGLEZ

0 governo da França of-
ferècerá ao Brasil uma

grande collecção
de livros

Em nola qne acaba do remetter
ao niinislro das Relações Bxtetio-
res do Brasil, o sr. marques Le*
fevre d'Ormesson, embaixador da
França junto ao nosso governo,
communicou que o governo fmn-
ces, tendo em vista tornar conhe-
cldas no estrangeiro as melhores
obras publicadas nesses últimos
annos sobre os aspectos mais re-
centes do pensamento gaulez, de-
cldlu offorccei* gratuitamente a
numerosos Institutos, blbllothecas,
cenaculos Inloüectuaese de estu-
dos de paizes estrangeiros, uma
oolleçcão importantíssima de U-
vros de lingua franceza.

A parte referente ao Brasil, es-
tudoda com real carinho pelos
mestres francezes encarregados da
escolha, eleva-ue a uma collecção
de volumes no total de 810.000
francos, credito que se repartirá
entre os principaes centros intel-
l«itiia«?s -i0 Rjo de Janeiro, São
Paulo, Bahia, Pernambuco, Porto
Alegre e Bello Horizonte.

Não é possível occultar a lm-
portancla dessa doação do gover-
no francez aos nossos institutos de
ensino, doação que visa, antes de
mais nada, um prolongamento,
nas catliedras do nossas unlversl-
dades, nos laboratórios e nos cam-
pos • de experimentação teclmtca,
da diffusão esclarecedora e subtll
das construcções prodigiosas da
sciencia, da literatura, da arte, da
technologia de França.por entre
os estudiosos e os pesqulzadores
dc nosso palz empenhados em re-
solver todos os problemas brasi-
lelros pelas indicações decisivas
da cultura do Velho Mundo.

Vão enrlquecer-se com esse II-
vros dlsclpllnadores, as blbllotho-
eas dás instituições pedagógicas,
das - Universidades, daa Faculda-
dai* de sclenclas exactàs e-111)9-
iaes..

A ara. Alma Whitaker dft am"Th* Two Worlds" oS seguintes
Informes sobra o menino prodl-
glo que vs oom oa olhos d'al-
mi: "Pat Marqul», um menino
perfeitamente normal, da 13 an-
nos de edade, que possua o que
os médicos denominam "visão
para normal", e, mais ainda,
quando fortemente vendado, pa-
rica. dotado de notáveis poderes
psychlcos.

Cento e cincoenta madlcos fl*
seram uma reunião no "Holly-
wood Hospital*, onde o Joven
Pat deu demonstrações notáveis.
O dr. Cecll Reynolda fea a apre*
sentaçs.0 do menino A assemblêa
a e dr. William Daniel presidia.

. Tres occullstaa dirigiram o
processo da vendarem: Colloca-
rain-lha oculoa aicuros • sobre
estes uma fita adhestva a, por
cima, mais trea camadaa da maa-
ma fita «, envolvendo tud», ate
o lablo superior, uma venda mui-
to espessa.

O menino caiu em transa e,
nesse estado, Imitou todos os gas-
toa feitos pelos diversos medlcoa
que levantaram tres, dois, ou to*
dos os dados, ora d'uma ora d'ou-
tra mfto, dobraram os braços, pu*
seram aa mãos em cima da ea-
beca, etc.

Elles lha faziam perguntas que
eram respondldaa verbalmente ou
eaoriptas. O dr. Armen Farld, me-
dlco persa, recebeu resposta a
uma pergunta qus fes em Uncüa
persa, embora o menino nada sa-
bla dessa língua. Elle caminhou
por logares estranhos sem trope-
çar e, munido da um lapls, es-
boçou retratos com exaotldão.

Os esculaplos submetteram o
menino a todas as provas imagi-
naveis. Elle decifrou uma Ins-
ci-lpçüo minúscula gravada ha
tampa de um relógio e descreveu
qualquer objecto suggerldo. Em
estado de transe, elle diz servir
de Instrumento a um antigo, per-sa, Napejl, • toa certas piedlçOas
que se realizaram. Ate agora, os
médicos preferem designar seua
estranhos poderes como "visões
e cogntção aupranormaes", mos-
trando reserva quanto 4 sua ha-
bllldade. Ao dr. Reynolds, em
transe, dlss» ter a consciência
sua sede no cérebro mediano, en*
tre os colllculos • usualmente
emprega o thalamo óptico es*
querdo nas sua» demonstrações
de visão aem olhos.

CONFERÊNCIAS

CENTRO ESPIRITA BAPTISTA

Rua D, Claudina, 38, Meyer

O grande amigo a collega, dr.
Henrique Andrade, lrft hoje, tta
8 horaa da noite, oecupar a tri-
buna do Centro supra. A reunião
será publica • a directoria, por
nosso Intermédio, pede o compa-
reclmento de todos.

CENTRO ESPIRITA AMAR A
JESUS

Rua Jardim Botânico n. 898

O dr. Luiz Autuorl, redactor
desta secçio, lrft hoje, * ás 8 a
mela horaa da noite, oecupar a
tribuna do Amar a Jesus para,
a pedido, faser uma conferência
publica, subordinada ao titulo"Os graves perigos da médium-
nldade". Estão todos oa estúdio-
soa convidados.

CENTRO ESPIRITA IRMÃ CA-
THARINA

Em aua sede própria, A rua
Conselheiro Octavlano 68, em
Villa Isabel, o estudioso oonfra-r
de, Mario de Castro Pinto, quo
Ira falar sobre "A harmonia ea-
plrlta", sendo franca a entrada.
A reunião começará fts 8 lfeliò-
ras da noite.

FAMÍLIA ESPIRITA ; 
'

Rua Visconde d* Inhauma, 66-1»

Haverá hoje, ás 8 horas da*
noite, uma reunião publica de es-
tudos. O artigo hontem aqui In*
serto ê da lavra do distlncto con-
frade Mãrlanno Hango D'Arago-
na, omlttldo por falta de espaço,
CENTRO JORGE NIEMETER —

DANIEL

Godofredo dós Santos oecupa-
rft hoja, fts 9 horaa da noite, a
tribuna do Centro, sendo, franca
a entrada.

CENTRO ESPIRITA PAZ B
CARIDADE

Rua Barão de Vassouras, 40
João Pinto da Souza, nosso In-

cançavel collega de "A Pátria",
lrft amanha fazer .Interessante
palestra doutrinaria.

CORRESPONDÊNCIA

Qualquer correspondência paraesta aecçfto, inclusive artigos a
communlcações doutrinárias, fa-
ctos, etc, serão aqui publicadosse enviados ao escrlptorlo de
Lula Autuorl, ft avenida Rio
Branco, 117, 4» andar, sala 480,
edltlclo do "Jornal do Commer-
cio".

CENTRO DOM VITAL

Realiza-se amanhã, aexta-fel-
ra, fts 5 1|2 horas, a reunião se*
manai do Centro Dom Vital, em
sua sede, á praça 15 de Novem-
bro. 101, sobrado, devendo falar
o Illustre professor hespanhol,
ilr. Álvaro de las Casas, sobre "O
túmulo de São Thlago na histo*
ria da Europa".

Como justa homenagem aos
méritos Intellectuaes do. confe*
renclsta de amanhã, e que, em
sua visita á America do Sul, nos
honra actualmente com a sua
presença, ê de esperar o compa-
reclmento, de vultoso auditório,
sendo franca a entrada a todos
os Interessados.

* *¦»» a» i.
Noticias da Guerra

Baixou ao Hospital Central o
capitão medico reformado dr. Ju-
lio Palma Filho.

•— O ministro, em face da ex-
posição do commandante da 7*
Região Militar, autorizou o pro*
segulmento dos trabalhos affeotos
ao Estabelecimento de Material
de Intendencia da mesma re-
gião.

—¦ Foi tornada sem effelto a
nomeação do 2* tenente, convoca-
do, Octacillo Welss Nogueira pa-
ra commandante do contingente
do Deposito de Remonta de Va-
lença.

Foram mandados a Inspe-
ccão de saude o major Alberto
Gloria Puget e o capitão Romulo
Fabrozzl.

Teve permissão para gozar
um periodo de ferias nesta capl-
tal, antes de seguir para Recife,
o major do 31° B. C, José Soares
Neiva.

Permanecerá, nesta capltal,
por mais des dias, o 1* tenente
medico dr. Arlstldes Melrelles, do
6* B. C.

Fel designado para encarrer
gado do flchario da 16* Clrcum-
sorlpçâo de Recrutamento o S* te-
nente Emílio de Mendonça Vas-
concellos.

<á <¦«>»» o —*
0 comandante da 7' Re-

gião conferenciou com
o ministro

O coronel Amaro de Azambu-
ja Vlllanova, commandante da 7*
ReglSo Militar esteve hontem no
gabinete do ministro da Guerra,
com quem conferenciou*.

ACADEMIAS
& ESCOLAS

F.VCULUVDI* OB MBUICIXA

CURSO MEDICO

Provas parclaes da hoja, lt:
8» anno — Pathologla geral —

Na sala das provas escrlptas —
á 1 hora, serão chamados os alu-
mnos de ns. 1 a 100 e âs S 1|2 ho*
ras, os da ns. 101 a 219.

4a anno — Anatomia e phyato-
logla pathologlcas — na sala das
provas escrlptas — ás S horas,
serio chamados oa alumnos de
ns. 1 a 80: ás 9 1)2 horaa, os de
ns. 81 » 100; e ás 11 horas, oa
de na. 161 a 273.

5* anno — Clinica cirúrgica. —
no serviço de professor A. Pau-
llno — áa 8 1|2 hora», aerfto cha-
mados es alumnos de ns. 148 a
210 (alumnos do professor A.
Paullno) e âs 10 horas, no ser-
viço do professor Brandão Fl-
lho — serio chamados oa alu-
mnos do professor Brandão Fl*
lho, de ns. 1 a 201.

6» anno — Clinica medica —
no serviço do professor Aloyslo
de Castro — ás 9 horas, serão
chamados os alumnos do curso
normal a cargo do docente Eu-
genlo Coutinho, de ns. 1 a 77; •
ás 10 112 horas, Idem, de ns, 73
a 146.

CURSO CUMPLEMENTAR

1» aérla — Prova parcial de
inglês — Na aala de estudos
(Praia, Vermelha) — fts 9 1|2 ho*
ras, serão chamados os alumnos
Paulo Schleslnger e Carlos Pe-
relra de Souza Junlor (2* chama-
da, da acoordo com a lei 9-A).

CURS OMEDICO

Provas parclaes de amanhã, 13:
2». anno — Physlologla — na

sala das provas escrlptas — ft**
9 horas, serão chamados oa alu-
mnos do professor Oscar de Sou-
za; âs 10 1|2 horas, serão cha-
mados os alumnos do curso nor-
mal, a cargo do docente Anyslo
•Cerqueira Luz.

5° anno — Clinica cirúrgica —
no serviço do professor Brandão
Filho — ás 8 1|2 horas, ser.1o
chamados os alumnos dos oursos
equiparados a cargo dos docen-
ten A. Morelli e Pedro Moura,

6» anno — Clinica medica — no [serviço do professor Aloyslo de
Castro — fts 9 horas, serão cha-
mados oa alumnos do curso nor-
mal, a cargo do dooento Eugênio
Coutinho, do n. 147 a 180.

Aviso — Communlca-se aos
alumnos inscriptos no curso de
gynecologla, a cargo do docen
ta Mario Fabtão, (2° período),
que, tendo este docente desistido
do referido curso, os mesmos fo*
ram transferidos para o curso
normal a cargo do professor «Vi-
naldo de Moraes.

Dê « ••n filho • auxilio

de que elle precisa
nara aei • homem

que deseja! VmWk.
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Globo "MAZLUZ" G.E.,com
armação Renotaluz; moder-
no, elegante e garantido.

ENTRE 
tudo quanto se prodigaliza aos filhos»

preparando-os para a lueta pela vida, não
se deve esquecer a bôa illuminação. Isto o res-
guardará de possíveis perturbações nervosas,
bem como conservará a pureza dos seus olhos.
Os Globos "MAZLUZ" G.E. são fabricados
especialmente para proporcionar uma «Ilumina-
ção effíciente — protectora da visão!

GENERAL (0 ELECTRIC
APPAtllHOI PI ILLUMINAÇÃO «-ARA fOOOS OS FINS

IA-7

(42S55)

CENTRO DOS PROFESSORES
DO ENSINO TECHNICO

SECUNDÁRIO

Reune-se, hoje, ás S 1|2 horas,
sob a presidência do professor
Saul de Gusmão, a directoria
desta associação de classe do
magistério secundário municipal.

Ha importante matéria a tra-
tar: o pagamento do biennlo em
face do decreto n, 147, de 18' de
dezembro de 1036.

Encarece-se a presença doa
prosados collegas.

ESCOLA NAOlOXAt DB ENGE-
.•_ NHARIA

Convite dq Dlrectorlo Acadêmico
O Directorio Acadêmico da* Es-

.cola Nacional de Engenharia do
Rio de Janeiro cotivlda* íódóij''os!
alumnos desta Escola.- a tohiar
parto ila homenagem a ser pres*
tada pela Universidade: do Bra-
ali ao ministro da Educação do
Uruguay e demais membros da
embaixada uruguaya. ",.*S S - "'.

O acto constará de discursos
do presidente do Dlrectorlo Cen-
trai de Estudantes, representa*!-
do o corpo discente da Univer-
sidade e do professor Amaral,
repretientamlo o corpo docente.

O local da homenagem serft a
Escola Nacional de Engenharia.

, Serão servidos aoB presentes"cocktall*1 e doces. — O Directo-
rio Acadêmico.

GAMARA DE RE-
AJUSTAMENTO

ECONÔMICO
Processos julgados

N. Í.317, sórle C, de Jacarézl-
nho, Estado do ParanA, em que é
credor Amlm Jorge Pedro e de*
vedor Aurélio Xavier Fortes, com
credito declarado de 2:6341700,
sendo negada a indemnlzação.

N. 5.929, série C, de Carmo do
Rio Claro, Estado de Minas, am
que é credor Eplphanlo Maga*
lhães Macedo e devedores Anto-
nlo Amello da Silva e sua mulher
oom credito declarado ile réis
27:339(1200, sendo concedida a ln-
demnização de 12:0001000. Qul-
tação plena,

N, 8.102, série C, de Cisnelros,
Estado de Minas, em que 6 cre-
dor Adelino Augusto Pires e de-
vedores Alfredo Vieira do Moraes
e sua mulher, com credito decla-
rado de 21:7728000, sendo conce*
dida a indemnização de 10:600$.

N. 7.949, série C, de Além Pai
rahyba, Estado de Minas, em que
6 credor Vletor Henrique Galhar-
do e devedores Heitor Sablno
Zanoonato e outros, com credito
declarado de 17:5075000, sendo
concedida á indemnização de réis
8:*.00$000.

N. 8.087, série C, de Além Pa-
rahyba, Estado de Minas, em qua
são credores Villela & Ciai e de-
vedores Francisco Soares Alvim
o sua mulher, com credito decla-
rado de 39:283(800, sendo conce-
dida a Indemnlzação de 19:000$.

N. 27.533, série B, de Vaccarla,
Estado do Blo Cirande do Sul, sm
que é credor Olympio Propicio da
Silva e devedores Pedro Nery dos
Santos e sua mulher, com credito
declarado de 42:7759300, sendo
concedida a Indemnlzação de réis
21:000$000.

NS/25.315, série B, de Monte*
negro, Estado do Rio Orande do
Sul, em que é credora a Caixa
Rural União Popular de Bom
Principio e devedores Otto Ely ft
Cia, com credito declarado de
108:937$500, sendo negada a inde*
mnlzaçüo.

N. 27.290, série B, de Padua,
Estado do Rio de Janeiro, cm que
são credores Pedro Slmno & Ir-
mãos e devedores Bernardo Ma-
xlmo de Carvalho e sua mulher,
com credito declarado do réis
11:905$900, sendo negada a inde-
mnização.

N. 3.834, série C, de Frlburgo,
Eslado do Rio de Janeiro, em quo
6 credor João Antunes Nogueira
e devedores João Oreglo Thurler
e sua mulher, com credito decla-
rado de 25:000$000, sendo negada
a indemnização.

N..27.623, série B, de Escada,
Estado de Pernambuco, em qua ê
credor o Banco Agrícola e Com-
merclal de Pernambuco e devedo*
res Geronclo Dias de «"irruda Fal-
cão e sqa mulher, com credito de-
clarado de 37:790}340, sendo nega-
da a indemnlzação,

N, 27.679, série B, de Quipapi,
Estado de Pernambuco, em que
são credores A. * IV. Smith à
Co. Ltd. e devedora a Cia. Usl-
na Agua Branca, S. A., com cre*
dito declarado de S7:0C4$100, sen*
do necada a indemnlzação.

N, 8.5S8, série C, de Campo
Grande, Estado de Matto Grosso,
em que ê credor Victor Morse e
devedores Agoatlnho Santoa e
sua mulher, com credito declara-
do da 10:6209000, sendo negada a
Indemnização.

N. 3.659, «Crie C", de Manftèe,
Estndo do Amazonas, em que são
credores -I. G. Araújo & Cia.
Ltd. e devedores J. Almeida &
Filho, cnm credito declarado de
C0:r.32?570, sendo concedida a in-
demnização de 19:0005000. Qul*
tação plena.

N. 11.697, série C. de Castello,
Estado do Espirito Santo, em que
é credora a Cia. Territorial Cas-
tello S. A. e devedores Oscar de
Azevedo e sua mulher, com crodl-
to declarado de 02:040$000, sendo
negada a indemnlzação.

N. 7.733, série C, de Uhéos, Es-
tado da Bahia, em que são credo-
res ,T. Domingos & Cia., em II-
quidação e devedor Antônio La-
vlgne de Lemos, com credito de-
clarado de 106:310$170, sendo con*
cedida a indemnlzação de 66:500$.

N. 26.204, série B, de Serra Ne-
gra, Estado de S. Paulo, em que
ê credor João delia Maggiori Or-
landi e devedores Ansano Colll e
sua mulher, com credito declara-
do de 129:013(600, sendo concedi-
da a indemnização de 64:5008000.

N. 27.493, série B, de Igarapava
'Estado dè S'. Paulo, .êtn',que são
credores Niéolau Hasslí;«i vClá."í
em liquidação "e devedora. Maria.
do, Carmo, com credito declarado'
de .7:6319400,. sendo.. concedida a
Indemnização de"S:5Òó$0'00. '
..N. 8.937, sêr(e C, de Bescalva-

do. Estndo de S. Paulo, em quo é
credor Celso do Valle e devedo-
res Maria Cardoso de Arruda e
outros, com credito declarado de
47:2639400, sendo concedida a in*
demnização de.23:500$000.

N. 27.408,. série B, de Colllna,
Estado de S. Paulo, em que são
credores Junqueira Netto & Cia
e devedor Antanor Junqueira
Franco, com credito declarado de
116:3269000, . sendo concedida a
Indemnlzação de 57:500$000.

N. 27.423, série B, do Santa
Adella, Estado de 8. Paulo, em
que é crodor João Vldotte e deve-
dores Segundo Gobbl e sua mu-
lher, com credito declarado de
4:000$000, sendo concedida a in-
demnização de 2:000$000.

N. 12.731, série C, de Limeira,
Estado do, São Paulo, em que é
credor Guarino Cossarotti e deve-
dores Alfredo Tetzner e sua mu-
lher, com credito declarado de
15:2189600, sendo concedida a in-
demnização de 7:500$000.

N. 4.264, série C, de Santa
Cruz do Rio Pardo, Estado de S.
Paulo, em que 6 credor o Banco
do Estado de SSo Paulo e dove-
dora a Sociedade Agrícola Viuva
Novaes & Filhos, com credito de*
clarado de 482:2019000, sendo ne-
gada a indemnlzação.

N. 27.551. série B, de Brotas,
Estado de São Paulo, em que é
credor Abílio Marques Costa e
devedores Joslas de Cerqueira
Leite e sua mulher, com credito
declarado de 12:000$000, senão
concedida a indemnlzação do réis
6:0009000.

N. 27.562, série B, de Birlguy,
Estado de São Paulo, em que é
credor Carlos Tenani e devedores
Vicente Fletrucci e sua mulher,
com credito declarado de réis
20:0009000, sendo concedida a in-
demnização de 10:0009000.

N. 27.551, série B, ãe Brotas,
bal, Estado de S. Paulo, em que
são credores G. S. Aldar & Cia.
e devedor Abdalla. Jorge Casseb,
com credito declarado de réis
2:9099980, sendo concedida a ln-
demnização de 5009000. Quitação
plena.

N. 24.056, série B, de Dois Cor-
regos, Estado de S. Paulo, em que
6 credor o Banco do Commercio
e Lavoura, 8. A. e devedores Es*
tanlslílo do .Amaral Campos e sua
mulher, com credito declarado de
72:7729400, sendo concedida a in-
demnização de 32:5009000.

N. 9.302, série C, de Santa
Cruz do Rio Pardo, Estado de S.
Paulo, em que i credor João José
dos Santos e devedor Sebastião
Marques Paixão, com credito de-
clarado de 1:6199509, sendo nega-
da a Indemnlzação.

N. 14.995, série C, da Guará,
Estado de S. Paulo, em que são
credores Z&ncaner, Pagi.no & C.
e devedor Sérgio Martins Franco,
com credito declarado de réis
24:4209000, sendo negada a inde*
mnlzação.

N. 9.074, série C, de Ribeirão
Preto, Est de S. Paulo, om que 6
credora Inocência Junqueira e de-
vedores Francisco Cunha Jun-
queira a sua mulher, com credito
declarado de 291:2669666, sendo
negada a Indemnlzação.

N. 26.496, série B, de Biriguy,
Eslado de São Paulo, em que é
credor Vicente Guilherme Marin
e devedores Joaquim Gomes de
Almeida o sua mulher, com cre-
dito declarado de 12:7889000,*sen-
do concedida a indemnização de
6:0009000. Quitação plena.

N. 12.337, série C, de Jabotlca-
bal, Estado de S. Paulo, em que ê
credor Antônio Tlmonl e devedo-
res Otto Starice e sua mulher, com
credito declarado de 61:9339333,
sendo concedida a indemnlzação

de 25:500$000.
N. 8.391, série C, du Catagua-

zes, Estado de Minas, em que &
credor Arlstldes Cortes de Bar-
ros e devedor Joné Maria Ferreira
Reis, com credito declarado de
6:0229500, senão negada a inde-
mnlzação.

N. 8.150. série C, de Além Po-
rahyba, Estado de Minas, em que
é credor Elias Bouhld e devedor
Francisco Soaros Alvim, com cre-
dito declarado dc 22:1673000, sen-
do negada a indomnização.

N. 14.982, sério C. do Tros Co-
raçüos, Estndo dn Minas, em qu»
são credores Estevam Ribeiro de
Rozcnde e outros e dovedor Joa-
quim AmerclH, com credito decla-
rado de 50:0008000, sendo negada
a indemnização.

' N. 9.080, sério C. do Lamba;*y,
Estado do Minas, em que fi cre-
dor Francisco do Castro Filho e
devedor João Baptista de Souza,
com credito declarado de rêlt»
íl:714$8("7, sendo concedida a In-
demnização de 1:5009000.

Ni 8.155, série C, de Ubft, Ea-
tado de Minas, em que sâo cre-
dores José Soares do Souza Lima
e outros e devedor Francisco Tel-
xclra âo Siqueira, cora credito de-
clarado do 24:0669000, sendo con-
cedida a indemnlzação de 11:5009.

,, N. 27.496; série B, de Arary,
Estaádo.de Minas, em qué são cre-
dores Arantes & Cia. e devedor
Melchiades Cardeal da Costa, conrt
credito declarado de 8:3909300.
sendo concedlãa a indemnização
de 4:0009000.

?í. 14.981, série C, de Tres Co-
rações. Estado de Minas, em que
são credores Alfredo Eustachio da
Silva Junquoira e outro e deve-
dor Joaquim; Amorelli, com cre-
dito declarado de 52:3049100, sen-
do negada a indemnlzação.

N. 27,538, sério B, de S. Sebas-
tião do Paraíso, Estado de Mlnaa.
em que são credores Arantes &
Cia. e devedor Honestaldc* de Al-
metda, com credito declarado de
39:721$700, sondo concedida ain-
demnização de 19:6009000.

N. 27.585, sério B, de Monto-
negro, Estado do Rio Grande do
Sul, em que ê credor.i a Caixa
Rural União Popular de Poço daa
Antas e devedores Carollno Pe-
relra. da Silva e sua mulher, com
credito • declarado do 1:6449600,
sendo negada a Indemnização.

N. 22.388, série B, de Canguas- !
stl, Estado do Rio Grando do Sul,
em que é crodor o Espolio de Otto
Schwanz o devedores Bruno Blasn
a sua mulher, com credito decla-
rado de 19:2409500, sendo concedi-
da a indemnlzação de 9:5009000 .¦

N. 27.584, sério B, de Monte-
negro, Estado do Ria Grande do
Sul, em quo 6 credora a Caixa
Rural União Popular de Poço daa
Antas e devedores Augusto Af-
lonso Schwan e sua mulher, com
credito declarado de 2:8949200.
sondo concedida a indemnlzação
de 1:0009000.

N. 27.433, série B. de Erechlm.
Estado do Rio Grande do Sul, em
que ê credor o Banco Nacional do
Commercib e devedores Guilherme
Franzmann e sua mulher, com
credito declarado de 84:1209740.
sondo coneedlda a indemnlzação
de 42:0009000.

N. 20.42.1. série B, de Encruzl-
lhada, Estado do Rio Grande do
Sul, em que é credor o Baneo Na-
cionai .do Commercio e devedor
Almerindo Rodrigues de Freitas,
com credito declarado de réis
32:1369700, sendo concedida a ln-
demnização do. 16:0009000.

N. 15.507, série C, de Rosário
Oêstc, Estado de Matto Grosso,
em que é credor José Maria de Fl-
guelredo o devedor Hermeneglldo
de França, com credito declarado
de 8:6609780, sendo negada a in-
demnização.

N. 15.698, sério C, do Rosário
Oeste, Estado de Matto Grosso,
em que é credor José Maria de Fi-
guelredo o devedores Arthur Bor-
ges & Cia., com credito declarado
de 19:2009400, sendo negada a in-
demnização.

N. 15.693, sério C, de S, Luiz
de Cárceres, Estado de Matto
Grosso, em que ê oredor José Ma-
ria de Figueiredo e devedora a
Herança de Pedro Gomes Ferrei-
ra, com credito declarado do rela
9:9979360, sendo negada a inde-
mnização.

N. 15.099, série C, de Rosário
Oeste, Estado de Matto Grosso,
em que. é credor José Maria do
Figueiredo e devedor José de
Campos Borges, com credito de-
clarado de 25:5259360, sendo nega-
da a indemnização,

N. 14.896, série C, da Santa
Thereza, Estado do Espirito San-
to, em que ê credor Theodoro
Flegler e devedor Luiz Coffler o
sua mulher, com credito declara-
do de 34:2315200, sendo concedi- .
da a indemnização de 17:0009000.

Ni 11.692, série C, de S. Felipe,
Estado do Espirito Santo, em que
é credor o Espolio do José Matu-
rana e devedores Isaac de Assis
Ferreira e sua mulher, com cre-
dito declarado de 7:7309000, sen-
do concedida a Indemnização de
3:0009000.

N. 27.505, eérle B, de Barreiros,
Estado de Pernambuco, em que
são credores A i*\ Souza & Cia.*
e devedor Paulo Corrêa, com cre-
dito declarado de 58:3609160. se-*--
do negada a Indemnlzação,

S
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CORREIO DA MANHA — Quinta-feira, 12 de Agosto de 1037

NOTAS RELIGIOSAS
Tribunal Supremo de Haya -

O convento dè religiosas de clau*
sura de Llmberg, na Hollanda,
requereu a Isenção de impostos,
fazendo valer o argumento de que
seu instituto se dedica unlcamen-
te A oração e A penitencia pelas
missões, e era, portanto, de utl*
lidade para o bem publico. Os tri-
bunaes de primeira e segunda
instância e o tribunal Internado-
nal concederam a isenção pedida

Diz o "Osservatore Romano"."A sentença tem um altíssimo
significado religioso e civil. E' a

. oxaltação da oração e da penlten*
da propoclatorlas, não sé para as
almas como tambem para a pro-
prla sociedade civil, das bênçãos
o do auxilio de Deus, ou seja do
maior bem publico a que a hu»
manidade pôde aspirar. E' ainda
a resposta As vulgares accusa-
i;6es do "nachronlco parasitarls-
mo" tantas vezes repetidas con-
tra as ordens contemplativas,
porque pensa que o progresso
consiste no repudio da oração e
ilo sacrificio, sâ porque Be quer
viver sem Deus e apenas acredl-
tar no homem. E não é de ex-
<:lulr que a Cfirte Suprema dos
Paizes Baixos, olhando para o
mundo nesta hora, tenha tirado
uma razão mais para a sua sen-
lença dos reunisos effeito de se-
iiielhante erro".

Jlgreja de B. Sebastião — VI-
sando desenvolver os conheci-
mentos religiosos dos membros da
congregação maiiana da egreja
¦le São Sebastião (dos RR. PP.
Capuchinhos), o revmo. tr. Ja»
ointho de Palaazolo vem fazendo
uma série de conferências illus-
iradas com projecções luminosas.

Hoje As 20 horas, reallza-se-A a
segunda conferência dessa serie,'
no convento dos RR. Padres Capu-
uhinhos (entrada pela rua Alber-
lo Siqueira n. 19), sendo convl-
ilados a assistll-a todos os con-
gragados marianos e os catholl-
(¦om em geral*

THEATRO CATHOLICO NOS
ESTADOS UNIDOS

O "Catholki Dramatlc Mov-
ment" ja tem 15 annos d» exls-
tencia. Foi fundado num inomen-
lo em que as palavras AovSo Ca-
iltollra eram ainda desconhecidas.
Ma quln:*a annos considerava-se.
um muitos circuios cathollcos a
irligiSo como uin vestido doinl-
ninai, que se fechava no armário
iluranlu a semana. Vida e reli»
SiAo eram coisas bem diversas.

V fundação do movimento do
Uieatro catholico era... voz no
iloserto, Sô uns sacerdotes e Ir»
mãs du escola ouviram essa voi:
neças religiosas, para creanças
oram as primeiras que se po-
iliam Introduzir. A vida llturglca
<!a egreja descobria subitamente,
liara muitos, a grandeza drama-
Uca da religião catholica. O nu-
mero das peças theatraes reli-
glosas crescia annualmente, as-'ílm como o numero dos bons
theatros* escolares «parochlas.
Ha hoje mais de cem peças thea»
traes preciosas, que foram re-
preaentadas com grande exito oin
todas as. partes do * mundo. O
theatro catholico nilo abrange
apenas peças exclusivamente re-
llglosas, mas tambem peças thea-
traes modernas, O principio do
theatro catholico é este: toda a
atmosphera de uma peça, seu
pensamento fundamental, moral
e a. maneira de apresentar, de-
vem corresponder aos princípios¦ aihollcos; do contrario, não se
poderá apresentar osta peça num
theatro catholico.

PAROCHIA DA GLORIA
Na parochia da Gloria, continua

hoje a novena preparatória da
festa de Nossa Senhora da Glo-
ria, que se celebrará no proxl-
mo domingo. Na egreja da Glo-
ria do Outelro, ãs 8 1|2 horas da
noite, ha ainda bonçSo do San-
tissimo Sacramento. Como leste*
jos externos, então sendo quel-
mados vistosos foguetões e nos
dias 14 • 15 haverá grandes es-
pectaculos de fogos de artificio.

SANTUÁRIO DE N. S. AUXI-"LIADORA

"Influencia do culto de Maria
na vida social" é o thema da
conferência de hoje, do padre El-
jmlio Cotias, durante a novena
que ae estA celebrando no san-
tuarlo dos. Salesianos de .Nicthe-
roy, em Santa Rosa. Essa. no-
rena é preparatória da festa de
Nossa Senhora da Gloria, haven-
do missa festiva e communhõos
ás sete horas, <*
ACQAO CATHOLICA EM BOSTON

Realizou-se na cidade norte-
americana de Boston um Con-
gresso de Aceito Catholica, eni

qtie. tomaram parte numerosos
collegios • 800 delegados. Foi
ess» congresso precedido da uma
notável ássembléa, tambem de
Acção Catholica, em Bufalo, ten-
do participado cerca de seis mil
representantes. O padre Buffe,
resumindo a finalidade dos tra-
balhos, pronunciou uma oração,
tendo sido dada aos congresals-
tas a palavra de ordom: "Seja-
mos chrlstfios Integraes".

