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ANNO XXXVII

Consta em Paris que foram encetadas conversações
para pôr-se termo á guerra civil hespanhola

HA INICIATIVA ATTRIBUM AO
CHEFE DA REVOLUÇÃO HESPANHOLA

IRANCO TERIA INICIADO CONVERSAÇÕES PARA
PÔR TERMO A GUERRA CIVIL

Paris, 30 (U. P.) — Consta em
aetermliindos círculos diploma.!-
fc«« de'Pari-* que n ícneial Franco
tmcctou convaroaçOoi cum perso-
halldndcs de liar. Cona _ de Va*
lenela quanto As possíveis prell-
Minaro» As nesoiinçôcs para pOr*
*__*• te.rnin A guerra civil.

De accordo com o qtte é vehl-
fculario, a iniciativa do general
Franco se baseia na certeza do
lima eventual vlclorli nacionalis-
4a, não obstante offorecendo cer-
teor. termos não desprezíveis aos
Whos do importantes elementos
?Mre os legallalas.

JDosUcam-se entre eí.tcs termos
kquctles que se relacionam A.»
fcondlçóes do trabalho e suas ga*
rantlas, nue o general Franco
¦acredita serão necoitos pelas
(uniões trabalhistas.

*_alicnta*so quo as convera-içOes
toiüo na sua pltase mal» primaria,
|t que de qualquer modo não sur-
Riram da stipposição dc qne a
¦guerra chegou a uma p.-imlysação
mas que foi tomada com o cluro
tnonhecimento do que os naciona»
lidas estão levando a melhor c cs*
Uo cm situação de puder dltur os
(•i-mos.

Em connoxão com a nota fran-
fcn-l.ritanni.-a, que estA sendo ela-
boruda para ser romettlda A lia*
Ua, na qual o principal ponlo sorâ
|» de. urgencia da rcllr.ida doi
••Voluntários" da Hespanha, com-
hnenta-se que o general Franco
ks IA mnl» disposto a transigir nes-
H*. possihilldado dc so pôr um
¦ttm A guorra civil aem uma vi*
ttforia decisiva do que seus allla*
Hos italianos.

Essa attiludc fi explicada nío
peta Incerteza dos chefes naciona-
listas quanto aos resultados even-
tuacs da lula, mus ao reconheci*
talento da xcnoplioliia eni seu ler-
JrtTorln # »ln R.i-Mçdtldp pr!tj jLcitDQ
Ha situação que c.lA dando logar
ta esse stntlmonlo.

Quanto A p--i*_.o Italiana, dl.*
Se que a Ilalla s_ recuam-* A te»
fcirada. dos voluntários actualmente
Combatendo na Hespanha ante»
Ha completa victoria do general
Franco e da capitulação de Va-
lenda e Barcelona. Semlo riso o
fcaso, ctpcra-se que Roma estude
ta not* fianoo-brilannlca e dê uma
resposta evasiva ou não df* les*
posta alguma.

Quanto A ameaça franceza do
Ireabrlr a fron!.ira caso us italla-
lios ae recusarem a retirar seus
volun ta Hos, disseram A United
Press fontes Italianas cm Paris
que essa pussibllidado não causa
«appi.hem.ao em Roma, cm primei-
i*o porque não so acredita que a
França possa vir a dnr mais aju-
da aos lrg.tli.stas do quo ja o faz;
fc. em segundo: mesmo quo não
meja assim e venha a sor provado o
eonlrarlo, se. n Franco df r um au-
9clllo mnls substancial cm armus
I» homens, nãu m> acredita etn Uo-
Bia, que isto leve a um confiicto
Hlrecto eom a França.

Deavanoccm-se, na opinião dos
birculus diplomáticos daqui, as
esperanças na conferência dc Ta*
Hs. Informações procedentes de
Berlim dizem qne, cm resultado da
entrevista ali havida ontre o Duce
t o Fuhcrcr, a Itália sc recusara
a conipnrccc.* a qualquer reunião
de potência.-, cm que a Allemanha
tnao crateja prcsonto.
•08 NACIONALISTAS PROSE»
GUEM E.\f SEU AV.VNÇ0 SO»

Bl!l_ OIJÒN
Irun, .lfl (Associated Pies.») —-"Despachos militares informam

•que a coltunnn franquiei, que se»
KUO pela costa .niitiiln lin, sob o
cunituuiirio do ucm-roí Solchagtts,
Rtravcssuu o rio Sçlln a oeste (lo
ü?lii;t'ir>.i ti,*i p proacfluò no ayriit.

Onde se realizou a mais
completa manobra anti-

aérea, na Europa
tenI». rado, setembro (Associa»

led Press) — O povo ile I.cnln*
grado, que mui*; do que o dc qual-
iicr outra rlilinlc soviética pôde
rotclni' um snlillo ataque cm caso
ii« guoritt. passou recentemente
oiii-o dias com o rosto oceulto pur
ttuscaraa dc gaz,

Os linliltanlc.» da cidade iam dc
mascara para o trabalho nas tn-
líricas e nos escriptorios, andavam
do mascaras pelas ruas, durante a
mais completa manobra anti-aerea
lov-idii n effeito na Europa receio-
.**n *la suerra.

l.ciiliiRrndo, mais que Moscou,
fli*.*a pailleulannciilo exposto a um
ataque Inimigo, sobretudo prooo»
.lente da Allemanha, segundo dl-

co contra füjiiti. Os lii-iirgõiitcsl _c,j, 09 icchnliios militares, pela

dem em vários pontos onde te
concentram os refugiados.

Oi refugindo» terão plena Uber-
dade de escolheram o «eu destino
entir tt» dua» iicspnnhas da
a o tua lidade a franqulsla e a go-
vernlsia.

,U lm alguma» semana» que a»
atitoildtides Unham chegado A
conclusão de que o» campos de
concentração deviam começar »
ser evacuados e então foi dada a
ontem de nno mal» se acceitar re*
fllSildllS.

j* capitães de navios receberam
ordem .le não transportarem mnls.
retirantes dot portos hespanhoes,
mn*. o avanço do» Insurgentes pro*
seguiu ao lonso da costa do gol*
pho de Blsoya c milharei t mlllin*
n-s de hespanhoes passaram-se
pau os pequenos portoa da costa
franceza, navegando muitas ve*
zes em fragcls embarcações.

O sr. .Teati Ilciborttc, embaixa*
dor da França, na llcapanhn, con-
foitiiclou com as autoridades des*
ta cidade a rcspeilo das iirovideit*
cia» a serem tomadas ímra cisa
repttrlaçSo om massa.

Psrts; M (Associated Pies») —
Com referencia A medida que vae
sei* posta cm pratica pelo gover*
no (rances, do ropatrlamento em
iiia.«*fi dos refugiados hespanhoes,
adeanta-se que o governo do tr.
Neziln, foi cniistiltado optandu
pela rcpatiiação. o general Fran*
co rão foi notlflfanio a rospeltu
tua. jlilga-so em vlsla du suas de*
elarações anteriores que não mr-
git-A nenhuma dlffiuuldudc, O
'•immiandanle nacionalista não faz
muito tempo declarou qua conde*
dei. aninlstla a todos o» bascos
que desejem voltar a nua terra
rios-lo. nua não tenhimi tido postos
nn» fileiras acima de sargentos.

O ministro dn Interior, sr. Dor*
mor, enviou ordens a lo<los os
prefeitos da fronteira para pro*
cedtroín A rcpatrlaçSò,

O' rofuglntlu» que ilispuzcrcm de
tiic:i.» de subsistência ou que c.»-
tejain vivendo As expensas de pa-
rentes ou amigos nno ot;lão inclui*
dou enit-n o» quo devem deixar o
pai:. Sábe-10 que os gaçtos cnm
a manutenção desses refugiados
nlcinçain a nm milhão de. fran*
i-o." (tii)il CDtltOS de réis) illm-lns.

ÚNICO I
ViaOADIIRO

OS JAPONEZES MARTELAM INCESSANTEMENTE
AS POSIÇÕES DEFENSIVAS DE SHANGHAI

As forças do general Kiyoshi sitiam-a cidade de Teh-chow, situada a cento e vinte milhas ao sul de Tientsin
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0 BRASIL ENCOMMENDOU
MAIS TRES SUBMARINOS

OS TRES JÁ CONSTRUÍDOS PARTIRÃO PARA
0 RIO DE JANEIRO EM NOVEMBRO

Spetia, 30 (U. P.) — O sr. Muggiano declarou aos
circulos navaes de Epezia que o governo do Brasil tu*
commendara Ires novos submarinos, de typo idêntico
aos ji construídos .A construcção das novas unidadea
devia ser immediatainente iniciada. O sr. Muggiano ac-
crescentou qu e os tres submersiveis recentemente
construídos seguiriam para o Brasil no mez de novem»
bro c que faltava unicamente effectuar algumas expe*
riencias finaes antes da partida para a America do Sul
das unidades cm questão.

MUSSOLINI RECEBIDO APOTHEOTI-
CAMENTE AO REGRESSAR A ROMA

Ovacionado pela maior multidão que jamais sc agglo-
mcroii nas praças publicas da capilal pcninsular

Durante os combates havidos ontre chinc.es c japonezes na nona dc Shnnghal, o cruzador americano "Augusta" foi attingldo por uma granada que
matou um marinheiro, ferindo dezoito oulros da bcllonavc yankee. A gravura reproduz o "Aususta" logo depois da explosão do obui no seu convez.

(Recebido por via aerca Condor-Lufthansa).
Io * pnrllcipnçõo senti na guar»|ioj-*- uni rude golpe no projecto do j relros e não precisamos de grande

Nto confunde I \7*dífflH
VIVA M4* nui

(I3-"I)

CISCOBNTA K CINCO Mlla mi-
PCGIADOS HESPANHOES SE*

HAli REPATR1AUOS

rtiris, nn iu. p.) — o sr. Bor»
iiioç, ministro do Interior, dcln*
ton hnjn que o governo ft-aneez
Chegou a um necordo cotn oa go-
vernos do Valencla e Salamanca
para ropatrlamento de elncoenm
e cuco mil refugiados hespnnhnes
qut sn acham mi nalmente na
l'nitiça.

CINCO DIAS COM 0
ROSTO OCCÜLTO POR

MASCARAS DE GAZ

7VÍ.I.*'... ..rrln-A-ir-T 1 (U. P.)
— Tor H*, M, ris.-hei) — He ar*
çordo com fontes tino offlilar.*,
japonesa», o exercito do general
Kl.vii.ilii. púi'. cetvo a cidade lio
Tr.h-clioiv. k ini milhas so sul de
TieiiNt,. nobic a atirada .Io ferro
Tiotiisln-Piikow-Naiililn. eiperati»
õo-í-e a aua rendição para dentro
do i|iiurenla e oito horas.

Os Japonezes proclamam te-

ral .Io *-CSei.i| Hun |-'it f.llll. p.«lc*
roso chefe milliar c sovcaiitidor
tl05í»íi IfglftOl

Acreditam os Japoneses nue o
general tian Iheu offerec.-.à o
cújnpronilsso «tv uma neutralidade
amistosa caso concòrdeni om man*
ter*se fora Uò seu território.

Tm Indicio da npproliõntão do
governo central quanto A altitude

rem avançado em tres tectorotldo génoral Uiín 6 o fnclo de que
tintiis quiitrocenta» milhas na fren* I inailtlou .-eu velho mnréclial r-'ens
10 sopteiitripiiai. Vu llslnng para assumir o com*

Ao ii..roo.i|e tle Pcl|ilns. no lm-1inatlilo da fiotite 'rientsIn-Pukow.

portanto sector dn estrada rio Ior-
ro IVipliig-Sulyiiu. o exercito do
general Selslllro U.ibiiIií,, dn íla.ti-

Snulie-ie que o niareili.-il I'*Cllg
líi ngors em Tsl*nnn*fll, capital
da província, in.-is qne o general

cliiikuo, (lerroioii o átitlgo exerci-j 1 lan abandonou Tsl-nati-tii e es-
to coiinntiiilslii i-hiiu*/. sob i.s ..t- niiiel.'1-eu seus qitarlols gènei-aea
(•eus do policial Chll-tcll. As :iii-|eni Wel-IlSleil.a llll- |
liga.- tro|Kitj voillielhns e.-lã.. p.-e*
scntenieiito CUI rcliinila para n!
providencia de Sulyiinn.

Ao longo (Ia ferrovia Pa-lplns*
Hitnkou-, os jiipoiiezen cstieiaiti

Os Ja|iianeza'.s nllrlbuein grande
Importalicln d sittiução do Sliun-
lunp. 1'oisucni grandes cnjiltíics
Investidos om proprlcdadõt nll.
In.liisivc grntidcs fliiçOcs em

ctipnr Clicng-ling»(u lita o fliii I Tslitg-lAo, A penei ração jnponc-
dessa sciiintin, ti caminho d» liutzn un província tom ilido Intensa
Ilia.-uiK. desdo n iliiiinie líiterni, quando

A niiC-ila de Teli-cliow Irará os| captuViinim T_ing»táo o oecupa-
jiipnnezes tiii'* a fronteira dn pro»
vln.-lii dc Sliiinlliug, peiinlitln-
du-llics forçitr uma decisão quan»

r;iiti lni|;t n provincla.
Caso n gcnctitl Han seja |)erstia-

iii.i.i ii nuintòi- iicutiiiiidinii*. e.*fc

Em 1936 foram rejeitadas vinte e duas
mil petições de divorcio

A ACTUAL 1.0 INGLEZA TODAS ELLAS
TERIAM QUE SER ACCEITAS

rom o auxilio tia arllllicilii posada I sun situação tio Mar IJaltico. por*n dn aviação e_t*flo iigora limixindoi ......
i> "sacco" formado Olltrd ns suns '*• !•*¦ entrada da l.nl.to hoviellca.
Roltlács posições o a pntic noite Afim dc dir ft população a «cn-

Hiujão do perigo, diversos ciqua»
dr.Vs dc avises voaram sobre LI-
nlngrado durante ns manobras,

da moniatilin ila Europa.
1,'ma grande qiiaillldndo de ca-

üliòrs o corpos do motnillindorcs
estA agora utravessando os dcsflr . . .
Isdeifos .ia montunha Europa cm «Imulaitdo um raid inimigo
direcçâo ao norle nfini «le esma- Centenas de mllhaioa de pes-
RHrittm a rcslstcncln dòs naturlatios gon» Jft troltiiidas ná defesa eon*
no valle do rio Nulun do 0"ljW trn bombai-dolos aorooi o ataques¦nrctcudeui >esuli- paia o ncslc
ailm do juiftnrcin-so d coliininal***! W*** f*,l*'m l"-'*-"1» *¦>••"*- *"»a
do núrte parn o ntnquo final a
«ijnn. Os offlcliies franqulstas

da de Caiviuioii*-a.
*A FRANCA I.i;I'A'I'I:IAI:A' l'A-
pA A HBSP.VNtlA CUECA DB

CEAI MIE nElTniAIMi.S

vr;-. á provo pela Osonvlnkini, or»
sniizai.ãn cspeclnllzndn nosi-e ge*
ner*, de ileicMt. Sutis dc snn.imti
pcxiii» dc 844 fabricai o oscrlplu*
rio* tomaram parte nas manobras.

Inslrtictoros c gualdas posta-
ram-se ft frente .los edifícios. Hon-
ileitas ila Cruz Vermelha foram

iMiúrc», .1" (Ass.ii-luieii l'icss) bi riiiiiliiinoiiiiil ilii egreja,,sobre"mn 
onda rio controvérsias Ir-1ii muteilii, iiciniiiticceift a me»-

¦nn. esperando-sc ineanio que não
sejnni ariinlltl.los a novos cnsn-
mentos noti) n comunhão ns pes-
soiis dlvoicliiitiis polo».novos pos*
ItlIldnS.

He iiKiua ctu fliniile, n» pessoas
que desejem sc hciieftcinr V-oin a
nova lei. nulos rie o fazerem, de-
vem tneilili.r multo liiãls dn que
ant. rioiineiitc, pois Ineulieiítn fa-
la.liii.nie nuiiiii esrollin: a lei ila
egreja mi n lei do Estndo.

cdiiilcmmiçfiu á prisão pni-pclim, I Os nlnquca contra a novu Içgla»
Bilbeiiilo-so >|ii". durante a reunia'.. ¦¦".'•"I" eolillmiáln por piuie .1»
nniiiil ria Ütilão pata n rcfóriiiU | iijóiuliros gradundos docleio an-
iiii lei tl»> (HvÓroIo, »*>iíi niif.xift

liiinpeu hoje ciintra a* PCCCntC lei
*!•• rllyoroló nuntido ns iijtinf* mitit-
rlilnilcN da cgi ¦• iniciaram uma
uiiiiiimillui .'..i:"ii a in.'Mim por
tratei' hòvna isolliihidcs ú sitpii-
r.-t:un dos conjugci. ho mcfliup
tempn que outros grupos se lia-
tem para nugniciitar tiliidii mais
as Hlicrallilnilcs ria l.-l.

Esses ultimo» grupo» pcdcin
quo Kcjiini chaci do illvicirclu iam-
liem: a oitlhrlngUCS Ii.iI.íiuaI e u

•<>ia discutida pura depuis serem
frit.is .siiKKCf^Inos nus |)U(l0.'Cti
aoiuiicleiitcs,

\ân sntisfellii com us tnoillflcn*
çCes vci'ilailcliamontc revoluclo*
niirl.i.s ria lei ile divorcio ria Itlgln*
terra qu.» passou ll inliiplar ciuno

iiitia, o blipo .1" Ely. oscre»
1'Cllllu nn gtlXCtll de sun dluccse
dix iti-teilltnr que as IIOVIIS pus*
llirns são ciilriiiliis uns eiisinn-
lllCIltOB lie Clirlsto

n sr. a. i'. Herbert. autor fla
nova lei, rcferltido-sc A contro-
vcrsltl Stlt-giiill 0 ilcfeu.lendo so-

oiiutms ri., divorcio n crueldade, I hi-otudu ò motivo da "nrucldndó*',

dc»Oi\'ão do lar c ti Insanidade, em uma palestra pelo hiondcas-
n t.-nlâo rio r.ef.iiina deseja nlnilii i lil*Ifi l""'*- '«do o paiz. (Ilssc que
que sejam concedidas "facilidades «üo ¦*¦« tratava ri>* uma "cruel-

nddtclonnei para us divórcios ria-1 dade" á moda de Hollywood ou

Bàl/oiiliOt 30. (Aasoclalod Prçss) .
— O sovem., francês .,ue llnltãl colloçadna nas portas dos estabe-

jiorinitiMn o acolhimento de niiilslcimcntòs commcrclaet. Abrigos
de l(iu.«no írfu-indos 1icsp.*inliiie.**| <.,„,..., p;i*-0., fm.nm aptomptados

•depois eme Irrompeu a guerra cl*
vil licspniitioiit decidiu ilgora ic-
p.itilal-os todos. Ao ser anniiii*
ciaria esta decisão ás iiiitiulritries

SSÒKVOffl
Os "lenricis" dn esteja dn Iu-

glaterra sc rcausiiin n nccoltnr os
princípios cstnlllldòs na nova lei
de divórcios o onõcrn.jto nuo ps"
HCfl ii.vlinlns ticrAo "Irmlorfi" tln
uma vigorosa cnnipiiiiliii cónti-h
quHcsiiiioi* novas (itcllidridci.

Xeste ínterim, estão sendo to*
niiiriiis as íiierildas que se julsntii
nçcessnrina para fazer fronte A
verdadeira oitila de divorciu qti"
se espera selam requeridos, quaii'
d., enlriii- cm vigor a nova lei.
Isto é. om 1 ile janeiro próximo.

do Itetiu.
O sr. Herbert ns«itn explicou

seu ponlo ile vlsla;
"A criicldodo lesai foi multo1

Ivm rieflniilii pelos Iribiiniics ln- i
Slezcs i-utini tuna comlüvtlt c um I
iiiini-ler l.-ten que causeiii peiisoj
rie viria, ric Integridade ilua niein»
tiros o da saude (corporal mi
ineiilal) nsslm couiu ileeiu motivo
n uni tipiirchensBo razonvol ric^
¦itto eacs pcrI|!oa -\\ist.-in."

"Ma» o perigo para a saudo
mental não deve ser tomado tiem

cito por ninguém, multo ine-

senemi Chiang-Kai-shek dc f..i*
nuu* uma frente pan-chliieza cun-
ira o Japão, u ptiiuctiu súljii
suffi-ido por caso projecto oceor-
ren quando, no principio desln
irmana, o peiicr»! Suilg-chc .
yuan. conunaiidantc do -0* exer*
oito chinez. cont base em Tch*
chow. enviou seu pedido de to*
niiiuln a Nnnkln, o qual (oi nc*
celto.

O general Sung. conto o general
Han. perderão indo caso os japo»
nozes gaiihein a guerra, poi» o*
únicos tòrrltorlo! que eiic» t-Sn *.»•
peivinça de governar estão no
norte da Ciilna, em arena ou jA
coiiquisiadat pelos Japoneses ou
lia linha «le cpnqtllsth liiunerilailn.
Tanto O senei.il II.in ronn. n gè»
iicritl *Suhg são amigos íntimos rio
general Japonês Konjl Dolhai-n,
cuja divisão proaegtlo pnra o sul
im lonso da ferrovia Pelplng-
lliinlíiuv. Tc in liavlriii noticias ric
¦pie ngcnteã ri» general Uòiliarn
tem niittitlriii contacto com o se-
nenil iiiin, e que combinaram a
renuncia do general Suns. nn uual
foi prnineliiilo njue governaria
mn Icirltiirl.i s..l. os auspícios do
.lapa.., ciisu essn viesse a gariliui'
a guerra. ,

Tanto o general Muiis conto o
genora] llau oram Inimigos decla*
nulos tio geuoiiil Clllãng-Kíll-
siietC e (In pre.lnmliiitlii.la política
.Io governo dc Nnnklti. *

Circulavam hoje em Tientsin
rtimoros de fonle japoneza dizendo
.|tic offlclaes soviéticos estão nu-
xlllandu n tlefcsii chinesa ria* Toli-
cliuH'. .nulo eslão pi-eslriludo ft
conccnlniçâo tio um novo sysicnni
<1e tllnchclius paia os chinez".*.
Os mesmos offk-laos, riç accolrio
com o vchiculndo, ajudaram os
i-liitiezes na defesa dc Tsnns-
cliow, que foi capturada pelos Ja-
poncZCS, Essas noticias não fu-
nim continuadas pelo qunrtel rio
general conde Terauchl, comman*
iliinic supremo dn-t forças nlppo-
ni.*!.*, do not-io da Cliinn.

O JAPÃO ÜEisTEITAIlA- OS IN»
TElíEtiSES K.STÜA.NUElItUS

N/i CHINA

¦fji.-iicbrn. 30 (Associated 1 ,c.»»l
— 4'iis. pruln voz ofíiclal ln|nmez
itif.itmn .im: os bombardeios no»
roo» por parto «los nipponicos
contra cidades clilnozat continua-
lâi. se foròltl Julgados iiccessiiiliis
pelo (lllo iiiliiin.uniu militar. In*
if-nucario sobro a iiosslbllldade ric
fnzei-*se n im» no Extremo Orlen-
te, im picsenic momento, o mesmo
informante disse que seria melhor
pnr ciiiquanto, deixar ns colsus
i.iii'1'crctu o seu curso normal dl-
zendo mnls: "Qualquer liilcrvin-
ção rio ierceiros na contciiria -sú-
mente poderA conipllcnr mnls a
situação, o Japão respeitara os
interessei estrangeires na Cltlnn.
O Iniperlo f"l obllgndo a usar da
força para _efóndçr»so a si pro*
pilo".

csfoivo pnra vencel-os, principal
mente nos combutea corpo a cor-
po."Clnipei t)i»rA, para sempre, um
eicrlnlo de glorias milhares para
a nação chlneza".

AS AUTORIDADES COLONIAES
BRÍTANNICAS ABRIRÃO IN*
QCERITO SOBRE O AFUNDA-

MENTO DOS JUNCOS

limites, .10 (Associated Pres»)
— as autoridades coloniaes britan*
lllcns que abrirão Inquérito sobre

o ea-o dos Jniieos dn pesen chine
zes registrados em Honskons.
s»h protecção brltannlca, o Incen*
diadoe por offlelae» navaes Jnpo
nezes, basearão o inquérito sobre
as allegações do cominandanto do
paquete allemão "Sclmrnhoret"
que radlograpliòu a Hong Kong no
dln '.'* do corrente dizendo ler re
colhido n bordo sobreviventes
rio unlco Juneo que escapou no in-
cotidló.

Diversos sobreviventes do acto
Japonez nchatii-t*B recolhidos aos
hospltaes dc Hong Kong. A Grã
Bretanha formulai-A enérgico pro
tealo perante Tokio no caso do

ficar estabelecido que embarca-
i;8e» ou subdito» hrliannlcos foram
lambem vlcilmados.

O ABASTECIMENTO DOS
CHINEZES

Tofcio, 30 (Domei) — Após o
bloqueio d» costa chlneza a China
entrou em crise em relação no
problema do seu abastecimento de
arma» « munlçfie». Entretanto es*
se abastecimento continuou atra-
ver. do» portos do sul, dr, onde
eram transportados pm-a os cen*
tro» de operações pela linha ferro-
viária CnnU.o-Hanskaw. Por estn
mesma linha tambem continuaram
a trnnsitnr a» tropas dn eu) rios*
liiniria." fls linhas rie roliiltale. Em
vista riis»o. as autoridades millta*
res Japonezas resolveram destruir
essa ferrovia, mus aguardaram
primeiramente que so operasse a
evacuação das poptiluçScs estran-
gclras residente» cm Hahg-Kaw e
centro da China. Segundo uma
informação offlclal essa evacua*
ção terminou no dia 30 ultimo, mo-
tlvo pelo que a destruição da cl-
toda linha começou a ser effe*
cl nada desde o dia 27.

PADEREWSKI PREVÊ A CHEGADA
DE MÁOS DIAS PARA SUA PÁTRIA

SÓ POR MEIO DE UMA GUERRA CIVIL 0 SYSTEMA
TOTALITÁRIO PODERÁ SER IMPOSTO

Vnisoiirt, M (Assoclate Press)
— (Jue totlnui lucrado os campo-
nezes polacos com a sua sreve de
hn pouco, qiie, somente no curto
espaço de dez dlns cusluu-llics 41
mortos, 34 feridos, e approxima-
damente 1.500 prisioneiros?

Ninguém poderA dlzel-o com
exactidão, mas ns colheitas dente
anno — que, segundo certos cal-
culo» spffrorA unia reducção dc
30 n 10 '.'. nobre a mídia usual —

dc Hiiyonna fazla-so rcatrloçãb
aos que dlsptizestiem rie meios pa
rn mui própria manutenção, mas
as autoridades ppilclnq. Informam
que são bem poucos us que estão
licitas condições.

A nova mediria nlirange n lodo»
os refuglftdog inclusive mulhewjio mahobi_ quando soasse a

sciulo que it cxpllciiçno, '

e policiados por membros da Oson-
vin.lilni. As Janellas das casas
foram enlnfoladns dc morio n nâo
riri.var coar luz durante a nollc,
i|iniulo ns ruas aram llluminarias
apenas por lâmpadas azues, Invl-
ilyeis do alto,

Pira ler n certeza dc que a po*
pulação obedeceria As necessida-

Durante o ultimo nhiio, o» tri- nos pelos trlbitnáçs, conforme n
luiniii-s rcjcltaratn 22.'000 potlçOcs I concepção norte-ámerleana oue
furmtics de divorcio, ns quius, ps lucelta iiíansa e paclflcftmcnto
com a nova lei teriam rie ser ne- j como "ciiicltlnric mental". Iàtn
celtas. A l.evlsin Diocesana do quer dizer que ninguém pense
Llverpool, editaria pelo bispo dit-jquc vao conseguir um divorcio
quella ciflude, para se fazer unia porque o marido consume multo
irif-n do numero de divórcios que! tempo pescando no rio próximo
sc rieve esperar diz que "iicstnluu poiitile utna esposa Irnnsfor-
região existem i>cio menii» 150.000 | moti-so cm estrella dc cinema ou

creanças,
rla.la pelos fiiiiis-loiiailns (lo sovei*
aio e ric que a inaiiiiteiii.-âo .'.essa
¦Kianrie massa huiniiiiii pe*a S'nii-
demente aos cofres públicos e
tainliem do que mc tem veililcario
Innumerat pci-tui'b:içúcs da or*

aitcite avisando tln ataques aéreos
íi« autoridades estabeleceram nitil-
tn- de 100 rublos ou trinta dlns
do tratas aios dublados pura os In-
f.-.ictorcs.

homens c mulheres i|ite (oram ca
sados c Icgnlnicnte separados e
que, com a nova lei poderão dl-
Vorciar-se para casat't*m»ss nova*
nienle."

Ao quu »0 sat.e. pot etn a estrja
se recusara u ncucltai- como boas
as reformas da lei do divorcio 'iu<-
furam aiipruvadas pclu Eslado. A

outros motivos semelhante»"

METHODOS CONCILIATÓRIOS
I'A1!A IMPEDIR A DISSO-

I.C...O DOS EAP.ES

/.¦uii/irj, r.O (Associated írfcsa.
— A questã*. do divorcio na In*

(Continua nn 3.» pag,)

O GENERAI, PAI-TSUNO-HSt.
NOM EA Hu CIIEPE DAS POIS-

ÇAS NO NORTE

.Vttii/.-iii. nu (Asíoclalcri 1'ress)
O general I'ni Tsuiig-llsl, uni

dus mais hnbols estrategistas do'
exercito chinez, fui nomeado com-
innndanlo em chefe dn iodas n*i
fòrçíis em opcraçOcs nu norle du
Chimi, cum a missão rie promover
a unificação rias diversas unidades
provlncittcs que ali se balem.

0 GENERAL SUN VUNO-LIANG
ASSB\r13RÀ QIE NAO Cl.OE-

R.V TERRENO

Sliaiifthnl, 20 (Associated Press)
Visitando as ruínas e verlfl-

canrio a-, acenas de desolação ric
que •'¦ tlieatro u bairro ric Chapei,
o correspondente ria " Associai ed
Press" teve occaslão de cntrcvls-
tnr o scnei-al Sun Yun-Llang,
uommiindanlc das forçai chlnezas
desso sector, o qual lhe rilase:

— "NSo cederemos terreno.
Durante semanas Inteiras os Jnpo-
nezes concentraram todos os seus
ataques sobre Chapei, sem nada
conseguirem. Os soldado» de In*
(aníeriá do Japão sfio m&os guer*
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Parierenalcl

iippnrcco com possibilidades que
bem podem ser chamadas de si-
nlsiVat,

I. .1. Paderewskl. famoio pia*
nlstn e o primeiro presidente da
Polônia do apAs guerra, prevê a
chegada dc mftos dias pnra a sua
pátria. Do seu retiro na Suissa,
o antigo político enviou, ainda
hn pouco, um manifesto ao povo
polone», publicado apenns pela lm-
prensa da Sllesla, e assim mesmo
numa unlca localidade, Kaiowlee,
e cuja publIcnçRo foi Interdlcla
ros demnls Jornae» do p»li. Néí»
»e manlfcsio, Paderowikl afflr.
mou o «eu peznr pelo» ulllmoi
aconiccluioiiiui,' deuiactndu uue a

psychologia do povo polunez não
pode admittir o systema tnthllta-
rio, que, aegundo n »ua opinião,
não poderia ser Imponto senão por
meio de uma guerra civil. Alim
disso, a própria situação gcosrii
phlca da Polônia, eollocada entre
dois palzes totalitário» — Allema
nha e Rússia — faz eom que seja
necessária a convcrscncla dn to
dos os seu» esforços em prol da
consolidação Interna .Io paiz.

A dissolução Immediata do Par
lamento; otelçfles "livres o lio
nc.slns"; liberdade para certos
preros políticos; abolição rios
campos de concentração o a sa-
rantia de que não serão exercidas
represálias contra o» leaders do
partido camponez — que pronto*
veu a ultima sreve — sfio os
pontos principaes do manifesto do
cx-prosldcnte.

"Isso — affirma Pndoroivskl —
não constitua um programma po-
iltlco e sim uma s'rle de mediria*.
urgentes quo devem ser poslns
em pratica aem mnl» demora, pnra
que a Polônia não seja abalaria
de uma maneira ainda mnls sc-
vera."

E, de facto, a recente greve dos
dez dia», teve a» suas origens uni-
ca e exclusivamente na aclual si-
lu»vtiu |itiiiu4:«t;r,J0 r-»r*..»!u l_f*..ti-
pnnes. (Plaat) que se hclíavn òm
mlnorln na Parlamento, loi-nnra-se
profundamente descontente com o
desprezo manifestado pel" gover*
no no» seus reiterados pedidos por
uma lei eleitoral mais democratl*
cs, e pelo perdão que pleiteava
para o seu leader, Winceiiiy Wl*
tos, actualmente exilado na Tche-
eo-91ovaqtila. Wlto» que (i filho
de camponeses c sempre foi um
Inimigo Irrcconclllavel de Pilsu*
dskt, oecupou, pur tres vezes, o
cargo de primeiro ministro da Po-
lonla, mas foi finalmente encar»
cerado pelo velho marechal. Con-
ta, actualmente, 63 annos do eda-
de. Ha pouco mais de um anno,
o Partido Camponês tentou uma
approximação com o marechal
Rydz Smlgly — amigo e «uceei-
«or da Pll»i;d»kl — convldnndo-o
para insistir a um dos seus mui-
lo» fosilvuii». Ne»»a ueoaalàp,
Frank siyab, um do» prínolpaé»
leaders du "Plail" pronunololl um
dliouno perante o marechal, nn*

(Continua na 3* pag.)

Roma, .10 (Aisoctated Picís) —
Di rogrotao da Mia vi.*j_;.m ft A •
lemanha. Mussolinl foi alvo <i-
uma i'1'iiiiatit. e caloro»:'. recepção
por paru: do P'.o linlluno. Ao
desembarcat* na ríiiv local, o Duc?
passou sob um siviitlc nico trlilhl-
niiiil formando a letra *-M". antea
de sair pela Via Nnzionali* Ollltc
plissou por cnlic »s alas .Io mi-
ll-.are» tle cspeclnlurc» tine o ar-
ulainavam ilcllr.iiiter.ientc at(* .«t
sua chegada no pr.laclo Vei.eza,

O Duce. quo Urttla <> iinlfnrn.n
d.s cabo lionurarlo da Mlllnin Kn*
clsla, appareceu r.n balcão do l'n*
laclo, proferiu um rápido dlsour-
s,i e dctappáreceu no In tei Ior du
edifício. MllhOes de italianos »•_•
viram us brev.M *.* incisiva» na'n*
vrrws du chofo ri > governo que tr—
rnm Irrailladas para torio o pai.:.

O palácio Venezla catava III*:-
minado por cetittna» dc 'nmpadni
e bandeiras, entre as quoes ávül-
tava o pavilhão do Partido 1'tif-
tista que pen.lla do balcão d.»
..tule falou o sr. Mussolini.

O governador de Roma, »r. Pie-
ro Colonna, publicou hoje um ti:.i-
nifrsto deiurevcndo a vlaçcm tio
Duca ft Alleiiiiiiuia como "iniirii-
phal". O povo ,ls capllil tulldbll

»eu regresso A ntonciia du» vo-
lhos Czares. BatallifiM de grana»
tlelros, rm-al.iii-ir.)», de força» .1%
aviação, de infantaria, p .'a pplie.a
rie Roma. formivnm ala» desdo a
sare atí o palácio Vcnczla des t-
latido depois peln» ruas centr*.*-»
ac. som dos clarins e dis bandos
militares.

Dezena» dc milhares Je f»«C'S-
tns civis niarcluvnni dopvit cm
formação tiiilitar. A recepção <!o
Duce foi unia verd:idelr:i apothco*
sn. que. coroou a saa viagem fl
Allenuinlin.

ACCLAM.MHl POR TP.i:SI..\TAS
MIL PESSOAS

ifoiiin, 20 — (P.alph T. I*'ortt-,
nn. United Press) — Num ..Isci.r*
so dc duls minutos, proferido no
balcão ilo Pulado dc Veneza, o
sr. Mussolinl disso A multidão
(iiie o ouvia que a amizade lta'.o*
nllcmã visava a solidariedade en-
lie nn duas 'laçfios, liem como o
iv:<iit'sliiienio <ia paz. na Europa*

Entro nutras coisa-), dUse o ir.
Mussolini: — "Camlsan negros!
Trago da Allemanha e dt mini.as
convorsuçOes com o Fuehrer uma
Impressão profunda c recordações
Indeléveis.

"A amizade iiolo-lllenin, consa-
srnda peln política do eWo Roma-
Ftcclltn. desceu, nestes dlns, nii
fundo do coração ria < dum naçO,-.
e IA periuiitiecerft. O .ri.jccllvo tln
ninlzndo Itõlo-nllcmà 6 a sullili*.-
rlcl.tde entre ns nossas duas ie-
voluçoes e o renascimento da rnz
na Europa, e entre o» pnvrr."

O sr. Mussolinl foi alvo do un:a
das mal» riilrinsos manlfostnçPfls
dc sua carreira, tentio ns toldados
da policia a mnlor difflculdiidc cm
ifiüiiter a disciplina entro n mu!*
ti i.no em frente ilu palácio do \ e-
neza, onde com freqiienc|'l SO ou-
via a snudu-ão do "Hcil Hitler' "

Quinze minutos npfiH o sr. Mus-
sollnl ler terminado o seu discitr-
eo a multidão, estiinnri-i cm tro*
zftttii» mil pessoas, ainda perma*
1'iila nn praça c na via rio lm-
inilo manifeslnndo-sc tom o
mnlor entliuslnsino. O Palácio
d.* Veneza encontrava-se teerlin-
nicnte llluml-intlo, sendo asses-ti*
dos hblophotcs podorodoe do cada
vez, que o Duce npparccla :iu h.-il-
cão para •jginderi.r fts mar.ltesln*
ções.

Milhares e milhares de Itiillnt.os
íiIkÍIiiiiiIii lenços e bnndelrns, ca.-i-
tando e nitinlfestando-so n m ale-
srla, receberam o (imitador do
Iniperlo qtmndo resi-ens-.ti a l'.o-
ma. Segundo «c n conhece una»
nimemente a mnnltciitnção de que
foi alvo o .»r. Mussolinl hoje, dol-
xou a perder do vista tidas e»
que lbo haviam sido feitas nnU-
flormentc.

Em ncnliunin outra occaslão hn*
viam ns futiceloiuirlos flisolatas
ornamentado as rmiB e oh cdt-.l-
elo; com '.«nla profusão. O uso
t-r.tcnnivo •!.- iíblpphntç,. rc::-i

nlhCcricin tio que havia siri" fcfu
om Berlim — Iniprosslonou viva*
mente a multidão.

Ao rliesar, n liuce apyarcntava
a melhor disposição o fez o p.* ¦ •
cutso dll estação ao palácio intui
putòniovel aberto, sempre sorri-
dti.te c correi*piiiiriondo fis siviii»-
ç.Vs nuo lnliilcri-u'.itameiite loe
eram fcllas. Assim qu«* o auto-
inovei chegou a» Palácio dc Ve
nuzii. ft» seis e quarenta di* liif.l",
e que pcrtiilttirnni no povo pen -
trar na piaça que lho fl"i fron-
teira e que ate onlâu, estava dea
oecupada, deu-se Inicio a uma •»•*•
rle de demonstrações com çueln-.-*
de fogos do artifícios, fu*. ict-..,,
1,'Vfllca pela» bandas, etc.

A guarda pessoal do »r. M-is*
«nilinl, composta por mosqueteiro
unlfòrmiiartoi de nei.ro, • post.x*
do» K pnrln rio pnlàctó de Venetfi,
levo <j-** oí.-prppftr n«. nvtlorM •??-
foiço» pnra Impedir que o pevo

InVtditte o pnlarlo. O Ijeutor ila
in.üo encontrava i.e tão imocio-
r.rdo que errou repetidas ven-s,
ao referir-se » datna hl»torlca« do
fl lelstno. Pretendendo referir-se
a i-ulras grandes ninnlfestnçÇes
feitas ao Duce, o locutor falou em
2 de outubro rie l?:'.ii. em vez dt
11*15, quando se verificou a mufci-
HmçuO, e falou de 0 dr maio rie
iPSf., cm locar rie 143S, niistido
se verificou a creação rio Im*.**-
rio,

O TRAJECTO DO TREM
ESPECIAL

Roma, 80 fU. P.i — Depol.» de
uma visita rie cinco riias a Alie-
manha, rui que o chefe dò cover-
no Italiano e o Puohror Adolph
Hitler fortalecorain ainda mal»
o pniletiisn eixo 1 toma-Berlim, o
sr. Muisollnl regressou trlum*
lilinlineiite a esta capilal, tendo
ohegndo A» 1S."0 dn tardo e sen»
do saudado por tuna salva de
vinte e um tiros e pelo» catorosot
applausos dc milhares de pca-
soas.

Ao atravessar a fronteira, «us-
tin-alleiini. etn Kiefcrslcliicn, ,'is
3.20 ú% maririig.Tlit, t> trem que
conduzia u sr. Mussolinl ganhou
rapliluincntc. a estreita falira dt
terra que .cp-ia a Allemanha da
Ilalla. O trem fez uma parada
¦I? duls minuto.*, cm lulisbruck As
4.511 da manhã; purem não bouvft
cerimonia alguma porquanto na
Janellas estavam descidas e todos
o» membros da comitiva Italiana
dormiam.

Sd à.** 14,48-, quando o trem che-
gou n Bulugnn. o Duce. recebeu
n primeira manifestação, embora
etn ioda n extensão ria linha, des»
de n fiotiteira ali o coração ria.
cidade, milhares de italianos t»
i-iiiiipilinissein para sauri.tr o aiu
cheii" iia passagem.

Em Holusnu, grandes multidSes
enchiam ns ruas nn» immedia-
çOes ria eslnção; as fabricaa apl-
tavam ns suns sirene» *> os nutu-
mmei.s tii.-nvnm proloiigariatuente
rs buslntll. O sr. Mussolinl ap-
pareceu prlinrlto nns janellas rio
trem, sctirio coberto de flores que
lhe atilaram as Jovens italianas.
Desceu do trem, sendo saudado
por unia dclcsrição official na
rliitafaii nin da estação. As auto-
rliliirie.» civis e militares partia!-
param dns honras n rcsponsablll*
dade» dns cerimonias do recepção,

O trem srí teve permissão de
estacionar ali ntfi o meio dln,
quando o sr. Mussolini tornou a
embarcar seguindo para Veronu,
onde lhe foi feitn uma outra
grande mniiirestn-lfio. Compare-
coram as prlnclpaes figura» do
mundo official ria cidade e um
grnnili.' numoro de senhoras.

Ao chegar nesta capital, o Duce
foi saudado por tuna immensa
multidão. A salva de vinte um
tiros de artilheria foi a primeira,
saudação; porém, mesmo esse
atronr foi quasi abafado pelas ac-
claiunçf.os dn povo quando o SC-
nhor Mussolinl entrou em conta*
cto com elle.

Foram expedidas ordens esta
manhã para mobilização de desta*
cumentos de todns as torças ar*
mudas da Itália, batalhScs da mo-
cidade e ria» organizações fascls-
tns. Esses grupo» se concentra-
rnm etn torno ila estação ter ml*
nal, juntamente com os civis, fur*
mando umn mole humana de mall
de cem mil pessoas, quando o Dn-
ce desembarcou do trem As 18.30,

As repartições e ettaboloolmen-
ins commcrolal cerraram as por-
tas durante a tnrde, em virtude
dn decreto oficial, o Ra ruas sn
achavam enibandelrndas. Uma
guarda rie honra de trinta e sela
cnriiblnelrns a cavnllo escoltou o
nltcfc (lo governo em uma trlum-
plinl puniria através a Plaiza Es*
odr.n, o dahl pela Via Nuzlonale,
principal artéria de Roma, pas-
sado sob um arco de trlumpho
medindo 05 pís rie altura, o qual
havia sírio erguido durante a not-
tc, O arco, construído cm Í6rma
ile umn grande letra "M", foi de
auto a baixo coberto de lau reis.

Alfim (ln salva de artilheria, o
RPlln rias sirene» c o replcar dos
iihps niitiunclaraiii a chegada do
Duce.

Constava rio programma que o
sr. Mussolinl falai-la a»s italianos
tanto nns ruas, quanto, ft. noite,
nn estação de rarilo rio palácio
Venezla.

Do ti-in, o Duce, expediu esta
manhã iiiiiii mensagem telegra-
phlca rie saudação ao sr. Hltter,
saudação antecipada pela sua es-
peradn visita, a Roma, a qual,
pruviivi-ltiientc. não se realizara
atiles ria próxima primavera.

.' me usa sem diz:
"Ao transpor a fronteira da Al-

lemanha, meus pensamento! «t
dirigem mnls unia vez para vossa
excellencla, cotn a agradável re-
cor.lação dos felizes momento*
passados, com o s.e.u magnífico po-
vu; com o reconhecimento pela
sua acolhida e a da nação alie-

(Continua na 5,' pag.)
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INIQÜIDADE
O Banco do Brasil, por sua

orjraniraçâo peculiar, é um ver-
dadeiro mundo. Os trabalhos
que realiza, extendendo-íe aos
pontos mais distantes do paiz,
abraiiRcndo-lhc as grandes c as
pequenas cidades, occtipam mi*
Iharcs de pessoas.

Pai ar. assim, dc qualquer as-
sumpto alimente ao pessoal do
tianco do Brasil c abordar sem»
pre o interesse de unia popula*
rjfio dc famílias, disseminada pe-
lu vastíssimo território nacional.

li*»s;t população foi ajjora at-
Ungida pela crueldade com que
ns novas prescripções regula-
ineiitarcs internas do Banco re-
Rem o direito á promoção. O di*
Teito 4 promoção, mandam ellas,
.'icará suspenso durante os tres

Rnnos que se seguirem á liceu*
i^.j |iara tratamento de saude por
periodo egual ou superior a ses-
tenta dias I

O tratamento que requer tem*
jio lão demorado haverá de ser
dc moléstia grave, pois de outro
modo ie não concebe que o Bau-
co, servido por corpo medico ri-
goròso, dc a licença. Dando-a,
offerece, entretanto, ao funecio-
nario enfermo a perspectiva dc
ni-'il ainda maior que a docni;a,
qual seja difficiiltar-llie a car*
jeira por motivo dc que lhe níio
cabe a culpa e. que pode provir
até mesmo dc sua assiduidade.

Pódc provir dc sua assiduida*
dc é bem o caso dc dizer, sa*
bendo-sc, como se :abe, que o
Banco do Brasil níio proporcio
«a, cm todas as agencias que
jiossue no interior, condições hy
gienicas pata o trabalho. Ku
próprio trabalho é que vários
empregados adquirem moléstias
consumptivas, principalmente a
tubcrculoie, que reclama longos
pra/os dc completo repouso,

fi licito, pois, figurar c.-la hy-
pothese clamorota: a hypolhcsc
do funeciouario a que o Banco
suspende por tres annos o direi*
Io á promoção depois de havcl»o
tornado enfermo. Urtiá sen-
tenca dc morlc não seria meio
mais odioso para castigo dc falta
não praticada. Dentro desse rc-
gimen, o Banco instituc em seu
•seio a classe dos vencidos, ado-
plantio o critério do vae viclis,
íí os vencidos nem sequer fi-
cam certos dc esgotar o prazo
da privação dc seu direito, pois
dentro do prazo a moléstia po-
derá vir a aggravar-se, exigindo

nova licença, que automática-
mente renovará os Ires annos no
curso dos quaes a promoção não
se verificará. A moléstia poderá
vir a aggravar-se inclusive em
razão da facilidade com que cila
se desenvolverá no meio coufi-
nado de prédios acanhados, sem
ar nem luz, ou pelo uso de ob-
jccios c manuseio dc livros cn-
sebados, onde mãos suarcnlas c
dedos não raro salivados dc au-
lecessores doentes deixaram co-
lonias dc bactérias.

Suspender o direito á promo-
Cão em conseqüência do gozo
dc licença por moléstia c tanto
mais revoltante quanto nem se
respeita no caso o facto de já
possuir o enfermo o intersticio
ou o merecimento que o accesso
exige. Comprehendc-se, por
exemplo, que se prive de promo-
Cão, por determinado lapso dc
tempo, o funeciouario que abusi-
vãmente requeira licença exces-
siva ou simule enfermidade para
furlar-se ao trabalho, locuplc-
tando-se com ordenado e diárias.
Suspender, nestas condições, o
direito ao accesso i providencia
disciplinar, dc repressão á vadia-
cem c defesa dos interesses do
Banco. Xáo o c, porem, na cir-
cumstancia eventual da moléstia
comprovada.

A moléstia já representa por
si mesma um ônus, que deve ser
attenuado e não atigmentado.

A iudolc do banqueiro c fria
como o vil metal dc seu com-
tiurcio. Negócios são negócios,
e evidentemente não é negocio
ter o empregado a soffrer em
casa, com direito á promoção.
Não c negocio, e é, comtudo,
contingência. A contingência,
que muitas vc.es melhora ou tor-
ua mais lucrativo o negocio, dc-
vc ser considerada egualmente
na hypolhcsc dos dcliquios do
material humano com que lida o
Banco do Brasil.

O dispositivo regulamentar
que fere dc injustiça o funecio*
nario, após tel-o a doença fe-
rido de incapacidade têmpora-
ria, não prevalecerá. Não pre-
valecc cm face das leis humanas
como não prevalecerá cm face
das próprias leis civis, a que os
prejudicados, tão rápido o se-
jam, devem recorrer, formulan-
do perante os poderes competen-
tes os casos concretos da ini-
quidade.

Cosia REOO

&
O plano geral da rajada com*

munlsta, publicado e Irradiado
por ordem do governo, mostra os
sentimentos humanitários que lns-
piram os representantes do Ko»
min tom. tíecommendam elles que
a "eliminação" dos officiaes e ai-
tas autoridades so execute o mali
rapidamente possível. Nada de
tazel-os KOffror. Tudo prc-.tls.imo.

* * •

A situação politica
0 SR. PEDRO ERNESTO VAE EMBARCAR

PARA 0 ESTRANGEIRO
Estamos Informados de que o

sr. Pedro Ernesto dentro de pou*
cos dias embarcara para o estrnn*
gelro, passando a direcção do Par-

O governador civil de Lisboa t|do cuja chefia nnte-honum com
resolveu por em pratica ns níals
rigorosas medidas pura fazer cn*
?..ir o excessivo ruído nar ruas
dn cldude, — diz um tclosrnmma.

JA sei qual vae ser a pri»
meira dessas medidas rigorosas,

?
Despachar para o Rio os fa-

zodores d» barulho. Virão reunir-
ae aos que Ja, ca estão.

• •
Bm Petropolis, Isnlllna da Silva,

de ifi atinou, raptou o namorado,
Pedro Josí Pereira, de 20. O ca-
sai apresentou-*» & policia local,
sendo autuado. Vae ser procedida
a perícia medlco-legal.

No Pedro?
• •

Telegramma de Albany (E.
Nova Tork) annuncia a chegada
do sr. Charles Walght, qu* acaba
do cobrir, em quatro dias, a dls-
tnncla de dez mil kllometros, do
Rio de Jnnelro Aquella cidade, cm
i*o normal da carreira.

O sr. Walght é representante
de companhias Inglezas de nave-
gnclo marítima.

Mas a sua propaganda parece
que não vae ser devidamente
apreciada pelas companhias re-
presentadas.

Cyrano & Cia.
* rn*** m

CONTRA A MÃO

O Pedro (coitado!)
Se você que me I* tem sen..

of humour (como dizem us Ingts-
_-s) ou gotta da bella piada
(.como dizem os nossej compattio*
tas dc ulcm-mar) pastou hontem
tle nolto ims momentos divertidos
uscutaiido as arengas do Pedro
ISrnestn (coitado I) « dn .Tone»
.Rocha, no Theatro Carlos Gomes.

O Pedro - bom sujeito mas
(coitado!) não nasceu para es*
ias coisas de botar falação cm
publico. Fizeram-lhe o discurso,
iodo cheio do bonitas Imagens e
ile pensamentos cutitas, porém
elle (coitado!) atrapalhou-se todo
ao lel-o, a pontos de trocar a Un
«un e dizer Incpunlfiat,'.! e outras
coitas semelhantes.

-\';. dez hora. da uoltc eu, que
talava trabalhando na redaccão,
Jiio pude mais ter mão cm mim.
«"ai na rua, saltei no mou "pos-
isntc" e corri a toda para o
Theatro onde o Pedro (coitado!)
recitava a xaropada que lhe de*
iam. O homem suava! Sempra
os dlccionarlos Km cada termo...
fiolid-rie-drfí. Hierarclila. Espu-
ria. Hustrmaticação. J',ninlrlsmo,
Não é sô uma pessoa ficar tonta
aom saber o que isso quer dizer.
E' a língua quo não chega. Tem
de fazer rodoplos doutro da bflea,
caprichosos looiiliig-tlic-loops, pa-
ra afinal sair o termo todo es-
Uopiado.

Deixa que «empre pregaram
tinia peça ao pobre Pedro!...

O discurso do Jones também
esteve engraçado. A certa altu-
ra, querendo reforlr-se ao nosso
paiz, diste "o nosso Paris". Gar-
galhada da plalía. Foi o Miguel
Tlmponl (quo tom cara para
tudo) n salvador da situação. Kr-
suou-se c, sem mais nem menos,
berrou um viva no "egrégio dr.
Armando do Sallcs Oliveira".

— Viva o egrégio dr. Armando
do Salleo Oliveira!

Fura, a multidão que se apl-
nhava respondeu com ssiovlos e
com vivas ao candidato civil na-
cional. Pe facto, a funecão dc
ante-hontem no Carlos Gomes
eqüivaleu a dez comícios popula»
res a favor de José Américo.

Ondo o Pedro (coitado!) cs-
tevo Interessante foi quando st-
referiu ft tyrannla quo o licnrl-
que Dodsworttl csl.1 exercendo
como Interventor no Districto.
Elle não quer, o Pedro (coitado!)
que nos cariocas vivamos opprl»
mldos, sem autonomia. Vejam os
caprichos do dcsllno. A's vezes,
donde eo não espera, surge um
Messias. O Pedro (coitado!) velu»
nos dc rerniinibiico, afim de com-
bater pela nossa autonomia. Nun»
ca tínhamos pensado nisso. 1. es»
•:i \*f. nu >-¦ !-¦¦;*_''* íl*» Iminlsai-t*. rjttC

Pernambuco fosso uma cspcele de
Jerusalém do Brasil, dc onde sal-
ria eslo llabaoiic autonomista,
sem o qual morreríamos asphy»
xiados pela tyrantiia dns go-
vemos.

Realmente, parece que o Ilen-
rique Dodsworth, apezar do seu
talento, da sua honestidade pes-
soai, dns Mias honrosas trndlc-C*
de. família c de tudo o mnls. não
tem o mínimo direito dc governai'
o Districto Federal, — visto ser
carioca e não pernambucano.

Só o Pedro (coitado1) r que
pddc tomar a sério essa historia
do autonomia. Urjíe que nlgum
rins seus amigos caridosamente
lhe explique a significa

DR. JORGE DE GOUVEA
Reasrunilu sua. clinica

43 — S. JOSÍ.'
 (R 00;S81

NO PALÁCIO DO
CATTETE

O presidente da Republica re*
ccheu em despacho, hontem, os
ministros da Marinha e da Guer*
rn.

Recebeu, cm audiência,' os srs.
Hugo Carneiro, Luiz Botim Paes
i.eine s .lose floriano Peixoto.

t» f ssat m
Dr. Augusto Linhares

Ouvidos — Narit — CarsanU
Rua São José, 69: ttl, -2-0S1S
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NO ITAMARATY
Esteve, hontem, no Itamaraty,

em visita ao ministro daa Rola*
cOcs Exteriores, o sr. A, Haydln,
ministro da Hungria, que acaba de
chegar a esta capital.

Afim do riespcdlr-»se do em*
balxador Mario de Plmentel
Brandão esteve, também no Ita-
maraty, o professor Cherrel.

Foram recebidos hontem pelo
ministro do Exterior, os rs. Her-
bert Momos, professor Mario Ca-
merlnl, Benno Suhoh e licnrl
Hauffmann.

MACHINAS SIMER
EBT.MIOX IIK «.OVAS

B. MOREIRA & CIA.
iiia mi* ms camarr, -ia

Vendas a prestações mensaes
do .lOjnon.

(H3.!>)
• tt*** »

O "Monte Sarmiento"
eiteve na Guanabara

Procedente do Hamburgo c es-
calas, o "Monte Sarmiento" nas-
sou, hontem, pelo Rio, com desli-
no a Buenos Aires.