"AMITIE'S CATHOLIQUES"
O comitê brasileiro das Amlza-

des Cathollcas Francesas reúne-
se Aa 2 1|2 horas do próximo sah-'
bado, na sede da Colllgação Ca-
tliollca Brasileira, A praça 15 de
Novembro. Para essa reunião s&o
instantemente convidadas as pes-
soas que sympathizam com o ln-
tercamblo espiritual franco-hra-
sileiro.
ACÇAO CATHOLICA MASCULINA

Monsenhor Leovlgildo Franca,
assistente «eclesiástico da Acção
Catholica, reallsou hontem uma
conferência sobre acçAo catholl-
ca, subordinada a este thema:"As quatro organ liai-Bes funda-
mentaes. O plano de acçâo. A
organização especializada. Diri-
gentes. Sócios. Dlstlnctivos •
bandeiras. Círculos de estudo".

PADROEIRO DOS NEGROS
S, Benedlcto adquiriu noco re-

alce com a conquista da Abyssl-
nia. Era filho de paes escravos
ethiopei, e o unico santo de raça
negra canonizado,

Recentemente, realizou-se no
Instituto Oriental de Nápoles
uma conferência a respeito, pro-ferida pelo erudito Egilberto
Martlre. O Banto franclscano ê
padroeiro da "Sociedade AntI-es-
cravagista da Italia", e o Insti-
tuto Orientai decidiu enviar A
Ethlopla uma Imagem do santo.
Ao meBino tempo, lançou a Idía
de se fazer a blographla de Sfio
Benedlcto, que serA traduzida, em
todas as linguas do Império
ethiope.
PAROCHIA DO ENGENHO DE

DENTRO
Monsenhor Henrique de Maga-

lh&es, vigário da Candelária,' int-
ciou domingo, e terminará a 15
do corrente, uma série de con-
ferenclas em preparação da tes-
ta de N. S. da. Gloria. A*s 7 1|2
horas de hoje, haverá missa da
devoção de S. José '» a seguir a
reunião semanal costumeira. A's
8 horas, haverá missa da confra-
ria do Rosário em louvor do São
Domingos. A's 7 horas da noite,
terço, ladainha, cateclsmo paraadultos e benção do Santíssimo
Sacramento.

DIOCESE DE NICTHEROY
T). Josí Pereira Alves, bispo tle

Nictheroy, vae fazor a visita pas-toral & parochia de S. Lourenço.
Até ao dia 15 será ministrado o
sacramento do ohrlsma, havendo
no encerramento dos trabalhos
pregação e benção do Santíssimo
Sacramento. Na próxima sexta-
feira, ás 1 1|2 horas da noite, ha-
verá a visita eanonlea á. Legião
do Sagrado Coração de Jesus.

DIOCESE DE VALENÇA
Nesta diocese, vaga com a

transferencia de D. André Arco-
verde para a d» Taubaté, reali-
aa-se no próximo domjngo a tra-
dlclonál festa de Nossa Senhora
da Gloria de Valença, uma das
maiores que se realizam no «ul
do Estado do Rio. Haverá nel-
tes próximos dias trens especiaes
para aquella cidade fluminense.

EDITAES

COLLEGIOS
Registro de diplomas ¦ Valida-
ções — Direito dè clinica
(Dec. 20.031 de 1932) —- Renova-
Dr. Leonel Martins ?•£&".»

ADVOGADO In s t ttutos
Superiores e Secundários. Todo e
qualquer assumpto pertinente ao
ensino federal. Rua Theophiló
Ottoni,' 31, sobrado, Caixa Postal
2005. Teleph. 23-3789. - Rio de
Janeiro.  (Q 20968)' 71

Caixa de Aposentadoria
e Pensões

— DA — '

INSPECTORIA DE ÁGUAS E
ESGOTOU)

Run dn Klnrhiielo, 274
FONE 22-7050

EDITAL DE CONCORRÊNCIA
D» ordem do Sr. Presidente,

convido os srs. interessados a
apresentarem proposta para a
prestação de soecorros hosplta-
lares aoa associados desta Caixa
e aos membros de sua famílias,
na conformidade do art, 4° e
sous SI, do dec. 22,016, de 26 de
outubro de 1932, bem como exa-
mes de Ralo X e Laboratório, em
doentes internados.

As propostas deverão ser apre-
sentadas em enveloppes. fechados
e lacrados com a Indicação do
conteúdo e nome do, proponente,
em tres vias, datadas, assignada»
e rubricadas em todas as folhas,
até As 9 horas do dia 28 do cor-
rente mez na sede da Caixa, á
rua do Rlachuelo, 274. A 1- vis
serA devidamente sellada, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas
e com os preços em algarismos
e por extenso.

As propostas serão abortas e
lidas deanto de todos os Interes-
sados, que se apresentarem para
assistir a essa formalidade na
hora e dia acima referidos; cada
um rubricará, folha a folha, a»
de todos os outros e em presen-
ça do Secretario da Junta Adml-
nlstrativa, que presidirá esse
acto, o qual, por sua vez, as au-
thentlcará com a sua rubrica.

A proferencla caberá á propôs-ta que maiores vantagens offe-
recer, levadas em consideração
as condições locaes e de efficl-
encla, depois de feita a sua cias-
slflcação, sendo o contracto la-
vrado dentro de 30 dias, de ac-
cordo com a minuta já approva-
da pelo Conselho Nacional do
Trabalho cm o Proc. 3242134, e a
seguir, submettido a esse Con-
selho.

A execução do contracto será
garantida por uma caução no va-
lor de IO"!0 dã dotação conce-
dida para taes serviços c sua
duração será limitada, podendo
entretanto, ser p.rorogado, quan-do nisso convlerem as partes con-
tratantes, devendo sempre tor-'
minar no fim de cada períodoorçamentário.

O preço será dado cm moeda
corrente nacional e o pagamento
desses serviços será feito pormez vencido, até o dia 15 do inez
subsequente, mediante as respe-
ctlvas requisições.

A Junta Administrativa desta
Caixa reserva-se o direito de an»
nullar, em parte ou no todo, as
propostas apresentadas se assim
julgar conveniente, sem direito
á reclamação alguma por partedos proponentes, e, bem assim, de
exigir as provas de Identidade e
Idoneidade que julgar necessa-
riaR.

Rio de Janeiro, 10 de Agosto
de 1937.

(a.) I,. F. Castro Sllvn — Ge-
rente.

Notai — Encontram-se na Se-
cretarla da Caixa, diariamente,
das 8 ás 10 horas, á dlsponição
dos Interessados, as Indicações
necessárias. (Q 21184)

Declarações
DEPARTAMENTO DA FAZEN-

DA DE MINAS GERAES,
NO RIO DE JANEIRO

Pagamento de Juroa

Serão pagas hoje, 12, das. 13,30
ás 15 horas, as seguintes rela-
ções:"Coupons" de 5«\«: — Até 86.

Rio, 12|8|37. — Arthur Feltcli-
¦Imo, Superintendente.

(Q 24212)

LOTERIA FEDERAL
DO BRASIL

Resumo dou prêmios da loteria 477,
eximida em 11 de agosto de 193T:

7.80» 200:000» — nio.
048 100:000? — Süo r«iilo.

22.038 20:000» — Cllrltrba.
JS.04-Í 10:0011* — Blo.
31.01.1 11:0110* — Hlo.

IJ.2IÍ3 3:000* — João Ventos.
9.1153 2:000* — «Io.
0.809 2:000* — nio.

K mail 8 prêmio» de 1:000*, 81 de
500*. 40 de 200*. IOO de 100* e 800
dc 110*000.

Aos bilhete* ti-rmioi-idos em 9 cabe o
prêmio de 40*000.

ANNUNCIOS
CAPITALISTA

Vende-se grande área de terreno, ca*
dc habitação, negocio optimo e ur-

gente. Procurar ar. Pae» de Andrade,
Sâo José, 46, das 4 á< 5 1|2.

'(Q 232Í4)

Imposto sobre a renda
Em qualquer caso deve procurar um

especialista, dr. Pedro, rua Sete, 1*10,
2», sala 217 —' Tel. 42*2802.

(Q 23289)

Construcções - Reformas
Pinlura de prédios, por construtor

idôneo, optimas referencias e facilidades
no» pagamentos. Disque 27-808S, chame
sr. Caldas. Escriptorio, Rosário, 105,
Sala 1. _ (Q 23250)

FREITÁBÍÀNÕ DE
CHRISTO

Agradece — Abilio A

DRCA
H atl os.

(Q 23246)

Aluga*3e um prcdio recentemente
construído, com ou sem garage. um
apartamento mobilado, .próprio para ca;
aat ou pessoa só, composto de "hall",
de entrada, pequeno salüo, quarto de
dormir, com sala de banho; A rua Can*
dido Gafírc n" 51, Tel. 26-S0M. Ter-
(o do Casino Balneário.

(Q 23241)

PETROPOLIS
Compra-se casa com 3 ou 4 quartos,

com algíipi' terreno, ate 40 contos. Tele-
phone, 26*5420. (Q 232*10)

Sto. Antônio e Frei
Fabiano

alcançada —
'<*•* 24i002

FREI FÀBÍÂNÒ
Agradeço uma graça obtida.'

Li 1'*. N.
(Q 23259)

Agradeço • uma graça
Avany M. da Costa.

Curso de Aperfeiçoamento "ROYAL"
Roa T de Setembro 90 • 2*

MANTIDO PELA CASA F.UISON

DACTYLOGRAPHIA, STENOGRAPHIA E PORTUGUEZ
Aulas diárias de dactylographia, pelo systema rythmado

ao som da musica. Preso, 16*000 pjmez.' Bxeoutam-se oom rapidez e perfeição, serviços de
COPIAS A* MACHINA. K DUPLICA DORES.

CUKSO COMMERCIAL "ROYAL"
i Praça du Rcpnhltea ti - 2"

DIRECTORi Prof Ò-smán Vlctorlno
(Diurno e Noc-turrio)* OURSO COMMERCIAL, UACTYLOGRAPHIA, STENOGRAPHIA.

K LÍNGUAS
, Admlssio ao Colleglo Pedro II, Instituto de Educação, •

denmls estabelecimentos deensino equiparados. Art. 100
(pnra maiores de 18 annos).
DURANTE ESTU MEZ CURSO IIE PREPARAÇÃO PAKA O

CONCURSO DO INSTITUTO DOS INDUSTRIAMOS
, (xx-;)

Casa em Copacabana
Vende-se optima. Preço, 240 contos.

XcrocÍo directo com o proprietário. —
Tclcphqiic' 2r-(iS07. . (Q -23256)

DANSAS MODERNAS
De irIíio ensinos rápidos e partícula*

res. I). Kinitia a unica, preços bara-
tiasilllõá' tel; 26-2800, á rua Fernandes
Guimarães, 4 ~ Botafogo. (Q 23255)

Terreno - Flamengo
Vende-se nm de esquina (1.680 ms.

qs.) 70 x 2*1, todo nu parte. Tmta-sc
¦rom Nascimento, 175, • Avc/nícla Rio
Branco, Io. Negocio só directo.

(Q 232o I

APARTAMENTOS
COPACABANA

Acceitam-se pretenden-
tes para os poucos apar-
tamentos restantes, do
prédio a ser construido á
rua Goulart, esquina de
Viveiros de Castro, pro-
ximo ao Lido. Aparta-
mentos grandes, sendo
dois em cada andar:

Preços do custo para
construcção immediata.
Informações á rua da Al-
fandega n." 48, 4.' andar,
sala 6, das 13 ás 17 horas
excepto aos sabbados.

(Q 24203)
o v n i v

LINHO
E 8. 61.

•LOTES
A LONGO 'BRAZO

VENDE-SE A
METRO

(Q 23248)

Senhora dona de casa
Deseja modernizar, concertar, lus-

trar e estofar seus moveis? Telepbone
para 42-0254, CASA MOREIRA, que
tem pessoal habilitado e manda a domi-
cilio. Orçamento grátis. (Q_20988>

Prédio -- Laranjeiras
Vende-se começo da nia Cardo«o Ju-

ntor, bello prédio . de sobrado, 3 quar-
to«, 2 amplas salas, garage, etc, bello
clima, soberbo panorama; preço, 85 con-
los, facilita-se o pagamento de 30 con-
tos, longo prazo, entrega immediata.
Tratar, rua Ouvidor, 45, 1°, «ala 6.

(0 22328)

PA 11A
SENHO-
RAS

OURIVES, 61

BRINS

A FREI FABIANO
DE CHRISTO

VRubitn, agradece unia graça recebida,
¦'—i. (Q .-¦23288')^COMPRESSOR

Vendr-se ou trócã-se por pneus e pin-
tiifa a Duco. Rna do Ouvidor. 162.2".

Geladeiras "RUFReV'"
Vendas no Depositário Geral:"Ao Plnt-nlm" — Ouvidor. 121

Reformas na Fahricn
Coiioelcilo n. 168*— Tsl. 43-2435

(xsü)

UNHO
PARA
HOMENS

(Q J2368)

RÁDIOS
Concertos a domicilio. Abso-

luta garantia, Casa T-eader, pia-
ça Olavo Bilac, 7. Tol. 23-5583.

 . (Q 23286)

PÀLACETES — LARGO
MACHADO

E F.«t. do Riaclitielo — VENDA

Vende, rua Cago Coutinho (largo Ma*
chado) confortável palacete de sobrado,
dividido em amplas accommodacões para
grande familia, ou para apartamentos,
podendo pára esse fim construir mais 3
pavimentos arejados, conforto e bom
gosto, em terreno de 19.50 ic 31. Tre-
ço, 195 contos, só o terreno vale o pre-
co. Junto da Est. do Rlachuelo, Rua
24 de Maio, vende-se bello palacete de
sobrado, tendo em cada pavimento, 5
amplos quarto?, diversos salões, garage,
no valor de 300 contos, por 135 contos,
presta-se para familia numerosa. Tratar
rua do Ouvidor, 45. t°, sala 6, com cor-
redor' J. F. CVlho. (Q 23382)

(Q 23282)

Apartamentos - Gloria
Flamengo — Venda

¦ Vende-se no melhor local ila Gloria.
ht-ll.s.mua casa nova de apartamentos de
cimento armado, de. 5 pavimentos,,. todo
01'cimado por contratos, renda ninu-al
121300?; por 980 contos. Idem no Fia*
mcnuo, vende-çe um sumptuoso palácio
de apartamentos, tudo oecupado por di*
ploniatas, capitalistas, etc, de 10 pa-
vimentps, luxuosamente montado com
requisitos modernos, com 40 apartamen*
los cm geral de 11 peças, renda mensal
•10:000$. facilita-se parte do pagamento,
juros Abaixo da lei. Tratar, rua do Ou-
vidor, 45, 1", sala 6, — com corrector
J. li*. Coelho. (Q 232S2)

Varejo de cigarros
Compra-se . vist», Tratar rua Ca*

rioca 26, 2°, das 11 is 13. Telephone,
22*3237. Sr. Silva. (Q 23195)

Apartamento • Largo
do Machado

. Aluga-se optimo apartamento de es-
quina, com 2 salas, 3 quartos, cozinha e
demais dependências por 650$00, ver «
tratar.no Edificio Tamoyo, i rua Mar*
queia de Santos n° 5, com o porteiro.

(Q_24U4!
EDIFÍCIO MEARÍM

Aluga-se optimo apartamento para ca*
sal ou rapas solteiro. Aluguel 3'Jil-*')00.
Rua Cândido Mendes. ,40 tet. 22-01)25.

(Q 22121)

ALBUMIN0L
Especifico albuminurías e dissolvente

máximo ácido urico. (Q 22129)

FREI FABIANO
Cumprindo minha promessa agradeço

de joelhos uma graça recebida.
Virgílio Sousa Chaves.

(Ü 21364)

Apartamento de luxo
Aluga.se todo o ultimo andar (19).

Mobiliário moderno, elevador e terraço,
privativo. Av. Atlântica, 1050. Tele*
phone, 27*2264. (Q 22254)

COPACABANA
Aluga-se excellentes quartos, par» um

senhor ou uma senhora. Preço, com mo*
veia, de 180$; sem moveis, preço, 150$;
Tel. 27*3455. Entre Posto 2 e 3, rua
Barata Ribeiro, 216, CQ 23229)

CASA MOBILIADA
Aluga-se uma ricamente mobiliada

com radio-victroia, geladeira electrica,
1 enceradeira, garage e etc. Ver a
qualquer hora. Preço, 1:000(000 meu*
saes, Barão de Jaguaribe, 100.

(Q 22269)

Praia Flamengo 278
Luxuosos apartamentos com maravi*

lhosas vistas para a bahia e Corcovàdo,
com 2 collossaes terraços, havendo ai*
fpins quartos separados no IIo pávimen*
to. (C 24126)

TAPETES
Concertam-se e lavam-se com máxima

perfeiçio e arte, Acceita encommenda
qualquer tamanho de tapetes, feito á
mão, Unica officina de tapetes. Antal
George, á rua Santo Amaro, 111 —
Tel. 42-1148. (Q 22279)

Casa mobilada • Copa-
eabana

Aluga-se, por 3 mexes, . Posto fí —
vvoximo á praia. Informações, 27*2384.

(Q 22344)

BILHAR
Vende-se um bilhar typo_ france*. to-

do em madeira de carvalho com esculptu-
ras em mogno, com os competente» ta-
cos, bolas de marfim e marcador. A'
rua Senador Vergueiro n» 266.

(Q 20985)

VENDE-SE
Automóvel Auburn, superebarged ul-

timo modelo. Tratar' agencia Auhuvn.
fraia Botafogo, 320. (Q 20973)

ALUGA-SE
Amplo apartamento próximo

Rua Copacabana, 1212, apto.
tar ao lado, Souza Lima, 3S.

(Q 25065

praia.
Tra*

SITIO

APARTAMENTO
DE LUXO

Av. Atlântica, esquina
Bolivar — 8.° pavimento
frente avenida, 2 salas, 3
quartos com varandas,
confortável banheiro, co-
zinha, dependências em-
pregados. Tel. 27-1618.

(Q' 25042)

ATERRO
A Companhia Territorial Riachuelo,

recebe propostas para o aterro de va-
rios terrenos dc sua propriedade. In-
formações á rua Visconde Inhaúma, 48
— loja.  (Q 23231)

SEU FÓGÃÒ È ÀQUE-
CEDOR TEM DEFEITO?

Escapa o gaz? 
'O mecânico gazista

Carlos, concerta, limpa, pinta, gradua
com seriedade, garantindo economia nas

(O 24182)

ACTOS RELIGIOSOS
General de Divi-
são Arnaldo de.
Souza Paes de

Andrade
(7" DIA)

tMarla 

da Olorla Antu-' nca de Andrade,' luis Paes
do Andrado e Lauro Paes
de Anfli-ade, convidam
seus) parentes e anilEros
para nRsIslir a missa

ijuo mandam celebrar no dia 11
üo corrente, fts 10 horas da nia-
11I1H, no altar-môr da egreja da
Candelária. Agradecem penhora-
dos. (O 24106)

contas, Tel. 48-3612.

TERRENOS NA
Av! Epitacio Pessoa

Vendem<se, (rente pari o Sacopan,
Fonte da Saudade, no ponto mais pi*
toresco da Lagoa Rodrigo de Freitas,
Informações no Edifício 13 de Mato,
sala 401, teleplione 22-9393.

(Q 24149)

Safra de laranja
Veml»**e a producçSo de 2.000 pés

de laranja Pera própria para exporta*
ção. Informações, á rua Visconde de

Julla Guimarães
._ Os soorlnhos de .1ULIA
1| . GUIMARÃES DE MAGA-

fc—-*-! LHAKS, convidam os
^||^ seus amigos e demais pa-

II rentes, para assistir a
mm. missa de .IO" dia do seu

passamento quo, pelo descanco
de sua alma, mandam rezar, ama-
nhã, 13 do corrente, fts 9 horas
da manha, no altar-môr da egre-
ja Theroulnha do Menino Jesus,
A rua Marlz e Barros, confessan-
do-se dosde jft agradecidos.

(Q 24194)

Inhaúma, *tS, loja, (O 2S08I)

(APARTAMENTOS)
Optimos apartamentos acabados de

construir á rua Almirante ^ Cochraue,
esquina de Fernandes Figueira, 10, na
Tijuca com tres quatros, unia sala,
quarto para empregados, varanda e mais
dependências. Por 5701000 á tratar av.
Rio Branco, 9I-8" andar, sala 12 —
Telephone, 43-4191.  (Q 25074)

Casa e terreno em
Botafogo

Vende-se excellente moradia em cen-
tro de terreno, medindo 1.130 metros
quadrados que se prestam admirável-
mente á .construcção de arranha-céos ou
de avenida, esquina de duas ruas, Am*
pia residência, com puniar, jardim, bor-
ta e garage. Tratn-sc com o proprièta-
rio, telephone, 26-1017. (Q 232301

Izabel R. da Silva
(BELÍICA)

t 

Maria Ester da Silva,
filhos e netos; Jullo No-
gueira, senhora, filhos e
neta: Fleurlce Nogueira
da Silva e filhos; Gual-
ter da Silva, senhora o

filhas (ausentes); Agostinho Al-
vres Pinto e senhora convidam a
todos os amigos e parentes para
assistirem A missa de 76 dia, quo
scrít reíada no altar-môr da
egreja da Candelária, amanha,
sexta-feira, 1." do corrante, ás
I) horas, por alma de* sua querida
BBLUCA. (Q 24185)

Produeto pharmaceutico
Compra-se a dinheiro. Informar o no*;

me, todas as indicações, média He saída
e preço. Cartas dando todos os escla-
recimentos á portaria deste jornal, cai*
xa n" 35. _ _ * _(Q 23198)

COPACABANA
Aluga-se optima casa recem-pintada, 7

quarto.*, 3 salas, garagr, bom quintal,
a rua Copacabana n° 759. Informações
trlephone 27-7301. (Q 209821

Optima opportunidade
Importante empresa acceita para for*

inação do seu novo quadro de vendedo-
res, pessoas activas e interessadas a
trabalhar á commissão, aos quaes será
abonada uma ajuda de custas, depois de
comprovada a capacidade, existindo pos-
síbiHdade para conseguirem logares des-
tacados, cnm ordenados segundo habili-
laçó»^. Offertas â "Opporíitmdade", —
neste jornal. (Q 22361)

Viuva General
Barbosa Lima

tAI.PREDO 

GUIMARÃES
OLIVEIRA .LIMA, senho-
ra e filhos, communicam
aos amigos e parentes o
fallecimento de D. FRAN-

¦CISCA CINTRA BARBO-
SA UMA, pranteada soera, inSe
e avfl, devendo o enterro sair
hoje, 12 do corrente, fts 9 horas,
da rua Alberto ds Campos n, 238,
apartamento 1, Ipanema, para o
cemitério SSo João Baptista.

(Q 23253)

ALMOXARIFE
.. Prectsa-se conhecendo o ramo de pe,*

ças de automóveis. Respostas com sala*
i íio.i. etc, para o escritório desta fo*

Ha a A. (ií (Q 24191.

Compro dentaduras e
Dentes artificiaes usados

TRAVESSA DO OUVIDOR, 16'__ *___ (Q 23202)

Tratamento tuberculose
Pch tiiiperálinientação realiza o "(ias*

trion" que dá apetite, for tica e engorda.tQ 221291

Vende-se uni, com 45.000 ms.. Indo
plantado de laranjeira*!, parle em plena
producção; muitas arvores frutíferas c
produetos de pequena lavoura. Logar
bastante saudável, de recursos e 5 mimi-
tos distante do trem. Frente á rua Al-
fredo Moraes, 151. Campo Grande.

(Q_250S5)

Propriedade no Munici-
pio de Iguassú

Vende-se a' excellente Fazenda Sào
Bernarrlino, tradicional solar colonial,
formando uma situação com cerca de
-S0 alqueires. A' conveniência do com-
prador, a grande casa de moradia pôde
Ker vendida com 20 ou mais alqueires a
desmembrar. Terras optimas para a
cultura da laranja. Água em abundan-
cia. Boas estradas de rodagem. A 10
minutos da cidade de Nova lftiiassjj, li*
Kando-se tambem ao Rio pela É. F. C.
do Brasil (antiga Rio d'Ouro), com
parada e desvio próprio, em frente à
casa da fazenda. Informações a rua de
São Pedro, 9, 1» andar, sala .1. (Dc II
A»,_13 e de 15_ás 17 horas). (QJ1M)

RIO COMPRIDO
Vende-se, ou aluga-se, o optimo pre.

dio da rua Barão de, Petropolis n° 85,
próprio para pensão ou familia de alio j
tratamento; trata-se á praça 15 de No-
vemlno, 42, 2°, sala 209, das 15 ás 17
lioras. (ü 25069)

Livraria Alves
Livros oolleglaes e acadêmicos

RUA DO OUVIDOR, 168

(xxx)

SANITÜBE
O piuphilaüco infallivel que evita

contrair do-nças venereas incuráveis,
SENHORES nâo descuidem sua saude
é usem todas as vezes SANITÜBE e
sô. SANITÜBE. Recusem imitações —
Depositário Av. üoines Freire 121, tel.
42*0543. (x>.x)

MACHINAS SINGER
em estado de novas

Vendas á prestações mensaes
de 50Ç000.

B. MOREIRA & CIA
Rua Luiz de Camões 42

__ _  _'' (43524)

SUL AMERICA CA-
PITALIZAÇÃO

Compro titulos desta Companhia mes*
mo que as mensalidades estejam muito
atrazadas, extraviados on com empres*
timos. Ouvidor 55 — Io com Araujo
Uma. (Q 21886)

Mariosínho

t 

Capitão Adallton PI-
raasltmnga , e família,
convidam o» parentes e
amigos para*, o enterro
de geu idolatrado MA-
KIOSINHO, que sahlrâ

hoje,'; 12, Aa 9 horas, da rua Sil»
va Pinto 22, para o cemitério ãe
São Francisco Xavier.

«3 23281)

Nimita da Fon-
toura Bonow

' __ Carlos André Bonow,
fl . AU-ina dos Santos Pon-

E**j*j*f tnura e filho.*, Carolina" II 
" Uuedes da Fontoura (au-

II sente), Luiz Guedes da
mm Fontoura e senhora (au-

«filies), General Joüo Guedes da
Fontoura «senhora, Neua Esco-
bar e filhos (ausentes), Tenente
Coronel Alberto Guedes da Fon-
toura e familia, Major José Gue-
i*.es da Fontoura e família (au-
sentes), Carlos Bonow ,'e família,
participam o fallecimento de sua
idolatrada esposa, filha, neta, so-
hi-inha, prima, nora e cunhada,
NIMITA DA FONTOURA ! BO-
NOW e convidam para seu en*
terramento, hoje, ás 10 horas, sa-
hlndo o feretro da avenida Kn-
Benhelro Blchard, 180-Ap. 1, pa-
ra o cemitério de Silo Francisco
Xavier.

Antecipam aa-radecimentoa.
(Q 15962)

Maria Emitia
Soares Brandão

(FALL13CIDA EM PER-
. NAMBUCO)

t 

Josephlna Carneiro ds.
Rocha Soares Brandão s
filhos, convidam os pa-
rentes o amigos para as-
slstlrem a missa quo
mandam rosar por alma

dc sua sogra e avô, MARIA EMI-
UA SOARES BRANDÃO, na
egreja de Nossa Senhora do Par-
to, no altar de Santa Thèreslnha,
ãs 9 lioras do dia 11 do corrente,
sabbado. * (Q* 23231)

Agradecimento
A familia do GENERAL PAES

BE ANDRADE, na Imposslbili-
dade de agradecer pessoalmente
a todas as pessoas qué a con-
fortaram com visitas, teleplione-
mas, telegrammas e cartas, du-
rante a enfermidade do seu che-
fe e na occasifio do seu falleci-
mento, vem, por este meio, tor-
nar publica a sua gratidão.

Em particular, agradece ao
Capitão Dr. A, Marques Torres,
medico assistente, que acompa*
nhou o enfermo com dedicação
e competência inexcedlveis, e aos
Drs. Rodolpho Ferreira e Heitor
Vlllares Paiva, pelo seu valioso
concurso e carinhosa assistência.

(Q 22S4f!1

FRAQUEZA
SEXUAL?

ER0ST0NIC0
Restituo rapidamente o

vigor perdido, estabelecer*
do o equilíbrio nervoso ln*
dispensável a cura radical.
Vidro em comprimidos, l.
pelo correio, 7)000. Prepa*
ração do De Faria & Comp
Rua de São José, 74 —
Phone: í 2-2 2 4 7. Archlat
Cordeiro 0° 249 — Rio.

(xxx)

BRON CHIGIA
TOSSES E BRONCH1TES

Nas pharmacias e Drogarias
Fabricante:

Adnlplio VnKconcelIou
QUITANDA. 27

(xxx)'

BALANÇA PARA
15 TONELADAS

Automática, completamente
nova» toda cie ferro e aço. Fa-
brlençAo Ins-lrna Dnnlsnn A
Sons. VCr fi Bon Cornle dr
Bi.mflni, Í.SIW (xxx)

MOTORES A OLEO CRU'
Vendem-se dois motores a

nleo cru*, respectivamente do
10 e 20 HP. usados, porem,
em perfeito estado e garan-
tido funcclonamento.
Vêr á rna Conde Bomfim 1*120

• (-MI.)

ALDEIA CAMPISTA
Prédio

Vende-se confortável, garage e pomar;
para tratar com o proprietário, ; rua
do Rosário, 5"*1° — das 10 ás 12 ho<
ra*i e da»_4_ áa 5 1[2. (Q_2225')

.FREI FABIANO

COROAS de flores naturaes
Não faça suas encomniendaa ,a

qualquer pessoa I
A ARTE FLORAI,

á RUA GONÇALVES DIAS, 17
tem sempre o melhor sortimento
de flores e podo offerecer mais
vantagens. Hun Gonuaive*. Dlns, 17

TEL. 22-S260
(xxx)

Uma graça obtida.
Cieto e Nietta

(Q 2404?)

PETROPOLIS
Aluga-se explendida cesa eom S quar

to», dois banheiros, alguma mobília,
jardim e quartos para criado», n» avt*
nida Fiabonba. Informações com o «r*.
Bastos, rua 1" de Março, 102 — Rio.

CQ 22302)

Casa em Santa Thereza
Precisa-se alugar uma, pelo prazo

mínimo de um anno, para pequena f«*
milia de tratamento nas. immediaçíSsfl
do largo de França á Alágoinha. Ur*
gente, Tel. 27*3641. (Q 23218)

BRIDGE
T.-éccioiia-se a domicílio, telephonar

das 18 ás 20 lioras, 27-0921 — Barroso.
(Q 24197)

INDICADOR PROFISSIONAL
Advogados
URi-i. ALFREDO BARCELLOS

BORGES e ANI". RORACIO
A. CALDEIRA — 7 de Set".,
309-2"—Tel. 23-4081 (14 ás 18)

JOÃO NEVES DA FONTOURA
Quitanda, 47 - Tel.: 23-4166.

FERNANDO DE A. RAMOS
Causas cíveis e. commerciaes —
Av. Nilo Pesa-lha, 155 — 7». —
Salas 715/717. - Tel.: 42-2460.
DR. MARIO LEMOS - R* 7 Sei

107—Tel: 22-0751 - C. Postal.' 1.6SI. — End. Tel.: Lemosario.
GRACCUO CARDOSO e ALCEU
MACIEL — Advogado» — Repu*
bllca do ParO, 20 • 1* andar, das
1.' áo 6 horas - Tel.: 42-2510Consultas grátis. 

"•

Dr. FERNANDO MAXIMILIANO
Fnc. raa Carmo, 49, a. 32. Tel. 26-3920.

Dr. HUMBERTO CHAVES
Civil, Commercial, Criminal, etr,
C«ns. grátis. Adianta custas. Marcas s
PàtMit. R. S. José. 21 - T. 42-1204.

JOAO MARIO RANGEL
Buenos Aires, 44 - ll* andar.

A. BAPTISTA BITTENCOURT
Buenos Álres, 85-4". Tel: 20-41111
J. M. CARDOSO DE CASTRO
R. da Uuitanda, 59*4." üud, 1*. 23*0283.

MARCAS E PATENTES
DR. HERMAN0 DUVAL

Advogado — Roglstros - «ua 1"
«le Março, 6 » 7» andar • Sala S.Telephone: 43-6047.

PATENTES E MARCAS
Dr. A. Uontencgro, «il». Uciilstroí no
. I>cp. Nae. de Propriedade loJustrlal

R. Geuvral Câmara. 13 '1. '2Ü-S267

HUGO BALDESSARINI
1.» M.irço, n-3*>, l.i 3 . Tel. 43-2r,26.

Heitor Lima
ADVOGADO'

OUVIDOR, 71 » 2° ANDAR
Tel.: 23-2667 -

Bl-tlllKKTO SM1TH UU VAS»
OONCKLLOS e JURUB Ubi UM»
VEIRA 1(0X0 - R. 7 Setem-
bro. 187-1" - Tel.: 22-4033

UR. SALGADO TILHO - Rosa*
rio, 84. — lies : 23*01,14 e Es*
criptorlo : Tel 23*6723

Tabelliães e Cartórios~1ABÉLLIÂ0 
PENAFIEL

R. Ouvidor, 66 - Phone: 23-0366

OLEGARIO MARIANO
Tabelllão — R. Buenos Aires, 40.
*AAA*tt,*>A^>i>^AA^^»^i*>«^^^^^>^»X-|t>;>'*»ll^<T«l^(t>(^r1yrl^

Médicos
DR. I. MALAGUETA - R ao

Carmo. 6 - Tel.: 42-0500 *
Dlt. i»4uno hendes — Alclndo

Guanabara, 15-A • Tel: 22-D409.
DR. CÂNDIDO DH GODOV -L Cl
.ioea. 5. S. 910. Is. 22*1289 t 27*2807.

DR. LUIZ SODRE' - Doen-
ças dos intestinos, recto e
ânus. Tratamento de HE
MORRHOIDAS sem ope
ração e sem dôr. Cônsul-
tas diárias com hora mar
cada — Rua Rodrigo Silva
n. 14 - Tel.: 22-0698:

DR. OLIVEIRA BOTELHO -
Tratamento pela vacclna do
próprio sangue do doente, tu-
berculose, asma, diabetes, etc.
R. Dias dé Barros, 23. Curvello.
Sta. Thereza. Tel: 22-4215.
Das 9 ás 11 horas.
DR. VILLELA PEDRAS

Ap. Digestivo — Nutrli-ao. -
Ondas curtas. B. Aires, 70 — 5°
andar. — Tels. 23-6254 e 25-4833.
DR. HEITOR AGHILLES -
Tuberculose. Doenças troncho* PuImona
res. Chele Serv. Tuberculose da (.'rur.
Vermelha. Tisiolosista da Saúde Publica.
Cons,: Av. Nilo Peçanha, 155, 4°. üs-
planada do Castello. Ts. 27*2405—42-3671.

HYDROCELE
Sem operação e sem dôr — Quitanda, S,•is 2 hB. - Or. I. Pacifico - Frei Ca-
neca, 273. — Com.: grátis, dai 8 ás 9.
DRA. AIDA DE ASSIS •'• PJ* ie

seulioras. — Heinorrhojdas, —
P. florlano. 65-7»-Bdlf. Pontes

DR. CIVIS GALVA0
Clinica medina, Ueinoi-rhuidas.

Intestinos, Ulceras varlcosas —
Ourives, 3 — das 14 ás 13 hs,ÁCIDO URICO DOS PÉS
o cooolraa nooturnas. Trai. rapl»
do em poucos dias, Dr. lt. Fraga.
7 de Setembro, 94, 6o • sala 1 —
Diariamente e ás 16 boras.
DVflDDIIÍA e complicações,riunnncA Sengivas ¦¦-*-
grentas. doenças da boca. Trata»
mento ludolor de especialização
exclusiva, DR. RllirOM sil,VA.
T. 22-0360. 7 de Setembro. 94-3».
dt 10'ás'17 horas. .

Cirurgia
DH. JAIME rix.Gl - Ua Acad.
Medicina. Mol. Sonh., ondas cur-
tas: *J«s, 4's e 6«s, das 4 ás 6 ho-
ras - Avenida Rio Branco. 267
DR. MARIO KROEFF - L>»c

Clinica cirúrgica da Faculdade
Cirurgia geral. Trat". do can-
oor pela electro-clrurgla. Prati*
ca hospltaes da Europa. Uru*
guayana, 104 — 4 ás 6 boraa.

DR. ANTERO B. JUNQUEIRA
— Do Hosp. S. Fre0. Assis — Cirurgia,
V. Urinarias. Uinrcologia, Moléstias ano*
rectaes. Quitanda, 83 (4°). - 23*4640.

DR. FERNANDO VAZ
Cirurgia. Ventre, app; digestivo e (tí*

ii¦ to «riu0 de ambos os sexos. Alcindo
liuanabara, 15-A*1°. T. 22*3239 16 cm
deante.

DR. ORLANDO VAZ
Cirurgia, partos • mols. genlto

urinarias. — Alcindo Guanabara,
JD-A. S- • T. (2-0648. Res: 42-3954.

DR. MARIO PARDAL
Uoc. da Faculdade - Cirurgia ge»
ral • Moléstias de Senhoras. Kdlf,
Rex, 12° and.-S. 1.216/6'• 3»s, 6's e
sabbados. Tel: 42-2332. A's 4 hs.--CLINICA GUY0N"
. Medico chele : DK. ARNALDO CA*
VALCANTI. Aux. Hypolito A. Bergallo,
Das 2 ás 4 ba.: Cirurgia geral e moles*
tias de senhoras. Das 5 ás 8 bs.; V. uri*
lianas'. Cura completa da BLENUR.
RH AGI A AhuiiOB mensaes a preços po-
uulares. L do Rosário, 10.3°. T. 22-6664.

DR. A. OR0FIN0 LA PORTA
Cirurgia gemi. moléstias de se-

nhorn*. Ondas curtas. Das 6 ás 7:
2*8, i"s a 6's. Uua Republica do
Pera (Ássembléa), 98, sala 87.
Tel. 22-7403 - Res.: R. Copaca*
bana. 374. - Tel.: 27-3380.

VARES

Médicos especialistas
DOENÇAS DO APPARELHO

DIGESTIVO E NERVOSAS- RAIOS X. - PROF.
RENATO SOUZA LOPES
R. S. José. 83 - T. 22-7227

DR. MANOEL DE ABREU
Da Acd. M.dirina - RAIOS X -

Kadioaijnostico, Radiotherapia profunda,
Av. R. Branco, 257-2°. - T. 22*0442.

Ulceras e eezemas
varicosaa dat per*

nas. Dr, Arnaldo
Ballesté. — Rua

duenos Aires, 93 ¦ 2* das 4 ás A boras

DR. MANOEL R0ITER
Doenças Internas —> Alclndo Gua-
nabara, 15-A, 3°. - Tel.: 42-1851.
2"s, 4»s e 6's. — Res.: T.' 25-1623.

PROFESSOR ANNES DIAS
Nutrição • app. dlgeatlTO — Edlf.
Rex, 12° and. Salas 1.205 • 1.206,
diariamente, 4 ás 7 horas. Tel.:
Res.: 25-4648. Cons. Tel: 42-3428.

DR. ALVARES BARATA
Coração, rins • syphllln. Uas

2 liorns em dennte. R, SSo José
n. 23-1° and. - Tel.t 4:1-1621.

Dra. M. Lourdes R. Oliveira
Clinica de senhoras, Com, ás 2as,
4"s e 6>s, das 6 As 7. Ed. Rex,
13°, s. 1.327. Chamados T. 28-4062.
DRS. ARTHUR DE VASCON-

CELLOS e GILBERTO CAR-
DOSO — Clinica Mediu. Doença,

da nutrição e Apparelho digestivo! Re*
üimens alimentarei. Alcindo Guanabara,
15-A, 5°. De 10 á. 12 e 4 en deante.
DR. ATAULFO MARTINS

Bspeviaiistn - cura radical
¦| AB ¦ fH DnONCHITE—
n VfU| fl CompIIcavSn.
MuiVIH Ássembléa, 88.¦¦"¦¦¦¦¦ Entre Óptica
Brasil - He 1 ás 6 - Tel. 22-00-19.

DR. GABRIEL DE LUCENA
Pulmões e Tubo Digestivo. Trat racional
da asthma bronchica. Ed. Odeon, 12°. S.
1220121- 16 ás 20. Te. 22*4862127*1366.

PARA ANNUNCIOS NESTA SECÇÃO TELEPHONE PARA 22-2190
Dr. José Sarmento Barata

Doenças Interpus - EspeciaUnen-
le doenças do coração e arterttu*.
Diariamente das 2 ás 6. tlát. Ou-
vldor, salas: 819/820. .1'. 27-9405.
R. Ouvidor, esu. Uvuguayana.

INTUBAÇÂO DUODENAL
Servirei «speciiiliziidò üus dm.V. l'es>
vanliu o A. Marlante. Exume mk-wi-
coiiico e cultura üa Mie, IntubafiSo a
domicilio. *l'r. Ouvidor, 36*2°.
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HÉRNIAS

Clinica dé vias urinarias
wmwmQíQímr

¦ Longa pratica dos hospltaes da
Allemanha. Trata pelos mais re»
centos processos. It. 13 de Maio,
II7| 4°. Dias utels, das 16 ás 19.
Sabbs.. das 14 ás 16. Tel: 23-1000.

Dr. José Munlz
Mello, cura sem
dôr, sem opera»
ção, sem repou»

so. Tratamento por* injecçõei locaes.
Formula d» sua descoberta. B. Ürn*
guajanH, 12-6°. 2>a„ 4«s. e O*.. Da.
8 is 11 e das 14 «s 17 hora.. 8's„
6"s. • sabbndot. Uas 8 is 11 hora..
Tel. 22-2218.
Rins, Bexiga, Próstata, Urethra

Corrimento no homem • na mulher.

Dr. Ackermann
Moléstias das senhoras e syphili..

II. IrnBiin-r.inn, 2-4-V--T. 22-344T.
**hft^*^ll***l***iJlr*V*%l**ti**W*Vl*ri«**l«*Nt**^^

Institutos
Physiotherapicos
DR. GUSTAVO ARMBRUST—

Duchas, Massagens, banhos de
lus, dlathermla e Halos Ultra»
violetas. — Rua Chile n. 36.
DR. RUBENS FERREIRA

Chefe do Servli-o de Fisioterapia da Fun*
dnçSo Gaffrée-Oulnle. — Electroterapia
clássica e moderna. Fraca Florlano,
55-8°. Tel. 42-1803.

mtt*_Asna+s*sP^^^V*m\t*è**m*^******t*V^V_^

Sanatórios
SANATÓRIO RIO DE JANEIRO

Para nervosos, convalescer!tes
• Intoxlcados. Cura de repou-
so. Tratamento lnsullnlco. Ma»
lariotherapla. Direcção medica
dos Drs. Heitor Carrilho. J. V.
Colares, I. Costa Rodrigues e
Alulzlo da Câmara. Rua Dezem-
bargador Isidro, 156 (Tijuca).•— TeK * 48-&429
CASA DE SAUDÈ DR. ABÍLIO

Para nervosos, mentaes • obse-
cados, Nas obaesaBes, como au-
xlllar do tratamento, na reedu-
cação., da vontade, emprega o
h/pnollamo.

Moderno methodo no tratamen-
to da demência precoce e psloose
maníaca depressiva. (Sakel de
Vienna). (Olsen-Stroen de Co-
penhasrem. Regimen da Llberda-
de Vigiada. R. S. Clemente, 166.
—i Teleohone; 26 -OSOT-a,

Sanatório N. S. Apparecida —
Rua D. Marlanna n. 148. Tel.:
26-2972. Doenças nervosas.
Exclusivamente para o eexo
femnlno. Amplas InstallaçCes.
Reli*?, enfermeiras. Director:
Dr. Murlllo de Campos.

SANATÓRIO BOTAFOGO
Estabelecimento espe-
cializado para doenças

nervosas e mentaes
Pavilhões separados. — Assis-

tencla medica permanente.

Tratamento moderno da
eschisophrenia pelo me-

thodo hyporglycemico
de Sakel

sob a direcçAo neuro-psychlatrl»
ca dos Prof a. A. Austregesllo,
Pernambuco Filho e Adauto Bo-
telho.

Rua Álvaro Ramos, 177 — Te»
lephone : 26-5600.

SERVIÇO DE RAIO X
Fundação Medico-Cirurgica

10° and. Edlf. Regina. T. 42-0474.
Dr. Alfredo Pinheiro, director.

RADIOGKAPHIAS para «ócio.: Fui*
mio, 30$; Coração, 50Í; Apendicite, 50$;
Dente», 10$. Não sócios, respectivamen*
te por 80$, 80$ e 65$. Preços communs,
respectivamente de 80$, 100$ ou 120$.Chefe, Dr. Mario Figueiredo.
SANATÓRIO S. VICENTE -

Cur. de Repouso Regimen., Desin*
toxicaçio, Choque Insulinico, Milario*
tberapia, Peychanalyse e outro, trata*
mentos modernos da. Doença. Interna.
e Nervosa.,

Directores: Profs. Genival I-ondre. e
Aluiiio Marques. R. Marquei S. Vi*
cente, 316. Gávea. Tel. 27*4036.

m^t^tf^a^^tf^^^^^^^^^^0t0^^t^00tj0^0tjf^^,

Homatopathia

ALMEIDA CARDOSO & CIA.—
Av. Marechal Florlano, 11. Tel.:
43-6998. Inventores dos acredita-
dos medicamentos Sanabllls. 8a»
nacalos, Sanacancro, Sanacollcas,
Sanadlabetes, Sanaferldas, Sana-
flores, Sanagryppe, Sanalnsomnla,
Sananglna, Sanaoptl, Sanarheu-
ma, Sanasthma, Sanasypbllls, Sa»
natonlco, Sanatosse.

COELHO BARBOSA & CIA.-
R. Carioca, 32. T. 22-2940. Re-

cebe pedidos para o Interior.

Laboratórios Hargreaves St C.
—173, Rua Sete de Setembro, 173.
Remessa para o Interior. Marca
registrai» -"Indiana,*. X. SM-JS.

HOAKEOPATHIA
ÜR. GALHARDO

Edifício Rex — Sala 915 — Tel..
22-1560., — Das 15 <à ás 1. >,*>.

DR. EMÍLIO SA'
Pratica Hosp. Europa. V. Urinaria.. Ano-

rectaes. Hemorrlioidas. Fistulas. Quitanda,
17-4-*. 22*7308 e C. Bomfim, 481. 48*2624.

DR. R. HARGREAVES
(Homoeopathla) *

Rua 7 de Setembro, 172, sob.
Telephone : 22-7198.

DR. LUIZ NEVES
Asa. Frof. Galhardo.

R. Haddocli Lobo, 464 • 1»,
Tel.: 28-4103.

DR. DUVAL ERNANI
Assist. do' Prol. Dr. Galhardo. Clinica

homoeopathica. Ramalho Ortigão, 38- 3;
a. 34. Diariamente das 9 '/, ás 11 fi.
*A*lt*l*m*a+m***fÍAA^AÀl^s*m*aA»*_*^WVVVV^Ít

Doenças mentaes
e nervosas

DR. W. SCHILLER-R Marquez
do Olinda, 1/3. — Tel.: 26-2040.

Or. Murlllo dc Campos • Pg». Fio-
rlano, 65 — 2«s, 4-a e 6*s; 4 hs.

Ur. Fia vlo de Sonsa — Ex-Direc.
Sanatório Dr. U. Roxo — R. G. Sul.
Assist, clinica psjrchiatrica da Fac. Medi*
cina. Alcindo Guanabara, 15*A, 13°; 3«s,
S". e sabb. Tel. 22*940». Ra.: 27*6667.

Prof. Dr. Henrique Roxo
De volta de sua viagem â Eu-

ropa, continua com o consultório
de clinica medica em geral e
doenças mentaes e nervosas no
.Largo da Carioca, 6, salas 107 e
108, nas segundas, quartas e sei-
tas, dan 2 ás 8. Tel. 22-6360. Res.:
Avenida Pasteur, 296. T. 26-0824.
m+*As*a**^*A**t***^*m*a*^ti^**^*ir****

Oculistas
Dr. Edllberto Campos — Rodrigo

Silva, 7-1°, de 1 ás 4. T. 23-4730.

DR. GABRIEL DE ANDRADE
— Oculista. — L. Carioca, 6. —
(Edifício Carioca), de 1 ás 4 hs.

Prof. Dr. Mario de Góes
Oculista

R. Alraro A1vim,.27-2». Das 14 i. 17 hs.
Tels.: 22*6376 - 22*5110 - Cinelaudi-u

PROF. DR. LINNEU SILVA
S. José, 85—2 is 6—TeL 83-6877.

DR. JOSE'LUIZ NOVAES
S. Joeí, «5.-1 áa 3-pTel, K-SWU

Laboratórios

Dr. Jorge Bandeira de Mello
Laboratório do Aiialysea Clini»

cas — Rua Republica do t-crú
n. 115.2 anil., s. 18. T. 22-6358.

OBESIDADE - HEMIPLEGIA
DOENÇAS DE SENHORAS

Ondas curtas — Ultra onrtas —
Ultra-vloletas — Infra • vermelho
— Faradizaçào — Galvanlzaçüo.

— Massagens. —
LABORATÓRIO DE DIAGNOS*

TICOS BIOLÓGICOS.
INSTITUTO SAO FRANCISCO

Ar. nio Branco n. 91-S» nndnr.
Snln» 4 - 6 - 8 —* Tel. 4.1-3473.
•>AA>4*>A»*^<^A>MAAAMA»«V^^»>--**>^r*>*.*i^

Clinica de creanças

CRIANÇAS

DR. -.VITTROCK — Dos hosp.
creanças Berlim — Ourives, 6, Io.

DR. ESBÉRARD LEITE
Cursos de especialidade. Paria e Berlim.

Edif. Rex. — Sala 1.015 — Res.: Ge*
neral rolydoro, 200 — Tel.: 26*2819.

Especi a lista..
Dr. E. Bandeira de
Mello e Zey Bueno

Ássembléa, 63. T«. 22*7019. 27*7499
e 27*4929. — Da. 3 á. 6 horas.

PROF. MARTAGÃO GESTEIRA
DOENÇAS INTERNAS E NER.

VOSAS DE CREANÇAS
Rua Alclndo Guanabara, 17 (Edi-

flclo Regina), salas 901 a 906
Consultas das 16 ás IS horas.
Telephones: Consultório 22-6477Residência 26-6262.

Pulmões — Tuberculose
DR, CÂNDIDO DB GODOT—Mol.

internas, pneumn-thorax, — L. Cario*
ca, 5. S. 909. Ta. 22*1289 e 27*2807.

DR. CARLOS ABIUO DOS REIS
DOENÇAS DOS PULMÕES

Rua 7 de Setembro, 04-7». Sala 6.
Tels,: 42-11G6 — Res. 27-5676

DR. ALBERTO REHZ0
Chefe Serv. de Tuberculose do Hosp.

S. Sebastião. CL medica. Tuberculose.
Praça Floriano, 55* 7». — T. 22*8727.
DR. ARNALDO DE BARROS

Do serviço de tisiologia dl Policlinica
Geral do Rio de Janeiro. Clinica me-
dica. tuberculose, pneumotórax. Cotia.:
Rodrico Silva, 34-A • 5» andar, sala 501.
Tel. 22*5735. — Resid. Tel. 48*5026.

DR. M. DE CUNT0 «
Oorrêas). Tuturculose-Pneumot-iorii*». Qul-
tanda, 47, 2», i. 1, 2 <¦ 4; tel. 43-5101,
13 hs. Ke».: tel. 25*3188.

Doenças venereas
DR. ÁLVARO MOUTINHO —
B, Buenos Aires, 77—13. ás, 18 ha,

Moléstias do estômago

gado e Pancrêas. Curso de
aperfeiçoamentos nos hosp. deParis. Cons: Edlf. Rex. B. Al-
varo Alvim, 37 • 10» — 22-7213.
Res.: Laranjeiras. 143—-25-0880.

Parto e moléstias das
senhoras

Dr. ftllitnel Fejto.a','- Da S.-Cãsa—
R. Frei Caneca. II — 22-64-71.

DR. F. CARVALHO AZEVEDO
— Avenida Almirante Barroso 11,
1» (das 5 ás 7 hs.). Tel: 22-6024.

Dr. João de Alcântara
Cirurgia, Mol. de Senhoras—Vias
m-lnarias — Kdl. Rex — S. 919.
Tel: 42-0816 — de 1 ás 5 horas.

Prof. Arnaldo de Moraes
Moléstias e operações de Senhoras e

partos. R. Rodrigo Silva, 14*5» — Res.:
R. Princeia lanuaria. 12 — Flamengo.
DR. ALOYSIO MORAES REGO
Assis. Paculd. e da Poi. Botafog.
Ed. Nllomri (esp. Castello), 9»,
s. 913, 3 hs. Ts. 22-973S e 27-4103.

Dr. Pedro de Vasconcellos
- Cirurgião da Asr.ist. Publica. Moles*

tias das senhoras. Partos. Cons.: Álvaro
Alvim, 24*9»: 22-2963; 3«a, 5>s e sabbs.
Dr. Miguel Jud^íES.

CONSULTAS I0SOOO
Trata qualquer doença. Especla-
lista em moléstias de varias espe*
clalidades; 2*s, 4'g e 6's, das 12 âa
14 hs. Pela manhã, após combina.*
ção pelo Tel. 22-1331 das 17 ás 19 hs.

Pelle e syphilis
DR. A. F."DA COSTA JÚNIOR
Docente e Chefe de Clin. da Fac. —
KADIUM E RAIOS X NO CÂNCER.
R. Rodrigo Silva. 34*A*2I> — 22-1587.DR. JOAQUIM MOTTA
Dà Ac. Medicina. Pelle, Syphilis,
Physiolherapla, Ralos X. Rodrigo
Silva, 31-A. — Tel.: 22-7155.
2Cíf***t***********m^^^,**m^m**m,V*m**0Olhos, garganta, nariz

e ouvidos
Dr. Raul David Sanion — R. SSoJosé, 43, das 3 ás 6. T. 23-0703.
Dr. Joaquim de Azevedo Barros— Republica do Peru, 70-3°. —

Rs: T. 26-0503 — 3 ás 7 horas.
Prof. Cesario de Andrade
(\T TTftÇJ- GARCANTA, NARIZ¦UJUllUO" E OUVIDOS
Av. Rio Branco, 127 1°. — 2 ás 6 hs.
Dr. Aristides Guaraná F°.

Olhos, Ouvidos, Nariss e Garg.
Das 3 ás 6. — Tel.: 23-3332. —
Traveuaa Ouvidor n. 5.

DR. ÁLVARO COSTA
Rua 1 de Setembro, 8S-2», das

3 âs 6 horas. — Tel.: 42-106*.*
—- Ros.: Tel.: 27-0830.

Dr. Chaves de Freitas
AT Trntl GARUANTA, NARIZ
UJUIl.Ui3-¦¦ E OUVIDOS
Trav. Ouvidor, 36-1°. di1., ii 3 horas.

*m+s*sP\A*Aa*ml^^^j^V*at^r**+mm^^_*^^f,^^0

Garganta, nariz
e ouvidos

DR. VERÍSSIMO DE! ME 1,1,0 —
2«s, 4"s e-6"s, ás 6 horas. S. Josí.
Sõ-4". Snln 401. — Tel.: 22-6547.
DR. MILTON DE CARVALHO-

OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA.
— Medico-adjunto do Serviço do
DR. PAULO BRANDÃO, no* Hosp.
S. Fre'. de Acsis. L. Carioca. 5, 6"
and. (Edif. Carioca). Tel.: 22-0209.

DR. ANTÔNIO LEÃO VELLOSO
Livre docente da Universidade.
Chefe de Clinica da Policlinica
tle Botafogo — R. Uruguayana,
85/87. — Salas 42/4ÍI. — Das 14
ás 16 horas. — Tel.: 23-3279.

DR. CARNEIRO DE SOUZA-
A's 2 bs. S. Josí, 85-4°. Res.: 380398,
^f^t*^mt*^^^^^^^^^^^^i^,^^^^i^i^t^àm)t*mCirurgia esthetica
DR DIDEC Correcção de ru-un. nnco eaSi eelos e cjca.
trlües. Cura dos pellos do rosto.
Tratamento da pelle e cabellos.
P. Floriano, 65-6°. — T. 22-0*125.

*y^A**»«lAAAA*^>*VVM^V^VV^V»»/VV*»^*-'***t*-,»»ti**t*V

Dentistas
DR. PLÍNIO SENNA

Exames clinicos e aos Raios X das
focos dentários; tratamento pela Electro-
terapia e cirurgia com conservação dos
dentes, resultado garantido. Anestcjias
reglonaes e geraes para os casos indica*
dos com assist. medica. Inst. de EstoiM*
tologia completo: R.'Ouvidor, 162-2".
DR. OCTAVIO C. GONÇALVES

Pyorrhéa
Cirt-rgit*. dos Maxilares.

Rna 7 do Setembro n. 1*13.
DR. OCTAVIO EURICI0

ÁLVARO
Technica própria para clientes

nervosos. Modelar in3talIat;âo para
tratamento rápido de focos de I»"
fecgão. Especialista em cirurgia
bucal, pontes inoveis e trabalhos
difflceis. Departamento annexo
de clinica medica sob a direcção
do Prof. Marques Torres e assls-
tencia do Dr. Mario Euricio Al*
varo. Trabalhos controlados pelos
Kalos X. Av. Rio Branco, 137-8',
s. 811/813. T. 23-3632. (Ed. Guinle).
DENTADURAS ALLEMÃS

(EM 3 DIAS)
Olho a oxposlção interessante.
Largo da Carioca, 18 (esq. Assemliléa)*

GENGIVAS SANGRENTAS
Pyorrhéa — a causa é interna. Tra*

lamento com optimos resultados. Pro/»
Agnello Cerqueira (medico c cir-dentis-'
ia) • Kd. Rex. — 11» and. Sala 1.113*

RADIOGRAPHIAS
de dentes a domicilio

Telephonar para Norx 22-02:3 .1
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LEILÕES
EIO

CASA JOSÉ CAHEN v
Leão da Silva & Cia.

SUCCESSORES
«FIMAV, RUA IJ. MAXOBL, 24
_ellâu cm 21 de i-.Ku-.to de 1997

(Q 23273?' 11
ÍEII.AO db jóias j_ mf-rca-

DORIA- HOJE, 12 DH
AGOSTO DB 1837

A SALVADORA LTDA.
JlUA PEDRO. 1.', 31

rfot;i: O catalogo está publl-
eado no "O Jornal", de hoje.

 (xxx) 77
*,EI). H', 20 DB AGOSTO DB 1TO7

CASACAMPELO
AVENIDA PASSOS, 35

(xxx) 77'"LEILÃO 
DE PENHORES"

J.M 18 DB AGOSTO DB 19,17
.1*9 13 HORAS

CASA GONTHIER
MATRIZ:

II •¦•.HY, FILHO * CIA.
JttTA LITIZ DE CAMÕES, 48 e 47

Faiein leilão de penhores ven-
«idos « Avisam aos srs. mutua-
rios oue poderão reformar ou res-
eatu- as suas cautelas até & vea-
f.era ilo leilão.

A _ T B I* O A O — O LEILÃO
«ERA' DFFK. TUADO NA NOS.
.A II UAL A' RUA SHTE DB
. F.TE.HnRO ,\. 193. (x,)() ;;

Cattete e Gloria
VroVA pensão Roma — AtoürníTíã»
iT_, "' ' ?°«»*" PU» rnmltLaa • eava»
Cândido MtnOea, 82, _lo.|a. <Q 25084) 0
SALA - Alus»»M cm casa do fnmlIU
_T_ . ,t™t,u>«"to • can-e- rem fllhoi,çom todo conforto, com linda vista Mrio !-«r. i riia Condido Mondei, 80. «lorla.
***""¦""¦¦ i 

mr<in-ia.i0rSíi>Ui.''

Copacabana e leme

Mangue

COHREIO DA MAIVHA — Quinta-feira, 12 de Agosto de,1087- 13

ALUO„s_ 
em -opaca.aiia, i nln Bo»

n Ilvar n. 1.17 caaa coni 5 quartos,- aalaa a mala dependências por B50S.Poda ser vlsta a qualtiu.r hora. por «i-peclal favor do Inquilino. Trator i ruaTondo™ n. 7, piono 27-1221.
(C2S891) 8

ALU.A-SE 
apartamonto mablUdo corafrento parn o Jardim do Lidei-niaCopacabana a. 152, Tel. 27-1878

(0 23265) 8

LEILÃO DB PENHORES
CASA JOSÉ'CAHEN

RUA SILVA JARDIM, 7
18 de agosto dn 1837

(Q _40_5) 77

LEVY GOMES & CIA:
RIJA 1 DB SETBMUHO, 177*t,elI8o em 16 de agosto de 1037

(Q 21910) 77

ALU-A-ÍE 
nm (iiiarto bem mobilado,com ngua corrente, <im caia ôVao»nliora estrangeira, 4 rua Coiiacalmna nu-""*¦> 8(10,  |g iWM) 8

A-__ua»mi>i 
uma ããiã ou miartoTTêmmoblladoa, oom todo o conforto, meeado prlmolrn ordem, entrada» Independo»,tea, um paam da praia, para caiai oucavalheiros dlatlnctna. Rua Xavier da'Uretra n, 18, Copacabana. Posto 5,Tel. 57-8328. (Q 23238) 8

AEÜUah-sb 
duaa optlmaa caaaa-apar»tamentos, acabadas do construir, anm Santa Clara na. 301 * SOM (Copa»cabana). Trata-ae 4 mesma rua n. 27_,

<Q 28320) 8

Al I Í-AM-SF escellentes e con-AliUUAini.fi fortavei, pre(1iosrecentemente construídos ft rua
Marquez de Sapucahy n. 231,
tondo exoellentes accommoda-
Coes para famílias. Chaves no
local. Aluguel Rs. 450$000. Tia-
ta-se a rua do Ouvidor, 9(1, lo
andar. Tel. 28-1820. Ramal 26.

Xxx*) 18
_.__.IW>w« tt ¦>»¦* ^¦-r_VVV*l-AAJ"-ruVuXAJT>

Sonde e Cie» do Porto
VINDE-SB 

em frente 4 Marltlinn
predio dt negocio a kabltacio defamília, tem 8,60 d» frente por 41,80lado, área 881.99, para InfomtaçOee narua da Gâmbia n, 183 — D, F.

(Q 22313) 31

Venda e compra de
prédios e terrenos

PREDIO 
de 1 pav., const.

em terreno de 18,26 x 84,
em nma das melhores ruas do
Bairro, c/4 salas, 8 quartos,
dep. p/crendo,, garage, etc.,
vende-se por 360 contos. HOL-
LANDA MAIA — Ed. Kanitz
¦—Assembléa 98 — l.« S. 19-A.
.;¦".•..;-V ': 

(43532) 91
CATTETE

•*^A**^*»^^A^»*»»>^AAA>'»-»i<^V^WV^V»i^W^MVW\

Santa Thereza

COPACABANA 
_ Aluga-seTas-Trai

Mtcondo do Pirajá, 37, antea praçaOsório, 3 para. com B qs., 3 aalaa amala depciiclenclae, Cnavoe ao n. 1, darua partlduliir Junta. Alupiel 700*000 e20J0OO taiaa. Trata-ae rua Copacabana,n, 1.411. (Q 23201) 8

COPACABANA 
— Poato S, Mio. Alu»ea-ee em cosa de família do trata»mento, optlma aala aem mobília a ae-nhor «trangelro. Iloa Duvlvler, ». 12,apartamento 801. (Q 24304) 8

PÓSTÕ 
4 — Ãlusa-se cm cnaaTtelâ.mllla estrangeira bom quarto mobl»Indo para aoltelro com optima pensüo,Tel. 27-8283. (Q S4100) 8

ln^**v**,tf***-***i,'*r***i'*i '"*ri'*i'^i'mi'*tf**v"_,*v*>rr *¥**>*v*wvvv\Aj

caridade
Fualinn de Figueiredo, viuva,

eom 3 filhos a impossibilitada de
trabalhar, rua Occidental n. 124,
atumby.

Lanra Xavier dn Sllva, viuva,
eom 8 filhos, rua Occidental, 124
Catumby. '

Laora Marque* de Abren, rua
Clarimundo ds Mello, 185.

Maria Kocch, rua Jullo Ribeiro
So. 86, Bomsuccesso.

Mnrln Ferreira, rua Barão de
Xtapaglpe, 437.

Angelina 1'eeararo, viuva, com
80 annos, cega e paralytica.

Maria Ventor», com 98 annos,
rua Senador Alencar n. 164. São
Christovão.

Carlola da Costa Pinto, viuva,
com 70 annos, com 3 netos or-
ph&oi, rua Iguassú, 2C4, fundos.
Caicadura.

Lucln Macedo, rua Monte Ale-
fre, 27, quarto, 12.

Maria Baptista.
Icnea de Alhnyde,- rua Eme-

renclana, 17, Süo Christovão.
Eutrevnda da rua Itapirú, 618,

.asa, 11, cega, com 70 annos.
Francisca ateliê, viuva, com 79

annos, Travessa daa Partilhas, 18.
Anrea Coda.
Juatina Gome* da Sllva, com

.80 annos, rua Carlos Gomes, 59,
porão.