Esto raquete allemão de classe
unlca transportou regular nume-
ro de passageiros para o Blo c
conduz muitos em transito.

B|8 •«l'ISSi».SSS.UJS<l»«*t_l

(isx)

Comp* ACREDITO

w
,4a

(idadUò. dt /*êi*AOt-
liado a &g_s_a _n__i_r

HS_jrflPÍ

UM CREDITO ESPE.
CIAL PARA A POLICIA

CIVIL

Para o pagamento de
despesas decorrentes da

preservação da ordem
publica

O presidente da Republica assl*
gnou um decreto, abrindo, pelo
Ministério da Justiça, o credito
extraordinário de 2.800 contos do
reis, pnra attender ao pagamento
do despesas, de caracter reserva-
do, a realizar pela Policia Civil do
Districto Federal, decorrentes da
preservação da ordem publica,

PROF.M*GUDIN
Consultas com hora marcada

Tel. 37-7810
 fixai

0 PROBLEMA CTHNICO"
DO BRASIL

Examinado na imprensa fran*
ceza pelo professor André

Siegfried
O professor André Siegfried, que

recentemente nos visitou, Iniciou
no Jornal "I.e Petlt Havre", do
Havrc, a publicação do uma sorte
de artigos, sob o titulo genérico"Impressões do Brasil", cujos re
cortes acaba de receber o serviço
ile Imprensa do Ministério das He»
liiçdcs Exteriores. Xelles, estuda
vários problemas brasileiros, co»
mo ns rela.6es entre o homem e
a natureza, o a formação do povo
brasileiro. O professor Siegfried
mostra nhl que, se não existo uma
raça brasileira, como também nio
lia uma raça franceza, existo um
povo brasileiro possuindo um sen-
tido nacional muito vivo. Anulysa
o problema cthnlco do Brasil c o
modo pelo qual o nosso paiz resol*
ve. pacifica o effectlvnmente a fu-
são do negro, ao revês dus Esla-
dos ruídos, onde o bloco negro,
severamente Isolado, se perpetua,
emquanto, no Brasil, tende a di»
miniilr cada vez mais.

tanta Infelicidade assumiu, ao «eu
lugar teneuic, o sr. Jonc.i rtoclia,

U sr. Pedro Ernesto parece que
so praticou o cxpectaculo dc nn-
to*hontem A noite, no Theatro
Juão Caetano, para confirmar os
compromissos que em seu nome
assumira o sr. Jones. Embarcan.
do para fora do pais, Uva as mães,
como Pltatos, quanto t successSo
presidencial,

O EMBARQUE DE DOIS
SENADORES

Emtxircaram hontem para a
Bahia a Parahyba. respectiva*
mente, os srs. Pacheco de Olivel*
ra « Duarte Lima.

A viagem desses dois senadores
causou estranheza, dada & neces*
sldade em que está a maioria par*
lamentar de que os elementos que
a compõem não sn afastem do Rio
neste Instante, quando o governo
precisa da collaboração de todos
na feitura de leis que permitiam a
defesa do reglmen contra os ex*
ttemismos.

A ASSEMBLÉA GAÚCHA
Termina amanhã o prazo para

quo o sr. Moacyr Godoy Ilha as*
suma o exercício do seu mandato
de deputado, na vaga aberta com
a renuncia do sr. Alexandra Ro*
sas na Assembléa Legislativa do
Rio Orande do Sul.

O sr. Ilha deverá assumir ho-
je, o seu posto, ficando, assim, o
governador Flores da Cunha com
maioria naquella Assembléa.
CONTRA A PROROGAÇAO

DE MANDATOS
O sr. JoSo Neves recebeu do

Centro Democrático Josí Amerl*
co, de Porto Aelgrc, o seguinte
telegramma:"Dr. João Neves — Câmara —
Rio, — O Centro Democrático Jo-
sé Américo, Inteiramente solida-
rio com o sentir e pensar do Fren-
to Unlca Rlograndcme, munirei-
ta ao eminente amigo e leader
irra mie satisfação pelas decla.

vendo o dln cxscto do sua partida
do Rio ser fixado em próximas
conferências dos políticos paull.*
tns com o sr. Baptlsta Lti.ardo.

Tainliem estiveram na sírio do
Conselho Nacional dc Propaganda
IiiO-.Iusí- Américo OS srs. João He*
citai, do Camacunm no lllo Umn»

REGRESSA AO BRA-
SIL O ESCRIPTOR

GILBERTO FREYRE

As impressões que traz
dc sua visita a Portugal

f-lslioo, 10 (U.P.) -*! JA a bordo
tio transatlântico "Hlchland Prln-

A LUTA PELA TRA-
DIÇAO DO MODER-
NISMO NO EGYPTO

O joven soberano Fa-
rouk I recusou receber

a coroa offerecida
pelo povo

1'niro. 3(1 (Associated Press)

mTõptií
Aa ruas das cidades velhas da i roja sem mnls discriminação. V.

| Hespanha seriam Incompletas sem ria mesma côr se plutn a rovolla
as suns figuras de padre, como as aiili-europea — e so por ser antl*
ruas dc Londres sem oa seus func* leuropcn, aiill-l)iirgue*a — do lio-

eefiVptlo qual regressou ao Rio 0 ,-Kypt0 ,m.nl1lnl.u presentedo Janeiro «pos uma curta u-1 metito nn. «ncrusllhada entre o
1.íte. !•" ,'».i.iaf"".'- " MOí,I,tor prosegulmento da tradição do Is*brasileiro i, Iberto lToyre eonço- |,,m|rm0 òrthodoXO 0 n arinpçãodeu a seguinte entrevista oxclu* |,|slva ao representante da United |,],Prosa:"Não fui esla a primeira vez

que viril a Porttignl c hIiíi n qunrdo du Hu!. deputado Alves Palma !" ''" 'inhilii. Cadll \i-It.-_ que la-
e o sr. Wall Chaves, de Sãu Co a este bello pnl/. ilA-iuc nioll-
Paulo.

Em palestra com o presldento dn
Commlisâo Executiva, esses poli-
ticos brasileiros mfrraiain, demo*
rcdnmcnte, o ambienle do grandeenthuslasmo observado nos seus
respectivos Estados em apoio A
candidatura do sr. Josí Américo.

REUNIÃO DO PARTIDO
AUTONOMISTA

Reúne-se amanhã, As 10 horas
do dia, a comml.-isão executiva do
Partido Autonomista.

UM CENTRO DE PKOPAGAN-
DA EM JUIZ DE FORA

Jul* de Fora 30 (Do correspon*
dente) — Com grande compareci*
mento, realizou-se, nesta cidade, a
Installação do "Centro de Propa*
ganda da Candidatura Josí Ame*
rico".

Debaixo do forte «nthuslasmo
popular, flzeram-so ouvir, no mo*
monto da Installação, grande nu*
mero do oradores,

UMA COMMISSÃO MIXTA DE
PROPAGANDA EM PELOTAS

Pelotes, .9 (Do correspondente)
— "Km reunião das chefias dos
Partidos Republicanos Rlogran*
dense, Libertador t da Dlsstden*
cia Liberal, ficou constituída, nes*
ta cldnde, a seguinte Commlssão
Mlxta para propnianda da candl*
dat ura do dr. Joíí Américo de Al-
me Ida.

Pelo Partido Republicano Rio-
grandeme: dr. Joaquim Luiz Oso*
Ho c major Berthollno Machado;
ptlo Parltdo Libertador, drs, Jay-
me Farias o Joaquim Duval; pelaDissidência Liberal: drs. Alvotino
Merclo Xavier e Plotino Cumpello
Duarte.

O GOVERNO FLUMINENSE
Sabe-se que o estado da saude do

almirante Protogenes Guimarães
vae determinar seu afastamento

rações positivos que fez contra ! do governo do Estado do Rio. Ha
a idía extravagante do prorogn* os quo querem precipitar esse

Cartilha das Mães
Para bC-bís sadios * doentes
Dr. Marlinho di Rocha
Nova cdlclo • 1»! . l.fOOO.

(xxx.

(SNXl

0 PROBLEMA DA EXPORTA*
ÇAO DE BANANAS

| Está sendo examinado pelo
| Conselho de Commercio

Exterior
Realizou-se, hontem, pela ma-

nli.,, no Itamaraty, uma reunião
da Câmara de Producçào. Tari-
f.is e Transportes do Conselho
federal do Commerclo Exterior,
especialmente para cxamlnnr, com
a presença dos Interessados, as
providencias que poderão ser to-
madas tio sentido do solucionar as
illfficuldudrs i|iie entravam d cx»
portação de bananas.

A sessão foi presidida pelo Di»
rector executivo, conselheiro Bar

.ando o prophcta da Gavca de
uma aspiração que A rú tlcllo e
não do povo carioca. O povo
carioca' sempre teve autonomia
c, se podo dar HçGcs du tndcpcn-
dencla dc caracter uo resto du
Brasil, não necessita de roce-
licl-ns. Essa autonomia à que o
Pedro (coitado!) sc refere, nada I 'í0'" ü-mrlro. tendo compareci.,, , , Ido, nlím dos membros da referida|""•'"""' •« '-*¦ camnra, representantes do Syndl* gwndo ambiente favorável inte»

cato doa Agricultores de Banana iKrando.se Juiz dc F6ra, cada vez
dc Santos, do Syndlcnto do Expor» | mais, no movimento renovador dl-
tadores de frutas do Brasil, dot riBidio pelo candidato nacional.
Symilcato dos Estivadores do liloj Snudaçflos ias.) — fVmicisco <lc

ção dos mandatos do representai!
tes do povo brasileiro e pela rcaf-
flrmaçao de tê na campanha que
terminara elevando o nosso pa-trono & suprema magistratura nn-
cional. Affectuoso abraço dns
correligionários".

TRANSFERIDA A REUNIÃO
DOS POLÍTICOS DO DIS-

TRICTO FEDERAL
O sr. Baptlsta Lusardo havia

convocado, pam. hontem, uma.re-
união do» elementos políticos do
Districto Federal, afim de lhes dar
conta da missão que lhe fora con»
fiada na ultima reunião daquelles
políticos, rcallaada sob sua presl*
dencla.

Por motivos Justos, porem, re*
solveu o presidente do Conselho
Nacional de Propaganda prO-Josü
Américo transferir a mesma re-
união para oa primeiros dias da
l'iV>Àitnã m-titi.ii.i, iiu-N-Ívt*lm«*j|í*,*
para segunda-feira.

Em nova convocação será an*
sado o dia marcado para essa ro*
unido.
OS MOTIVOS DA TRANSFE*
RENCIA, PARA O DIA 9, DO

COMÍCIO EM CAMPOS
Como é do domínio publico, o

grande comício de Campos, com a
presença do sr. Josí Américo e
em propaganda de sua candldatu-
ra, foi adiado pnra o próximo dia
9 do corrente. Motivou esta reto-
1 ução do Conselho Nacional de
Propaganda pro-.Iosí Américo o
pedido feito pelos elementos poli-
ticos do Estado do Rio, que vi-
iiliani preparando, nll, a recepção
ao candidato nacional.

Devendo proceder-so, em Cam-
pos, por occaslão da visita do sr.
José Américo uma grande con-
contração de elementos políticos e
populares, Industrtses « agrícolas
de toda aquella rica zona fluml-
nnnse, os preparadores du comi-
do nllegaram a exlguldaric de tem-
po para a realização da grande
festa cívica.

At tendendo a taes pondcraçBes,o Conselho Naclon.il de Propngan-
da prô-Jos* Américo estuda n pos-
slbllldade do estender a viagem de
Campos at.» o Espirito Santo.

O cindiriam nacional, acomp»
tibndo dc sua comitiva, purtlr.1
para o município fluminenso nn
vespeiti do «rando comido, se-
guindo dali, pelo Interior, pam VI-
ctorla, capital do Espirito Santo,
ondo novas manifestações lho sc-
rão prestadas pela população dn
Estado. Do Vlclorln o sr. Josí
Américo regressara no Rio.

UM GRANDE "MEET1NG" EM
JUIZ DE FORA

I I j-n»"-!'
O tr. Baptlsta T.usnrdn. presl-dento do Conselho Nacional dc

Propaganda prô-Jos* Américo, re-
cebeu, dc Juiz de Tora, o seguin-
te radlograinma:"Levo ao conhecimento do eml-
nente amigo Haver sido rcalisn.lo,
huntom, no bairro Costa Carva-
lho. um crande comício cm prol da
candidatura do lllustre brasileiro
ministro Josí Américo de Almeida,
pam presidente da Republica.
Orande multidão applaudlu. calo-
rosamente, os oradores, vivando,
cm todo o dcccorrcr do comício, o
nome do candidato nacional. O co-
mlclo. ali o encerramenlo, trans-
correu em perfclla ordem e numa
atmosphera do grande enthuslns-
mo. Talaram os acadêmicos Josí
Pereira, Mario Ramos, João Paulo
de Andrade, jornalista Renato Mn.
gno, Josí Brcvldor, o opcmrlo Nl-
comedes Luiz Ribeiro, acadêmicos
1'rcdcrlco Soares dc Rezende, Ca-
millo Mendonça Alves e Arlslldes
1'rocoplo de Assis, presidenta Cer.-
tro Político de Estudantes, pro»motor do grando mcctlno. Nossa
causa continua encontrando um

afastamento, pnra proceder-se A
sua substituição, pelo processo in*
directo.

Mas, nss combinações atí agora
havidas, parece que ficaram abata*
das as relações entre os srs. Mace-
do Soares e Duvlvler. Neste caso,
a maioria tenderia ainda uma vez
a deslocar-se.

E' GRAVE A 
"SITUAÇÃO 

DOS
FORNECEDORES DA

PREFEITURA

A Liga do Commercio ippella
para o interventor

A Liga do Commerclo, com In-
tulto de defender os interesses de
sous associados, acaba de dirigir
ao interventor Henrique Dods*
•rcrth o seguintõ Ul.ttVãiiiiiià «o-
bre ns dividas cm atrazo da Pre-
feitura para com os seus fome-
cedores de 1ÜH6 e 1037."Em nome da Liga do Commer-
elo, tenho a honra de appcllnr pa-ra v. ex., no sentido de mandar
pagar as dividas da Prefeitura, de
10.16 o 1937. Deve v. ex. saber
que o commercio atravesa actual-
mente grandes dlfflculdndes, de-
terminadas por varias causas.

Deixando a Prefeitura de at-
tender a obrigações contraídas
com seus fornecedores, essa si-
tuacão se aggrava, gerando, pre-
Juízos que se nio restringem ao
circulo de commerclantes, porque
sio eeraes. Esperamos do seu es
plrlto esclarecido e patriótico uma
solução para o caso. Attenclosos
cumprimentos".

* ***** *t

Moscou renova oi auto*
moveis em auas vias

publicas
ÍToícou, 30 (Associated Press)— O "Pravda", órgão do Partido

Cúiiimunlsta, informou que a
pintura dos automóveis de fabrl-
cação soviética dcebota-se do
preto para o cinza, e que os "lim-
pa para-brlzas" dos mesmos ve-
hlculos são muito pouco dura-
vcls.

O referido Jornal, que tem sido
zeloso em criticar os trabalhos
deffldenles, relembra que recen*
temente surgiu uma ordem no
sentido de quo os carros velhos
fossem eliminados das ruas de
Moscou, por constituírem offensa
nos olho». Graças a essa medi-
da, desnppareceram os últimos
Fords de Modelo "T", quo en-
chiam de ruídos a capital russa.

Esperava-se que os novos e (11-
minutos carros soviéticos — os"it — 1" — que predominamnesta capital, fizessem boa flgu-
ra, poríni o "Pravda" affirma
que muitos delles JA perderam nrutllanclii, tornando-so aclnzen*
lados.

O mesmo Jornal criticou tam-
bem a» industrias da pintura edo verniz, em virtude de haverem
deixado dc cumprir com as deter-
minnçôos offlclaes que estipula-
ram também o confccclonaniento
de matizes vermelhos e azues
imra os automóveis, O "Pravda"
comontou que, embora a cor detodos os carros na Rússia seja o
preto, n Industria não conseguiu,
slquer, produzir uma tinta destematiz em condições.

Quanto nos veloclmetros e"limpa para-brlzas", o "Pravda''
calculou que "cerca de dois ter-
ço- delles rleam desarranjadosde-
pois do automóvel percorrer en-Ire dois e cinco mil kilometros".

REMEnAM ÕS*TlfüLOS DE

vos imra amar, cada voz uials o
seu povo, a sua gente dc tnilm*
itio. a sua gente de província".

Respondendo a uma perguntasobro a sua impressão do pnlz, o
sr. Gilberto Kreyre declarou:"•Sim. A minha sympathla por
Portugal, pelos portugueses, é
tão grande quo quasi não sei se-
parar o meu amor a este paiz rio
amor que tenho ft minha pátria,ao meu Hrasll. Justamente porIsso procuro, qunndo nm encon-
tro cm Portugal fugir o mnls pos-si vel dus homenagens ao Uinsll
atra vis ria minha pessoa, não porser Insensíveis ao carinho í .1 sln*
cerldnrie dessas homenagens, mas
sim para quo cilas nãu me tirem
a liberdade e Independência quo
os estudos e pesqttizas da minha
especialidade exlceni, Esta, o só
esto, í a razão do mo ver afasta*
do, quasi Incógnito, pois símen*
te desta maneira, nqul como em
toda parte, quem estuda o quer
trabalhar o pode fazer, multo es-
pedalmcnte quando estamos num
pnlz em que a nosra terra í que-
rida o amada como o '¦ aqui o
Braall e são os brasileiros".

Interrogado sobre se foram pro-
voitosos os seus estudos durante
a recente visita, o rntrovlslndo
respondeu:

"Multo. Pude, desla vez, per-
correr recantos de províncias e
ver aspectos da vida portugueza
que desconhecia. Estes novos es*
tudos muito me vão auxiliar na
Interpretação da historia social
do Brasil. O conhecimento dlre-
eto da vldn popular e província-
na de Portu&al í tão necessário
aos estudiosos brasileiros dos
problemas relacionados com a an-
thropologln, e historia social, co-
mo os documentos concernentes
ao Brnsll e existentes nos nrchl-
vos portuguezes especialmente no
Archivo Histórico Colonial, O
Instituto Luzo-Brasllelro dn Alta
Cultura encarregou-me de oxaml-
nnr esse assumpto e creio poder
offerecer-lhe, de volto ao Rio do
Janeiro, suggcstOes talvez npro*
veltavels que ampliarão os estu*
dos do dr. Oliveira Nctto. Aquel-
lo historiador aqui esteve em mis-
são Idêntica a minha, por Inrurn-
bonda do Ministério da Educa-
Cão do meu paiz, sendo os seus
trabalhos multo apreciados no
Brasil.

Nesta minha digressão tive op-
portunldade de trocar Idías sobre
este e outros assumptos com va-
rios Intellectuacs e universitários
portuguezes, aos quaes me sinto
grato por Innumerns gentilezas.
Agora, no momento da partiria,
lamento nno me poder demorar
atí o começo do anno unlversi-
tarlo.

Emflm, como i\ lhe disse, re-
grnsso ao Brnsll com ainda mnlor
amor a Portugal

*****
DR. TIGRE DE OLIVEIRA

GrarcoloKta — Vlss Urina-las
Consultório, Uruguayana, 104 —
Telephono: 33*4310. 3 ás 4.

t»x)• ^s* *
COBRANÇA DE ALU-
GUEIS DE UM PRO-

PRIO NACIONAL
Recebemos do dr. Ulplano ds

Barros, dlrector do Domínio da
União, a propósito da cobrança
de alugucres do próprio nacional
onde se encontra a faculdade do
Direito da Universidade do Rio de
Janeiro, a seguinte carta:

"Sr. redactor — Com referen-
da aos commentarlos feitos poralguns Jornars a propósito dn cn-
branca pelo Domínio da União de
alugueis de um próprio que per-tenceu ll Faculdade de Direito da
Universidade do Tilo de Jnnelro,
cabe-me csclurccer o seguinte:

A Faculdade do Direito da Uni-
versidndo do Rio de Janeiro era
Instituto particular, equiparado
fts faculdades offlclaes o dispunha
do patrimônio de 8.1:000)000, ro-
presentario pelo prédio da. rua do
Catlete n. .«, pelo prcdlo da
praça da Republica n, 54, pelanua propriedade do prédio da rua
do Lavradlo n, 54, por 300 a poli-ces federaes do valor nominal de
1:000*000 cada uma, pela blbllo-
thcea c material escolar.

O decreto n. 20.002, dc 31 de
dezembro do 1S3I, offldallzou
aquelle cslalielechncnto, delerml*
nnndo o artigo 2" que ficavam
Incorporados, naquella data, ao
patrimônio nacional os bens atíentão pertencentes a Faculdade,
independentemente de qualquerindemnlzação,

Desde essa época, não mais po-derla a Faculdade lançar mão dos
rendimentos daquell cpredlo, dls-
pondo nlnda o iirtlso 6* do cita-
rio decreto que ns despesas com
a manutenção da Faculdade, ate
que pudessem constar do orca-mento da Hepubllcn, seriam eus*tendas em parte por subvenção
do Thesouro Nacional e em par-te pcln remia rie taxas rio inatri*
culn, freqiieitela e exumo, renda
esta que continuaria a ser nrre-cariada pela mesma Faculdade.

ü decreto frlzou quaes as ren-das que continuariam a ser nrre-
cariadas pela Faculdade o ainda
estabeleceu, no artigo S\ que,dentro dc 15 dias, a contar ria
sua publicação, a Faculdade sc
reorganizaria nos termos da le-
glslação vigente cm tudo quantose oppllca rts congêneres offl-
ciaes.

Assim ficou o Domínio da Uniãoobrigado a providenciar o reco-ihlmcnto dos nlugueres do prédiorie que se traia, pelo menos ntf 0
rie Janeiro de 10;i4. rila cm que foi
publicado o decreto 23.U0Ü dc SOdo dezembro rie 1»;I3 quu appro*vou e mandou executar o rcgii*
lamento da Faculdade de Direito.

O orilgo 174 do regulamento
approvado modificou, quanto ao
patrimônio ria Faculdade, a si-tmiçHn anterior,

modernos costumes do Occl
doíitc, O pretexto surgiu de uma
disputa entre os partidários e OS
adversários dn coroaçfio do rei
ruroiili.

ci Joven soberano egypoio re-
i-iisuii-se a acccltnr n cortiu que
lhe Offoreceü o povo para assl-
Biialar o seu casamento com Fa-
riria. Ús Imlxos preços do algo-
dão « a crise econômica provoca-
da por essa Imlxa foram os razoes
dndaa para a renuncia ao dona-
tlvn popular, • para a ordem de
restituição das subscrlpçAes.

Embora Fnroitk tenha forneci-
do razões econômicas para a re-
ousn, outro factor, segundo se
presume, determinou a nttitude
rio soberano, a saber se a religião
mahometnna permlttlrla a coroa*
cão do rei.

O príncipe Ornar Totieson re*
cusoii-se a apoiar a Idía, decla
t-.-itulo quo é c.inlr.irin ft tradição
musaulmana. "Sendo a prinei*

pai nação mussulmana do Orlen-
to o Egypto deveria ser a primei*
ra a respeitar os costumes quedevemos seguir, como um legado
dos nossos antepassados", disso
olla.

Enlrcmentes a noticia de queFsrlrta usará véo completo, poztermo a essa especulação. Comi
Farouk í um Joven que tem opl-
nioi-s multo mais avançadas do
que o commum dos seus compa-
triolns, muitos acreditavam quedlo abalaria ns tradições com um
programma precipitado visando
modernizar a-Corte.

Sabe-se que elle consultou n
Shelkh Moustapha ei Maraghy.
reitor da Universidade de Azhar
e chefe espiritual dos mussulma*
nos no Egypto, a respeito da
questão do von que deveria usar
Farldn. Sua decisão de que ella
deveria conformar-se aos hábitos
estabelecidos tur.t apparentemen-
to resultado da Influencia de Ma-
raghy, visto como um súbito
abandono dn tradição teria effel-
tos Indesejáveis sobre a massa dn
povo. Resta saher, entretanto, sn
ella abandonara de todo as suas
Idéas modernas.

Maraghy também é responsa*
vel por um movimento visando
conferir o titulo de Khallfa do
Islnm a Farouk e Ja, convocou
uma conferência de todos os che*
fes de nações mahometanas paraso discutir o caso. o titulo here*
riltnrlo, que significa Chefe e De-
fensnr dos Fieis, restabeleceria

uma posição abandonada desde a
morte, em 1932, do ultimo dos sul-
tfles nttomnnos que a detinha.

Medlnnte uma habtl iniciativa
Maraghy propoe-se recompensar
Farouk pela renuncia a coroa de
ouro offerecida por seu povo afim
de obter umn honra suprema pa-ra o Egypto o fortalecer a obter*
vnneia dos ritos religiosos porFarouk.

Resta saber se Farouk estA
preparado para abandonar as
suas tendências modernlzadoras.
Se Fnrlda, além de usar o véo,
ndoptar a vida do horen, cheia dc
mil rostt-IcçOes, terA de abandonar
por força, muitos dos seus passa-tempos favoritos. Com tenden-
cias sportlvns. amiga de Jogartennls o do nadar, cnmo qualquermulher moderna, ella achara dlf*
flcll ajustar sua vida a um ryth*
mo mais lento.

A vida no luiron real seria tão
methorilca como os seus dias no
convento, onde passou a maior
parte dn sua Infância. Ella não
teria permissão para assistir a
umn recepção official em compa-
nhla do esposo ou mosmo paraappnrecer em publico a seu lado.

Emquanto Farouk ontretlvesse
os seus convidados do sexo mas*
cullno cm uma parle do palácio,Farlda receberia as suas amigas
em outra.

A rainha seria impedida de se
oncontrnr em publico com um ho-
mem, e a abolição de tal regra na
sua vida domestica seria conside*
rada um attentado grave fts leis
estabelecidas.

A LEI BANCARIA
A reunião de banqueiros

na Fazenda
Realizou-se hontem mais uma

reunião de banqueiros no Mlnis-
iodo da Fazenda, afim de con-
clulr a redaeção fina' da nova lei
bancaria. Essa lei visa dlscipll-
nar as actlvldades dos bancos no
Interesse da conectividade nado-
iml e defender os deposltnntes,
regularizando as relações destes
com esses estabelecimentos, aos
quaes, entretanto, também serão
concedlrins regalias o vantagens
que facilitem oa seus negócios,

Na reunião de hontem tomaram
parle, além do ministro Souza
Costa, os srs. Numa de Olivel-
ra, Vlctor Bastitin, Souza Rds,
Barbosa Carneiro e Affonso Pen-
na Júnior.

li' provável que ainda esla se-
mana seja enviado ã. Câmara dos
Deputados o ante-projecto da no-
va lei.

clonarlos dt banco senípro dc car-
tula e aa ruas dc Lisboa o de
Coimbra sem os seus estudantes
dc capa o batina.

Sc amanhã acabarem com on
padres em todns as Mospanlins,
elles farão uma falta enorme A
phvslonoinla dns ruas. Menino «e

iiiom do campo dus Hespanhas
contra us forças curopd.antes que
lha sao nntlpathltasi Tudo no
afan de so ajustar uma das lutas
mais complexas dos nossos dias
ao slmpllsmo demugoglco ou ao
formallsmo acadêmico de theses,
do doutrinas, de thcorlas .oclolo*

simplesmente lhes reduzirem'«s glcns OU políticas.

PROMOVENDO A NACIONA-
LIZAÇÃ0 DOS PILOTOS E

MECÂNICOS DOS AVIÕES
NACIONAES

palavra, afim dc que dlo aval lol
O HdiCÚlO a filie a,: prcslü bau»'

pressão dc pensamento, liberdade
política, liberdade dc reunião,
etc, que sempre possuímos, gra-
ças a Deus, mnls do que cm
qualquer outra parte da na.su
terra. Rclaclona-so apenas com a
liberdade do eleger o prefeito que
no r:io (cnmo om Washington c
om oi/rus partes) 4 nomeado pelo
governo federal, visto a cidade eer
a capital federal do Brasil.

No fim rie contas o que o Pc-
dro quer (coitudo!) é ir para a
Prefeitura e conlinuur a delapidar
as rendas publicas, esmagando o
povo dc Impostos, arruinando o
commerclo, distribuindo empregos
aos amigos, protegidos c com-

Ia mensaes. TSo úoa possua!
Culta.lo:

liontiiii tia Fonseca

NOMEAÇÃO ATE'0 DIAS1?-'do prescreveu que "o orçamento

nação apterpr, que a constitui- ;,_ ,,,' 
",." "

,'ko dc Iti de julho do 1031, pelo ?.* "m ""v™"
>cu nrtico SO. restabeleceu, ouiin. I :.n!,p' c°™'™

Terminou ante-hontem, o pri-
meira praio fixado para

esse fim
Em S de dezembro do anno pas-sado o ministro da Viação fixou

tros períodos para que as empre-
sns nnclonnes do transportes ac-
reos processassem a substituição
dos pilotos e mecânicos estran-
gelros dos aviões brasileiros portripulantes nnclonnes.

De acci rdo com esse acto ter-
minou hontem o primeiro prazofixado, tendo o Departamento do
Aeronáutica Civil cancellndo as
licenças de dois pilotos e dc um
mecânico em serviço no Syndlca-
to Oonrtor; dc quatro pilotos e do
seis mecânicos em serviço naPannir do Brasil e dc um piloto e.

Ico em serviço na•rmn communlcou o

vestes trurilcloniics, C0III0 em Por*
tugiil « nos. paizes piotcstmit''"i
obiigunrio-os a andnr de dolman
prelo ou dc sobrecasaea htirguczu.
an ruas dns cidades velhas dn
Mcflpaiihn perderão alguma coisa
de seu caslidsmu.

Se Isto 1 verdade dos padres,
é nlnda mais verdade dns tire-
jns. Difflcllmcnte sa Imagina uma
Hespanha sem egrejas,

O certo, entretanto, é que o
povo hespanhol tem assistido com
relativa Indlfforença, em certos
regiões da Hespanha, a vlulen-
cias contra os padres e ate «o
incêndio de egrejas por grupos
do nnarchlNtns mais exaltados.
Furor verdadeiramente popular
contra os padres • as egrejas não
parece quo tem havido. Mas
aquella Indlfforença na defesa
dos padres e daa próprias epe-
Jas é evidente, lndlfferrnca da
gonto rio povo, note-se bem.

A explicação do facto parece
estar no seguinte: cm corlas rn*
glfles da Hespnnha o clero tor-
iiou-sc tão distante rins neceisl-
liados e rins asplrac-cs populares
quu as figuras rie padre foram
aos poucos perdendo seu contado
com a vida, ato se alongarem
nessas sombras quasi de mal-
assombrado que atravessam eom
seus mantos enormes as ruas de
CasteUa e de Leon, dando-lhes
n atmosphera, mns vão JA a na-
llitade, dos velhos dlns.

Porque noutras reglCcs da Hcn-
panha — em Navarra e entre os
bnscos, por exemplo — o pa.rc
não so reduziu a um elemento dn
ecenographla o continua em con-
tacto com o povo, com a tua
vida, com as suas necessidades.
K ondn contlnttn a haver «se
contudo, não hn grupo de agita*
dores ou de extremistas capas de
fazer vlolenclns a um padre ou
ultrajes a umn rgreja.

Esso clero actlvo, real, con*
temporaneo dos seus parochla-
nos, associado A vida e no povo
dn Hespanha esta dividido. Ha
padres do Indo de Franco e ra-
dres contra Franco. O que mos-
tra que os motivos da luta tetrl-
vel quo no trava na Hespanha
não se deixam prender pelos sim*
pllstas, tão emphatlcos em wn*
tenclar: "Isto « uma luta de cita-
ses!" Ou: "isto i uma guerra
de gerações!" Ou ainda: "isto '
uma luta entre a Egroja e seus
Inimigos!"

Os motivos ria lula que se tra-
va na Hespanha são muitos, va-
rianrio as suas predominância
de tal modo que padres sincera*
mente cnthollcos se v*em rlnsil*
ficados pelos simplistas nas cha*
madas "esquerdas". Os padres
bascos, por exemplo. Do mesmo
modo, ao profundo movimento ré*
glonallsln contra a opprcssão eis-
telhana ae dA a cor vermelha ou

O drama hespanhol í rios qun
menos so prestam ao illuslrnc
Ibcnes ou theoilus rígidas. Níoi
hn estudioso honesto ou profuti*.
rio do problemas soclacs que te* I
nlia vindo ver dc perto esso dia*
ina terrível, sem so haver espan*
tudo de sua complexidade. Uma
complexidade rebelde a classifica*
çoesi convcnclonaes • a dlagnoa*
ticos fáceis. Rebelde a. toda o.
espécie de slmpllsmo — o do>J
correspondentes de Jornaes, o doa
demagogos, o dos sodologoa aca»
domlcos.

Sd os ingênuos acreditam aln«
da numa luta na Hespanha sim.
Plesmente da "esquerdas" contra"direitas" no sentido político ou
Ideológico europeu. Unia luin.
com os elementos geralmente con-
siderados "conservadores" de um
lado e os Intitulados "revolucio-
niirlos" do outro; com o cloro
todo de um lurio >¦'.<; com um
Exercito torto partidário de um
governo absoluto, quando na ver»
dado cotiserva-ro viva na Hes.
panha a tradição do um Exercito

j liberal e antl-absolutlsta em poli-
tlca: com as gerações novas uni-
das contra os velhos pelo pátrio,
ti.mo ou messianismo da edade.

O vocabulário europeu não :-.;
presta, senão vagamente, a des.
crever um movimento como o qua
nclia a Hespanha, cheio de mo-
tivos estranhos e Inconiprehens!*
vels para um inglez, um franco.-,
ou um allemão moderno. "Luta
do classes", "conservadores",
"elerleacs", "antl-clcrlcacs", "es.
querdn", "dlrdtn" _io palavras
tino não podem sor appllcadas A
Hespanha senão num sentido uni*
co • especial.

Os próprios pensadores hespa*
nhoes custam a achar palavra.-!,
iiccessivels aos europeus moder*
nos, que expliquem • esclareçam
ii complexidade da Hespanha. J*
um delles escrevia, antes de per*
der o admirável equilíbrio • sul*
oldar-M) numa trlstnnha cidade do
Norle: "Espana cs una nadou
absurda e mclaflslcamente Impôs*
i-llile y ei absurdo es su ncrvlo y
su principal sostén".

Essas palavras de Ganlvet adam
tão actuaes como se ella aa ti*
vssso escrlpto hontem a sorriu-
do das generalizações dos qun
Insistem em querer vér tudo lo-
gico, claro e europeu na luta en*
tro ns Hespanhas. Dos que In-
sistem em classificações meta-
physlcamcnte multo bonitas *
perfeitamente acceltavels mas pilonãn correspondem ao absuiriu
magnífico e tremendo da vida
hespanhola, cuja forca pareça vir
da mais extraordinária riqueza
de antagonismos a contradições
que um povo JA reuniu.

Gilberto Freyre

ESTEVE REUNIDO
O CONSELHO NA-
CIONAL DE EDU-

CAÇÃO
Apenas um parecer ap-
provado na ordem do dia

Sob a presidência do professarReynaldo Porchat e com a tiro-sença dos conselheiros Jurandvr
Lodl, Isolas Alves, Cesarlo de
Andrade, Samuel Llbanlo, Paulo
Lyra. Josuí d'Affonscca, Annlkal
Freire, Mario de Brito e pairoLeonel Franca, realizou-se milsuma sessão da segunda reunião
ordinária do corrente nnno.

Lida a acta da sessão anterior
foi unanimemente approvada.

No expediente foi lido o pare*cer da commlssão de Ensino Se*«undnrln referente no Ciymnnilodo Estado dn Rio Grande do Sul.O professor Mario de Brito leu aresposta il carta que lhe enriere-
cou o sr. Arthur Vlctor, lida naultima sessão.

Passando*» A ordem do dia foiapprovado o parecer n. 153, iacommlssão do Ensino Superiorconvertendo em diligencia o rt-latorlo apresentado pelo Inspt-ctor Junto ft Escola de Pharmaciao OdontoloRla rie Uhft. por t„.pedido vista do processo refere".-te A consulta do diroctor da Ft-culdnrte de Phllosophla, Sclendsse Letras de São Paulo, foi adindoa discussão o votação do parecern. 153, da Commissão de Lccli-lação,
Nada mais havendo a tratar opresldenlo declarou encerrada asessão, convocando os conselho!-ros para hoje, 1 de outubro, is2 *.. da tarde.

de Janeiro e da Cia. dc Navega
cão I.lojd Brasileiro.

Foi examinada a possibilldnde
de se estabelecer, entre os expor-
(adores dc bananas o o Syndlcnto
dos Estivadores do Rio de Janol-
ro, um acedrdo, no senlldo de se»
rem os serviços do estiva contrata»
dos dlrcctnmentc com o mesmo,
tal como - feito cm Santos, atas»
tnndo-tíe os intermediários. Dessa
fórmu, esperam os exportadores
conseguir uma diminuição scnsl»
ve| no cUSÍO rinquolle serviço, fl»
cindo lambem perfeitamente rie»
fendlrios os Interesses dos estiva-
dores,

Sallcs Oliveira".

REPRESENTANTES DO P. R.
P. EM VISITA AO CONSELHO

DE PROPAGANDA

Em visita ao Conselho Nacional
d«, Propaganda pró»Jos. Américo
estiveram, honlem, o Jomnllstn
Cnspar Libero, dlrector da "A Ga-
zela" c o sr. César Vergueiro, fl-
gtira proeminente do Partido Re-
publica no Paulista,

Aquèlles políticos paulistas con-
(orciiclaram, demoradamente. com
o presidente do Conselho de Pro
pagnnda, sobro a próxima visita

O Conselho continuará a examl-ldo sr. Josí Américo a São Paulo.
nar o assumpto hoje, numa nova A pro.loct.ida excursão política
reunião, em que uerii debatida a do candidato nacional por todo
(iiiostão do transporto marítimo dol aquelle Bttado serA feita, possível-
nrçdticto, l mente, nos melados de putubio, de* providencia»

Uma recommendação do
director da Central do Brasil

O director da Cuntral do Brasil,
rocommendou .ios empregados ti-
titlndos dessa va férrea nomeados
ou promovidos por decreto no rie
con cr rio período de Janeiro dc
l.:'a a ;il de dezembro de 10no.
a H\ie não tenham sido promovi»d is ou nomeados a partir de l*
de janeiro do corrente anno, que
remetiam atí 6 de outubro vl-i-
(Iciii-o os respectivos títulos aoi
eseiiptorlos centraes e departa-
mnnlos a qu» p-rtoncam, afim de
Si'.cm apostillados.

Os funccionarlos que nio os
pr.soiilrem. por oxtravlo, devciàu
conimunio.ir e-se facto por tc'c»
gramma, ã chefia ria divisão ou
departamento, ptra as devidas

será. uno, Incorporando-se ohrl-
gatorlámeiílè todos os tmhutos,
rondas e supprlmentos dos fun-
rios. c Inclulndo-so discriminada-
mente na despesa todas as dou-
ções necessárias ao custeio dos
serviços públicos".

Tanto esta interpretação í exa-
da que n lei 4ô., dc 6 de Julhoultimo, cila o prédio n. 51, da
praça da Republica, como linnio-
vel pertencente ao Domínio da
União.

Parece-me claro o assumpto,
não havendo motivo dc protestosdos que não o examinaram com ocuidado com que o fez o Domínio
da União.

A cobrança Judicial de alucuols
e mediria que a repartição toma
rilariamcnte, som necessidade rie
ordem ou autorização niporior,
om conseqüência dê comczinlio
dever. Imposto polo artigo i" dodecreto .:•.005, da 21 dc outubro
de 1532."

OS EMPRÉSTIMOS
EXTERNOS

Um telegramma aos go-vernadores dos Estados
Aos governadores dos Estados

foi expedido telegramma pelo ral-
nistro da Fazenda communlcanilo
ler sido procedida a revisão do
plano instituído polo decreto nu*
mero 2.1.829, de 5 de Janeiro de
1-34, para pagamento dos Juros
e de amortização dos empréstimos
externos realizados pelo governo
federal • pelos dos Estados e mu*
nlclplos e, como esteja conduHa
ei-sa parte dos trabalhos, attondl-
dns as determinações do mencio-
nado dispositivo, convida os res*
pcctlvos governos a se fazerem
representar na reunião que se ef-
foetuara nesta capital a in do
mez entrante, afim de examinar(iirocior naqueile Dppartamcntoja questão o deliberar a resne'torjsassss d„po,J"«\coni"r- «<• «".co .,*

çCf.s adoptadas pelo Ministério dal0 lern,° ™° ad!.ul sc/iema.
Viação, com o fim de promover a
nacionalização dos pilotos a me»
canlc.s dos aviões nacionaes. o.•syndlcnto Condor elevou de S a 5
o numero dos seus pilotos-com-mandantes brasileiros e tem em
trenamento mais quatro pilotosbrasileiros, dos quaes dois cur-
sando uma Bscola do Aviação
Cpmmerclal na Allemanha; e a
Panalr do Brasil elevou de doisa quatro o numero dos seus pilo-tos commandantps brasileiros e

A ENTREGA DE
APÓLICES DO RE.

AJUSTAMENTO,
ECONÔMICO

Independente do reg!s'->
tro do Tribunal dc

Contas
O ministro da Fazenda remet--

teu & Câmara dos Deputados s
mensagem em que o presidenta
da Republica aubm.tte t, consl*
deraçfio daquella casa do Poder
Legislativo um ante-projecto dc
lei, nos tormos do art. 41 da
Constituição, afim de que a mes-
ma Secretaria da Estado flqim
habilitada a autorizar a entrega
de apólices do rcajtistamento aco»
nomlco, emissão complementar.
Independente da registro do Tri-
bunal de Coutas relativamente t.
cada ordem de pagamento ou re»
qulslção de entrega de títulos.

GARGANTANARÍZ-OUVIDOS
DR. ANTÔNIO I.EAO VELLOSt.Livre docenla da UntverBldada,Chefe de Clinica da Polloliiilc»ds Botafogo. Rua Urueusyana,Sa • 87 — Salas 42*43 — Das 14as 16 horaa — Tel. 23*3279.
_==_^=bi, <ggft

Correio ja Manhã
EXPEDIENTE

Aos nossos annmiclantes desta
praça avisamos quo somente es*ino autorizados • receber nossa*contas os srs. Jos6 Coelho daSilva e Ary Marinho linchado,
sendo considerados falsos quaes*quer outros qno cm tal qualida*do se apresentem.

Para dar explicações acerca
de transacções de terrenos da
Oavclandla (Land Investmenr
Trust S. A. Buenos Aires, 87,
I. andar), o sr. A. M. Bit*tencourt, dlrector-presldente,
deve procurar com urgência o
nosso advogado dr. Heitor Li-ma, a Rua do Ouvidor, 71, 2.'andar.

ASSIGXATCKAS
Aoi notsot aailgnantet, pedimos n»tn«

Jar rtfotmar sa suai aislgnaturai snlejds tetminarem, «tim de evitar s inter-r-rç.o das remetia!.
P-lEÇOB
INTERlÓit

mantém em trenamento fels pilotos brasileiros, tendo solicitado o
engajamento de mais quatro na-
clonaes.

A nacionalização dos quadros
de mecânicos rie veo esti je. pro»cessando também nas mesmas
condições, sen^o que o quadro rie
raillciteleyraphlstns c constituídaem toda* as companhias de ope-
.aderes brasileiros.

— *****»

.Antiita.
Semestral .'.'

EXTERIOR
â™»! »,
-tmejltal ....
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E' ACCUSADO DE
FALLENCIA FRAU-
DULENTA EM SAO

PAULO

Impetrou habeas-corpus
sob a allcgação de nulli-

dade do processo
Xo proloeolio ria Corte Supro-

m.i_ deu hontem entraria nina pe-tieão rie habeas-corpus em favor
de Josí Mello, aceusodo do crime
de falleiicia fraudulenta, em São
Paulo, and ofoi pronunciado pelaCorte rie Appellação, cm pruçe-so
que julsou iiulloj
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O comício de hontem, promovido pela
Alliança Democrática dos Marítimos
GRANDE MULTIDÃO COMPARECEU A PRAÇA BARÃO DE TEFFÉ

E OVACIONOU CALOROSAMENTE 0 CANDIDATO NACIONAL
_ jj
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'Aspecto do grande comido de hontem, na praça Bar to de Teffé, em propaganda
da candidatura Joié Américo

Conformt estava annunclado,
•>alltou-se hontem, na praça Ba-
teXo de Teíf*, o grande comício
promovido pela "Alliança Demo*
f-Mtlca dos Marítimos" em prol
d* candidatura Jos6 Américo.

O ineetiiip teve enorme assia-
tencia, composta da marítimos,
operários, ftini-rinn.irins públicos
a populares. Os promotores do co*
iplclo tiveram o formal apoio da
Alliança dos Trabalhadores de
ferra e do Centro Brasileiro de
Çooppra.-Ao e Cultura. Variai
¦urremlaçoes políticas que obede*
qem X orientação destes partidos
fj-.ernm-.in representar por nu-
tnerosas dcicgnçScs.

§ PRESENÇA DO CÂNDIDA-
TO NACIONAL

Precisamente M T !i horas da-
ta ingresso no coreto armado pa*
rs. os oradores o sr. José Américo
•acompanhado do uma grande
dommlssão de funecionarios pu-
bllcos e operários marítimos que
0 foram buscar em sua resl-
Oencla.

Logo ao Ingressar na praça Ba-
t*üo de Toffí, o st*. José Américo
recebeu, da numerosa assistência

Site 
enchia totalmente a praça,

emorada salva de palmai,

OS ORADORES

i Iniciado o comício, falou o tr.
tear Messias, pela Alliança De-

mocratlea dot Marítimos. Kntre
applausos da grande assistência,
o orador estudou, longamente, a
accão administrativa do tr. Josí
Américo, realçando grande nu*
mero de vantagens e benefícios
proporcionados pelo cx-mlnlstro
da Vinção aot componentes da
numerosa classe dos marítimos.

Falou, depois o sr. Odlcnl Ito-
drlgitcs, presidente do Partido
Nacional dos Servidores do Estn-
do que, em Incisivo discurso, lem*
brou a acção do sr. Josc Amerl*
co quando mlnlttro da Viação,
em pi iM dot Interesses do func-
clonallscmo daquelle Ministério.

Referindo-se aoa ullimos dis*
cursos do candidato nacional, frl-
tou as declarações nos mesmos
expressas sobre os problemas e ns
necessidades do funcclonallsmo
publico.

Sob vi vot applausos da grande
massa popular que se comprimia
na praça liarão de Teffé falaram
ainda os seguintes oradores: Ma*
noel Durval Telles do Farias, pre-
sldente; pelo Centro Brasileiro dc
Cooperação e Cultura, João do
Amorim Crus, presidente; se-
guindo-se muros membros de
classes marítimas e da Alliança
dos Trabalhadores de Terra, cn-
tre os quaea Olymplo Vaaques,
taifeiro; José Pessoa da Silva,
enfermeiro naval; Gabriel Domin*
gues, da Gamboa: João Louren-
ço Filho, dos empregados em fa-
hrlcss de bebidas; José Franeis-
co, pelo Centro Democrático dos

Sapateiros: Jeronymo Chagas, da
União Polilica dos Barbeiros;
Natallelo Nascimento, pela União
Política dos Conimcrclartos, ln*
dustrlarlos e Bancários; Antônio
Oonçalves de Campos, pelo Par-
tido Progressista Humanitário:
Mnysés Pinto, representante dos
Tritbnlhndoros do Trnfcgo-Llght.

FALA O CANDIDATO
NACIONAL

O sr. José Américo, ao tcrml*
nar o grande comício, dirigiu ai*
gumas palavras ao povo quo se
ngglomerava na praça, agrade-
cendo a homenagem o reafflr-
m.i ndo ns suns iiléns sul ire o
fitncclonnlismn publico e o prole*
turindo cm gernl,

O CONSELHO NACIONAL DE
PROPAGANDA

O Conselho Nnclonal de Propa*
ganda prfi.José Américo designa-
ra tuna commissão composta dos
membros de sun commissão exc-
cutlvn, srs. Negrão dc Lima, José
Augusto e Arthur Nclvn, pnra
reprosental-o nn grande comício.
B, nlnda em solidariedade com as
grandes classes promotoras, com*
pareceram tambem o sr. Baptlsta
Liisnrdo, presidente, e o conde
Porclra Carneiro, membro da
Commissão Executiva do Conse-
lho.

Diminuem as esperanças de convencer-se
o Duce de retirar os voluntários

da Hespanha
fARA A ALLEMANHA, A NOTA ANGLO-FRANCEZA

CONSTITUE UM CONTRA-ATAQUE POLÍTICO
Zendrei, 3(1 (P.lcahrd Mn Mil-

H»n, da U. P.) — Logo que re-
jkressou a nnmn, o sr. Bonito
Mtisollnl encontrou-se face a face
bom a mais gravo decisão que,
Hetrio muitos nnnos, ello foi cha*
Biado a nl«.mar.

A Iniciativa tomada pelo er.
t>lno Gmnili de encontrar-se com
b cap. Anthony Éden, depois da
taunlão do gabinete britannico
tm que este decidiu approvar o
gshoço da nota colectlva franco-
fcritannicn, n ser cnvlnda ft Italia,
permlttiu quo o "Duce", logo
que voltou a acntar-sc X tua
Ifriesa do trabalho, fosse Informa-
Ho em linhas geraes, das Idéaa
expostas peto titular do "Foreign
Ofdco" o ficasse ao par, da gra-
ia significação, que encerra o
convite pnra a conferência das
gree potências.

Sabe.se com vehemcntes visos
ío verdade, que o sr. Anthony
JBdcn jft não far. mais nenhum
gegrodn de quo chegou a hora
ím que novas delongas e torgl-
t-ersaçfics na questão da retirada
Hos voluntários estrangeiros da
JHo.ip.-iuhn, não mais podem ter
toleradas,

A alternativa que se apresen-
larft, X Itnlla so rcgcltnr este pon-
to, scriV a afcrtttra — officiai ou
fiSo- oftlclal — da fronteira fran-
rena dos Pyrlneus, para que en-
trem na Hespanha legalista ar-
Imãs e mtmlçSos e, talvez mesmo
voluntários pnra as hostes repu-
blicanos.

Embora o ministro do Exterior
Ha Grã Bretanha, tenha natural-
jnnnto dissimulado a sua adver-
tencia com palavras ososnclal-
incuto diplomáticas, existem In-
íliclos do qttc o sr. Anthony Éden

{cx 
ver bom claramente no cm-

inlxftdor Italiano quo nem Lon-
tires nem Paris eslão dispostas a
nnvolver-so cm novns manobras
filplomntlcas. Se não so realizar
fa. conferência projectada, elle sc
ínrft forçado a recorrer a medi-
fias altamente enérgicas.

Acrcdlin-so que, Juntamente
timn as suas palavras de adver-
tonela .tenha o cap. Anthony
Éden mantido em suspenso a
•promessa dc quaesquer conces-
noes, dentro dos limites do que é
razoável, x 1 lalla, princlpalmen-
le, o eventual reconhecimento da
conquista da Ethlopla. Embora
não tenha sido mencionado coisa
nlguma sobro qualquer auxilio
financeiro, pároco quo este Item,
lie acha cgualmcnlo vinculado A
questão.

Embora a concessão do direito
tle helllgeimicla ao general Fran-
co não venha a ser mencionada
lia nota a ser dirigida a Italia,

eem 
tenha probabilidades dò vir

ver officialmente debatida na
¦projcciaiia confeiciiciii Sia ti'*»»
jiolonclns, pnreeo que a Ingla-
terra esl disposta n empregar cs-
¦forços no sentido do quo venha
fl ser concedido esto direito, se,
antes disso sejam tomadns "mc-

didas substnniioos" para a retl-
rada dos voluntários.

nocordfl-so que a Grã Bretanha
jmais rògeliou a perspectiva ria
concessão tio belligerancla, sem-
pre Insistindo, porém, quo pri-
meiro deveriam ser retirados os
voluntários.

A Frnnçn, entretanto, nunca
contemplou com bons olhos essa
Idéa, por recelar a possibilidade
do.» navios do guerra do general
Franco, chamarem fuin, ou de-
terem na rota rins Baleares os
ícus navios mercantes que tra-
fegam no Mediterrâneo, o que
Parla consideraria um vcxnme c
ao mesmo tempo um neto dc pro-
vocação.

Embora os lnglezes tenham
•preoecupação Idêntica quanto a
este particular, tcrcdlta-te que,
Mina vez chegando a realizar-se a

conferência, st possa encontrar
uma formula conciliatória, espe-
elalmente, te o tr. Bcnito Musso-
Uni, concordar em usar da sua
Influencia Junto no general Fran-
vo, para que Salnmanca, depois
dc ler reconhecido o direito dc
belligerancla, te abstenha dc
crear quaesquer dlfflculdadei A
navegação do Mediterrâneo.

Ha a considerar ainda, legundo
a opinião britannica, que as for-
ças navaes de que dispSe o gene*
ral Franco não possuem etflcl*
encia bastante para exercer qual-
quer Interferência de vulto na
navegação Internacional e, sobre-
tudo ,que, desde o estabeleclmen.
to do patrulhamento do Medi*
tcrrnneo, as forças navaca colll*
gada* da França, Italia e Grã
Bretanha, terão garantia suffl-
ciente para que fique afastado
qualquer periga neste sentido.

E' multo provnvel que a nota
frnnco-brttannlca, convidando n
Itnlla pnra a conferência das tre.i
potências, teja entregue amanhã.
Os círculos offlclaes em Londres
Insistem em affirmar que a mea-
ma não posue nenhum caracter
rie ultlmatum A. Italia, man nc*
cresccntnm, que a clreumstnncla
delia ser concebida em caracter
de uma notificação colleetiva,
visa mostrar X Italia, que o
Franca e a Grã Bretanha estão
sollriamente unidas nessa emer*
gencia.

Isto quer dizer, que se não for
poslvel chegar-se a um accordo,
a não-intervenção na Ilospnnha
cnhlrA definitivamente por torra
e a fronteira franceza dos Pyrl-
neus, ficaríl nbortn ao transito
dc armas c muniçOcs para o go*
verno de Valencla. Ao mesmo
tempo, a Itnlla devera, encarar
com uma dura i saudade quo ns
suas esperanças quanto no reco-
nhpcitncnto da sua conquista dn
Ethlopla, qunnto A melhoria dns
suas relações com a Inglaterra c
minuto As possibilidades rie umn
assistência financeira, passarão
definitivamente A categoria e
"esperanças perdidas", ao mesmo
lempo em quo a Europa serA col-
locada numa tltunção perigosa,
mnt Inevitável-
"CONTRA-ATAQUE POLÍTICO",

DIZ A IMPRENSA GER-
MANICA

Berlim, 30 (U. P.1 — A nota
angln-franceza dirigida ao sr.
Mussolinl é qualificada pela lm-
prensa allema como "contra-ata-

que político" e "ataque contra a
obra Itnlo-allcmã a favor da
paz", embora admitia que es exa-
cto conteúdo dessa nota seja ain-
da Ignorado.

O "Nachtnusgnbe" declara que
era do se esperar que Parla è
Londres desfechariam um con-
tra-ataqttc diplomático •'contra
os resultados da entrevista dos
srs. Mussolinl c Hitler" c açores-
centa que a resposta no convite
pnra a conferência trlpartida era
de competência da Italia, mas
que do ponto de vista commum
tlnlo-germnno devia ser snllon-
Indo que "os homens dc listado
responsáveis, de Londres e Pa-
ris, tiveram a rara opport unidade
do reconhecei* o resultado das
conversações entre o chanceller
Hitler c o Duce, dc conformlda-
dc com o que foi nnnuncindo dc-
ante dc tres mllhflos dc borllnon-
ses, bem como a rento c quinze
mllhOes de nllcmfles o d elt&llánot
o nos ouvintes dc todo o mundo."