Scylla Cabral.
EdlWi Figueiredo, rua Cornelio

to. 29, S. Christovão, aleijada.
Maria Euaenln, viuva, com 78

•nnos, rua Barão de Itaquy, 207,
barracão 7, Cascadura.

Alilra Mnrtl,
¦*"**"** '•*'*i'*i**r*-**<%****<*VVVVVVVij-tA-^

O AI, A — l^mo — C| bello torraço,O ngua forrente, pr.xlmo praia, outramenor. Ituá Ancbleta, 2». Tel. 37-0849.
(Q 20987) 8

Livros Usados
COMPRAM-SE

Acadêmicos, escolares ou de
qualquer outro assumpto, Avul-
sos ou cm blbllothocas. Paga-
so bem e attende-se a domicilio.

LIVRARIA IDEAL
rüa s. josK', ea i»

\ TEL. a_-7_D5 (xxx) 8

AI,t;OA»8B 
aala mouriada com Tarai»

da en caaa eatranuelro a peasca do-ommcrclo ou casal com ou aem pcnaüo,unlco Inquilino, á rna Marinho. 38, Cur»tello. Telepb. 25.1229. (Q 20886) 28
**^^ **» ** •*'**V***i,***»fVVNrn^VVVVVV\Ai*f«AA, 

XIUU

Subúrbios da Central
AliUOA-SR 

i rna Carloa Coata a. 15
(parlmento auperlor) (oatacáo doHlncliuelo), por preço módico, peiuonoo confortarei apartamento, 01ia.ee no Io-cal. Tratar: Ucadora Predial S. A. Ar.

Jlo Branco, 10», D» andar. Telephona28-6307. ((j S82J1) 39

A--GAM..K 
oa doía prediõâr c.mTüõ»tamento Independentca, da rua Ouro1'roto, 87, em Quintino noca.rura. por25UÍ * 140$ menaaea, reapectitamente, oda frent* e doa fundou; eatlo at. rto».Tratam-ao á prnta 15 Nor., 20, é 008.

(Q 22380) 20

ALUGA-SE o excellente prcdlo
& rua Dias da Cruz

n. 662, aluguel Rs. 450?_00.
Trata-se ft rua do Ouvidor nu-
mero _0-l.*>. Tel. 23-1825, En-
mal 20* (xx«) 29*•*•*"••*•• -,» .rwvwMiumw

EM 
rua próxima ao Centro

vendo predio de 1 pav.,
c/2 s., Z qts., etc, por 38 con-
tos. HOLLANDA MAIA — Ed.
Kanitz — Assembléa, 98 — l.«.
8. 19-A. («532) 91

Venda e compra de
predios e terrenos

TENDB-8» 
um terreno «m 55553

com 35,83x18,84, d* eaqulna, Pre-
ço ocratllo .12 contoa. Tratnr i rnn 7
Setembro,. IBS, 1*, daa 10 ãa 17 horaa
com ar. Vldal.  (Q 323») Dl

VENDKM-SB 
doía lotea terreno em

Humartá d* 14x37 a Kx27. Faclll»
tuae paiamcnto. Tratar i rua 7 Batem-
bro, 102, 1", daa 10 á* 17 Horaa com
o ar. Vldal; (Q 32300) ti
T TENDE-SE optimo terreno ei tuado na

V vraca lnbanui (Copacabana),' me»
dlndo 12xlB. Tratar polo tel. 17-0320,
depola daa IO horas. (Q 31079) 31

Venda t compra de
predios e terrenos

VENDE-SE 
attlo em Cnait*} Grande,

bonde á porta, lua electrlca, boa
caaa, ama «manada t lindo pomar. A
produccio di Jnroa compenaadorea ao tm»
prego da capital. Inf. ar. Roeaa, rua
doa Andradaa, 44, aob. (O 20905) 31

DREDIO de 2 paívs., const.,~ 
em centro de terreno, c/2

i., 4 qts., dep. crendos, etc.,
vende-se por 120 contos. HOL-
LANDA MAIA — Ed. Kanitz,
— Assembléa, 98 — V. S. 19-A.

(43532) 91
BREDIO de 2 pavs., em ter-~ 

reno de 19 x 55, c/5 salas,
7 qts., dep. creados, etc. op-
timo para renda, vende-se por
180 contos. HOLLANDA MAIA
•— Ed. Kanitz — Assembléa,
98 — 1." S. 19-A. (4353fc) 91

Venda e compra de
predios e terrenos

Flamengo
ALUGA-SE 

optlma su!a uiobilml» nacnlior dlhtlnctv, unlco Inquilino.
1'rala 1'lnmongo, 170. 2» paTlmento.

,tQ 211247) 10

APARTAMENTO 
— Alll|,»a-Be um do

fronte no. í,°. paílnwato cora optlmnvaranda para família de tratamento, íirua Almtntuti) Tamandaré a. Ki, rer. nolocal « tratnr com o ar. Machado, á rnaUucuos Aires n. 10, a». Tel. 23-3849;
(Q 22372) 10

A PABTAMKNTOB — Alu»am-a« nõ-
íl roa, Independentea. auabalaento dtlaio, com doía aalOt-s, quatro on c.nCi.fiuartos, bonlieiro* d« côr, grân-lct Ta*
rnmlaa na (rente e (undoa, íar.ijc, etc.Uua Conde da Ilnsppnd/ n° 09 e ruaKateret Juolor n» 32,. prpxloo. ao ria-mengo; vev no locol cum 6 g.rti.te, 11•liialqiier bora « tratar com Vianna, á
rua do Ouvidor n° 00, 1* andar, daa15 norna em dennte. (Q _30UO| 10

Casas e commodos
no centro

MAGNÍFICO 
ESCRIPTORIO

COMMERCIAL A' AVE-
NIDA RIO BRANCO — Aluga-
mos metade do 2." andar do
predio sito em privilegiada Io-
calização & Avenida Rio Bran-
co ns. 68/74, com 300 metros
quadrados e perfeitamente
adaptado com divisões, bal-
cões e etc, para amplo escri-
ptorio. Tratar pessoalmente
com LOWNDES & SONS,
LTDA. Alfândega, 81-A. —
23-3773. i (43534) 1

Botafogo e Urca
IA L-QÀ-sb para realdencla de família.À__ o predio n. 104 da rua Menna Bar»reto: com duaa' aalaa, cinco quiirto»,quintal, etc.cujaa chavea aclium-ae naWdarla Flavlenec, eaqulna do DemetrloJllbelro, onde BéyJo proatadua outraa In-
iJgltjM, . IQ 85070) 4
| ALUGA-SE por Õ508OOO 1 onarláním»UTl to dn rua Voluntário») da lMtrlí.3 00. .barca « tnfnrmacffet no apnrt. 1,ou pelo telephone 43-4MO, rnmal 8, conio^fr. Snbolu.  (g mn3) 4
|A_UUA-SE ampla aala o contortavelaXX. quartos, com ou aem' movola, pnrncasal ou aol-SlroB, Penaüo de 1« ordem,exclutlramcnte familiar. Ganme. Itunda Matrla n. 80. (g 24170) 4

FI/AMKNGO—- 
Alnua-ao *m eaan de

família franceza nma aala de frentt
mobilada e um quarto com ou aem mo»
vuls a rpsnl com optlma pensão; rut.
H»o Salvador, 43. (Q 22878) 10

]~ 
j&AHGtraO — Alu(a»M éra caaa' de
? família.frnceai-um quarto molblado

pnra solteiro cora optlma penaüo; rna
Süo Selrador, 48. (Q 22,178) 10*MM^M/WMiW>M»W¥WWVWWWW

APARTAMENTO DÊn LUXO. -Vendem-se
apartamentos com gran-de conforto, ém edificio
a ser construido em, zo-
na do LIDO, de 10 pavi-mentos, situado á 40 me-
tros da Avenida Atlanti-
ca, contendo cada apar-
tamento sala de entra-
da, varanda, living-room
2 dormitórios, banheiro
completo, copa, cozinha,
terraço, dependências pa-
ra empregados e garage.
Preços a partir de 62
contos, sendo 35 contos
a vista e o restante em
prestações mensaes, de-
pois da entrega do apar-
tamento. Plantas e in-
formações — ZUMALÁ
BONOSO. Ouvidor 131.

(43646) 91

avea
A I.ÜOA-SK prcdlo model-no « confor»

_"_. tavel i rua Alexandre Ferreira, 89,
entre a, nm Jaidim Botânico ê h av.
Kpltaclo Peanoa, tg 2S283) lt
Al lífiA CF ° pr«<-»o & rua AuraA1jUIjA-_C n. 136, com dois
quartos, duas salas, garage e de-
malu dependências. Aluguel ...
300)000. Trata-se & rua do Ou-
vldoi* n.; 90-1." andar. Telepho-
ne 23-1825, Ramal 26.

(xxx) 11

EM 
rua residencial vendo

predio de Z pavs., const.
solida» terreno de 14,50 x 56,
c/3 salas, 5 qts,, dep. creados,
garage, etc. Preço: — 250
contos. HOLLANDA MAIA —
Ed. Kanitz, Asscmblér», 98 —
1.°. S. 19-A. ) (43532) 91
WARIOS outros para maio-™ res e menores preços, bem
como terrenos para const. de
predios p/renda, villas, ed. de
Apptos. etc. — HOLLANDA
MAIA — Ed. Kanitz — Assem-
bléa, 98 — l." S. 19-A.

(43532) 91

VENDE-SE, 
por 250 contos,

úm lote esquina, próximo
ao Lido, de 25 x 17, com pro-
jecto approvado dé 7 pavimen-
tos. MATTOS PIMENTA, "Edi-
ficio Carioca", Lf. Carioca, S,
7.° andar. (43542) 91

VENDE-SE, 
em transversal á

rua das Laranjeiras, por
32 contos, um lote de II x 49,
subindo o- morro. MATTOS
PIMENTA, "Edificio Carioca",
Lr» Carioca 5, 7.* andar.

Ipanema
APA.RTAMKKTO 

— Ipanema — Aln»
gn*M á rua 1.berto do Canvpoi,

80»,l, com 8 qunrtoi, aarln' o todo. oconforto. Charea no n. S0 por obaenulo.
Tratar: Locadora Pr_ll.il 8. A. At.
Hlo Branco, 109, a« andar. _cI*phonii
M-M»1. (Q -,1270>. IS

APARTAMENTOS 
— Ipanema — Alô-

gam-ao i At. Kpltncio Peaann. 13.,
confortarei, apartamentoa de«le 3S0SO00,
Ver a qualçner liora. Iratar.: Locadora
1'redlal .8. A. At. nio Branco, 10*, S»
andar. Tcleplione 28-025.. .

- ¦> (Q 
-B2Q») II

IPAKKMA 
— Apartamento. Aluja-ae

ou t_ii«|im»n-»e fim contrato, aala 8,tinnrtò», banheiro tór, Tarandaa, ap. om-
pregada. Vista, eocego, agun, gar, lua.
o telepbone _7»8S5_ — Súfl.OOO.' ¦ '¦» -y ¦ ((J 23887) 12

UI10A 
— Ãluga-ae apartamento parafamília, í rua Manoel Nlotey n. 47,Vn,Preso .ao$ooo. ObaTea por obseriulo noIJ andar. Tratar cora J. Llna. Teleph.

27-SCII4.
Telei*.

(O 20912). 4

MOVEIS LAMAS
(I.NTERESSAM AOS ECONÔMICOS)A fabrica de moveia LAMAS é amelhor organizada e que maia produzno Brasil, fornecedora dos maia lindoamodelos it mobiliário» para residênciasas princlpaes familias e para eicripto-nos ao commercio, aos principaea bati-cos e empresas deita capital e Eatadoae toda a espécie de installaçdes ondeeeja exigido gosio e perfeiçüoi poaaueoptimos desenhista», autores dos melho-rea e mais modernos modelos, e agen»>m çom catalogoa e orientações em 92cidades do paiz, para onde vende parapajamento uo destino, a prazo limita»no. ficando esses agentes solidários naresponsabilidade offerecida pela fabricasobre a qualidade e bom gosto dos seus
moveis, caljcndo-lhe por isso mais dametade da exportação total de moveiaoo Dlstricto Federal. Orientações pelo»telephones -8-W8 e 48-8211 .— Fa-brica e amplo mostruario annexo: —
Kua Jlello c Souza, 100 ,a 108.

Cattete e Gloria
\ A P.JRTAMENTO do frento com grnn-»< 1 dp sala dois. qunrtos, cozinha, ba-nliclro p.ií,n-«e o n. 14, do Edlflclo Va-ns, à avenida Augusto Severo n. 78.

(U. 233S7) B
A PAÍl.AMBNTO — Prnla lluiwlt —

-ÍX Linda vlstn nobre a bohla, todo eon»forto, hall. saldo, saln de iántar, tresíiiiarto», banliolro tm cores, telephone ln-tirno, elo. Edifício Miltou. Busiell, 164,"I". 7. (Q Ü23Q0) 5
Ànarism. ntn á rua Cândido -ífen-rftpanamenio des n. oo, com saia,
3 tniarto» e quavto de empregada,linda vista sobre *. bahia eom ter-ra.o, tratar oom F. K. Aquino &cia. Lda. Avenida Itio Branco1- 31-6.0, sala 1, 3 e 5.

(Q 23219) S

IPANB.MA 
— Vende-s» terreno 10i50T

rua Prudente <1f> Sloraet, preco unlco
73 contos. Buenos Alrea, 1,1-, 2». 48-1353.

«J 23071). 12

ALÜGAM-SE ffi^WS
construídos â Av. Epitaclo Pea-
sôa, 1034, Lagoa Rodrigues - de
Freitas. Aluguel Ks. 400|000,
tendo excellentes accommoda-
íOes para família de tratamen-
to. Chaves no local, trata-se a
rua do Ouvidor, 00-1.» andar.
Tel. 23-ÍS25, itamal 26.

(x-x) 12

ATTUXÇAO 
-• Jullo, hoje. faa T.Dfl.

do magnífico predio da praia de Tin-tnfiifro n, JI(t, ii» -4 horns ila tanle, pelamaior offerta, em frente oo merao.
Ilí 3J273) 01

BIOTAFOGO 
— Vende-«o optlmoislote

12x12. Gastão Maciel. Jornnl do
Commercio, 5*. (Q 24207) Dl
/SÃTTETE — Tende-s« optimo pTciliõ\J em centro de terreno 14.50x50,1)0.Gastão Mudei, J. Comtnerclo, 3".
ií . ._^__ (O 24207)' 91

GASA 
10:000l00'_.— Compra-sè, dan"do eata' entrada' em dlnlielro « res»tante como aluguel, caaa terren pequenaem qualquer bairro ou subúrbio proxi-mo. Informações nobre preço, dependeu-'elns etc, neate Jornal á cx. 10.

(Q 23341) «1

BOTAFOGO: — Nas melho-¦••¦» res ruas deste Bairro ven-
do predios c terrenos para to-
dos os preços. HOLLANDA
MAIA —Ed. Kanitz — Assem-
bléa, 98 — 1." S. 19-A.(43532) 91
I ARANJEIRAS: _ Vendo¦" próxima ao Palácio Gua-
nabara, residência em estylo
Francez, de fino acabamento
para familia de alto tratamen-
to. Preço: —460 contos. In-
formações directas aos inte-
ressados com o corretor HOL-
I ANDA MAIA — Ed. Kanitz,
Assembléa, 98 — 1." S. 19-A.' 

(43532* 91
/COPACABANA: — Prédios
w* para todos os preços e nos
mais variados estylos, bem co-
mo diversos lotes de terrenos
para const. de predios pararesld., renda e Ed. de Apptos.
HOLLANDA MAIA — Ed. Ka-
íiitiü — Assembléa, 98 t." S.
»-¦*»¦ (43533! !»1

Rua Eduardo Guinle n. 41 —
Sfto Clemente —•• Alugámos na
melhor locallzac&o de Botafogo
o apartamento n. 1 do edlflclo
em apreço, com 8 bons quartos,
2 salaa, quarto de empregada e
todo o conforto. Local eítrema-
mente accesslvel, residencial e
socegado. LOWNDES & SONS,
LTDA. Alfândega, 81-A, 23-3772.

(4345*) 4

MODERNA E CONFORTÁVEL
RESIDÊNCIA MOBILADA -
URCA — Bm belllssima sltua-jâo
a Avenida João Luiz Alves, um
confortável "HOME" estylo, In-
glez luxuosa e discretamente mo-
bllada, com amplas -aalas, qua-
tro quartos, garage, e etc. e bel-
lissima varanda. LOWNDES &
SONS, LTDA. Alfandesa, «1-A-— 23-2772. • (44638) 

4

RUA COPACABANA 1TÍ3Í3
—- Alugámos optimos aparta-
mentos em edlflclo construído
recentemente com" 2 quartos,
sala e demais dependências.
Aluguel: 400$ e 4!0$000 men-
saes. LOWNDES Ss SONS, LTDA.
Alfândega, 81-A — 23-2772.

(43537) 8^-___*-t_>*_l _l|_^^^)_y_M_y^_w___w___w_w_ty^1JVOV

Criados
PREUIBA-SE 

de uma empreitada pano lervlco da caiai atra filho», nãolavando roupa, Fralereacla portugueza.Daa 8 á« 14 boraa — ST»Í0__.
io asaos). k

Empregos diversos
SÍNHOBA 

de tcapolto, du«Ja colioear»n como dama d« coinpanRIa, ou to-mar codU de uma creança d* trei annos
para cima, podeado aalr parn fora.'Tele-
phono 3«-0l);7, (Q S3163) .15mmmm*mmm~~~r\*-"'fr%'Vir\fmr\nnMj\j

Ouro e jóias

OURO VELHO
PAllA O

Banco do Brasil
COMPRADOR AUTORIZADO
Paga ao preco do Banco do Bra-
«II. Compra Jolas com brltliau-
tes, olijectos de prata e moedas.' 86 — RUA SAO JOSÉ' — 8a

Esq. da Rua Rodrigo Silva
(0 21651) 76

OIIRfl Compram-se até 25$ a gr.vuim» Brilhantes até 20:00O»000
o kllate. Pratarlaa e antigulda-
des, trocamos Jolas o melhor
comprador. A CASA DO OURO
— Ouvidor, 06, (Q 231-19) 76

Médicos e Pharmaceuticos

GONORRHÉA nova ou antiga, ou
qualquer corrimento

no homem e na mui her. Cura radical e
rápida com vaccinas de sua preparação.
DR, JORGE A. FRANCO - Chefe de Laboratório do Inst.
Oswaldo Crtíz.:t>7 Assembléa, 1.' andar, de Z ás 5. Tel.: 23-3112

(x«) eo

LJOAI.RKRIAcompra, troca, fa» a Smmtta jola»relogloi com «crlciode; rua tionenhea
IMin n. 37: phont jgj»fj4j IQ 18640) 76

TAMSWnM vende,
fa» a Ae

Magnífica opportunidade —
VENDEMOS maravilhoso torre-
rio optlmamente situado com
frente para o mar, iriüito pro-
ximo ãa cidade, próprio para
construegâo de realdencla de
luxo e conforto, terreno de'área
approxlmada de 3.100 metros
quadrados, frente de 64 por 80
de um lado e 20 do outro mais
ou menos, nascente, pedras suf-
ficiente para a construcção, etc.
Preco 160 contos. LOWNDES *
SONS, LTDA. Alfândega, 81-A,
4.° andar. . (43638) 91

Advogados
ADVOGADOS^""*"

tol. Alberto Rego Lins,
Fernando Augusto Pererrt

J. N. Mader Gonçalves
Com departamento especializa-

do para Registros de Marcai, e
Patentes, Registros de Diploma»,
Recebimentos de RequislgOes Mi-
lltares, MónteploB e pensões. .

Acompanham recursos.na Cir-ta Suprema. R, do Rosário, 109,
1» and. — Tel. 23-3927.,
"»'•*'¦*'•¦¦ ¦*¦*¦*¦» ¦-N*i**VVV*VirvV><VWVVVV-UVVv<j

Automóveis de oceasião
SEDAN 

"HirXMAN", 4 poria», Í5SEmiaal a.m nao toda reformada. Faa5.10 kllometros com 20 litros. Ppíjo et-«pclonnl por motivo de vlaiem. Falareom Tldal ou nomes, rna Senador Dan.ta» n. 81 (loja). Tel. sa-tum ou ,j no|.tf mm Vldal, Tel. 27-4173. (q ssisn) 01*¦**¦•"* 
y^AW 

••-¦ii'*_*V,«'V*W*i V^m tfVVVtAAA.

Chiromantes

THERE DESLYS
Çelabra paychologa ocenltlstn «Iodada

pda Imprensa carioca • mundial Ularla-mente: praça Tlradentea «8, Pb. 42»SS«8
(Q 22148) í9_>«.<*»**«__>»_ ¦ »*|a,V>V(V1)»MW|»|JWVWjl

IPANEMA

LEBLON

HÜMAYTA' 
— Tende-se numa das

melhores nua, dois optlmoa lotes
fia, 14x28 « 16x26, com «ronde faclllila»de de paurmiento. Gastão Maciel. Jor-nai do Oommerclo, B°, (Q 24207) 01

IPANI3MA 
— Vende-ae A riiã~_õ__o deJainarlbe, 191. caaa com 8 «inartos,2 sbI.is. roainba, banheiro e quarto paraempregada. Inforoiacôes: tel. 27-8834.

(Q 23244). 01

LEBLON 
— Vende-si

de Paira, optimo
se á At. Ataulpho

lote 10*30, frente
para o mar. Gastllo Maciel, Jornal doCommercio, O». (Q 24307) 91

PREDIO. 
— AVENIDA PADr.A SOD-

ZA — Vende-se um com 4 quartosrrando terreno. Preto 70:00U$. Trnta-se
São José, 70, loja. thoilo 22-4421; '

(Cl 23208) «1

PETROPOLIS Bella propriedade40x250 metros com.fonte da-raa pa-ra piscina. Casa solida. Autos A porta.Informações tel. Nictheroy 8.24.
(Q 25060) 81

MAS melhores ruas deste¦'futuroso Bairro vendo dl-
versos predios para todos os
Iirecos. Vario* lotesv'dé terre-
mi., muito bem localizados,
para const. de predios p/te*sid. renda e Ed. de Aputo..
HOLLANDA MAIA — Ed. Ka-
nitsr — Assembléa, 98 — 1 • S.
J9-A. (43532)91

URCA
PREDIO de _ pavs., c/3 s., i~- 

qts., dep. para íreados.
garage, etc, vende-se por 75
contos. HOLLANDA MAU —
Ed. Kanitz — Assembléa, 98— I." S. 19-A. (43fi.2*. 9)
C*M rua residencial, muito
"• próxima aos bondes, ven-
do predio de _ pavs. em cen-
tro de terreno de 10 x 88, c/3
saias, 3 quartos, banheiro com
pleto, dep. de creados, sara
ge p/2 carros, etc., Preço:-—
120 contos. HOLLANDA MAM
ê* Ed. iKanitz — Assembtea,
-*¦¦— 1». S. 19-A. (4S533H1

magnífico - predio dividido em
2 apartamentos pequenos • con-
fortnvels, optlma construcção e
tino acabamento. Preco 110
contos, com grande facilidade de
pagamento. 1X3WNDE8 & SONS,
LTDA. Alfândega, 81-A, 4° and.

(43533) 91

ÍRÍNl-É- — Vendemos
predio dé esquina composto de
1 bons apartamentos, amplos e
Confortaveie, dando' venda rela-
tiva, construcção optlma. preço
280 conto*. LOWNDES ft SONS,
LTDA. Alfândega, Sl-A, 4» and.

.______«3533) Dl

AVPÍBOIEIRA SÕÜTÕ-
VENDEMOS optimo terreno de
10x50, melhor local da avenida,
LOWNDES * SONS, LTDA. Al-
fandega 81-A, 4o andar.

(43533) 91

COPACABANA- Posto V-
VENDEMOS • 3 "prédios por 140
e 125 contos respectivamente.
LOWNDES & SONS, LTDA. Al-
fandega, 81-A, 4o andar. .:

(43533) 91

Correspondêncianrr~
Mesmo horário, socega tambem,

vae, avisa Wllma — PAULO.
(Q 23242) 70

0ÜR0

BRILHANTES
.Compra-se ouro pagando o

preco mais elevado no Brasil.
Jóias o Brilhantes • Pratarlaa
fazem-se offertas máximas Joa-
lhorln Mouroo, Uruguayana, 26,
esq. 1 Setembro. (xxx ft"OURO VELHO"

BRILHANTES
PRATARIAS

MOEDAS ANTIGAS
On mi» antigos compradores
1-1, L. na 8, FM A _ CISCO. 14

Esquina Ouvidor
'xxx) 76

TUBERCULOSE. Doenças Internas
APPARELpO RESPIRATÓRIO

Dk. PEDRO DE CASTRO
Llvie Dòqento «'Assistente <1a Universidade

Tratamento e*peclollss<o
t. MIGU1.I, COUTO, 5-a». Das 15 A» 17 lis. Mione 2S-S750

(Q 24151) 80

ESTÔMAGO» FIGADO e INTESTINOS
Notos meios diagnostico! « tratamento ntceraa do estorna-

ko e. daodenoi seia operação. Colltes, dlarrhea, dlspepslss, ai*l-
des • prlslo de ventre r«_«l_e. Asthma, nevsalglas, dlakeles
e obesidade, Radlotaermla, andas nltra-eaitas.

Dr, Ernesto Caratlrs, assist. Fac, Uni». 11, rna (Inltunda
— S2-8882. . (2a«13) 80

Dr. Crissiuma Filho
Uoleitlai doi wnborai * dai »!«¦

orln_rlm. CcrrtMtntot, teria» ms»
lliilneos, coüoti ulerluai, (umor« do
ventre « sitos, terntas, apttnHett».
Cun radical daa bjdroceltv Mtral»
tamento da nretbra a li.motrboldat,
sam úperacllo eortantt, ddr e la*_^
rupclo .daa occupacOaa, Cirurgia ge»
ral. Rus Rodrigo Silva, 1, daa IS
4a 10 boraa. (Q 21663) 80

Machinas diversas
MACHINAS 

d. taorerer daa melliona
marca», graadoa e portáteis, dita*Uo.aoramar o calcular, Biirreniía,.Dalton,

Siindatrand, Victor. Madda», Mnrchant,Klmrt, Faclt • outraa manuaea - olii-ctrlc-is. perfeitsa e «arnntldai, ti noMercado daa Maclilnaa, rua doa Andra-daa n. 68. E, Magalhica. (Q 24178) 7S

MACHINAS 
_lnBor t aílèmlla, quaiunorai, pars bordar * col .r, ile 1. 3

Dentistas e protheticos
Dr. SiWino Mattos SB
am dentaduras parciaes, da lasta
poslfdo a dnplns, bem como tm
pestes. Rua 7. IM. Tel. _*_-155-,

(24189) U
Dentaduras de Reso.in oa He-
CnlítP i"«aebravels c eom mia-wiire tttnt annaes * cOr dostecidos bncaes, Dr. Siivino Mal-
tos. Roa í a» |M, ,Tel. .2-in__.

(24189) ?2
rjESTISTAS _ vende-ae nabliTt-lta»XJ ctro-dentnrlo completo: Informar 7arteinbro, 44, lo andar, aala 2, de 3
**^****** * " .' **""'"»»v^anAJ«ji-n-iui-^

Dinh tiro
DINHK1RÕ 

a longo prar.o, aobre ca»blnctqa, planoa, . automorela, gela»ísóv. o T- '.;*/io ík,]- - "•¦««¦:

Diversos

TEKRE.NO 
— Haddoclc J.obo —¦ t»

contos —. Vende-ge. mui-Hlo com cul-
íada. prompto conatnrlr; tratar. 7 diSetembro n. 41, andnr I, ul« 2, de .1
ila 4. (Q 2:i26..) 01

lAArMMAAMAMMiyMVVVVWWWVM

Lapa
APARTAMENTO, traapaaaa-ee o con»

trato de um com todaa aa comrao-
dldad-s paru casal, multo fresco « comduaa vlstus lendo uma para o mar, cm
frente á praça Parla, â av. Augusto Sc»
rero n. 71, ap. 04. Aluguel It00$ll00.¦. (Q 28278) 15
iV>-^*M*^^**^*»»**»-*»»*M»^WmWM¥VW»

Laranjeiras
AI.UüA.MSK 

lindos quartoa c um apsí.
tamento com dois iiuurtoa mobilados,

com telopliono. crtui banheiro completo c
íre.n, com prnyflo dn {Itio trüto, psrn
priiiiinii família. Kua das Laranjeiras,
40-A. (Q 2H274) l'l

ALUiiA-SK 
uni rjimrto bem mobilado,

com rnft.- o conforto, A rua Pinheiro
Machado n. 84. (O 20092) Id

Rio Comprido
ALUf)A»8_ 

optimo apart, grande nuar»to, Bula, bo nheiro, cozinha e ureo,
eilgem-ao referenclaa. Ar, Paulo Frontin
n. 130, npart. a. (Q 24208) 22

AI.UUA.8K 
um quarto mobilado paracasnl, com penuilu, todo conforto «m

Casn de família, estrangeira. Orando Jar»
dim. Rua Sta. Alèxnndrlna, 181. Teleph.
28-7842. (Q 282.17) 22

Praça da Bandeira
A* 

rua iíãrü e íãrrõi» -308, aluga*m
optlma «ala de frente. Trooa-so rc»

ferenclns. Tel, 28-4523. (Q 28100) 10

BOTAFOGO
EM 

rus transversal a M de
Abrantes, vendo predio dc

2 pavs., c/2 salas, hall, saleta
de almoço, 5 quartos, banheiro
completo, dep. creados, etc.
Preço: 120 contos. HOLLAN-
1>A MAIA — Ed. Kanitz -
Assembléa, 98 — 1.° S. 19-A.

(43532) 91

FLAMENGO
EM 

rua residencial, próxima
á Praia, vendo predio de

2 pavs», const. solida, c/3 s.,
4 qts., garage, etc. Rs. 200
contos. HOLLANDA MAIA —
Ed. Kanitz — Assembléa, 98
— 1.° S. 19-A. (43S32) 91

PREDIO 
moderno e elegan-

te em centro de terreno
de 15 x 30, const. solida, aca-
bamento luxuoso, c/ 3 a., 4
qts., garage p/2 carros, dep.
p/creados, etc, vende-se por
250 contos. HOLLANDA MAIA
— Ed. Kanitz -— Assembléa," — 1." S 19-A. (43532) 91

NA 
praia, vendo predio em

interessante estylo, de 3
pavs., c/3 salas, 7 quartos,»dcp.
creados, etc. Preço: 250 con-
tos. HOLLANDA MAIA — Ed.
Kanitz — Assembléa, 98 — 1.°
S. 19-A. (43532) 91

DALACETE de 2 pavs., mui».¦F. to próximo a» Casin-, em
terreno c/2 fresites, c/varan-
das, hall, 2 salas, 3 quartos,dep. creados garage p/2 car-
ros, etc. const. solida; acaba-
mento de fino gosto. Preço 350
contos. HOLLANDA MAIA —
Ed. Kanitz — Assembléa, 98 —-
l-° S. 19-A. (43532) 91
WARIOS outros para todosv os preços, bem como di-
versos lotes de terrenos para
const. de resid., predios pararendas, etc. HOLLANDA MAIA— Ed. Kanitz — Assembléa 98-- 1.° S. 19-A. (43532) 91
JARDINS GÁVEA
•T-ERBENO á rua Çapury,1 15 x 37, optima situação,
facilitando-se parte. HOLLAN-
DA MAIA — Ed. Kanitz — As-
sembléa, 98 — 1.°. S. 19-A.

______ (43532) 91
GÁVEA

A 
rua João Borges, vendo
optimo lote de 12 x 28,35.

HOLLANDA MAIA — Ed. Ka-
nitz — Asembléa, 98 — 1." S.
19-A (43532) 91

J. BOTÂNICO
¦EBBENO, vendo optimo

lote, 10 x 31, em rua resl-
dencial, preço de oceasião.
HOLLANDA MAIA — Ed. Ka-
nitz — Assembléa, 98 — 1." S.
19-A.  (43532) 91

VENDE-SE, 
por 280 contos,

ampla casa á rua Domin-
gos Ferreira, com terreno de
14 x 40. MATTOS PIMENTA,"Edificio Carioca", Lg. Cario-
ca 5, 7." andar. (43542) 91

RUA DIAS DA ROCHA-
VENDEMOS predio situado «m
terreno de 10x50, optlma con-
ítrucsãó e localização optlma
para construcção futura de Edi-
flclo de apartamentoa. Preço
150 contos. LOWNDES & S0N3,
I/TDA. Alfândega, 81-A, 4» and.