"O objectivo dn cooperação
gormano-ltallana, prosegue o jor-
nnl, ft a geneulna paz européa.
Para alcançal-o, todavia, é nc-
cessarlo envidar maiores esforços
do que meramente ligar a situa-
ção ao covtnant ou X não-lnter-
vencio ou, ainda, procurar criar

O ULTIMO ACTO DE INSUB-
ORDiNAÇAO NA POLICIA

DO ESPIRITO SANTO

A Auditoria do D. P. E.
julgou-se incompetente

Trmlu m. iliit.xvi.-ta iiu Dtpatitt-
mento do Petsoal do Exercito, em
eua reunião de .lontcin, te Julga*
do Incompetente pan tomar co*
nhcclmcnto do processo Instaura*
dn contra o capitão Antônio Viei-
ra de Mello e outros, ac.usado de
terem procurado depor o com*
mandante da Porca Publica do
Estado do Esolrlto Santo, foram
os nulos encaminhados ao Mltu.v
terio da Guerra para os tins dc
direito,

UM FUNCCIÕIÍÃRIO FLUMI-
JOSE FACCIOSO

Não queria attender a parte
por causa do retrato

de José Américo
O Joven Paulo Ferreira Rocha,

ex-iilumno do Seminário do Bello
Horizonte, c funecionarios do Car-
torlo dc um dos Offlclus dc Jus-
tiça de Nietheroy, foi ft recebedo-
ria do Thesouro do Estndo do Rio
do Janeiro, ostentnnilo na lnpclla
um retrato do sr. José Américo.

LA chegando, o funecionario
Odilon tle Souza, adepto do lnte-
gralistno, declarou qun sô o at-
tendia sc elle rotlrnsso da lapolla
o retrato do candidato das forças
majoiitotins.

Deante, porém, dn attitude ener-
gica de Paulo, o funecionario
achou prudento nttcnilcl-o,

*» mim *>

A Prefeitura arrecadou mais
de 37.000 contos durante

o mez de setembro
O mez dc setembro, «it.c hontem

terminou, nssl.-nuloii nm record
rie arrecartação municipal. Mais
iie 37.000 conto*! entraram nos cn-
fies da Prefeitura desta capita!.
Importância que Jamols foi attln-
nida.

*» ei» >
Vae entrar em julgamento o

capitão Gumercindo Toledo
Foi liontem encerrado o etitn-

nmrlo de culpa do capltüo Inten*
dente Gumercindo Martlnt Tole*
do, necusado de haver dado un*.
desfalque dc cerca de 2.000 con-
tes no Conselho Administrativo
dn Fabrica dé Cartuchos .lc Infan-
torln, devendo, pertanto, o mes-
mo nfflcla! ser julgado nn pro-
xitna semnnn.

m «ti» tt

As instrucções do Komintern para a acção
dos seus agentes contra o Brasil

0 tenebroso plano foi apprehendido pelo Estado-Maior do Exercito

PRE-3,
n.wun Tii.txNMiüsonA

BRASILEIRA,
COU Itn ii n ndo n niii-rm*» «cm
prrt-Titrntm ilr mim* IIOIIAS
SPOIlTtVAH, IrnnanilltlrA ho-
Je, pnrn Iniln ti llrnull, sob o
n««lulu ile

BOLA DE OURO,
M lírilllilr -irlrjn

VASCO x BOTAFOGO.
A* 21 horat, rm 1.180 klln-
creio». (46511)

difflculdades pnra o sr. Mussoll*
nl com mesquinhas farçns dlplo-
matleiis." Alludlndo ,i Imprensa
Inglezii. o órgão declara que a
Gr5 Bretiuilia estava prompta
para cooperar com a Allemanha
o a Italia, mas desejava tambem
conservar a cooperaçilo com Mos-
cou, e conclue: "Esíc fado í, em
ei, u mataque obra de pai, ital.o*
aUemStt

O Ettado Maior do Exercito ap-
prehenritu ot planos de acção or-
gnnlzados pelo Komintern pura
orientarão dos teus atentes no
Brasil.

Trata-se de uma sérlt de lns-
trucçOes destinadas a prcptrnt* e
levar a effeito um golpe commu*
nista conforme se veril rio resume
que a seguir divulgamos:

Vejamos.

O fracasso de 1935
No "capitulo tegundo" das no*

vas "Instrucções e programma de
acção do Partido Communista pt-
ra o Brnsll" depois de uma expll-
cação sobre os motivos determl*
nnntcs do fracasso da intentona
do 1935 e da afflrmação de que os
erros dessa época, "cm hypotho-
se alguma", deverão ser repetidos,
nllurie «o desenvolvimento do um
plano de agitação das massas, ne*
cessarlo to golpe do mão sobre os
quartéis. As massas deverão ser
"agitadas tcchnlcimenic".

A planlficaçio da violência
Acerescenta etse documento a

necessidade de crear nos meios re-
volucionarlos os reflexos para s"violência utll e completa". Mnls
adeante dlt quo a "violência devo
ser planlílcadn, deixando de lado
qualquer scntlmentallsmo não sA
favorável appa rentemente ao ldc.il
revolucionário, como tambem X
piedade commum; isto significa
que certos Indivíduos, por exem*
pio, que devam ser eliminados, sn
pelo facto de serem contrários .1
nossa revolução, todavia nada fn-
vorecem de pratico com o seu deu*
appareclmento: outros na «ppa-
rencla não muito contrários, com
a sua eliminação offerecem resul-
lados práticos do grande alenn-
ce".

A matança dos chefes
militares

Referem-se as "lnstrucçBes" ao
facto de não haver sido usaria essa
technlca no 3* R, 1. do quo re*
sultóti a demora que determinou a
derrota dos amotinados. Passa cm
seguida ao que ot revoluciona-
rios communlstas devem fazer nos
quartéis e navios: "Espcclnlmcti-
le no que se refere a forcas ar-
marias í necessário, no plano rie
accão descer ao detalhe mínimo:
cada officiai suspeito X revolu*
ção devera ter um homem respon-
savel pela sua elimlnnção, ellml-
nação esta que serA feita, sob pc-
na do morte do encarregndo, nn
hora apratada. Quanto aos sar-
gentos, todos aquelles, com pres-
llglo na tropa quer pela sua Intel-
ligcncla e preparo, quer pela sua
valentia e que sejam adversários
devem ser Incluídos no plano 0e
eliminação".

Agitação de operários e
estudantes

Vem agora a parte referente ,1
maneira de conduzir nt campa-
nbns subversivas nos meios pro-
lolarlos e estudantis, sem que et-
tes saibam que estão servindo nos
membros do Partido Communista,
Nas campanhas proletárias o es*
tudantls "6 necessário uma gran-
de cautela, multa dlsci-eção e ha-
biililado para que as apparcnclai
sejam as de simples reivindicações
naturaes o merecedoras de ampa-
ro «it- mesmo dus autoridades; as-
sim deve-se evitar que os clomen-
tos decInrailamentA communlstns
tomem parte actlva nestes movi-
mentos, quer liderando As claras
os mesmos, quer fazendo dlscur*
sos em praça publica ou mesmo
comparecendo As reuniões. Estn
missão devera ser dada nu insu-
finda aos nossos sympathisantos
não suspeitados e aos Indivíduos
fáceis de ser explorados pela sua
nrdencia e pela sua Ignorância".

Sob a capa da democracia
Mais adeante: — "Assim a cam-

panha pela democracia, lançmla
nas escolas, Colleglos e Faculda*
des, devei-A pròseguir com Inten-
sldadc, e extendida até mesmo As
escolas primarias, Nesta campa*
nha, para se poder atacar o In*
tegrallsmo com exlto é preciso não
excoptunr da mesma o comtnunls-
mo cnglobando-os sob a expies-
são todos os cxtrcmlsmos.

Liberdade aos presos politicos
Quanto X liberdade dos presos

políticos, parece-nos quo a cam-
panha dentro do Brasil deve ser
mais discreta rio que fura delle,
porquanto mnulfestações de cn-
racter popular como a que foi fei-
Ia prô Pedro Erneslo tem um sen*
tido muito suspeito para as auto-
rldades, mesmo quando encabeça-
das por elementos não suspeitos. O
trabalho mnls Intolllgente serA a
não personalização e conduzir a
campanha em prol dos presos con*
tra os quaes não ba provas Intosta
veis de culpabilidade. Neste sentido
evitar citação dc nomes, Infiltrar-
se na imprensa e nos comícios,
dando assim aos mesmos um cam-
ator dc tal modo generalizado u na-
cifico que exclua qualquer suspeita
em relação A nossa technlca".

Refere-se o documento A neces-
sldndo de uma campanha dc In-
triga no Exercito para o teu "des-
prestigio e confusão no selo das
cl«i.-ses armadas".

Explorando o clero

Vem depois o que concerne no
clero, "melo onde o integralismo
vem fazendo um progresso forml-
davel". Ahl "í necessário absolu-
tamente, no actual momento poli-
tico de plena campanha eleitoral,
canalis.-ir a sua parte ainda não
contaminada, contra o referido
movimento". A technlca a ser
utilizada é a de "Identificar o mo-
vimento Integralista com o nazis-
mo. actualmente o molor peru**
guldor dt egreja cnlhollca".

Intrigas com a Maçonaria
Mais adeante dizem as "Instru-

cçOes" ser preciso "Interessar as
forcas maçonlras na mesma cnin-
pnnhii, não porím com o caracter
Inhabll que tem sido dado A cnm-
panha feita As claras pela maço-
nnrla", rornecendo anuas no In-
tegrallsmo peittnlc os cathollcos
que não toleram a maçonaria".

Aproveitando as candidaturas
presidenciaes

Vem o Item da agitação rias
massas:

"No terreno propriamente poli-
tico — Divisão apparcnte das nos-
sas forças, para fins eleitoraes pe-
los dois candidatos liberaes de tal
modo que dê preferencia os mllita-
res fiquem com a cnndldaturn do
governo, e os civis rie importância
com a candidatura da opposlção".
Completando essa manobra, em
que devem entrar militares, padres
estudantes Informam as liMfrtiçdrs
que deve ser feita uma "grande
frente popular pró-democracla dl-
rígida por um comitê nacional",
englobando os regionaes, "orien-
tando-lhes a acção ,1A agora não
mais no terreno politlco, mas ni-
tidamente social e em condlçOes
de. Impfl£ tua vontg-fr a fl___S_líiS£

governos provlndos ou não de elel-
ç8cs".

As reivindicações proletárias
Entram agoiu no campo do pro-

letarlario, As reivindicações vlolen*
Ias dizem elles, nân ilãn resulta-
ilo" "porque a maioria dns opera-
tios í ile gente pacifica, temerosa
dn conflictos p não ndexlrada na
lula". Fala-se então cm explorar a
carestlu da vida, c que esso clrcuns
tancia, nbiulutampittc incompro-
hensivcl para ns massas", nos
forneço as principaes armas do
combate para a agitação prolctu-
tia". Ás nossa.* massas proletárias"incultas, som nenhuma combati-
vldnde, não "devem ser appllcados
os processos que tem sido appli-
endos As massas europêas cultas c
articuladas pela pratica da syntli-
enllzaçãii". Accroicontam as "lns-
trucç8os que ê necessário educar
os operários para quo façam "pe-
tlçfles collootlvas c por escrlpto, do
augmento dc salários nos patrOes,
pedidos estes vasndos numa lln-
guagem do mais absoluto respeito
nos patrOes e As autoridades om
geral, nppcllanilo para os senti-
mentos rlirlstãos c a generosidade
c patriotismo do governo e dos dl-
rigentes dns Industrias", Não nt-
tendidas suas petições, qttc pedem
quasl sempre o Inexequlvel, ex-
piorar a Irritação da classe, e or-
ganlzar as marchns collccllvas até
que a mnssn, JA Irritaria esteja em
"condições melhores pnrn ser lan-
cada a uma greve violenta e tech-
nlcnnicntc preparada",

Nessa parto as "InstrttcçOcs"
eiiliuni em detalhes sobre como
deve ser feita uma grave cm
grando estylo, As porlns dc ser
desencadeada uma revolução com-
munisln. Preparação secreta, de
que nem os operários terão co-
nlieciincnto senão no momento dn
execução.

Incêndios de casas de família
Cogitam os communlstat de um"Comitê dus Incêndios", para ata-

car simultaneamente casas de fn-
mllla.» Incendlando-ns afim de
obrigar o Corpo ile Bombeiros a
agir cm vários pontos, tornando-se
Intitll como torça milltntizaria para
a defesa da ordem, " Em cada rua
principal do bairro deverA ser nie-
ado fogo a um predio, no minimo",
concluem ns "InsIrucçOcs",

Os Incendiai-lo», dois ou tres no
máximo, "disfarçados em mata-
mosquitos nu qualquer outro melo
entrarão na cnsa armados do ma-
teiial próprio, e de surpresa lan-
çaiíio fogo A mesma.

Empastelamento de jornaes —
Saques — Violação de

mulheres
"A ncçãn nas massas civis visa

manifestações populares violentas,
conducção das massas para as rc*

dacçOes dos Jornaes antipathlcos e
conseqüentes empastelamentos.

Nos bairros at "massas deve-
rão ser conduzidas tos saques e As
depredações, nada poupando para
augmentar cada vez mais a sua
excltação que devo ser mesmo
conduzida a um sentido nítida-
mente sexual afim de attrahit-as
com facilidade; convencidos de
quo todo aquelle luxo que os ro-
dela, — prédios elegantes, carros
de luxo, mulheres, etc. constituem
utn insulto A sua sordidez e falta
dn conforto e que chegou a hora
do tudo aquillo lhe pertencer sem
que haja o fantasma do estado
para lhe tomar conta".

Tudo isso só contra
brasileiros!

Tudo Isso é dirigido contra, os
brasileiros porque era um Item
qua manda garantir os cstrangel-
ros:

"Respeitar de modo absoluto at
embaixadas estrangeiras; --neste
sentido um membro do comitê cen-
trai deverA se dirigir pessoslmcn*
le ou por telephone As embaixo-
das e delegaçOes pedindo o lias-
Icamento dns bandeiras respcctl-
vns e cartazes ou boletins, Impres-
so» com antecedência e espalha*
tios durante o movimento, deverão
aconselhar ot estrangeiros a te
recolherem At tuas IcgaçOea e em*
baixadas".

Completando at "InttruccSct",
o Partido Communista dctlgna~ba
processos de usar metralhadoras
em vários pontos da cidade, os me-
thodos de estabelecer os choques
das suas forças com os militares
que se conservarem fieis ao go-
verno, a pratica na distribuição de
munlçSes dc guerra aos seus ade-
pios, o assalto aos avIOes para
atacar a cidade, para atirar bom*
ban nos navios o mctteUos a pi-
que, c volta ao plano das vlolen-
cios pessoaes: "No plano das vlo-
lendas, deverão figurar, como JA
ficou dito atrAs, os homens a se-
rem eliminados e o pessoal en-
carregado desta missão. Todavia,
tão Importantes quanto estes, se-
rão os reféns, quo em caso de fra-
casso parcial servirão para coito-
car cm cheque as autoridades"."Em «a<n de fracasso os reféns'de-
verão ser fuzilados". Esses reféns,
entre outros serão os ministros dc
Estado, membros da maglstratu-
ra, etc.

A pari Ir tle amanhã, pela "Hora
do Brasil" serA divulgada na In-
tegra o plano da acção commu*
nista, contra o nosso paiz.

Assim, diariamente serA lido um
rins capítulos do plano «pprchen-
dldo pelo Estado Maior do Exer*
cito, na ontem seguinte:

1* — Acção preliminar;
2" — Directrizes para a acção

pratica;
3* — Technlca de greve mo-

derna;
4" — Acção militar.

Paderewsky prevê a chegada de máos
dias para sua pátria

(Continuação da 1.» pag.)
Iregando-lhe no mesmo tempo,
uma petição escripta na presença
«le mnls dç 100.000 camponezes.
I/Ífit iii mi v |ii;ÍÍ'..ui t.'>mÍiiimiu
aquillo q.ic os camponezes Jul-
gani não sOmcnte o teu direito,
como tambem o seu direito dc par-
tlcipnr mnls amplamente na nd-
mlnlslrnção publica, pedindo, pnra
Isso a dissolução rio Parlamento
e a realização rie novas elelçOes,
baseadas numa lei eleitoral mais
democrática.

O perdão para Witos era tam-
bem solicitado nessa petição,

O marechal n.vriz Smlgly — ao
tempo general — ouviu polida-
mento tiniu quanto lho disseram,
mas voltou a Varsovia sem umn
lllllca palavra de resposta aos
camponezes, Isso causou sério
dosconfontamotito entro elles, que,
poucos mezes mnls tnrde, por oc-
cnslão da sua asnemblfa geral
realizada em Varsovia a 8 dc do-
zetnbro dc 10311, foi approvada
uma resolução da mniorla annun-
(iamln uma maior opposlção ao
governo, Durante os mezes sc-
guintes. n opposlção ganhou ter-
reno. Malt ou monos por esse
lempo, "ilaclcj PnliiJ. cx-leatler do
"Seym" e oecupando o lognr dc
chefo do Partido desde o exílio dc
Witos, apresentou a sua demis-
são, allegando motivos de saude.
embora corressem rumores dc
que essa sua altitude foi Impôs-
in por Witos. doscontonlo com a
nttitiidc conciliatória ilo HnlnJ em
relnção no governo. Slanlslas
.Vilrtnlajrzyl: foi feito enlnn chefe
rio Partido, eom n promessa de
umn acção mnls enérgica,

Durante o verão seguinte, uma
parto do Partido Camponez lan-
çou a Idéa dn suspensão dc fome-
cimento de productos agricolas As
ridndes, Seria uma grevo de dez
dias com n qual concordaram os
lendas do Partido, rom n condi-
ção de que ns provlnclim frontel-
riças não fossoni ntflngldns, de-
vendo o movimento nffcctnr mais
particularmente o centro da Po*
lonla "russa" e "ntistrlnca". O
Inicio da greve foi marcado pnrn
15 «l«> agonio, data que os campo-
nozes dedicam A commemoração
da Vlctòrln poioneza sobre o.» hol-
shevlslát, em ioío, e ha qual jul-
gam ter representado logar deci-
ilvo.

A limitação da Área da greve
no controle da Polônia foi motl-
vnrin em parte pelo facto de ser
o Partido Camponez multo mnls
forte na Gnlllcia do centro e do
leste, (Polônia austríaca), sendo
mais fraca na região da Polônia
"russa", embora conto com ai-
guns nilherontes em outras par-
les do paiz.

Poi, egttnlmenle, decidido o es-
tãbeleclmento de licenças espe-
Cln Cs paia o fornecimento de
mantimentos nos hospltaes e As
classes pobres da populnção.

Entretanto, tal como foi condu
zldn, a greve redundou num fra-
casso na Polônia "russa", onde
os negócios roíitlnunram a se
processar normalmente, excepto
em duns ou lies Areai relativa-
mento ninlln pequenas. Btn tro-
ia, tia Gnlllcln central e do leste,
fui coroada dc pleno exilo. Em
dois dlsfrlctot do "volvodado"
(districto) do Krakovla, prlncl-
pnlmonto cm Tattiow o laslo, os
camponezes recusaráni-so a en-
Iregar os seus productos nas cl-
liados, excepto pnra os hospltaes
e classes trabalhadoras. Palru-
lhas dc membros do Partido ío*
ram collocada.» ao longo das es-
Iradas para Impedir o transporte
de mantimentos, enquanto quo no
Interior das cldndes, varias Cur-
mns faziam a fiscalização dn dls-
trlbulção rie produclos súmente
aos hospltaes o pobres.

Noutros dlstrlctos dos "volvo-
liados", de L\V0W o Krnkovin, as
autoridades, rccelando complica-
(:0es. pediram reforços not exerci*
to e A policia, quo pouco' depois,
entraram cin luta com os campo-
nozes. Correu sangue cm seis
dlstrlctos: Limanown. Bochnla, c
Brzesko, no "volvodado", de Kra-
kovia e cm Dr;ç;on*, Jaiu.liiw. SP.

COGITA-SE DA DESTRUIÇÃO DO THEATRO
MUNICIPAL DE S. PAULO

COMO UM VEREADOR JUSTIFICA SUA INDICAÇÃO
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Sio Paulo, 30 (Agencia Naclo-
nal) — Foi apresentada A consi-
deração da Câmara Municipal, pc-
lo vereador Sylvio Margarldo,
uma Indicação no sentido de que
se estude a possibilidade de sc
destruir o Theatro Municipal,
oprovollondo-so o material pnra
sua reconstrucção ou edificação
de outro noutro local. .Tustlflcnn-

do a Indicação, o sr. Sylvio Mar-
garido affirmou qut o referido
Theatro tem actualmente uma lo-
enlliAção péssima, oecupando to-
ria a Área da praça liamos de Aze-
vedo, que deveria estar Inteira-
mente livre, e dc cujo eixo pnrte
o novo vlndticto. Plz nlnda que a
csthellca do edificio c prejudicada
pelos majestosos prédios existen-
tes ao redor. Allega, em favor rie

sua Indlcnção, que tt projecta
enorme reforma nas obras do
theatro, on.*ado o seu custo em
cerca de seis mil contos, Impor-
tnncla que pArie ser computada
na construcção de novo theatro,
O projecto referido, segundo notl-
riam os Jornaes, não encontra
apoio no selo da população denta
capital,

EM 1936 FORAM REJEITA-
DAS VINTE E DUAS MIL
PETIÇÕES DE DIVORCIO

LIGA NAVAL
BRASILEIRA

mnls Importante) e Krosno, no de
I.wow. Os camponezes ataca-
vam fodos aquelles que condu-
ziam mantimentos sem a necessa-
ria permissão, matavam os teus
cavallos, • algumas vezes, des-
truiom mesmo at suns proprie*
dades.

Os judeus tambem se viram en-
volvidos nos acontecimentos, pelos
serviço» de soecorros que organl-
taram provenientes de outros pon-
tos do paiz. o que deu em resulta-
do um grande incremento de nn-
ti-semltlsmo entre os membros do
Pnrlido Camponez. O governo
central do Varsovia foi obrigado
a cnvlnr reforços extraordinários
para proteger os furadores ria
greve, o que levou esses reforços
a vntios choques com os grevls-
tas.

Augmentaram os receios. Na
região de florestas que cercam
.Inroslaw, os camponezes tenta-
ram atacar a policia, pot* diversas
vazes: mas possuindo apenas ar-
mns as mais rudimentares possi-
veis, pouca vantagem levaram
contra a policia, armada de fuzis.
Vinte grevistas foram mortos nes-
sa zona. O communicado que o
governo fez publicar, alguns dias
depois, falava em 41 mortos, e ,14
feridos durante os dez dias da gre-
ve, mas, realmente, se acredita
que esses algarismos aftitigem a
proporçílos multo maiores, pois,
como í sabido, muitos feridos
conseguiram fugir, Indo-so tratnr
nas suas próprias msns.

I.ogo depois, foram effectundas
cerca de 1.500 piisícs; um cor-
po especial dc pollclns vindos do
Varsovia percorreu as aldeias
mnls particularmente envolvidas
no movimento, prendendo muitos
leaders e destruindo as suns cosas.

Que aconteceu depois ?
Existem os que dizem que os

camponezes polacos não são fei-
los do mesmo estofo rios marty-
res; elles podem soffrer uma vez
pelos seus lricacs, mns não dese-
jam soffrer outra voz.

Outros dizem que elles fodos
tém multo bon memória e que
nunca so esquecerão das mortes
ilo.» seus companheiros, nem dn
destruição das suas propriedades.

O filo excessivo, embora eem
nove, e ns grandes seccas do mnio
o Junho, tornam ns previsOes para
as próximas colheitas excessiva-
mente pessimistas. Existe uma
grande escassez de mantimentos,
quo os camponezes estão venden-
do com grandes prejuízos, K tor-
n.-i-so extremamente, dlfflcll pre-
ver se o descontentamento que Ia*
vra entre a população agraria lc-
val-a-A A submissão, ou se a Ir-
liiação de que estão possuídos to-
«ios or, camponezes será sufflcien-
temente forte para obrlgni-os a
uma resistência ainda multo mais
violenta.

UM CONHECIDO MEDICO
QUE DESAPPARECE

Morreu hontem o dr.
Gross

Carlos

Finou-se. hon^m, nesta capitai
um velho medico aqui nascido e
que sempre exerceu a sua prof.r
são nesta cidado: o dr. CariOJ
Grita, Nascido cm 1857 concluir
seu curso em 1882, ao cabo de
uma actuação multo destacada na
Paculilnde de .Medicina. Era o me-
dlco do marcchil Deodoro, quan*
do oproclamndor da Ret.ubllca se
po» A frente da .-evolução de 1880.
Casado com a sra. Joanna Angus-
Ui Vieira Gross. deixa o cxtln-to
Úns filho dessa união, o phnrnia*
cetitlco chimico Fernando Gr .ss
o dois netos: Renato Gross, ae-».-
demito e a senhorlta Mercedes
Gross, pharmacuutlca cm adeau-
indo curso medico.

O scpultamen*o do oonhecl-u
medico rcnllzar*se-A hoje, As 0
horas, saindo o "orpo da cnsa nu-
mero 38 da rua Itamby, onde oç-
ÇÇ-írejJ Q SfeHSi
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glaterra entra amanhã numa no-
va phase,

A Lei Processual DometlIÇM,
estabelecendo ns .•ni.l!.'ini.n ptj-
vndns parn os casos niatrlhvilllaea
vigorara de então cm dcanle.

A nova lei cstab'.'le.-«! egual-
menlo a appllcação de metllOllot
conciliatórios, «Io murio a pro-
curar Impedir a ruptura de Inres.

Oe trlbunaes rio policia sc lor-
nom nsslm virtualmente "vesti-
biilos iiii Tribunal ile Divorcio"
sob n nova lei c os magistrados
e funcclonariot se neltam nlnrc-
fados hn varias semana» com ns
preparativos requeridos 'Min as
acllvldndex dos novos lribut«ncs
domésticos.

Ot Juizes examlnim nnnual-
mtnte mnls dc 2». '.tm pedidos de
separação.

A lei que amanhã entrn em
vigor dlffere do decreto dc 1'nusos
Matrimonlacs apresentado nu
Parlamento por A. P. Herbert, o
famoso humorista, britannico, que
serA valido do 1 do jn neiro de
1038 cm deante.

A nova lei é nma parte Impor-
Innto do programma legislativo
britannica pnrn facilitar o illvot-
cio cm casos provados do vlcissl-
ludcs.

As esposns que levavam a Juízo
queixas contra seus maridos fo-
ram recentemente ncons.iliniliiii
iielu Hvuiviaiio do interior a ntlinr
a acção judleiul pnra de nmnnhã
cm deante, do maneira a auferi-
rem as vantagens da nova lei,

Foi formulado o receio, quando
a nova lei passava no Paiiiimen-
to, do que poucas esposas que hn-
viam obtido "ordens dc depara-
ção" pudesem se aproveitar da
nova lei parn alcançar o divorcio.

Tres nnnos do abandono «'• mo-
tivo pnrn divorcio, segundo o de-
creio dns Cau tas Miitiitiiunlaes,
que tambem pròvfi que uma sepa-
ração possa ser "convertida" em
divorcio.

Mas poucas mulheres aguar-
dam tres nnnos para Intentar
uma ordem tln separa«:ãn, o tal
ordem, uma vez concedida, põe
fim no abandono,

Um dos termos liabltuaes da or-
dom de sopnraçrto liberta o nppli-
canto da obrigação dc continuai*
a cohabltar com o defendem».
Tal termo, conhecido como clnu-
sula do não-colmbllnçâo, dft Um
egualmente an iilmndono.

Sob a nova lei os juizes mui!ti
rão essa cláusula, continunntlu
nsslm a ser rontttdo o período ile
nbnntluno. Nesse cnsn a esposa
poderá exigir que o miuidn pro-
venha A sun manutenção e Ires
nnnos depois ila data que tiver
tido Inicio o abandono poilcrA rc-
querer o divorcio.

A ordem do separação gnran-
Urn, desse modo, o divorcio.

PARECE QIIe"nàO SE REALI-
ZARÂO AS MANOBRAS

DA 1* REGIÃO

E hontem foi encerrado o anno
de instrucção da 2* brigada

de infanteria
Conformo tivemos occnalão de

antecipar, acbn-sc ncantonario,
desde 7 de setembro, sob o com.
mando do tenente-coronel IMilto-
meno do Assis Brandão, em liem-
fica, o 3* Batalhão de Caçudores,
sediado cm Victorla. Essa unida-
de, hontem, pela manhã, na pre-
sença rios generaes Almetio de
Moura e Silva Júnior, esle com-
mandante da 2' brigada de In-
fantcrla, A qual pertence, realizou
os exercícios finaes do 3* período
do Instrucção.

O commnntlantc da região teve,
então, ensejo de tomar contacto
cem o 3* de Caçadores, mottran-
dn-.'".' satisfeito com os resulludos
observndos. E, nsslm, no decorrer
do nlmoço que lhe foi offerecido e
no general Sllvn .lunlor, elogiou
o itenernl Almorlo de Moura n
tropa e o scu comnintiilante, con-
gratulnmlo-es com o general Sll-
va Júnior.

Terminou desta forma o porlo-
do de lnstrucção do corrente an-
no da 2' brigaria de Infanteria
encerrando, aliás, o cyclo da ncll-
vldade da 1' Divisão, jft quo exls-
tom poucas possibilidades de sc-
rom levadas a effeito ns grandes*
manobras regionaes.

A CARNE ESTAVA
DETERIORADA

As autoridade» sanitárias d«.
município de Nietheroy, nppre-
hondernm e Inutilizaram de/. IU-
los (le carne deteriorada, no nr-
niazem da rua Guilherme Brlggs
ti. 22, de propriedade de Franeis*
co Pinto Pereira, nue íoi multa-
do de cem mil ríls.

A campanha dos mais
<— cinco —

A rampanhn movida pela I.lgn
Naval Brasileira continua Inten-
samento etn todo o palz. A Nn*
ção em peso comprehendo n lon-
oura do se contcrvnr desarmada,
deixando exhnurlr nt.' ns limites
máximos da resistência do mate-
liai, us vellios navios nrl unes,
cujas quIUuis filiam bati,ias em
lüon — ha .11 anuns! — nos cs-
tnlelros lnglezes, esquecendo de
uue n nossa fronteira de léste, nn
linha do mar, «*• cotisldornvolmcn*
le liiiportanli' sub o ponto do vis-
lil da defesa nacional é da vida
du pai/..

K' ilu lado rie liste que estão os
nossos interesses econômicos r
políticos mais Imiiiedlntot, as
missas linha* mnls vulneráveis,
il«« apiovlslmuimento, de 01111111111-
niraçOes e defesa ilii Brasil.

Commercio, Industria, unidade
polllli-a, Iniorcamliln rie lili*us, dc
pròductoS e dn affecto! entre os
lillios de Iodos os Kslndos e com
o exterior, fonte Inexgntnvel de
riqueza «• prosperidade, eis n quo
o mar representa pnra o Brasil.
Se delle não dlspiizermos, estiti'e-
mos sujeitos As maiores cnluml-
iludes.

'oi assim comprefeendendo que
n Usa Naval Brasileira te levan-
lou. K de quebraria em quebrada,
da serra em serra, de prnla em
prata, ecoam os seus brados pa-
trloticos, ouvidos IA longe, no ser-
tttÓ. uu iiu« i:iiiwin -nínituMifi iiu
nosso Illtornl. Que a Llgn não
tèm pregado no deserto, nliiiiiia-
a a imprensa rie todo o palz.

Otivlu-n o povo de São .losí do
Rio Bardo e a sua Câmara Mu-
nlclpal .-ii'1'iniiniii, ardorosamente
no seu oppcllu e trazcntlo-lhe a
offoreccnilo — durante r.o nnnos!
— dn 2 .'c da sua renda em be-
neflclo da defesa dn Palrla. Esse
seu cxomplo não tardara, por cer-
to, a ser seguido pelos 1.410 mu*
nlclplos brasileiros, cada qual no
limite das suas forças!

Ouvlrant-n'a estudantes, opera-
rios, funcclonariot públicos, com-
mereiurlos, pescadores, lodo o
povo, emflm, dn Bahia, que fo-
rnnt para a rua em cnthtislastl-
cos bandos precatórios, ogcliemlo
na suas bandeiras rom o fflnlielro
rio povo para a con.slrucção ria
nova esquadra!

Bor lotta a vastidão do terrilo-
rio nacional, estimulado» pela lm-
pronta i< animados pelos suporto-
ret sentimentos do amor no Bm-
sll, organizam-se as delegaçiies
estaduaes é munlclpaes dá I.lga
Naval Brasileira com os elemen-
los mais representativos da so-
ciedade local — todos os Estados
ullitando-to promptos a coope*
rnr com n grande iniciativa. K
nus academias e nos estabeleci-
mentos de ensino superior e so-
cundario desta capital e dos Es-
tudos, ciiam-sc ns delcgnçCcs es-
colares superiormente orlentailos
por um Directorio Central rie Es-
tuilnntos, presidido pela senhorlta
Alzira Vargas, filha do presiden-
Ir ria Itepubllcn, que, elle próprio,
é o presidente de honra e o gran-
dn animador rios sadios pruposi-
tos da obra cívica que so ostA
realizando em beneficio da reno-
vação do nosso poder naval! Em
torno da I.lga Naval Brasileira,
unem-so todos os brasileiros, es-
quceem-so toda»! ns dlvòrgonclas
partidárias e r.uldu-sc exclusiva-
monte dos oitos Interesses da Pa-
tria!

A Liga Naval Brasileira — quo
6 uma associação eminentemente
popular — liiii«:oii-se ngora na
«11 mp: nll:. "dói sinís cinco" —
enda soiio InscreverA mnls cinco
companheiros na Grande Cruzaria
para a consecução de cujos ob*
jcctlvos cila precisa do recursos
afim ria mandar emissários aos
Kslndos e organizar em grande
estylo a sua propaganda pátrio-
tini. Tara Isso ella Içou cm scu
mastro o slgnal glorioso rie Barro-
so em Riachuelo — "O Brasil ei-
pera que cada um cumpra o »eu
dever!"

a *tit» >
A Câmara de Nietheroy

vae reunir-se extra-
ordinariamente

Kslíi convocado para se reunir
cm sessão extraordlnniia, que nc
i ns Ia liará. & 1 hora ria tarde do
tli/i 4 On ni*>/ fju.' imif" fta inicia. A
('ninara Municipal de Nietheroy,
afim dn resolver ns seguintes as-
suhiptòs:

Autorizar o prefeito a lucorpn-
rar nos vencimentos dos funecio-
narlos munlclplacs o abono pro-
vlsorlo tle quo trata a deliberação
n. 8, dn janeiro deste anno; pro-
mover a reforma rios serviços do
Prompto Soccorro Municipal; dls-
cussão e votação do projecto nu*
mero 4'-, autorizando a desapro-
prlação, por utilidade publica,
dos Immovels situados A rua João
rio Dous Freitas para prolonga-
mento da Praça Enías do Castro,
o discussão o votação do projecto
n. ü, dc 1D3C. reformando a Sc-
cretaiia da Câmara,

ef >'0 caminhão virou, morrendo
um trabalhador

Cniiipo?, 30 íDo oorespondente)
— Em uma curva da estrada do
Mono ão COco virou 1.111 caml
nhão, morrendo no desastre o
trabalhador rural Müjiuel Clc
monto.

A FIGURA SOCIAL E
POLÍTICA DO BARÃO

DO RIO BRANCO
A conferência de hontem fo

sr. Gilberto Amado
Nn st-tie dn conforenclns snlre

os motins Illustre* do Brasil, pr--
irovldas pelo .Ministério «|a Eduit-
Cão, roubo bontem .10 ir. Ollbtr-
to Am.nio (llttcorrcr sobre w pi-v»
BOnolltlado do Bati o rio nio Bran-
in. n iiifcilstru <:riti>vo Capa-
t.etna presidiu n palestra lltera-
tia. què foi assistida por uma p'a
lia ile scleccüo, lendo «lln o ora-
dor multo felliitiulo pelo hello
Indiallui que fes de recordnçSo
historiei! dn uma Ms fii-rras mais
I,lustres do palz.

C sr. Clllbortü Amnilo nf.o fet
apenas uma blonrnphla do srgun-
i!«i Blo Branco, Ao lado do ho-
niein, estudou o nmblonto. Mos-
ua como sua figura .reseeu a
avullou no innlo brnsllolro, s pon-
ti delle poder concluir! "i'm Bra-
cil sem lllo Brnnro seria menor"*
lievlve o conforenclsla n moclda-
ile de 1'nrnnlios, sua ettrén na
cai reira ronsuliir, sun escolha ps-
tn plonlpotonclarlo das missíies.
a qmislãii rio AmnpA, finalmente \
nomeação de lüo Branco, no gu,
verno Itoitiigiies Alves, parn o
Ministério das Itelnçílns Exterl.i-
ie/, o quo representa, ,1iz o sr.
(".liberto Ainani, "a construcçãr,
moral rio Ilnmnraty, scu relevo
hlslntico nn continente, «ua slgnl-
fi.-ncão eomo phyilonomln do Bra-
til". Relembra,, om seguida, o
uuiifernniista o 'tratado at Beiro»
I olis, a snntção do problema do
Aere, o Tratado com o PerO, 1»
Tralnilo da Lagoa Mirim, to!»
uma Hi"'iic, ciuflm, de grandes vi-
1 '.iiiias quo o genlo de Rio Bnn-
CU conseguiu para o nosso pnlz.

Rio Brnnro obteve, prosegue O
sr. nilbetio Amado, o que rara-
inentn é possível no homem de
nuiilo no Brasil: .lutnrldade.

E o orador chega, ent"o, a esta
conclusão:

— Superior a todos os brasi.
Iclros pela consistência moral da'
obra realizada, pola Abundância
nbjoctlva dos factos que adi-
cumcnlam, pela bcllcra romana
de seus fundamentos eternos, p;la
elegância grega de suns columntt<-
sólidas, o mnlor lliema do Brasi!.
Um torno dessa vida e dessa ob-*,
o Brasil devo cor.cctitnir-se comi
om torno do sen eixo moral.

A conferência dn sr. Gilberto
Amnilo deixou nn assistência lm-
pressão agradável, não s6 po!o
que disso a respeito de Rio Bran»
ro, como pola belleza lllerniia de
sua exposição.

COM 0 OBJECTIVO DE
AUXILIAR A POLICIA

EA PREFEITURA

A vigilância, pelo Exercito, da
estrada Itajubá-Piquete-

Lorena
Bello IlorUctila, 30 (Agencia

Xnclonal) — O «.ommnnriante da
ri.arnlção militar do ItnJubA, co-
ronnl Araripe Fatia, np6s enten-
dlmentos com o director da fabrl»
ca de canos e snhnw, bem assim
rom as autoridades locnet, resi;l-
veu criar um novo serviço do fls-
Cf'.'lznção e vigilância pnra todos
os vehiculos que transitarem pela
rodovia ltnJubA-l'lqiicle-I,oren,'i,
com o duplo objectivo de auxiliar
a policia e facilitar a Prefeitura
na organização de sia estatística
cr.mmerclab ,

• *an» t»
0 addido militar americano

vae visitar o Parque
de Aviação

O addido militar junto X eni-
lialxnrin rios Estados Unidos, sr.
I.aurenco Mltcbcü, visüurA na
próxima quinta-feira o r.irq. e
Central de Aviação.

FAZ-SE 0 SUMMARIO DOS
IMPLICADOS NO CASO
DOS SELLOS FALSOS

Vão depor hoje na 1" vara
federal dois investigadores
Na audiência de hoje, no Juízo

dt 1* Vara Federal, terft prose-
gültnento o processo Instaurado
contra Mayer Bonayon c outros
Implicados no caso dos sellos fal-
sos.

Os Investigadores Antônio Joa-
quim Soares o Waldemar Luiz
Bento foram requisitados pelo
Juiz Ribas Carneiro para depor.

UMA PETIÇÃO DO ÁCCUSÀDO
DEIIZIE'

O aceusado Jorgo Dotr.H dirigiu
ao juiz feriara! da 1.* vara, uma,
petição para que seja revogaria a
ptisrio preventiva coulra elle rio-
eietãiia, a reriuciimcnto do 1." de«
legado auxiliar..
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AMPARO AOS
ESCRITORES

II». nu Câmara, um projecto de
tel quo merece n estima e o voto
favorável dos doputados. Intilltuc
file assistência e pensões aos ho-
meus de letras, escriptores de
qualquer gênero, prosa ou verso,
riiinprelicndendo os do todo o
íinlz. Relaciona também entre o.»
iiiuparados os Jornalistas piofi»-
Honuos; mns, como estes J.1 so
rc liam admlttidos na classo dos
ri.mmcrcinrlos, d de crer que o le-
glidador saiba distinguir o empre-
gndo que viva sA do Jornalismo
rluquílle que, embora trabalhando
pnra a imprensa, c ogualinonlc
um escrlptor de obras de arte.

O projecto visa dar soecorro
rei homens de letra», ucm esque-
ei- os borde Im» destes quo fica-
rom cm condições procarins com-
jnnvadas. Kspcclflca os recursos
iiidlsponsavcls: subvenções dos
póderes públicos on de partícula-
rei por dotações o rendas oven»
Mães, e contribuições dos edito-
Vo», dos emprcgiidorcs dos litcra-
lns, bom como as do governo. Os
i": "ciados entrarão com uma per-
cntngem de 3 a 8 % (conforme
ii eiiude o segundo o calculo
tictuurlal) de seus direitos do nu-
lor ou de seus salários, sendo a
tlnduccão limitada cm relação a
tloia contos de reis ainda quo os
lucros se elevem a maior Impor-
landa, Os empregadores o edito-
res pagarão quantia egunl A quo
l"i' reclamada dos associados,
ts.ibie as pensões distribuídas se-
rão cobrados 5 % para o fundo da
iiilxa. Finalmente, o Thosouro'•(incorrera com uma contribuição
igual ,1s duas primeiras. Crcur-
m!*úo um imposto do B % sobre
ii preco do venda rie todos ns 11-
mus o obras de arte Importadas
i- nmis o de 1 % sobro a venda
lios livros nacionaes, esto ultimo
i in fôrma do bcüo apposto A pri*
rrielrn pagina do cada exemplar,
t- sobro o papel do Impressão.
IVos livros do domínio collectivo,
i "lu-e os quaes ns merendore» não
iMRiiem direitos, o scllo do tm-
)'neto serA de D % solire o total
da venda. E o patrimônio assim
t>i'rocadario serA collocndo cm bens
¦Io raiz ou cm apólices da Divida
ila União.

Em resumo, o que sa projecta e
•im verdadeiro Instituto do Assis-
tencla e Pensões des Homens do
J.ctras, com um presidente de
romeaçno do governo, t-.nu. dlio-

lorla serA asslrti organizada: um
illrcctor eleito pelos editores o
empregadores, o presidente dn
Associação Rrasllelra de Iniprcn-
i<» e o prcsldciito dn P K .N Club
dá Brntll. O mandatn do primeiro
ktí, determinado pelo governo; o
ilu» d"l» uilimnH serA do trea nn-
nos. Tara dedo lugo flinccloiinr
o apparelho do solidui-lcdnde sn-
rial, o governo furo. um iclc-ni-
lamento de quinhentos contos, o
nua! se li-vnrA n credito de sua.'*
Contribuições.

A inicialiva partiu do P E N
plub do Brasil ou, melhor, dò
Heu presidente o escrlptor Cláudio
|l»! Souza, quo previa o prudente*
liiente a 8iibmettoii no estudo do
Ministério do Trabalho. O que o
romancista de Os infclltc» sollci-
i»v« ora qun o niliii.licri» fiirinu-
Ja.ise as bases do prolceçüo nos
tiperarios do pensamento nuclo-
liai. Sua doslllusád fui romplotn
mm esta respostu quo lhe deram:

"A creacão de umn Caixa pura
(¦. amparo rios escriptores dentro
ilas leis vigentes do piils*, como
quer o P E N Club, afigura-se-
íics Impossível, a não ser quo hc
juntonda n lnaliillação do uma
instituição sem n amparo do Bs-
lado e sem o seu poder coerclli-
vo." Leia-se, para conferência,
v expediente dn Conselho Nado-
liai do Trabalho, nn Dlarlo Olfi-
dal do 1* do setembro deste
nnno.

Declara, pois, o Conselho que
tn Estado, ndoptnndo um nilnlstc-
lio cspoclnl para a defesa do trn-
lialbo, não so prcoecupou cnm os
Jiomcns do letrns porque não os
t-.nnsldcrn trabalhadores... Entcn-
rio elle que ad ivra consiitncndo
n matéria c do moldo a ser cxunil-
linda, embora contra cita mllltem
varias objeeções. E argumenta:

"Pnrn que tivesse probabilidade
ilo exito, cru neccssai-lo quo a
faixa fosso arcada pnr lei afim
ile sn poder instituir a contribuí-
ç.ão obrigatória." E' claro que
iimsIiu teria do ser. Som o con-
¦ urso offlcial, nenhuma Caixa, dus
mio existem, subsistiria. O que
os escriptores desejam * nroclsa-
mento quo seja legalizada a sua
iispirnção. "Essa contribuição
obrigatória, na hypothc-c, poderia
her Imposta pclu Estado?". Indaga
t, Conselho. E njttnta cllo mes-
mo: "Em se tratando ric profis-
m'ío liberal, parece-nos dlfflcil a
resposta aiflrmntlva."

Por que? Sc o governo exigiu
rios homens de letras, contrn dls-
)iosl«ão expressa da Carta Poli*
tlca do 193.1, n Imposto obriglito-
ilo sobro sua iciidu, om bònoflclo
ilu Thesouro, como nno lhes pôde
ínzer pagar esse mesmo Imposta
om favor dus contribuintes? Não
vemos porque não possa o Estndo
l.-incar uma contribuição liara o
fundo de nsslstcncla dus eserlpto-
>cs, quando JA o fez para lienc-
lidar os empregados do comtnnr-
rio, da Industria, da tlnnncu. E'
junta funecão do tutela que enbo
no Estado c que cllo vae exõrcon-
do com uma amplitude cada vez
maior.

Insiste nlnria o Conselho: "Xão
existo nenhum vinculo do depen-
•Janela entro o escrlptor e seu
editor. Por quo dova esto ser co-
ngido a contribuir parn o amparo
(Uquello. do quem somente ndqtil-
re ou edita a obra'.'" A nllcffução
d ingênua. No commerclo, como
na Industria, como em qualquer
rumn ria actividade mercantil, ou-
tia nüo c a. relação entre o em-
pregador c o empresado. Um pro*
rliiz. Outro paga-lhe a produccfio.
Seja esta um punn» mi um livro,
n colação não »o modifica. Accros-
conta o Consellio: "Sendo o edl-
toe um commercinnte, JA C- ohii-
gado a concorrer pelos seus cm*
pregados, mas o escrlptor não c
um empregado". Mas então não
ne o contratou para um serviço
ilu qunl o outro participa lios lu-
oros? E mnls ndcantoi "O oscrl-
ptor não recebe direitos regular»
mente o não poderA contribuir ro-
giilarmcnte, uma vez quo deverá
contribuir sobre o que recebo,
Não vemos como se possa, assim,
estabelecei- uma Cuixa do boné-
fido», prefixados e regularei. A
(inisulta não irnz esclarecimento»
que (!¦'- in margem a um estudo
Biiiloi."

Evidentemente, o uue o Consc*

lho desejava era que o er. Clau-
dlo de Souza lhe mandasse a lei
feita e acabndn, quando o que o
presidenta do P E N Club espo-
rnvn O que o anteprojecto dessa
lei fosso elaborado, ou miggerldo,
rumo seria lógico, pelo doparta-
mento quo tem essa funeção te-
clinica e nclla 6, naturalmente,
especializado.

Não ha profissão mnls nobre do
quo a do preparar e perpetuai'
o patrimônio da lntelligencia e rio
espirito de um povo. Os homens
de letras, quaesquer que sejam
os livros consagrados quo clles
façam, lambem merecem a pro-
tecção do Estado, Basta conslde-
¦ ai- que IihIiih as profissões, ate ns
mali humildes, vêm sondo favorc-
cldus com a crcaçüo de Caixas
desse gênero — quo até meios de
construir rasas proporcionam aos
seus liciicficlmln», começando pc-
Ias residências dos prolotnrtos ato
As dos funcclonnrlns graduados —
para se ter uma Idén, mesmo sln-
gela, da Justiça do projecto lc-
vado A Câmara, Bi o espirito ó
creador, proclamava aqui ha an-
nos Eduardo Hcrrlot, quando nen-
buvn de ganhar as mais me-
mornvels eleições em Franca.
Esse cserlptor-cstndlsta dizia umn
grande vcrdnde. Quo seria do pro-
gresso material, da força eco-
munira dos francezes ne não fosse
a cultura de seus homens mais
representativos nas* letras, nas
IClonclas o nas neles''

Sem duvida, esso esboço de le-
gislaçAo soffrerã a critica c ns
correcções doa competente»!. Nem
para outra coisa estA cllo cm
debate. O P E JÇ Club do Brasil,
nfto desejando proceder empírica-
mente, dirigiu-se cm primeiro
logar a uma repartição teehnlcn.
Nilo obtive desta o subsidio pro-
cioso. Fez o quo lho foi possível.
Logrou n collabiirnção dos sr».
João Neves, I-evi Carneiro o I"c-
dro Calmou, qun mibrcreveiwn
a proposta Cláudio de Souza. JA
o Congresso Intcrnnelnnnl rins
P E N. recentemente reunido em
Paris, soti a dlrecção de Jules
r.omaln, lançou cm neta do suas
sessões um voto do louvor pela
iniciativa. E rio tal maneira que
ficou nsslgnalado quo os ii-intn
o seis pnir.es do delegações ali
presentes ntlnplaritiin n mesma
medida.

E' preciso que enda ves mais
a nnçãn tenha li cm seus glo-
idosos destinos. A nota pessimista
n desntcntndora dn que o Brasil
tiãn lê, porqun não snbo ler, rn-
reco rie ser canccllnrin. Porque
não sõ 6 Injusta, como deprl-
mente. O Brasil lê. Vne lendo
progresslviimenle. Dia Vlrft cm
qun suas leituras serão tuntns
quantas ns dos maiores o mnls
civilizados palies do mundo. Mns
luira Isso urce que não se dei-
xnm na miséria e no nbnndoiio
os qno vivem de fnhrlcnr livros
qno se rci-onimendam, sejam
mines forem ns preferencias o ns
especialidades de seus autores.

O Instituto de Asslsleneln e
Pensões nos Homens de I.elrns
seria um pnssn decisivo para n
benemérita realização.

M. Paulo Filho

SALVAÇÃO
'As 

medidas agora solicitadas
para a preservação da ordem
material no paiz exigem funda-
mentos claros c de facto a que
o governo está no dever de cm-
prestar a fórum concreta de
seus inquéritos policiacs c até
militares.

O qtie hontem se publicou r
sem duvida o programma do
Coniiiutnisnío, Resta saber ate
onde ,i proliferação dos agen-
tes o toma pralicavcl no 1'rasil

Os poderes do listado não rc-
CHsant ao governo as medidas
necessárias, c mesmo cxccpcio-
tiacs, afim de embargar esse
prograiuina a tempo delle não
reproduzir a tentativa frustrada
de iia dois annos. Razão a mais
para que os solircditos poderes
recebam a elucidação completa
que se faz indispensável quanto
aos casos já apurados.

A elucidação servirá melhor
ao próprio governo do que nos
elementos representativos das
instituições que haverão de ar-
mal-o dns meios convenientes.
Servirá melhor ao governo,
dizemos, porque os meios não
devem permanecer sob a som-
bra de nenhuma suspeita. F.
nem seria comprchciisivcl que
o governo os utilizasse sem o
apoio consentido e franco de
todo o paiz.

Fm Mínima, o que se quer,
para cobrir de autoridade as
medidas anntmcladas, não c o
mero voto político: c a certeza
de que as medidas exprimem o
sentimento geral cm execução
pelo governo.

A perfeita harmonia entre o
povo, (pie delega, c o governo,
delegado, c. o ponto ideal de to-
tia direcção dus negocias publi-
cos. Por seu procedimento, fa-
cililiciitc alcançará hoje o go-
verno esse ponlo, pois ninguém
regateia ao governo seu concitr-
so na luta, se não emprchendi-
da, a cniprcliciulcr contra uni
inimigo tenaz, cm ultima aualy-
se estrangeiro.

O que não dá o voto político,
nem consagra o povo, são os
equívocos intencionaes por onde
porventura se trans formem pro
videncias especificas cm itistru-
mento illicito de aspirações ex
tra-constitucionaes, anti-consti
tucionaes ou de systemas exoti-
cos não enquadrados nas insti
tuições. Preservemos a ordem
material com os 

'meios 
que u

governo tomar a responsabilidn
de c tiver o animo de pedir, mas
sempre dentro do principio de
que preservaremos, com a or
dem material, a estrnetura do
regimen democrático represen
tativo.

Xão haja quartel para o Com
imiiiismo, de accordo; não o
haja. porém, para qualquer ou-
tro ismo, inclusive o Ccsarismo

Felizmente, a este respeito,
as declarações, que hoje publica-
mos, dns ministros da Justiça,
da Guerra c da Marinha tran-
quillizátli os espíritos.

Resumindo, c para terminar
com a velha figura de rhetorie;

que hontem já dissemos: a ver-
darlcira Salvação Publica está
nas eleições de ;• de janeiro.,

TÓPICOS«NIGI
O tempo
boi.rtiu DtAmo no nnPAnTAStr.NTO 1>E AKI.Ü.NAUTICA CIVIL

I'rn|.i..-t para o período dll 18 botai
do illa .'lll 8» IS liora, do dl» I:

Ulitrlcln teitenl t Slctscroii — Ttnv
|m Imtarrl im.inndo u ainr-acaitor com
i-hiira,: irovnsdn» pmilrtli. Ncrorlro.•ftmpiralnr» Mlntrl á noite e cm do-
clliilu il<* tlia. V-Mitnn ilu iiiuilrnnir iiit,
«iiji-liu» a rajailt», do miiii., (rcicaa a
íorlra,

Htttth do fíta de Janeiro — Tempo
ín«invrl pAimintlo ¦ Rni»cit1flr com chu-
tar; trornnitfli pt)<n|rrla, Nernelro. Ttm-
lii-raliiM cilnrtl I nollr o ern drillnli'
ili- dl».

Kittdoi do 8ül — Tfmpo i^rturbud'»
mm rliiira»; intvc-iil.i-i. Nerarlroí rnpar-
»»•. Trmr-rrnturn r.im.l. Vento» d» «ul
a l''«i'*, lujrilm ii rnjailm, do mald*
frrifim ¦ furlei,

Aolo — A» iiretlilt» boja formulada».
nhn offrrtvM-m o meemn srko d*> prob,i*
bllltlml? tlu fut-rto, dfviiln á falti tl<-
lnf'ifiiifi-;ííi*% nirtcdroloitlm-i, qurr niclo-
une» *jn>r rilram:' lrn«.

«linopso du líifi*io occorrtilo *io CltlH-
rin iVilrnil (daa i:i hor»» do dia Si it
1,1 bora» do dl» ,1(1) :

O tcmim ilrH-nrrru Inttarrt com rbu-
rl-4'oo, iifvttii nct-ra A Infle *» nevovlro
j»*-la itniiiliíi. A trmprralura foi intincl.
A» iiii.il.»*. dm tmtprriittirai eitrcmtiH
ii|"iTia't«« nos |H)Rln-« do 1'lilrlcto !'••¦
iifrnl, fornm: mixlma SQ*>I « mínima
I8»3 r »t ("iniirraiuiiu estrema» rtilt-
trmUi no Olnerratnrlo Mrtforattiglco fn-
rnm: nmxltni Sfi»Ò «» mlntm.1 20»(l. rtl*
tiifliv-liin-iih*, ;it )'.' lii.ruh o íi inliiiili-i
o Di ti liorn o .vi minutas. Oi rentof
furam vartavrla o frUCOÍi por triri.
llMivt- piTltxIo df ralmarla,

BynoptO do ttmpo ocrurrHo em todo o
r-ii.- dt»» II Imras do dia 'JD i» 8 hora»
¦in di» am.-

ííoria Norte — Nfin é f*>lla a aynopif,
l^r nm) l«r. in rrirsailn a (empo ll Infor*
Hiai-útn rii-t-Tiili tfl.**..

Zona Oulro — 0 (tnino n«» 54 bor»»
fn| t*ncoberU) rom chuva* riparia! no li.
do Itl" O l»-m ii"** ili-niiif- IX.i-loff, mtlwi
•nm Jui-í do r*ira, nndo rliotou. A 'a 9
liorn», lií-jc, rra, t-nx srral, cocõboroti
Nutuflru o nt\iin •ft'1'ff.

*» «n* »
A palavra du Ponti/ice

A encycllcn do Santo Padre no-
bro n fontivlilndn do Koiinrio, con-
tím unia advaijtencla noa fiel» dn
mundo Inteiro aobre os perigos do
atlirluno, (|iio solapa o majestu-
mo edificio dn chrlstnndnde.

K' preciso quo ns nnçoes nSo
pcrniunccnm indiffcrcntca «o
.'(vani-ii do»so Inimigo, que se
servo do fôrnms oiiRiiuailorns de
actividade política para nrrnncnr
do coração dos povos a esperan-
ca ila fcllcldiide. O chefo da Usre-
ja ;i|innla cises terríveis ngontes
de (li-M-liilslliini.v.-1'jão da sociedade
contemporânea.

O mais vulgarizado, na Ameri-
cn, í o Communismo, cuja pro-
pagniida deletéria c fiscalizada
¦ liiTctiiinuiilo peln." tcclinlcou do
rovoluç&os, do Kouilntrrn, empe-
nlindos numa obra sinistra de
BangUO pnra a frullflcaçlo das
liMia vermcllins do Moscou.

O Communismo < o maior ad-
vcrsnrlo da llbcrdado liuniann. O
regimen por ello Instituído pns-
sou a «er a mais hedionda e fria
dlctndura quo J.1 conheceu o
mundo.

Ai-iMiiinil" com conquistas tedu-
cloras, nunca transforma em ren-
lidado o quo promette. A Itiinsia
f o paiz mais desgraçado da lio-
ra prosento. Ali fnlta tudo do
quo careço o homem civilizado na
vida em comtnum. Nunca o an-
tlgu imnorio dos tznrcs foi oco-
nomlciimcnto tão depauperado. A
fumo que, outrora, suecedia ali,
em dctcrminndas zonas, âs ca-
llieltns mlnguadus, tornou-se,
ngorn, flagello pcnnnnenlo. Sem
direitos, sem conforto, som ali-
iiicntiii.-no, vendo cada dia nu-
gmentar n cifra volumosa dos Jus-
ficados pelos pelotões do fuzila-
incuto s pelos carrascos que
nctuain misteriosamente nas pri-
sftos, a Hussln 6 um orgastulo, on-
do nlngucm se podo sentir bem.

Cuntrn essa cnlanildnde que
nmeaija destruir umn civilização
milionária, empenhada na dlgnl-
ficai:.*», da personalidade humana,
so insiirgo a Egreja. Sua voz pru-
cisa ser ouvida pur todos quan-
tos, entro nós, nüo se ncliam cs-
quocldos do sous devores pnra
com o próximo e para com Seus.

Pio XI denuncia tainbcm como
um dos fnetores da criso mora),
que nffllgo o mundo, o esforço cm
fnvor da restauração do pngnuls-
mo o do culto do Listado, dentro
do qual o indivíduo so perdo o so
reduz n um autômato.

Sc, por um Indo a palavra do
Sutrítnò Pontifico offercco balsa-
mo o consolação para os quo não
icuuncinrnm Aa cspcrnncns do
dias mais tranquillos, sob o regi-
men da llbcrdado o daa garnn-
tias jurldlciu), por outro Indo í
um nppcllo opporttino a conscien-
clit da família clirlstã para quo
desperto c levanto barreira In-
trausponivot ft torrente da Im-
piednde, sob qualquer daa forma»
c.vamluadns na cncycllca.

'í-iiiiu locula c»t.

As quotas

Xüo vemos motivos paia que
nos devamos llludlr com a queda
da c.Npoi-tnijüo do cafí. O medico
pído llludlr o doento a respeito
du seu estndo precário, c esta at-
tltuilo í atí um neto do caridade.
Mus do modo nenhum se deve 11-
lutllr n si próprio. II lauto mais
para ponderar 6 a advertência
quanto mnls inquictadores suo os
symptomas que denunciam ns
anomalias do organismo do cn-
formo.

O enfí a exportar por Santos,
nn primeira quinzena do mez que
hontom findou, deveria aceusar
despachos de tlm volumo do ISO
mil saccos, pelo monos. Pois os
despachos não passaram de
187 i44B pflcc&sl Attrlbuiu*flâ oa*»*.
quídn a uma sírio de circum-
stanclas, iiotadnmcnto a demora
do pagamento da quota de sacri-
flclo. Operou-so depois umn rc-
noção, d facto, mns com oscllla-
ç6os brusens c prejudlclacs.

Essa quota, não precisávamos
esclarecer, representa um coníis-
eu da produecão, mns confisco a
ser indemnizado, do accordo com
a própria lei quo o autoriza.
Quanto mnls demorado tôr o pa-
gnmcnto dus quotns, tanto mais
Insustentável scro. a situação do
pi-oductor, cujos compromissos
não se adiam.

Dlstrlcto Federal, não encontra-
ram, em nenhuma fabrico, em
nenhuma cau commercial qual-
quer mercadoria em que ee te*
nhnm applicado aquelle» sellos!

Onde, portanto, ellei ae escon-
dernm? Teriam escapulido para
oa Estados? Mas, nesse caso, é do
presumir que a fiscalização, por
IA, Ja os tivesse Identificado e da-
do noticias do eeu appareclmen-
to, pole para tanto Jâ. transcorreu
tempo de sobra.

Aiatm, o que começa a pare-
cor fora de duvida é que ee fez
tempestade em copo dágua...

O» regulamento» daa

repartleSes

O art. 7*, da lei 281, de "8 do
outubro de 1938, prescreve:

•O Podtr HiecutlT» tulura ot
rrtulamentii» i)u» forun necttstilot
liar» etccuclo desta Itl r. prKtiirra
á rttltlo do, rrtulimtntot da» u-
pittlcSei nnlillra», «tlm do ida-
liul-oi «os stu» dlsposltlio»'.

A lei e de 21 de outubro du
anno passado. Dentro de um mez
completara o primeiro anno do
vigência.

Entretanto, até açora não ha
noticia do «e ter procedido A re-
visão de nenhum dos regulamen-
tos das repartições publicas fe-
dentes,

Quando, afinal, serA cumprida
aquella disposição legal?

A "nilünça com im creio I

O boletim de nosso commerclo
exterior, referento aos mezes de
Jnnelro a Julho últimos, denuncia
om confronto com egual período
do anno passado pequeno nu-
Kineiito no volume, mns em com-
peniuição registra significativo
nccrcsclmo no vnlor pnpcl e na
sua equivalência ouro.

De facto, exportámos 1.128.443
toneladas, contra 1.749.376 tone-
ladas, tendo-nos aquelles rendido
3.021.157 contos, equivalentes a
£ 25.918.113, contra 2.844.321
contos, equivalentes a l
20.826.388, em 1936.

A, importação, nos ditos sote
mezes, foi maior do quo cm 193C,
no volume, em 282.719 toneladas,
c nn valor cm 3S0.664 contos, ou
f I.M3.C04.

Comprámos agora 2.809.442
toneladaa, que nos custaram
2.777.080 contos, equivalentes a
£ 21.539.885, contra 2.526.723 to-
ncladas o 2.396.416 contoa, cqui-
valentes a C 16.606.281, em 1936.

O saldo da nossa balança com-
niorciai consequentemente foi de
214.077 conto», OU £ 4.378.228.

Esso saldo foi o maior apurado
no tricnnio 1935-1937.

Eiquttlto

São freqüentes os annunclos do
Indivíduos quo se dizem procura-
dores habilitados e se offcrccem
pnra regularizar a situação doa
insubmissos militares. A questão
e que estes tenham dinheiro c ex
pliqucm os purmenores do caso, —¦
uccresccntnm os annuiiclantes.

Dever-se-ia indagar da fôrma
pela qual óssea procuradores con-
HOguom, ou pretendem conseguir
"regularizar" a situação do In-
submissos, principalmente porque
o serviço ai ê feito aos que pó'
dem pagar. A lei também vlgo
ra para os ricos.

Com certeza, as autoridades do
Exercito teriam curiosidade de
conhecer na novidades...

O problema do *ta*>ffacão

O Rio cslft. atravessando uma
plinso do dirfleuldadea sírias em
matéria do habitações com algum
conforto. Quem quer que leia os
nnnuncios da imprensa vera col
sas como cata: "Alugn-se uma
casa, Não se ndmltlcm creança»
nem cachorros. Contrato por tres
nnnos e referencias". Ou, então,
nesto cstylo: "Aluga-se casa com
todita ns comniodldadea a casal
quo trabalho fora". Este exlgo
quo os inquilinos nfio oecupem a
realdencla.., E ha ainda on que
declaram: "a casa necessita do
pintura, que pído sor feita pelo
locatário".

Quanto a esto ultimo aspecto, í
Intcrcssnnto notar quo pareço cs-
querida coinpletnmcnto uma an-
tlga exigência que mandava on*
t regar ns chaves daa casas vastas
li Saudo Publica o que so permit-
tia fossem cilas novamente oc-
cupndas depois do visto da auto-
rldado sanitária. Hoje n&o se co-
líltu mais disso. Um morador ain-
da não sulu e JA so nnnuncla a
casa. E são freqüentes os oplso
dios do coincidência da entrada do
um Inquilino com a salda de ou-
tru, sem no menos uma vnrrodu-
ra nus aposentos.

O» abusos que se praticam nes-
to particular são cm tão larga
escala quo não seria de mais a
Saudo Publica restabelecer sua
vigilância esquecida, Impondo o
cumprimento do que determinam
os códigos o que, ao que nos cons-
te, não foram revogadas cm favor
da ambição do muitos propricta-
rios.

nanhtíta*

Onde estão os sellos*

Um detalhe bastanto cuiíoüo
nosso caso dos sellos falsos: atí

Ja repetição, dizemos liolc oi asora os fiacaos do consumo, no

Pela rua do Cattete e transver
saca continuam a circular livre
mente numerosos banhistas do
Flamengo, eom quo a policia os
incommode. Tem-ae a Impressão
do que JA não vigora a moraliza-
dora medida adoptada cm nome
do decoro publico. Xcm roupão
do banho, nom paletó. Calções
exíguos, collndlsslmos ao corpo c
costas e peitos completamente
descobertos.

Mas esses banhistas não transi
tam apenas fazendo, nesse estado
de repulsiva seml-nudez, o itlnc-
rario mais curto, em dlrecção &
praia. Entram cm cafís, casas de
bebidas ou confeitarias, abancam
se som a menor cerimonia, não
raro ao lado de senhoras e senho-
tlta», estacionam em demorada
palestra nos pontos e paradas de
bondes e omnibus.

Em Copacabana a ordem poli
ciai ainda não foi relaxada. E Co
pucabana í essencialmente uma
praia de banhos, não é urna parte

I central da cidade..

Partidários"do "déficit"
Toda a attenção publica rc-

presentada pelos homens que
pensam e que, com pensar,
também prezam a sua respon-
sabilidade, volta-se para a si-
tuação econômico - financeira
do paiz e, para delia ajuizar,
procura pressurosa a bússola
com que o governo e os de-
mais poderes orientam seu cs-
tudo e adoptant os remédios
que se presume julgam mais
adequados. Entre os documcii-
tos que poderiam servir de fiel
instrumento para apreciar a
attitude dos poderes perante o
problema do erário, está certa-
mente o orçamento afinal ela-
borado. Um dos males do
paiz — velho mal, coiivcm di-
zel-o -co desequilíbrio cn-
tre a receita e a despesa. Pre-
cisamos conhecer a impressão
que essa dura contingência
produz no espirito daqttcllcs
que, tendo cm mãos a respon-
sabilidade da elaboração das
leis de meios, podem e devem
contribuir para o saneamento
das finanças nacionaes.

O orçamento da receita, ou
antes o trabalho de seu respe-
ctivo relator, sempre consti-
tuiu, no panorama da vida pu-
blica nacional, expressão de ai-
lo valor. Por seu intermédio
se iccommendarain á admira-
ção publica, acredilando-se no
conceito da nação, homens
como Homero Daptista, que
tiveram o cuidado c a visão
necessária para um estudo des-
sa natureza. Hoje, como ou-
tróra, a publicação do pa-
tecer apresentado á Cointnis-
são de Finanças da Cantara
dos Deputados sobre a receita
couslittte attractivo para os
cjtte acompanham a vida admi-
nistrativa do paiz e por cila se
interessam. Esse trabalho aca-
ba de ser divulgado, e é da la-
vra d<) deputado A. Verguei-
ro Cezar. Um estudo, enibo-
ra stmiinario, a seu respeito,
vem demonstrar que a situa-
ção orçamentaria do lirasil, e
muito particularmente o orça-
mento da receita, não encon-
tra, neste momento, o espirito
esclarecido de que precisaria.
Começa o relator da Receita
por fazer um estudo retrospe-
ctivo acerca da vida orçamcit-
laria do Brasil, e concluc que,
tanto o Império quanto a Pri-
meira Republica c a Segunda
Republica, viveram dentro do
1'egiinch deficitário, <* que se o
Império foi o deficil, confor-
me celebre conceito, também o
c a Republica. Em resumo:
o Brasil c o déficit.,

Essa affiriuntiva, que não
deixa de ser exacta, pouco to-
davia aproveita ao problema
concreto da elaboração da lei
de receita para o atino de
1938. Na verdade, o déficit
tem sido constante, mas tam-
bem é certo que nunca, cm to-
da a longa historia nacional,
elle alcançou as cifras dos ul-
limos annos. Basta dizer que,
conforme os próprios dados do
relatório do sr. Vergueiro Ce-
zar, o maior déficit verificado
na administração financeira do
Brasil, num periodo de 27 an-
nos, foi o de 1932, que se ele-
vou acima de 1 milhão de con-
los. Ate então, o record cou-
hera no anuo de 1922, com
500.000 contos de déficit.

Se fossemos servir-nos do
vulto do déficit para auferir a
capacidade administrativa dos
governos que tem estado á
frente dos negócios nacionaes,
teríamos que condciniiar o que
cm 1932 os geria. Mas aqucl-
le foi o anno da revolução de
São Paulo, que impoz grandes
sacrifícios ao erário. E, por
outro lado, o mesmo governo
que foi tão longe nos gastos,
encerrou o seu ultimo exerci-
cio, o de 1936, segundo ainda
o deputado Vergueiro Cezar,
com uni deficil de 96.000 con-
tos, o menor durante o perio-
do que vem de 1939, ainda sob
o regimen da Republica Velha,
ate hoje.

Mas, se nem sempre do vulto
do déficit se pódc, logicamcn-
te, auferir a incapacidade do
administrador que o consum-
mou, achamos perigosa a dou-
trina qe hoje se desenvolve,
entre alguns estudiosos de fi-
nanças, e que se caracteriza
por considerar o déficit já não
só um mal inevitável, como ate
mesmo nenhum mal. O pro-
prio deputado relator da rc-
ccita diz que na Suécia se
preconiza a política do déficit
ou, melhor, a do equilíbrio pc-
riodico e cyclico, que não se
subordina ás condições do a-.i-
no astronômico ou administra-
tivo. Entre, porem, o regi-
men que admitte a reprodu-
cção de deficits, susceptíveis
de ser cobertos por períodos de
receita, e outro, em que só se
pratica o desequilíbrio defici-
tario, ha grande diffcrcnça. E
como agora, cm favor da nos-
sa desorganização financeira,
se está invocando a autoridade
da administração financeira

sueca e de seus deficits, con-
vém lembrar que as coisas não
se passam do mesmo modo,
aqui e lá. A Suécia c um
paiz no qual, entre outras fon-
tes de economia nacional, se
contam as madeiras, para ex-
portação. Ora, todo o mun-
do sabe que as arvores que
produzem madeiras para cons-
trucção são somente abatidas
em períodos bastante longos,
de cinco cm cinco annos. Na
Europa, mesmo fora da Sue-
cia, quem tem seus capitães
applicados nessa actividade
econômica subordina seus com-
promissos financeiros aos pc-
riodos em que cila produz
renda.

Aqtti não acontece nada dis-
so. E* pois ocioso comparar
a nossa situação deficitária
com o regimen seguido na Sue-
cia. Erro tão grande quanto
seria comparar a situação de
tini fabricante de perfumes, cm
Erança, com um indivíduo que
lenha seu capital empregado
cm arvores produzindo ma-
deira de valor industrial.

Longe desses argumentos,
cm favor do desequilíbrio or-
çamentario, o de que precisa-
mos c combater os deficits. E
para tal seria indispensável a
collaboracão do Poder Lcgis-
lativo. Mas, pelo molde do
documento que estamos com-
montando, receamos que não
haja, dentro da Câmara, mui-
ta gente com visão capaz de
nortear a administração finan-
ccira por um rumo certo.

Banco Boavista
Depósitos — Ctuçfles

Descontos.
Rua 1.* de Março, 47
Avenida Rio Branco, 137
Rua Siqueira Campos, 23

(xxx)

runcclonarlos contratados

Os funcclonnrlo.i contratados
vim terminar cm dezembro pro-
ximo oh seus contratos. A perspe-
ativa os enche, naturalmente, do
apprclieiisoca. A regra devia ser
uno o funecionario quo bem ser-
viu llvc.iso o seu contrato proro-
nado. No Brasil, porím, não lia
nada mnls aleatório do nüo se
contnr com o espirito de cuiiidndc
dos governos. Um bom jiljfoMo
vaie multo mais quo o mereci-
mento, Assim, os contratados pre-
vêem, alnrmndos, quo injustlçns
poderão ser commcttlda.i na ro-
novaçfio de ai do dezembro, só
sendo nprovcltudos os funecionn-
rios quo tiverem proteccão o snin-
do os menos protegidos para quo
sejam nn seu» logurea preenchi-
iln.i pólos candidatos dos mlnls-
tros.

Allcgn-so que, cm algumas re-
partlçflc.i, a verba respectiva sof-
freu diminuição no pnrlnincnto,
1I.1I1I resultando ipio nem todo» os
nctimcs tontrutmlos poderão per-
manecer nos seus logurcs. Pare-
co que o momento não 6 o tnui-i
próprio para que so dispenso nln-
guem do seus empregos, exclui'-
du?, está. claro, os casos do falta
coniprovnda do empregndo. Kra
bom quo essa situação fosso c.\a-
minnda emquanto 6 tempo, nflm
do evitar maiores aborrecimentos
depois quo o orçnmento estiver
npprovatlo c não houver mais gel-
to a dar-lhe.

Lavagem das ruas

A lavagem diária da rldado o
dos logradouros ondo se realizam
ns feiras custa alguns milhões do
litros do água pura, quo deveriam
ser destinados ao consumo da
população. Ate hojo, a Directorla
do Águas não cogitou da limpeza
da via publica sem o emprego da
ngua potável, cujo fornecimento
aos cariocas se torna cada vez
mais precário.

Ila exemplos de assaltos, cm
regra, As cnrroçns-bombaa pelos
habitantes das zonas urbanas qua
padecem sede,

A capital é cortada por vários
riachos, cujas nascentes sao co-
nhecidas o accesslvcls. Alguns
desses riachos suo mantidos pelas
sobras das calxns-rcsorvatorlos,
como os do lllo Comprido o Ga-
voa.

Aproveitar a ngua, ora desper-
dIjada cm misteres quo não tia-
Zem perigo a snude publica, cons-
tltuo modo pratico de melhorar
uma situarão nggravada pela
inércia da administração.

Admlttido que as nguas dos rios
estejnm tão polluidas quo não so
prestem & limpeza das ruas o pra-
cas, haveria, nosso cnso, o recur»
so dos poços artesianos, de que
ainda ninguém ee lembrou..

Viagem útil

Dlz-so em SSo Paulo que ali
chegara brevemente, acompanha-
do do sr. Fernando Costa, presl-
dente do D. N. O., o ar. Souza
Costa, ministro da Fazenda. Ac-
crescenta-se ouo a viagem tem
objcctlvos econômicos, dlrecta-
monto relacionados com o cafô c
com n organização do Banco Cen-
trai de Reservas. Dcprchende-sc
logo, dessa noticia, quo o mlnls-
tro da Fazenda deseja conhecer
In sif» as condições do terreno
cm quo teci de agir, com inteira
sciencia do alcanço que deverão
comportar as medidas a serem
adoptadas.

A presença do er. Fernando
Costa e, por si só, de especial si-
gnlficação. O ministro leva, co-
mo collaborador doa verificações
que o prcoecupam, o technico de
habilitação comprovada o sobre-
tudo de intenções acima de qual-
quer duvida. Provavclmento o
ministro c o presidente do D. N.
C. não deixarão de ouvir repre-

, sentantos da i lavoura e do com*

merclo, afim do melhor poderem
dcienvolvcr, ulterlormente, aa
providencias parn os casos con-
cretos om apreço.

I? esses casos não tão poucos,
motivando freqüentes representa-
çoes o nppollos dos interessados.
Alguém Jft. disso ou escreveu que
algumas das resoluções do Con-
vcnlo perderam a opportiinldartc
do uma execução efflclente, cm
consonância com os objcctlvos por
cilas visados, lí pareço quo ossa
ponderação não e Improcedente.

fn ferram Mo poulisfo

Durante o primeiro semestre
do nnno em curso as exportações
do Estndo de São Paulo aceusa-
ram, cm valor, um movimento de
1.•.'»<>.3:!2:000$00ü, verificando-se
um augmento do 1212.848:000*1000,
cm relação no semestre de 1030.

A maior exportação foi enca-
mlnhada para os Estados Unidos,
no valor do 529.011:000$000, se-
gnlndo-so a Allemanha com reis
152.883:000^000; a Inglaterra com
121.875:0001000; o Japão com
105.4C7:O00f000: a Franca com
7.1.016:000*000 e a Hollanda com
4:'.2S9:000|000.

O eefofo ofliclal

A administração publica tom
segredos Indosvcndavcls. Entro
cllcs so pado collocar o quo im-
pedo o pagamento dos funeciona-
rios cxUanumerarlos do Instituto
Nacional do Musica: doído Jancl*
io que não recebem, apezar do
pagamento lhes estar assegurado
por lei o do existir para ello a
necessária dutação orçamentaria.

A situação creuda por seme-
Ihnnto demora pnra os que a aup-
portam s verdadeiramente atfll-
ctlvn. Ha nove mezes que traba-
lham som ver a nombra dum nl-
ckel.

.-t.s multas!

A Inspcctnrln do Trafego, o
sr. Biograndlno Krtiol e todos os
quo tratam dns qucsIScs de tra-
fego da cidade necessitam do se
compenetrar quo a funeção do
Inspector villpir do Llnneu, de
farda amnrella o cnpnceto branco,
•5 dirigir o transito e não multar
os chauffeurs.

Quem nlgum dia guiou automo
vel no exterior, snbo iierfeltnmon
te como < dltricll incidir cm mui
tas na França, na Allemanha, na
Itália ou na Inglaterra. Aqui,
não. Aqui o policia multa com
extrema facilidade- e o chauffeur
nó toma conhecimento do delicto
quo commetteu quando í caçado,
a apitos, por todo o perímetro ur-
bano.

Tnnto o sr. Edgard Estrclla co-
mo o tr. Blogrnndliio Kruel são
pessoas do bom senso o não Igno
ram, portanto, quo temos razão
cm affli-mnr o quo affirmamos
Acontoco que, muitas vezes, o
chauffeur Incido cm InfrncçOcs
puta salvar a vida do um tran-
scunlc, o qual, cm liypothcso a!
guino, o multado polu Inspccto-
ila. Na Inglaterra, a multa para
pedestres chega, por vezos, a vin
In •.liillln-*.' ., MU Alloiniinli-, /.
usual (embora menor).

O quo ha dn fnntnstlco nessas
multai da Inspcctoria é que a
simples parto dada pelo guarda
fica tendo caracter do testemunho
definitivo, contra o qunl nada po-
do o chauffeur do praça ou par-
tloular. f-o cllo requer, o rcqiterl
monto nem sempro n attcnriido,
(de farto, rarissimnmcute o t) de
maneira que, o infeliz, ou paga
de qualquer forma, ou não soe
com o automóvel A rua.

Não será possível que, numa
vaga, quando a politicagem de
uma folgazlnha qualquer, o gover
no so decida a tomar interesso
pelo trafego da cidndc, nuxlllnn
do os chauffeurs particulares e
de praça cm vez de os perseguir:
Como a coisa esta, 6 um parado
xo: um omnibus trucida do gr.i
ça, sem pagar multa, dez ou vln-
to pessoas, o estA tudo multo
bem; um particular, entretanto,
so avança um mísero signal para
não mal tratai- qualquer transcun-
te, puga sessenta mil reis ou ia o
quo for, tem os documentos pre
sos, o carro seqüestrado, e s6 não
leva bordoada se der um viva ao
»r. Getulio Vargas. Um pouco
forlo!

A Infância indigente

Os primeiros benefícios do Asy-
lo Bedcmptor estão verificados.
Graças a essa benemérita funda-
ção do ar. Lovy Miranda, já não
so encontram na cldado tantos
adultos mendigos. Quasi mesmo
que dcsapparcceram, so t quo os
mula iccalcilraiitcs não so refu
glaram nos rccuutus doa arrabal
dus o subúrbios. Do qualquer
sorte, a veidado 6 que o bcncnic-
rito estabelecimento, rcccnicmen-
lo crendo por Iniciativa parti-
eular, esta, prestando os melhores
serviços.

Besta agora que o mesmo ao
faça cm favor da Infância que
pede esmolas. São as mesmas
pessoas nbncgndos, quo tudo fi-
zeram pelo exito do Abrigo, quo
recomeçam a louvável campanha
no sentido de amparar e proteger
as creanças Indigentes.

O publico tmbern corresponder
âs expectativas dos que vSo er-
guor o pavilhão Infantil do Abri-
go, não lhes regateando n auxilio
necessário.

PODER LEGISLATIVO
Gamara doi Deputados

A sessão foi aberta hontem em
um ambiente de boatos. O mais
Insistente do todos era o de que
deveria chegar, a qualquer mo-
mento. a mensagem do governo,acompanhada de uma exposição
dos ministros militares, pedindo a
decretação do estado de guerra...

O ar. Xavier de Oliveira pediu
a palavra no expediente e come-
çou a Justificar o projecto auto-
rlznndo o Poder Executivo a crear
o Conselho Nacional de Proteccfio
ã Maternidade e a Infância, nos
termos da Constituição.

O sr. Xavier falava com vehe-
mencla e os deputados converta-
vnm sem se lembrar que havia
um orador na tribuna. Evlden-
temente, o assumpto político pre-
occupnva a todos. .De vez em
quando, corria uma noticia. Pae-
sou o expediente, • a mensagem
do governo nio appareceu. Ja
então chegavam diversos depu-
lados, mais bem informados, com
a nova do que a mensagem pe-
dindo o estado do guerra so viria,
no dia seguinte, sendo certo, en-
trctnnto, qw o ministro da Justi-
ça, cm conferência com o presi-
dente da Republica, »» pusera de
acordo com as medidas a lerem
tomadas.

*
Tomou posse o sr. Carloi Man-

gabolra, que velu substituir o sr.
Vlctor Bussomnno, do Rio Gran-
de do Sul, ha pouco fallecido.

O sr. Carlos Mangabelra * Ir-
mão dos srs. Jo&o e Octavlo Man-
gabolra,

I-" n primeira vez qua •• en-
contram na Câmara, tres Irmãos.

*
A'* tres horas da tarde, o pre-

sidente mandou evacuar as gale-
ilar. c tribunns • a sessão pnssoti
a ser secreta, prolongando*so até
An 6.110 da tarde. O assumpto
tratado foi a discussão e votação
de créditos para a defesa na-
clonnl.

Sanado
Não houve numero para as vo

taçrVes. Compareceram apenas 21
senadores.

Sobre a acta não houve obser-
vaçfies, e do expediente lido cons-
tnram um offlclo do 1* secretario
da Camnra dos Deputados, com
inunlcando ter esta rejeitado ai
emeudns nffcrecidss polo Senado
;'i proposição que concedo amnls
tia aos Infractores da lei eleito
ral, o dois outros do procurador
geral da Republica, remettendo
copias dos accordãos proferidos
pela Corte Suprema em manda-
dos de segurança referentes A ma-
tileula de alumnos do Colleglo
.Militar nn Escola Militar.

O sr. .Teronymo Monteiro con-
graliilou-»o com o Superior Trl-
liunnl Eleitora! pela nua decisão
quanto ft Imparcialidade que o
Departamento dn Propaganda e
Radlo-diffusão deve manter cm
fnce da campanha da suecessfio
presidencial, recordando quo fOra
quem primeiro tratara desso as-

eiimpto, no Senado, npresentanio
um requerimento, que por signal
não merecera a' approvnção da
casa.

O »r. Vida) Bamos requereti n.
nomeação de um substituto para
o er. Flores da Cunha na oom»
mls.são do Sogurança Nacional,
tendo sido designado o sr. Wa!-
domar Falcão.

O presidente esperou alguns mi-
mitos, mas notando quo não che-
gava mnls ninguém, suspendeu i.
sessão, marcando outra para hoj-i
com a mesma ordom do dia.•4»

Reuniu-se a commlssSo de IH.,
nanças, sob a presidência do sr.,
Valdomlro Magalhães.

Houvo um unlco parecer, dn
sr. Waldemar Falcão, sobra h
proposição da Câmara, que lien-
ta de quaesquer tributos o con-
trato do penhor rural, sua trans-
crlpção c dft outras providencia».

O senador cenrenso fez varias
considerações.sobre a matéria e*
terminou:"Ninguém contestara que, as»
sim legislando, o projecto em
questão dlspoz nobre pontos lm«
porlantlsslmos do Direito rum',
cnjns normas fundamenta*», nd
tocante a esse capitulo dos direi,
to» reaes plgnoratlclor, pensaram
a ter a configuração Jurídica con-
substanciada na alludlda propotf»
ção.

Entretanto, no que parece, et*,
tendeu a Camnra dos Deputado^
submetter A collaboraçãn do Se-'
nado tão somente o art. 33 d*
mesma proposição, para tal fim
destacado cm. redacção final. TnJ
dispositivo c o seguinte:

"Ficam Isenlos de quaesqurr-
tributos fedoraes, impostos, tax-nl
o cslampllliíiH, o contraio d» ixyi
nlior rural n eua- traiiscrlpçSn.
hem assim a expedição da ccdul.it)
rural plgnoratlcla « os netos ne!»
Ia lançados, o endn»»o. o nval «1
recibos, revogadas as dlsposlçfleu
cm contrario."

B».»n artigo figurava, «ob ni»»
mero 32, nn projecto n. 131, »<".
sor esto spprnvailn em 8' dls«
rtissão pela ('.'amara.

Cumpre, porem, indagar, * lira)
do art. 91, nllnea I, letra l, come
binado eom o nrt. 6*, t-3» e n\U
nta XIX, letra r, da Constitui.»
ção Federal, sn não deveria d
projecto ii. t3t ter vindo em «uni
integra ao Manado da Republica,
para cumprimento da funoçãq
collaborndnra prevista no citaria1
art. tl, alínea I, lelra I, da Cariai
de 15 de Julho.

E, nessaa condlçffes antes de *i
pronunciar sobre um unlco d(*.i
positivo Isolado do «Iludido pro-
jeeto, parece X Commlsalo d<3
Economia t, Finanças indlsponsa-*i
vet esclarecer esse ponto.

B" este, pois, para que. apre-i
sentada em Mesa a pi-|ioslçã/i
li. 40, do 1037, da Cainura do»)
Deputados, seja ouvida prolhnl»
nnrmnuto a doula. Cumnili-são <M
Constituição n Justiça desta cas»,
nos lermos do nrt. H2 do Regix
monto, sobre n. these ncima ex»
posta, nflm de que possa tilterior»
monto a Comniissão de Economia
e Finanças deliberar a. tcspelt-l
da proposição em exame."

pneumonia a sra. Charles Halght,
Sr., pouco depois da aua che-
gnda do Rio de Janeiro, onde cn-
teve em companhia do marido, o
qual cslivera tratando tia capl-
tal brasileira da questão dos fra-
te» marítimos em nomo das com-
panlilns do navegação britnn-
nicas.

* mt»mt —
Adubo artificial de Telho*

sapatos

0 sr. Charles Haight vôa
do Rio para attender á

sua senhora, enferma
Alhnnij, Estndo de Nova Tork,

30 (Associated Press) — Charles
Halght, advogado nortc-amcrlcn-
no, que esteve ultimamente no
Rio de Janeiro procurando resol-
ver a questão dos fretes mnrltl»
mos cm nome do companhias de
navegação brltnnnlcas, ncaba do
chegar a Albnny, procedente da
capital brasileira, tendo coberto
cm quatro dias, por via aérea, a
distancia do dez mil kllomctros,
nflm de dar assistência a sua
OHposa, victima do uma crise do
pneumonia. O sr. Halght vem
acompanhado do um seu filho.

O estado da sra. Haight vem
apresentando melhoras, embora
não se possa conslderal-a como
Inteiramente fora de perigo.

Alhany, 30 (Associated Press)
= Fallcceq vlctimatla por. utna,

Bcrltm, 30 (Associated Press)— Um adubo artificial extrahldo
dos calcados velhos, constitua a
ultima palavra de progresso no
terreno .identifico para o desen-
volvimento do plnno Quntrlennaltendente 0 tornar a Allemanha
economicamente Independente.

O Jornal do ministro da Pro-
pagnnda do Relch, dr. Joscph
Goebbels "Der Angrlff", annun-
ciando o assumpto dis textual-
mente o scgiilnto:"Nos calçados velhos, mesmo
nnquellcs que se encontram no
pelor estado, existem um aem
numero de possibilidades que po-dem ser exploradas. A parte nu-
perlor do calçado velho será cor-
tada e vendida aoa sapateiros,
quo compram facilmente easea
pednços de couro pnra usai-os
como remendos. O restante serA
Jogado a terra e misturado com
ossos triturados, transformando-
so num optimo fertilizante."

A CONFERÊNCIA DA
PEQUENAJNTENTE

Distribuído nm conmuoicado
sobre os trabalhos realizados

/Jiicnrcif, 30 (U. P.) — O com-
muniendo distrbuido depois de an-'•orados os trabalhos da Conte-
renda entro os chegesode gover-no dos paizes da Pequena Enten-
lo declara:

Primeiro — A cadela que par»turba ns trooaa Internaclonaes
deve ser rompida.

Segundo — A facilidade d* mo»vlmontos docapital é o melhor
melo para reerguer o mundo, da-
pois de uma cria*.

Terceiro — O ouro representa, o
melhor meio de pagamento Inter-
nndonaes.

Quarto — O valor do ouro ê
mnntido do preferencia pelo ca-
Pitai o pelas operações de credito
do que pola estabilização.

No concernente As relações en-tro os paizes da Pequena Kntente
o os demais, o communlcado diz
quo ns relações econômicas me-Ihornrnm, acr.entúa que a altua-
ção financeira 4 normal • ac-crescenta qus as operaqOes dacredito entre oa trea paizes po-riinm ser attrlbuldaa ao reforço
das suas relacSea econômicas.

Conclue, finalmente, declarando
quo os esforços dos bancos naclo-nacionaes dos tres Estados, ten-dentes a facillar os pagamentos
por melo de trocas do mercado-rias, tinham produzido resultado
favoráveis e que os tres governoshaviam decidido prosegulr na col-laboração sincera e amistosa.

AS FINAf-gÂTDA1 FRANÇA
Remettido o orçamento ide
193S para as commissõet
de finanças do Congresso
Fori», 30 (U. P.) _ A noticiado que esta Imminente um segun-do acordo monetário entre tresImportantes potências com posai-vel rcdiicção, na próxima semana,daa proporções do dólar e da 11-bra esterlina em ouro, Imprimiu

hoje A bolsa um impulso de quelia multo precisava, tendo sido ado hoje uma das melhores sessõesdesses últimos mezes.
Os títulos do governo francezsul d ram numa mídia de dois pon»tos, seguindo-se os títulos ordina-

rios francezes, permanecendo ílr-mes os internaclonaes.
A taxa corrente manteve-se In-nltcradn. Não foram obtidas co-

tacfiea a termo para o dollar e alibra, visto como os bancos con-llnuam a forçar a restricção detaes transacçôes para bôa-fé daa
procuras commerclnes.

p ministro das finança» Gcor.»

ges Bonnet remettou hoje os caia
culos sobre o orçamento ordlua**
rio dn RUS As commls.iõcs do lüq
nanças dn Câmara o do Senadoa
Esses cálculos mostram um supo-»
rnvlt do t.600.000.000 do francos!
dos quues 600.000.000 prupíie de»
votar ao armamento, o o hilh-wj
restanlo para reajustar os vonol-i
mentos do funcionalismo publico.
elvil, caso seja necessário.

No seu prcfnclu aos calculo*'
do orçamento, o sr, Cieorgen Boni
nrt explica .-,;;.-. ilUatíaS u «imu,'
Cliautompa tomou a chefia do ga*
blneie, em Junho, o ihcsourelro Jàt
havia contraindo T.: blIluVs dtj
francos em obrigações, emquailtel
somnia equlvnlcnle devia aer dia*
pensada nte o'fim do nnno, nfioi
contando o os cinco bilhões dq
empréstimo fcroviarlo francês lati
vantado etn Londres nn anno pasa
sadn o a ser resgatado cm daa
r.omliro próximo.

Afim de fazer frente As despe*
zas correntes, elle foi obrigado' ai
obter um adeantamento addictot
nal de 15 bilhões do Banco d*4
Franca, e então a proceder a um*,'
enérgica reducção das obrigações]
do thesouro.

Examinando vários Itens do otv
çamento. o sr. Bonnet, sallentoti
que o total do debito publico *)
de 47 %, em comparação conti
32 % em 1914. O serviço de dU
vidas este nnno nttingiu appro-i
xlmadamonte 28 bilhões.

A revalorização dos preços agrs»
colas • a desvalorização do tran*
ca modificaram radicalmente si
condições previns em que " si
França ae achnvn, com oa preco*
domésticos multo baixos para ot»
ferecer nos produetores uma rh*
tnuneraçfio sufflulente, mas dfe»
masiado elevados no mercado liw»
tci-nnclonnl psra pormlttir uu|
restabelecimento normal do eof-,
mordo''. Como resultado da rn-
valorização c da desvalorização!
dos preços, a dlfferenca entre os
preços domestlcoa de retalho • ds)
atacado, qua em 1035 tinha attln*.
gldo a 35 %, caiu a menoa de 3 fi
em agosto deste anno, Ao nioam-*
tempo, a disparidade entro o«
preçoa franoezes no estrangeiro)
ficou eguaimonte reduzida.

O ministro (Ias Finanças, exa*
minando oa índices da producção,
disse que foram respectivamente
102 em maio de 1036, 101 om ju-
lho ultimo, e 100 em agosto, Sei
doe Índices forem eliminadas ns*
encommondas de armamentos da
do Estudo, a predileção noctotul
franceza caiu do 00 para 60 em!
um anno. Accrosccntou quo 6 Iti-j
dispensável quo a majoração dou
impostos, bom como o levanta»)
monto de empréstimos, "ostejanj
em harmonia com o volume da
rsnda nacional", som o que l
economia nacional declinará.. &

0 PETRÓLEO BOLIVIANO
E 0 BRASIL

As recommendações da
commissão miita serão
enviadas a chancellaria

Zi« Po#, (O. P.) Serio form»»'
ladai amanhí na Chancellaria aa
recommendações approvadaa pele'
commlsalo mlxta bollvlana-braat»
lelra aobra a construcção da et?»
trsás ds fcriij ii Santo. Ciuã •
CorumbA, a exploração de.petróleo*
boliviano, bem como a conducçãa
para o Brasil.

-> «Ji» e> »
Grande procura de pro-
priedades agrícolas nos

Estados Unidos
Washington, 30 (U. P.) — Se»

gundo os economistas do Depar»
tamento de Agricultura, o vulto
e"as colheitas croou um movlmen-
to eem precedentes nas aqul«lçdcj
de propriedades agrícolas. As co-
lheltaa porduzlrão nove blliiOos do
dollares líquidos para os agrlcul-*
toros proporclonnndo-lhes mnlo»
res lucros do quo em qualquerépoca, do quinze annos para ca.
Embora as rendas sejam do do-1
por cento Inferiores na cotaço*-»
innximnx do 19'!!>, o preço dns

I mercadorias compradas pelos fa*
rendeiros 6 do quasi 13 Ci Iníe»
Etor, 4que.llo.5 notações*

;

/-*¦
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CORREIO DA MANHÃ — Sexta-feira, 1 de Outubro de 1937

INFORMAÇÕES DO EXTERIOR
Se o Duce não retirar os voluntários

italianos da Hespanha
Rccommendada na Sociedade das Nações a extineção

do Comitê de Não-Intcrvcnção
-GT*tV* 2! _^Kffi!^»__S__?5_!». •^^_»__:-«--^-rtM'W> ««carregado daA sort» da política de não-ln-UrvençSo na Hespnnhn, dependeaajora da attltudo do sr. Musso-Uni relativamente a retiraria dosvoluntários fascistas rio territóriohespanhol. o sub-comltí ria Ligada» Nações encarregado dc catu-dar o assumpto, rcunlndo-so hojeem sessão particular, adoptou aresolução rie recomendar a cx-tlncç&o da Não-Intorvenção na
guerra civil hespanhola, a menos
que o Duce concordo cm retirares voluntários Italianos que com-batem ao Indo dos nacionalistas.

Essa resolução, reconhecendoVirtualmente a existência de "um
verdadeiro corpo de exercito ca-trangelro" na Ilespanlia, porá o¦r. Mussolini na alternativa de,eu chamar para a Italla as suastropas que ali combatem, on dever a fronteira franen-hespanho-
I» aberta ao fornecimento do lio.mens e anuas para o governo dcValencla. Todavia, nnles rie sertomada cfíectlva casa propostadeve ser submeti Ida * adoptada
pela Assemblía da Liga, A qual,diz-se, s*»rA apresentada no pro-simo sabbado.

Os círculos francezes de Genebra a den n iam que o governo dcParis encararia a recusa do srMussolini em chamar os sous
voluntário* rie volta A Italla.eomo uma Justificação pnra aabertura das suas fronteiras AHespanha ItcpubUcnnn. Os obser-variore» políticos acreditam queessa attltude serA a rnnriemnação
do Accordo dc Não*Itilervcnção,
multo embora a resolução não es-taheleça um prazo para a reli-rada daa tropas estrangeira*,
lima das cláusulas exlgldns peloConselho da Liga í a do "seguir
atentamente" o desenvolvimento
do conflicto hespanhol. Esso fa-eto « Interpretado como dando ao
governo da Hospnnhn o direitod» appellnr para o Conselho seem qualquer tempo pareça que aevacuação dos voluntários es-trangeiros não estiver sendo effe-
ct liada.

Caso esses voluntários não se-
Jam retirados, todas ns naçóeseuropías que conenrdaram cmImpedir a remessa rie homens oarmaa para a Ilespanlia, deve-riam "encarar a volla" a uma
política basearia nas leis Interna-
cionaes.

Ob membros do comllí afflr*maram que essa altitude signlfl-
caria o abandono da combinada••neiitralIdndB" no conflicto hes-
panhol.

Durante o período rie um mez
que deve decorrer antes do sertornuda effectlva qualquer medi-
da nesse sentido, a França e aInglaterra esperam chegar a umaccordo com a Italla atraví* deuma conferência trl-partlto sobre
o controlo da guerra civil hespa-
nhola.

Segundo se acredita, o governode Horna levantou serias obje-
eções A realização dessa confe-
rencl», duranto a. qual os gover-nn» de Paris e Londres esperam
obter a sarai.IU «U murada dos
voluntários estrangeiros do terrl-
torlos hespanhol.

questão slnn-Japoneza.

A RESOLUÇÃO DO SUB-COMI-
TE- SOBRE O APPELLO

HKSPANIIOL
Genebra, ,10 (U. P.) — O textoda resolução do sub-comltí com-

potente sobre o appello hespanholí o que segue: ".\ Assemblía,
primeiramente, assocla-so ao
Conselho pata lembrar que í de-ver de cada Estado respeitar aIntegridade territorial e a inde-
pendência política rie nutro Esta-rio, dever esse que . reconhecido
pelos membros da Socledndo rinsNaçóes. de confornilrindc com ocovenant.

Segundo — declara que cariaEstado esIA sujeito A obrigação
do evitar Interferir nos negóciosInternos «le outro pnlz.Terceiro — lembra os esforçosenvidados pelos governos ouro-
pou* e pelo comllí de nãn-lnler-venção de Londres no sentido rie
limitar o conflicto hespanhol,afim do salvaguardar n paz notesto do mundo.

Quarto — lamenta que o comilí rio Londres tivesse fracassado
r.os aeua objectivos, niAo grado nsesforços ila maioria dos seusmembros!, para assegurar a reli*rada dos combatentes não lies-
pnnliocs que tomam parte tialuta, e acconlua que o comllíalludido declarou que, presen to*mente, devln se reconhecer aexistência rie verdadeiro corpo deexercito cslrangelro no territóriohespanliol, o que representava
Interferência estrangeira nos ne-
goclns da Hespanha.

Quinto — observa que o Con.selho, em resolução dc hontem,descreveu com acerto, essa reli-
rada como sendo "remédio effe.
ctivo para a situação rie lanln
gravldaflc".

Sexlo — emita sinceramente
que n acção diplomática Iniciada
por certa* potências lograrA exi*to no sentido de assegurar imine-
diatn *> completa retiraria dns vo-
lunlailos que lutam na Hespa-nha.

Sétimo — dirige um appello
aos governo» que eslãn animados
do desejo do ver a paz mantida
na Europa, para que desenvol-vam novos e prementes esforçosvisando esse Objeetivo, e observa
que caso nenhum resultado possaser conseguida denlro de breveespaço rio tempo, os membros rin
Sociedade, que fazem parto egual-
mente rin não.lnterveiição. consi-fleiaião terminada a política dcnão Interferência.

Oitavo — pedn ao Conselho, emvlrturio dns illsposlçõcs do artigo
II, do covenant, para seguir at-lentamente o desenvolvimento dasituação ria Hespanha afim rieservlr-so do qualquer opportunl-
dnde quo eventualmente se apre-sente, para procurar as hases tleuma solução pacifica do con-f llclo. •'

LEON TROZKY DE-
NUNCIA UM ASSASSI-
NATO PREMEDITADO

AG. P. U. pretende
matar a viuva de Ignacio

Reiss
J/crlio, ,10 (U. P.) — Os agen-tes do Stalln procuram, agora,

assassinar uma mulher, por co-nlieccr os detalhes que precede»ram pa famosos Julgamentos sum-
niaiiog do Moscou, segundo dc-
clarou hoje o sr, Leon Troizky, A"Unltcil Press".

Trata-se da viuva de Ignacio
Reiss, alIAi Ocrman Embhardi
l.inlivlg, subdlto polaco o commu-
nlsln militante, que foi assassina-
du cm Lnusanne, Sulssa, no dia
quatro desto mez, por ter renun-ciado ao stallnlsmo.

Proseguindo nas suas declara-
çóes, o sr. Loon Trotsky, asseve-rou textualmente:

"Tenho esperanças de que, focallzando a attenção geral sobreeste caso, conseguirei dissuadirns agentes da OPU dc assassina-icm a senhora Itelss. Enirot.tn-lo. se o fizerem, o crime resulta-rft Inútil, porquanto a docimicn-laa.itu eiunpioniettcilora, nctunl-mento cm puder da mesma, esta-.**- cm segurança antes que oconsigam o serA cvcntuulmcntc
publicada,

Ignacio Reiss era agente daOPU c exercia as suas aotlvida»(les na Inglniorra, Sulssa o Hol-landa. Quando lho ordenaram
que preparasse a irama, na qualeu deveria ser envolvido, rompeucom a liPU o o Komintern, dc-volveu a sua condecoração da Or-riem do Estandarte Vermelho c cs-creveu aos seus velhos amigos rositiemos no exterior, aconselham
rio-os H deixarem egualmente oserviço ria policia política sovlctlca.

A unlca resposta reccbltla peloagente Reiss, foi expedida de Ro-um, por Gcrtruile Sclilldback,ugento residente da GPU, na ca-
pltnl Italiana,

Ella velu ali Lausanne, ondeso encontrava nelss. Attralu-o,um restaurante nos subúrbios
ria cidade, undo Jantaram. Quan-saíram, um automóvel parou

SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO
A mais importante Companhia de Capitalizaçlo da America do Sul

Amortizações do Setembro
No sorteio de amortização realizado, hontem, foram sorteadas as se*

guintes combinações:

UR FSN QDZ QHR ZQF PCI
Todos os títulos -_m vigor, portadores de uma das combinações supra,

serão Immediatamente amortizados pelo capital garantido a que tém
direito.

SEDE SOCIAL: RUA DA ALFÂNDEGA, 41 — Esquina Quitanda — (Edi-
(leio Sulacap) — Inspectorcs e Agentes cm todo o Brasll.

AVMSO IMPORTANTE
A SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO avisa que, sendo o dia 30 de Outu-

bro p. f. ultimo dia utll do mez, porém, feriado commerclal e bancário a
partir das 12 horas, o sorteio de AMORTIZAÇÕES DE OUTUBRO que nor-
malmente se realiza ás 15 horas, será realizado naquelle dia, ás 11,30 ho-
ras, no mesmo local (salão nobre da Associação dos Empregados no Com-
mercio, á Avenida Rio Branco, 118 120).

ASSIM, OS TÍTULOS EM ATRAZO SO' PODERÃO SER REHABILI-
TADOS ATE' A'S 11 HORAS DO DIA 30 DE OUTUBRO P. P. NA SEDE
DA COMPANHIA, APIM DE QUE POSSAM PARTICIPAR DO SORTEIO DE"AMORTIZAÇÕES DE OUTUBRO". (45523)

O CONFLICTO SINO-JAPONEZ

PARA A RETIRADA DOS VO-
LUNTARIOS ESTRANGEIROS

QUE LUTAM NA HES-
PANHA

Genebra, 30 (U. P.) — O co-
tnlté político da Sociedade das
Naçóes confiou hoje A França e
A Grã Bretanha o encargo rie as-
segurar "a completa c Immedlata
retirada" dos voluntários csiran-
geiros que combatem nos rtols
campos das partes hespanholas
em conflicto.

O comltí político reuniu-se As
19 horas e approvou o relatório
do sub-comltí em que este pro-
póem que, caso aa negociações da
França e Inglaterra sem a Italla
deixassem de produzir resultados
rápidos, as potências europías
dessem por terminada a política
da não-IntoiTcnçiiaa. Acredita-se
que o sr. Mussolini recusara con-
cordar com a retirada rins tropas,
de que resultar.-.. possivelmente
que a Hespanha breve recupere
o direito de adquirir arniiis no es-
trangelro.

Soube-so que o representante
hespanhol, sr. Alvarez dei Vayo,
farA posterlormcnto uma decla-
ração perante a assemblía, pnroceasião da apresentação do rela-
torio do comllí, dizendo quo n
Hespanha acceita rA a proposta,
mas rcnffirmara a ncccsslrinrio de
que a Itália o o Reich sejnm rie-
clarados aggrcssorcs o rie quo se-
ja concedido A Hespanha o direi-
to de comprar armas no estran-
gelro.

O comitê dos vinte e oito ado-
ptou uma resolução relativa A
proposta em que o Chile pede
que o Conselho consulte os Esta-
dos não membros tln Instituto so-
bre a reforma deste ultimo. Ap-
provou tambem outra resolução a
respeito da proposta argentina
prevendo quo em caso rio guerra
ou tle ameaça tle guerra a Socic-
dade estnbcleccrA contacto com
os Estados não membros signa-
tarios dos pactos Brlnnri-Kollng o
Saavedm Lamas. As duns reso-
luçóes serão submetidas A appro-
vação da Assemblía.

De outro Indo, a Hespanha pro-
por. ao siih-romiti'- do redacçâo
que ns potências encarassem o
fim da nSo Intcrforcncln, a me-
noa que ns tropas estrangeiras
fossem rotlrndas rio território
hespanhol. O sub-conillí concor-
dou que se na conversnçócs
franco-anglo-llnlianns não pio-
duzissem resultados breves, os
membros do comltó do não-lnler-
venção, de Londres, dariam como
terminada a não Interferência, o
que significa, cm outras palavras,
a possibilidade para a Ilespanlia
de fazer aquisições do armnmen-
tos no estrangeiro. A resolução,
que foi adoptada n siibmctllda ao
rnmitf. poluiria, deelnra;

Primeiro — que deplorava n
Interferência estrangeira nn Hes-
panha.

Segundo — tomava cm consi-
deração ns próximas negociações
entro a Inglaterra, a Franco, e a
Itália e manifestava desejos rie
que, caso não chegassem a resul-
tados práticos dentro rio pouco
tempo, os membros do comitê de
não-intervenção encarassem o
fim da não Interferência na lies-
panha.

Terceiro — pedia ao Conselho
que acompanhasse o desenvolvi-
mento da situação hespanhola, de
accordo com o artigo 11, do co-
venant.

A Assemblía, por sua vez, rc-
unlu-so As 10 hs. 36 e antes dc
ter Inicio os debates o presiden-
te, príncipe Agn Klinn, leu uma
declaração do sr. Cordell Hull,
secretario dc listado dos Estudos
Unidos, de *.8 dc setembro, rela-
tiva ao bombardeio «lo cidades

O TEXTO DA RESOLUÇÃO r>n
COMITÊ- DOS VINTE E OITO

SOBRE A PROPOSTA
CHILENA

Cle.ne.bra, ,10 (U. P.) — B' osegiilnto o texlo da resolução ri*,comltí dos vinte e oito, relativa A
proposta chilena: "A Assemblía,considerando a proposta ria dele-
gação do Chile o levando em con-slderação o (neto do que essa
proposta 6 Inspiraria no desejo desancclonnr a nutoiidnrio da So-ciedade dns Nnçfies; considerando-.inda quo segundo o pareceremlltido pelo comllí especial de*slgnnrio pnra estudar a applica-
Cão dos princípios rio covenantseria altamente desejável para aSocledario associar o maior nu-mero possível de Eslndos A nppil-
cação rios princípios quo formam
sua base; anslosn. egualmente em
nada omlttlr na promoção de mldesenvolvimento do cooperação
Internacional o sclcnto do que o
comltí terA satisfação em conhe-
cer ns observações e suggestões
que os Estados não membros quennnimclurnm sua retiraria do selorio Instituto Julgassem opportuno
fornecer nflm rio o auxiliar noestiulo da questão, pedo no con-selho que examine ns condições
em que ossos Informações pode-riu ni ser obtidas c em quo ocea-
slões. nflm de as collocar A dls-
posição do comltí."

O comllí approvou tambem o
texlo do uma carta que serA dlii-
glda pelo sr, Dourquin nn prin.cipe Aga Khan. presidente da
Assemblía, o que acompanha n
resolução, carta essa quo declara:"Seria altamente desejnvel que a
Soelcilado das Nações associasse
o maior numero possível de pni-:;os A applicação rios princípios
que constituem sua base. c seus
respectivos comltís turio farão
para promover tal desenvolvi-
mento dc cooperação Intcrnaçlo*
nnl, As observações c sugges-
lões evenlunes que ns Eslndos
não membros Julgassem convo-
niente apresentar nesse sentido,
proveriam o comltí com informa-
ções das quaes poderiam resultar
os maiores benefícios o que elle
sentiria satisfação em possuir.
Quanto As clrciimstnnclns cm quetaes Informações poderiam ser
ohtldns, torna-se dlfflcll no cn-
mlli qualquer mniilfeslaçãn, por-
quanto í somente um órgão de
inquérito. O comltí, todavia,
ncrodlln que n questão poderia
ser examinaria pelo conselho, que
í particularmente qunllfirnrio
para decidir quaes as medidas
quo devem ser tomarias para o
objeetivo visado."

A PROPOSTA ARGENTINA
PARA OS CASOS DE GUERRA

OU DE AMEAÇA
DE GUERRA

lo
deante da porta, o ex-agente dnGPU fui assaltado rie surpresa,atirado para dentro rio vehlculo cnaquella mesma noite encontra-
ram o seu cadáver numa csiiudn
solitária, varado por dez projectls.Apurou-se que o homem enenr-regado dc assassinar a viuva
Itelss, 6 um russo branco, emi-
grailo, do nome Konilratiff, pro-vavolmonte ¦•oiido nccollado a si-nlstra tarefa, por encontrar-se omextrema pcnurln,

A GPU, actualmente, estA lan-
çaiiila* mão de russos brancos, cs-
pcelnlmcnla os que estão deses-
perados por falia rio dinheiro, on
ansiosos por vollur A Russia. Sc
a empreitada quo lhes destina í
perigosa demais, empregam um
segundo ngcnlo para matur o prl-meiro.

Estou bastante appreenelvo com
o facto. Mantemos cm estricto
segredo o endereço de madame
Reiss, devido a razões quo não
necessitam explicação e estou cer-io Ar. qu» .. opu tenciona assar-
slnal-n porque ella sabe demais
aceren rio certos julgamentos sum-
mnrins que eslão sondo prepara-rios."

A construcção naval na
Inglaterra

Os estaleiros Clyde não
receberam encommenda

alguma em setembro
Glaseow, ,10 (U. P.) — O mezrie setembro (oi o primeiro, desde

a grande depressão de 193*.', cm
que os Estaleiros Clyde não rece-
beraiu eiicummcnda sequer paraum navio.