(435.3) 91

COMPRAMOS FOR CONTA M
fl IFKTN ."Í-. ?•"¦•_•*¦».« terrenoe1/-.H.I.IE3 optlmamente situa-
dos "e "do 

prego básico de 60 á
200 contos. LOWNDES * SONS,
LTDA, Alfândega, 81-A, f and.

(43533) 91

EDIFÍCIOS ASSU" *.;.; CO-
PACABÂNA  — A' Avenidar/lUlMflA —-. 

Atiantlcà nu-
hiero 686 e Rua Domingos For-
relra n. 25, nestes edifícios aca-
bados de construir, alugamos
modernos apartamcntps residen-
ciaes dotados de tqdo o confor-
to, com tres quartos, sala, quar-
to do empregada, garage e etc.
Linda vista, para a montanlw e
o alto mar, multo acccsaivels, e
de alugueis 6301000 â 680|000.
LOWNDES & SONS, LTDA. AI-
fandegac81-A — 38-2772.' " (43537) 

8

EDIFÍCIO MIRIM j^a\s„t
mero "28 — Alugamos pequeno
apartamento próprio para catai.
Aluguel: SõOÍOOO mensaes. —
LOWNDES & SONS, LTDA. Al-
fandega, 81-A — 23-2772.

 (48637) 8

ENCBBAnoB 
— Avcllno~Nffã_n_-.

po, calafeU. Encara etcrlptorlo ernMniplM, penoa! UaWIltíilo e Je eo»,nancu o preço módico. Tel. 22-1338.
'-¦''¦' (Q 28205)'. 74

tiVRois:
USADOS — COMPRAM-SE)

Avnl«ti..; , blhllothtcn* mihreqnnlqner a-__m|tto. P-M-oo bem.Attende-** a domicilio

LIVRARIA S. JOSÉ'
RUA S. J.OSI--, 88

Tel. 42-0438

5 K<ir«tai, por 150$,
Trocam-ic, reformnra-F.
At. Salvador de Si, 74.

2801 • 4308
e compram-Ke,
Td. Ü2.13I2.

(Q 20885) 78

MACHINAS DÊ ESCREVEU
llegtitradorai, cofres * moveis

de aço para escriptorio, prego de
Uquidacto. Rua da Alfândega, 82.

'<)tj-x> 78

MACHINAS

SINGER
*m quülqner estado

80' COM

B. MOREIRA & CIA
Trocas, reformai t

PENHORES
nUA LUIZ DE CAMÕES, 43

MANDAM A DOMICILIO
TELBPHO.NEi 82.863»
Vendai' a prestações
mensaes de 50JOOO

(xxx)

FIBROMAdoUTERO
e hemorrhagias consecutivas"TRATAMENTO HEM OPERA-
ÇAO pelos Ralos X e o Radlum
Dr. von Doelltnger da Gracn".'Assembléa ri. 98. A's 4 horas.
Edf. Kanitz: 27-5218 —' 22-2298.

(Q 20S74) 80

DR. DUARTE NUNES •l»0,e*;
apparelho genito urinario em
ambos os sexos — BLENOR-
RHAGIA e SUAS COMPLICA-
COES - HEMORRHOIDAS E
DOENÇAS ANU-RECIAES -
S. Pedro, 64. Oas 8 ás 18 lio»
ras. (six) 8r

Dr. José de Albuquerque
AffeccAes arxoae» lanseullna*

ven.reo* oa nflii. Tratumento d*

IMPOTÊNCIA EM MOÇO
RUA DO ROSÁRIO. 172. De t _¦ -

(208.11) 80

DR. BRANDINO CORRÊA
Moléstias do apparelho Genlto-

Urinario no homem e na mulher,
OPERAÇÕES — Utero, ovarlos,
hérnias, appendlclte, próstata, ,rins, bexiga, eto. Cura rápida,
por processos • modernos, sem
dOr da • >

GONORRHÉA
• suas complicações, prostatltes,
orohltes, cystltes, estreitamento»,
ete. Diathermia. Darsonvall-as&o.
Rua Republica do Peru', 23, eo-
brado, das 7 ás 8 o das 14 ás 18
horas. Domingos e feriado*, das
7 âs 9 horas. (Q 19992) 80

CLINICA DE SENHORAS
DO DR. CÉSAR ESTEVES

Falta da tagraa, eólicas, enjdoa da
(ravldti, bomonliail-a, ¦ r,u«i«Mllo,
atraioa, frieza • demnla perturba-
cSea, orarlanaa, tratanitnto opotb»
raploo aem operado e aem dír. Uep
do Peril, lie. Iel, 21MI8.2. da 1
ia 5 boraa. (Q 20783) 80

DOENÇAS NERVOSAS
SYPHILIS

DH. ARRUDA CÂMARA
Uruguayana 12-A, 4» andar, 2's, 411

e 6»a — Daa 15 as 13 horas."
Telepbone 42-0201¦ ¦ - (O 21836) 80

GONORRHÉA
• c-mplIcneOes (hoinehi e niullier)

Katrellnmento da Crethra
I M..P O T B 1. O IA

TratanitínU. rápido e moderno
DR. ALVA HO MOUTINHO

Buenoa Aire», 77, 4° — 13 áa II.
(xx<) fO
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Proiessores
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Modas e bordados

instrumento de musica
FÍakv 

— oompra.se plano alIemSo em'qnalinier estado. Paganiõnto á .lati.'Clamados pelo telepSone 22-4178, ¦ qual-quer -ora„n6 Santa Crus Hotel. .,,
(Q,23?32. ^PIANO AtlEI^D"

Vehde-ae .iira';.novo.,Vde'concèituido fi.Brloante, pela matado do tálor. Bua Stda Setembro. 88, 1» andar.
(Q 20806) 76

RÁDIOS
PHILCO — PHILLIPS e PILOTPor precoa baratlaslmoa. Rm pequenaspreataçSaa a lonjo praao. 7 Batembro. 88,•obrado. Tol. 48-4171. (Q 20808) 71

PIANOS
A marca que V.. S, desejar,encontrará na Av. Rio Branco,25. Grandes desconto», faclllda-des extraordinárias, sobre os pa-gamentos. A. 3IATHIAS. unleoagrente dos Planos Bechstein eStelnwe», os melhores do mundo.' " ¦ • (Q 24188) 75

ESCRIPTORIO Iírerí.B7U9enls
Alugamos optlma sala de fren-
te-no-2"-andar, servida por ele-
vador e próximo da Avenida Rio
Branco. LOWNDES & SONS,
LTDA. Alfândega, 81-A. —
23-2772. (48386) 1

EKFRHGUASSÚ £ Ü
Mar n. 220 — Calabouco — A'
etnoo minutos do centro da cl-
dade • em magnífica situação
com linda vista para a entrada
da b*rra alugamos os optimos
apartamentos, dotados d» todo
o conforto, com água quente
corrente e etc. Aluguel de 870$
mensaes. O edifício Jft estft aca-
bado de construir • prompto
para ser habitado. LOWNDES &
SONS, LTDA, Alfândega, 81-A

23-1.772. (43538) 1

PHILIPS 1:Q90|
Ultra sensacional, A. MATRIASrecebeu últimos typos Philips

??__" 1038. Ondas curtas e longas,1:0901 á longo pnazo; duranteeste mes nio exigimos entrada.Av. Rio Branco, 25 — Prox. á
praça Mauá. (Q 24188) 75
*¦*•¦ "¦¦ VVVVVV\lVVVWXfl^\AAJV

Ouro e mas

OURO Em Jolas atí 20f000 a
gramma, brilbantea atê

ti.. .._ _._ 8:00°* • W"»»». Pl«*tina atê 25} ¦ ramma, pratas atê 28500« «rarnrna. A Joalbwla Sio íabaatiao,* rua do Bosarlo, 102, com Mercado dasWo"* (Q 232.7) 76

OURO SM JÓIAS até 221
a gramma, caute-
las, pratas, brilham
tes, especule aa of-
ferias das outras

casas • venda na Joalherla Ge.¦te*, qu* cobrirá qvalquer offer-
U. RUA CARIOCA, 87.

"SYSTEMA BRÜM"
J MODIÍÍA 8BM PROrESSOItAutlllsslmo livro da costura, Indltpensa»nl em todos oa tare», officinas da cos»tur» « collejloa proflsstonses. Vende-senaa Livrarias G. Dlaa n. ». Rio: Arenl»da Kio Branca n. 157;'—-'0'uVldor,n. 145; Illttencourt da Silva n. 15, ruaChile n. 1. Rua Libero"TimiaS-fir*TP','

Sâo Poulo. i ] iiCiifi^M

VESTIDOS 
a 20$ e 23$ o feltlq. ca-saquinhos promptos' a ÍOI, 15$: i

nr_K_ T1»_M>.. ¦¦¦¦-«'•*_.i)ii 
p^/|m0 4

«j 20918) 81
praça Tlradentea,
rua Ledo.

MIIK. 
LOURDES — • Cllip&i "9 '.iju

coatura. Grand* renda fim ii és|n»
Suo. Ei-cnta-to com perfeito qu«l-|iiprmodelo, lleformaa dtmle 5», Fo»'Véatl»doa desde 2S$, corta • prova desde 10$Bnslna-ae corte • chnptoa. Ouvidor, 131.'1 andar, sola 4.- Tel. 22-0100. Entrada
I»la loja. (y 24210) 81

Moveis novos e usados
Compram-se moveis, pia-
^¦f nos, crystaes, etc, ou mo-
bikarlo completo de casas on
escriptorio. Casa André. Te-
lephone 43-6332. (24170) 83

ENDEU-8B 25 cofrea, archivo dé«ço; moveia de escriptorio e machl-na» de escrever por preço de liquidaçãoa rua doa Ourives n, 11».
(Q 2500,1) 88

(XOMPRAMOS 
moveia de escriptorio/ machlnas de escrever, cofre, regis»tradoraa etc, á rua Theophilo Ottonl,118-A. TeL 43-4548. (U 28032) 83

DORMITÓRIOS 
— Desde

4305000 SALAS DE JAN.
TAR DESDE SOOfOOO. Fabri-
cação: garantida, de imbuya
e peroba» em vários eátylos
modernos. RUA FREI CANE-
CA N." 9. (23335) g.
COMPRAMOS 

moveia, crvstaea, tape»tes, machlnas de costura e tudo quenpreaeate valor. T; 20-3128. Pana-se bem
(Q 23104) 83»>MM««>lllltiÉ^yyyy)yrin(uw<)

Porteiras t enfermeiras

A SENHORA
üstá triste t As
Suas regras «Io
dolorosas • Ir-
rcfl-alares, tome
CÁPSULAS SE.
V BNKRAUT

tAplol, Sablna
Areada), qae
ficará bSa. Ta-
veada na Ura-

1 Setembro, 61,
(Q 21891) S4

mm. «9000. — A'
(ária Babe*. It.

Professores
PROFESSORA 

francesa enslnt aeu
Idioma pratico è tbeorlco. Rua Pro»

fessor GaWr.o, 114. -Tel. 48-8083. tine.Gautier. Q 22315) 87

D 
AME Françala» _ Enselgne raplde-

ment eon ldloqia «veo s;stém« fa-elle. 8'adrcsser phone 27-8709.
(Q 23208) 87

PORTUGUEZ, 
Arltb. • dactrlog. S ve»

aaa por aeraana, mensses, 25$. 7
.r. .,a._^ ». 8tt-° 107> E,co1» Cranla, Aulaa recla»(O 2.280) 76 me, turnaa sorte. (Q 24183) 87

FRANCEZ, 
InsIese^Tíchjj., i-mti

l«ir semana, 25$ mensaea; 7 Set.»
107 Escola Urniila. Aulaa reclame,, tur»
maa novos. , (Q 24183) 87

FRANCEZ 
— Aprendam francea, pre»ferindo professor nato e form_do, ló

lljões particulares. M. TOISIN, prof.h. 6» I. rroln do Russell n. 164, apt."
0, 4», Tel. 25-3120. (g 18002) 87

P' 
ROrÈS_OÍÍA ,— Plano theoria e ãoT

fejo. /.fòfioná rni enfia e a domicilio.
Ipanema. Phone: 27-1104.

. . i ., . __ (Q 23313) 87
DRSO I)E MATHEMATICA — Pri

fesBora especializada. Preparo rapl»
do. Ruu Aguiar, 21. Td. 28-7421.

(Q 23092) 87

MLLE.ra il
HKLEN13 ÍÍÜF-ÍERj profeaao»ile fr»n»«, Tiirt Ennes de Sousa,04, sob. (Fnbrlcn). Tel. 48-5727 dn» 8úa 112 horas, . ¦ (Q 21944) 8T

PROFESSORA 
de allemfio, -nata, ae-celIa mala 2 a 3 eliininna para cur-aoa nocturnos, précos ras>a.ela. Passeio

n. 56, apnrí.» 42. Tel. 22-1160.* . * -. i
« ji fl -y- ....•*.: (Q ».50t4) f»:
?p_õEF: alieicml1 especialista p, c-Janças,

ensina seu Idioma, prallcamtute e
thi orjcaiúcuta. Tol. 27-3930. í ¦

(Q 38tfg) 87

Sua machina de costura
tem defeito ?

O Mello concerta a. domicilio, collocs
mesas novas,, transforma para qualquertypo, faz sua machina nora, tel. 480893.

(0 2415.)

SALA ¦ CONSULTÓRIO
Aluga-se de frente eom direito a sala.

de eapera, empregado, luz, Tels. 22-8868
e'26-4-177. (Q 22391)

(APARTAMENTOS)
Optimo* apartamentos acatados de

construir, rua Cândido Graffré, 54, «a
Urca, desde 500$000, ver rio local. A'
tratar' _ ts. Rio Branco, 91-3» andar,
sala 12. Telephone 43-4191.

• • * (Q 25073)

<-MXASXIÇA «rn creança» e 'adultoã
I pel, prof, na Allemanha. Tenpbone
3039. (Q 23t|9) 8J____.. ** j? 1

AI.I.KSL.O 
— Prqfe.isora flllumí, «ata.enftli.fi mu Idioma por preco razoa*vd. Tel. 27»3233i Copacabana u. ,895.' <Q 24108) 87

DAOTTI.OGRAPHIA 
s S|00O niMsaes,

apenas. Curso rápido com diplomaofflcial «m SO itiachlnas: inteiramente no»vaa. "Curso Mattos", largo Sio Francisco
n. 14-2» andar (esi|. Ouvidor). .
.__ _;_ (0 23278) 87

INfiLEZ»— 
Rapidamente pelo m_l»adè"

ciuado motho-io"BRlGnT,g STSTEM"— Av. Mem de 84, 45, TW. 22-0404.
»' ' •'' ' (Q 28258) 87
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Hypothecas
HYPOTHECAS 

— F.mpreato dlrecta»
mente aoa srs. proprietários sobre

predios bem localizados, assim como com»
pro os mesmos adeantaudo-sa dinheiro
para regularizar os papel». M. Sajer,"Jornal do Commercio", 3», sala 322.

(Q 53008) 92

Manicure
¦jTfAXIOUI.E

Mme. Ivonnt —• Rua
Oeroos, 5» andar, apnrt. 50. Tel. 23-P167
(Cattete). (Q 24172) 93

PEDICURE
Margarida de Almeida

Profissional L. Carioca 15 — 1» —
Tel. 22.1117. (0 21659)

Encaizotamento de
MOVEÍS-rm5a^ae-ii
Prego módico. — CaUota-
ria Brasil •— Rua Gal. Câmara,313. Tel. 43-4333. A' domicilio.

(Q 24128)

COQUELUCHE -
TOSSE CANINA

Empreguei eis .meus filhos, com optfmo resultado, o ESPECIFICO CON»TRA A COQUELUCHE do pharmaceu»tico Servulo Genofre. Tenho o praaerile enviar expontanúraente esta attes-tado ao illustre autor do útil o agrada»vel medicamento, Santos, 18 de novem»oro de 1901. Dr. Custodio Guimarães.Medico clinico cm Santos, em todas aadrogaria». (Q 21539)

75) FOLHETIM DO "CORREIO DA MANHÃ"

1 FUI HS MIIK
MARIE LE MIME

Ella reconhece que sorla ab-
sm-do ordenar a menina Josse-
Hn que nao quisesse sabr.r mais
á*quella família, Bemadette hão
ocoulla as visitas que faz d se-
nhora de Ia Crolx-Hougue, nem"ts suas compras na loja do mo-
ilas ca menina Brnaiilt. B se
Murtlgue evita falar-lhe das pes-soas que, porventura, ella possaIfi* encontrado, ô porque reco-
nheco não havei- motivo para as
nrohiblçües que lhe fizera ou-
Hora.

— Os factos são bem evldèn-
l?3... — murmura o fidalgo, com
os cabellos brancos humldos desuor.

Amso podei-fl, estar absoluta-
mente seguro de não os ter intejr-
fretado erradamente? Não ê

fallivcl toda a convicção liuma-
tia ? Não tom havido espantosos
erros judiciários, praticados por
uma opinião antecipada e rlgoro-
samento Impavciae», baseados em
factos que pai'eciam de uma ver-
dade flagtante, - Incontestável 1

Não poderia elle, ter errado
tambem, elle que se tornara juiz
da sua própria causa, alaneea-lo
pela sua, dor cruclante, sentindo
ft morte dentro da sua alma, «
requelmados 03 olhos por lagrl-
mos de sangue T

Os factos eram os mesmos pa-
m toda a gente, mas nem todos
os julgavam da mesma maneira.
Assim, para Barnadette e mais ai-
gumas pessoas Antonlo «stavá
innocente í

"B" por opinião antecipada" —
dizia outrora Martigue.

Agora, elle não ousaria afflr-
mar que, por espirito de religião,
o senso moral e a Intelllgéncia de
alguém pudessem1 ficar cegos a
tal ponto.

Os factos... IS so mais tarde,
lllumlnados pot* uma nova lus,
elles se mostrassem na evidencia
de uma explicação em absoluto
dlfferente ? Se, por uma surpresa
do futuro, áquella opinião geral-
mente admlttlda, áquella terrível
aceusação que viera manchar o
nome de Le Valller e desencadear
no espirito de Martigue a horri-
vel tormenta em que sossosbrava
a sua alma e a sua vida... se
todo esse passado maldito de sof.
frimento atros, de miséria o de
vergonha fosse varrido e dlsp.rso
por uma rajada redemptora? Ah!
de onde quer que viesse, elle
abençoaria essa rajada bemdicta,
que tão vehementemente deseja...

Xavier Martigue, levahtft.se!
cambalèanto... Não; nãò: isso de
modo nenhum... No seu espirito
Perturbado, chocam-se violenta-
mente, em desordenado conflicto,
osidesejoe ar • sentimentos : mals:
contrários... elle chama essa vi.

são libertadora, e tenta afugen-
tal-a... elle quer vel-a, e receia
encaral-a... elle recua, treme,,.

Affluem-lhe aos lábios palavras
que resumem o segredo de mui-
tas anomalias na sua maneira de
proceder e de multas lutas • no
mais- recôndito da sua alma. E
continua murtmirando:

— E se, porventura, elln não
fosse o culpado ?,,. Que seria eu
nesse caso ?

XXV

Tinham a.ubaio as vésperas.
Os últimos fieis saíram da egre-
Ja â hora em que, pelo interior
daa naves, as sombras do fim d*l
tarde se vinham condensando len-
tamente, apezar de lã fora o sol
dardejar ainda os seus reflexos
de ouro, do um tom afogueado.

Na capella múi', entre os Iyrios
dispostos nos degrâos do altar,
Suzanna esta de joelhos.

Sob ò cíó azul recamãdo de es.
tri-llas, a Imagem da Virgem pa-
rece suspensa, e sobresae num
suavíssimo ¦ .relevo, das llnha_
mais puras.

-Suzanna, porím,'nada vê. fião
se sabe mes.njo »o reaa, pojs cs

FAZENDA MIXTA
Vende-ae uma optitnameate montada,cont 1.000 alqueires, preparada paraexploração agrícola o pastoril em largaescala, no Estado de Silo Paulo, a 7horas de trem ou de automóvel, destacapital. Trata-se dlrectamente peloT. 27-7492, peta manhã ou i noite.

¦¦ (O 21987)

Apartamento de luxo
(Copacabana)

Aluga-se o da rua Francisca Octaviano
n" 16, apart, 5_; aluguel Rs. 1:600(000,
contrato por doii annos e fi.idor idôneo,
Pôde aer visto a qualquer hora. Trata-
se no Banco de Credito Mercantil, i rua
da Quitanda ns. 71|75. (Q 25067)

SENHORITA
Quereis ter vossas luvas, boi-

sas » sapatos novos? Mande-òs
tingir na Av. Passos, 27-1» andar.

ATELIER aUIOMAR
'.'...>': - 

«3 24107)

Terrenos — Itaipava
Vendem-se optimos terrenos, Junto iestação de Itaipava, tratar na casa bàn-caria Abelardo d» laraare, á rua SãoBento 10 — Rio. (Q 21638)'¦•¦**•*¦*¦•*¦*'* •»•»•»¦ •*i,*-'-'**_%vvu'»*ruvuv\jvvuTj\A

MISTURE E MANDE
"%

696-24 38».21

724- 6 105- 2
Surpresa 14025

RECEITAS DEVOLVIDAS
, Foram devolvidas hontem as

receitas ns.: T.809 — 0.648 — 8.033
8.845 — 4.013 — 6S3 — 73fl.
^¦*-***^AA*****A'*-**->*WÍ***V<*-»V»*»-l^*. i»W«%A#Mh~onstant.no

3075
6248
0491 ?;]
2445
2259
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G
seus lábios estilo quietos, cerra,
dos. Com os dedos enclavlnha-
dós sobre a fronte, mostra, na
sua attitude, uma extrema fadl-
ga, um profundo abatimento...

Alguém toca-lhe no hombro.
Ella ergue uns elhoa esgazeartn»,
e recua, ao ver e delicioso rosto
que lhe surge através da penum-
bra,

Que tens Suzanna. 7 — per.
gunta Bemadette assustada, —
Tua m5e ?

Jâ. deves saber! Tudo «or-
reu bem, graças a Deus. Espe-
ram trasel-a daqui por uns quln-
ze dias.

Oh! que medo eu tive quan.
do te vi assim 7,... .

B,.. pegando-Ihe pela mio, eon-
duzlu-a para, fOra da egreja. A
menina L» Valller deixava-se le.
var, como que inconscientemente,
e nos seus movimentos tinha a
rigidez de uma automata ou de
uma spmnambula.

Que medo eu tive' quando te
vi. assim! — repetiu a menina
Josselin, atravessando o ceml
terlo,

. ¦— 
^iveete? 

; •
'Tu ii56 «abes o teu aspecto,

elaha, pob« amiga. Parece «ue

tu 6 que foste operada... p' ver.
dade que pai-a ti estes dlâs teem
íldode uma horrorosa tortura, •
será, preciso algum tempo para
esta felicidade te nSo parecer um
sonho I

Eu senti bem as tuas angustias
a tua cruel ancledade...

Ah! a minha alegria quando
ft senhora de Ia Croix-Hougue
me disse: "Estâ salvai" Mas
porque n5o procuraste ver-me
mais cedo ? Ante-hontem espera,
va por ti em casa da nossa ami-
ga, Porque motivo nao foste lá. 7—. Porque n&o queria sujeitar-
me a dissabores 1 • •

Bemadette meneou brandamen-
te a, cabeça. . ;;O meu tutor estft mtjtto
mudado... pelo menos, para com-
mlgo. !

. — Oxalá n5o estejas enga.
nada... ,

E procurava desviar-se delis,
retirando as mãos, como se estl-
vesse constrangida na sua pre-senta. Bemadette fltou-a por um
instante, com doloroso espanto, e
perguntou de súbito, < multo an-
ciada,' .;..,'

Que significa- e'á'_l triezi ?
Ha»te algum mal!

—- Nãol tu sfl me tens feito
bem... Eu tenho por ti o maioi'
affecto, sinto por ti a maior gra.
tidão... E' como se fosses ml-
nha Irmã... posso fazer.te o Ju-
ramento mais sagrado — accen-
tuou' Suzanna, com unia espécie
de' sombria exaltação. — Agora,
suppllco-te: deixa-me .retirar.

_— Não! assim, nesse estado,
não consentirei que. vas embora— d)sse Bemadette, com a inti-
matlva a que. lhe dava direito a
aua amizade p^ir Suzanna. Se um
dever. Imperioso te nâo prohlbe
de falar, has de dizer-me o que
significa essa tua attitude, esse
teuestado I Tu desorlentas-me,
íssustaa-me... Pois ô li possível,
Suzanna 7 Então escreves-me
uma carta tão affllctiva, tão re-
passada de amargura, e queres
fugir de mim 7 Tua mãe o_ta sal.
va, maa ainda ha pouco, a Julgar
pelo teu semblante, parecia...• —• Tens razão: eu sou cobarde,
sou üma mise.avel... Despreza,
me, se qulzeres,. mas calà-te, peloamor de Deus !

Encostada ao muro do cemlte-
rio, Suza-ina purtava nervosa,
mente pela ponta do véo que lhe
cobria o »sto. Pelo olhar inquiri.

to perpassava-lhe um clarão fe-
l*rJl. Ninguém seria capaz de re-
conhecer naquella criatura de as-
pecto tão mortlficado a gentil cos.
tu.elra que, tão elegante e tão
altiva, costumava passar por en-
tre a multidão.

Desde a.scena do pharol, Su-
zanna já. não vive. Os transes
horríveis qua soffreu por causa
da mãe acabaram de annlquillar
toda a sua energia.

O segredo occutto por ella no
seu intimo acabrunha-a, tortu-
ra-a, enlouqueco-a.

— Suzanna, olha ao menos pararpim !.. .
Mas ella não ousa, não pôdefazel-o. Ella confiou demasiado

nas forças da sua alma .valorosa,e o seu pobre coração sente-se de
repente vencido pelo desanimo.
Sente uma necessidade absoluta,
Impérloàa, de amparo, de carinho
de_ se refugiar num peito amigo.
Não, não: ella não quer revelar
o seu segredo. Jlas parece-lhe
que em volta delia tudo vacllla e
lhe foge da vlsta. Sònte-se suf-
Cocada, presa de um estontea-
mento.' Lutando energicamente contra
uma dessas crisea. tanto mais.

violentas quanto mais súbitas e'
taras que «obrevêmnos casos ex.
tremos, ella ouviu Bemadette dl.
ter-lhe, como em um sonho:

Acompanha-mo.
' E ella seguiu-a, Inconsciente-

mente, vendo apenas a orla do
vestido branco ft ondular, seme-
lhante a uma onda, per sobre á
relva, por cima da areia e dós
selxos.

—- Senta-te.
Ella deixa-se cair no sitio que

Bemadette lhe Indicou, ao fundo
dum pequeno circo rochoso, es-
abrigado por um masslço do ta.
marguelras, que começavam a
polvilhàr-so de flores cOr de rosa-
Não corre a mais levo aragém;
nas cavidades da rocha as. poças
de-água estão de tal modo tran-'
qulllas, que, na sua Immobllldade,
as comas arruivadas dos sargnços
parecem fixas a lâminas de crys-
tal. , Então, minha amiguinhá, a
tua Bêrnadete não te pôde valer
em coisa nenhuma?

-— Nfiú, èm coisa nenhuma —
responde Suzanna, cerrando im.
mediatamertte os lábios e corden,
do-os até fazer sangue. '

Continua.
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Commercio - Cambio - Finanças - Movimento da Bolsa
CAMBIO

MERCADO LIVRE
A' VISTA

Hontem, «asso mercado funecionou com
es ba-acoa estrangeiros onerando nas se*
gulntes condições:

NA ABERTURA
Sacando a libra. da*. 7483S00 a
Sacando dollar do.. lr,S01!(l a«
Comprando lllara do. 748200 a
Comprando dollar dc. HSUOO a

FosJs&o: frouxo.
DUltANTE O DIA

Sacando aa lllara a.. —
Sacando o dollar —
Comprando libra a.. •—
Comprando dollnr a. —

Posição: fraacia.
NO FECHAMENTO

Sacando libra de... 75(000 a
Sacando dollar do.. 15S050 a
Sacando franco a,...
Comprando libra. a..
Comprando dollar a.

FoalsSo: frouxa,

7,-ísooo
l.-.SUÕU
74S.'aO«J
HajíJdU

758000
1,-«(05U
74(500
14S03U

75*200
138100

(364
748700
14-5070

O Banco do Braall comproo onro fino
nas quantidades seguintes:

ÜramtW
Hontem. ...... -1.080,103
Do dia 10. .... , 204.144,704

At6 o dia 11.

TAXAS DE TABELLAS
Londres. • • « • •
Nota Tork. . . .
II a r o o a IBegUtcr*

mark). , , , .
II ar coi (verrech*

nungamark) . . ,
Hirem (Helena.

mark). . . • .
Franco trancei, , .
Franco sulsso . » •
Peso argentino. • ¦_
I*l*a
Peso uruguayo. , .
Pesetas. . , , ¦» .
I*el. . . . . -. .
Zloty 
len (Japão) . . ..
Shilllng austríaco. .
Cordas slovaquias. .
Escudos . . , . .
Corda dlbamarquezu.
Coroa sueca. , , •
Bélgica (ouro). . .
Bélgica (papel) a •
Peso cblleno, • ¦ .
Floria. . , . « .

¦Librai» *•-¦¦?¦
Dollar. .*,,,,
Francos ......

CAB
Libras. « . . . .
Dollar. ..,,„.
Francos • . . - ,

A' Tista
748800 a 758000
1ÕSU20 a 15SO30

—' 4(000

— ejooo
68050 68*070
85114 $56,'a

38450 118460
48550 48570

*- 8780
88730 88870

180UU
(100
28050
48380

2SR50 ÜSSOO
8525 aa 8520
8084 8005

88-140 38300
3Sano 38870
25530 28540
$500 $508

. . - 208.174,880

OURO AMOEDADO
O Banco do Brasil, adquira as moedas

abaixo mencionadas pelo aeu peso legal
nos valores auproxlmadoa seguintes:
-"Hl--  1228277
£°ll»r  251177
Franco;  -. 48848

O desgasta daa moedas que faria mol-
to t tomado em multa conta t aó na
occaslio da compra poda ser avalia-lo
ao referido estabelecimento bancário.

MERCADO DE MOEDAS

. 88285 88310
A 80 d/s

748700 748900
148000 15802U

S501 $563
J
718000 758100
158050 158080

$567 $508

MERCADO OFFICIAL
O Banco do Urasll atflxou, bontem.

tara a acquislção de letras de cobertura
ia taxas seguintes:.

A 80 d/f
Londres. « . . . — 508480

A* elsta
.Londres. . . _ , 563530
Paris ...... $423
Mova rork, ... 118350
Italla 8503
Hollanda ..... 8(3.10
Bespanba. .... —
Portugal ..... $083
Allemanha , . • 3S50U
Suisss 28505
Buenoa Aires ... 38423
Montevidéo . . . 68250
Bélgica i$oio

OABO
laondrea ..... 568680
Mova tork .... 111880

O Banco do Braall nara Tenda ao
mercado officlal nilo afiliou tabeliã.

Pautas
Escudos. . . , M .
l'es ouruguajo. . .
Ura» ......
Franco francos . .
Franco sulsso . . .
Franco belga , . ,
Guldens (Hollanda)' .
Kroners (Noruega) ,
Kroners (Suécia). ,
Kroner IDinamarca).
Dollar americano, .
Dollar canadense • •
len (JapJo) . . ,
Marcos ...«*,,
Mareoa (prata) , ,'VarAa Tcbeco Slova*

qula. . . . . .
Sbllliaas austríaco, .
Lei (Humanlu). , ,
Dlnar (Servia), , ,
Marco (Finlândia) .
Hungria (penso). .
Zloti 11'otnnla) . .
Peso boliviano. . ,
l'eso cblleno. . . .
Peso argentino
pel)

Libras (Perdi . .
Libras (Inglaterra)

(pa*

Ten d.
$400
$695
88700
$730
8580

88430
$520
8$30O
88600
8$800
88800
15$1G0
148800
48X00
38000
48500

$480
28100
$006
$280
1850

28700
$600
$800

48520
868000
758600

Comp.
$300
$680
88500- $700
$570

383110
$400
8$000
3$auo
38600
.1(000

148800
14$500
4$500
38200
4$000

4
$450
28600
$070
$280
$380

28500
$500
$500

48430
358000
758000

SERVIÇO AÉREO
ENTRADAS E SAH1DAS

Procedência
Bolivla-M. Grosso
Santiago (Uliile).

Porto Alegre ...
Belém •• ••••••••••••••••Europa -f
¦ •• • • •••••• •••••»*

sàiitlâgó' (ChlK)'*
Porto Alegre ...

Collvia-M. GroHsò
Santiago (Chile).