Os estaleiros estão terminando
as encommenda» JA feitas; musuíflrnin-so quo os armadores con-
lideram elevados os preços actuaes
do consirucção.

Consta que os directores dos
Estaleiros confcrenclarSo om bre-
ve com ns cmprczns niixlllaros
procurando ver se í possível hn-
ver umn baixa nos preços c as-
sim rcsolver-sc o Impasse.

Encalhou o "Soloy"

na Columbia
fleattle, E. U. A., 30 (Associa-

leal Press) — Sabe-se nesta cida-
de quo Vancouver estA prompta
para enviar auxilio ao cargueiro
nonieguez "Soloy", o qual, como
foi noticiado, encalhou a uma
distancia de 30 milhas daquelle
porto ria Coiinnhla Britannica,

Snbe-so alnriii quo o "Soloy"
desloca 4*400 tonelmlos, levando
a burilo uma tripulação rio 30 a
35 pOSM-HS.

Genebra, 30 (U. P.) — o pro-
I Jecto rie resolução submettlrio no
I comltó rios vlniu e oito l*olo co-
| mití de redacçâo rotativo A pro-

posta argentina para consulta
aos Estados não membros da So-
clcdllrio dus Nações em caso do
gueiiii nu <|e ameaça de guerra,
prevó: "No caso dc guerra ou
•le ameaça de guerra a Soclorinde,
embora desempenhando as fun-
cções que lho cabem, (lurA os
passos Indicados para estabelecer
os contados necessários afim dc
associar aos seu., esforços parn a
manutenção da paz os Estudos
não membros, mas que se acham
mutuamente ligados pelos trata*
dos Biiand-Kollog ou Snavcdra
Lamas com o objeetivo commum
do manter a paz."

Uma resolução simlllar egual-
mente apresentada ao comitê rios
vinte c oito pelo comllí do ivda-
cção, concernente A proposta do
Chile para a consulta nos Esla-
dps nãu membros a respeito ria
reforma do Instituto, perio no
Conselho que examine as condi-
ções ciii que podem ser obtidas

Obras de
Ruy Barbosa

Elogios Acadêmicos c
Orações de Paranympho,
dc 25$ por 10$; Esfola da
Calumnla, 10$; Queda do
Império, 2 vol. 20$, Dl-
vorcio e Anarchismo, 10$;
Cartas de Inglaterra 10$;
Columnas de Fogo, 10S;
Uma Campanha Política.
10$; Novos Discursos e
Conferências 10$; O Papa
c o Concilio, 15$; Questão
Minas-Wcrncck, 3 vol.
30$; Republica, 3ü$; com-
mentarias á Constituição
Brasileira, 6 vols., 60$.
Livraria Quaresma — Rua
S. José, 71 c 73 — Rio.

(45418)

PRECONIZADAS SANCÇÕEB
CONTRA O JAPÃO

Londres, 30 (U. P.) — E' o se-
giilnto o texto dn resolução em queo comltí executivo da "União em
prol ria Sociedade das Nações"
preconisa a adopção tle saneções
econômicas contra o Japão: "Em
vista das rcpcllrias provas do queo Japão pretende levar a cabo n
Invasão da China por melo dc me-
dldas dc tenor, o comitê pede ao
governo britannlco:

Primeiro — Que exponha A As-
sembléa ria Sociedade das Nações
a necessidade rie declarar a China
vlctima ria aggressão e o dever,
para Iodos os Eslndos membros do
Instituto rie, entre outras medidas,
recusar todas as Importações do
Japão, collocando assim esso palzem dlfflculilndes para proseguircom a guerra da China. Essa me-
diria devo egualmente ser aconso-
Uniria As demais nações nno mem-
bios do organismo.

Segunda — Propor A Assemblía
quo os paizes membros cooperem
nesse sentido com a concessão dc
auxilio financeiro nos chinezes e
fornecimentos do viveres o dc me-
dlrameiilos.

Terceira — Offcrcclmenlo lm-
moriiuto riu Importância não Inte-
rlor a cem mil esterlinos desllnada
As despesas com missões sanlta-
rias nn China.

Quarto — Insistir Junto A As-
semblín. para quo esta não encer-
re a actual sessão antes rio ser
decidida uma acção cffecllva".

OS CHINEZES DESFECHAM,
AGORA, CONTRA-ATAQUE

Shanphal. 30 (U. P.) — Os chi-
nezes resistiram eficazmente ao
cerrado fogo de barragem da ar-
Ilibaria Japoneza em Chapei, Ki-
angivan e Tazang no terceiro dia
rio chaninrio "Granrto impulso", e
por sua vez desfecharam contra-
ataques cm Chapei onde ansiaram
o avanço rio marinheiros Japone-sés — segundo divulga um porta*voz chinez.

Simultaneamente verificou-se a
chpgarin «Io mnls quatro transpor-
les Japonezes. Em tortos os demais
sectores os Japonezes Intensifica-
ram a*, suas actividades. A lnfan-
tarla Japoneza leria avançado cer-
ca rie quinhentos metros a oíesto
rt» Llucang, onrte começaram a
combater A tarde, continuando
pela nolie a dentro, esperando-se
que I.lusnn- venha a cair anles do
romper o dia dc amanha.

Segundo noticias recebidas de
Cantão, quatro aeroplanos »-<J5hn-
zes bombardearam os fortes «le
Whampoa o rie Bocea Tlgrls, logono começo da tarde rie hoje, tendoesse rald causado riatnnus conslde-
i-avels em *i\'hitmpoz. Um noro-
plano Japonez ficou damnlflcado.

Por ioda a chiado do Cantão ou-vlu-so fortes detonações por volla
dás cinco ria tardo e, segundo um
poria voz das autoridades navaes
Japonezas, tratava-se do ataquo
por aeroplanos Japonezes nos nero-diomos nus vizinhanças do Soo-
mow. Nln-poo e Siincliow. Esto
mesmo Informante declarou que oexercito japonez liavlit oecupado
Fanze. a sessenta kilometros a
oísto rie Shlii-shlii-wnii. onde o
oitavo exercito communista esta-va tiatendo cm retirada.

Uni porta-voz chinez classificouo bombardeio aéreo rios Japonezesdtininta torto o dia rio hojo cmChapei, Klurg.wub o Tazang co-
mo tendo assumido uma Intensi-
dade sem precedentes, nllegnndo,
porém, que os Jnpnnezes haviamsustado ns avanços em todos ns
frontes, e que os chinezes hnvlnm
recapturado o edifício do um col-leglo de moças rií Alkuo.

ÒS BOMBARDEIOS AÉREOS
DB NANEI.**; NAO CESSARÃO

chlnezas a aue (ara enviada pelo iiilornnicâei. sobra os contos dc

vlsla desses paizes. A resolução,
quo accaiitun a Importância tle
serem conhecidos os pontos rio
vista dos Estados nãu membros,
í ttoompanill-dá tle uma carta dl-
rígida pelo comllí ao presidenteria assemblía, na qual aquclle
órgão declara que os methodos
tendentes A obtenção dos alludl-
dos pontos do vista deveriam ser
estudados pelo conselho. O dele-
gado do Chile no cuinllí dos vln-
te c oilo necellou a resolução c
pediu que a questão da consulta
aos Estados não membros fosse
iliscrlpla uo pioginnima da pre-
senic sessão, afim rie que o Chi-
Io pudesse minar parto na dis-
cussão que seria r;jli:-ida pelu
conselho..

ToklO, 30 (V. P.) — Os bom-banidos aéreos tle Nankln nãolesarão o os estrangeiros que não
qulxorem expõr-so A morte, quesaiam riu cidade. SÔ ao Japão
cabo decidir o que elle deve íazer
è o que í direito fazer.

E' Isto que em poucas palavrasse doprohoiiile das entrelinhas dn
nota que o Japão enviou nos Es-
lados Unidos, em resposta no seu
solenno protesto, contra os bom-
luirriclos rie Nankln c outras cida-
des chlnezas pelos aviões Jnpo-nozes.

A nota Japoneza limltn-se a re-
produzir cm termos corteses assua declarações anteriores, illzcn-
do que o bombardeio dc Nankln
í uma necessidade militar pura o
cxlio ria sua campanha; dcsincn-'«_" íjuc i'õ ãViutiui ci» jiipuucí-VMbombardeiam Irrostrlctnmpntc
arcas onde habita a população
civil, mais Insiste em que os cx-
trangeiros devem abandonai* ns
zumis perigosas, se qulzcrein fl-
car em segurança c termina purdeclarar que o Japão não se cum-
proniòtto n ficar sujeito no paga-menlo dc IndcmnlzuçOcs.

Em um trecho du referida no-
ta, o Japão responda textunlincn-
te no embaixador americano:

'•Como 6 do inteiro conheci-
mento tle v. cx., Nankln t n ba-
se central das operações mllita-
res chlnezas, possuindo obras dc
defesa de poder sem parallclo, E'
Inevitável que pura attlngir oe
objectivos militares das forças
Japonezas, sejam bombardeados os
estabelecimentos bclllcos situados
em Nankln c seus arredores."Não ha nenhuma altcrai;ão na
política freqüentemente enuncia-
da pelo governo japonez. de queo mcsino reconheço solicitamente
a (i-ici*.-.. os lntcre_-u_i. * bem as-.

sim a vida e os bens rios stihril-
los dc outros paizes, nutrindo o
desejo rie respeltal-os até o limite
máximo.

A nossa aolla-iiaa.-Sn no sentido
que ns autoridades, os civis e os
navios do pnlz de V. ex. se refil.
giem, não representa nutro pen-samento, senão o nosso sincero
desejo de evitar qualquer Infell-
cidade Involuntária que possaacontecer nos subdltos de outros
paizes, apezar dns máximas pre-cauções que são imundas pelasforças Japonezas."
BOVCOTADO, O JAPÃO TAL-
VEZ TENTE TOMAR OS DEPO-

SITOS DE PETRÓLEO
A' FORCA

Londres, 30 (U. P.) — Estu-
dando cuidadosamente ns propôs-las rie boyeott contra o Japão, o
governo inglez não deixa dc rc
conhecer o perigo, desse palz,tentar tomar A força ns fontes
rie supprlnientn rie oleo cnmhus-
llyol. No caso rie se ver privadodos seus fornecimentos liabltuues.
O "Manchcstcr Guardian" com*
menta a "possibilidade rio Japão
boycottndo, leninr se apoderar
•Ias grandes jazidas de oleo com-
bustlvol, existente nas índias
llollanriezas e tudo quanto Isto
possa significar."

MARIA THEREZA, A E8PIA
EFFICIENTE DA CHINA

Vienna, Í0 (U. P.) — As fl-
curas lendárias rie bastidores, rie
tortas as guerras, tambem não fal-
iam no conflicto slno-Japnnez, se-
gundo Informações recebidas aqui
no "vnlliiicoulo dos espiões" dc
Vlcnn.1.

Uma dessas figuras acaba dc
surgir na pessoa rie uma mulherextraordinária, chamada Maria
Thereza, filha do camponezes
austríacos.

Dlplomnlus de nomeada, agen-
tes-secretos e representantes me-
nos Importantes das potênciasmundlaes, quo delia tém ouvido
falar, reconhecem o seu talento,
Coiihecem-iia como o "Coronel
I.nwronrc dn China" por causa
ria sua Intrcpidez, Incrível hablli-
dade e energia Incansável.

O governn chinez confia-lhe
certas missões diplomáticas e
comerclaes na Europa, de nn-
tureza dlfflclllmn, rclnelnnnd.is
com a fabricação de munições
chlnezas.

Maria Thereza goza ria repu-
tação de ser um aos esteios do
exercito chinez, quando no Orl-
ente e um dos seus consultores
mais estimados e acatados, quan-
rio na Europa, Os seus movlmen-
tos são por vezes secretos, porvezes abertos, segundo a natureza
do "negocio" quo lhe é confiado

AiTcriita-sc que presentemente
ella se encontre em Londres pnraondo seguiu de acropluuo, depois
tio tlelxnr Vienna na ultima se-
gunil.t-feirn. A sua estaria nesta
capital foi raplrin, iliiiame a qualsn encontrou com os funeciona-
rios diplomáticas chinezes aqui
acreditados, afim do infornuil-os
acerca dns Importantes decisões
tomadas durante a conferência
que altns personalidades chlnezas
realizaram entre terça e quinta-
lelra da ultima semana, em Bad
Naiiheim, Allemanha, segundo
rumores corrente,

Esla conferência teria sido pre-sldlila pelo dr. Kung, ministro dn
Fazenda rio governo dn Nankln.
o qual apezar rias nollclns em
contrario, parece se encontrar
ainda na Europa,

Consta que depois da referiria
conferência, Maria Thereza viajou
para Genovn, no que pnrccn cm
companhia do dr. H. H. Kung,
vindo então n Vienna. .

Nem a natureza du sua missão
em Londres, nem a duração ria
sua estada na capital britannica,
foram reveladas.

Os seus movimentos allAs são
raplriisimos. Hoje pórie estar nqul
c amanhã JA cstnrA longe, Viaja
quasl sempre em avião especial.

Momentuncamcnto parece quu
Maria Tliercza estA encarregada
rio angariar apoio diplomático c
créditos financeiros parn as com-
pras dc munições da China, dc-
pois do que, devera regressar a
Nankln, provavelmente, cm trnn-
silo pcla Russia,

O "Valhaooulo dos espiões" om
Vienna depois da guerra á ainda
maior do que nos tempos rin con-
flngração, quando os espiões se
concentravam em Zurich, na
Sulssa.

Depois de finda a guerra, pa-
rece que o centro rin espionagem
sn rlnftlnrnu mim outn r-npltnl, tnl-
vez por ser mnis facll obter ln-
formações nas margens desse Da-
nublo turbulento, nervoso c bal-
knnlzado ale após-gueia.

rias cidades da cosia e du Inte-
rior paia o norlc o para esla cl-
dade. pnra reforço rins fileiras
que so oppõem A Invasão Japo-
neza.

1-clo quo so sabe. a avançada
dos iilpiiõcs no norte, continua a
ser accentuarin, mas no que se
pa—-a aqui. a situação é inteira-
niente outra. Com effelto, tortos
os formlriuvcia ataques dos japo-
nezes contra ns linhas chlnezas
fracassaram totalmente cm sou
objeetivo de ricsalojal-os de suas
posições entrincheiradas, Um dos
porta-VOZCS rio cómmando Japonez
local artinltlc apenns que houve,
para ns Invasores, ligeiras vatita-
gens.

Quanto ao que se passa no sul,
n munida-so que navios «Io guer-
ra japonezes destruíram, cm Stva-
toiy, umn flotlllia de "jiiiirii.i" e
Nankim teve o seu terceiro dia
rie descanço em relação aos bom-
barridos aéreos,

Vários ohservailoros acreditam
que n suspensão dos ntnques so-
bre a capital í devida A enorme
repercussão que tiveram no mun-
do os rapei idos bombardeios con-
Ira ella levados n effelto, sendo
rio notar quo tambem Cantão
continuou, por "mala um ilia, a
salvo desses ataques. Houve ape-
nas um raid nerco sobre Tsln-
gyuen, ao norte do Cantão, onde
foram destruídos vários edifícios,
Ihcluslve uma escola r- o Edifício
de Confucio, i-i-glslrando-so cerca
rio (luzciilns victimas entro a po-
pulação civil.

Na província de Klangsl, foram
passados em revista, cerra do du
zentos mil soldados dus forças
communiains chinesas, as quaesestão em plena mobilização paratiifi*ciiUn*iii «t *iwiii<;.u1a jupunu-
za através de llopel, atí As fron-
teira» da província costeira de
Shnntiing.

O cnmnianrio japonez diz-se ln
formado do que o marechal Vas
slly Galeills Bluechcr, conimnn
tlnnle cm chefo dos exércitos so
vlcilcos ria Sibéria, estA aetuando
Junto As forças chlnezas como
orientador «Io toda a campanha.
A mesma fonte accresccnta quea Russia tem mandado pura a
China, pela província occidental
de Slnklang, grando quantidade
dn munições o de material bellico
cm geral.

Os Japonezes annunciam lerem
cnpturado a cidade do Fnnchlh,
Importante ponto estratégico do
norte da província de Shansi, si-
tuadn a liste de Taichow, na cs-
trada que vae ter ao passo de
Yen mon. Nessa mesma região,
registrou.so intensa actividade riu*
.'orcas japonesas, cujos prlnclpaes
siiccossoh são ainda vagamente
noticiados, som confirmação do
alio commniirio.

Na província dc llopel, um
avião chinez bombardeou com
suecesso a estação ferroviária dc
1'aotingfit, n antiga clrindclln rias
forças chlnezas ora cm poder dos
nipponicos,

A BANDEIRA DO SOL NAS-
CENTE EM FANSH11I

0 REGRESSO DE MUS-
SOLINI A ROMA

(Continuação da 1.' pag.)
mã; com o meu coração cliclo atí
transbordar «lu energlu o (í quu
o seu palz orgiilliiisatncnlo pro*
porclona, iillnieiiluiidu a sua pu-
ilcrosa renascença. Nesses poucosaliai passados sellaiiius a sólida»
licdado espiritual quo une a Al-
Icmanhn fascista c a íasclstu Ila-
Ila por uma commuilllfto «lo obje-
divos o por uma amizade Indl.-so-
luvel. Nesses ilia., cresceu cm
meu coração uma admiração mais
profunda pela sua ubra o uma
maior amizade pur v. ex. pes-
lOalniOIlte, Dlgne-sc recebei' a ex-
pressão ile minha gratidão o us
votos mnls sinceros c fervorosos
que formulo por V. cx. o pelo seu
grande palz, emquanto o mo-
mento de iaudul*o na Italla,

HITLER ACCEITOU O CONVI-
TE PARA VISITAR A ITÁLIA

Berlim, 30 (Associated Press)
— EstA offli-iitlmeuto nnnuiiclndu
que o chanceller Hlllcr acceltou
o convllc que lho foi fcllo pelo
sr. Mussolini puta visitar a Ha-
Ila. -?-

PERGUNTAS
INDISCRETAS

Umi bôa sogra por
pouco preço ?

Ninguém pôde explicar, í certo,
a ngciiiu <|ll.- inuiKis k. mos uu-
trem pelai sori-hs c... vlco-vei-
sa. Uni -Implcs gesto, uma pala-vra As veies mnl Interpretaria,
avivam olhares rancorosos, quan-
do nAo se trocam palavras duras
a lnsultiio_iis...

De quem a culpa? Investiga-
ções feitas recentemento prova-r.iin «i.ue uma. senhora depois «Ins
10 atino», devo evltnr ns congos-
lócs do figado o dos rins, as co-
lu-as hopiillcas, e os cálculos. So
ti*.«> o flicr, acabara com a mude
abalada o ninguém poderA, raro-
«.velmente, tolerar o seu genlo
Irasclvel e voluntarioso...

Urodonal, o unlco remédio per-
feito quo contém os 10 maiores
illssolvcntei do neldo urico, evl-
(a esses aborrecimentos o custa
(Ao pouco! Agindo como uma
su.iv* ducha Interna, esso produ-
cio, acaba com os horríveis sof-
frliiienins do figado, rlna o bexl-
ga, eliminando do organismo to-
sos os venenos que o intoxlratn.
Ao alcanço de todos, no vidro
econômico,

(xxx)

A guerra surda entre os elementos que
apoiam os governistas hespanhoes

0s nacionalistas tomaram dc assalto as jwsiçõcs
estratégicas das montanhas aslurianas

UM RESUMO DAS ACÇÕES EM
DIVERSAS FRENTES DE

BATALHA

Shanghai, .io (Associated Press)— As tropas comiminlstns chlne-
zns, os exércitos das províncias do
«accidente c os "Senhores riu
Guerra" tiveram ordem pura cn-
trar cm tmmctllala acção, para o
que se julga que venha a ser uma"batalha tiii'al" contra os invaso-
res japonezes.

Cerca rie duzentos mil soldados
das tropas communistas tiveram
ordem do s© unir aos seus ante-
riores inimigos, as tropas nacio-
nalistas chlnezas, nas operações
dn fronte norte.

Um observador neutro annun-
cia que dezenas de milhares de
guerreiros chinezes, de todos os

Peiping, 30 (Associated Press)A agencia Japoneza "Domol"
annuncla que as tropas nipponi-
cas, proseguindo em sua avança-
ria no norlc da China. Implanta-
mm a bandeira iln Sol Nascenteem Fanslilh, nas Immediações da
Grande Muralha.

A íaçanbit foi levada a effelto
em magníficas condiçOes Incllcns,
graças As quaes os japonezes tl-
venim apenas dez mortos o cerca
dc ccin feridos.

Eniquiinto essa avançada a ca-
nilnlio do Interior ria Clilna, pro-segue em condições excellentes
para os Invasores, os chinezes
prócuram hostlllzar-sò pela rola-
guardai U-ntando cortar-lhe as
coinmitiiicaçòes.

O commnndo Japonez reconhe*
co quo essas tentativas estão se
tornando nmençadoras, principal-
mente qunnto aos raltls aéreos no-
otUI-nos que a aviação chlneza
tem realizado ao longo das estra-
rias de ferro quo estabelecem o
coiitnclo entre a vanguarda o os
serviços do nbasfeclnieiilo. As
uperações dc penetração, segundo
o comutando japonez, exigem o
emprego dc Brandes massas c não
podem ser levadas a effelto sob
a forma do arrancadas fiilml-
nan! cs.
O GENERAL SOVIÉTICO VAS*

S1LY GALE.vr.S BLUECHÉR
ORIENTA A DEFESA CHINEZA

Shanghai, 30 (Associnted Press)Rolatlvamoilto ás noticias rece-
liIiIiiM jiélúá cirôüiuà japoMi-V.e-s des-
tu cidade, segundo ns quaes o ma-
icchltl Vasslly (Inlciits Hliiecher
commnndnnto chefe do Exercito
nisso do Extremo Oriente, estaria
orientando a estratégia dns solda-
•los chinezes contra o Japão, a
agencia nm idosa ""Domei" In-
formou hoje i|iio o referido cabo
do guerra se communlca duas ve-
zes, diariamente, com o sr. IO. D.
I.cpim, iuldlilo militar riu embal-
xmla russa cm Nankln, roc.bon-
do relatórios completos c dando
Inslnicções a respeito "Ias upc-
rações dns forçns chlnezas.
A ACÇAO DOS AVIÕES JAPO-

NEZES EM SHANSI
Peiping, 30 (Associated Pices)Segundo Informações das au-

iaariiiai.es Japonezas, ns suas for-
ças travaram unia intensa bala-
lha, durante quarenta c oito hu-
rs, com os chinezes que guarne-
cem n localidade de Juyuelikoii,
na província de Shansi.

Os chinezes estavam fortemen

0 ALGODÃO QUE PRO-
DUZ EXPLOSIVOS E

LENÇOS PARA SE*
NHORAS

0 typo Sakellaradii nio
íoi colido pela primeira
vez em trinta annos na

Bolia de Liverpool
Liverpool, 30 (U. P.) — Pela

primeira vez desdo ha trinta an-
nos, (*. H«!«» d" -.)C2_!!_2 deixou
do operar a termo com o num-
dlnlmcnto conhecido algodão cgy-
pelo snh a denominação do "Sn-
kcllitrariis". A rápida carreira
dessa famoso algodão dc ílbrn
longa teve inicio ha trinta annos,
quando o plantador egypclo João
Sakolluradls descobriu uma es-
pode silvestre du planta, dn qual
conseguiu um typo multo mais
fino dc algodão do quo qualquernutro anteriormente conhecido no
Egypto.

Do tres maçâe elle conseguiu
quinze sementes, e no decorrer
•Io tres annos JA tinha quinzeacres plantados.

Os plantadores rlvaes suborna-
ram os trabalhadoras do Sakel-
laradls logrando roubar semen-
tes; pelo que o algodão "Snkol-
Inradis" começou a se nlastrar
rapidamente, proporclonamlo for-
tuna a iniiitoa plantadores cgy-
pelos.

Nos ulllmos annos — ao queso allega, porque ns novas ro-
prosas do Nllo reduziram a fer-
tlllzação dns terras do algodão —
dctciioroii-so em tal extensão a
qualidade do "Sakellaradls" queapenas uma limeira proporção da
safra annual podia so rnprcscn-
Uida para cumprimento rios con-trnlos a termo na Bolsa do Algo-dão desta cidade.

Eltc foi substituído no merendo
a termo pelo typo "tilza 7", que
foi aperfeiçoado pelos technlcos
agrícolas du Egypto; mus o typo"Sakollm.idls" continuara a sor
comprado em alguma proporção
pelos fabricantes. Esso typo é o
melhor de iodo o inundo para a
fabricação do explosivos; mas ns
fortunas egypclas que o mesmo
produziu, provieram sobretudo da
confecção do lenços para se-
nhorns.

Betty Grabie o typo ideal
de miss America

IloUgicootl, 30 (Associated
Press) — a escolha «la nctrlz
ilctly Grabie, pur unanimidade,
pela Junla do .Melhoria dus Ta-
urOes do Bolloza Americana, paraMiss America Ideal í considerada
como um verdadeiro desafio no
munopollo do .Atlaiitl. City todos
os annos nos concursos dc belle-
zn. Betty tiiablc í loura o lem
vinte nnno.. do erinric.

.Voru Yttrk, U0 (Alexander H,
11 ti lll. da Associated Press) — O
problema mnls gravo íuc se apre-
senta nclualiiiciile ao governo dc
Valoncia, alim *|as graves quês-lões tlccoiToiltcs *la guerra civila', sem diivldiia •* da manutenção
da paz e du linrinòhlii outro os
elementos une •> apoiam* «\t_ aqui
tal objccllvo foi alcançado em
larga csca|a, nma foram necessa-
ilua esforços exloiiimnfea e In-
cessantes para que não explodisse
uma lula sem tréguas e sem
quartel entre os dois prlnclpaesagrupamentos aiitl-fnsclatna — asaber os auurolio-syii.lleullstus e
a colllgnçilo de socialistas, com-
munistas o republicanos.

Moatiio com oa roboltico &$ por-Ias de .Madrld. a luta Interna |*a-rcçotl por vezes Inevitável . mas
com o tempo tiniu Indica um cer-
lo fortalecimento du governo e
um coiTOspontloiito enfraqueci*
monto dos itiiarchlsias,

Os Hlliirolilslns mali renitentes
declaram quo preferem perder a
guerra tio *|iie iibillldoillll' as suai,
lilías. c. bloco quo apoia •* gover-1)0 afiança quo a Ilespanlia rie*verA sair vlctorlosa da guerra cl*vil om primeiro logar. e depois,
aguardar padas reformas. "Sc
(Aninas derrotados, nada teve-
iiios", dizem os partidários «lesse
ponto dc vista.

Em resultado dessa situação os
anarchlstas aceusam continua*
manto o governo dc trair a revo-
lução p o governo accusa os ntiar-liilsins do favorecerem o inimiga*.

A luta í antiga. .Mals antiga do
que o próprio levanto nacionalls-ta e até cciio ponto uma das• ausiis da revolução «le Franco.
Quiiinlo Irrompeu a revolução nomez dc julho de !!>.1(!, os syndl-
calistas se tinham opposto A me-dlação dn governo no caso ria
srevo na Industria rin constru-
cções. Irrompeu eulào a luta eu-
ire os trabalhadores syndlcallstas,
que repelllam a solução ria grevee os trabalhadores socialistas ccommiinlsias que desejavam vol-tur no trabalho.

Duranto alguns momentos fo-
ram esquecidas ns divergências.Todos se associaram nn frente
popular, ligados pelo seu odlo
commum no fascismo nvnssnla-
dor. Mas as operações iiormaõsdo governo estavam prejudicadas
pelo tlcsappnrcclmcnlo da policiae do oxorclto, liem assim como
pela deserção rie contenha rie ho-mens. alguns em importantes pos-ins administrativos.

Ds |>artlrios políticos, os syndl-cutos, com o seu exercito e a sua
policia. Insinuaram o seu própriogoverno. Dispensaram n justiça,realizaram execuções o apodera-
niin-so rios estabelecimentos ln-(lusliines. Combateram no frontc voltavam quando queriam Assuas residências, O resultado í
quo a guerra foi mal conduzida oas derrotas suecederam-so As der-rolas.

Durante esso período milharesde homens c algumas vezes «loinullipres [oram arrancados riesuas casas por "pelotões tio fuzl-lamento" e, sob a aceusação dealimentarem sympathlas pelosfascistas, summaiiameiilo excciilaitt.s. O governn Insistiu em
que a maioria dessas OXCCUÇÜÒSora obra rios iiniiivlilslus c syndl-calistas. As autoridades trataramentão .embora lentamente, dc
controlar Às funeções, certas (le
quo o curso dos acontecimentos
pronunciava sua derrocada.Republicanos, socialistas e com-
munistas siihnietleram-so prom-piamente A uutuiiriado commum.Os anarclio-syndlcallstas quo ti-
nlinm lutado por enfraquecer es-fu situação, tambem trataram rie
resistir tennzmento contra cila.Elles perinm um governo forma-•lo segundo os modelos do umsyndicato e formado rie trabalha-
dores do cada uma das Indus-
liins. O resto rio bloco antl-fas-
cista quer o Estado de posse do
controle dcssns Industrias.

O sr. Francisco Largo Caballc-
ro, que foi primeiro-ministro atí
o mez do mulo ultimo e í o mnls
poderoso chefe syndlcal, é cunhe-
cldo ppr suas synipathlas pelo

deras* Essa pequena cordilheira,
com 1,800 metros dc altura estA
situada justamente a leslo da
Tai-na, ao lon_*o ria fronteira de
Oviedo o Lcotl.

As tropas iln general Arnnrtaavançaram rcsoliilanionto contra
us posições gaivcrnisliis p. nãoobstante o f.ago persistente dos
defensores, conseguiram toninrem luta corpo n corpo os entrin-
aliclnimentos dos legaes «mc em
alguns logares lliihum dois me-lios de altura.

Os observadores militares sio
rie opinião que esta derrota dos
govoriilslni vem a limpar o ca-
nilnlio para o lliinillionto avanço
dos fraiiqulslas sobre o valle do
rio Mnllon, uina das vias dc ac-
cesso para Gljoil,

A brigado que opera contra
Cincas dc Onls oecupou a villa
de (inls e proseguo em seu canil-
nho paia a fronte, na direcção
ocsla*. para InMnIlar-so nas novas
posições a alguns kilometros do
seu objeçilVO.

A lailuinna do sul, da frente*
astuiiaua checaaii üs margens ilo
lago E.clnii, a curta distancia de
(.'lavailunga.

Os nstiiiianos. como tem acon-
leaidai desde muitos dias, bntein-
se valentemente tentando impedir
o avanço dos nacionalistas, ma»
em vâo,

As columnas nacionalistas, não
obstante a resistência o a Inde-
iiirii*-ia alo tempo continuam a
avançai' em lodo o sector rio l.enn,
leiiilu Jú conquistado uos»e ultimo
avanço seis villas.

Na frente rie Aragão, nada ri*
novo, registra-se em torta a ex-
tensão ilo fi-unt relativa calma
depois dos violentos combates dodia 28,

A avina.ão nacionalista, desen-volveu grande actividade em to-ria a frente rio norte tendo nlgu-mus riezenns rio aviões rie bom-bardelo arremessado bombas nan¦idades rie Villa Viciosa, Villa-
inuyor, Canga rie Onls onrte foram
registradas mulins victimas. Tn-•Ias as estradas rie ferro que pas-sam nas proximidades da linharie batalha tambem foram bom-barricadas Intensamente,

Os aviões rio reconhecimento
franquislas voaram quatro ve-zes sobre Gijon mas não ataca-
ram a lirinrie,

ZUERA, PONTO CENTRAL DOS
COMBATES

Madrld, 30 (U. P.) _ Zucra.
no sector rie Saragoça, na freniearagonosn, fui hoje o ponto cen-
Irai dos combates, No alio Ara-
gão n artilheria e a aviação na-(iomtllstas moslraram-so actlvosnos sectores do Pnco, Da trás,Ileiinita rio San Pedro, Lerida eSarlnena.

Nas Asturias. no sector de les»le. os governistas recuaram paraonls, segundo Informa um com»
municado do Ministério da Defe»sa. Na frenie central os nado-
Uirr .-,!.ir.i|-,"i|ii ,,. i,„u,.^l„ *„ ,;,,,_.
Jorna e a oeste de Madrld, masÍoi-Hiii repellidos depois de. violou-la luta, rie accordo com Informa,
ções ile fonte offlcial. As mesmas
Informações confirmam o avanço
dos republicanos nn sector rieUsera, na frente rio Mndrld. Es-la nolie, As LM hs. 15, Madrld foi
bombardeada duranto liora emela. o bombardeio causou da-
mnos. mas o numero dn victimas,
comtudo, í ainda Ignorado.

OS GOVERNISTAS A TRINTA
K11.0.METROS DE JACA

Mndrtil. 30 (Associated Press)'— Emquanto ns Insurgentes pro-cedem a uma onorino concentra-
ção de falnnglslns no sector de
Jaca, os governistas procedem emseu avanço naquella dlrecção, es-
tanilo agora a sómonlo 30 kllome-
lios daquelle importante centro
ferroviário rio lesto da Hespanha,
que 6 considerado como uma ver-
(ladeira cliavo das conimunicaçõcs
da região.

Um pouco mnls ao sul os repu-
bllcanos avançaram tambem até
alguns kilometros do Burgos deaiiarcho-syiidlcallsmo. A violou- Ebro, estando agora, nesta dlre-

DEos MAiour.s i-iii:mii.m no . mrn-.io n.is ai-oi.ii.-i-sMO PAULO _t_.AMi.ADO HOX-IEMi

680.393 500:000$000
ff"i.:ri . , . iini(i(Ni*non — si-j.-j.in . , . initmofotio
O Contro Loterico paga promptnmonlo, dispensando to-d«:> ns formalidades, ns prêmios e Juros das apólices vendidasem sua SocçAo Bancaria.

CENTRO LOTERICO - TRAVESSA DO OUVIDOR, 9
R5W8)

Fundos de soecorro que
gastam mais do que

arrecadam
íra.i/iiiij/fo.i, 30 (Assoclaleal

Press) — o Departamento dc
Estado tornou publico que nos
meses de maio a agosto deste
nnno vinte o cinco organizações'imrrli-;' ihiu ffiCObíítfini Úttt íí.!.*l!
de 470.0,.; llollltrs (cerca rie 6,000
cnnios) cm contribuições diversas
para aoccorroR As victimas da
guerra civil na Hospnnha. Desse
lotai, entretanto, sô foram real-
mento rc-iiõttldos -ll.aso doltare
(cerca do .1.00» contos de ríis),
cmpt-cgnndu-sc o restante em
gastos do administração e publl-cidade.

Houve menio uma determinada
Instituição quo angariou 38.61-1
(lollais (cerca dc IDO conlos) o
gastou 30.1S9 dollars (430 conlos,
npproxlmadanicntc), sem fnzer
qualquer remessa para a lies-
panha.

D-at__es e grupos, estão scsuirido te çjitrj_çl_ç„rados, mas o_ japo

nezes conseguiram dcaalojal-os c
derrotai-os, ficando aquellas trln-
cheiras repletas ile mortos.

A carnificina foi levada a cffel-
lo. principalmente por aviões ja-
ponezes, que mctralliaiam de per-to, aquellas trincheiras, prepa-tando. assim, u sucgO.BO final da
tjl_aj_.ia.ria.

Ia opposição coinmunlsta, apoiaria
por elementos dc doutro do pro-
prin partido, expulsou o seu ml»
Historio. O seu suecessor, tlr.
Juan Ncgiin niloplou a políticadò fuzor com que o governo con-
trõlc os syndicatos eni logar rio se
subordinar a elles.

Uma das iniciativas mnls anda-
ciosas do governo Negiiti no sen-
lido do estabelecimento desse con-
Irflle foi a expulsão cm principiorio agosto rio Conselho rio Aragão.
dominado por anarchlstas o syn-
illcallstas, os quaes dominaram
essa província dliranlo um nnnn
como se fosse uma satrapln In-
dependente Esse governo tinha
seu próprio exercito que via a
guerra como se fosse um agraria-
vol p.c-il.c. Quando subiu ao po-der o governo Negrln, os regi-
mentos anarchlstas foram grada-tlvitmente substituídos por com-
batentes bem tronados. O gover-
no assumiu o cómmando geral do
oxorclto reorganizado sob nnvns
bases. Os elementos anarchlstas
mnls obstinados foram desarma-
ilos e mandados A recta guarda.
U governo dissolveu o Conselho.

Neste momento ainda se cr-
suem nlgiins obstáculos sírios
not* prnnnsllntt Hn nitmlnUi;*ti.»".n,
Nn Catalunha os serviços dc
transportes ainda se ncliahi sob
ai controle dos syndlcàiialas mas
o governo peneira nos poucos,
prudentemente nos árraines de
onde poderA surgir a resistência.
I.'m poderoso movimento tendon-
le a restabelecer sobro as Inriiis-
trias bellicas o controlo absoluto
do governo parece certo. Esse
propósito serA n base de toalii n
política da frenio governamen*
ml.

TOMADOS PELOS INSCRRI.-
CTOS SEIS PICOS NA SERRA

DE LEON
Snfaii.aiira, 30 (Associated

Press) — Os Insurgentes, segun-
rio as ultimas noticias, consegui-
ram tomar «le assalto as |ios|a;a**esestratégicas rias montanhas nstti-
limas, na frente rie Leon, tendo
balido completamente os defeiisu-
res dos seis picos separados, co-
iiliecidos como a serra rias Mn-

cção sómcnto a 17 o melo kllo»
metros rio Saragoça.

No sector rie Usra foi lançada
uma offensiva com o intuito de
recapturar Lonia rio Enmedlo,
acção esla ria qual participaram
.Vi aviões governistas. A cidade
ile Sablnnnlgo estA virtualmente
cercaria pelos governistas que
cortaram todas ns communlca-
ções ria mesma com Jncn,

Durante on últimos quatro dlns
foram conquistados pelos legaes
mais tle nm kilometros quadrados
do território.

Quatro apparelhos Inimigos que
appareceram sobro Alleanto fo-
iam obrigados a retroceder c ar-
remcSsai' suas bombas no mar
dovlrio A aceito dos canhões anil-
aéreos.

AS CORTES ARRIR-SE-AO
HOJE

-Tnldicln, 30 (Associated Presi)— A cidade estA repleta rio pes-soas quo vieram assistir. Junta-
mente com os respectivo» depu-
lariíis. a abertura rias Cortou,
nnyinhã, Os (actos de maior lm-
portancia da sessão rio amanhã
são n eleição das couimissõcs per-
tfitthotitGfi u do torcoíro vífco-proát*-
•lento. Dias quatro deputados bas-
cos espera-se o cnmparoclmèritò
de Ires delles.

No decorror da semana próxima
espera-mi que sojatn travados lm-
poi-tnntca delia tes em torno dn
«lltinção Intcriincionnl.

0 cardeal Segura e Sanz volta
á Hespanha

distei Gandolfo, ",0 (Associated
Preta) — o cardeal ogura y Saéns,
Primaz da Ilespanlia, quo foi de-
portado pelo governo republicano
eni 1031, pouco riepuls da revolu-
ção, vollurA A Ilespanlia afim rie
tomai' posse riaa arcebispado dc St-
vllli.i.

Oa prjslados annunciam nue jAesiá marcada n auilleuciu ale des*
pedida do prelado liespanliol ca*ma Papa Pio XI.
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CORREIO DA MANHA .- Sexta-feira, I dc Outubro de 1037

A VIDA SOCIAL INFORMAÇÕES DE ULTIMA HORA
Do Itamaraty para

o Cattete

Foi Manoel Vlctorino quem, ft:
a transferencia da moradia pre-
dldeuclcl do Itamaraty para o
palácio do Oalteta. Elle tubitlt-uta
a Prudente c aproveltou.se da"(tiltrlnidail,: 

na direcção suprema
do governo para realisar a mu-
dança, que cm, sem duvida, uc-
CtMí0, í'l,

O acto tei<e solennidade pompa-
ta. Raro» etuet te viu netla cl-
aadr. cenm-.iii.i de .'tio grande
apparalo. Vlctorino, de resto, ho-
mem cte intelligencia e de espirito,
oottava de dar majestade ao car-
go (jun exercia. Havia, lanceirus,
guardas de honra, batedores, ira-
pa» lu-.irllas e musica tm profu-
nao. Todo o Klo de Janeiro se fi.t
em luminária». Vlctorino, qtirrr.u-
tia homenagear a Bernardino dc
Campo», então winlalro tia _•'-.-
cendo, convidou-o para ir no
carro á Daumont em. ave se trans-
portava, tob o» applausos da mui-
tlMa embasbacada deante de tan-
ta luto,

Carlos da Campo», filho de Ber-
tterdlno, contava-me. mullo» an-
-.o* depol», como neu velho pae
guardara a Impressão dessa fes-
ta. O político mlnciro-i>auHsta era
aittm unir- espécie riu 3ia» Por-
te». Acanhado, simples, quasl rus-
tleo, nio relaxava o fracls sur-
rado de rabo de curió. Xv.sta noite
ti.emoravcl, ao lado dc Vlctorino,
tive de « faser elegante. E com
gue lacrlflclol Quando o carro
entrou pelo largo da Gloria, os
latathSe» de terra e mar, eslr.n-
dito» rm Unha Impeccavel, pres-
taram ao chefe ttò Balado as dc-
irtda» honras. Rompeu o Hymno
•Yaoionn! tocado por varia» ban-
ia» militares ao mesmo tempo.
Salvaram, as fortalezas úa bahia
its Guanabara. Vlctorino sor-
ria trlumphnlinente, agradecendo
¦num leve aceno dc cabeça a» pai-
¦ma» que ettruglant, Bernardino,
todo encolhido sobre a altnofada
do vchiaulo, parcela tremer. E
pensava em. Prudenta, seu amlpo
Intimo, nou coi/t.iaii.tclro Iruepa-
¦ravel.

— Qua dirá Prudente, laciocl-
nãos Bernardino, quando U em
Petropolis souber que tu parti-
tipo do luxo fantástico desta /ca»
tat Virá que estou liquidando o
talai

Uo» o velho, concluía Cario»
de Campo», apetar da seu» re-
celò», gostou Ininvenaamento do
i°neat.tM-i_e{ e.vpccíooiílo do que
foi actor.

Saio Psraiuasiii
HS-

TINJAosCABELLOSco-,

flGUfi JflVP
TFFICAZ E DISCRETA

(__.i)

Para o Álbum de Mlle...

ía ri a -¦'"*¦-*"-ü (
JpWí*
i—— ~-.

 
t »m Ouvidor

Í-.U.-Iii»...i|.•>,-*•••(*>.,i'|*" "" ' '¦*"

n
A NOSSA MAIOR
ESPECIALIDADE

— Gonçalves Dias

(ijjjD
tlr. r«if4 umi pf?in*ir.i, (folio eKorror uru
(¦¦'ii o. o caro!» cem rtoc* flí cftco.

l-fis» a-i fftrin) para lOtUr iI*po|i d**
enrolidoi, lle.un aotci .•om calda ;rt«_».

Sina e:u foruiliili.il a- pnp-íl irlimlo.

onsnnv.ti.viKs
Ai ciarei de aro nlo -i«**ni i*r ba*

tldaa em laiilha. d" alumínio. S* ouer'pio cuduro-M *lf|ir..... 1)1 Ita |ilugar umaa
C<ittaa Jo Uniu.

C. T. S.

Casa do Estudantil
K«i traça-i-i o tegulnfe prpgriiitRia

para oj íitcí',- do departamento .•¦¦i»l
Ja i'a«u d, Kitudante io Braill, •,*.ie
vitlurio amanhi, labiudo, a cidade (lu*
aiini-mc il. Cal.i 1-1io: Ilu .'. '. liora*
na noite, chegada: ia hom, •íranii; ceia
na inra/iv_l ir>Mrnu.t úo ir. Juaqultn
Nogueira, mltu iic prcallfio locai. Dia
3. pela Rllilhli l'.tn'iu il** mari to me.í.
(lia. almov') neral; 3 lim a« (*._ lanlt, vl*
sita At Hllttll enj tviitii.n.s C-Ipccín-Tdj
4 lior.ii, vliltai au lloi*iiul Santa Im*
hçl, Aimaicui *I. RcfhutjJo tle Sal. IV*
nilanclarta; f.ollesi. Slirado Loracüo dc
Jeiuff, Grupo l_-.eol.ir. Convento Santo
Tiit-Miiu; MO lior.i-». jantar! 8 li uras da
noiif, vlálu ío prefeito] 8J0, vltltã áo
Spori Cluh Tamnyu; .,30 floral, rlrcan*
l.Mumi ! itir* oíterrti.Jo \<e\n Sjwrt Club
Vera Cru/ ttot eXÇurfllonUt-tt- Diu -t,
O Ii.-Ttíí, .-..-mo.

Tatttia ISirmanakaia

o lutor coinrgiiir ce nrulladoi -ae ob*
fie. utilizando o ntiterlal de -ue nt
«eiviu, reitrlnglndo a lc._o do stu ro.
mauce ao limitado eipaço de unia rua,
e, ii nu* i mal., a uma rim de Anc».
di. K".*i liniita-io de eipaco nlo Itn*
Inde |iorèiti -ue o romance obttnh»
ciande «mplilude, focallundo uni the*
ina (loi máll COnípteXOl, pe.atlello d-?
(oilai li locledadea modlinai. Ü grin-
de drama «orlai da proitltulcJo no Dra*
«il eati fixado naa paginai d. "Rui da
¦Slrlrl", num dou «eui tn.li doloroioi
aipecto». Tudo o que um eacriptor po*
deria ohte rdiii. motivo o.teve*o Amin*
do Fnntei, icm forcar oi ambientei, «eni
¦-rrar perronagena arbitrarias, icm tons-
,-rai'r ttlgrdiai. —®—

i í '.há das Flore»

[ iii.i if:'_n preparado com einecial
cuitlado o prot nl mm! if.tillco dn c*-'.

[do du 4. noi ailúes d**. A;itomo\<*1 Cluh,
"ill premitte ler uma tarde ít .ultra*
-Jo e encanto. Aimir de já contar
com a bor.de» enlIaboracAo do grande
..lnl.l que é tiiaconio Vagbi, conntuiti
da dlrec-Io do S(A Tbcatro Brailldro,
atirumi. dai principiei figura, de ar*
llilil hraiiliiroí, abrilhintmem a (titã
cm beneficio do Ambulatória da Caia di
Kmpregad» e dai Übni d* Matrlr dt
J-ü-i Paulo, canlando oi melhore, lie*
cíioi de leu aiplendido repertoiio. Os
iiltlmoi bilhete, e meu» podem nr pro*
•-jradoi peloi telephones .6*0319, .';.;.0õ
e __._(1.

|A ITÁLIA, A FRANÇA E A INGLATERRA
ASSIGNARAM UM ACCORDO NAVAL GRAVES DISTÚRBIOS NO

NÕHDE'STB DE MANCHU-KCO

O CONFLICTO RELI-
GIOSO NO REICH

Os catholicos allemães es-
peravam que a visita de
Mussolini viesse conciliar]

sua situação
Berlim, .o (ü. Pi) — Segundo

*¦'. dlt om circulu. bem Infoiiiia*
ilga, kho fineis iik ci«|)ei'Hnc(ii uli» ...,..,......_..
nioiiiadiu paio* cutliollcoi d.i|tt»|° ptanb <te pArtictpaqfto ila Itália l ia Inglatêriii meioccm èèr leva- i 8liiii»KÍii*r, caplül do Maiichu»

CHÍNA-JAPÃo U auerra c|vil na Hespanha
ritíivirc íifCTiTi-nii-ic vr» ______________

A
ESCALONADAS AS DIVERSAS PATRULHAS

TAS PELOS PAIZES INTERESSADOS KfSggSJ^j

Pelplng, 30 (U.P.l — 0« chi-
notei nniiuiiciaraii) hoje i|iic em
virtude de terem irrompido gr»-
ve- dlnturtilo-i no noi-d.titc ila

| Manohii-Ktiò, oi Jnponeioi te vi-

Parlt, 'W 
(Anaoelalod 1'ien-i ' oôef d08ejndna pela frança e pe-

.'çulíi.,
i oiii-tii i|iie d qitai-tcl-goiierai lu

daa oonvoiixuOoí »»i»ti>» oi sra.
llltler o .lusíullnl loanltt alito t|U«
venha melhorai* a nlt nação da
egreja, secundo can-f* meamos civ-
enio» os i*oferldoii chefoa de got-ar»
nu llmliaiaiii-ac a discutir limito
ligeiramente o problema da eçrcja.
sendo ano n l'iice lorla náiégiira»
do uo Puhorot' (jue considerava o
aaaumpto um problema domeetiiio,

A razão do pacto não ter eldo
•salgriado hontem, foi explicada

(ii;o desejava deixar Inteiramente* I ?._!.„" tfI,,*ul0-* «hegadoa ao Qual
an ci-lterln do Rolcll, Neatai con
dleOea, o Vatlcaim parece nâo pu»
dei* contar oom oa o*_oii-oj do gu-
verno Italiano no sentido d*
apolal»o no conflicto com o Rolcll,

Ú.i circulo* catholicos da Alie-
manha ntosti*am»8o grandemente!co","' "nia *r,'ft,",e 

parte da coa
surpresos com este resultado Ja
visita, portiuanto confiavam cm
(|iie o Ileleh Vleifie a adoptar uniu
política mala conciliatória, cumn
restlltsdo da Iniei-vencão do m*.
Mtuíollnl. Conio nSo se devo mali
contar com ea_à niuilnnçn « v:i.-iv-
J* estA preparada para vor o llel.h
perthanecer flnne noa ponto» cm
díveruencla. Enlretanto nio «e
considera inevitável nn,- o coiltli-
cto venha a aggi*avar-a*.

,V propósito apnnta-se quo o

^g_n_„,ír,.Êt zâ ; Sll^Sr^25"
iniR.ma.çomadelei-mlnolAode 

c'" lle'*"l,K U" •¦,c,° •M,,1Uvo é

com a Kranca e a Inglaterra nnldasa cabo"; jictiu teria declarado une em umn
paiiulliiimento dq .Mediterrâneo Ipopulação de 1.100,000 habitan»
foi assignado A tarde pelou pcrl-1 OS PORJIKXORKS SMIlAO Co- ! te.. cerin de um mlihflo era CÕm-
»•>*• navaes dos tros palr.es, nu | NIIE01DOS SÓMBNTK DK» | po.itu dc "lia ml Idos armados" c
Ministério da Marinha, devendo POIS DB APl-rtOVADOS PBLOS que a autoridade Japoneza «ó-
íer submeltldo Ininiedlataincnte GOVERNOS i mente tn tat sentir até poUCú
â approvação dos respectivos go» nli-in das cidades prlnclpaes,
vornoj. j Pari», 50 (Ror Meyer S. Tinn-1 Kiitreincnte« os japòiietea nn-

dier. un INiliert Preei) — A purtl- nuncluiam que as suas tropos ca*
clpaçüo Italiana no patrulliainen» I muraram a cidade de Tun.--
eto mediterrâneo contra a pirata-! Kun*; ao norte da fronteira en-
ria. de conformidade com os ter- • tre as províncias do .Slian-Tinig
mos do accordo de Nyon, tornou-»!e shen-si.
se hoje um facto consuminado Um porta-voa chinez declarou
quando a Italla. a França e » ln-
glaterra mulgnaram o triplica
pacto naval. As 1. . mela horas
da tarde, depois dc tres dias de
deliberações.

NSo fiirntn publicados porme-
nores sobre o pacto e soube*se
que não o serão atí* une os si-
gniitnrlns submetiam o accordo
SO* respectivos governo*.

O communicado fornecido em
,. . ¦ seguida A conclusão da reuniãoKm 

ftlgun-l olruu.0.1 _aguurda.se desta manhã, que durou bora a
mala ,tendo sido Iniciadas As II
horas. <! dos mais breves o ape-
nu. dlt:

"Aa negoclaçiles navaes brttnn-
nica, ftancc/A e Italiana comple-
Inram sua tarefa o asiljrn.iraiii
Uin accordo que serA aubmattiilo
aos seus respectivos -sovemos.'

d'Oi's.*iy como "uma pequena dif
fleuldade uu redacção final do
texto".

Polo plano ora sujeito A appro-
vaçío de paris, Roma a Londres
a Italla patrulhara toda a sua

Is du Afl-ica Incluindo a costa I.
Iilcu e o in:tr em torno da Ssr.
dciiha. u principio da escolha das
zonas de patrulhamento foi o de
(¦onre-ier n cada nação uma Área
onde maiores suo os seus interes-
ses.

com anciedade a reacção que che-
aará da Italla sobre a questão
de voluntários em luta na guerra

t civil. .\ uplnlão predominante é
; dc que se apresenta a primeira

i promover conversações qua visem
• o cslabelealmcnto de um "modii"»

SOMBRAS

Xão sei porque, vendo es sombras
ttnt arvore» na alameda,
torilio a Imprestio que te velo
com. o teu klmono de seda...

Harold Daltro
'¦¦Am. Sé'9 espirito 4 creador.

BD. KERRIOT — i'orolei
*'aujourd'hul. -*-
O menu de hoje

ALMOÇO

fet» LtUltl
Crrm. St lot.itlt
Slffiithirri

PtIXI» LO Ul A

Odnh'1 um r*ln ai M-nitnt. min.l*
r.: pni.i muni ei-irnti. aselt*. tAint',
i**»«r.*i>, «IvU > pl-nnt_ do rtloo. D.lti

min í-retre. abif. tvm . ro-u-IU .
a.l»o cmlíh.r «im |viii«> f-.r>. Tm m.
(oM. ie»in a cine di. espinha, e rc*
M-t*.

Pn-ar. nm enm. d. toxitr. com. di
IW.IU ugulste:

r«ci ara v.rCc d. haUtu. Arrume ca*
tio « par*. **m um pri te, pnobn no r.n*
tr. o r»lic c rtcltc pur cluia o treru*
d. teai.Ui.

CBCHt DL- TOMATES
f"

lNinhi «m un. rn.iroli umi colher
d. le-M rl. tn._l»lg.. dan» n.lli nci
atto • eboli plcidlnlii. Juntu baihinte
tamaUl . utn galho de cheiro.

Ceilnbc r*»r_, Junl* b*m . .gua nuo
f!.-ou do peln, id-tlolno. uma colher de
topi As nitiM if tom4tci.

Pi»» dcpoli tudo ror twiflri c ro-
r "-rn wm um p«uco d. t.rlnha d. arror.
•Inibi un pouco d« camirAei, coilobe oi
»m -ouço seita molho o nn. • pti»*?.

Kir.Ri'*_.ti:i;a"

Teme uli elim tuti*n em sere,
Jur.t. hIi celhirei dc atiUM. o a rai-

Va 4. ura Um.lo.
Ur. an fo.o <m banho liaria eji

torau forradj d. caram.Uo.
rr*i»r» om CrfSI*) dl malícia dl ie*

culits forrei:
Pecha nulo litro de lolt/i im umi pi*

nella, Junta tro t.mmai, a.nr.r a coi*
t., nma colh.r cheli d. nialmiu, um.i
nítida de ul. Quando retirar do foco
,'unU nm colher di c.Mscla dc lunnl*
lha.

1'rrpar. rm, compila de imeln (reta
Jnat* ua peil.itn di c.nrlla 1 nl.lj ou

um calle. de rlnho do Torto.
I)*j<nfor-rae e piiOlm de clnrai «m u-n

pr«t-*» r-Moo'Jo, io rvlor jynh* o cr#me
•ve malttni c rtne tudo com a vompou.

'ANTAS

r*>vn. ftoe cow tYrm-i
*Yc4finhi* emn ccmor&n
TrOttfiithQs •;•** Omüo

COCTB TLOK CO)I CBE.IB

Codhba naa cour. (lor em aina . nl.
Sepir. o. rimlafaoi, arrume num prato

Ou* "d ao forno uma camada de cotiri
flor. polrllh. o*u ipiilja raladu, cubra
com farinha d. ro». (uma ami, mui*
tA floi. noramvuU co.ir« flor o i->>r tlm
Kiu. com o creme H.iitnt.: p4nhi'«ii
um. c«.,*.rol. melo litro d. leite, lunt,
amt colbfr 4t c-ím úo matusit ai* trtt
["¦«a au. -sibrar-m do ale.o-o (barri*
turri), nl, plmcnu o uma coliicr de
mantil.a,

Enxotai nm iwk-o oorím. nin mull-.
cabra a oure flor, p**>li Uh*. com bl»*
tante *•.»';•' . toat. um pouco,

:US8I.\BA8 COU CAlUnOES

Ootlahe iM iriimui de ¦.¦aniarõo ¦ ¦..*.*
Iodei oi i«r.*yru, (iKolha i'i:r.jn>n
grande.), prepare a wtulnt. niSlMi ali*
turo eai um coro dc lclu* fcrildi, com
nma colher d. chi di uaatelja o ul,
uma colher de farinha d. trigo. Toilr
Uai pouco d. eiboli plcadlnha o cheiro
ca oanteln . oliture a cita «im.

Earolra abi nm canurSo do cada rei
aa betidlnho. di maiia. TaiM «m oro
Utldo « firlnba de ronca o frite.

TROCSINUAS I'iE OVOS

Tiu. por (veselri 10 .«Mus « ai
10 elim (Liai. .luot. uni. >.lber de ei<
vtv.i'l.% fie lv(i;i :tu. 1'r.tmr* u.iui -.¦«Hi
rtl< eom «t^O -.riRimo *i*- atinicar - um
¦'**"•¦> d'isi)4. VI deitando ii» •-•¦l.itrei
tt ítmmi, m.tii caldi «a eb.ll_io; m*

Soli a preildtncia do dr. Heuoii rju-
U l.mu. rrali*ri»u--«r. ,i rcuiiu-i iciiuiul
deita tocltitaiié ¦¦.í-fiitifit.-a, em que o
dr. remando Ba.toi, r.« (liem. "iilu-
•lo". ápreienioii fnUretfánle apreciação
littiirla. ii .Ir. Hernirdo Aiaunipçio,
.ob a tplirapl» "Ouna e poiio", ex*
P»ndeu conildera-Sti uu icntido dc de*
mon.lr.ir *i'iç o boii":» lem em il todo
o poder reiltt-tdor «iai clrctímitancíai »le
aua vids, que tornari decadente ou
prospera,, tri.te oi: ale.ie, >e;und'i »ua
COnducta r hom rtnpreto des>a prfpríe*
dade. Ü dr. IVdro Masalhüei je« o
relaluriu _lx campanha ptõ-4*otiftruci.áo
d» nou itíe e hoipltal, O dr. lier.on
Paula Lima cm "O boniein no ,upet*
mental timo !*« fei a deicripç..-. macro*
analnmtra Ho tér liumauo, itto é a apre*
eiat;io di. multiplat theoria. que caiu*
dam a eonitltuíçlò do homem de^de re*
ntuta antigüidade até ái nui_ recentes
conquútj» da acifiKu nene "rrer.**,
comparando*as entio com o*, eniiiu-
mentos do supermeiitalitmo.,

Conferência»

regreaso a Uerlim
Xesso ínterim, circula a noticia

de a»e n. imprensa nliemã lerla
recebido InstrucçiSci no sentido de
manter uma roí*'-, reserva em aa»
aumptoi ligados ft egreja.

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO

AMORTIZAÇÃO

DE SETEMBRO
tlf.li.iiu-.r. hnn»

tem, em prearnen
¦ln fl.cul do a1'-
irriiii. o .iirielo
de runorllrnifie*.
de (lln)"» rlr.fn
( iimimnhl.. frndn
.ido norteada, a.
¦eanlntea nl to

combina.Sr.i

M W 0

Aisanhi, em reunilo plena di di*
i" luiw e do coniclho director dl ão>
cledade Braiilrira di Economia Politi-
Cl, o vkepreildente. dr. Mario de An,
dride Kamoi, lar» a leitura de um teu
eiludo lobre "O Banco Central de
Emii.So e ai Leii Acceiiorlii". Eih
conferência, que «era" publlci, teri bj.r
no tal:.*, dc conferência! da Bolaa, dei
ti cidade, .. praw 15 de Novembro nu*
mero 20, i, 9 hoiai da noite,

P. E. IV. Chb
O Rraiil, por iniciativa da lliocll'

(ÜO de «crlptorM e jormliitai do V.
E. N, Cluh, vae ler um repreicntanie
HO ipiadro do. iodei bonorarioa do I'.
K. w, Club Internacional, com »éde em
l.ondrei. IV o primeiro pilz lul.imeri*••nu ao nual è concedida em dlltln**Io,
Nono letire.rntant. teri o conde de
Ailonto Crlio, Entre oi iodo. hono*
rarleo (imr.m: MaeterlinoV. Beli-ie.i
Sanln Cano, Columbla; Paul Vali1-..
Trin-a; Nexo, Dinamarca; Romain R«l*
land, Siií.ii; Haptmann « Tlionua
Mann, Allemanha; 1_|orr, índia; B.
Crrce, Ita.lia; Knul Hanium. Xorueja:
l.ope» de Mendonça e Etiftnio da faa-
tro, Portugal; Arnrin, Heipanha; Sei'
ma l.aiierliii', Succltl Sinclar I.-ni*.
Eitados Unido», e oulroí, O pfoitlino• anlar do P. F*. N. leri no dia 11
de outubro, no Ca.ino Atlântico,

Semana da Creança

Fluminense

O Depirta-iento de Edueiclo do Ei*
lado, como j_ tivemoi emejo de noti*
ciar, e.ti elaboiando um pro(rammi a
•er executado i!'irante a "Senuna da
Creanca Munilnenie", -ue teri lojir de
fal* deite mei. Deue pro.ramma,
¦luc teri a collalioracão d<*i Ueparta*
raenloi de r.itatiitica . Publicidade t
í.ii.e Publica, ronitam confetenclai
ilravrt do microphone da V. R. D. 8,
durante a t-animlilio dl "A Voi do
Ktudo do Rio pira o Brasil", projee*
ciei cinenuto-traphicaa nai prscai pu>
blica. cnm pale.lrai educatlvai, len.ei
¦le cinema eraluitai para .1 creanca. uo.
cinemii de Victheroy, ete, A inlenni-
tilde di (mtallacio da "Semana" teri
lecar nn dil 9, no iili-i do L>xeu de
Humanidade* e mri presidida pelo _o*
vernador do Eatado.

iSatalicio»

O' -io'imlo',", di- litu
. (j o ' ' O n t r m p I n cl t

RUA I." DE MAR.O, 6-2."
1 [i i I i . i O U O I' A (,. o

Botufogo F.C.
ti"'-.'-.')

0 projranima que. .. dirrcijSo «c<i:«l do
notato-;o V, Club orffanUoH para o cor*
rentt será itilciado doininfo próximo
con um e.inectaculo de variedadei de
pairo dedicado aoi filtiot e parente* me*
nores doi aliciado-* do Rrrmio da ave*
nida Wenceilin Ilrar. Sua majeilade
liitú, o -uerido cômico das creançai,
farl, durante a frita, profuia dt.trii.ui*
Cão de balai c bonbom.

Centro Dom Vital

D. Martliiho Micbler, O.S.B., len-
te ilc Tlieolu.ia do Ihillluto Cattiòltco
le Eüudoi Sunrrlorea, realiiai.i lioje,

no Centro |). \ it.,1. a 'tia nnnuiiolaila
conferência «obre "Theolojla da ejreja
e politica". Ii*ia conferência terá lu.ar
iu .-'dc do Centro, -i praça 15 dc No*
veu "no ii. 101. tobrado, ,¦ i.íü horas'«•-Ít. pcdtnda ,3!:iti:!^ í*-::_c; !¦;;«:;
loi ic inlert.icni pelu aiiunipto'.

Correio Literário
"R1Í4 dn Slrlrl" £ e* nome •i-i r.ovo

ror-an.-c de Amindo Poniei, Nei/e li*
vro, voliamoi a enconlr4r o r-òminçli-
ta r*.e: "li r-jrninlijs", tom todas a»
qualldadèi que fícéram de neu prime!»
ru livro um rim ii;cc!»'oj ji te.iitra*
dis pela literatura de fic-io entre nós.¦í¦ _¦;_¦ rt*•.. concretizado tia uiuiiiuildade
com que critica e publico i» reuniram
para reconh*cer o» inerltoi deua puhü-
caçio d«i efcriptor «eicípatm, ruccef.o
auuniemado com a distineção iue ilie
cunccdcu a Sociedade l:eli|>|ie dc 011*
veira, premiando... Todi. ai qualldai'' .* ¦;¦ ¦'¦: 'ii.-ti.i :.i* pelo autur rt:;: "Os
Corumbá»", voltam a "- encontradas
pelo leitor cm "Km do --iiiri", Alll es*
t.i r]f, novo o narrador lntereiiãttte, o
fixador de caraclerci, o pintor de am*
biênio, o çre.idur «ie enredo*, humanoi.
o coiittructor «le dialogo, tugpeitívoi na
ma força dc naturalidade, S6 racimo
reunindo todas ctta.-- tfuilldadca p.dcria

Fu «nno- boje a eenhorita Odette
dc Carvalbo r Scuia, e.nsul de cairei*
ra c!o Ministério das Relac.es Exterio*
res, rervlndo actualmente come iccrcli*
ria particular do ministro da .unlca.
Culta e Ulcnloia, a lenhoiiu Cirva*
llio e Sotira, qu« c tambem collabotado*
ra deua iniba, trm pie.tado lervicos re*
levante, ao paiz, quer no Itamaratq.
onde crecu a Scccão de Estudos e In*
veitiiic.il, (..er no estran.eiio, onde
serviu junto i Liga das lYaçócs, na Re*
partiçio Intirnaclonal do Trabalho, na
Conferência do Desarmamento, n. Con*
ferencla da Paclfica-ào do Chaco e na
Conferência l*in*Americini de Buinos
Aires. Grandemente estimada na locli*
dade carioca e r.o caUneie do ministro
Macedo Soares, onde serve, a .nnlrer*
.ariante teri ensejo de receber as tua*
ni'e,iar,i"M de apre-o de aue ae ia-
merecedrra.

—* Tianscorr.ii hontem a data nilall*
(ia dn no.jo colleca de Imprensa ler*
liando Nunes Pereira, bacharelando em
1'iteiio - funccionarlo do Instituto de
Prf.vldeneta*

Tran.corr.ti, bontem, a data na*
tallcia dn .r. Antonlo Alves do Xiicl*
mento. do commercio deita capital, que
recebeu por ri» motivo, do* teu* liinu*
nitroi antico. c colle.ai, muitos cum*
prinúntoí,

Fa» annos hojt a senhorita S>l*
via Fernande] Mascarrnhas, filha da
viuva (iabriel Martin. Femandea Mis*
carenhas. A joven annlversariante. -ue
c altimna do Instituto Brasileiro de Con*
tahilidade, offereeeri it suai aiuicai.
cm sua residência, uma fura intima.

Completou, hontem, mali um inni*
verrarlo. a dr, Edgard Ribas Carudro,
que desempenha o cargo de juix penai"i!i"it'j:o da l« vara federal desta ca*
pitai. O anniversirlante, que durante
multo. anno. foi advogado r.os súdito*
tiu» do Rio, i possuidor de un vaitn
circulo de rel.cks, motivo pelo qual
esteve, hontem, repleta de amigos a sua
residência, O casal Ribai Carneiro dei-
ferie em amabilldades _« pe.sois de
•una ainliades, que ali foram abraçar e
desejar felicidade, ao anniversarlantr.
Alpuits jornalistas que trabalham uo ('•
ro penal lambem levaram o seu abraço
no dr. Ribas Carneiro.
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CoMienorando a partida de
Riis.ionar.3s salesianos

Turim, 30 fAssoclate Press) —
fí. K, o Cardeal Kossntl, Arceblí»
p«j de Turim, .-otiviilou n todas ns
autoridades clvl* e rellclosa» pa-
ra as eerlmoiiliis que nerilu reall»
zndas lia l..i..|ll'ii do Nossa Se-
nhora Auxiliadora, neMtn capitai,
eommemorundo a partida de "íOu
mlislonarloi aaleslanoa, padi-e< c
Irmãs de earldiuie da urdem de
So JoSo B'iseo.

Os referidos mlulonarloa par-
tlrüo dentro em pouco pnra a Ar-
aentlna, terra do f"so. Japão,
niyrnaf Belím, e outros liifrares.

'inc sniboa os Roveruos, tanto o
•le Londrea nomo o de rarls estão
ileiernilmidue a abrirem as fron*
lelras na Heipanlia governista
easo oa voluntários Itnlinnos não
ncjnm retirados do exercito fran-
rjuUUt.

Sobra esto assumpto commu»
nleani do Oonébra uuc um mem-
bro du sub*coniltí da Assembléa
du Sociedade dns Xa.ftes que es-
t.i redlslndo uma réaõluc&o em
toriio dn* accusaçSea do Valencla
eoUi-e .*( Intervenção da Itaii» «
da Allemanha na guerra civil dã
l.etpanlia, acal>« ile revelar uue o
mesmo iub*eomll8 «.•liopou a ae-
sulnle deliberação: a de que .e
deve nproscntnr ao governo ita-
llano ii seguinte alternativa -- a
retirada dns voluntários Italianos
do território hespanhol ou a aber-
tura da fronteira franrn.hespa-
nhnln para n livre entrada de ar-
mas e homens para os exércitos
do governo de Valencla. Ks_a re-
solução do sub-comlté foi obtida
depois de um debata que se pro-
longou por mais da tres horas e
no qual vurlos dos representantes
expenderam os seus pontos da
vista nom sempre concordes.

.v divisão rniNeir..!.. da vi-
OILAXC-A A EXERCER

Parlt, 30 (United 1're-s) — Se*
pnnrto InformacSes fidedignas, o
accordo naval assignado entra a
França, a Inglaterra a a Itália,
dlspíie (lim a frota franceita terA
a ¦•eu cargo o patrulhamento da*
águas em torno da Corsega e das
Baleares: u frota britannica fl-
cará eurarregada de patrulhar ns
costas hespanholas e, finalmente,
a Italiana se incumbir! de vigiar
os mares em volta da Sardenba c
da Sicilia. com excepção do* pon-
los eni que ns aguna terrltorlaes
-t.i JUiü.i re <tÍ"j->l-'AÍlii>-.iii tiu ¦» i,i
de navegação franco-brltannica.

A ilrea de patrulhamento desti-
nada ft Italla abrange vários ml-
lha res de milhas de extensão,
sendo quasl egual A que caberft
aos franceses. Ao que se depre»
liendc, o accordo lol baseado fun-
•lamenliilmente nas poslçües geo-
graphlcas dos países, naa Unhas
de eommunicação de cada poten-
ela .* no principio de egualdade
de dircltus, deveres a reeponsabl»
lidade*.

Ci necordo está sujeito á appro-
vação dos tres governos partlct-
panlr*. como simples formallda-
de. não tendo ainda aldo publico.-
do o respectivo texto.

As trea potência* contratantes
procederão, agora, & formalidade
de approvar o accordo que vem
do ser firmado pelos seus repre-
sentantes. Os outros sete signa-
tarlos dp accordo de .Nyon vão
ser Informados do accordo hoje
ultimado, o que foi feito da con-
formldade com o paragrapho ter-
celro. artigo quarto do pacto do
.Vyon, que permittiu a redistribui-
ção dns -tonas destinadas a patl-u-

antisoi c conccitu.doi contabillslas ilr. | lhamento pela França a pela Ori
,-'_,*-f, f- "lic. -0,,'r"', ¦•«»»!il° Ku* I Hretanhn. no ,nso "de se offere.âíst^tf oitr^c/r. T«_*!É&_\ ri1 ,'r "• *•
los Kimhanit Rullm, í„„. .,.„•..„ig do ¦*" eatlpulação lol Incluída no ac-
Banco (ii Brasil: Jornr Kunhaidt li..*l '.'r',''!u '•'' NjfOlli na expectativa da

¦.uo não havia noticias da sorto
que teve a mis-ião cathollca de
Shlen-Sliln, onde se encontravam
20 estrangeiros e s.naa chinezes
convertidos uo catholici^mo.

O iIAI-XO E OS EaTADOS UXT*
UOS NUM I.IPAS8E Dll-LO*

SI ATI CO

Wasftfrtpton, :io — (Aiíoclated
Preu») — O Japão e os Krtados
Cnldos chegaram a um "Impas-
se" diplomático nn questão du
responsabilidade peloa ilaninr.-.
cnuiinilos d pioprlediide amerlc-i-
ua e a cidadãos umericanori, nu
China,

A resposta do Japão ao ctiergl-
co protesto de advertência lança-
do pelo governo norte-americano

Contava-se que o pacto piirtüssa ! procura eximir aqucllo Império
ser assignado liontem. mas devi- H" Qualquer responsabilidade e,
do aos obstáculos surgidos no u|-1«lontlp a entender que vn. prose-
tiniu minuto, os delegados viram-'?!1'1' ¦¦"_•* ataque* aoreos n Nau-

de. Ribeiro. Charle. C. Rlcbardiòu, dr.
Frederico R. Rarala, Otto Spithilcr e
ür. Cario» C>ri||o Jun tor.

Procedente do .."re*, ameris-tnit
hontem. ir 4 hr*ras da tarde, nu Aero*
porto Sinl*-! Humont. o hydroaviio da
linha cearenie ria Panair do llrasil,
irai.mdo o> legulntei pa-saçeiroí paiao Rio d» Janeiio: de Maceió, Alfredo de
Slava; de Aracajti, dr, Augusto Ribei*
rn Clrvallio; e da cidade d<> Salvador,
sra. Lliulieth do El|.rllo Santo, Ade*
I. do Kipirito Santo, dr. Iruark Car*
valho do Amatal c Carlos Laino Ju*
nior.

Com desdito aos portos do norte,
ate" líTtaleia, parti hoje, ái 6 horas
d. manlii, do Aeroporto Santos Dumont,
o hvdrn-aviio da linha cearenie da Pa*
nair, condutindo oi ic_uintea> pissiiet.
ros: para . cidade do Salvador, depu*
ta_6 MtiiMi .\.,i!., ,,.,_ .ti..!., l.a.i
L, Symes: para o RecKr, dr, Walfri*
do Carneiro I_rio e (,'arloi dos Ssntos
Costa; « para Fortaleia, Metun Alen*
car e ira. Maria (ntiotnar Alencar.

Seiuiu paia Slo Paulo, com dei*
tino ao Rio t,rande do Sul, cm cuia
capital i estabelecido, o sr. Nadir Sil*
veira, irmSo fl**» coronel Otto l>Ío ria
Silveira, commandante do 27« batalbío
Jg e.iça !->r«.

-*©-
Enfermos

Continua cm tratamento, no lloipi*
tal Allemlo, o profruor Maurii. San*
tm, cujo estado de saude ainda inspira
sérios cuidados. Neilai ultimai vinte
e quairo horai, o enfermo tem capar.'
ineiuando alguma, melhorai, o ipic está
fortalecendo a ciperan-a dai seus ms-
dicos de conseguir, em breve, o aeu
completo lesiabelccintento.

Fallecimentos

Falleceu homem, em sua r».idencia á
rua Vicente de Soma n. 14, llotafojo,
d. Bmina Imiii1i.iidi Kolim, oposa do

,t*.iio tle Moura l.olim. utn doa niai»

Knv Íi5'ira ettltnàdi ntM nícloi ilt*t,,ír*
tivos; de ,1. Helena li..!tm Kulnl*. pro*
tet.^rs ivjui-.iiiii r e*t**na tio engenhe!'
io IPrinctuo Navier Ktilnjc, docente »!a
F.cí-Ií l'.tIittr!.T.!•-. ii* Unlverilflo<te rio
Kio de Janeiro; de d. l.eda Kolim (litl*
rrar-.-*-», ciipoia do -tr, ,ít.c 1*_ieirn t'!ui*
marle,, funecionario 5ó Dip.lrtamtnlo
cio» Correio» t Teleiírapl^j.: e d;i -"•nho-
rita Sylvia Kunharut Rollni, otnaitteutó
de rio-Ha tocledade. A ei.tru-M, jhíIpí (
leúi predicadoi, pc.«»u.a unt hrz» cir*
culo dc reU(dea cm nona íõctedadt, O
enterrjiuruto trr.i to;^r hojei i"*" <.'rn.í*
te rto de íjSo Ji/. • ItipUfta, utudo o t>-
retro *íe -itia rc.iriencia, -*í riia Vicente
de Soma n. 14. ái 4 Imra» da taid-,

— Xa cidade dó Porto, onde *>e en«
centrara, aiaha dr fallecer o »r. Al*
bino dr OIÍi?i*a Mesqillla, chefe da (••
ma dela capital Albino M**»iqiii'a A (.

Itália vir a acceitar a participa
ção no patrulhamonlo.

Secundo se depreher.de, a ita-
Ila '.-onedeu o patrulhamento dos
mares da Corsega e das Baleares
A esquadra franceza, o das costas
hespanholas nos britannico», cm
troca dna zonas da Sardeulia e da
Sicilia: O patrulhamento italiano,
entretanto, cessara, sempre que
n.« itciins terrltorlaes italiana* se
npproxlmnrem muito das rotas
marítimas transversaes das nn-
vegaçCea da França e da Grã
Bretanha, permittindo assim quo
esta nação tenha o controle das
prlnclpaes linha* entre Gibraltar
e o canal de Suez e a França o

Fia p.' de d. Odette Mcioulja Prado, i controlo do caminho para Tunis,
iosadoar. Arlhiir Abreu 1'rado, func* | Os CranOCUtea tnoatram-se satlsfel-

tos com o facto de terem ficado

Noivados

eionario da Impectorla de Águas c E
gotos.

-- Xo Sinatorto ttoufog". <!<•. onde
lioje h 5 fiora*. lairâ o enterro paçs
o cetrj.iterto de S.\o rnncÍKo Xlfitti
íallcceu hontem o ar. Kranciioo Alvta
Mactiado, antigo timcciunatio do Lloyd
Brasileiro, que delira viuva a Ma, Ma*
ria Julla llr.,ii'l.i*, Machado.

— Füllfccit bo.ite:». d. Enirsw Km-
nhardt Rolim. e-ipoM du tr. Julio ¦>
Moura Rolim. Seu icpultamento será
feito hoje ru cemitério de Sao Jmío
llaptiita, saindo o feretro da rua VI*
cente de Sou.-a n, 14, ái 10 buras da
man':'..

Missas

Contrataram casamento n <r. Domin*
co. Camlllo Motta e a i.nhoriL Crt*-tida Ramos de Oliveira, rr.pectivamen*
le, fllll.i do capitão Camillo Motta e
d. farmelia I.aeortc Motta. r do coro*
liei Krrnar.iino Rantor de Oliveira, fa*
eendeiros em Funil, município flumintit-
ie de Cambue***. —3>—
ISascimentos

O lar do sr. .To.quim Honorio Delia*
do e d. Elia Ferreira Delgado «cbate
cm ferias com o nascimento d. um me*
nino que na pia baptlimal receberá o
nome de Affomo Celio,

Viajantes

Precedente de Buenei Aires, com as
cii-.ib, úo costume, chegou hotitetn o
avilj "Guarac*,*", do S>ndicato Condor,
com o.» icgüin.ei paúageiro*! Eurico
Dia-, Alfrêd IV, Scliup., Eul!_o M«-

O peneTa! dlrectíri otfieUei e prtçai
da Avia-jiií Muita., ú:etn celebrar hu*
je, ás IU hou.'. no altar-mór da Can*
deliria, m]sta em .uífratrio da aluía do
ttnciite-aviador Guilherme Huriche «io»
Santoi. A'l mesmas horas e no xcsino
tesiplo ierls ceíebrsdei cíveis, fiiné*
brei mandidoi diacr peio comniandan*
ic e officiaes da Escola de Avitçio Mi*
litar, no altar de W. ¦*. d*>s li.t.,,
e pelo dcparlainento de .ivióes da mes*
nta «cola, no altar do S.S. Sacrantentè,

Transcorrendo aminbl, .'. a data
do primeiro annlveriirlo do paiiameitto
dos teutntes aviadores Pedto Aureliano
de Góes Monteiro e Kenato Ce«ar Pe*
reira da Silva, terá reiada ás 9,30 ho*
ras, no altar-mór da egreja de Sio
Francisco de Paula, ndisa cm tuffra*
gio dai alma. dos mesttioa oftici.es,

Ser.ii.lor Pires Rebello — Ús ami*
gos do senador Pires Hehell., em' reio*
siio peto «eu restabelecimento, fario ce*
lebrar mlsia em acs*°u dc gracai, t:o
proxhno dia 7 de outubro, i-- 10 loraí.
no altar-mór da esteja de S. Francis*
co de Paula.

—-Na esreja de SSo Fr.nci-co de
Paula, ii ...O hora. da manhã, sab*

do. _!:i reí.i' * mista por alrnn ue

coni a zona rins Baleara*, qne ora
o principal esconderijo dos navios
piratas,

O ministro dn Marinha da Fran-
ça, sr, César t.nmplnclil, expres-
sando n sua satlsfaçío, declarou
que esse accordo triplica repre-
sentava um passo i frente para
obtenção da paz.

O accordo de hoje constitue um
pronuncio favorável para a se»
sunda conferência das trea po-
tcnclas. para n qual Londres e
Paris convidarão Rom», com o
fim <le negociarem a retirada de
voluntários da Hespanha e a eva-
ciincAo dns Baleares, de Marrocos
e de outras buses hespanholas.

A AL1.BMA.\ITA DISPOSTA A
TOMAR PARTA NAS CON'-

VBR....Ç01-.S

Berlim, _o ftr. p.i — xo» cir»
culos bem Informados declara-se
que a Allemanha mostra-te dls»
po.-t.i a tomar parte nas eonvtr-
Mi1.-1.e3 mediterrâneas, mas aó-
mente no caso em que a nota
franco-brltnnnlca á Italla op.p*
sente bases adequarl.-s .1 essas
conversações.

A Agencia "Oieti.t aua Deut-
chtland", ligada aot circulos do
governo, escreva a esse propõe!»
to: "As tuggest.es contlda_ na
nota franco-brltannica são consl-
deradns em Berlim o em Roma
como Inteiramente impróprias. De
qualquer maneira, prevalece em
Berlim a Imprcss&o de que é pre»
maturo suscitar a questão de aa»
ber se a Allemanha desejará to»
mar parte uas conversações aobre
a situação Iiespanhols, quando
ainda não ha lndlcaçOes sobre se
o pedido serA acceito pela Italla.
Bm todo o cato, __mtnt« â Italla

se na contingência de pedir nova»
Instrucções ao* seus governos.

Hmhora não haja nenhuma
eommunicação definida aobre o*
lermos do pBcto, b* Informnções
¦te fonte* autorizada* lulcantnin
qne o accordo baseia-se numa re-
clproca ,*i/imlsAo de egualdade de
direitos, deverèa e responsahlllda-
des moraes poi* parte das tres po»
tenda* no patrulhamento do Me-
dlterrsneo, afim de proteger o*
vapores mercantes dos atuque»
dos navios piratas

kin. pede no governo dos Kitadoa
l."nldos que coopere com ella pa-
ra assegurar a vlda dos cidadão*-*
norte-americanos e a Integridade
dos navios de guerra etn Nankln.

Cmiuneiiln-sc em geral esse"pedido de cooperação" como
uma renovação do nnterlor pe-
dldo para que os Estados Unido*
ordenem a seus representantes
diplomáticos na capital chlucia o
a seus navios de guerra que ae
retirem para logar mais seguro.

Negando»»» a commentnr esse
Com a ohtençV. da partlclpaçíu 12_I.___.i__0" 

"""e'-'0* 
,*-» 

¦:">1',os"1 -*a
Italiana, a França e a Inglaterra
acreditam ter preservado a esiru-
ctura geral do accordo de .Vyon.
embora tendo feito a Roma subs-
lanclaea concessões. De accordo
com noticias colhidas cm fonte»
bem Informada», os peritos con-
corda ratn numa efcoli-n entre
duas formula» utel*.: dividir «
Mediterrâneo em tona* distlnctas
qu» serão «ntregues í, vigilância
«le end.i polencl». ou effectuar a
vigilância por melo das Ire» es-
quadrar reunida». O accordo ori-
sinal de Nyon dava Ã Italla a
vigilância doj mares Tyrreno e
Adriático, O novo pacto ampliou
osiar •'.¦nas. com excepção em di»
recção d África on a Sardenha,
onde o patrulhamento italiano so
limitara a cem kllometros qua-
drados. concedendo de»»a manei-
ra ft França e A Inglaterra o con-
trOle da* prlnclpaes rotas mari-
tlmas entre Gibraltar e o canal
do Suez. Soube-se que o pacto es-
tlpula egualmente responsabllldii-
des respectivas de francezes, In-
glozes e britannicos no patrulha-
mento pelaa anna esquadras, con-
ira oa submarinos piratas, os na-
vio» de sunerflil» » o*, neropla-
nos.

Segundo rumoro* que circula-
vam liontem i noite, o governo
ru*»o procura oppõr obstáculos A
assignatura do accordo. Insistindo
que, ao Inví-s de dlvldll-o em *ío-
nn*. o Mediterrâneo fosie pairu-
lhado pela* esquadra* em con-
Junto. A delegação lngle*», ao
que se sabe. recebera InslrucçOe*
no sentido de se opp.r a taes ma-
nobras. que podiam perturbar as
negoclaçfie*. FVanceze* o britan-
nlco» mostravam-se anclosos por
chegar a um accordo que seria o
prelúdio da* conversações quo se-
rilo brevemente realizadas cm Ro-
ma para a cvacuçno doa volunta-
rica estrangeiro* quo combatem
na Hespanha, bem como peln eva-
cuação, pelos Italianos, das Balea-
res, do Marrocos e de outras im-
portanto» bases hespanholas.

NUNCA PENSOU QUE SEU
CLUB E 0 INTERNACIONAL
ABANDONASSEM A C. B. B.

Luis Carvalbo chegou a Porto
Alegre e faz declarações

Porlo Alegre, 30 (A. N.) —
Lula Carvalho, o popular centro
ntacant* gancho, antigo defensor
do Grêmio Koothull Porto Ale-
grense, catil de novo em Porto
Alegre. -'Iii maestro'' regressou
ha dias di-ssu capital onde passou .,..,,..,.  ... ,,.,„., ,,„„ ,„.tres unno». De uma •níwiítojpí^

ponua. o sr. Cordell Hull, secre-
tarlo de Estado, disse aos Jorna-
llstns que a nota americana de
protesto e a nota Japoneza de
resposta são documento» que fa-
Iam por si mesmos, sem necessi-
dade de conimenlarlos.

Tudo Indica que aa altas e»phe-
rns do Departamento de Kítado
entendem que a desejada "eoopc-
ração" a que »e refere* o Japão,
não poderft ser sequer promcttl-
da, »e (¦ que ella significa, como
geralmente se Interpreta, a rctl-
rada, mesmo que temporária, do
embaixador d em Nankln e das
duas L-nnhonelraa ancoradns ao
In r.u daquella capital, no rio
Vangtze.

ús pontos de vista de Washln-
gton a de Tokio, acham-se por-
tanto, inteiramente em oppoalção
um no outro, o nada Indica que
os critérios adoptado* possam ser
facilmente ajustados por via di-
plomutica.
BOycOTT A'8 MERCADORIAS

JAPONEZAS

I.onrfivs, 30 (Associated Pre*R)
— A campanha de boyvottagciii
qíio os ti-anaim.-t.-iK estilo Invalido
avunlu contra as mercadorias Ja-
policzas, fez com que so tornas-
«em mais forte* o» grito» de "Não
comprem produetos Japonezes"
quo agora são ouvidos cm tudo o
pnlz.

Embora os "leaders" do movi-
inrurlo admitiam apenaa uma pe-
quena esperança sobre o apoio dn
governo no seu programma de
"boyi.ott", todo» elles são unani»
mes em nfflrmnr a sua confiança
no alastramento desse movimento
a outros palzes.

O Conselho Nacional Trabalhle-
ta. quo Iniciou o "hoycott", an»
nunclou hoje ter reccbMo um
grande numero do respoJtns A
sua proposta pnra a rcnllnição
de mectlngs em toda a Inglaterra
durante o "week end", como um
protesto contra o boinlmrdclo ef-
fecluado pelos Japonezes contra
a* populações civis chinezas.

O BOMBARDEIO DB NANK1N

7oA*(o, 30 (Domei) — A'_".rca dn/_
notai apresentadas p»;lo governo
dos Estados Unidos, Franca e ln-
glaterra no Japão relativamente no
bombardeio do Nanklm, o governo
Jiipune/. respondeu nos mctinos no
segulnla teor: "Acoüáo.iido o reco-
bim.nio da nota dirigida uo gover-
no Jnponez cm data dc 22 du cor-
rente. c»te governo faz «ciente quo
Nankln constitue no. eslialogla
chlneza. um centro poderoso "otno
nenhum outro. Em vlata dlno o
governo Japonez foi obrigado a
bombardear os estabelecimentos
militares dessa cidade afim do ai-.

bontem concedida a nm matutino
por Luiz dc Carvalho, cxtrahi-
mos, o seguinte:

"A pacificação no Rio serviu
unicamente pnra fornecer assum-
pio nos Jornnea que usam man-
clicte.., cm typo graudo. Os club*-
lransformaram-«e num verdadel-
io "caça-ulkela", com o» ttiçs"Jogos dc iiaz". Determinados
quadro» tem Jogado duna o att"
tres vezes por semana, purumeii-
le para effelto ria relida, A con-
seqüência disso 6 que os quadros
enfio esgotados physlcnmenlo c
moralmente, necessitando todos
um longo período de repou-
so. A srísão no fool-ball porto
alegrem* não mereceu a appro-
vação de Luiz de Carvalho, que
sobre ella assim se expressa:

"Nunca imaginei que o meu
club c o Internacional abandonas-
sem a C, B. D. dados os favores
que JA mereceram da entidade
¦•onfedcrnda, para Ingressar, nüo
sei por que Interesses, numa llgn
que praticamente não mais exis-
te. Tnl e continuo contrario A
salda do Grêmio da O, B. D.'1

Então, pergunta, o repórter, vo-
ci, pretendo nâo Jogar mais, des-
gOBtO como está? —¦ "Ainda nio
tal. Ando pensando em não Jogar
mais. Entretanto, talveu resolva

rc*. O governo Japoneü nãu visa
senão destruir os focos militares
c de maneira alguma tem em mi-
ra ns não combatentes, ü governo
Japonez respeita as vidas, os bens
c os Interesses dos estrangeiro».
O aviso prévio qne o governo já-
ponez expediu visando afaslar iii)
locnl dos acontecimentos oi slibtll-
tos e os nnvlos estrangeiros do-
moiistiu a Intenção do Jnpúo de
evitai* (anto qnnnlo possível qtmes
intor damnos A» populações civis.
Ncsi.-is circunstancias o governo
Japonez appella pnra a coopera-
ção do «"-u soverno no sentido de
persuadir os seus subdltos que
rnlâlé. se fim que se afastem dos
locaes perigosos.

Tol.-io, 30 (Domei) — segundo
Informações seguras, Nanklm, que
* apontada pela Liga das Naç&ts
como uma cidade aberta, estft de-
tendida por numerosos canhões
nntl-aercoa de fabricação Ingleza e
soviética. Numerosos officlaes so-
vlctlcoa ealâo A testa do comman»
do da praça. O marechal Bluecher
em combinação com o addido ml-
llt.-ir russo na China oecupa o
commando da derem militar da
Nanklm. As munições estão sen.»
do importadas em grande c»calu
dn Ruisíh.

om contrario, dependendo ,-ilnda | 
":

aa eu ter tempo pura Iniciar o
trenamente necessário

«_, Co-iítáo*,. üli**ir. d;: Saatos^, _. 
-.L-tuPíle d.cidli' at a-i çon"ci-:a» iiccm.

Um congresso Pan-Americano
de viajantes commerciaes
Hkdiioí Xire», 30 (U, P.) — O

ti Kranclsoo das Dores Uoncí'*-
ves, secretario do Cojijcvt-isso Pan-
Americano de Viajantes Commer»
claes, fea as seguintes dei-laraçõ..
«os represntants da Imprrita:

— A* rsoluçSos approvadas polo
Cougre»6o denotam ««pirito de
utilidade social que ulu-_p?.ssa aa
fronteiras dos nosèos intíretíaí
c»pcclflcos* Tenho eaiicranç-s,
censequentemento, que os pojerei
públicos dos palzes americanos
ao* quaes apreientaramo» as vc»
soluções do Congrciso, saibam
conceder-lhes a íllençSo qut nu-

os n-rrEREàsEa bkiia.n.mcos
Londres, 30 fAssoeiated Press)

— A nota que o governo Inglez
enviou ao governo de Burgos, *
portadora de todos os pontos de
vl?ta da Grã. Bretanha relativa»
menie ao» -eus Interesses com-
mcrclaes com a Hespanha nacio-
nallsla. Segundo se acredita, a
notu do foreign Office ventila to-
dot os aspectos da questão, Inclu-
slvc a posição dos representantes
commerclaes inglezes em terrlto-
rio collocado sob a Jurisdlcçâo do
Ganerallssimo Franco, bem como,
trata do» grandes interesses brl»
tannleoa nas minas de cobre dc
Rio Tinto, o nas de ferro c ml-

A BOLÍVIA CONCORDA
La Pae, 30 (U. P.) — A Boii-

via concordou com o reforço do
i'v_.uU*nictno dc eontnjt RC Chato.

j BM 1'TI.MIXANTH MARCHA
NA PRBNTH ORIENTAL

DE A.-HTKIAS

fronteira franco hetrinhola, 30
(Hnrrlson Lároclio, da "Uniti"l

Press") — Contlnunndo o teu t'H»

hnlimnte avnn-jo iniciado hontem,
l:u torçn» nncloiialiftna, quo "i"-*

Inun nn frento orloíitnl tia Astu»

| rins. attingiram hoje na llniia» '"•
1 ii itlflcnçfics, que »» legnll.-lns erl»
Igliam na r.unii montanhosa, a"

(longo do tio Sollft, (lestliuulas n

I proteger a estrada dc rodagcin
que vné de Rlviidoriella a Cangas

Ido mu-.
Nu manhã de hoje os naclonn»

llMii*. occiiparum Liovloto, no
norte de Monfreneho, n» culllnas
701 i*. 711 c o rico Cabeza do la
Vèga dei Puerto. 

*

Xo flungo direito, uma outra
columna do tropa» de Navarra,
utlingiu nas primeiras horas de
hoje os arredores doa Lagos di
Covadonga. Ate o momento, nt
oporaçôos na fronte occldentnl uti
Ahtnrlns llmliiirnin-*e a fusllarlas
e diiellos de artilheria. sem que >e
registrassem movimentos de tro»
pas.

fornm egualmente coroadas dc
exito n* operações de outros de**-
tncamentos nacionalista», naa re-
dondezaa do Orgada, o» quac» oc-
cuparain Penna de la** Màderas,
Colladò dei Mnrla e n» íloresia»
do 1'lnlKlros de 1,111o.

Em conseqüência do f-u avan-
CD no longo da estrada do rodagem
dn Partia a Cosslllan, as tropas
nacionalistas expulsaram os de*
fensore» legalistas das suas 00»
»li''">cs forilflcuda* de Dueto Vor»
cado, Canipbra e los Negros,

A realstenela arturlana. tornou»
re partícula rmi-nte forte nas im-
medlaçScs de Majorquera, mas o
vli lento bombardeio da artilharia
rebelde, forçou-os a abandonar 08
Hcu» rcduclo».

As tropas nacionalistas que oc-
ctiparnni a região sltuud:i ao sul
de Rivãdc-Clla continuaram lick*
a sua marcha pela margem cs*
i.ucrrin do tio Sella o eetào i*e
concentrando cm torno ile Sniitm-
nc», que representa um ponto de
grande Importância para a* suas
operações futuras, Vma vez que
essa. cidade esteja em poder dc»
mesmos, elles estarão de pus»** de
excellente base dc onda poderão
cffetuar a llgaçío com na colum*
:ms que operam em Erl."." e no ou-
tro Indo ria Sierra Suntlillics,

Emquanto esta* coluninai estão
iiinc.uidt, as posIçAcs governista»
qt.ep rotegem u* margens do rio
..(•II», ns brigados do Navarra quu
operam ao sul da região dc unir,
progrediram hoje cm direcção an
Santuário do Nossa Senhora de
Cnudonga, onde os legalistas es*
l.-o otfcreccndo uma resistência
tenaz.

Durante todo o dia de boje, a
arlnçãu nacionalista, prosegulu
mn lt cl In ndo as posições legalis-
tas desse sector, infllngln-lo con-
sirieravel» perdoa aos seus defen-
sores. Estes, entretanto, nté o
momento nâo recuaram cm Coi a-
donga. O mesmo puric-se dizer
das torças republicanas k-callía-
dns a sudoeste dc Onis, ondo o
terreno é de tal maneira acclden-
tado. que mesmo a aviação não
consegue causai* damno* de vulto
nns posições (lofcinlv**, a tino
ser nos casos. alIAs raro», em quo
»s bombas abortam directamente
dentro dna trincheiras.

Depois «le million dln« dr eo*»».
bate, os niiclonallstas coritegiil-
rani lioje, finalmente, apoderar»
»<! do toda a Sierra Clustaliiarmfn,
mn» e*tn operação lhe* custou
enumies sacrifícios de vidas.

Afim do evitar ainda maiores
perdas, parece que o commando
nacionalista renunciou ao ataqfte
na frenle dc Covadonga, prefcrln»
do Investir nobre o santuário p*:.o
lailo aul, embora a* *una tropas
tenham que percorrer uma voltu
multo grande, para consegull-o

A região de Covadonga é umn
das mula Iluda* de toda a Hespa-
nha. A cidade do mesmo non.e
estft situada no alto dc um des-
flladclro escarpado, que contrasta
plttorcacHincntc com a regiSo ver»
dejante quo *e estende ua bal-
xadu. As montanhas qua flun-
quelam e»so vale chamam-se os
monte» Enol, B' numa dus suai
grotas que so encontra o tumu.o
dn fundador .la dynaatia do As»
lurlaa, Este logar e sagrado pa»
ra on asturliinos, por ter sido o
ponto em que o :eu primeiro rei,
A, Irenie de 30') guerreiros, annl*
qtilllou os Invasores sarrusenos
nc século VIII.

Na frente do I.eon, os naclona-
listas tém ,1 sua frente obstáculos
qtia.-l Intransponíveis porquanto
os montes nessa região sfto com*
plitamcnle despido» de vegctaçà-.i
s não offerecem nenhum abrigo.
No sector de Tarna, a luta prose-
gulu com extrema violência o os
nacionalista* «6 conseguiram ai-
guma»_ vantagens, graças A co-
operação das suas força* de avia-
'.•no. Desde a madrugada os ap*.
patelhoa rebelde» começaram n
bombardear os montes Jioneo e
Carenas, permanecendo no nr du-
r;*.nto varias horas, quando final-
mento conseguiram desalojar o«
Icgnllstns das üitas posições.

Emquanto •¦» nacionalistas con»
seguem Inienslflur a pressão no..-
BU sector, ns yuas operações na
região de PoJareS catão virtual-
mente parallíadiú, o que parec*oonfliniar as noticias de que o
generaj Anuída desistiu da idía
dc Invadir o. região de Aalurlaa
peln estrada ipio Liga Pnjures a
l-oln do Lcun, porquanto o ter.-c-
nu o tão (ilfflcll « accldentndo. quamesmo o exercüo mais decidido
uno consegue transpor as linhas
defensoras, mesmo que a rcsla-
tencia seja tipenus medíocre.

Por esta razão as tropas nacln»
nallatna estão nrocurando apoie-
rai-80 primeiro le toda a zona de
lama e a sua rai/lela de monta-
nlia», para depo!» proseeulr em
direcção a Pola de Lavlatm, ns-
guindo o leiot do rio Nalon.

CHEGAM DEPUTADOS E JDR.
NALISTAS PARA ABERTURA
DAS CORTES E.M VALENCIA

r-iííncií, 30 fAssoeiated Pres«)Contlmium n chegar a esta ci-
dade, alím dc numerosos joriiaíúi»
ia!_ estrangeiros, us vários depu»
UdOa que vim para a sessão Inau-
guiai doa Côii..s, marcada puraamanha, emqu_t..o os vários leu»
dus políticos coiiferenelus cntteei iliuaiiK- horas seguida, sobre o
pregramniit legislutivo.

Toda a attenção estft, natural,
monte, voltada para os poucasdeputados qua pertencem a part!»do» eatranho* aos que constituem
a "1-rente Popular". Esaes po'|.t.**i s, embora nào estejam llgad-s
aos insurrectos, pertencem aos
grupos políticos centraes.

Dos '70 deputados d« que, bocompõem as Cõrtt-s, eleita* em fe*vereiro, estarão presente» apen.M
ISO, sendo as vogas representa-
das não «õ pelo* "-1lreitir-.fi»:" 

co»
mo pelo* "etquerdlstaí" 

aprlslo.
nado* ou executados pelo: in«ur-
netos.

Ignora-se, mesmo em fontes of»
ficlucí qual ícià j. duração rio

período legislativo e quaes os us»
¦lumptos que ';onstltulrão o t!u

prcgiamnia-
ü sr. l-nrgo Caballero. cx-prl-

melro ministro o leader da UnISo
Oirnl dos Trabalhiulore», c o ir.
liudoitb Liopir, (oram -mi.stit ••-

dos na chefia ua delegação sotlii
iinta perante 

¦ie Çôrlcs. Em r*-.i
logiu*. O piilldo dcslgitoti os ..
nhocrt Rn mon Clonzalcz Pena e
Ramon Lamonuda.

Juntnmcnto ffti) o Intcreaie ser
r.-i despertado 

**i--a reulierlura fio
Pnrlainonto, hu tambem conilit •

ir.vel movimenta de attenção oiii
tõrtifi In rcunlãj da comini...:.*i
central da União Geral don Tra»
balhadorcs, egiialmento niurra.;a

paia nmiiiibâ*
Vntio» observadores anteclpim

quc.e»»» reunião áarft louar a n.,.
vas luta* Interna* entro o t>r*
Largo Caballero o seu* nmlgof,
ill um lado, e im) réus oppoeltore»,
de outro. Comtnlssâo Central --

que o constituída pelo* ropreien»
tantes do 20 tinlOes traballilíin"
— deverá, abordar a questão da
expulsão de 14 inlOes, ordenai*
pelo »r. Largo Caballero o k-cs
udeptos na Coniuilxsâo Rxecullva,

cat que acompanham do peno ,t
actuação da 11. G. T. o si:*,s
questões Intcrn*'.?, vem nesse i-.-
cidente umn oceasião asada p.tra
ter posta om r-rova o preatlgli
real de que ainda possa dispor o
nt. Largo CnbaMcro na* podero-
sao organlznçõ.s socialistas s
communlstas do trabalhiamo hos-
panhol.

OS NOVO? CIIEEES DA MINO*
RIA SOCIALISTA DE

VALENCIA
¦mfriií-li-, 30 (U.P.) — A Ageifi

cia Tebii* annuncia que o* ir*.
Ramon Houzalez Pena e Jorí
Prnt foram nomeados Officlal-
mente, chefes da minoria souls-
lista, em substituição aos »r»_
Largo Caballero c Rafael Llop:»,

VICTORIAS DOS LEGALISTA-*

Sladrld, f!0 (Associated Pre.-s)
—• As autoridades militar-*--*, do ge-
verno víni de annunclur vários
suecessos conseguidos pelos Irga-
llstns em diversa* fronte». A
grande roncentração de forças
que o» nacionalista* e»tão faten-
do na frente do centro, tornou*-»
evidente por um outro forto ata-
que levado a effelto contra a*
posições republicanas da* pronl-
mldade* de Cuestn de Ia* ^«r-t!**
oe», na colllna de Agnilln, .«tuii-
da na estrada de Coruna, a nero-
ísle desto capital.

Os Insurrectos avançaram pre*
teg.do» pelo fogo do barragem d*.
ttrlllherln » pelo* tnnk*. com*-
guindo attingir as trincheira* !«-
gnllstas protegido* por cerca» d«i
nrnmn farpado, dc onde foram x3-
pellldos pelo fogo dss nietralh.r»
dora», tendo soffrldo grande»
penliis. No sector de Aragando,
a sudoeste de*ta capital, o» na-
cionalistas lançaram outro for!»
ataque visando apoderar-se dessa
ponto vital da rodovia Madrld»
Valencla,

Dc accordo com o communlca»
do offlcial de hoje, na frente do
Aragão, aa forcas republicanas
que estão fazendo proseja sobra,
o sector de Jaca conseguiram
apoderar-se dn localidade de Sa-
ninanlgo, que constituo não sõ»
mento uma importante fabrica de
munições, como tambem um
grando centro gerador de ener»
gla electrica.

Ts'h fronte, dn. A-turla*'. OE Ttl-
cloiinlirtas realizaram um .*.\ an-.**.
oecupando duas colllna* na» pro-
xlmldftdea de Cuerrls de Jornlca.
Ao sul dessa frente, os lnaurre ¦
cios tentaram romper na linha*
legallstns do passo de San Isldro,
sendo repellidos com a perda d**
400 homens.

Nas outra* frentes nio a» t«-
rlflcaram modiricnções dignas da
nota.
O "JIOTOMAR TRANSBORDOU

SUA CARGA BELLICA
Vera-Crus-íterlco, 30, (A?»Cic.*-

te>l Press) - O» innrltihelros no na«
vio legalista hespanhol "MoiO,
mar" annunciam qua o capllão
do referido barco havia transpor»
tudo, em alto mar, toda a carga
de material bellico quo conduzi»,
para um outro navio, cuja identii
dade não qulzeram informar.
Adcanlam mala que semelhante
medida foi po»ta em pratica afim
de avitnr qun aconteça o que Jft se
registrou con» o "Mar Cantabn-
co", quo foi capturado pelos *.**<
t-lonalista*.

.Tulgii-.«o verídica ossa informa-
ção devido ao facto de estar n"Jlotonmr" navegando com «ua
linha dágua muito acima da mar»
ca com que saiu deste porto an-
tes dos incidentes que tem mar»
cado a sua viagem.

A PASTORAL 00 CARDEAL
D. SEBASTIÃO LEME
PÜBUCADA EM ROMA

Roma, 30' (Associated Press) -o
O orgío offlcial do Vaticano, e*
"únsorvatorlo 

Romano", publicou
hoje a pastoral do Arcebispo do
Rio de Janeiro, Cardeal _. Sabaí»
tlâo Leme, na qua! e Invocada "»

Enclcllca (loDIvino Redemptor.

0 presidente Roosevelt
visita o Canadá

Sentttc. 30 (U. p.) _ o praa
cidente Roosevelt porA em exe<
cução a. política .de "boa vlti»
nhança" no sudoísta do Canadft,
ao visitar osta tarde, em Vlctoria,
o governador Erich ..âmbar.

A' excursão á Columbla britan*
nica offerece opporlunidade de
reiterar a ansiedade da nação P«-
los acontecimentos do velho muni
do do extremo oriente.

Uma egreja que se abri!
apenas uma vez por anno

Donegal, Estado Livre da Irlan-
da, 30 (Associated Press) — Exle*
te uma Egreja Protestante na Ir*,
landa — a do üweedore, no con*.
dado do Donegal — que durante
todo nm anno realizou um unlco
serviço, assistido por um unlco
parochlnno. A e-irel*. ..tt «r»!!-
tamente em ruínas.* O único eer»
viço que a realisado todos oe ar,.
nos. o 6 aliena* para evitar o pa-
gamento de imposto — uma ven
que as propriedades ecclcslasllcss
estão isentas disso — o com o In-
tnlto de garantir os beneficio.? pro-venlonles de alguns legados qu»no pastado foram feitos a cm
eíreja.

Por Isso, unia ves por anno, o
WV. Willlanis dirlgo-ee a egre.la
eõbe ao púlpito, e ias um aermão
que é ouvido pelo unlco parochia-no -- o guarda do hotel local.

A condem Giulia Cascíino
recebeu o veu

Jíoimi. 30 (Associated Press) —
A condessa GluIU de nilppl oi
¦"-an Cnsclano. de uma nobre e an»
tlga família florentina, recebeu o
Vio das Irmãs Carmelltití. eoi) snom» dc Iimi Elia.

»e*«
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0 DIA POLICIAL
Abatido a tiros, em um trem

da Rio d'Ouro
0 ASSASSINO FUGIU, SALTANDO DA COMPOSIÇÃO

EM MOVIMENTO
Viajar, A nolle, em carro, do

segunda claaso da Central 6 cas
tlgo que te não deve doaejnr ao
peor Inimigo. Prlmolro, porqueUe* carros, qun nilo mio nntlnm
no escuro, em plena trova, andam
pessimamente, vagamonto lllu-
minados, o que dA no meamo. So-
gundo, porque, do cortinas des-
eldas, o. carro so torna um nm-
blento Irrespirável. Ha Indivíduos
que não tomam hntiho, que não
tém casa o que vão, assim aujos,
atslm fedorentos, dormir noa ban-
cos duros da "suína" da Central.
Chegam, estlcnm-sc, cocam os
pi», bocejam, dormem, roncam c
assim passam a noite. Estirados
ao banco tomam o logar do dois,
de tres passageiros quo pagam
passagem o acabam viajando em
p«. E' preferível. Uma porque
evitam contacto com (aos porcos.
Outra, porque, se protestarem,
podem aer estripadoa pelo. vuga-
bundos.

POR ESCALAS

Foi assim ao tempo cm quo
nio havia, ainda, os trens olcctrl-
cos. Como os carros dos electricos
aão claros, são limpas o são poli-
ciados, os mnlandi-os so passaram
para a "aulna" tio» expressos,
ainda presos A truegão a vapor.
B porque os malandros sejam
muitos, os plvcttcs, os r-nvroches.
os latag&cs sem cita nem bclru
— ha de tudo nll — acabaram
por emigrar para os carros da
Rio D'Oui'0 e da Linha Auxiliar.
Nestes, ainda mata que nos cx-
pressos, o ambiente oa favorece,
e muito. As linhas avançam pe-
lot subúrbios maia distantes, c
tanto maia distantes quanto me-
nos policiados.

Uma viagem no escuro, A noite,
é temerosa e divertida. O temor
estA nas circumstancias quo fa-
cilltam toda sorte de dellctos.
Divertida para os que, expondo-se
ao perigo pnr não terem, nolle,
reflectido, vão ouvindo a pales
tra doa pivctlcs, dos gavroches,
dot malandros:

Chega pra lft, Fim-flm!
Tu é besta. Tu manda tnn

to quanto eu.
Tu choga ou não chega?

Dou-te JA uma tubalnscnda que
te vlro ns fuça prn Irar.!

Então, vira! Vira logo, seu
anta. Tu nem banho tomas,
Quem to paga a mídia do almoço
é o Alecrim. Se não fosse ello tu
endnvas 6 do tanga.

E vae, por ahl, o dialogo revê-
tador da mentalidade de tnl
gente.

NUM TREM DA RIO D'OURO

Entre os malandros que fazem,
na Rio JTOuro, os carros de lios-
pedarla cata o desordeiro Josí
Ramos, vulgo Pernambuco, dc
efir branca, usando costcllctn. Não
*e lhe sabe o domicilio, sendo cer-
to que viva da rendosa profissão
rie bater carteiras ou assaltar, a
deshoras, passageiros Incautos.

SEM PASSAGEM

A' noite. Pernambuco tomou o
Irem UX-70, subúrbio «ta Rio
D'Ouro e IA se foi rcfcstclnr cm
um dos bancos. Velu o pratienn-
te de conduetor, S. Pinheiro, no-
vo na linha, e lho pediu a passa-
gem. Pernambuco fingiu estar
«lormintlo. E assim so deixou fi*
car embora o conduetor, cansado
do gritar, chegasse, mesmo, a sa-

cudll-o. Por fim, abrindo um
olho, e fixando Pinheiro, Per
nambuco perguntou, solenne, e
arrogante, que 6 que elle queria.A passagem — respondeu.Ora! — e vlrou-se, Indlffe-
rente, pnra o lado.

Ora, nfto! — fez Pinheiro,
enérgico — Ou você exhibe a pas-sagem, ou salta.

A' resolução do Pinheiro, Per-
nambuco resolve saltar. E dei-
xando o carro em Belfort, o ma-
lanilro deu uma volta por trAs
da composição o, pela entrc*llnlia,
se foi, A salda da composição,
pendurar ao ultimo carro de se-
Bunda classe, ponsnndo, jft, nn
desforra quo tomaria.

SUBSTITUÍDO O CONDUCTOR

Em Pavuna, o praticante do
conduetor Pinheiro foi substitui-
do pelo seu collega Antônio Pon-
tes, que seguiu, asilm, cm togar
daquelle, pelo resto da viagem.

KM FiaUEIRA

Pernambuco IA ficou escondido
no ultimo carro de segunda cias*
so. Quando o trem chegou A cs-
tnção do Figueira, Antônio Pon-
(cs, saltando os passageiros, deu
o signal de partida, E foi, ao cn-
trnr no carro, inoplnndamentc ag-
grcdldo, n tiros, por Fcrnnmbticn.

Pontes, embora ferido, reage,
travando luta com o aggrcs-
sor. Nesse ínterim, sacando
tio uma faca, Pernambuco aln-
da fere, com profundo gol-
pe no thorax, o Infollt conduetor.
Feito Isto, o perverso foge, sal*
tnndo do trem em movimento.