Porto Alegre ...
Belém

Europa

Santiago (Chile).

Porto Alegre ..'.

Bollvla-M. Orossò
Santiago (Chile).

Porto Alegre ...
Belém ,.
• t* eVo «too t • •••••••Europa 

Santiago (Chile),

MEZ DE AGOSTO

Ch. AvlSes dai
12 Condor ,.,,
12 Condor ,.,

Condor  - -
Condor-Lafthan.n

13 Condor 
13 Condor

Condor
IS Condor-Lnfthanaa

Condor .'.
•*-• Condor i..•••••••
IB Condor 
Condor

18 Condor
Condor

10 Condor
19 Condor 
Condor

Condor-Lnfthanaa
20 Condor 
20 Condor 

Condor
22 Condor-Lnfthanaa
Condor

Condor ..,.,....,,
23 Condor 
Condor «*•••••. vi Vi

25 Condor 
Condor

28 Condor 
26 Condor 

Condor
Condor-Loftkan.a

27 Condor ,
27 Condor 
Condor 

20 Condor-Lnfthanaa
Condor ...........

Condor .,
80 Condor ..........

Condor ..,

Sh.

 12
.... 12

Deatlno

Porto Alegre
Europa

.... 14 Belém
• t •• —**>

15
..... 15

18
18

M. Grosso-aBolIvla
Santiago (Chile)

Porto Alegre

Santiago 
' 
(Chile)'

Porto Alegre
Europa

21 Belém'

22
22

23

25

M. Grosso-Bollvla
Santiago (Chile)

Porto Alegre

Santiago 
' 
(Chile)'

.... 26

.... 26
Porto Alegre
Europa

28 Belém

29
29

M. Grosso-Bollvla
Santiago (Chile)

30 Porto Alegre

GAMARA SYNDICAL DA
BOLSA DO RIO DE

JANEIRO

O Banco do Ura Bll operou no mercado
livre, ia saegulntcs tansa

A 80 d/t
Londrea ..... _

JA* flsta
. 748100 a 748770

— 15(000
S|Londre». . ¦ m .Nova York ...Paris . . . » ..
.' Hollanda . . . .AUemanha. • « •Portugal « . . .Italla
¦ Suissa •«#«••" BélgicaBuenos Aires . • «
1 Montevldeo . • •

$565
8527(1
6$000
$680
S8U0

38445
2$.-,25
485511
S$780

COMPRA DE OURO
¦.Hontem, o Banco do Brasil afflion

para a compra de onro tino 1.000 por
1.O00 o preço ds 168700 por gramma.

Dia 10
PBA0AS officlal

Londrea 578371
Paris _
Italla $505
Allemanba (Betcba*
mark) —

alleaiiaaaaaa (Be Ise*
mark) —

âlleiiianlia (Verrech*
mangaaaiaark) . . 35551

sjleiaiauba ((Jaaters-
tuet-ungsmark) , —

Portugal . . . A —
Suissa. ....'. —
Bélgica (ouro)... ,'—
Bélgica (papel) . —
Tclieco Slovaqula, —
Bespanba —
Nova York. . . 11$350
Suécia. . . * . —
Noruega. . . „ —
Montuv.dflo. , . . . —
Dinamarca . • . —
Buenos Alrea (peso

papel). . , « .. —
Hollanda. .-*»'*. —
Yaago Slavla . , —
Japão (yen) ... —
Canadá. ..**.. —
Polônia —
Rumanla. «, • . «. —
Áustria • k ,v •
Chile

Llfre
748817

$585
$70»

08044

38073

5$000

38082
8680

U$450
í?533

$525

15$002

8$727
38430

4$560
88280

4$378

Procedência
i.

>••••••• •*•§••••¦•¦

•••••••••••••••a*

Bello Horizonte.
Fortaleza

Bello Horizonte.
Buenos Aires ..
Fortaleza 
Estados Unidos

(e Acre) ....
Porlo Alegre ..
Bello Horizonte.

Ch. AvISea dat Snh.
ít Pan Amerlcnn Airways 12
lí. Pan American Aliwara 12
VI Panalr  —
«I Pannir  —
12 Panalr -.'-,,
12 Panalr 

Panalr  13
Panalr  14

14 Panalr  14

Destino
Buenos Aires
Belem-E. Unidos

I.lbrns esterlinas
Dollnr americano
Escudos 
Franco francez ..
Teso argentino ••
Rclchsmark . ...
Zloty 
Florlm 
Ura 
Peno uruguayo ..
Coroa alovaqula .

«MOEDAS

Dia 10

2$845

758216
18811'

$708
$500

48521
48288
iSno:
88300
$742

88600
$600

RESUMO DO MERCADO DE CAMBIO
EM SANTOS

8ANTOSTÍl. 7r7\r'. ¦- . ¦ . w
A's 11 boraa da manbl o Banco oào- Brasil compram.' a libra «a 082580

« e dollar a 118360. , - ¦' ¦ ¦ ,f

Câmbios estrangeiros
LONDRES, 11,

WNiauiss siNova Tork t rlsta por I..Oenoia a rlsta por 
--* Paris 4 flsta oor t.......
-" Lisboa i ftsts por 
¦* Berlim á flsta por ¦¦* Amsterdam 1 flsta por I.,11 Berna â flsta por •• Bruiellas 1 flsta por (..

Barcelona (Nominal) 
LONDHES, 10.
Kecbataieaito a

laONUItlSS sINora Tork à flsta por í*.Qenon t flsta por Parla à flsta por 
.* Lisboa é flsta oor (......¦ 
J 

'• Berlim i flsta por !.....
¦¦ aa Amsterdam i ilsta por (.,Berna â flsta por Brniellas â flsta por (..

Barcelona (Nominal) 
LONDRES, 10.
Fechamento:

lONlallES s,St«ackbolmo 4 rlsta por f..Oslo i flsta por nopenhaiais 4 flsta por I.
NOVA roílK, 10..
Fecbnmerjto:

V. YOBK sILondrea, tel., por Parle, tèl., por ¦¦ ' Genofa. tel., por •" Madrld. tel., por 
Amsterdam, tel.. por ri...
Berna. tel.. por 
Braiiellaa, tel., por 
Berlim, tel., oor- 

NOVA T0RK, 11.
Anerturat

K. VDUK siUnalrt*», tel., por ,.• * 
. Perts, tel,, por 

;*-.., Genofa. tel., por Madrld. tel.. por Anasterdam. tel.. por ri...Berna. tel.. por IPBruiellaa, tel., por T..„.
„.„.- K"Um' ,«l" *» **
PARIS, 11.
Fec-tiHineotdi

Paru «iNova Tork a flsta por "oi-l» all-«)na*rea 4 flsta por 
rarl* iiltaail» t «at.tai poi 100 

BUENOS AIRES. 11.
Fecho niptitti • t_

BUUNiiS jllilis ,„,,r, a^andres taxa te-
leffrapblcn. pot C:

Taia de veada •••••••
Taxa de compra....

UONTIEVIIiêii loiare Undies. taxa tela.
legraplilcs por $ onrot

Tais de renda
Taia d»» rviniDra

llòjè
$ 4.08.07
94.65
F. 132.81
Esc. 110,18
M. 12.38 3|8
Fl. 9.03 3|4
F. 21.60 114
B. 29.50 3 4
P. 97.00

Boje
$ 4.98.44
L. 04.70
F. 132.84
Esc. 110.18'
SI. 12.38 3|4
Fl. 9.03 3|4
V. 21.70 112
B. 20.60 12
P. 07.00

Hoje
Kr. 10.40
Kr. 19.90
Kr. 22.40

noje
$ 4.9S.7|I6
c 3.75 3)8
C 8.26 1|4
Nüo cotado '
c 55.14
e 22.97
c 16.83 3|4
c -10.23

lioje
$ 4.08 1|4
c 3.75.00
c S 26 1|4
Nilo cotado
c 55.14;
c 22.08
0 16.83 1|2
c 40.23

Roje
F. 26.65
F. 132:85
F. 140.30

Hoje

(6.00
15.00

Anterior
$ 4.98.62
L. 84.78
F. 182.81
Esc. 110.18
JI. 12.30 1|2
Fl. 9.04 318
F. 21.70 34
B. 29.62 1 f
1', 97,00

Anterior
$ 4.98.62
!,. 94.73
F. 132.81
Esc. 110.18

M. 12.89 112
Fl. 9.04 318
F. 21.70 3 4
B. 29.02 14
P. 07.00

Anterior
Kr. 19.40
Ke. 19.90
Kr. 22.40

Anterior
$ 4.98 7|8
c 3.75 518
e 6.2H l|4
Nfio cota ilr
<! 55,15 118
c 22.97 '

c 10.84
c 40.25

Anterior
% 4.08 7116
c 3.75 3|8

c 5.28 1|4
NSo cotado
c 55.14
o 22.07

C 16.83 3|4
c 40.23

Anterior
F. 26.63
F. 132.82
F. 140.1?

Anterior

P 16 00
P 15 00

d 38.10
d 39.M

d 38.18
d 39.81

Tetegramma financial
LONDRES, 11.

l-AXAS Db UESROMTOl
Do Banco ds Inglaterra „,„
Do Banco ds'Tranca..'..;
Do Banco da Italla...,..,.
Do Banco ds Bespanba ••••••.•••
Do Bana» ds allemanba
Ba Londres, tres metes
Dn Nora tork, tres metes»

taxa de *omprs
Taxa da renda
OAMBIOa

Londres — Sobre Brniellas * flsta nor 4
Oenora — 8obre Londre» 4 rlsta por 1
SadrlC — Sobre lx>ndr« 4 flsta por i
Oenora - Saalarr Paria I flaU p, 100 m
Lisboa ¦ — 8nhn> Uaadret 1 flsts por 11

Vaxs ds nnda
Pata <*• «omnr*

Boje

a.«
4 f.
4 Vi %
4 %
4 %
"132 ¦»

TIH *
112 «

29.60 112
94.72

L. 71.85

Esc. 110.20
Esc 110 00

Aa terlor

2 *
4 %« tt *• «
4 «
17|32 «

.116 %
113 «

F. 29.62 Ia]4
L, 94.80

L. 71.35

Esc. 110.20
Esc. 110.(aO

Stock Exchange de Londres
Titulos brasileiros

LONDIIES, 11.
FEUMIAKS'

Fondlng. A «a
Noto Fundlas, 1914.
Famdtne de 1931. 8 <_. 40 annos 'B'..
Convernrfn. lUtlt. 4 «...•.
Banor««tlm«> «Ip 1918 8 

KSTAMIliKS:
nntrtf-t. Pfiiinrnj r> *%.
Rio de Janeiro, 1027, 7 
Mm nni i»y- ^ ., ;
Pará 5 <7.

Titulos diversos
OU» ai ti fauii idid «Treebolo Lano

iPref.l .'.
UfluK or .rfintlnD * Suiilli America. Md
Braarlálaaaa l'rs,*ll.,n l.lcbl i Powei Co..

I*td 
H"iM|tnr «Vtif-fini define» ? Klnft.iCP fl»)..
Cnlilrs .1 Wlreleiis, Ltd. (Oraliaanrlas)...
Oconn Conl St Wilson I.tal.......
ImWrmi Uli*-iiih*a indiihiriav» Ltd. ...

aova f-mli>ti.1o ferm l)eh 11)36...
I.loral-s Uank. l.td CA' Sbares)
Rln de Jnna*lraa Oltj Imp i'o. Ltd
Itlo Floair llllli 4 «irnniarlei l.td
I>na>al«llnn Kallaraaj l'-0., l.td B l|2 <S.
Balo Panlo Hsllaaar i'o.. l.td
tteitaro Ttlriiaat Uo., Ltd., 4 ft. Deb.

«too» 

COMPRAUOBES
Hoje Anterior
3 p H p m
99.15.0 99.10.0
82.15.0 83.10.0
73.10.0 73.15.0
23.10.0 23.10.0
28.5.0 28.5.0

35.0.0
26.0.0
14.0.0
0.0.0

50.0.0.
G.2.6

28.00
0.1.7 1|2
85.7.0
0.18.1 1|2

35.0.0
25.10.0
1:1.0.0
0.0.0

50.0.0
0.2.6

28.12
0.1.7
S5.17.6
0.18.1 112

Estados Unidos
Buenos Aires ..
Porto Alegre ..
Bahia 
Bello Horizonte,
Fortaleza ......

Bello Horizonte.
Buenos Aires ..
Fortaleza ......
Estados Unidos

(e Acre) ....
Porto Alegre ..
Bello Horizonte.

Estados Unidos
Buenos Aires ..
Porto Alegro ..
Bahia 
Bello Horizonte.
Fortaleza 

Bello Horizonte;
Buenos Aires ..
Fortaleza 
Estados Unidos

(e Acre) ....
Porto Alegre ..
Bello Horizonte;

14 Fanair  14
14 Pan American Xlrtrara 15
14 Panalr  _

15 Pan American Alrno*i —
IS Pannir  i«
18 Panalr ,.,,. 10

Panalr  17
Paná|r  18

18 Pan American Alrnays 19
18 Pan American Airirars 19
18 Panalr —
18 Pnnulr —
19 Panalr 
19 Pannir
•—Panalr  <ío

Panalr ai
21 Panalr  21
21 Pan American Alrnars 22
21 Panalr  —

12 Bello Horizonte

Fortaleza
Porto Alegre
Bello Horizonte
Belem-E. Unidos

Buenos Aires
Bahia
Bello Horizonto
Porto Alegre
Fortaleza
Buenos Aires
Belem-E. Unidos

19 Bello Horizonte

Fortaleza
Porto Alegre
Bello Horizonto
Belem-E. Unidos

22 Pan American Alrtrars
2 .Panalr
28) Panalr

Panalr 
Panalr ...;

25 Pan American Alrrraxa
25 Pan American Alrwars
25 Panalr 
25 Panalr ¦*ta Pannir 
26 Panalr 

Panalr
Panalr 

28 Panalr 
28 Pan American Alrirar*
28 Panalr 

23
23
23
24
25
20
20

29 Pan American Alrwara 80
29 Panalr  30
31 Panalr  31

Procedência Ch.
Chile Europa 
Chile ,,..\Europa 

Chile 
Europa 

AvISea dat
18 Air France
17 Air France
22 Air France

24 Air France ,
29 Air France ,
31 Air France ,

Sah.
.. 15
.. 18
.. 22
.. 25

Buenos Aires
Bahia
Bello Horizonte
Porto Alegre
Fortaleza
Buenos Aires
Belem-E, Unidos

Bello Horizonte•
Fortaleza
Porto Alegre
Bello Horizonte
Belem-E. Unidos

Buenos Aires
Bahia
Bello Horizonte

Destino
Europa
Chile
Europa
Chile
Europa
Chile

CIA. SUD ATLANTIQUE
E CHARGEURS REUNIS

GR0IX
Sairá em 21 agosto, BAHIA,

PERNAMBUCO, DAKAR,
CASA BLANCA, BORDEAVX,

e HAVRE.
Agentes Oeraesi

11-13 — AV. RIO BRANCO
Tel. 23-1908

(XXX)

Hoje Anterior

198475
198425
19$475
19$375
19S200
19$176
19$176
19$175
198175

19$475
198425
19$475
198375
19S200
19$175
19S175
1»$175
198175

saccas: anterior,

boje, calmo; as-

Hoje Anterior

Janeiro . . . 168900 16$800 —
Vendai: 1.500 aaccaa.
Merendo, calmo.

SANTOS, 11.
<3ontrato "B" — Tj.

po fi. duro.
Abertura
Para entrega em

Agosto
Setembro ....
Outubro. . . . .
Novembro , . , .
Dezembro ....
Jaa nelro
Fevereiro ....
Marco ......
Abril

Vendas: boje, 1.000
2.500 HaccíiB.

Estado do mercado:
terlor, calmo.

SANTOS, 11.
Contrato "B" — Ty.

po fi, molle.
Feohamtmto
Para entrega em:

Agosto. . . , ; ,
Setembro
Outubro. .•*.,,
Novembro • • • • ,
Dezembro .*>*,..
sTaoelro. • . • , .
Ferereiro . • . , ,
Mnr^o . . t. * . .
Abril

«Gritado do mercado:
terlor. calmo.

Vendas: hoje, 1.000
2.500 saecns.

SANTOS, 11.
Contrato "A* — Tj*

oo 4. molle.
Abertura
Para entrega' em:

Aiíosto
•Setembro
Outubro
Novembro . * . . ,
Dezembro ••••«,
Janeiro. . . . , ,
Fevereiro • • . . .
Marco
Abril

Estado do mercado: boje, colmo;'an*
terlor, calmo.

Vendas: hoje, 600 saccas; anterior,
7.000 saccas.

198475
19$425
108475
198375
19$200
19$176
198175
108176
198175

19S476
19S425
19S476
19$375
19S200
198175
198175
198175
198175

boje, calmo; an*

aaccas; anterior,

Hoje Anterior

238100
23$350
23$)25
23S075
23$000
228875
22$850
228700
128700

23$100
288300
288125
238075
238000
228875
228850
228700
22$700

SANTOS, 11.
Contrato "A" — T>

po 4, molle.
Fechamento
Para entrega em:

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro . . , *, ,
Dezembro .**.«, , .
Janeiro. • • • • .
Fevereiro .....
Marco ......
Abril

Estado do mercado:
terlor, calmo.

Hoje Anterior

238500
238350
288125
288075
238000
228875
228850
228700-
22$700

23$500
23$350
23$125
23$075
23S000
228875
228880
228700
228700

boje, calmo; an*

ÉMiMIiHHIIHJil

PREMIADA HOmtl
nr-£62+ serie ÍZ*

vendida twJUe
__.t**T__y^•¦'-•-¦•-¦ -¦ V-Y'*lYv^jSlxffSÇSSJSkv I
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CASAS BANCARIAS:
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imp, Htu.dt£c0iumla fitía.
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Jb-~tWtea\6(ía\%pu&re
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Exportação:
Para portos de San-

tos. ..... —
Existencls, hoje. . 834,000

NOVA IOEK, 10.

Hoje
Fechamo n to

Assucar para entrega
em setembro. . . S.56

Assucar para entrega
can Janeiro . . . 2.41 '

Assucar para entrega
em marco .... 2.40

Assacar para entrega
em maio .... 2.43
Mercado, estarei.
Dendê o fechamento anterior,

dal de 2 pontos.

Saccas de 60 kllos

NOVA YOBK, 11.

Vendaa: hoje, 2.000 saccas;
7.000 saccas.

anterior, NOVA TORK, 11.

SANTOS, 11,
Estado do mercado: boje, calmo; an*

terior, calmo; mesmo dia no anuo pas*
sado, estável.

N. 4, disponível por 10 kiloa*. boje
22$500; anterior, 228500; mesmo dia
no anno passado, 18$."00.

Entradas: boje, 21.210 saccas; ante-
rior, 21.917 saccas; mesmo dia no anno
18.350 saccos.

Embarques: hoje, 19.068 saccas; an*
terlor, 14.876 saccas; mesmo dia no an-
no passado, 80.150 saccas.

Existência de bontem, por embarque:
2.100.004 saccas; anterior, 2.005.802
saccas; mesmo dia no anno passado,
2.012.891 saccas.
Saldas: Saccaa

Tara a Europa 3.532
Para os Estados Unidos  27.888

Total. 31.420

S. PAULO, 11.

. Entradas:

Em Jnndlabj, pela Ea*
trada Paulista. . .

Em S. Paulo, pela Es*
trada Sorocabana . .

Total

NOVA TOKK, 11.

Hoja Anterior

Bacca* Saccat

10.000 15.000

46.000 9.000

56.000 24.000

Hoje Fechamen*
to anteriorAbertura

Contratos do Alo
Café para entrega em

setembro ....
Cafí para entrega em

dezembro ....
Café para entrega em

marco .....
OM para entrega em

maio . . . . .
Estado do mercado

anterior, estável.
. Desde o fechamento anterior,' balia de

2 a 6 pontos.

6.92

6.60

6.58
hoje,

6.94

6.64

6.59
apatbtco;

Titulos estrangeiros
(.on. de Oaerra Britannlco, 8 1|3

t.2T|4. ...,;;«innsola. t llí «ti... 100.5.0 .
74.12.6

Í00.8.0.
74.15.0<a> GARANTIA INDUSTRIAL PAULISTA

— FUNDADA EM 1924 —
SEGUROS CONTRA

AOOIDENTES DO TRABALHO
Slo José 83/8S — 4." (Ed. Candelária)

Tel. 22-1033 — RIÓ DB JANEIRO
(xxx)

CAFE
Blo de Janeiro, 11 de agosto de 1937,
Movimento do dia 10:

ESTATÍSTICA
Bntradaê Saccat
Pela Leopoldlna:

Do Blo ' 1.145
Dc Mina  3.524' .

1.269
142

1.038

Pela Marítima:
Do Blo
Do São Paulo ...
Dc Minas

Cabotagem l
Do Minas 

Reíul. Flumlnens.
(Blo)

Beanlador Es. Ml*
naa Geraes ....

Reunia dur Espirito
Santo .'.

Total

lalem o anno passado
Donde 1 do mez...,,,
Mídia . . .'
Desde 1 de Julho..,,..,',..
Média . . 
Desde I de lulho do anno

passado ,',..'
(Mt- retirado ..do stock dei-

de 1 de julbo
EMBARQUES

Europa ...... .—
America do Norte. —
Afia ~i
America do Sul. . 2.208
Afrlcai ..... —
Oattotagem. ... — ,

Total .... 2.200

Idem o; anno passado  .

1.411

1.831

7.911

- 7.448
60.069
6.006

160.647
3.918

233.700

2 391

Desde 1 do. mes ,.
Desde 1 de Julbo,,
Idem o anno passado ,.
Stock ora 9 do corrente.
Consumo do dia 10 
Oafá doado 
Café para propaganda 
Café de bonlflcagfio 
Existência em 10 do corrente
Idem o anno passado
Pauta (cafés'communs) ....
Catüa S. Minas 

38.664
136.989
191.010
693.824

500

693.324
711.457

18800
28270

Funecionou o mercado'disponível desse
produeto, hontem, em posição sustentada,
sem nova modificação nas cotações e
com procura destituída de Importância.
Os negócios registrados nas primeiras
horaa foram de 1.651 saccas e 4 tarde
de 248 dllas, ao preco de 178660, por
10 kilos do trpo 7,

Cotações

Typo 3
Typo 4
Typo 5
Typo 6
Typo 7
Typo 8

10.981

Ataiartlira
Agosto* .
Setembro.
Outubro .
Novembro
Dezembro
Janeiro .

Vendas;
Mercado,'.'.• Bolso:

Agosto. . .
Setembro.. .
Outubro . ,
Novembro •
Dezembro .

Por IO kllos
198600
198100
188600

. 188100
178600
17$100

CAFE' A TERMO
CONTBATO "A"

Por to kilo» cotação
V.

178500 178425
178300 178200
17*100 178000
178000 1118850

anterior

+ $075
-f $050

4- $0501780(111 II1SS00
. . 168900 168800 -f 8200
9.SOO saccas,
estável,

178750 178425 —
17S300 17S200 —
178150 178050 '+ 8050
178000 168000 4- 8050
IOSOOO 16S000 -f $100

G0N0RRHE'A - TRATAMENTO RÁPIDO - GRÁTIS
Medico especialista fornece repelta grátis para- tratamento

lnfalllvel. Envie endereço e nome à Caixa Postal 8 76 — Sâo
Pa"'»* (CM.-Rio)

(42848)

BOLETIM
fie entradas, embarques e existência de café na

praça do' Rio de Janeiro
BM 11 DE AGOSTO M 103T.

tBNTBADAI.

QDANTIUAUr. KM 8A00AS
_ t&DM&ÊtmmMyt.í..";- ¦¦¦-
Procedente* . doa- Catados 4a

e a 1I í g
to

1 I ' !

HoJ. Fechamen*
to anteriorFechamento

Contratai do Itio
Ca(6 pnra entrega em

setembro .... 6.97 . 6.94
Cafe para entrega em

dezambro .... . 6.88 (.77
Cate pnra entrega em
mnri^a 6.75 8.64

Café para entrega em
maio 6.78 6.59

Tendas 5.600 6.000
Estndo do mercado; boje, estável; an-

terlor, estável.
Desde o fechamento anterior, alta de

3 a 13 pontos.

HAVRE, 11.

Abertura
Cnfé para entrega em

setembro . . . .
Cafí* para entrega em

dezembro ....
Cflft para entrega em

man

HoJ.

253 %

203 _

269 li

Fechamen*
to anterior

255 "4

268 «4

270 ?4Cat» para entreca em
mnlo 274 275 %Tendas  10.000 25.000
Estndo do mercado: hoje, estável; an-

terior, estável.
Desde o fechamento anterior, baixa de

1|2 a 1 3|4 de.franco. -

HAVRE, 11.

Fechamento
Café para entrega em

setembro ....
Cafô para entreca em

dezembro ....
Café pnra entrega em

março .'..„,
Cafí para entreca em

maio • . . . ,
Tendas do dia • . .

Estado do mercado
terlor, estável.

HoJ.

253 K

288 Yt

269 K

374 *
22.500

Fechamen*
to anterior

255 V.

263 14

270 ?4

2T5 %
25.000

hoje, calmo; an

Desde o fechamento anterior, balia de
1|2 a 1 1|2 franco. *

LONDRES, llT

Dljponlüfl Hoja Aal.

Preco do typo 4, Superior,!
Santos, prompto por - em-l
barque |49/8

Preço do typo 7, Rio, prom*|
pto para embarque ......J40/8

49/3

40/8

E. F. Central do .Brasil....,
E. P, Central do Braall;....
E. F. Leopoldlna
Regulador-' .¦.......*,...
K. F. Leopoldlna.*........',,
Keiíiilador
Regulador ..................

Somma das ntradas...................

De 1 do mes atê o dia 10;. ,. ..

Att eiU daU,a«St«*ffètei*»itit««t»«t#«

..,-¦'• •

1.222 _
'— . 894 —

•" .2.676 —
27 —

¦—:.' l.OflO —
—. 1.303 —

810

1.222
594

2.87a)
27

1.061
1.3»!

810

1.232| 8.2971 2.458| 810 7.782

10.016| 27.8051 17.1181 5.0451'¦ ' " I
60.069

(RIO)
Hontem, esss mercado funecionou aem

procura de Interesse e com os vendedores
sustentando oa preooa anteriores,

§| Movimento «do Mercado
_._•_,- BtmotStock anterior ......,.,,-,, 36.778

MOVIMENTO DO DIA 10
Bfitraidaa! sojoo.

De Cnraapoa 8.310
De Minas ',*, 333

. ¦' 1 1 1
11.288| 81.1821 19.5661 8.855|

' I . I
67.851

Er-lstenola anterior— dia II
Entrodaa de hoje.. .. .. ..
Cafí entregue (doado).

T
603.324

7.782
500

701.606

r.SIIIAIUIUI.S: ' >
Europa — Sul • Utt».. ., ..
Ame-«ca do Sul.. .... ., „ ., ,. ,.África — Oeste e Norte  ..... .,
•*••*> •• .«:¦..". ".:¦'.. .. ..

I-
I

12^751
1.0001" 8.039

815 [
I

Somma doa,.mnarqnaa ...... .,  „ ,.17.220 17.229Do 1 do mes até o dia 10 ., ,. .. 58.0*34
4t« HU «att'.. .. .. ,. „  ,. ., 85.293

Retirado do mercado.. ................. .. _
De 1 do mes at«J o dia 10 ;.  _

At4 esta data « —

Consumo local dlarlo.........  SOO] 500 17.729

^OUVI&gAPN.AN
Membros d, ."«Veií For* Stoch

.:;_:.., _.,.aniCurb Exciimçt" .

», BROADWAY

NOVA YORK, N. Y. E. TJ. A,

Éndaeco TelepapUco Chlschp
il

Hoje
Abei tura

Assucar para. entrega
em -setembro. . . 2.58

Assucar para entrega
em Janeiro . . . 2,43

Assucar para entrega
em marco .... 2.42

Assucar pura entrega
em maio .... 2.45
Mercado, estável.
Desde o fechamento anterior,

ciai de 2 pontos.

1.500
833.800

Fecharaün-
to anterior

2.56

2.89

2.40

2.43

alta par*

Fechamen*
to anterior

2.56

2.41

2.40

2.43

alta par

LONDRES, 11.

Feohamento
Assucar para entrega

em agosto. . . .
Assucar para entrega

em setembro. . .
Assucar para entrtVa

em outubro. . . .
Assucar para entrega

om dezembro. . .

Hoje Fechamen*
to anterior

•|. 14 «|T tt

6|T tt 6|7 tt

«|T tt «|7 tt

6|8 «4 «1»'

SEMENTES DE CAPIM
(Safra de 1937)

Jaraguá e Gordura-Roxo, ger-
minação garantida, são encon-
tradas a venda a Rua S. Pedro,
115. Tel. 23-2830.

(xxx)

ALGODÃO
(RIO)

O mercado disponível desse produeto
funecionou, ainda hontem, em r-oslcüo
estável, com procura de pouca monta o
sem modificação nos preços.

Movimento do Mercado •
Fardos

Stock anterior 7.015
MOVIMENTO DO DIA 10

Bntradaê:
De Santos ',... 179
Da Parahyba 95

Total 274

Desde 1 do mer 1.798
Salda. 133
Desde 1 do mei 930
Stock actual. 7.156

Cotações
Fibra longa — Typo

Berliii
Typo 8 
Typo 4 

fibra miita — Ty-
VO fiert-.es:

Typo 3

— 488000
448000 a 458000

caia setembro. . . 448800
Abfaadalo pnra entrega

em outubro . . . 458200
Aigudão para entrega

em novembro. . . 48$400
Algudâo para entrega

em dezembro. . . 47J0OO
«Algddüo paro entrega

em Janeiro . , ¦ . 478200
à.K-id.iu i-^ftt entrega

em fevereiro. . . 48(000
Aijítidilo iiaru entrega

em marco .... 48$000
AlKodftu para entrega

em «brll .... 478400
Vendas: 500 arrobas.
Merendo, estável.

S. PAULO, 11.
Fechamento Compr.

Aluodalo pnra entrega
cm agosto. ... —'

Algodão pura entrega
me setembro. . . 448700

Algodão pura entrega '
em outubro . . . 45?000

Aljrodãn para entrega
em novembro. . . 45$Q00

AlKodtlo paro entrega
om dezembro. . . 40|400

AlrU-dão pnrn entrega
em Janeiro . . . 468700

Altioduo pura entrega
em fevereiro. . . 478400

Aluodão para entrega
em marco .... —

Algodão para entrega
em abril .... —
Vendas: 7.000 arrobas.
Mercado, apenas estável.

LIVBKPOOL, 11.
Abertura

São Paulo Falr . •
Pernambuco Falr • •
Maceió Falr. . . .
Universal Standarda
1035

Amerlcnn Futurei, pa*
ra outubro. . . .

Amerlran Futures, pa-
ra janeiro. . . .

American Futures, pa-
rn marco ....

American Futures, pa-
rn maio

Hoje
5.73
6.48
S.48

8.68

6.75

5.80

5.84

8.87

458600

458700

468500

478100

478500

488200

488700

488700

Feito*,

448800

458800

458200

458900

488500

468900

478700

488200

478600

Anterior
6.75
5.90
5.50

8.78

6.80

8.84

8.87
hoje, accessivel; anterior.Mercado:

estnvel.
Disponível brasileiro, baixa de 2 pon-tos. Disponível americano, baixa de 2

pontos. Termo americano, balia parcialde 1 ponto.

LIVERPOOL, 11.
HoJ. Fechamen-

to anteriorFechamento
American Futures, pa-

ra outubro, . . . 8.78 6.76
American Futurei, pa-

ra Jnnelro. . . . 8.83 8.80
American Futures, pa-

ra mnrco .... 8.86 (.84
American Futures, pa-

ra maio .... 5.96 8.87
Mercado — Melhorou depois da aber-

tura, devido & pressão doa operadores do"Hedse".
Desde o fechamento anterior, alta d.

2 a 3 pontos.

NOVA YORK, 10.
HoJ, Fechamen-

to anterior

— 428000
408000 a 40(500Typo 

Do Ceará;
Typo 
Typo 

Fibra curta, Matta:
Typo 8 
Typo 6 

Flora curta — Pau-
lista

Typo 3
Typo  .„„„„„.„.