MORRE O CONDUCTOR

A scena foi rápida. Quando al*
gtina pnssagctroH accorreram, fa-
zendo Fontes sentar-se a um ban*
co, este poucos minutos mais te-
ve de vida. Morreu amparado
por populares, que fizeram deitar
o corpo sobre o banco atí quo a
composição chegou a Belfort Ro-
xo.

PARA NOVA IGUASSÚ'

De Belfort Roxo o corpo seguiu
para Nova Iguassú onde foi dei
xado no necrotério local, afim de
ser autopslado. A esse tempo, aa
autoridades fluminenses, Jft scien
llflcndas do crime, se punham om
diligencias, sem que, entretanto,
conseguissem prender o assas-
sino.

A VICTIMA

Antônio Fontes, o Infeliz con
duetor assassinado, era casado
com d. Justina Teixeira Pontes
c deixa uma filha menor. Os fu*
nernes serão custeados pela Cen*
trai do Brasil, numa justa home*
ungem ao funccionarlo que foi
sacrificado no cumprimento dn
seu dever. Residia Fontes, com
sua fnmllla, 11 estrada Velha da
Pavuna, 838.

UM OFFICIO A'S AUTORIDA-
DES FLUMINENSES

O dlrector da Central enviou
um officio fts autoridades fluml-
nenses, pedindo providencia, em
defesa du vida dos conduetores,
expostos ao furor dcstrucllvo iln-
desordeiros quo Infestam o terrl-
torto fluminense.

CHAMADO PARA UM
PEQUENO SINISTRO

0 Corpo de Bombeiros de
Nictheroy teve que attender

a un incêndio maior
O Corpo do bombeiros da Nl-

ctheroy foi c.muado para atten*
dor um alnlatio na realdencla
do ar. Tancrvdo Vianna, A ruiPranciaco Portella n, 681, mi Mo
(lonçnlo, provocado por um cul-
to-cl-cuito n% Inatallaçfto *<e*
etrloa,

Lil chegando a guarnlçfto, com*
niiimiaila pelo tenente Ild-fonjn,

/ U*-°U \
IIafortalezaía

I Cia. Nacional de Seguroa I
M Síde : RI. da Janeiro. _____Ouvidor, 103- _; m

(3.3411
nada mala ictt a faaer, pole o
(oro jft havia aldo dominado.

Do legresso jo quartel, ao paa-sar pelo predio n. 122, notaram
nus densos rfllfas do fumo saiam
pelaa bandeiras das portas,Kra um Incêndio em maiores
proporcOcs.

Xo referido predio, que ficou
totalmente desttuldo pelaa cham*
mas, funcclonava o Armaiim
Rftivlsta, de propriedade da Ber*
nnril.-i: Eduardo da Silva.

Na aua Imr.tuoaldade, o fogo
passni' para o predio n. 126, onde
í estabelecido com uma quitanda

Sul America Terrestres.
Marítimos e Accidentes.

8, Pn.ial, 1077 — Ru Bae-
nn* Alrea, 31 — T,l, 33-3107
Aa-K-aCIA*. B M f t I rt-AK*

KM TOIIII O HIIA-II,

MACHINAS SINGER
B. MOREIRA & CIA.

COMPRAS, TROCAS, REFORMAS E
PENHORES

Vendas de machinas Singer em estado de novas ¦ pres-
tações mensaes de 50.000
TELEPHONE 22-9639

RUA LUIZ DE CAMÕES N." 42.

o sr. Jofto Jotí Ribeiro. As mer*
eadorias da quitanda foram sil*
vim.

Ambos os predios, de propr'n-tlatlo da sra. Olinda Ribeiro, et-
lllo toguratloa por 16 eontoa cada
um,

O armazom estft segurado em
35 contos de ríls,

O negociante Bernardea Edu*
ardo Esteves, foi detido para
prestar declaracfies no Inquérito
aberto na subriclegacla de Ne-
ves.

Os bombeiros voltaram an
qunrtel, cerca das 6 horaa da
innnliA.

NO FUNDO DO POÇO

Foram encontrados os
corpos da mie e da

filhinha
No fundo de um poço, em Ma-

rechal Hermes, fnl encontrado,
hontem, o corpo de uma mãe, ten-
do ainda, nos braços, a tua filhl-
nha, de apenas dois annoa de
edade.

O facto, conhecido pela popula-
cão local, que é o logar chamado
Campanha, causou viva Imprei-
alo, nfto tA pela tragédia que elle
representava em si, como, tam-
bem, par ser este poço o abaste-
cedor de agua da localidade.

Qual o motivo dcise gcslo ex*
tremo dessa mãe ? Eaaa a per-
gunta que todos tailam. Seria
uma louca, como constava 7

E' o que a policia vae apurar.

DESAPPARECIDAS
E FILHA

MAE

VERMES! CUIDADO NA ESCOLHA
00 VERMICIDA !

PROTEJA A SAUDE DO SEU FILHINHO!
Anl.a dc dar am Irutilirlgurlro nn sea lllliliilin, pense sina

prrlana ¦ qu» pírle «ipAr n «un .rati.tr i-iuii n r.i-ulhn alr quill*«lucr vfrmlfuao, esla effelto nin ie prorfns .mi vlntenlus
nbnln. do orcnnlisio. rreferiniln, riilrrtniitu, n

HOMEOVERMIL
flrsrA Iranqallla, parque a aua formula ha.nir..|.iiilin nar cnm
•aavldidi, aparando a rxpula*» dr Indo. n. srrmrs «rm nr-
nham damnta. II0MI.0VI.R..III., t um nfnninil.i predileto rim
Laboratorial llameapalhaa ilr II. Fnrln A- Cln.. * rua dr SA»

JoiA a, 74 . ras Arrhln. Cnrdrlra n ." 340.
— Phone: 22-2247 — RIO

(44.58)

(44977)

0 FOGAREIRO EXPLODIU

Gravemente queimada, a
senhora foi hospitalizada

Em sua residência, A rua Ara-
guuya n. 171, cm Santa Cruz, nn
manhã de hontem, foi vlctima dc
doloroso accldente, a sra. Euclc-
lia de Souza Gomes. Quando pre-
parava, num fognrclro o cnfí
matutino, oceorreu uma explosão,
tendo a gazolina o as chamnitia
attingido as ventos ilu senhora.

Aos seus grilos, velo cm seu
soecorro, o esposo, sr. Landim-
gen Josí Guines que tentou aba-
far o fogo. «Mim «lc receber quei-
maduras nas mãos. elle não cnn-
seguiu seu intento, pois que
cheia ile terror, a Infeliz sc lan-
Gou, rua iifiini, envolvida cm
chamnms, a clamar por soecorro.

Vários pessoas dim proxiinlila-
des c alguns oinpregnilos do ma-
titdouro, que, no momento pus-
savam conseguiram com nvcntiiea
e outros pannos, envolvei- n ara.
Ettclcliu, ahiifaiiilii o fogo.

Estava, cila, porím, gravemen-
te queimada, Uniu ambulância
dn Posto dc Campo Grande, trans-
portou-a, após os curativos dc
urgência, parn o Hospital do
Prompto Soecorro, ondo foi In-
tentaria. *_>* ;

Assaltada uma residência
,na Penha

Nn manhã» «Io hontem, o sr.
Januário Giiiuiliü, no m* levantai-,
etn Mia i'0-lilonola, A rua Setúbal,
33, nn Ponha, verificou que os
lãdrofl!, durante .1 :;_!tr, !!:_ tí-
nham visitado o domicilio, carro*
gnnilo objectos ile uso.

Fnl tlatin queixa á policia tio 22*
distrlcto,+®f
Uma casa assaltada, na

avenida Thomé
de Souza

Os Mnle* assaltaram, na madru-a-
da de hontem, o edifício cm que le lnl.
talla » Empre*- Red I.tda., á avenida
Thnmc de Sourt ti. 21, levando merca-
rlor ias diversa** c irn relógio dc p.tif-
dc. O arrolaniruto dos objtCtOI furta*
dos nüo era, iludi, conhecido, Inteira-
inenlt, da pnlici.i, quando nos comnnini*
c am os com as atitorfdadej (Itatrlctacti

O "(rente, sr. Rn-ciano Xetlo, infor-
ma que, ao chegar ao csl.tbclccinic.ito,
encontrou a poria encostada, »rnt nc-
nhum vestiüio dc violência. Os ladrou
pareciam ter, assim, se utilizado de cha-
.cia falsai.

SOFFRENDO DE GRAVE
MOLÉSTIA

SEGUREM SEUS PREDIOS,
MOVEIS E NEGÓCIOS

— NA —
COMPANHIA ALLIANÇA

DA RANIA
A MAIOR COMPANHIA DE
SEGUROS DA AMERICA DO

SUL, CONTRA FOGO E
RISCOS DE MAR

Em capital . . . 9.000:0001000
Em reservas . . 4".7.1:803$lt«
Activo em 31

de Dezembro
de «38 . . . 63.88e:58t|4t_

AGENCIA GERAL:
RUA DO OUVIDOR, SS

Telephones: 23-2924 — 23-3315
(Edificio próprio)

ATROPELADO POR
BONDE

A vietima, um official do
Exercito, foi recolhida

ao H. C. E.
A Aasistcncin prestou soecor-

ros ao capitão do Exercito Curtos
Humberto Lopes, residente A rua
1 riipi-alsa n. 21, no Grajahú, o
qual, apresentando contusões, es-
corluçScs e fractura- do omoplnta
foi, apôs aos curativos removido
para o Hospital Central do Exer*
cito.

O official passara por traz de
um bonde, pela praça da Repu*
bllca, em frento ao Quartel Gene-
ral quando foi colhido pelo ele*
clrlcii n. 162, da linha do Enge-
nlí» do Dentro, dirigido pelo mo*
torneiro Paulo Luculnc, regutn-
monto n. ii.::m, que foi apresen*
tuilo As autoridades do 10* dlslrl-
eto. Não í grave, felizmente, o
pstiiiln tle saude do capitão Car-
Ins Humberto Lopes.

?©?
Preso quando dava pon-

ta-pés na menor
A' Avonlda Gomes Freire n. 88,

resido o casal Piorenclo Longo o
Antonlna Moura Motta. Estes
alugaram um commodo a Manoel
Monteiro c Iracema Evangelista.
Por motivos sem importância Fio*
rcnclo e Iracema entraram a dls-
cutlr. Em melo ft discussão surge
Iracema c Piorenclo, furibundo,
entra a dar ponta-pís na crean*
ca, Outras pessoas Intervém indo
o caso parar na delegacia local.
A menor embora sc mopresontar
ferimento-, visíveis, foi mandada
n exame tle corpn do dellcto,

PEQUENOSjACTOS
Vietima de queda

Geraldo Ptnhclrn Damaaceno,
empregado ria Pnlarla Londres,
it rua Visconde do Uruguay nu*
mero 321, foi limitem vlctima de
uma quídn, em conseqüência da
iiiiiil, soffreu ferida contusa no
ilctlo mídlo ria inflo direita.

Geraldo foi medicado no Ser-
viço de Prompto Soecorro de NI*
ctheroy.

?©?

Vietima de aggressão
Miieoel Josí Neves, pedreiro,

morador no campo do Yplrangu
ii. mi. foi vlctima de uma ag-
gresmlo, quando so achava no
liilcrlnr do botequim da Ponta
(lii Pcilrn.

Apresentando um ferimento no
ttnlr.hrnrn oaiittprijn * .-mil ii»í\*m
geiiori.UzailAs, produzidas a so-
cos e faca, Manoel foi mcdlca-lo
no Serviço ãt, Prompto Soecorro
de Nictheroy.

O eoiiiinls.-.irio Dlnlz, de aervl-
ço n.i Delegacia da capital flu*
iiilnei-.se, tomou conhecimento do
(acto.

A vlctima nfto sabe dizer quem
tol o seu nggrcssor.*_»
0 soldado teve uma das mios

esmagadas pelo bonde
Hontem, A tarde, o soldado Ju-

Na As-ist-ncia foi ptnsado. hniiiem, j ¦;»*-•>/"'; AntOlilti dos Santos, do
Aitlottio Ciclonio Nascimento, dc $2 an*'

A tresloucada incendiou as
vestes, fallecendo no H. P. S.

Havia algum tempo que Gar-
ilcnla dos Santos vinha soffrcnilo
tle pertinaz moléstia.

Eram vüos todos seus esforços
para readquirir saude, ou, pelo
menos, um Icnllivo para seus pn-
ileclmento... Atí, pelo contrario,
estes recrudesceram ultimamente.

Ivsso seu estudo lhe mortifi-
cava seriamente, criando, mes-
mn, um ambiente do desanimo.

Dominada por uma tlessns cri-
ses, nn manhã tio hontein, Gurtlc-
nin, cm aua residência, A run
Joaquim Itmlrigues, 11-, nn Pc-
nha, enilielieu as vestes cm kero-
zenc c nteou-llics fogo, transfor-
mnntlo-so numa fogueira.

Quando vlslnlins conseguiram
ilchellnr ns chammas, a infeliz
estava horrivelmente queimada,
com o corpo todo transformado
numa chaga,

Não tardou que uma ambulnn-
cln a transportasse para o Posto
da Penha e dali para Hospital dc
Prompto Soecorro.

Seu estado, porím, era desespe-
rador, o mnis tarde, a infeliz velu
a fallecer. Seu cadáver foi remo-
vltlo parn o necrotério do lnstl-
tuto Medico Legal.?_*
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POR UM COLLEGA

0 soldado foi hos*
pitalizado

noi, loltetro. soldado do *r* tut.thão da
P.ilicu Militar, mi conseqüência dt fc-
rimemos recebido! nn braço »¦ má» di*
rcila, por faca. Ao ser pensado, dis**e
a vlctima Ur >ido ature-lido, no próprio
quartel, por um cnllc;a, em consequen*
cia de questões intimas. Antônio Nasci-
mento, apôs oo» curativos, foi recolhido
io h.s.ilal dc tua corporação*

l" iiii.-iIIiiíii da Policia Militar,
viajava no c.tnbo dc um bonde.

.No largo 'Ia Caloria, perdeu elle
o equilíbrio o caiu ao s.lo, fl-
cando cóm a milo direita esnía-
nada pelas rn*l»s do vehlculo em
quo viajava.

laovado A Assistência, ali foi
medtrnrio e doiols Internado no
hospital de tua corporação.

A' rua Azambuja n.* 249, em
modesta casinha, residiam o la-
vrador Constantlno Francisco, sua
companheira Francisca dos San-
to* e uma filhinha do casal, Jo-
velina, de doía annoa de edade..

Hontem. Constantlno, ao te te-
vaniar, não encontrou Francisca
nem tua filha. Nfto estavam em
cnsn. Procurou pola vizinhança.
Tambem por ali não se encontra-
vam. Jft preoccupndo, andou por
todo o logar. Informaram-lhe
que, ainda cedo, tinham visto,
mãe e filha, perto do poço.

ENCONTRADAS NO POÇO

Dominado por um mfto presen-
tlmento, o pobre homem. Jft bas-
tante mortlflcado, foi fazer um
exame no fundo do poço. Essa
butea era tetrlca. Com auxilio
de pftoi Ia sondando o fundo da
cacimba. E, em dado momento,
teve um movimento de horror,
que o encheu de angustia. Pare-
coii-Ihe quo a extremidade do pfto
tocava num corpo consistente, dif*
ferente de pedra ou da lama do
fundo.

.Seria aua companheira 7 E aua
filha ? Estaria tambem afogada ?
O desespero deite pobre homem
eram impressionante.

Outras pessoas vieram em seu
auxilio e a dolorosa realidade se
apresentou em toda sua exten-
são.

AVISO A' POLICIA

O pobre homem, acompanhado
de vizinhos, e a conselho destes,
polt não estava em condlç.cs de
coordenar os pensamentos resol-
veu ir dar aviso A policia.

Por Isso, seguiu pnra a delega-
cia do 35.* dlstVIclo policial, onde
communlcou o triste facto ao
commissarlo Leão Mendes.

Eata autoridade, sem perda de
tempo, seguiu para o local, onde
verificou a realidade do aviso.
Foi dado «dencla ao delegado Fre*
degard Martins.

Como, porím, fazer a retirada
doa corpoa do fundo daquelle
poço que media quasl 9 metroa de
profundidade ?

CHAMADOS OS BOMBEIP.OS

Como solução para trazer A eu-
perflcle oa dois corpos foi aven-
tado o auxilio doa bombeiros.

Dai í«iíu, fui t.!.|iiiuim«iu para
oa bombeiros do Realengo que
mandaram pnra o local uma tur-
ma conduzindo eacadaa e cordas.

Apds demorados trabalhos, fo-
ram ot dolt corpos erguidos para
a margem do poço, tendo conflr-
mado serem de Francisca e Jo-
velina,

PEDIDA A PERÍCIA

As autoridades pollclaes que se
achavam no local, feito o reco-
nheclmento, pediram a perícia do
Gabinete de Pesquizaa Sclcntlfl-
caa, que, A tarde, providenciaram
pnrn a realização dessa formall-
dade.

Apds, oe corpos foram removi-
do, para o necrotério do Institu-
lo Medico Legal.

SERIA LOUCA 7

O commissarlo Leão Mendes, no
local, entrou em tyndlcanclas lm-
medlatas. ->

Interrogando Constantlno, este
lhe disse que sua Infeliz compa-
nlieim não Unha integrara as suas
faculdades mentaes. De quando
cm vez, praticava destinos, sem
que, todavia, fizeasc mal a quem
quer que fosse.

Os vizinhos confirmaram as de-
clarnçõcs de Constantlno.

DETENTOSC LITERATOS
Variorla, 30 (Associated Press)

— Oa guardas dns prisões polor.c-
zos catão agora levando um hútl
vida. Os prlNlmicti-n. niuis reli'.!-
des, que antigamente vllvam pen-
sando quasl que exclusivamente
numa tentativa de fuga, estão dis-
postos a passar todo o proxlmr.
Inverno escrevendo calmamente ns
suas novella*.

E actualmente os guardas nó
se queixam da extraordinária fie-
quencla com que «r, presos pedem
para que se lhes dé mnls pnpel.

O cnusndor -lc tudo Isso foi o
-cntcncindn üerge Pcns.ckl, um
contrabandista que aludi-, recente-
mente conseguiu ter pei\'ontlo do-
vido A publicação de uma novella
que escrevera na prisão e que
chamou a attenção du grande pu-
blico para a sua pessoa

A rrcfrlria novella, "O amor dn
Grande Urso", que levou o presi-
dente Mosclckl •• concctler-lhc o
perdfio, fez com «itie todos os nu-
trou detentos ficassem ncrcdllnn-
tio que o melo mais facll de eíih*
seguir n liberdade era o emprego
Intelligente de uma c.ineta-tin-
teiro.

Surpresos e contentes com Isto,
os guardas por aua vez não sen-
tem n menor vontade dc desenco-
rn.ar essa nov,. epidemia llttera-
ria.

PORTARIAS DO PREFEITO
DE NICTHEROY

O prefeito de Nictheroy assi-
gnou liontem ns seguintes porta*
liftts

Nomeando Jorge Magalhães,
chefo do serviço ile lançamento o
cobrança doa impostos predial e
commereiiil, cmiitinnto durar o
impedimento do titular effeetivo;
nomeando Jorge Magalhães, che-
fe ile secção Interino ila Sub-DI-
rectoria da Itecclta, emquanto du-
rar o impedimento ilo titular ef-
Ctlvo, ilr- Klphllo rie Arnujo Ml*
relra; nianilnnrio abrir uma sub-
consignação na Importância dc
15:000?, no orçamento vigente,
,-ifíiu ile nttcnilcr ao pagamento
ile gr.iiificnçdes por serviços cx
traordlnarlos, substituições, cnn
tratados o vencimentos do men
.•.alista» nfastailns por motivo dc
mnlestla; nomeando para exerce
rem liiterliintnento os cargos dc
chefe ila Suli-Dlrcctorla tio Fnzcn
tin, chefo «Io Serviço, de Confc
rencia e tomada tle contas, Ia, 2",
3* c 4" oftlclaes da mesmn Dire-
ctorla respectivamente os srs.
João Ai.i.ii.lo Junlor .Álvaro Cha-
ves Kllhn, Hernilnln Antônio dc
Selxas .Mattos. Leopoldo Corria
Trapnga, Álvaro Machado e João
Baptisla Torres.

NÃO LHE QUEREM PA-
GAR 0 PECÚLIO DEI-

XADO PELO FILHO
Requereu, então, manda-

do de segurança
Etilalo Vlllns Boas Impetrou

mandado de segurança, nn 3* Va-
ra Federal, contra neto do Con-
selho Administrativo do Instituto
de Previdência, que lhe negou pa-
gar um pecúlio «lc 10 coutos rio
réis, tleixntlo por seu filho, Joa-
«inliii Godofrcdo Vlllns Boas.

O Conselho nchòu que it reque-
rente não provava siiffll.entc-
niente o seu direito o do uni filho
menor.

O Juiz, por sentença de hontem,
julgnu-se incompetente para Jul-
gar o mandato, visto Jft existir
despacho ministerial no processo.

PROCESSADO POR
CRIME QUE NÃO

COMMETTEU
Impetrou habeas-corpus

á Corte Suprema
Francisco Emygdlo Fraga fui

aceusado do ferimentos em Kr-
nesto Penha, facto esse occorrldo
no Espirito Santo.

Como, entretanto, estft sendo
processado por crime dc homlcl-
dlo, quo diz não ter cniiimettlilo,
impetrou uma ordem de habens-
corpus A Corte Suprema, ondo n
petição deu, hontem, entrada.

BOA PELLE SO'COMO
CREME MEDICINAL DE HAMAMELIS

Preparação de De Faria & Comp. S. José, 74
(xxx)

VENDO A EX-AMANTE
NA RUA

ACCIDENTB

Tudo leva a crer que no facto
não haja crime. E' mais ndmls-
slvel haver obra da fatalidade.
Indo até ft borda do poço com a
creança no collo, pode fer nconle-
cido que eata tenha ali caldo o a
pobre mãe, num esforço alluclna-
do para aalval-a, al! se tenha ntl-
rado tambem. E' possível, egual-
mente, que ambas tenham caldo
ao mesmo tempo.

Outrosim, pode ser que a dcs-
illtosa mulher, empolgada por
uma crise mental, se tenha lança-
do voluntariamente no fundo do
poço.

Todas casas tupposlcfics são
possíveis o aa autoridades do 23,°
distrlcto policiai o estão apuran*
do, devidamente,

?_»
AS VALENTIAS DE UM

FUZILEIRO NAVAL

Depois de tentar iggredir o
pae e a esposa, quebrou um

vidro de balas na cabeça
de um amigo

Cláudio de Almeida Ca Unho,
praça do Iltglmento Naval, che-
gou, hontem, em casa tin mfto
humor. I.og.i A entrada., leve uma
tlIscu.sSn com a .-posa, d. Atl.
Iiilili» de Almeida Cntanho. O ir-
nente da A.-inniin. Ilormlnln ..a-
ninho, pau uo fusllolro, achou
bom Intervir, para acalmar os
ânimos. Seu filho, porím, vol-
tou-se cnnlio elle, nrniiinilti-se
de uma marreta m n qual teri*
tou nggreilir c velho. 1'orniou-sc,
então, unia prutule algazarra r.a
casa, situada) A rua Vaz ile To-
ledo n. 183. Passando por ali o
proprietário da unia leiterla vi-
slnhn, Bernardlno Costn, que C
amigo do t.r.rnte Catanho, en-
trou, procurando nconunodar .i"
coiaas. O fusllelro, quo estava
cheio do IniHcnaçAo, pol-o para
fora. A rilsreysAii continuou, em-
quanto Bernardlno se retirava.
Mal chegou A sua leiterla, appa-
receu Cláudio que sc poz a ceu-
surar a sua IntsrvericAo no caa.i.
A uma respeita tle BcriiartUno.
o naval apanhou um vidro cheio
de balas c atlruu-o d cabeça do
dono do estial._leciniento.

A policia do 10" distrlcto com-
pareceu, prendendo o aggrcssor.
A vlctima recebeu o> curativos
de que carecia, no Posto da At-
ilsteocla do Meyer,

Feriu-a a navalha, na cabeça,
evadindo-u, em seguida

Irene Maria de Jeauí, viveu cor-
ca de 10 mezci marlialmento com
o Indivíduo Aprlulo Joaquim Ter-
iinndcs, reconhecidamente vadlo.
residindo o casal A travessa Giic-
via, .6, Ha cerca de mn mez, pn-
rim, devido ro.-. mitos tratos que
Aprlglo lhe dava, a rapariga
.-ilaandotioii-o. Indo morar, por
favor, com Maria Eulalia de Sou-
za, ft run Proiectnila *• n., ein
Quintino Bociyuva.

Hontem, Irene se achava na
rua Cln ri mu iidi) do Mello, em
frente no ti. SG0, qunndo se en-
cnntrnu cnm Aprlglo que eslava
cm companhia ae Lydlo de ta).

Vendo a antiga amante, o nn-
Inutlro, sacando de uma navalha,
dou violento golpe na região o:-
ciplto frontal da rapariga, evn*
«lindo-so em at-giilila.

Medicada peln Assistência, a
rapariga retlrou-se.

A policia do 23- distrlcto alui i
Inquérito.

0 CRIME ^FUZILEIRO
NAVAL

Américo Nunes foi removido,
hontem, para bordo do "Sáo

Paulo" — Vae ser expulso
da Marinha

O Impressionante caso da afo-
gada da lllii dns Cabras, qua
tem rido amplamente noticiado,
est.. «,m sua phase final, no In-
querlto policiai!.

Após sua 1'nnflssAo Integral,
pormonorlsnndo ns phases do cri*
me, feita onlic lagrimas e netns
dc piisilaiiini-. nesespero, o naval
Américo uppareceu em toda sim
hediondos do cilnilnoso frio, per-
versa, que, Intima mente parece
sentir prnser nn replsar as ml-
inicias do crime, todos seus por-
menores, duianle a pratlea do
qunl, por certo, ello nAo chorou.

E, completando sua figura rc-
pelleute, Américo se fns de ar-
rependlilo, tangido pelo remorso,
e evoca a fllna, querendo, de«s"
modo, formar cm torno da .«.ta
pesson, um an.liientn de plodadt,
nn nual ello v_ :i«itf- cotnn vi-
clima de sua própria Infelllil*
dado.

O braço que, violento soube
mandar o ron.o pnrn perpctrnr
um dos mnls cruéis nssnssliilns
destes ultimo* tempos, hoje, sta.
snbo empunhar, cnndldnmentc, o
lenço qua rerolhn as lagrimas
tnlveK BAÚ dotai da fsiw.sa qui.
elle inalou p.-.ra casar com ou-
Irás

A conflssüo fria, calculada, do
Américo, apoiar das lagrimas.
cautou forio Impressão om todos
os meios, faornl era o espirito do
Indignação conlra tilo abjecto In-
divlriiio. Em qualquer melo, n
eoiiil.innaçfln «Ir. i rliulnnso ern
forinnl. Kntre seus roíiipaiihclr.i*.
a rof.ulsa oro ireral. Nos com-
mentarlos, dltlam ser ollc Indl-
gnn do vesti-' n farda dc fu-tl-
leiro. e n expulsão do Corpo, quo
In soffrer. não era mais que a
expressão tio tevolta que contra
ello sentiam todos «eus colle-
gas.

De farto, Américo Nunes vao
ser desligado do Corpo do Fitai-
loiros Navac- u entregue As au-
inrldndr.H clvlx,

Hontem, apú-i certas formallda-
dos coiiiplenieiiliircs na delegacia
do 30" distrlcto, o delegado Afra-
nio Pnlhnres solicitou do Ilegl-
rpento Naval, uma escolta para
conduzir para o qunrtel, o cri-
mlnnt.0, cuja presença JA nAo
mais era necessária A policia.

Xa verdade, faltava a rcconstl-
tulç.lo do crime, o que poderia
ser feito a qualquer oulro mo-
mento, mesmo JA estando o oro-
so no seu quinto).

Tor Isso, ur.ia escolta foi ft Ilha
do Governador- o recebeu o pre-so quo, numa dns barcas velo
para a cidade e daqui seguiu pa-
ra bordo do "b, Paulo".

A bordo dnqtiollc oncouraçndo
ou nn prlsiio do seu corpo, elle,
esperará ser desligado da Marl-
illlll e, flcarA .1 rilspnsl.An das nu-
toridades civis, que ali cntflo
J-i terão pedlriii sua prisão -ire-
»èi.íl»it.

EM TORNO^k CRIME
DE ANCHIETA

0 tenente Fréres pede garan-
(ias á policia — Uma prisão

em frente á residência
do official

A acção policial cm torno da
grave oceorrencia de Anchloia
vae decorrendo lentamente, dc

Para evitar excessos de
assalariados

O governador fluminense, alml-
rante Protogenea Gtiimarãea, dl-
rlglu aos secretários de Estado, a
clrcuini* seguinte:"Determinando a Deliberação
n. 31, de 3 dc Julho ultimo, que
a admissão dc assalariados, men
saüstns nu o provimento do qual-
quer lugar ou cargo da admlnis
tração tio Eslado sã so ctfcctuo
iiuiiuilo houver inadiável exlsten-
cia do serviço publico, expressa,
fundamentalmente, em solicitação
por escripto do chefe tia reparti
ção ou ilo serviço em que se fa
ça mister provimento dc pessoal,
recommendo - vos provldcnclncs
liara que seja rigorosamente cum
prldn o disposto na referiria Dc
liberação".

Tosses e Brnnehltes?
VITIRUS

Cura as mnls rebeldes e aa
mnls antigas.

K' um produeto famoso de Do
Faria & Comp. S. Jnsí, 71, e
Arolliaa Cordeiro, 215 - Blo.

(45383)

DIZ QUE JA' CUMPRIU
A PENA

Por isso impetrou
habeas-corpus para

ser solto
Domingos Dins de Carvalho es*

tA preso na Casa de Detenção
desta capital, A disposição do Juiz
tin 6a vara criminal, por ter sido
condemnado pelo Tribunal do Ju-
ry a 4 annoa de prisão.

Acontece, porím, que n Cértc
Suprema, em revisão criminal,
desclassificou o dctlcto, para fc-
rlmentos leves.

Como JA estft preso desde 18 dc
julho do 1934, Impetrou umn or-
tlcm do hnbens-corpus ft Corte
Suprema, nflm do lho ser dada a
liberdade.

Resultado do 12." Sorteio
DAS

LETRAS HYPOTHF.CARIAS

Ca P. V. Ca
REALIZADO HONTEM

Bonificações correspondentes ao mez de Setembro
¦ de 1937:

1 premio de 100 contos attribuido á
LETRA N." 014588

I premio de 10 contos attribuido á
LETRA N." 093.703

2 prêmios de S contos attribuidos ás
LETRAS N." 024.270 e 092.393

5 prêmios de 2 contos attribuidos ás
LETRAS N° 052.843, 113.389, 135.928, 037.246 e 046.229
10 prêmios de 1 conto attribuidos ás LETRAS N."
027.596, 021.685, 113.060, 086.569, 135.955, 074.441,
022.554, 120.107, 117.111 e 115.648.

50 prêmios de 200$000 attribuidos ás LETRAS N."
OM.aÕC, IMT.M-. 141.UA. OM.HIIT. iÔT.flM,
I-.ll.NtSI. 120.UNI, It.B 11,1, 011 ..Ml. 1.10.IkVI,
iiHfi.Ni», ii«i_.o_.. to.-i.-iH7. tua.ao.*,. I03Í8M,
11.17.11.1:1. 070,M.1. 01.1.0,111, O.in.niaS-, lüO.-atl".
llll.MI.I. 1.13.1,111. 07a".328, 121 ..11... lOtI.IOI,
0.10.20.1, IM7.IKIN. 00*1.1100, 0II0.I7O, 11.17.11*1*..
023.13.1. 071» IMI, Il4l.2t.fl. 123 .NI3, flflll. 2.111.
IMI ,110

10.1.021,
IIAII ,-IIN,
142.200,
077.121,
I IN. 1137,
017..11.1,
«1711. ITI,

flflSi.MMI,
omi.27.1,
11,111.OIN,
INI2.N7II,
tl lll. 11.1»,
iNi-i.a7.ia
112.731,
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RUA DO CARMO .65
(n«x)

0 professor Aizi falará,
em Nictheroy, sobre

ecologia
Atleiidetiiln a um convite dos

ntiimnos ria Escola de Agrlcultu*
ra, o professor Jcronymo Azzl,
em dia que serft prívlamcntc an-
niinrla.lii. farft uma conferência
sobre ecologia, sclencl aque velu
revolucionar os estudos dc agri-
cultura.

O professor Azzl, ecotogo dc
fama mundial, que velu da Eu-
ropa especialmente contratado
peto Ministério da Agricultura pa-
ra estudar as possibilidades tia
cultura do trigo no Brasil, ncabu
ile dar uma sírie rio aulas na Ks-
cola Xacional tle Agronomia, In-
trorilizlmlo, desse morin, o estudo
du ecologia no nosso pnlz.

Essa confcreneln, quo serft fei-
la em portuguez, riesportnrft, por
certo, a Interesse tle torios os que
sc dedicam Aa coisas dn agricul-
tura e tios Intellectuaes em gc-
rnl.

cito, sem kepl, quo fugia, ap... o
crime, procurando o caminho pnra
a Villa Militar ou para n Avia-
cúo Minar.

Dentro do auto do engenheiro,
foi encontrado um capacete de
soldado, c este era da Aviação
Militar. Entretanto, quem são
esses homciiH ? Que apurou n po-
llcln, dc positivo, contra elles ?

Os dlns sc vão passando, o cn-
so vao perdendo a evidencia dos
primeiros momentos, cno no cs-
q iieclmctito, e os assassinos, Im-
punes, tiram dessa mesma Impu-
niilade, forças o ituilachi parti ou-
in.s crimes, outros assassinatos,

PEDIU GARANTIA DE VIDA

O tenente Manoel Frírcs, que
se achava no núcleo Integralista
daquella localidade, o que teve
parte saliente nos acontecimentos
que precederam o crime, estevo
na delegacia do 24.* distrlcto po*
lliial, onde procurou a autoridade
do dia.

Att'endeu-o, o commissario At*
ceu que recebeu communicação
daquelle officlal, que sua residen*
cia, ft run Coronel Rangel n.* 270,
estava sendo sondada por indivi*
duos suspeitos, sendo que ello ob-
scrvftra dois guardas da Policia
Municipal, um sargento da Marl-
nlin, e dois outros, civis.

A autoridade, logo apôs, fez
uma ronda pelas proximidades ria
realdencla do tenente Fríres, nada
encontrando de suspeita.

Mais tarde, outra ronda foi le-
ynHn n çffçji? çon_ o ü-OSir-O !**_•¦
sultado,

UMA DETENÇÃO POR
SUSPEITA

A's primeiras horns da Varrle,
hontem, o referido commlssnrio
recebeu um tclephoncma tia casa
do tenente Fríres, no qual avisa-
vam ftquella autorldado que, dean-
te dn sua residência havia um In-
dividiu) em attltude suspeita.

Indo ao local, o commissarlo
deteve um homem que, levado
para a delegacia, declarou cha-
mar-so Francisco de Carvalho e
residir na rua Ncrval do Gouvía
n.° 135. Achava-se naquelle lo-

modo vago. sem que sc obtenham j cal como poderia estar em qual-elementos para Identificai' quaes | quer outro, porquo é "blscntciro"
os Indivíduos mnls sírinmonte] o estar aguardando um serviço.

Apezar dc ser razoável a cx

Privado dos
grazeres 

da
Aa meza?

Por que?
PÍLULAS de
REUTER

o tornarão
apto a co-
mer de tudo.m> j

(xxx) |¦ m

Conferências com o ministro
da Fazenda

Confercnclnram hontem com o
ministro da Fascnda os crr.. Fer-
nando Cosln, presidente do Do-
partamento Xnclumil do Cafí;
Leonardo' Truria, presidente rio
Manco rio Urasll; gencrat Manoel
It.-iliello, senador Macedo Soares,
Oliveira Castro, director da Car-
telra Commercial, deputado Hugo providencia mencionados pelo" ar
Napoleão, Barbeta Carneiro, en- tlgo no "Correio ria Manhã" e en-
carregado dos serviços commer- titulado "Seguro Social" da eril-
ciaes do Exterior, Souza Reis. VI- cão de 2.1-9-18.17 (pag. 4) nada
ctor Hiistliin, presidente rto Ban- mais í que um capital onerado
co da Província do Rio Grande rio com a responsabilidade de dois ou

A propósito rie um tópico dn
Correio dn .Wniilui sobre o "Segu-
ro Social", escrevem-nos:

"Sr. redactor: — Conslderan-
do-se o fim a que se destina o Se-
guro Social rios nossos Institutos
de previdência Isto í: proporclo-
nar aposentadoria e pensão A viu-
va e orphãos, para Isso í inlst. r
a formação do fundo de reserva
pelas contribuições nbrlgatorias
dos ftinccionnrlns publlcns, banca-
rios o commerclarios, ele. Parn
Isso pagam uma taxa mensal
iroporclonal no ordenado ou ven-

cimento que percebem, calculado
actuarlalmenle exncto e rie valor
minimo possível. Pnra esse cal-
culo tle premio oli taxa produzir o
elfello altamente social c sem
risco algum da Instituição fracas-
sar, presume-se que as reservas
percchnm durante dilatado nume.
rn de-annoi (digamos, 40 nnnoi.)
umn renda fixa e sem risco tle
reducção (títulos da Divida Pu-
bllca) ou máxima garantia (co-
mo primeiras hypothecas). E'
justamente por Isso que a lel bra-
sllelra como a tle tortos oa outros
paizes estatuo a obrlgatorledailo
rto serem applicadas as reservas
em títulos dessa natureza for-
mando assim um patrimônio que,
A -emellian.-i flti* reservas das
Companhia* dc Seguro rto Vida,
representam um fundo Intangl-
vel do garantia para nm valor In-
trlnseco multo superior.

O patrimônio de melo milhão do
contos de ríls dos Institutos do

Sul.

0 interventor Dodsworth no
Ministério da Fazenda

Esteve hontem no Ministério dn
Fazenda, em conferência com o
ministro Souza Costa, o sr. Hen-
rique Dodsworth, Interventor no
Distrlcto Federal.

PARA PAGAMENTO DO
SUBSIDIO DOS DEPUTADOS
Um credito supplementar de

mais de sete mil contos
Tendo o Ministério da Justiça

consultado o Trlbunnl rio Contas
Bobro n legalidade «ia abertura do
credito "upplcmcntni- rto ríls
7.380:000.000, para oceorrer ao
pagamento rio subsidio aos depu-
tiiilus, no período rto 1 de Julho a
.1 tle novembro desto nnno, o Tri-
bunal resolveu responder nfflr-
inativamente ft consulta.

apontados como prováveis parte-
cipantes do bárbaro assassinio.

Fala-se num sargento de Mari*
nha que chegou a puxar do arma

plicação dada por Carvalho, foi
elle enviado para a delegacia da
Ordem Política o Social, onde serft

de fogo e do um toldado do Exer* novamente interrogado.

NOTICIAS DA GUERRA
Foram concedidos sela mezes

de licença premio no inspector de
alumnos Marcilio da Costa
Araújo.

Fo! contrataria para servir
como auxiliar tio escripta rto 6*
clanse «lo Serviço tle Fundos rta
7* Região, a senhorlta MerccdoH
Gontlln.

Foi tornada sem «ffolto n
nomenção rto capitão Firmino La-
ges Cartcllo Branco para o esta-
rio maior da S' região militar, cm
Belím tio Parft.

Passou a prompto do empre-
go quo exercida o sargento Josí
Wilson Vieira. Cardoso.

Foi mandado Inspecclonar do
saude o major Oswaldo Rocha.

Foi transferido dn arma do
artilhei-la para a dc aviação, o
sorteado Ítalo Mazzlnl, sorteado
pelo 20* C. R., em Belím do Parft.

Teve pcrmlseão para perma-
necer 15 dlns nestn capital, o ca*
pltão Amarlllo Cancpos de Mattos,
do 15a B. C.

Baixou ao Hospital Central
o r.-ipltão aVlbaiin rto Azcverto Fal-
cão.

Por ler «le recolher-se ft bu,-.
unidade, foi desligado do D. P. E.
o major Ary Salgado Freire,

j— Vindo rio Matto acosso, foi
-..ola.,?.. n.t.ll» .. .. I. I» tr» -„-*............_- iau«ti| tt.- tr. i i üj,t Ulli.lt'

ngun rtia rft nova commlssão, o lo-
nente-coronol Alberto Pratio dc
Oliveira-

Foi transferido do Parque fle
aviação para o 9° batalhão do ea-
çndores, o 1* tenente de mim. Ar
thur Alvim Cnmara.

• —e> e» •
Créditos complementares

na Prefeitura de
Nictheroy

O prefeito dc Nictheroy, assi-
gnou hontem um acto abrindo
vários créditos complementares,
no valor de 781:200*000, para dl-
versos pagamentos.

Mandou o chefe do executivo,
que fosse o seu acto communlcn-
do ao Departamento Estadual rta
aVdmlnlstração dos Municípios, dc-
pois d csubmcttldo ft aprecia.*'*
da Câmara Municipal

tres bilhões dc contos rto ríls rto
garantia. E' rta remia desso ca-
pltal-rcservn que, mez a mez, o
instituto aolvcrft. seu» compromls-
sos com seus mutuários nposen.
tados, viuvas 0 orphãos, portnnto,
não pôde ficar & mercê dos riscos
liiherenles As IransacçOcs com-
mcrclacs e industrlnes especial-
mente no Inicio tio systema rie or-
ganlzação do Seguro Social, quan-
do as reservas não estão bnstnn*
te formaria* pnra prever aa apo-
scntailorlas e sinistros quo desrie
logo vão oceorrendo. Estes ncon-
tcclmenloa são Imprevisíveis, nu-
bltlo como. o cnlculo rie probablll-
tlarios so ganha effelto pela repe-
lição da d-pcrfcitcia observaria
durante um periodo bastante dl-
latado do tempo, verificado nas
tabeliã» actuarlacs. — A. C."

EXTRAVIO DB REVISTAS

Sobre o caso tio extravio de ro-
vistas estrangeiros rcmcttldas por
vln postal, fol-nos dirigiria mala a
seguinte carta:

"Sr. redactor: — Como uma
dns victimas rto extravio tia revls-
tas estrangeiras, foi com grande
prazer que II o commentario feito
a esse respeito, na edição de 14 do
corrente, desse apreciado Jornal o,
com a presente, venho fazcr-lhe
um appello para mais uma vez
Insistir sobro cz-e assumpto, ntí
quo os Correios se resolvam a to-
mar uma providencia.

Sou asslgnante de 8 revistas
americanas quo se publicam men-
snlmente o. quando recebo 2 ou 3
num mez ainda estou com norte
e sei que o mesmo acontece a
muitos amigos meus que tambem
asslgnam revistas.

Surprehcndc-me que esta "fal-
tn dc sorte" não attlnja a todos
oa asslgnantca de revistas, sobre-
tudo, aos jornalelros, noa quaes
são sempre encontradas revistas
cm grande quantidade.

Esperando merecer a aua at-
tenção, subscrevo-me com estima
o apreço. — O. Elou Santoi."

O CAFÉ'

Escrcvc-nos, de São Paulo, um
leitor rto "Correio da Manhã", a
propostio da política do cafí:

"Sr. redactor: — A propósito
ria política de defesa (?) do cafí,
feita pelo D. N. C, escreveu es-
sc prestigioso Jornal a 16 Jo cor-
rente:

"Quo í que falta para que todo
o paiz esteja trabalhando pnrn ns
fogueiras que devoram as safras e
pnra o confisco impiedoso que lc-
va quasl a totalidade do pequeno
lucro do lavrador."

As observações do articulista
obedecem ao critério constante o
Jutiicioso das publlcaç.ca antcrlo-
res, do qual não ha fugir. Pcrmlt-
ta-me, porím, dizer-lhe que, com-
quanto pareçam pessimistas, cilas
ainda catão aquém da realidade:

"Julgue quem não pôde cxpcrl-
mcntal-o!"

Em verdade, mostra a "Gaze-
ta" do mesmo dia 10 (recorte
Junto) que hoje "as boas fazen-

,das dão prejuízo, ao Invés de dar
lucro".

A these defendida pelo "Correio
da Manhã" fica, pois, reforçaria
com case argumento. — Alnterln-
do if, Cfoticaltci.".

AS APÓLICES DE SAO PAULO

Escrevem-nos nlguns portado,
res dc apólices do Estado de S&o
Paulo:

"Sr. rodactor: — O governo do
Kstado «le São Paulo promulgou,
como de «obra suhols, um decreto
autorizando a emissão de apólice*
ao portador, rto valor nomiiinl, ilo
duzentos ml! ríls, Juros de F> "J,
tom sorteios em numero rte quu-
tro, tle illversos vulorcs, Incluslva
um, em dezembro, rte mil contos
rto ríls, rii'ti'1'iulnnnilt), no mesmo
tempo, riols outros sorteios soma-
naes, pnra resgate dos mesmos tl-
tulos, no par, ou sejam duzentut
mil ríls.

Acontece que esses dois sorleloa
pnra resgate ao par se realizarão
em março e setembro, em que so
realizarão os tle quinhentos cnn-
tos e outros menores.

Assim, manda n lógica, que es-
les dois sorteios para regate ao
par sejam feitos om tempo apre-
clavel, para que ns apólices aor-
toadas sejam substituídas pnr
nutras que concorrerão noR pre-
mios dc ml!, quinhentos o outros.
XoHtn dntn, 24 tio selenibrn, não
tém nlniln ns pOBsulilorcs ilo tae»
apollccB cnnhoclmontn dn lei- «laia.
Iniciado o sorteio semc-tral, o
tendo o de quinhentos coutos do
ser rlgornsnmnnto realizado a 30,
faliam apenas seis dlns para n dl-
ta substituição, tempo por demais:
OBcaaso.

Jft em março ultimo, em com-
miiiiliado que essa digna redação
dou-nos a honra rte publicar na
«ua generosa aecção "Cartas A rc-
ilação" chamamnt. para o faclo .
nllenção rio governo rio Estarin,
que parece não ter so apercebido
rio mesmn communlcnrio.

Insistindo no mesmo, por suai
procedência, gratos vos ficariam)
os — °'o*.*iildoi*c*."

• ei» *

Para pagamento á Rede de
Viação Paraná-Santa Catharina

A" Câmara doa Deputados re-
nietteii o ministro da Fazenda al
mensagem do presidente dn Re-
publica relativa ft abertura de um
credito especial rte 5 mil contos,
pelo Ministério dn Viação, para,
pagamento A Itêilo do Viação Pa.
ranft-Sanln Catharina,

UM CREDITO'ESPECIAL DE
TRES MIL CONTOS

O ministro dn Fazenda remet.
leu ft Cnmara dos Deputados aj
mensagem rio presidento da Re-
publica relativa ft necessidade do
ser autorizada a abertura «Io uu.
credito especial ilo .*I.I100:000$000,
pelo Ministério tia Vlnção, rteatl-
nado a attender ft» despesas coni
a conclusão rio trecho final ila es.
Irada do rodagem Italpava-There.
zopolls o proscgulmcnto da Rio.
Bnhla, sendo 2.000:0001000 pari»
a primeira o 1.000:0001000 para .
ulllma dessas rodovias.

INlill. UTEIS
LEILÕES

nrjiliMm-sc o* scstilnlr-si
t.'A»A JÓ-E' OAUa... — P-nh-r*-,

nn illa II iln c-rrrnt-, « rua Sllvn Jar-
ülm n. 7.

lM.S,t ilO.NTIIIK.Il lllllill — Pta!!*-
tu, no dia il do corrõntfi At 13 horas,
I run * tle Si i.iulir.i n. 1115.

0. n. AUIIKA Illl.vsn.l-IIIA — Pt.
nhor*-*, _a .ü.i h <i.» corrente. A rua T da
Setembro n. Ih7.

PAGAMENTOS
NO TlIB.rmito NACIONAL — Na

Tngailairla «Io Tli-.a.urai .rrln paina liojt,
as Rf-Bulnlc* fnl lin*. <lo l" -II» utll:

Hlnltt.rt. ila Jiistla.a — I .-¦lil-ntt dt
H.<l-il.|lrn. H-nailaira-t f I).-iiiiadn., tt-
rrttarU il*. K.tn.io, OOrtl Bilprèmaj CAr-
te -If A|.ix1Ijií;.... TrUiiinitr* KIMtftrAM.,
Jldai-. Sa-ra-lainna-.. Mml.Ml., l.ililla-o,
Secreto ria da Cornara, Hfcrctarlo *io Ke*
iinilti. Sirr.-t.iria tle 1. .tntlMioa iiir.il.
Ktcrlrlea r KKrerefltta da. Varas <. Vt**
Iorlas, lAMituto 7 iii' Hetimlirõ. i:->-f>i\
-losin l.iü.* AtTOS, Mitil*tro. ii-"i*/-iiI:m|<i.
lia 'V.rl.. f.U|.rema, A.itl.o. n Strr#>nliiN*
ritit iiii Culto Catliollcoi Opturtaitietítò do
Prop^Rftn.la e OUfiiiÃD Cultural,

.'.::„;.;,,;..,:.. ;,...„.;„ ~ *n i„,„ _•„.
iinti.il, Tribunal tio Pontas, Ointadorla
Central <h Itc^uhllra, CVn tadorla a *• Kuii*
Conlflilorlafl Kecelonae», Direclorla do Do*
mlnlo da UiiIAd. Palácio» Prpttdt.nrlat***',
UI*oratorto Nacional do AnoljriM, lm-
posto soliro n Itcndo* Avulwi *• Flirãlt*
uicGtts,

MlnNtrrlo da l>I'i.-!--,:... . M.ni'l*> Pu*
Mira — HeereUrls do Ellido, UbserTa*
lor!» Nacional.

Ministério do Trabalho — S<-rn*tarlo
.Io K.ln.k.. Ii~pnrtaminti) Naclnml ri.
Industrio o Comnirrclo, Dnpnrtamfnto
Na.lunnl d- Btlãllitlca e Piil.ll.lIn.lr o
Iip|iart.ini<*nto Nflclonàt df Kozuroa e Ca*
pllallrãclo,

Mliii-1'rlo da* K'Ii•;!",-*« F.itrrlorea —
Secretaria de Bitatto v Corpo Dlpiomatt*
CO I Coiieillir.

Mlnl«trrlo di Agricultura — s-tío.j.
rln d.- Citnilo, nirculorla ilo nr.anlfa.;-!)
r l>er,-.i, ala |'r.-Imi-.-... a- Hlrrrtnrln att
IMiili.ll.a .In l*i...li ,-'i..

Mlnlsl.rlo «la Vlaçüo - • SaN-raiarln at.
Klladn, ln.|>'.t..rln de Itliiiiiliiai.ã-, ni.
rectoria dc .s.uk-iüi. ni.. dn llaixadn Flu*
nilnnif-c.

NA PREFEITUItA — S,r*. (it.raImJ'* as scsulntfs fulhas, r^lattrai no
In «Iln da laln-lln — Litros de 1 a S.

Not.i — As folhas atraisdas s6 MrSo
l'i..is ileiwli .o iu- illt da uballt.

lí
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THEA TROS - CINEMAS - RADIO - MUSICA
PALÁCIO ODEON REX íGLORIAI IMPÉRIO I RIO I S. JOSÉ' IIPANEMA I PIRAJA'

Telepti. — 4!I»00».U

— IIIMlAltll) DB no.ii; 
~

_______• 5 — ** r III hiirii.

A UM Ti; D AUTI.STH
APRESENTAI

GA YNOR
i'-ni;i)itit- MAitcíi— Ctlt -—

Nasce uma Estrella
.iiidi.fttt: jii:.\'ot*

.11IV IIOII8U*!1

COMPLEMENTO NACIOXAI,

Trlrphiinr -_ 4-»0083

llntadn de nr ro\DICIO\AI)0
1'rlti nilmi "K0l)l.i:it AIIIK1

— iioraiiio 111: unir. —
a — 4 — «I — 8 e 10 -tira»

A !0lli CENTtjrtV 1-OX
APRESENTA!

NANCY STEELE
DESAPPARECEU

¦ Impróprio nto 10 annoi)com —
VICTOR MC LAGLEM
W Al.»Kit CO.VNOI.I.V

P-TBII I.DII II i:
J V ti K I, A N G

ri.AGliU.OS DA NATUllE-A
Natural

UffA JOItNAI.
COMPI,_ML-NT0 NACIONAla

Trlt-iikoui' — 4ÍI-0I0O

— HOIIARIO UR llll-K —
3 - 4 - t - 8 g io horas

A CINE AL-IANCA
APIIESENTA:

INTRIGA
E AMOR

— com —•

WERNER KRAUSS
IIOIl.l*:\CE IIAKY

OI.KA T«í 11131 IIOV. A
Dlren.flo de W1U.Y lOIISr

ereador de "Symphonla

Inncabiida"

COMPLEMENTO NACIONAI.

Trlephoiie — m.oo»;

— IIOIIAHIO Il„ HOJB —
S— * — a — He 10 koraa

a ufa Airr*
APItESENTA:

nnwniE
HONEY

IAIII, IIDWlr. U1IIEI,
— em —

Regresso
á Pátria

PAEST-N — Natural
PAltAMOUNT NEWS

COMPLEMENTO NACIONAL

I 'rlrithuiif! — d.»00»3

— IIOIIAHIO rn-: mui: —•' — I _ ll _ H , ni |,uraa

A It. K. O. TtADIO
APRKSBNTAl

Caras novas ESTAMOS
de 1937

— com —

JOE PENNER
MILTON BERLE

HARRIET HILLARD
FOX MOVIETONE NEWS

COM 1'LE.MENTO NACIONAL

Irlrphinif — 4--00S3

— Illllt AIIIO DB HOJE -
. .1.10 • .-1,30 - T • 8,40 • 10,30

A n. K. 0. rtADio
APRESENTA:

NO JURY
— com —

HELEN BR0DER1CK
VICTOR MOORE

OE .MANHA A' NOITE— Desenho
FOX MOVIETONE NBWS

COMPLEMENTO NACIONAL

IrlriiHune — t.-litl.

— HORÁRIO l»i; HOJE —
3—4 — 0 — Rn 10 hora*

A UNITED ARTISTS
APRESENTA:

MARLENE DIETRICH
lltini.lll UOXAT— em —

O amor nasceu
do ódio

«Impróprio ato 14 annos)
COMPLEMENTO NACIONAI»

l-UI.lilllr.A-a.fi »#
¦ IIAI.CAO /\t:*Ti IM.Mi:*.l*_n o n-n r_*-fl **.

Sigunda-íelia — "O llü-
MEM QUE NAO TODIA AMAR"

(Impróprio ittí 1S amiu.)
II O n A R I O :

3 - 3,10 - 5,20 - 7 - S,I0 - 10,-0

l'rlr|ihiinr — '27-tmm — M

HOJE — A !0lh Centu-
ry Fo.* i)|ircii«iita

CHARLIE CHAN
NAS OLYMPIADAS

TUDO PULA COROA
Comedia

O Primo dn Roça
Deienlio

Actlialidarlr» UFA e ii.uíhimI

Domingo «0 na matlnee
"OS VIGILANTES DA LEI"

•.••feira ¦ WARnEN WILLIAM
em -VENCIDA A -ALU.MNIA"

(Impróprio ali 10 minou)

•IVIt-iilliilli- 'j_*__i_

ITiiòíiÃnií»-rn: iiojí: —
H r II) Ittirilk

A UFA ART FILMS
APItESENTA:

As 3 meninas
de Schubert

t'Ollt —

l> A i I. ll o ll ll l i. •¦: lt
VALENTES «JAt.-ADOKES

I-eMtHilio
fox Movit-rroNi. xnws

roMPLEMENTO NACIONAI.
sô mi mnllnêe —• "OUBRREI-

HOS DA .MAIHNHA".

S|-;«*i|-NI'.\.Fi:iRA:"O HOMEM QUE .MUDOU"
DE ALMA" -- oom

B O lt I S K A 11 li O f í
IIOIIAKIO: S e IU In-i.-it

¦ __ ;^}. - _ T. ilvilj
'¦"t-lrph.i --»7llli'j

II 0.1 B

II O II A II I O t
..Ml — .1,40 _ •„»,) T.IHI S.40 * 10,30 kora»

fONOKIMIJ iiiirr.riiin o lliitlii fUna braallelroí

Bombõnzinho
-OI '•» li» Mrlnlti li.rren — dirigido por .1011 At I CA-

MAIIi.il — iiiih mn rli-ni-i, de nnmr. famtiana.