ALGODÃO A TERMO
CONTRATO "A"

JM//.' ío
Por 10 kilo, cotação

Nominal
Nominal

Nominal

41(000 t 42(000
888000 a 88(500

'*¦ «/
(xxx)

ASSUCAR
Setembro.
Outubro ,
Ko vem bro
Dezembro¦Janeiro

Total

Desde 1 do mez..
Saldas
Desde 1 do mes....
Stock- actual 

5.643

49.580
6.643

59.665
36.779

Cotações
Branco crystal ...
Demeraraa 
Mascavo (recular)
Mascavinbo 

For 60 kllos
60(000 • 62(000

42(000 a 48(000
Nominal

hoje, estável j

Existência li « horas da tardei 683.877

RECIFE, 11.
Posição do mercado

anterior, estável.
Prego por 60 kllos:

..Fílü* d> *'! no'«- --W00* anterior,
618500. /
.^'lí* 4e 2": no-e' 4mm-, anterior.
588500. |

Crystae»; hoje, 65(000; anterior, 65(.
Demeraraa: hoje, 45(000; anterior.

458000.
Terceira Sorte: boje, 40(000; anto*rior, 408000. '
Prego por 15 kllos:
Somenos: boje, 108000 a 10(500: an*terlor, 108000 a 10(500.
Brutos Seccos: hoje, 7(000 a 88000:

anterior, 78000 a 8$000.
Bntraiat: HoJ. Anterior

Desde bontem em
Baccos de 00 kl-
los. . . ... 1.700 8.400

Desde l.o de se-
tembro p. passa-
do, saccos de 00
kllos ..... 2.084.100 2.083.400

Abertura
Agosto, ,
Setembro.
Outubro .
Novembro
Dezembro
Janeiro ... ^ ..

Vendas, nüo houve.
Mercado, paralyiado,
t.. Solas:

Atosto. . , .
Setembro. -» *
Outubro . . .
Novembro « •
Deiembro . .
Janeiro ... .,.

Vendas, nle houve.
Mercado, psralyuado.

CONTRATO

7.

I/T.
*h.
i/T.
a/v.
a/v.

a/T.•/».
a/v.
•A.
i/T.

O. anterior
N/c.
378500 —
888500 + (500
87(000 —
378000 —
37(000 —

N/e.
38(000 4* (500
88S000 — 8500
868800 — (200
303500 — (500
36(500 — (SOO

Abertura
Agosto. .
Setembro.
Outubro .
Novembro
Dezembro
Janeiro . . . „..»„„

Vendas, nlo houve.

JM//. da
cotação
anterior

Por 1» Mio,
V. C.

N/c.
86(000 34(000 —

t/T. 83(000 — (500
i/T. 82(500 — (800

85(500 32(500 — (500
85(000 32(500 — (500

Mercado, paralyzado,
2.» Bolsa:

Atosto
i/T.

N/e.
-... 88(500 — (500

35(500 33(500 *f (500
85(000- 328000 — 8500
368000 828000 — (500
34(800 32(000 — (500Vendaa, nlo houve.

Mercado, paralyzado.
CONTRATO "O"

Mios
O.

N/c.
N/c.
N/c.
N/c.
N/c.
N/c.

N/c.
N/c.
N/e
N/c.
N/c.
N/c.

JM//. «ta
cotação
anterior

Por lt
Abertura V.

Agosto.' . . ,
Setembro. . ,
Outubro ...
Novembro , ..
Desembro , .
Janeiro . . .

Vendaa: nls honre.
Mercado, paralyzado.

2.' Bola,:
Agoato. , , .
Setembro, , •
Outubro . , .
Novembro • ,
Dezembro . .
Janeiro . . ,

Vendas: nlo houve.
Mercado, paralyzado.

REOIFB, 11.
Estudo do mercado: hoje, estável! an-terlor. estável.

Preso por 16 kiloa:
Primeira Sorte, ven* '

dedorei. .... ____, _
Primeira Sorte, com*
oradores  51(000 81(000Bntraiat:

Desde hontem em far*
doa de 180 kiloa. 1.100 800

Desde 1.» ds setem*
bro.p. passado far*
doa de 180 kllos. 285.400 284.300Biportocôo: Fardos 180 kllosNao bouve.

Existência  20.200 19.400Abatimento do consumo —,

S. PAULO, 11.
Abertura

Algodão para entrega
em agosto. _. . .

Algodllo para entrega

Compr. Fond.

Feaaaammfo
American Mlddl 1 a f

Uplands 10.7» 10.8»
American Futurei, pa-

ra outubro. . . . 10.89 10.41
American Futurei, pa*

ra Janeiro. . . . 10.81 10.41
American Futurei, pa-

ra marco .... 10,40 10.69
American Futurei, pa-

ra maio .... 10.4T 10.68
Mercado — Afrouxou depois 4a aber-

tura, mas, em seguida melhorou.
Desde o fechamento anterior, baixa 4,3 a 6 pontos.

NOVA TORS*. 11.
HoJ. íecheme».

to anteriorAbartura
American Futurei, pa*

ra outubro. . . . ÍO.SÍ 10.41
American Futurea, pa-

ra Janeiro. . . . 10.28 10.41
American Futurei, pa-

ra marco .... 10.40 10.6»
American Futurei, pa-

ra maio .... 10.44 10.88
Mercado — De caracter normal.
Desde o fechamento anterior, baixa d,

9 a 12 pontos.

A BOLSA

MOVIMENTO DO CAFÉ DISPONÍVEL DURANTE O MEZ DE JULHO DE 1937

Funecionou • mercado de valorei, hca*tem, bastante animado, reaUtands-a.
vendai multo apreciáveis em quasi todosos títulos em evidencia. Revelaram-s.
ainda fraca» as apólices da dlvld» nu-bllca, ma. regularam a. munlclpaes emboa poslcao, cora aa de sorteio bem tm-
pressionadas, embora sem qm ttT«sse*nalteração alguma em seus preços. AsObrigações do Thesouro . as d. Minastambem ficaram Inalteradas, tendo tt-
guiado oa outros valores em evidencia,
sem Interesse, tudo como ss Ti «easeguida.

TENDA»

Apólices Bstatuoe,:
Uniformizada» de 1:000(004,

8 %, nom. S, 8, 
Ditaa Idem, 4, 6, 7, 70, ...
Empreslmo de 1908 d. róis•1:000(, 5 %, nom., 8, 4,• 6, T, 18, 80, 97, 
Ditas port 2, 4, 201, .....
Ditaa idem, 5, 6, II, 30.

60, 60, a .............
Ditaa idem, 1, 
Ditaa Idem, BS, 
Reajustamento Econômico d.

600(, 5 %, port. <•/ Jurosde 2 aemestres, 2, 2, 4, a
Dito c/ Juros de S semestres

1, a 
Dito de 1:000(, o/ jurosde 2 aemestres, T, 18, 20,

60, 68, 105, 150, 
Dito Idem, 16, 
Dito o/ juroa de 6 semestre!

4. a 
Oiarloaçõcs da UnUo:

Thezouro (1930) de 1:000(,
1 %, port. 20, 

Ditas (1932) de 1:000(000,
7 %, port. 80, 295, a....

Ditas (1987) de 1:000(000,
6 %, port. 80, 100, a....

Apólices Jfaaaalclpoei do DU-
tricto Federal:

Empréstimo de 1806 de 300(
6 %, port,. 22, 27, 43, aEmpréstimo do 1931 de 200(
5 %, port. 23, 99, o/ ju*ros, a 

Ditas idem, 16, '.'.'..
Decreto 1.938 da 200( 8%

port. 102, a ",....AjioHoee Bttaiuaet:
Rio de 100( 4 %, port. (Po-pular), 7, 8, a ........
Pernambuco de 1008. 5 t.

Port* 10, a ...........
Ditaa Idem, 15, 
São Paulo de 200(000, 5 «J4.

port. 5, 
Dltns Idem, 2, 1, 7, a.'"'Ditas de 1:0008, 8 ?„, port.unificação, 39; a ...Dltns idem, 3, '.','.'.
Mlnns Gernes de 2008, 4%

port. (1084), 23, 101, a..Ditas Idem, 2, 1, 10, 50. aDltns 2.» eírie, 9 <•*, „„,10, IO, 20, 20, a....
Dltns Idem, 6, 6, 5, 5, 5 àDitas Idem, 1, 1,2.1 23, 2, 
Ditas de 1:000(, 7 %, port.

T-aWOSr)
774(000

770(000
(10(000

813(000
818(000
815(000

400(000

410(000

812(060
818(000

(00(000

1:046(000

1:040(000

800(000

156(000

168(000
160(000

102(000

110(000

98(000
93(500

191(000
191(600

925(000
980(000

148(500
149(000

178(500
179(000

185(000

is
e-

I
m. : i

5I

ÍSTATISTICA 0BGANI2ADA PELO "C0HHEIO DA MANHX*-

ENTEADAS

PELA LEOPOLDINA

II

PELA MABmifA

. « I s * *• «
mmm i

¦3

rr lAIDAta

1.10.4 1|2 1.19.1 1|2
30.0.0 .18.0.0
3.1.6 3.1.0
0.10.0 0.18.9
1.11.3 1.11.3
S9.0.0 SO.0.0

102.0.0 102.0.0

10.
11.
12.
18.
14.
15.
10.
17.
18.
19.
20.
21.

23.
24.
25.
26.
27.
28.1¦JO-I
30. |
31

I

1.262
1.977
2.464

2.
691

2.234
1.169
1.

2.763
2.802
4.331
1.782

1.391
1.104

973
1.428
1.101
1.988

1.170!
2.045
1.682
2.257
2.187

19(000
10(000
19(000

19(000
18(700
18(700
18(500
18(300

18(000
188000
188200
1S$2(}0

18(100
18(400
188400
1SS400
188100
18(400

16(400
18(400
188400
18(400
188400
188400

Sustentado
Firme . .
Sustentado

Calmo,. . . ,
Calmo . . .-' .
Estável.'. . .
Calmo , jj_ »¦ •
Calmo .... .

Calmo . 
'. .

Estável. . .
Firme . .
Firme . •

Firme • •
Firme ...
Calmo . .
Calmo', m
Calmo . •
Sustentado .

Calmo . •
Sustentado .
Sii atentado •
Sustentado .
Calmo , •
Sustentado .

1.610
2.019
1.623

1.
1.958]
2.055

1.972
891

1.894
1.

2.434

1.691
2.218
2.001
2.355
2.093
1.136

\n !
!s«1

1.076
978

1.224

993
530
453

812
2.007

949
204

2.160

1.683
1.583
1.596
1.128
1.258
1.920

823
623
607

559
688
671|

870
676
730
772

1.037

876
841
853

1.003
1.220
1.207

667
701
691

«75
686

2 685

691
667]
691

891

691
661
659
700

320
889

-803
200

8
370

1.274,
1.010
1.1881

1.170
1.022
1.165

1.138
1.188
1.128
1.237

2.450

1.25S
1.079
1.000
1.305
1.565
1.222

4.498

2.100

4.514
1.241

852

1.600
701

8.662

5.404

125
250]

125
268

1.000]

4.513]
4.237

2.773

1.187

8.844
2.615
3.588
3.570

1.872
5.000

375
5.575

625
125

1.500

800!

4.0651

1.00O
8.326
1.700

88
1.691

8.535

813

1.725

63
1.047

08

44.175 80.490 10 19.95» — •-- 14.046 11.604 1.062 21.401'- —

TOTAES DO MEZ

j. 
::! _

I.«Se ta*** 9

SÜ f! I
I j" 1

mmT^tmtmr ****—•**- 1 1 iê

-880 687.825 674.787
¦'•' BOO "" *~ 892.115 676.753
800 Z' ~* 694.838 885.087.«"> — '— 1. ~

190 500 686.048 887.168
1.10 500 "~ 688.055 894.297
80 500 —' 680.857 701.939
500 "~ 694.536 701.93»
500 "~ «o8*801 691.059

'° 500 688.279 691?559
500 —" '¦ 688.858 694.602

100 500 "~ 691.650 702.14»
500 "" 692.111 693.784
175 500 _-T~.„ —•

500 680^"8« —

50 600 -" 683.714 701T2O8
_ 500 683.164 700.578

280 Õ00 '' _ 
'" ' ~..„ 672.085 701.942

200 500 ~ 1!0 1S0 669.000 706.529
170 500 664.049 709.301

500 089*'!85 711*160

500 ~" 637.005 713.199
'500 ~,-„ i"~ 667.153 710.688

157 500 ~ 13° 670.627 708.886
BOO — ., "*.«» ~" ~"\ 603.082 708.896

500 ~ S5 —¦ 669.687 705.933
•--' 075.516 703.682

500 28.072 «.667 18.281 10.457 120 1.412 15.500, 1.138 305 150

Iriwiiiititrra a-.
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CORIÍEIO DÁ MANHA - - Quinta-feira, 12 dc Agosto do 1!>37 15

Negócios em títulos, café e outros produetos
d-creto ».W.í".,»j_«

Dita! do decreto 10.248,
70, a 
Acetn tle Banem:

fortivie» do Brasil, port-.

Uri II. *0, » ••
Aeíím He Comvanhiai:

Doca* sle Santos, port. 5. a
/íris. idir-í:

1'roprfss) Industrial, 91, .a.

TOOI0O0

T03IOO0

ST«000
880*000

250*000

20-$000

OFFERTAS NA BOLSA
rend. Compr.

Obrlí«.5e» do Tlie*
Muro (1021) 7 e/o

Pitas (1030). . . .
Ditas WS!!, 1 f* *
Pitas Ferroviárias ín

1 inoOÇ; 1 % ...
Pitai- Rodoviária» d»

lifOIIÍ, R Si. P<*t
Ditas 11037) li-OO»

t &:¦'¦" * • ¦''•_•
DlreisQ-» r.tniss6es dt

] :fi0fi$, nom. ¦ •
Ilnlfermltada» *• r«.

1:01111$
Plv, UinlssSea, port.
Ilmpre-tiiilo de 1808.
jíÊfljii^frmeuto ds rs»

J i000$, c/ 8 cou*
pnrs •

pito ei 7 coupons .
Pito '' 2 coupon» .
Pltu ri 4 coupons .
pito e, (I eoupon» .
;iinns Gemes de ra.

I :iiuo$, 6 te, nom.
pita» port
Ultas d» liOOOSOOO,

7 ¦>• Port* • • •
pitas (cautela), . .
Pitas do 200$, 8 fe,

porl. (1034). . .
Dltns de -00$, 9 fe,
iwrt

IJhrlc. Mineira», d»
1|000$, » fe. . .

Hlo de 500$, 8 f, ,
Pitas slo O Si, nom.
DltaB d«.ll000$, 8Ç'.

pOrt. . * e e e
jiló (Popular), 4 •*•
Ts. Espirito Santo,

d« 1:000S. 8 f. .
Pltaa do 1:000$ OSi
l; de 1'ernombuco de

1005, .8 % . . .
Mo Paulo, 1:000$,

IU.lllcac.1o). . .
Plus do .00$, B *4,
port e

Dlias do Uberaba de
.oos, o fu . . .

Jlunlclp. í 20, port.
JMtas, nom
Dllas. tis 11114, 6 ft,
Iiort

RilJ! de. 1006, « Si,
•port

nitne nom. , . . .
Pltaa sle 1917, 6 54,

port. ,.
Pitas ,ce 1081, 6 i.
Jnfflü ilote:. niiurtofi)
Pita» de .1020, port.
Pitas, üecicto 1.536

(Lagoa), 7 f, . .
Pila» decreto 1.989

(Caelello), T Si .
Ditas decreto 1.983

(Ljral. 8 fe. . .
Pltaa decreto 2.098

(Lyra), 8%. . .
Ditas decreto 8.284

port. 7 Si . . •
Ditas'decreto 2.097

(Laçou), 7 Si . ¦
Ditas decreto 1.660

(Castello), T f, .
Plina"decreto 2.839

(Lagoa) port. 1 Si
Ditos decreto 1.948

(Lagoa), pbrt., T*i
Decreto 1.622, 200$,

7«;.".'. . . .
Ditas d» Rello .Horl-

Kinte, de 1:000$,
tf,

Dltss (i-nutela). . .
Pltaa -do- Porto Ale*

«re, 8 l_ % . . .
Ditas' d« rctropoll»,

ilo 200$, 7ç», port
Dances':

Jlrasll
fssrtu_.es do Brasil,
Dllas, m.m. ....
('ommerclo. . . . .
Uoavltt;- , ¦'.' . '. e
Mercantil do Itlo d»

Janeiro. • • • .
IteBlonifl"-, '.'¦'. . .
r.nccion-rlos Publi-

COR. ..*«•*
Comp. ts TccMos:

•CorcoTíiflo . • • • .•'Illas.a ,,:. . . .
Ji-iva imerlea ; . •
)'ro.reaso Industrial.
IVtropoIttana . V, »•

Comp. ie Estréias
d» Ferro:

M.tins - S. - Jeronlmo.
r.iiillrtn de'' Estrada'

ile Ferro ,i , •
Comp. dlüsrsos:

Docas 'ds Santos por*
tador. •,'•¦• . ...

Ditas,- num. . . . -
C. Hrntima . • . •
¦Adias de Caxamnt) ¦'Terra» e Colonltac.lo

Deboiturct:
Banco Iljisoth. Lir

Brasllcir» . . • 
'.

Oo.:a»-'i1fe NuntoB . •
rrnjre-*» Industrial.
Kom América . V •
.Anta-etlca Paulista.
FeíèráKíflo Jfundlçfio
Bellas"'Artes .....
JJiicns dn Bahia . ,
riiM.tiioii?e F. Club.

1:042$
1:010$

11000$

1:090$

1:050$ —

.601000 —

Tl-fOOO TTOfOOO

T74SO0O 7788000
812$000 8108000°05*0Q0 8008000

8.8*000 ÍJWtOOO
91BJ000

812$000 8101000
S55SO0O 84O8O00
•00*000 —

(TOtOOO

705$00» TOOfOOO
704$000

14O$O0O 148$500

170$000 1781000

040*000 «381000
41()$000
88O$000

8408000
1088000

8)0$000
fl.OSUOO

83J00O «2*»00

9278000 «248000

1918.00 191f000

200SOOO —
825*000 BI 08000

450*000

15<»-O0 —

180S00O 1B58000
ISOfOUO

*.*sl$00O 1B28000
1658000 J 80801)1)
J60$l)00 1848000
ltsl$000 —

1T2I000

177$000 170$000

19í$000 1928000

1888000

1718000 170$000

1708000 —

180S000 —

1701000 —

1708000

188(000 —

80B8000 8888000
680(000 679SOO0

B0$"00 48(000

178(000

8808000 8708000
99(000

201$000 2008000

4908000
200(000

81(000

80(000
100(000

285(000 26O8O00
87B8000

200(000 —

108(000 103(000

— 2058000

242(000
288(000
4008000
60$000

9(000 —

200(000
2008000 1958500
2028000 201(000

1.056$
200(000
200$000

215(00» —
.— 418000
73(000 65(000

INFORMAÇÕES DIVERSAS
CONCORRÊNCIAS

ANNUNCIADÀS
DU 11 — Directoria de Faaenda doMlnlaterio da Marluha, para o forneci*

mento do» artigo» constante» do» irunos35. B8 t 64.
Dia 12 — CommlssJo Especial d» Oom*

praa da Prefeitura Municipal, para e for*
neclmento doa artigo» constante» dos
grupo» 14, 8.

Dia 18 — CommlasSo Bapeclil d» Com-
pras da Prefeitura Municipal, para o
fornecimento do» artigo» constante» dos
grupo» 1, 4 o 8.

Dia 14 — Estabelecimento de Material
de Intendera-la da Segunda R»_!-o MUI*
tar, Conaelbo da Administrado, para o
fornecimento do» artigo» constante» do»
grupo» 1 a'11.

Dia 15 — Commlsslo Especial de Com-
praa da Prefeitura Municipal, para o fir*
neclmento de oito cliaaslt e dos artigos
constantes do» grupos 2 e 4.

Dia 17 — Aprendludo Agrícola d» Ul-
aa» Geraes, para o fornecimento de ge
nero» «llmentlclo», material de use bati-
tunl, combustível, lubrificantes, etc.

FALLENCIAS E
CONCORDATAS

A requerimento de 3. Arthur
Twedberg, credor da, quantia, d*
1:500(000, (oi decretada, hontem,
pelo Juii da 8* vara cível, a fal*
lencla da firma Sallea, Porto &
Cia.,, estabelecida a rua Theophl-
lo Ottonl n. 118, 2* andar. O ter-
mo lesai da fallencla fot fixado
a partir do dia 18 d» novembro
ultimo, aendo marcado o pra.o
de 20 diaa para a habilitação doa
credores que deverão comparecer
ii assembléa no dia 22 de outu-
bro próximo e nomeado syndlco
o requerente da fallencla,

AS3EMBLE'AS

Eslão marcadas para hoje rias
varas cíveis as seguintes assem-
bléa»: na 2", A. P. Loureiro • na
6", A. Cravo ft Cia.

Directoria do Commercio
Relri.Bo dos contratos, altera«&ea

de contrato», diatratoa e flr-
¦naa Indlvldnaea, despachndv»
cm 2 do correntes.

SOiVUXKOO

De Carvalho & Moreira, firma
composta doà socloi solidários
Manoel Carvalho de Siqueira e
Oscar Moreira Mourío, para o
commerclo de vare»lsta de ma-
terial electrico etc, 4 rua do
Mattoao n. 208, com capital de
10:000(000, praso 

'Indeterminado.

De Radio Òrajahu' Limitada,
firma composta dos aoclos quo'-
tlstas Orlando Bentenmuller e
Milton Muller, para o commerclo
de apparelhos de radio etc, a
praça Mauá. n. 7, com capital de
20:000(000, praio Indeterminado.

De Ferreira & Machuk,flrma
composta dos sócios solidários
Jullão Machuk e Manoel Ferreira
dos Santos, para-o commercio .d.
offlcina de bombeiro, á rua San-
tanna n. 1 A, oom capital de ....
6:000(000, prato Indeterminado.'

De SlmSes ft Mattos, firma
composta doe soolo* . solidários
José SlmSes Ramos* Manoel de
Mattos, para o commerclo de lei-
teria, etc, A rua da Misericórdia
n. 47, com capital de 80:000(000,
prazo Indeterminado, ¦,.

D* Duran ft Fonseca, firma
composta dos sócios solidários
Francisco Duran Rodrigues e
Jofio da Fonseca Pereira Gui-
maraes, para o commerclo dè
restaurante, à rua da Constitui-
eao n. 80, cora capital de ....
40:000(000, praso indeterminado.

De> Quaresma ft Couto, firma
composta dos sócios solidários
Amandio Mendes Quaresma e
Fraiiülfi-o Costa, para o commer-
elo de agougue, á rua Rosa e
Silva n. 112, com capitar de ....
5:000(000, praso indeterminado.

De Alexandrina Pereira & PI-
nhelro, Limitada, firma compôs-
ta dos sócios quotistas Alexán-
drlna Pereira Marques e Socra-
tes Zenoblo Pinheiro, para o
commerclo de pharmacia, A - rua
Barfio de Mesquita n. 227, com
capital de 17:000(000,' praio ln-
determinado.

De A. Parente ft Navarro, flr-
ma composta dos sócios> solida-
rios Arthur Augusto Parente e
Henrique Navarro, para o eom-
mercio de seccos e molhados, A
rua Gonjaga Roque n. 27, com
capital de 20:000(000, praso lnde-
terminado.

De Leston ft Otero, firma eom-

Tratamento seguro e> garantido eem et comprimidos ée
PIlENATOIi — considerado ha annos, entre os seus congêneres,
o especifico da Oplla.Io. Preparado oom produetos fornecidos
pela firma aliem» J. D. SIKOEIi — BERLIM — BBITZ. mo
exige dtéta nem purgantes. A eara, é confirmada pelo exame
das f_.es.

"Com o emprego 4» — PHEHATOt — • em seguida do*
comprimidos d« — FERRO ORGÂNICO — tem-se absoluta ear-
teza da cura da Opllaglo • da Anemia produiida pores**, mo-
lestla. A' venda.em todo o Brasil. Correspondenola: — Caixa
Postal, 2208. — RIO. **-*•*>

(xxx)

Rádios - Apparelhos deillumi-
nação - Bicycletas. A' vista e a
prazo - Concertos em Rádios.
Rua do Rosário, 141 — CASA
HOLLANDA — Tel. 23-0832.

(O 20.7S)

CASA PAVAGEAU
FUNDADA EM 1895

300$000 300$000

ACCKSSORIO.S EM GERAL
A ntli-hn dns Mc-rcletoa, sempre foi, é e será a

"FLYING-WHERL"
liilcn dvpnaltarln ha mata de 30 annoa

CASA PAVAGEAU
RUA DA CONSTITUIÇÃO, 44 (xxx)

AÍPARTAMENTOS
Çóm òu sem mobília, alugam-se desde

-420S ou 520S, respectivamente, no lindo
¦tf/.EDIFÍCIO blair
.;¦"• '."/ R. SÃO CLEMEWtE. 109

O' máximo conforto por mínimo preto

(O 24202)

Feridas? Ulceras? Queimaduras?
Altifruinus applIcagCee da

POMADA ALPHA
•5o bastantes para operar •> sua clcatrlsaçSo.

Formula antl-infecclosa e seccatlva.
A POMADA ALPHA 6 unia preparação consagrada dos

LaljovaLorlos de Do Faria & Comp.
Run Sa. j_,_, 74- «'¦".'-' Areklas Cerlelr., U»

Phone: 22-3217 - (xxx)

i".í«*r).

posta- dos sócios solidário* AntO'
nlo Leston Castello e Francisco
Otero Alonso, para ò commerclo
de restaurante, á rua do Cattete
n. 195, com capital de 10:000(000,
prazo Indeterminado,

De C, Baptista, Ferreira & Cia.
Limitada, firma composta dos
sócios quotistas Carmen Baptls
ta, Sylvio Pereira da Crui e Lou<
rival Gomes Ferreira, para o
commerclo de pharmacia, rua
Clarimundo de Mello n. 798 A,
com capital de 10:000(000, prazo
indeterminado.

De H. Trlboulilet & Comp., flr
ma composta dos sócios solida
rios Hernllla Trlboulilet de Bar
roa e Mario Itomltl, para o com-
mercio de seccos e molhados, 6,
rua dos Araujos n. 59, com cá-
Pitai de 30:000(000.

De M. Liobinann & Comp., LI'
mitada, firma composta dos so-
cios quotistas Miguel Llebmann
• Adalberto Parreiras, para o
commorclo de cominissdes etc, i
rua Visconde de Inhaúma n. 61,
¦obrado, com oapltal de 300:000(,
prato Indeterminado.

De Franotsco Llabfta * Comp.,
firma composta dos soclo* soll-
darlos Francisco Lisboa . Anto-
nlo Rodrigues Lima, para o coni*
mercio de líquidos etc, 4 rua
Jofio Vicente n. 891, com capital
de 10:000(000, praso lndeterml-
nado.

De Corrêa de Arftuje A Martins
Limitada, firma composta dos so-
elos quotistas Alcides Corrêa de
Araújo è Anna Martins Silva,
para o commerclo d* pharmacia,
â rua D. Anna Nery n. 288, com
capital de 10:000(000, praso 4
annos. ;

De J. Braz St Comp., ..Imitada,
firma composta dos sócios quo-
tlstas Jofio BVanolsco Brás, Ma-
noel Sallea Brás e José Baile*
Bra., para o commerclo de ex-
porta.üo de café etc, com capi-
tal tle 600:000(000, prazo Indeter-
minado,

Ds J0S0 de Almeida ft Gulma-
raes, firma composta dos sócios
solidários Alberto Peixoto Gui-
moraes e João Pereira de Almei-
da, para o commerclo dé pada-ria, etc, a rua do Camerlno nu-
mero 34, com capital de'
72:000(000, praso Indeterminado.

ALTERAÇÕES DB CONTRATOS

De José M, Dias & Comp., re-
tira-ae o soclo Oswaldo Ferreira,
recebendo-a Importância de ....
237(163.

De Casa Borlido Mala de Fer-
ragens Limitada, é admtttldo co-
mo soclo João Adone Reisen.

; De J, Colombo & Comp., retira-
se o soclo João Colombo, rece-
bendo a Importância dé ........
10:000(000.

De Prasuer & Pedrosa, é ad-
mlttldo como soclo, dr. Álvaro
Alves. Barreto Praguer.

De Amorim, Vianna & Comp.,
é admtttldo como sócio José
Joaquim Ferreira.

De Santos Soares A Comp., re.
tira-se o soclo Arlindo Mello, re*
cebendo a importância d* ..'..
5:013(900.

De. Reis ft Comp., Limitada, ai-
terando a cláusula oitava, .

De Glannlnl Acherlnto ft Cia',,
o capitar social fica elevado a
650:000(000.
•/' De Aratilo ft Albuquerque, ê
ndmittldo como soclo Jos$ Paulo
de Andrade, retlra-se o «ócio Au-
rello de Albuquerque, recebendo
a Importância de 15:000(000, a
firma passa a ser Araújo & An-
drade.

DISTRATO

De Corria ft Padula, retlra-se
o soclo Basilio Padula, nada re-
cebendo, ficando eom o aetlvo a
passivo o soclo Antônio Joaquim
Corria na importância de ....
10:000(000. ••""-¦

De Kolfman, Sternlck ft Comp,,-
retifam-sse os aoclos José Kolf-
man e Janchel Kolfman, rece-
bendo cada um a Importância de
5:000(000, ficando com o actlvo
é passivo o soclo Isaao Sternlck
na Importância de 11:504(000.

De Marques Monteiro & Comp..
pelo fallecimento da socla, Ame-
Ha de Barros, recebendo os seu*
herdeiros a Importância de ....
6:837(580, ficando com o' actlvo
e passivo o sócio Henrique Mar-
quês Monteiro.

De Gullhermino & Torres, re-
tira-se o soclo José Maria Gon-
çalves Torres, recebendo a lm-
portancla de 25:000(000, ficando
com o actlvo e passivo o soclo
Gullhermino Antônio Vieira de
Souza Lopes.

De A. Martins ft Gonçalves LI-
mitada, retira-se . o soclo José'
Gonçalves, recebendo a importan-
cia de 11:607(600, ficando com o
aotivo e passivo o soclo Antônio
Martins Júnior na Importância
de 11:607(600.

De Laboratório Clnematogra-
phlco Logograph Limitada, retl-
ra-se a mola Irene Treldler, re-
oebendo a Importância-d* 
10:000(000, ficando com o actlvo
* passivo o soclo Emílio Vello
Rivera na Importância de 
20:000(000.

FIRMAS IND1VIDUAHS.

D* Antônio José. Qulrlno Ju-
nlor, para o commerclo de bote-
qulm, 4 avenida Cesario de Mel-
lo n. 156, com capital de 
3:000(000.

De Antônio Dias Bubtll, para
o commerclo . dé costureiro, 4
praia de Botafogo n. 464, com
capital de 1:000(000.

Dé Amador Barros Alvares,
para o oommerclo de vareio de
cigarros, avenida Amaro Cavai*
«anti n. '613, com capital de ...
1:000(000.

De Benedicto Moreira Miguel,
para o commerclo de tecidos a
varejo, 4 rua Nerval de Gouveia
n. 98, lo]a, com capital de ....
2:000(000.

De C. F. Figueiredo, $ara •
commerclo de líquidos etc., 4 rua'
Engenho n. 129, com capital de
1:600(000.

De Q. Monteiro da Silva, o ea-
pitai fica elevado a 20:000(000.

De J. ií. S. Pinto, pára. o
commerclo de garage, 4 ru* An-
tunes Maciel n. 70, com capital
dé 10:000(000/

De Pedro Vllardo, para o com-
mercio de líquidos etc, í rua
Nabuco de Freitas n. 125 A, com
capital de 10:000(000.

De R. S. Moura, para o com-
mercio de lelterta etc, 4 aveni-
da Marechal Florlano n. 127, com
capital de 10:000(000.

Idlllo Albrlzzi, para O commer-
cio de artigos de electrlcldade, A
avenida'Mem de Sá n. 241, com
capital de 25:000(000.

De li. Fifnandet de Lima, pa-
ra o commerclo de calcados, etc,
á avenida Antenor Navarro nu-
mero 214, com capital de ,..'..
4:000(000. . .

De José Clprlano, para o com-
mercio de açougue, 4 rua Fells-
bello Freire n. 92, 1' loja, com
capital de 2:000(000;

De I* C, Ribeiro, para o eom-
mercio de crystaes :de rocha, 4
rua 1° de Marco n. 87, 3* andar,
com capital de 30:000(000.

De Antônio S. Rodrigues, para
o commerclo do botequim, etc,
4 rua Visconde de Nictheroy nu-
mero 346, com capital de ......
10:000(000.

De André Debruyne, para o
eommerclo de offlcina d* cha-
péos, A rua Hárltoff h. 20 A, com
capital de 5:000(000.

De Adolf Schott, para o com-
mercio de representações,- 4 rua
1» de Marco n. 141, 1* andar, com.
eapital de 30:000(000.