CIIJIPLEMEXTOÍI — FIL.MAI.EM NACIONAL (U. X.)
"FOV HOVIB'1'O.VB M-..VS,*a

A M*.i;l III, A urniiiliii.n prnducrto de ABEL GAXCE —
«IM I.IlAXDi; AMOR l»E BEKTHOVEX' rom llarrr Bauer.

III l--ll.1l no MIVO IMI.K.IIA.MMA IBRBA-OB

NACIONAL TM V,-f,01

HOJr* — t - 4 - 6 - 10 HORAS - ||()IP
A Mrtro Apre-si rit_

10AN (RAWFOKI) r ( I VltK ('AHI.*-
na maK bella produrcau

DO AMOR NINGUÉM FOGE
LINDOS ( OMPI.KMI N I*OS

OUTMÀWOM
L-rirfnl m& l c°m __^ ~~i

\W___*\ fSw^
_L M mu'¦'•'_———¦—!»—* __—-—

___K_-.«-_l •%. 1_f_____r——————-WM

¦ál JUNTOS...
W \\ \ PARA
W- '• .W I ATTENDER

___________^Km^___________\ aos
^^^V ^f^l ROGOS

^MNp "'¦ EXIGÊNCIAS
_______T /_____W DE
BL'-'' 1^1 I 4¦ 000

Í_;"*-- *__ I CARTAS
_________! B D0S

I FANS

E_ES53a feira

A',1 . — a, io — n,30 — 7 —
ri, ¦!« — 10,311

3 SEMANA DE SUCCESSO!!!
fnmu-in rnmmicr fiitr f,C\ ÍM".

i|l EIHOZ trniliulu I

As Minas de Salomão

TEL£P.
22-67-80

HOJE - - KGUNDA.^ ^
H\m__É m.

______É____________r ^| ^k ckclis de

_______________Wr ,,»***"SS^ __Tv. aemioieiilo t ler-

A— WT *-!___- «_a___F "ir*, t|Ur rumosr.
—————————W' -<—W-> !_¦
_JS m- F ?¦ ^à^f

Com PAUL ROBESON Ef- W^La 
i-iinliir itrarn rm Ul ___. .Mi_______L

niaraillhii.a. Wk '^\m\ WL

^^^^ BB *^»--v ^B _j
_______! ____L Bv ^'*^-a_r____l a____-»>i ____________________

wB s_r_Mj_i 'fí^-l _P^s^r _________ÉiP^__r^^_r#^%\m_-____l *___-^^*4____k ^______i

/__!*4^___^—âW ^a_J e*___r^ _J*\t*Ê »oti-lla tir Hl | ____U__\ ___W\ ____N__P_*_____Bl

\^^X *^y A- ____\_____W ^____^__l\\_____l_^aaa--___--^4i-__ ¦***^^^^^^ l
^^^ ^MBaB-11 ^V__ff_!\l____________l ¦^-¦^^^^^ I

llu-li: áa 2 - 4 - li • 8 e 10 hi"LEGIÃO NEGRA"
(Impróprio parn mruoi•?» ntS

M annof)
• NACIONAL

\-\\\r^%m\\ mmU W

ÉE____i a_r#__ü I

I -LéII

Si.PBIRAi — KAY FIUNCI8
— UltltOL FLV.V .'in

••OUTRA AtllOIlA"

PARISIENSE
Srs.ir.i-i a ji.»i tir da» 13 li».

Domingo'' r («iíiiiIui At, 10 lie.

JOnNADASH
HEnOiCAS
com OARY COOPER

JUAN ARTHUT*.
SKilfXDA-l-l.lItA.*••Iioni/.OME i'i:i(iiit)o->
rom IIO.VALT) COLMAN

V OUÇA O "INVISÍVEL TRC- >^B
¦T VADOR" DA RADIO NACIO- M

JS NAL (P. R. E. 8) |B
aa___R »>^B

^|> vá conhecer *i

^ Shíi, as delicias V\\ I

tj£5tâk 
musicaes M? 1© I

CINEMAS
COMMENTANDO...

'_***______}
____ru ¦ ^1 BB____¦' —i K_i

---W-W* "v_\
A_\ ___ ¦:*»*'''M

———————úu .___L _______ ' __L ___»>'•' ¦ _Í'^B ___¦____!_________¦____¦ '-¦^ '<. -t____l _H-_B _H

_C _M____^^ í I
_______________________________B-_____-^^___________k__--í^^^^^^ ^__________V

__S_____T ^*fc" 1_____«_____-J
As mais modernas canções de autoria de

GORDON e REVEL.

2. FEIRA DDEON

' _oii/ioii:iii/io", no Alhambra,
eom Oncarito, Patmelrlm Sil-
to, Conciiitn tle iloraca e
outro,
"ntioboiiclulni", qu*- »*.t.í «m ííjIifb!'..'io no AÍIiambri. ( un: noro tmba-

lim «li i-ln<'iiiaio»rai>liia braallaita.
»\iill8**m«titf> (IA rem a escn\u mitlc-i <> tim-llclru «ra olir.£.it!o n aiftll*

tir oi film*? nxt-lun_?i por ii*ttrlotUnn>, ImiTondo o fiforco d« tuna nifia
dutla dc abnfXldoii **rcrd-drÍfo** CfítltM" qtte "nrriw.iTam o cobre" rm «le-
feia Oc um litrnt multo tiobio e jtiMo, « ijn. poderia pro|mr..nn«r inudei
brucflcln. ao (intit.

O panaram., ai tual ( Ixm dlflertnl»! t-n.1 |iroiiil(i qui Ji m p-rt» fnnr
rlnrmi» nn llmll. n oi fllm. atgul iirmlutliloi Ji >íin crllli-adui. nSo como ten-
tatlvai, ma» como uma mercadoria cxi-oita com fin» commfrcUfi.

Dclxrmot dr lado, portanto, «na parte i|iie aoi toca o coração pirai-nmmnitiir n (lira da "Sonofllrai" ila mrllna mam-ira i|u» commfntamos nm
(Um da I-araowint, da Metro, IVararr, Unlrcriàt, 1'ni, i;Kii on oulra qual.
f|iicr -Miiprri».

¦ ¦ tratiallio qua «riti sendo aiirascnlado no Alhamtira nio t diiaei da"¦¦nrlii-r o olho", norquo 6 (rito quasi «i.'liitlirani.iil. ao iludia, coro k«.
narlo. i-nmmuni. dando n ImprruAo <|iio t o diKnrolar do uma pica cm um
palco, mudando «• monrloi nn (lm il- rada aclo. Ha uma unica acena «•
trrna, a«lm momo iiolirr. Nuta-»o que liom. multa "iiarclmonla" na con(e-
cíilo do film.

A Intt-rpraticio do "llonlionilnlio* »ili contiida a (licarllo Brrnlrr,
P.-.Iniidrlm Sihn e Com-lilta *\>* MorBPi, no« princlpaei piptli <• Lu Marlal*
»a, nyrclnlia llaptlsta, Autuito tlênrlquea, Xllso tlarraiii, 1'uitc.llo Mrtqul-
ta. llapliita Junlor, Moreno, Tnmnr Mo-iuíi e Mnrla Grlllo boi dt>milii,

O» irri IntfrpNtfi principiei düo liéitaqtie 101 uni paptli, nnbora com
drfd*l»-iit in noi morimentoi. Dyrclnlia tt.ipilr.la, ijua f» "uma ponta" tem
;u-',-.'m> rn.iii i'lnrmato*:rapblc.i^ revelando optlmai uualldadei p.m <> t-lneuu r
oi demaii fl»m«>ntos defendem*H como podem,

O ariiunii-ni» do (Um 6 vplinio, mnl» pmlrrla lar mriiinr ailiinariu
pira (utlr um rmnro a arl» tbeitrij « a|irorcltir tmlm oi rccurioi (oroc«-l-
dei pola arte clneniatn-*r_plil*'n,

A erararin olfrrrcr umn tranii» lllrprfja, apiiir dr uni "ilcisarroí** In.
lIltlKlciDtlli nirllmroii multo o ni ninlnr parti do fllm apresenta uma io-
ti»-rt.I:i'li' liii|i>i-r.itt*l, itiperlor me**no n d-* hum filrti» cttranpelrot.

Independente dr umas pequena, folha», allii muito i-ommuni »m |rin-¦lea fllm», "llonltonilnlio*- f uma ti6a productlo; fat rir o espectador drtdc
o leu irí*fo •¦ ti-rn um ¦ nr.»Io alt.rc e InlrrriMiitr,

K- uma Klllcula quo lionra quilquer produetor, illríitor ou Inlerpnte.- G.

OPERA
Tel. .3.510.1

1IO.IU — Eetrôu, Ae '21 hora», du
Cofflfr-abia Piluerii Silva
»lrw:.1o «le JOAO DB LKUK
com a revista iiullllco-aocial

ONDE ESTA' 0 DINHEIRO ?
NA TE'LA —
"O llllll.IIAMK A/.l I."

r .-.ACIOKAI,

i
• 1

SINTA CECÍLIA
(BRAZ DB PINA) Tel. 48.6Í23

'm-ESTRMOK"

JOE LOUIS x BRADDOCK
At lniimoiid, !)¦ • 10* epi-

soilios * Nacional
Sr»iinila-(rlr-i "ni.mnncr

mi Ml»»l..lpl"| »Kipl„rliil..r
tin. Melvn»'>i -oraal e Tim*
vlunnl.

pret-tom t* aipeclOI tnrdllni ipif» ronitl-
ÍUlrâb um documento linprri-lonnnlo dntlila. tio» Coitnmei r- ilas lul.it do lirn»l-loiro flo ii.i*i|..,ti- »- do tMfiiii. nnrt*'.1'omn uma prnia do ma cunielilad» deir.tlullio, Ju riiiioii p.-ir.i os "«tudlo»- da1'liirilln, pnra OI i|iin.i trilmllm, .-.iito r•tinte cotnnleniehltH, t*«lt»ii eut^rraiuU- t1-*•"¦••* nlnuiitiiimctiii* lht'tHt-1», du* Inseres
|wr oinit? vao p:inríiiii|ti, un mui porei; ri na*

**- ^v^Éjjj^^-.

•¦¦í ¦¦&_____» *¦-¦
v. l:.- '¦ \\____\_l V •:¦ *:'

_____ 

~-^:-

sÉsUa-

uni.» qu. n rniiam iiirprrlirndi-r r r| | rer o rine-n» nrnllelro d. nniai . mis-¦In» armadilhas qui a Nnttircta trnlçurl. |o,.,||r>, prodimjdei _. « todo hoinnn qu-ra lhe t«ina armar a cada |ia«m, porque Ml» toohlr d», -lhos abertos, coino ellr.elle o lri.i-Ili.l-» |mr um »onho: cnrlqu». Irt.itn|,lia ilmprol

A EXPEDIÇÃO LUXAR DO AO RIO DAS MOR.
TES E AS ACTIVIDADES DE ALEXAN»
DRE WULFES PELO NORTE DO BRASIL

(Etrecui. pau a o "coititEio da .manha
Uarros Vidal

0 complemento nuvlooAli d** finaiidi.*
dr» drliM-i r i iiliur.T"! .'« t*m conh-Ti*
ilu, i*iii i **u 'irtli-o lodn um p*x|ueiui
exercito de obrtlroí.

Homem dr fC o «utbuilaimo, que lu-
tem por um proponho oltrido, «ji produ*
rtorei do complemento nacional düo ao
_--jii-i.il nâo «f mnbtlluBiem para trabi.*
mliter que exercem, peln deiprendtmento
e d*-lnterei*e rjue lhei Uo prouliarei, o*
raractfrlitlcoi marcantei il»' um verdade.,
ro Idealíimo, 0 grande publico que atili*
ti* o demorellnr dnui rentenaa de me»
trni de cellulolde deipretencloiuii, noi
proernmmai de cinema, nlo aralla, it
que niultoi dellei representam, romo <*«•
torço, romo tonalidade e eomo laeririclo.
Ai vUfit**. do Hni-il lou;ln<|Uo qui* le,
perd** nm florcilai Ind^raiiaTeii dc Mat-
to riroBuo ou nai rtisantevrii floreitai
do Amnznnai, nüo ririam ate: o« nosi-M
olhos, ie pM fone a audnrla d_imê<

•lida deii.1 luladorei innn.tiup» que m
lançam nnini aeenturai diffu-t-l». Nioni bot», nriiai tiplnliosai fmprelludaa.
um sentido de lucro — nnlmaoi, sim,<¦ Idrallimo m.ils puro. o detrjo de co.
llter ai Imagem prerloim e deiconbecl*
¦lm do nouo território qu. Ilcarlim do--inlmK para lemprr, na aua Imponência
ilowonheclila aa tantaa cnertlaa t Inlolll-
lhar pelo nono cinema, engrandecendo ollrii.ll.

Neill momento, dmi forcai ictlrai da
complemento naclonil s. deidobram, ll-lirllnirnte. pelo nono -hlntrrlnrd", eo-Mii-inl.i o. thnouroa maraTllhoisoi . lano-
radm que pilpltam tm rrgldea ainda nioiltiraiandas pelo olho penelninlo daa "ea.
mera*' e nlgumaa d.-llii ainda rlrgcm
dn mntarto doi bemeni,

Ali-iandr. Wiilfcs, qu, (aa do drna-
mlimn o earaeterlitlco mali t|to dt ma
prruinalldadr, ia, para doía mer»», par-rnrr» a nor!» do pais colhendo (Is»rsntes

O iiroiliii-l.ir Alrxnnilrr Hiilír.

¦fin, r qur rm 'inv. . Distribuidora derilmn ItraiUelroii loco nw e< retoque.¦• ouiroí se-ili.os ilr Uliorntdrlo citojamconcluído!, -•tiir.-j.-.-irn n» publica. Alemilrsii- «tei-k reipellar.l, mili ilun dn»-nae de fllmi de curta motraiem, Alfian-'Ire Wiilfi*» tnirA no ern rezreiM,
A iv.iprel.tid.. do outro produrtor. pelamia finalidade o pelo* |v*rlrn*> ipie a ro*¦Irlim. í ilr mali [a-iuidaa rnponiatiillili.¦In. wm duvida. I.ltwro l/iinnln qu. irutm luiailnr Inflrilrct do 1'lnnna Hm-

jllrlro. demando os confim ua rnlio doItlo dn» Mon.... firguc d fronti' do uma•'SptilMrt drttemldii, rt-Ti)|Ku,in <!«* «i-lt-ii*llllal c eniirnlirlrn». Alem dl clKlfl.1 lllletlK-dlciin. i|ilr .,• r.-.-iln.i rol, n |i,itroi-|.nlo da tinrilln. to.-, o Llüt-ro l.llanrdo
liid"*. c.% irnlmllm- d.» fltmasem II. pelaiitiiit.«'r.i vé»i rntra nó**, nm elnomatO1
tripliUla rcilln uma Uo illffii-u em-
|irellfld.i, tão |n*m npp.irf*lli-id». Alím dr* ca turra i* de mAo, modernlMlnuta e de
michlnai de arnt-icün iwrfeltai, Irva I.u*rardo podTnia» "l.imp.i.|.i*-fo-;ui-lr»" parafllmir m*. iifin norturníi». Maa o d^atemldo
produetor nào leva Ipçnm o propniltud. («zer coniiiimnentoi: cai- renlliar, Iam-bem. um film ile grande mMnsrm, comlueaeitlro arcumento. tendo romo tw**.
narlo trwlina pIcterleM ila Ilha do lia-nanai, a rcclüo onde » explnrndor Fau*reli drsaiq.arr.-ru o aa prnprlai cahectl-rai do lllo daa alertei. A «stai hornI.uinrdo, que perdeu o rontnrto com aClrllliacüo. poli j;, rteliou a Ilha donanim.1, marcha rumo no deMlnn quts» traçou. K a sua ultima correiponden.
da noi dls ila íun estadia no pimo dai1'nnia», em pleno rio Araemra, ond»
ficou maraTlltiado rom oi creput-culni e•a aurnraa qu, s~u „lhoa mim-a tinhamtlslo. Mâo muitos, liiilrn-rlpllrtli, ií-rnduTldi, os perito» por qu, a Mpedlçüii
JA tu.iv.ti e bom malorci *'. que a icunr-dam. Mm. T.lbcro I.uxardo, que G uma
limi d, pocla • animar uma flhra de
lulsdcr — M.-nha do todaj •• Tlclssl-

"^¦¦¦':.:'¦____%¦"^ f^yfét yv,

'a_____T U— ^V ____— ___1

¦'-' __¦ -" __ W
- ^^W ¦ - -.-.:¦ ^________k^V ____ ____¦-___r ' 11] IB

a______-___L______J_i _P_B_I __

«wg CHARLIE
RUGGLES

Alia BRADY
tStff

...VI 0*1.3.

CAMISA

ÍfOHZt
rVARi
SÇ-tfÇliiA

UM

Qc^-_t__vV

POKVE

*« «llhuel». ,|, Wllllnai l>nn,ll. Mira» l,ts> e A.|«,t|ti, o» ninmiuinhi» nu fllm
ilrn -lat»

THEATRO CARLOS GOMES EMPRESA PASCHOAL SEGRETO
Fone 22-7581

COMPANHIA DE COMÉDIAS CAZARRE'-ELZA-DELORGES
A's 20 c A's 22 HORAS

HOJE — Primeiras representações da hilariante comedia cm 3 actos dc A. BIRABEAU

Direcção: EURICO SILVA

• HOJE

MINHA IRMÃ DE LUXO
"Etlcnclte

TRAD-CÇAO DU PUAHTB RIBEIHO
m;/„\ (iO.MKS — "Motíilisc" - DELÒRQ-S CAMINHA — "joílo" - DAIICV CAZÃRnB' — "Mine. llattiei''

liorio" - l'.\ll.o OUACINDO — "OIrii" - I.UOIA DKi.on — "Franclíco" - CAlil.os MBÜ1NA — ".Mnsui""va.,,1,,1*' - ai.vaho augu-to. Sccnoplastia cie COLLO MB

- BEI.MIRA DK Al.MEIItA
HORTBNCU SH.VA --

— "Ro-

AMANHÃ — Matinée ás 16 horas — Preços Reduzidos — A' noite, duas sessões ás 8 e ás 10 horas.
BILHETES COM GRANDE PROCURA PARA HOJE, AMANHA B DEPOIS.

*A co.mniA doi accl-sados*-HOJK, XII MKTIIU - A|ir.«nlii a M-lm liiildttjn M.tjer, linj,. nn Clno Mo-Iro, a nirllr do ineln-illa, cumo tj il-roslumr. um i-.rtai deillnado ao mr.li«implfto airidi». um (Um onda não lualienai o prtltltlo dei bòbim do Wlllim1'otrrll o Mfrnn l.or " do illrrctnr, IV,P. Van Itjke, maa. lambem todo um ro-«rio de pnvllrndna qu, tornam o eipe-«¦i.Tiilo ume deliria completa Oa primei-

rn «iena io desfecho. Tratas» do *A
¦¦•'m, ilia du» occiiiidoi", Comedli iiiotI-«lada. noi apresmta william r J|vr-na .onio Mr. e- Siri, NlcK fliirlri, ,|r.I.i-lliei Imliriiiins. RlcOt, .-r«aliir». Jn.vlnr» ]«r Hcllincll, amlvii pralic.iml»ir i|Hirt a »ape,-lu||dadt. d» Sfck Cir-ter — » para lito nio tmildam rm ,|ri.lar o conforto do l»r , »ti(renlir prrl-6«<a r iierliwlai ai ttw» b;ra Incom-
iii-fU*),

Kmi)i.'*,n, ismnr, rian f
itijairrltt num (tini tlc cn»
trecho orl»ln«l e cmptil»
stniilr.

n,»nl» tlc mulln. pe-
rlpcrlni, ts rrlmlnnan «
drii-ohe-rlo, crar.a an
ir.h.lh.i h.hlllrtu.o dn
dcclrllrc pnrllenlar.

VARIAS NOTAS
IlAnBAIlA »TAXWn-K. DlrrEBÍN.Ti;: — "Utella Dnllai, mno retlrmplori"» um ahl.tori.-i cheia do realismo, doilmplii-iilndr, dt bcllna mural.
A critica am.rlcani, por teiai, nio

pOde (ujlr ao .nlliiiiliimu prorociio por
Anno Shlrlejr com HU tralialho eonvln-
cente, cheio d, candura, todo lii.n-l.nlr
. encanto espiritual, na filha d. tlrlli
« Slcphcn Paliai, oi piei qua w In-
i-oiiipailhllliirnm ld pori|iic Stella nio m
??????????????,

| Grande Liquidação

J unica no gênero* 
CASA Mme. SÁRA:

• molilira am prlnclplot di «legin-ia ,
Ho*m tora do otnrldo.,.

"Stella Dillii, ml, rid.mptori*. pro-
ducclo esmerada da «-imuel Goldurn, dl-
rlclda por Kint Vidor, dn-noi trabalho!
drflnltlroí d. Birbira Stin.jtk (dlffe-

OUVIDOR 147.

Por motivo de mudança, \
avisa a sua numerosa cli- T
enteia ter entrado cm I
franca liquidação, venden-1

t do o seu grande stock dc?
. CINTAS, SOUTIENS EI
é OUTROS ARTIGOS, por?
é preços abaixo do custo. ?
I APROVEITEM EMQUAN-?

TO E" TEMPO ?
***+***»*****>****-***%.**.+*

Iii_i ll-líi-l
_______________W ,*--r_____r^^--\

____)_**%¦'.'•«

\\\\\\\\\\\\\\m^^-m^mmm\\\mrm\_______________________L-_____^_________r' W

___\\ \_\í\,.uí

\\\jk \\^. \_W

W^'[ ¦¦^'-PWI mmK^z^nmmWr>
llnrhnnt MnmiT«i'k

rento ds artista quo ii conli»c«moi),
J"hn n-ilrs, Annr Shlrlr.t. Ahn Uale.
Uirtja» 0' Xrll o Mo o srande "casf
«luo i» desobrlr.nu d»s»a esplnhoia mil-
iSo aitlslli-a. Se-uodi-felra, no Pilado
Thratro, a Hnltcd t>rí mrn-ido outrn
iiniruo abiolutu (.«nu i «trea de..« iu-
mi (lm,

Êk m*L\Wm\
__\%B _______ ________*____a*^l*yT*i» ___m^__________________________U_]

¦mV lv_í______ ______ 1____________H

__i_WV a__M-P___r r_____B^^T* _-_r
a __j^B^ft KA Mm\^^^mmmmmm\——————————————W——————— _________

Jl mmmT
R05COE KARN5 -MARSHA HUNT
LrNNE OVERMAN- LARRY CRABBE

ÍFEIRA

I

OUTRA Al Iliin.i _. A Warner bem
desejaria »»r a -dona' da ld*«. mas, narerdad. nlo foi... Mo fnl. r».-i|u, tan-to Ka» Fmtcia, «imillo Krrol I'l)nn. ilu
flaoraa altamente 11lln1.11, pira qu» ai-
Rtim pro-luctor pudHi*} |»rniiar «-m tpr"*
tcntatl-o» dc nma ni tf...,

A r.isilo unica UA tio ¦?¦«si*.*iif- .1 uhr

Companhia Numero Cm, d« aiiendrr »• rr.il qr 4|,mm art,, ,,„„ .i,,--,.^,,,,,
umi». Intlmatani, nuira», o r-niii«u doromântico InípctuoK,", com n -«._)» bi|.U <• adur.ivel daa miilluríi" 1

To rlsso Irmos, -cora, -Oulra mirem',
om rt.-in.-i» o Flynn, loncaraetito anl-a_ aa-a-av  ¦» ..rt ¦_'. .- ¦ • . I. ¦ . ¦ .. lllitt- - .. r -- ¦» - ¦¦¦¦¦i- "i • v *.ymt-

.K. cot que w rltim oi mifonlii da - stutilM, allraldoi m» iwrn o outro, conj

"_»
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CORREIO DA MANUA — Sexta-feira, I dc Outubro de 19.37

"*»¦¦¦ ./*.-- , 
jg_M

1)

THEA TROS ¦ CINEMAS - RADIO - MUSICA
- OLHE BEM PARA MIM !

I _*¦_, _£T!}TA QUE EU «GRÉCIA TANTA IN*I FELICIDADE JUNTA ?
DIOA COM FRANQUEZA !

L ___iê_____}___\________
MM W*^ ______________ '
^^ I !

________ _______,,^l I

^H ______¦___/ "" ________ _____¦
¦h;V - ; 'ü' _^h K

___________L-'' ¦' Jf'Í?M _fci

mr' I
___U________T '5/'" ' '____¦

__Ll__^P^v!7^ '%1['ít%C v

I _k iÒV\N ^° "• Burl,artt CrN° «I '
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ÍT1ETRO
O único cinema no Rio, dotado de
poltronas eatoíadas e apparelhamen

to de ar condicionado.
IO, 62-Tdi. 22-6490 €6141i WL

HOJE
MEIO DIA
14* 16* 16*20
E 22 HORAS

tfOIVOS E CASADOS ! l-IS
AQUI 0 CASAL MAIS HAR-
MONIOSO _ FELIZ DLSTE
MUNDO:

M
N
C

M r $
I C K

H A R L E
OETECTIVES
B0HEMI0S...

VENHA VEL.OS MISIU*
RANDO MYSTERIOS, "BLA*
GUES" E "COCKTAILS'...
... da ndo. vos a "cliampa*
gue" das comédias da tem*

porada !

fure» Irtrslsllrel. A <iu_l nio pu>ltismfiwrl
No «MitAnto, rittcuilT .i crrlrm doi tam.¦,it os qasrl.im mini..', n.i.. i>.vl* ssr

oz-KBUdo iRtR.edltttAntfhtf. í.r.i nectux*
rio, snlursliiiriite, |wn>ar nn poiiltilli-

P "$____ ll'."'NJftL
r ÀàlW
f* [______fmks

l________r .>T 1

_u_\.
Errot 1'Ijiiss * Ka? Fr«ss.-ls

'li d* do umi fp/i- .*i.. qué fow «Urna d'
an.bo». Aprii culdndou «ltfçio, foi ti*
•'fllbtdA n tr.ima d« "Outra flumr.i", por-i|lM n rlla stCm iIif amnr avalionailo, lis
o.nnii.-e. drama, renuncia e !_itml_oi Ir-
riíiiUvéli.

i: "Outra aurora", o fllm quo marca
t rcunliíu flr» To:itmi(li'0 Inipflli.oso** eom
a "ir.-i. bella • m.i. adorArel daa tniithr*
r»>*, i-.ii.ni no i*latd, n partir d* torta-
Irlro, diu Cl —o—,

APtiorosiTo no "sivstkiuo na
D.VIVFJllSIOAUí;'' — Nlü ha «rllsla .1-
opmatovrapliirif «pi*» nio t<-nlw a mio
pliobta oo nvpriAo por determinada!* rol-
ua. Oliit-rtiiiidt» ou arllitaa quo forniaiu
o cltovo de '*M,.5irrlii na Uolverildaile"
— o »s|ili.r.illil-, llliii ile avi:iiliir.is qut
o Gloria vae per cia carta» ca |iriulina
a»ni«n« — i-neontmmoi ticllea uma r_tW*
•i.-.il» da msnlos. nlipiiiias iniiii» coinlos
• outra» uuaM traiílcãl.aa

l.j-nnf! Orcrmno dctciU oi mttlberes
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i|U» as suas "inTforiiiaii.iV fuHin rada
ves mais tirllhanti-s o que os tralulhot
?¦•miiri- ausmrntaiaM dc rpsiwnsstilllila-
d*?. VM*\ 6 a -lerdndffra mnm-lrn da Y*n«¦ cr no iIiiiiiki. p.is pcraltiicnto iinando
uma arlrl.i IFltrta ruiu traUilo |illli||il>l.ii|e
O rs|ial|i»r.it.s% nnnr.1 rli--.'.ir.i n uma po*¦li;**» do rtalcr. t)tie outra «ilranvou COMIraliilliu a teiinclilsilc.

)las Alice ,'ajr, tliili» a seu faror,af ora n tua Micra ln.-iiiifiini]lr.l r ira-
C-i natural, uma •'•pli-tuliiln lon d* so-
prnno e uma arte Iwln .«i-dal em lnl*r-
prelar as dansas modernas a taivieiiilos'in* Hollrtrood cM.nn crraml". DaÜe a
Cdade de aela nnno», »|tM AHeo e«ttida
liallodos. Depois do harer teriiiiiied.i os
MtlM oi.tml«»i numa (jc.il.i do Num York.•h-illi'oti-10 d>* COrpO O .Un.t ú %u. art*.entrando paro uma |w|uciia companhiatl-.ri.trn. e com cila percorreu Taríoi lí»*
lado» amcrli-an.is, lollamlii de|iol. paraNora lork. Tem ahl a sua -bl_ clisn-ce" nu l«nw-.. rrrlsla dc ileorso Mhole"Si-aiulals". O mu |n|»?l a|«-«or ,|i> i*;-nurno, foi notada, tendo neelamãdltilma
por loila a i.-rlllca. RiiiIjf Vali,* conlra-
tuua psr.i o> scus notnrels proiranimas

H *« *^^H^| ^M
_____________________! *•¦ _________HH
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Uma sceits iln "Myslrrloa na
liilairsldad."

ét qua fumam na rua t .tareha tluel
ta tnralva dos "cliaulfeura" qua abisaro
t» direito da tocar a buslna.

Rosco* K.uo» tem tnipatos do matai
mu ti/tüiio d<» apartamento an lado.

um earsllirlru tti^ln itirdo iiiif ll» e
npparflt». df radlü i\t prlinolrot 'torm
dn manha f dftfi o tocando at»1* nue *•
t**\tn;i'ft tf riMlr.tw do ar...

Harre^ Rlcvenil d^rolfl nm o«lio morI.ll
aoa •j"*prriaii»trí,í, prlnetpalmattta noa diai
em *i.i*> pf.l>.i *i' ti.Tintar madms-iila...

rinalineiiii' Altrld Allnjn. tambem ilo
#l»nií> dr "Mí. Irrln ri rnl-fMW.ioV",
fica com dor d.? esboja guando OUTí
Utrlia "rítrflhi * famof.i» fal.tr mal <toi
actorea menos fiTorrctdoa p^la >'nrtr.

—cs—
ALIOU 1'AVi; i: o SIÍOIIEDO MO

«Kü 8DCCIÍ880 Mi OINWIA1 -- Alie
ii». a l«ura Mala llrida e exprerilra

•!" ll»!b»-.-i. i1 um» dji poucaa arlli*
ua qwt .nu...','* para o ufnenia. come*
iou aempre a nublr no "iMrdoon*! 'I#
Holljrwocd. num» encontrando o menor
impecllho ou cfnírurlr.hd*1. (te olharmoi
para oa a»*ua piipela anturlore», vtreniiH

Iiiiis «cena dr "invisível
'rriiTiiUiir'»

dr rí»'ll», . nlo | a filou (pie Holtfvrpott•('ic c_\\ heojpri alerta Mihre na novaa
deacobertaa, o fotile Imtcar* parn tralM*lhar in vi<rsiio clnètiiatoirnplilca de"Seandols", * a .Otli s.Viiiur.v l'm mv,
a deixou Tollàr mttli para a nr.wiwj.v.
pretidoitdo a tom uni l.izv wn\t:\U. pr».dc euUo lem atilo Inntiiueros os filma em¦me trabalhou para esta companhia, e cm
to-los elles tanhn mala prustlslo a per-smialldoile. All.l., Alice rnj- ú de uma
ferca dt* Tonlade extraordinária, tmiimil.saiilma n esU «empro piompla |vir«• s-1.. 1 • ¦ i:- r <iner_.-n.'ia. BI « Ijrpò da JorenmoiUrna o pratica, Itlltto cheia de tida,
irif-ra «-* «porl». prínclpalmeitto a nata*
Jo. » tennl» e í coiiiihiIii il. pallnavlole um graude rltih di> Nora Vok, nian*

lendo Pltí tltillo Ln vliito nnnoü. Wre*
mon cita tiiniritlfkn notrii, Msundn-fclra
proslmn _ Odeon em "Intlslvcl uma.

—?—
as .ii'i,HKitKti r.n.ot o .nu"ILMiMc: — Assim era es..- aienlurrl-

ro alc_f o Inli lllccillc cuja lil.liirl.i cm
ih)I2m,i o içeuto itaiMiio. Jtm ruk, «

nacional puilla tompetlr ''mn «liei Kaie"Wlo" no entanto, r\__ conlivt.li -t^n a«
muUitrea, Iirisara^e arrnilsr \mr um
boDlto palmlntio do cara, dnvallic VhIo o
confurto t lui.i i|ti« >« tiudéàM df.Kjjr,
niaa cs.|n*. ia ,,• de uu. ellas UmliCUI dea-ejavam um ¦i>r..<;.íi.... lol o qit** aeon-tercii com Jo»ln Minufleld, iwr iau«n dn
QttÜAl Jlm ri»K d*-#cjn\a açambarvar o
muudo intt-írtt'

ioale era n linda camareira do fi-tinc**
.1-tri-. e, imprmtionatido tlviimrnt'* an
magnata, conaegtie com o aeu pre*tleiotornar-t» «.-na nrtbta relebfe,"(I ídolo de Xorn Yuri.", coe cellulol-
rie _i_.iii»,.o qus a Klto llwlln sprcith-tar^ _ partir dc reflünda^íélra ppoxlma¦u iluemu II"!, e <iu*> rciinc um "ca.il"
de srand* tal'.r e ile «iiracím miin.llnl.

t.lwarri Arnold, no melluir Iraluillii
d.i sua carreira arllstlra. 1'raucea l'.ir-
mer eacarna t y>,<-n Jnsle >li-n«(lcld.

Csry ffrant. t aluda o s»U fino tsubtll que sabe 1»r especial riettanuu aoa
papel» qua lnterpr*ia. Jack Oakle. tem
a a.u cario a partte eomlr». Ihinsbl
M<-ck, Tbflma I^edi o ouirot, èonlfl*bnem multo psra n exito completo de>H-
espectaculo majestoso,—a—

"OIJATIIO IltMAR" PiatA' 0 OHAN-
DD PIMI DA SKMANA — Kmlwrn re-
priae. nüo i* exceiaUu dl aer quo "Qvatro
Irmfta* Mri o grandu fllm 'la acmnna.
iwrqiw o seu enredo lem «empre uppor-
tnnidnr',e, a aua teehnlea <* inwlcrtin. c n
su» iiii-.riirri.n:„o (• unia das mala ImIIsh
quo no* fo) dndo t« na tela,

O rmnanoe r.ininsa de l.«ml«e _|. AI-
eott nio enrelhere. A ingrnulilaile deli-
dosa de suas acenas, o limi suara dc.entliiFenlall.mil ,|_o d.l brilho ii aml-
sade entre as quatro Irm.ls, a encrsln dc-
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terror da iv»l| Sire.1. consfrulii accuniu-
lar »*m poui-na ícsund-nji n nmlor fortuna
da terra I Depoli de poiaulr Invejãrflt
ntl1hí.í»a cm i«|ic|, cllc de*ejon iKiuiilr
mir«. c o eoniffillul Sómcnt'- o tlie»ouro

I sssis scena ile "Aa uunlru Irmil*''
cldlda da ".In**, aaerlflrando n sua foliei-
dade pan t\w aa irmi« fotKffl f<-li/*a.
n mort" tt,i4i •> da mata m«>;a, tudo teni
um cni-anto tal qitn, m****mo no» tempoi
do lioje, a çrnto gokla ilo ver.

Mo in ci.i;:'t<> on clnfilflcar "Qu-t-
tro Irmil" como mua *.l»fa prima dn
I.KO-FUdlo, c a Mia reprlw ¦*alfp.í \*nr
mitltoi (lima Inéditos. •*'¦ o trnt<aiitM dt.
Kalherlnf Hephurc. \**r *l aõ, merecei «»
•loeloa mai» Iftcondiflohaei. K o dn João
Itcnnett. .lean Fatker e rranroa l*.'
nio lhe aio Inferlorei."Qunlrl r.Tiís* ser.i o rartas do Broad-
vaf na nemana pr-ulma.

_D_
A PÜOXIMA ItBAPPAniCAO riF.

OnAItUD nfi-.ilLI.S ¦- Charlie Ru:.
nles, o cômico fino o insuperarel que 11'
remoa occailfin d* ver ha pouco em "O
que olha ttAo auapeltam". tao .\-\nt+<-«r
na pro.iloia aemnnn n>» Itlo em "Camlaa
de onze rara a", deita ve* aluda como fl*
gora prlni-lpal dr- umn aventura cumpll*
r;idn. prúfiindnmenie httmtt^Utléa . ta-y**..
ite pro\war lasrlmna fle rlro ainda úica«
mo no maU *erln doa fanv.

"Camlu do on*c rama" n.to * mo tr:i-
l-alli'. i|no tenha qualutier eólia dn tom-
niuin ou nifimn dc approAlptadv do fllm
a n<!/> atiudlnio^ n< hua. mai nem por
luto deixa '!•• ler uma a ren tura vo.j_.7-
alma. ipie •¦• ir- %<\u. Itucz.ei, .1 para to
tldadüo mui' parece ter inin dtlpv»f<.*Jloctitcriai para enfrentar p^rlsoi apavornn-
teu, »erli eapàx de |í var .1 terni" rom
um forrllO DOI lnhlim,..

0 enredo conla a* aeenturai ile um ho
mem almplra c boudoro qu* unt certo
dln. p(.r força dc um ma)•entendido* r^-
*f A» Tollai mm uma tteri;;!»*?! quadrtlba
de "•.•aiiínter**"...

A comiiintieira de rtiarll" Ittitt-flea itea-
te fllm í Allcfl Brady, famoia flctrla do

cinema sllcialnio r qut almla couta en-
tro n noiMi publico crni uma letfUo dt
a-JntlradorM, —a—

A AC.AO DA IIAIHO rATIItil.HA
i:m "KAniO ncpnitTKii- — i*e Tr«cr,
Diana OIIimu, Donald Httk, formem a
lrln«*n principal do drama d*» ij.7-flt0t.ft 1
rlolencta — oue ¦**» )*.itti* Cabtelo annun-
dn .-«iiiii seu proslmo iriiiranima — "Ha-
dio r« jaorter".

O reporler. n mulbcr donlttadori e 1
k*oi.i;».ter, flciiraa ca*iitr.iea -leite film.
uut rareia cotias ni-ombroia» a ruivlto•io luindltUmo.

Intercalando a a---;ão r ura- í«.;mIit;-ri(.-
•Lfiianilca, lia n ent.inlo de um rom*int:e
de íi p-t, pula r|tJo Diana <<lb(on. tanu.•_,*uerreo'í o rep*o?ler ksi COltfftli qui» nca-
l*»u ae ap.1l90n11r.do t>*rdld.im'.nto porille.

I>to Mm, !ii-._itr.i i|* tuaiiflra convln<
cente a ai.lo da "Itaillo patrulha ", que,iem fator, eon<*orre eitraordlonrlamento
pan que oa defensor*! da lei, conilcam
aprUlonnr »a bar.fáldoi,

Jiintanietile roai "llsdlo repcrtsr" oPathf Talarlft npre»mt.uA ainda a aen-
ucfonal ptlèja **ntre J**-» Loula o Tom-
mj l"nrr.

—a—
•CIMJ Mt-NIIIAI." - Mal» um nu-mer» aiirsii.Trl de -iine .lunillnl" che-

8011-po* imi. n« ra-finiia idieln-» daquel.Is. |.|i..i„. nnvlilndr. i- nuierla de reda.''•;..o Informatidn*nn<, pontt&noi ao |..irdo roi_as Nias solire a fenle d* Ilolly.*_.. Km lelralni. cnimle» remos Ho-l»rt Taylor. Rlrannr l'.«>l|, linmilir 1,»-niiilir, llssil llallilHiue, Qrace Moore, Pel-ly l'»rl«, llenre Pniila, Salmande, moa-Ira .-Im-o modslo. de .. .ti i„» norlsslmos..Na capa. Carolo Lonilunl.
—a—

O ItBr.tII.aiR Ui: IMA _HTItRl.r,A--¦ Knibora «inerlntna, s, i. in ;<li|ni-r fnln.ifjnl.1 i-l.t elui-niiitenraiihln curo|»a«, tV.
nella ¦»lis uma da. Brande» ,'Stiell». du
|rla. i:. BiMm, a (.aitniont rirlilsh r».Kilrou iimlrai.il.a |iarn 111,13 pri.|ilccÍo,embora Isso lhe custasse rio» de dinheiro.Pecliado o contraio, Hjlrlo partiu pira1'iulaiern e foi entregue nn» cuida-dos do director Alfred nitúbceek,

Kstudamlo o aeu t.rpn. o »eu tempera-
menti, e as sua» poasHillldaile*, llllcliceclienlreeoii n Svlrla Slilnej o principal ,«•p*l do "Sal»l«eo", cuja enredo, de pai-
pllnnle acllialldade, teip »cif_o, lem rlilj,
trm momentos d elntensa drnmatlcldade.

HOJE, ás 20 e 222 horas

TNEATR0° REGINA
0 NOVIÇO

1 iimcdln rm .1 numa slo
M..IITI.V8 VK.SA .ris,

1 ii„i|innhln de A rir llrnnsislK-n
AI.VAIIO SIOHRVn \

1'nltrnnssa . , , .
VESPünABS:

•laouo

Snbhniln — A't 1*1 hnrna
IIuiiiIiisiik — A '8 15 hura»

RADIO
A' ESCUTA

Quem observar com attençao os
progranimas de stmlio daa noasaa
c.«ta .íira de rndlo conclnirA quo
possuímos elevada quantidade de
lii-tniinentlstas do orclicstras e
conjuntos a lambem da cantores
da iiiu.lca* populares e ligeiras,
was (iue sio am numero escassla-
'lino os executnntea solistas a oa
cantores da cornara.

Será uma conclusão apparente-
mento verdadeira, reaultanto da
circumstancia dc «orem aa nossas
iiTi-iillui-i.es da uma pobrera mula
do (|ue frnnciscana, cm musicas
Interpretadas por «ollslna einerl-
tos da Instrumentos a de canto.

Dahi a deduzir que nlnda esta-
mos cm ntrtizo de alta educauão
muilcnl vae uin passo o com Isso
ter-ae-A. furmndo uma !día erro-
nea, profundamente Inju.tn, sobre
nm meio musical, o desta cldnde,
em que nfio 1» pequeno o numero
de artistas de subido valor, quc
coin pertinácia, não poucos sacri-
Ilclos e forto talento so vem apu-
rando na sua especlaüiaçiio, a
ponto de muitos serem verdade!-
ros mealrea na plena accepeno do
termo. Pianistas, violinistas, vio-
loncolllatas, flautistas e solistas do
outros Instrumentos tcmol-os de
primeiríssima ordem — basta con-
sultar cnsa tão viva galeria de
retratos constituída pelas criticas
do nosao companheiro Itlberò da
Cunha —, em quantidade que dâ
não poucas vezes para o preparo

•le prusianiuiaa etpcclaea de to*
dos os studlos.

Xo entanto o que se verifica í
e_na qunsl completa ausência dos
nossus virtuoses nos programmas.

Ainda ati. certo t6mpo ouviam-
ne tiiiii_iul.r:iios, de studio em que
eram contemplados todos os gos-
tos o tliili.i-se uina hora em qua
eram apreciadas finas Interpreta-
•.ões do paginas dos mestres da
musica. Uepols esse bom critério
de programnmção foi cedendo
iwaso a novaa nrieiuaçfles exclu*
slvlslas, chegou a quati completo
olvido por parte de umas esta-
rifles at;_r.__._._sèii_, „ iit,_,!iúe„t_
ficamos com nm pão quotidiano
nuo pratleamento poz de lado os
virtuoses brasileiros para s6 dar
na maglstraea execuções estran*
seiras rcgl-tradiis pelos discos.

_' precho nue ns dlrecções das
estacAc^ do radio, a para tal as
convldamo.», tornem r. pencar ao-
bm n problema artístico que aca*
1'iinio» de expor. Um novo eatudo
Uo nbsuinpto aem duvida occaalo-
narft qun so chegue a uma aolu-¦¦;:"«> assáa tatlsfatoda para per-
inllllr ás esta.-es transmlaaoras,
pelo menos de quando em vez, a
IrradlncSo de programmaa em
que ko fnc.iin ouvir tantos vir*
tuoses gloriosos quo pertencem
ao melo musical do Kio de Ja-
neiro.

E cum isso o nosso broadeaating
terá prestado inala um serviço
não sO ft nrto musical braallelra
como a sl mesmo por ter reaberto

IMPRÓPRIO
P* MENORES
ATE' 14 ANNOS

LOUliX- /VJífh^*-AJU_UX^<*^t ftV/UTVUXi. n

POWEILLOY
/ff;tB\ A (Lomedía _ u
(n.i mini I'<|UV > dos Acc u s ^dosl f

JAMES STEWART • ELISSA LANDI ff.,.%
JOSEPH CALLEIA • JESSIE RALPH (. 

'fi *

ALAN MARSHALL • TEDDY HART xi»\>S

Dire.cãú dt W. S VAN ÜYKE

IMPORTANTE1
VEJA ESTE FILM EXACTAMENTE DA PRIMEIRA SCtNA
AO DESFECHO.OBSERVE 0 INICIO DA SESSÕES.

^OlTRONeVs
4jr400

Seguin

Wm\WB
^2*200/

Nenhum hlm eHlroado nc |.'Metro scra cxhibido em , .
oniroH rinomn» rio Rio nn
leB de passadoa 60 dias de

suais uxhibicoes neste ^» ^RnLOWCinema. _-_»»—«.— *.« 1___è^_SRf.RJOÜRVl1

, BRJBU
** HRÍLOW

Últimos espectaculos no
THEATRO JOÃO CAETANO
HOJE HOJE

A'S 19,45 E 22 HORAS

CHANG
HOMEM DEMÔNIO
ESTUPEFACIENTE

ESPECTACULO

OS MYSTERIOS OE
PEKIN

Amanhã: Vcspo.nl á pre-
ços reduzidos ás 16 horas.
Domingo: Vésperal Infan*

til ás 15 horas.

THEATRO RECREIO
i:mpiikza im\to —i— cranda pomnànhla d« Ravlatia i.lis híi,.;sia_-i iii:ihi: ,u mou

hoje A'.1 "M c

_____fJ_\t^^__^T<^^jW' 'f ^ àl"^^__\^

11 o ll A S — ii o .1 i:

HOJE no
GRILL-ROOM do

CASINO
A TLANT1CO

Distribuição de Bonecas Parisienses
GRANDE COT1LLON

uma e. liada qua conduz a c.\ito_
magníficos a duradouros. — I,. <;.

Irradiações dc hoje:
6,ir, iiuiiasi

.Ynclomil: Hora da gymnastica.
Prof. Oswaldo 1». Magalhães.

T.ÜOi
-/. ilo Brasil: Jornal da iniuilii.

— Veia Vruí-, Jornal laladu.
9.001
Ipanema: A hora do cnfí. —

¦1. tio Braail: A hora de Juiz da
Fora. — fera Oríi*! Aula da
gynmasllca. Prof. Taraò Culiu-
brn.
S.iW

Vera Ciiiís Ondas do conujfio.
Maillil.
Mai

.V. Educação: Curso do IMucn-
e,_o Physica Infantil. Prof. Tnsso
Coimbra. — Crtixclro: Piogruiiuiin
juvonll, — J. do llraall: Cniíiiilii
am mol ila saude. Mninink: Mun-
do musical em revista rom lillu
Guardiã — Vein Cru:: Ordem riu
dia. Ilellgioío. Dr. Pnulo Bevi-
láqiin.

P.1.%1
J. üo Biaail: SupiiliMiiento mu-

«leal.
t,!Wi

31. dn Educação a Olr. Educa-
cAo: Hora Infantil da PRD S.
10.001

_.'. Chi Ir. Indicador urbano de
Nova Iguussú. — Oruielro; Volta
ao Mundo. — Educadora: Carnet
Comniercial. ProgrammacSo Ium-
hrnsiteira. Ipanema: Musicas II-
gclrna. — Maijrlnk: Programnia
rarliutu com Souza Klllio. — .V«-
rioiini: Subúrbios, Cidadãs do líio.
li,uni

tt. Club: Indicador urbano. —
CVii.cno: .Musica popular brasi-
lelin. — ¦/. th, Braail: Program*
nm do nlmoço. .\ttcionnl: — Aml"
rou do Jazi:. — .erã Cru»: Pro-
gramma do almoço.
II..TI.

Ortixelro'. Musica norta-amcrl.
cana. — Ipanema: Mela hora cm
Portugal.
UM

ynt-ional: Programma variado.
MKIO DIAi

Jf. EdttcnqSo: Hora carta. Jor-
nal do Meio-dia. Supplemento

musical. — li, Club: Almocu.
Musica selccclonnda. — Cruttl-
ro: Alinoso miialciido, — iiianc-
mu: Siipplemoiito do almoço. Mu-
nicas fluas. — il. do Uraali: Jor-
uai do Mclu-dla. — Xttclonul:
Mura do ouvinte. — Vou Cine:
Hora da Saudada. Programma
portuguez. Américo Moraes.
13,301

Mayrink: Cine Radio Jornal.
Celestino Silveira.
__.«¦

.Yacioiiní: Quarto de hora da
sorte,
I IIORAl

Jf. i.iJiicin.ii. e Dir, Educação:
Mora infantil. — lt. Club: A voz
ila bollczn. — Crusclro: Pro*
grariimh, iiortugiicz. — Xticlonnl:
l'1'ogi'nmma variado. — Mayrink:
Hora do bom KOKto. Dilo Ciuardia.

l,!tUi
üniislip: Ouvindo a Argentina.IVra fania: Escola tio lur, Pr,

Feminino: Carmen Lucla,
1.1..1
Cruzeiro: Nossa Caução.

SI:
Cruzeiro: Uaillo mosaico. —¦

i Educadora: l.uncli sunoro. Notas
aootaea. — Vera. Cru:: Hora so-
ciai.

.l,.'lu
Educadora; Mtlílca popular por-

tugueza.
4i
It. Club: Indicador commerclal.

.,301
J. do Brasil: Jornal da tarde.

Sl
M. Educação; Hora certa. —

Transmissão do "Curso de Orlen-
tndores dc Canto Orpheonlco",
.ob a dlrecção do prof. llcriianl
linstus. — Cruzeiro: Programma
do Pirralho, eom o prof. Xí Bn-
ourrtu, — Ipanema: Miislchs nr-
gentlnns. Com a collaboração da
Embaixada o do Consulado Ueral
da Republica Argenlina. — yu-
clonal: Programnia Variado, —
Vera Cru*: Ondas do coração. 2'
turno. Marllfl.
S.IBl
il Educação tt Dir, Educação:

Jornal dos professores: Noticias
Commentniios. Suppleiiiento

intuir»l: Berlioz, S.vmplionla fan-
tnatlea; fiounod, Romeu a Julieta,
Le tambcau: Balaklrev, Tliamnr;
Wagner. A Walkyrla, "I.ncnntn*

mento do fogo": Verdi, Ernanl."O sommo do Cario'; Maesenot,
.Mimou, "Saint-Siilplcc"; Saint-
Saeii!., Honri VIU, "Qul dono
commando". — t. do Brasil-.
Quinze minutos U_ Geographia
Popular.

b,»oi
Jf. c/i/6: Aula do gymnaatlca.

Dlrecção do prof. Polly Wcttl.
— Cruzeiro: Hora da Broadway •
Radio Social.— J. do Brasil: Pro-
gramma do Jantar. — _"aclouali
1'lianp. Horóscopo pelos nres. —
Vera Cruz: Aula do esperanto,
pelo prot. A. C, Fernandes Pe-
Oi

lt. cluh: Programma desportl-
vo. — Educadora: Programnia
variado, Previsão do tempo. —•
J. do Brasil: Palestra pclu num-,
senhor dr. Ilcnrlquo do Maga-limes. — Nacíontil: Programnia
dns Damas com .Maria Paula.

0,131
Hora do Brasll, Departamento

Nacional do Propaganda: Parlo
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RIVAL
HOJE — As 10 e

22 lioras — HOJE
(Cerca do Iim

repre. entnçocs)
AM.WIIÃ — VüíSPBRÀL

íis IC linra»,
ULTIMO SABBADO DE"TOVAIIICiri.

Blllictc. á viFiiila. paialioje, amnnliíl e depois.
XA PRÓXIMA SEMANA
l.MPI:i.TI.IÍIVI.I„Ml.N"l'E

III l,( l>\.llllll,l(\
iipreaentaiAo:

HOLTYWTOD
Salyra ís estreitas do ci*n*m.i, Crnacoos delicio.ran de IM.I,i.l\._. «Dl.
I.OX a toda a companhia.

A Revlalá ile Criticai Políticas « Social ile IC1.E-SIAS, ritElIiE, MESQUITA e I.AüÜ cm sua citlTOlravlctoriosn:"RUMO AO CATTETE"
Urlllianlomonlí Interpretada por AHAOV CORTES• UMCAIIITO a por todo o ExploiidldO Ulcnco da

Companhia !!!
HiiUlu.o succeiBO dos novos quadros políticos: "O IIKS..F.THI. nn no Mi" e «a família vkiiiiic" ill
A REVISTA DAS .MIL _ V.MA NOVIDADES!! —

A.< .MAIS IMilIilZES CRITICAS POLÍTICAS !! •— UMA
FABRICA DE CAr.ii.V LHADAS I!

AMANHA — AS lü HORAS — .lATINB'.. DA MOUIIAIIK 4 preços rcduíidus.

TBROA*FBIR.\, ú - A a Sl HORAS - ESpEt2TACÜL0 COMPLETO — Grandioso FESTIVAL pau commemorar ás —-
a o ii ii 13 p n __ 8 K x T a o d i: .«. d» ncvlstu "IlU.Mll ao fAiTKTK" coni Um Formidável ACTO vaiuadu lio qual to-
i.i.in.. parti, oa mala destacados Ani.lar ilos uos:__. IVVDIOS e THEATROS !!

THEATRO REPUBLICA

Formidável Programma Artístico
Reserve suas mesas

Amanhã começa a venda dos "Tickets" 
para

o sorteio da placa de brilhantes e do solitário
de sete kilates, presentes do Casino Atlântico
aos seus freqüentadores no mez de Outubro.
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Beatriz Costa
n B*rota*ssouRur, eaiA ínnis formldn.el do i|uc niinrs 1 Snia nn-meros nrsla rsvlaln »Ho sEX*8A*CIO*.\AEH :

l'na<'iniiiite ilesemprnko dc I1EATII1Z COSTA - liina Theress.Maria Dnmpnlo — Maria llm/flu — l>riiniida Colmhni — Ilo.»n Maria — "Murla de Pnrluirnl" — Álvaro Pereira (t.'ompére|.Nasrlmenlo leniuiiilr. — Ctirlo» Alvea — CnrllIS ll.iiill-.tn —Cario* llni-roa.
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A velhice vencida pela Sciencia!...
A IMPOTÊNCIA É CURAVEL
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falada: O dia do Brasil; Actuall*
dados; Noticiai-lo; "Acção prell-
minar" (continuação da leitura
doa documentos do Komintcrn
apprehcndldoB pelo Estado Maior
do Exercito). Parte musical, or-
ganlzada pela Escola Nnclonnl rie
Musica; Execução rio solos ao pia-
no pela aliimnn rio .* anno su-
perlor Fnnny Cohcn: Rach-Buso-
nl. "BegosUac-vos christãos ama-
dos"; Chopln, Schcrzo cm si be
mol; Debussy, Jardln sons In
plule; Chopln, Estudo op. 10 n. 8.

r.Mi
/(. Club: Programma de studlo,

com: Tânia Mara, Nelva Ooiiich,
Esthorsinha Sllvn, Paulo Serrano,
Regional do PBA 3. — Cru-
tetro: Sport... na batata e Pro*
gramma a cargo da Orchestra de
dansa. — Educadora: .Musicas
populares. — /pimenta: Supple-
mento dn Jantar. Musicas fl-
nas. — J. do Urasil: Boletim fl*
nancclro. Progrnmmà cosmopoll*
ta. Mayrlnk: Oittlns curtas, —
Nacional: Programma rie studlo.
Reportagem sportlva. — Vera
Cruz: Hora de Espana. Dlrecção
ds Torres Ollvcrus.

T.45I
Af, Educarão: Hora cerln. Jor*

nal da noite. Supplemento musl-
cal.

.tf. Educação; "Hora da Cultu-
ra". Organização da Academin
Clovis Beviláqua. — Cruzeiro:
Hora 11 da PBD 2, com: Ary
Barroio, Edmundo Mnia, Nair Al-
ves, Linda Baptiita, Gutta Pinho,
Cyla