De Alberto Motta e Silva, para

o commercio de cantinas, na 1'
Formacto d» Intendencla Reglo-
nai e Batalhão de. Guardas, do
Exercito Nacional, com capital
de 10:000(000. . .• De Carlos J. Ferra, para o
commercio de botequim, bar, 4
rua Dias da Crus n. 29, com ca-
pitai de 10:000(000.

De Catharlna Vianna da Silva,
para o commerclo de bar, á es-
trada do Portella n. 122, com o
capital de 1:000(000.

De Flor Machado,' para o oom-
mercio de transportes, 4 rua da
Assumpção n, 196, com capital
de 20:000(000.

De Luis Gonzales Portella, vif
ra o commerclo de botequim, .4
rua Gustavo" Sampaio n. 49, com
capital de 10:000(000.

De Manoel O. S. Mattos, para
o commerclo de letteria, 4 rua
Visconde de Nlotheroy n. 352,
loja, oom capital de 40:000(000.

De Manoel EstevSo, pára o
commerclo de bar, etc, 4 rua Ma-
ria José n. 92, com capital dè
4:000(000.

De Marcelltno Fernandes Fe-
relrà, para o commerclo de' bar,
etc, 4 rua Nabuco de Freitas
n. 133, com capital de 
5:000(000.

De Mario Augusto, o capital
fica elevado a 60:000(000.
, De Moyses Benarros, o capital
rica elevado a 20:000(000.

D* Vicente Gomes ds Silva
Motta, para o commerclo de bo-
tè.ulm, 4 rua Paula Britto nu-
mero 71, com capital dè 
4:000(000.. .

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADO*

I.aíiin* e «mi. "Murtlnho* 12
Portot do sul *M«cel." 13
Itaji-j e etet. "lutojrt" 13
B-aléra o *}bcs. "Prudente de Horael* 12
Porlo Alegre "Cte. Rlpoer" lí.
Polônia e eici. "ilo Franclico"... 1*1
B.ssnoi Alrei "Fio Aturlea* 12
Portos do ml "Anna" 12
Bunil Alrei *Cip Norte" ........ 12
Buenoi Alrei "Eemlând" 13
Nor» Tork "Western World" 13
ltesMIe e «mi. "Annlbal Be-éTolo".. 14
Portal»» « «Ki. "Llgei" 19
Tutor» e eiei. "Trts dt Outubro*,. 16
Txindrei' "AndiU-cU Btlr" 18
Bimburto e «Ki. "Suraoi Alre*".. 16
Porto Aleàre * etc». "Sinto»" 16
Un-ru "HlKhlend Brindo" 10
Amiterdam "MontferUnd" ., III
Htm-sjrto "Almirante Alexandrino". 17
Bueno» Alre» "Príncipe»»» Qlorann»* 17
Santo» "Boié" 18
Belím e eacs. "Ròdrlgaei Abre»"... lt.
Hamburgo "Antônio Dalflno" 18
Buenoa.Alre» "Weittrs Prince" .... 18
Nora lOrk "Eaatera Prince" .0
Santo» "Pooont" 20
Mterpool * «Ki. "Aiturl»»* 20
Porto» do tui "C»rl Hfapcke" 20
Stnioi "A«p.. Nãaciaent." -O
Nora Orlean» e enca. "Cabedello"... -I
Bueno» Alre». "Croli" 21
Bueno» Alre» "Ailanaa" 22
Buenoa Alre» "Vl«o" 23
Bueno» Alre» "Augiiitu»" 22
G..0T» e eac». "Mendoza" ........ 22

VAPORES A SAIR

Porto Alegre • «mi, •It«..let*.,. 12
Macei* e «Kl. •Itapuc*".... 12
Nom lor» "Pan América" 12
Porto Alegro e eac». "Tteté* 12
Hamburgo e e»ca. Cap Norte" 12
Illo da Pr»t» e e»ca. "SSo Franclfco" 12
Porto Alegro e eac». "Prudente de

Morte»" . 18
Bueno»' Alre» "Western World" .... 18
Aniittrdtm * eae», "Kemland" .... 18
Bolím e «ac». "Cte. Rlrjper" 13
Reclft e eiei. •Macalé" tlü
(lanntTlalras a t»ci, "Artfui* .... 18
Porto Alegre e, etc». "Pliu-y" 14
Antonlna «esc». "Amtiagr" 14
Porto Alegre « atei. "Arará* 14
Relera e eaea. "ArtUntit" ......... 14
f,«|un» e eu», "Murtlnho" 15
Porto Aleèrre e e»e». "Itaquttli" ... 15
Belíra e eac». "Itablté" 16
Buenoi Alrea "Andalucia Sttf".... 16
Bueno» Alre» "Bueno» Alm" 16
Buenos Alre» "Highland Brlgldt".. 18
Buenoi Alrei "Montferland" 16
Be.em e etet. "Ooreorado" 16

Laguna e eac». "Anna",'
Cabedello e pf-rn.» "ItnsHUfé" Í.V.Y?"•'#
Tgnape o eaca. "Italpart" 
tiecora e eics. "1'rlnclpHBa Giornn-

na" 
Porto Alegro e escs* "Araruniiiui"..

'Buenos Aires e esus, "Antônio Oel*
fino" 

Nova Tork e eacs. *¦ Western ErliiceS
Cabedello e eses. "Tafinnry" 
Cabedello e escs. "Arntlnilió" 
8. Francisco e cses. "Itodrlcuci AI*
TPS" .'  ...

Porto Alegre e esca. "Annlbal Bene-
rolo"

Buenos Aires e escs. "Kosleru Prin-
ce"

Pflrnahyba e escs. "Caxias".......
Hamburgo e escs, "Bugí1" 
Buenos Airus e escs, "Astnrias"...
fl. Frtincisoo c escs. "Tres do Ou*

tubro" . . 
Flulnndl» e «aea. "Equator" 
Dunkerquè • «ics ."tirolx" ........
Hamburgo « ne». "Vlio" 
RouthamptOn e eac». "Arlniiza" ....
Genora e escs. "Augustus" 
Buenos Aires e esca. "Mendona"....

ALFÂNDEGA DO RIO DE
JANEIRO

Commissão de tarifa
Reunlle de 10 de agoato de 1837:
Sob a 'presidência do Inspector aenhor

Joi6 dos Haiitos Leal< servindo de secre*
tario o offlclnl administrativo, classe c,
ar. I,ul. Vidra Simões, reuniu-se t
Ootnmlsf-So da Tarifa, tendo sido apre-
ciado» oa seguinte» cassis:

A.E.G. Uomptuhla Bul Americana de
Electrlcldade,

A Companhia Chlmtca Merck Brasil
S. A,

Companhia Mcchanlca e Importndora
dn Sfio Fmilo.

I.ul» Hermany Filho A Cia.
Garloi Holeln Wlnt.
Samuel Oolicn A Cia.
8. Carvalho t Cia.
Sociedade Anonrnia llnrtlnelll.
Companhia Brasileira de Artetactoa do

Borracha,
D«Tld I.and k Cia.
General Electric Sociedade Annnyma.
Marcador!» Industrial Carioca S. A,
Curta da Camarà dc Commerclo Itália-

na In Rio de Janeiro. ¦
. Consulado General de Ia Republica da
Argentina.

«J-mpanhla Calcado Bordallo.
The Rio da Janeiro Tramrs-ny Ltcht A

Power Co. I.td.
General Klectrlc Ralos 11. 1,
Falck A Cia. Ltda.
Eduardo Pinto d» Fonseca.
laboratório Silva Araujo — Rounel

H. A.
..lano-ílt?. Wahle A Cia.
H. E. Irman.
Rep. conferente sr, Ktigenlo Pourchet

(General Electric S. A.).
Rep. conferente er. Alfredo Scalirt

(P. P. Alf. Arneacn).
Schmllt A Albrrtu.
.T, dos Santos Outinnriíes A Cia.

- Rlchard Vericblclsser.

MERCADO DE TRIGO
BUENOS AIRES, 10.

Peoaiimen/o lioje Anterior
Preco por 100 kilos:

Ptr» entregt em ae-
tembro 18.73 13.57

Ptr» entregt em ou* ,
tubro 13.38 18.26

Ptrt entregt em no-
. vembro 18.12 13.04
. Eatado do merendo: hoje, estável; tn*
terlor, ipena» «atarei,
Dleponivel — Tj-po
¦ "Barlctta", para o
Braall 14.OS 14.00

OHICAOO — Preso
. por busnel: , .
Ptrt entregt em Ju*,
lho 1.13.75 1.10.50

Para entregt em ae-
tembro ..... 1.14.60 1.11.25

CAIXA DE 
"AMORTIZAÇÃO

TRANSFERENCIAS DE APÓLICES
Aa mMIaa daa eotacSes da» apólice»

da Divida Publica, fornecida» pela Os*
man' S.vndlcal á Cais» dss Amortização
part effelto da transferencia, boje, «So
a» »e-*ulnt*s: .
Onlforniliadaa, mludaa  —
Dlveriaa Enilsssles, mimlas .. —
Vnlfortnlaadn» de 1:000$ .... 774(000
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Olvcraaa EralssOea d» 1:000(,
nominativas .  770(000

Tratado, da Bolívia d« 1:000(
3 fe, nom. - —

: ALFÂNDEGA
Renda arrecadada bon* 

tem (papel) 1.282:512(300
Benda arrecadada de 1

a 11 do corrente... 16.P23:OO6(.00
Em «goal período d»

1036 . , 12.506:002(600

Differens-a part
em 1837 

mal»
4.416:102(000

RECEBEDORIA DO DISTRI-
CTO FEDERAL

COMPARAQXO DA RENDA

Renda arrecadada ds 1
a 10 do corrente..,. 6.658:307(600

Idem em 11 do corrente 1.181:516(300

Tolal  9.784:015(900
Cm egual período ío

1886  8,688:114(200
Dlfferenca para mal»

cm 1037  1.348:801(700

Benda trrectdtda d» 1
de Janeiro « 11 d.
tgolto de 1837 .... 208.042:887(100

Xra «gull periodo da
1038 184.130:413(100

Dlfferenca pira mali
«m 1037  13.012:471(000

MOVIMENTO DO PORTO
ENTRADAS DE HONTEM .

De Iguape a eacalai, Vapor nacional"Itaipava".
De Bueno».Alre» a escalas, vapor Ita*

liano "Neptunla".
De Delem o escalas, paquete naclenal"ltáqiilCO".

De Norfolk e escala», vtpor noraoi-i»"Uriiguara".
De Gênova « escalas, paquete Italiano"Augustus".
Da Porto Alegro « escalaa, vapor na-

clonal "1'lauby".

SAÍDAS DE HONTEM

Pnra Rucnl» Alre» o escala», rapor
Inglcr. "Navatotn".

Para Buenoa Alrei a escalas, piquete
aueco "Argentlnii".

Tara Slo Francisco • eacalai, reboca-
dor nacional "Miyrink Veigt", rebocando
o pontuo nacional "Santa Cttharln»".

Para Trleste e escnlns, paquete Itália-
no ".NeptnnU". *

Pa» Buenoa Alre» » «scslaa, paquete
nacional "D. Pedro' 11". .

.Para Bu«no» Alre» • escalaa, rapor
lugo-alavo "Bokt".

Par» Bueno» Alrei • eicala», paquete
Italiano "Auguatua". '

Para Republica Argentina e escalas,
rapor argentino "Joscflna S."

Para lmhlttiba e escala», vtpor na-
elonal "Arotad".

KW
A moto tios anuído- I
res. 8 modelos, . I

conforto e seguraii- ¦
¦" ca. Partida auto- I

ntatlea. ¦ I
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Tendas A rrlsta e' a praso,
AUTO UNION BRASIL I/TDA.

Ilua México, 148 — Rio.
(42072)
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MENAGOL
UM A TALTÀm 'MENSTRUACÀO

Stores de etamlne oom
franja»'Be li-

nho a 8(000

a_Sá__0__TU\-
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rnDrilDin Listado diversas cS*UUKbUKAU r0B| metro 6(500
TAPETES parai[1JoSoecama
CAPACHOS «2(500*
uALCnlAS com argo!a's a 4(300
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llPHRfl FERIDAS, INFLAMAÇÕES, II
11 ULCERAS, QUEIMADURAS, ETC. 11
M B LRBOROTORIOS "MINHNC0Rfl"-J0INVILE 

J I
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informaçens eom:}

wm fiiiiiM i fio.
MA DO RO/AP/O, 113 - IM1
RIO — FOne 23-0277 —
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METABOLISMO BASAL
DIAGNOSTICO PRECOCE DA GRAVIDEZ

(Reacção de Aschheim Zondek)
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS

Dr. MALTA DA COSTA
Ourives, 5 — (S.° andar) — Fone 22-3047

(Q 21M/1

Á\r MAHIAVILUO/W/1
PORTAS C0hPEf15ADA3
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7kad<r íe^xrúrtf-íojQ. -&w_V!W7TfS*W2

'*?«. i i

"mm*
'mÊDÊímÊi

* ^^^§^^^

^»*^>¦^^¦'¦Vl^^V•U¦^»¦^'^^^^^^^'¦<^J^^«^^¦»^<^^*t^^^ i

| Vendedor para Casemiras
Bem relacionado nas casas atacadistas procurar-se

para representar fabrica Importante. Respostas a "6.
I. Caixa Postal, 2925 — São Paulo. (43490)

ENTREVAD0M!
Soffrla horrível rheom-rtltmo «j-phllltlco • Inu-

tlllzadò pois estava entrevado. Acha-se compleia-
mente curado com o "ELIXIR DB NOGUEIRA"

do Ph.-Ch. João da Silva Silveira.
(Ass.) TERTUUANO FERRBin.'.

Aracaju' — Sergipe
O lllustre medico Dr. J; F. Avlla Nabuco, atl es*
ta a vcracldada da oura. (Firma reconhecida).

(xsx)

(xs-t)

•TOLDOS DE LONA . f

CAIXAS
DE

áj\\y TELEP:4.20876
\YKyy CMXA.POSTAL 153»
\AW R.C0RRÊAVASODES 60
\y- RIOde JANEIRO

"Ser ¦

ORUP03 ESTOFADOS
a.250(000

VENDAS
— EM -

10 PRESTAÇÕES

CASA FERNANDES

Roa 7 de Setembro, 186
TTel. 22*4064

(xxx)

(Q 219J.)

Cofres de cimento armado "Securitas"
TODOS OS TYPOS - PREÇOS EXCEPCIONAES

GUILHERME BOSCHEN
RUA SACCADURA CABRAL, 164/166 Caixa Postal, 1001.

<XS!I

Casa Mozart
O melhor aortlmento de

musicas • cordas
AV. RIO BRANCO, 118

tax)

Apólices a Prestações
Não deixe CADUCAR o seu

certificado, pois compro-u,
pagando o melhor preoo.
NARIO CUNHA — R. 7 DU
SETEMBRO N. 233, sobraiio,
(Elevador). (xsx)

SCOTT ALL-WAVE
eom 11 válvulas, tres allo-falantes, qpn-
sole de luxo ultimo modelu com quatro
mej.es de uso, vende-sc, por motivo dc
viagem por menos ila metade do valor.
Pude ser visto a qualquer hora. á run
Álvaro Alvim, 24. apartamento 74. In-
formações com Louriv.il na portaria.

(Q -3284)

Bungalow na Gávea
Aluga-se o da rua Marquer São Vi-

cente, 461, com garage. Informações —
Phone. 26-0211, (Q 23260)

CRYSTAL DE ROCHA
E MICA RUBY

Compradores permanentes¦— Pagamos os melhores
preços — Escrever ou
procurar MADEIRAS, IR-
MAOS, LIMITADA — Edi-
ficio Mauá — Avenida Rio
Branco, 9, 3.° and., sala
304 — Rio de Janeiro —

Tel. 23-3491
IxxxT

Calculo de concreto
armado e projectos'pelo 

novo'Itcg. da Prefeitura. Pre-
iço módico, economia e prestera. R/l

. S._Pfslro 74,_>>, sala S__43*5622. *

(nxx I

ARTIGOS RELIGIOSOS
I.IJSF.TA DB OURO

OUVIDOR, 141 (ma)
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!Km_asa Telephone:
42-00-20

HORÁRIO DB HOJB
1.00 — 4.00 — «.00 — S.00 — M.<

A' »TH OBNTT7RT BOK *PT ef.nt*

Sétimo Céo
ÍSIMONÉ SIMON
*
O

d

?

JAMES STEWART
JEAN RERSHOLT - GREGORY RATOFF

-MreeoSo de HENRY KING.

PARAMOUNT NEWS
Ohn Jornal n 84 — aadoaal

iú___Ã Telephone:
42-0100

HORÁRIO DB. HOJB
«.OO — 4.00 — 6.00 — 8.00 e 18.00

A R. K. O. RADIO apresenta

em soa 2.' SEMANA

FRED ASTAIRE
GINGER ROGERS

— EM —

f AMOS DANSAR
«°«> .5 _'' .';.'¦

EDWARD BVERETT HORTON — BRIO BLORB
Nacional da D. F. B.

IMPEQIO Telephone:
42-00-63

HORÁRIO DB HOJBl
9.00 — 4.00 — 6.00 — 8.66 • !».«•

A FARAHOVirr apresenta

Começou no trópico
•om

| CAROLE LOMBARD - FRED MAC MURRAY
L NUMA MULHER NAO SE BATE — desenho do MARINHEIRO
f FOX MOVIBTONB NEWS • 11 HORAS NA CAPITAL DO
?BRASIL — nacional.
»?????<

s:
JÜddlIJ 27-0935 e 27-0936

A DISTRIBUIDORA NACIONAL apresenta

O Bobo do Rei
eom

MESQUITINHA - DE'A SELVA -AUGUSTO HENRIQUES
ACTÜALIDADBS UFA
A PHOCA SABIDA — desenho.
Domingo sfl na .matinée «O THESOURO OCCULTO". '

Segunda-feira — "O MYSTERIO DA CAPA HESPANHOLA»
• «PATRULHA SECRETA" ....

Mc Mi
Telephone: 42-0592

Hoiarloi 9 -4-0 8 • 10 konu

HOJE HOJE
A "D. N." apresenta a PRIMEIRA

GRANDE PRODUCÇAO NA-
CIONAL DB 1»9T I

0 BOBO
DO REI

Comedia de Joracy Camargo eom
MESQUITINHA — MANOEL

PBRA — CONCHITA DB MO-
RAES — DE'A SELVA —

AUGUSTO HENRIQUES • outro*
artistas.'

Complementos: ESCOTEIROS
DOS ARES — desenho • FOX
MOT. NEWS • actualidade» mun-
diaes'.

POLTRONAS* Wl 4#
e BALCÃO J\ ESTUDANTES |\

N O B R B^flo CREANÇAS *f

_•• feira: Dorla Nolan «m PIN-
TANDO O SETE — Universal.
Horário: 2; 3.40; 0.10; 7; 8.-0 o
10.20.

Telephone. (i
42-00-97 CbLI 1PIIX^m^_w_mmlm>

HORÁRIO DE HOJE
MO — 4.00 — 0.00 -~ 8.00 e 10.00

A' nrrrap ARTISTS apresenta.

0 LARAPIO ENCANTADOR
MB

Magias fairbanks Jr.
YALERIE HOBSON - ALAN HALE

PARRA REAL — deienho. ¦ ¦ . .
PARAMOUNT NEWS o RADIO PATRULHA — nacional.

,??¦»??<¦»? ??????????¦»¦<

Telefone:
42-0053

O cinema ODEON preiorclona aos «en» *««nenl»?"'e" ""J?'??*0. •
ar freMO • pn-laalme, condicionado pelo ayatema "KOOLER AIBI_"

HORÁRIO DE HOJE .
8.O0 — 4.OO — 0.00 — 8.00 e 10.00

A PARAMOUNT apreeentt.

Jornadas Heróicas \
Uma produecio ie _'._:!.

CECIL-B. DE MILL E

GARY COOPER
JEAN ARTHUR

(Impróprio para menores até 10 annos)

FILM JORNAL N. ÍB — Nacional.

Telephone: 27-0958
HORÁRIO DB HOJBl
1-4-Se 10 ha.

PDAJA1
HOJB — A SOTH OBNTURT FOX apresenta

IDYLLIO CIGANO
eom

ANNABELLA —HENRY FONDA
ATRAVE'8 DO ESPELHO — desenho
FOX MOVIBTONB NBWS
CINBDIA JORNAL 81
SS na matlnie — «O AS DRUMMOND"
Segunda-feira — "COURAÇADO SEBASTOPOL", da UFA

ART FILMS. ....-.,.*....
>«*?<

RUA ALCINDO
GUANABARA

|"J|l]

!¦i
HORÁRIO DB HOJB

8.66 — 4.00 — 6.66 — 8.00 • 10.00

A METRO OOLDWTN MAT BR apresenta

Volante cyelonicot
JAMES STEWART

WENDY BARRIE - UNA MERKEL
FOX MOVIBTONB NBWS
O RIO TRABALHO — Nacional

>-????????<«tiin f íi h m\itm fLg,*« Grandioso super-tllm com

,-• Edwige Feuillére
t e Gabriel Gabrio

* (Impróprio para menores
até 18 annos)

SEGUNDA-FEIRA

¦ 11

________r Tâ ^

OCIN6MAOOSBONS FILMS
Teleph: «8-7092

HOJE— HORÁRIO:
1 _ im _ 5.ao _ 7 _ 8.40 e 10.20 horas

Nova Universal apresenta

Boris Karloff
na super-producçSo

A Chave
Nocturna

v.; '-y --; .-\JhM| IÜH'''^'fll I

Complemento»: Fox Movletone News — Rio Jornal n.° 6
(D. F. B.) — Doninha Gulosa (desenho).

A SEGUIR: O grandioso super-íilm do Programma Serrador
LUCRECIA BORGIA

(Impróprio para menores até 18 annos)
Realização de ABEL GANCE

THEATRO RECREIO

W___4\ f_^ __f_\\ • ^"Cl Só demasiado tarde co- M____\\ wr_V. ______I I ardbllb podbroio iultao ^ÊÊ4m____7j_\_\
fí^_\^^^m^l_ri_._s__ *5t# nheceu o caracter do _fl b ¦ 11 I 4VI> BNFRGNTARA A i"01'*- \W_Va_WwT___\_
\. t*V C —**n*!a homem que escolheu ^IF^-SI Bfl I japao... mB_Wt_WÊ_m
\ f4&^ u ^l___ _\Ê __^____r^Hr«fl Ri I dola 'oTeB*» ¦*¦• ¦•• «•¦"•*'-»" WFYflwH^ÊMM
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' RO*ERpRWR | «y^J^&r ^^¦kI l^RIPMTE IIS^^Í

DOLl.AHES POR if menos ^nu\> 
f •Pnxútoçâo* ___\\

de 15 contos de réis por minuto, em 12 ho- ikltUTÍS 4 _,-_-¦.'¦—-. MÂX SCttAC»' W^Ê
ras seguidas. AM uns 16.000 contosl Uma Y/tL* l €HÍHH_-# 

' 
m/necçõA ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^Êaposta maluca, e quart áeiiro maluco ___ ràCAOORl~_\ WJLAND1_itE. ¦ ""JESÇ*" A» _\__gaWáMW_OÍWÊ_\___ I

potre rapa, que tinha d» gastal-os. ^EjUIIIJlIl. 
1— - ¦________I__________________L__Ü ¦ /f «r^ff fff ff#* ¦

II 
\_Wl^ à3£Sò,i»_w__\ W\ I Mu» • jIa _7_tt_n_fE I

I m&^\xZçu______W^_\ ll t*LkB ¦d«_.»»-. d. «tr.« ao vo§gu m
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BMPRBZA PINTO
Grani. Companhia d. Revistas LUÍS IGLESIA8 - FREIRE JÚNIOR

HOJB A'S 80 . aa HORAS HOJB
' A aenaaclonnl revluín de criticas política» . social d. IOLE-

SIAS, FREIRE, ME.aUITA . LAGO

RUMO AO CATTETE
-ine murclin vlctarlonn para o sen PRIMEIRO CENTENÁRIO d.
representllfíle» !It

Notáveis creacOcs nrtla.icna da querida «Estrella» ARACY
CORTES . do conaaicrndo cômico OSCARITO II
BRILHANTE ACTUAÇÃO DE TO DO O FESTEJADO BLBNCO DA

COMPANHIA!!!
TODOS OS VULTOS POLÍTICOS DE DESTAQUE, EM FINISSI-

MAS CHARGESÜ!
| Exlto absoluto dos quadros: "Cinema Braall" — "O Cândida-

to. qne Intcrcs.u" — "Abntxo Aa Arama" — "Cavadoraa d. Onro"
— "Romeu e JiilleUn" — "Trnvlatn" — "Hl-torla da H.nlna Po.
bre" — "O Fnntaamn da Guerra" — «Via Catt.t." — «tc
TODOS OS,FACTOS DA ACTUALIDADE I! — A REVISTA DAS
MIL E UMA NOVIDADES !! — ÜM SUCCESSO DE GARGALHA-

DAS !! — CASAS ESGOTADAS TODAS AS NOITES

SABBADO — A'» 10 horaa — __ATINB'E DA MOCIDADE
a Preçoa Reduildoa

"WARNER BROS"
apresenta

ERROL
FLYNN

HORÁRIO: . ' '-¦•¦•

I8| lB.SOt 17.40t 30 « 12 horaa

NACIONAL
R. V. Patrln _ 20-0072

HOJE em matinée e solrée
A METRO, apresenta

MULHER SUBLIME
For Rob.rt Tnylor — Joan
Joan Crawford — Llonel Bn-
rymore . Frnnchot Tone.

0 Bamba da Marinha
Alegro fllm da Columbla,

com a Interpretação de Chnr-
lea Blckford — Florence Hlce
a Robert Allen.

Piano Steinway novo
Vende-se um riquíssimo e luxuoso,

chamamos a attenção para este maravi-
lhoso instrumento, ver e tratar' á Ave*
nida Rio Branco n° 25, próximo â pra-
ça Mauá. (Q 24187)

Casa — Copacabana
Vendo, moderna, urpente, 125:, ou

pela melhor offertn. Com o proprietário
27-7550. (Q 2*11...

PARTSMAN
Needed young man with knowledue of

parts and accessories {or aiitomoljilcs.
Apply statlnR salary etc, in tliis pa-
per to A. G. (Q 24190)

Municipal - Companhia
Lyrica

Cctlc-fc assignatura do melhor cama-
rote para a grande temporada Lyrica
Offirál. Tratar, II. Aires, 120. 1° anil.
Form.cida P.sclinal. (U 24195)

Geladeira electrica
Ultimo typo dc 1937. Custou 4:600$.

Vende-sc por 2:200$000; molivo urgen-
te; á rua Pedro Américo 14-B-. 2° an-
dar, aprt. 5. Teleplione, 42*0735.

(Q 24186)

Santa CECÍLIA
(BRAZ DB PINA) Tel. 48-682»

HOJE • BOJE

RAINHA DA ARMADA
OS TROVADORES
Império Submarino

3» e 4» eps. • NACIONAL

Amanhã: Rainha do Patim —
Av. de Rex-Riat)', 7° o 8° eps.
Deaenho e Nacional.

EDIFÍCIO BAHIA
Grandes e pequenos apartamentos aca*

bados de construir, á rua Honorio de
Barros, 27, Flamengo; trata-se á Av.
Rio Branco, 96, 2», sala 15.

(Q 23254)

Preparado Pharma-
ceutico

Vcnde*se um preparado, formula de*
purativa. Informações á rua General
Dionisio, 14 — Botafogo.

(Q 20820)

REVISTA ALIMENTAR
A' venda nas livrarias BriBuiet, Gua-

paliara, Moura, Odeon, Bof-oui. Excra-
plar: 3t0000. (0 24041)

FAQUEIRO
Estylo Luiz XV, com 40%, de prata,

contrastada, fabricação italiana, vende-se
no leilão do Ernani, hoje, 6"*fcira, ás
horas da tarde, á rua São José, 72.

(Q 24209)

TITULO DO JOCKEY
Vende-se um, por 3:500$000 — Tra-

tar com o sr. Vieira, diariamente das
9 _. 10 112 e das 12 ás 17 bs., no 2°
andar do Edificio Guinle. Teleplione —
23-5847. .' (Q 24205)

. ¦
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0 Príncipe e o Mendigo
Era alto . mnacnloao, ana attltad. d. fanfarrão denota»»

dead. logo nm eapadachlm.
DESENHO COLORIDO — FOX JORNAL — RACIONAL.

Sfssór. a partir das M '?
hora^i

No Palco — ás lfi 'i f 21 ¦ í
liorai - VAKHI)AI)KS

MIKOARET LINDSAV

A ILHA DA
ESPERANÇA

COMEDIA

NACIONAL

Sessões a partir daa llhóraa
Domingo» • ferladoi, ii 10 lioras

SYBOI. JAiOlf«ra

PIRATAS
A'VISÍA

Onda»
Sonoras

de 1937
DESENHO DO POPEYE

— NACIONAL —

I» feira: O Rei • » Cnlata.
lher aem Ramo • Nacional.

Mn-

Hoje -MASCOTTE- Hoje
KO PAU» — /ori* Mural — Trampõ*.

Ha dt Mm — JfcMeMnJIo < Alvarmcti
WLA — PmIikHo dt Amor • O Bluiritt

FtutUtt t Ifootonol
..•-MIBA—: PALOO — Bmt Volo-

Mrlst» — B_iMA<n_a * Atrarengt.
JNmmmKm « VlIfO*

HOJE —PARIS —HOJE

VENTURA ROUBADA
PBBLÜDIO DB AHOB

• NAOIOKAL
PALOO A Oon mal Anominia,

pel» eotntanMa TATVZKE0

HADDOCK LOBO-Hoje
NASQ PARA DANSAR

DESENHO COLOBIDO — NAOIONAIi
..•-FEIRA: PALOO — TnmrtiUm ão

JNw — Pnt. Bemehtt t mim Oln

VARIETE' -HOJE
NA TELA — "VBNTDBA EOÜBADA*

DESENHO COLORIDO — NACIONAL
NO PALOO — Mr. BAKDIO t MI8B

MAST — Pnt. Battchet e tmu cies
amestrados

1 ••FEIRA, NA TELA — "PRELUDIO
DB AHOB"

RIVAL THEATRO
IAYME GOSTA

• na Companhia aa Tampo-
rada Nacional de M8T -***-- Or-
ganliada pela Ooounlailo de
Theatro Nacional do Mlnttte-

rio d. Educado

POLTRONA 4$000
HOJE — Vesperal Ele-

gante ás 16 horas.
A'a 31 horaa

Eap.etacnlo completo

O maior ancceaao da éio-
eu$ comedia cn 8 actos do
featejado autor nacional, Ar-
mando Gon.aara-

0 Hospede oo
Quarto n. 2

JAYME COSTA — "Vento-
ra" (o hoipede) em nma daa
¦Daa matorea crea.Bea.

AVISO — Na preaente tem-
porada eatSo anapenaaa aa en.
tradaa de favor.

Bilhete, à Tenda até domingo

THEATRO DARLOS GOMES
EMPRESA PASCHOAL SEGRETO Ph. 33-7581

GRANDE COMPANHIA ITALIANA DE OPERETAS

ÍTALO BERTINI - FRANCA BÕNI
ALBA REGINA - Soubrette

. (Emp. N. Viggiani)
Sentaclonaes estréas

HOJE HOJE
- ás 20,45 horas.1.' RECITA DAS ACCUMULATIVAS —

^ A QUERIDA OPERETA

0 CONDEDE LUXEMBURGO
Frincipales personagens: "Basllio Basllíovic" — ÍTALO
BERTINI; "Angela Didier" — FRANCA BONI — "Rena-
to (Conde de Luxemburgo) — UMBERTO DI TOTÓ
"Glulletta Vennont" — ALBA REGINA, "Madame Koko-
rozofí" — ÍBANCA BERTRAMO; "Armando Brtssard"

;-* 1 —E. :.PETRONI.

Orchestra cpm.25 professores regida pelo maestro FE-
UPEO.jCAPARRÓe.— Material scenico de Pinzi Caram-

ba — SceíiogrÉ-phla de Gallt — e "Unlone Sçenografl".

AMANHA <- 2/ RECITA DAS ACCÜMÜLATIVAS COM A

VIUVA ALEGRE

HOJE
O GRILL ROOM do

Casino Atlântico
Offerece ao publico Carioca, além de seus
formidáveis programmas com: — BETTY
SPELL, Eva Barcinska, Delya e Dragor,
The 2 Rekkofs e Dr. Ortiz Tirado, o embai-
xador da Canção Mexicana.

OS SEtiSACIONAES NÚMEROS

BALLET FRADAY
Grandes suecessos dos Theatros Europeus

Three Skating
JÉWELS

Os extraordinários patinadores sobre mesa I
¦K* i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"^*-^^'^***--**l*l*^....................*a^__-li--------Í........-*..


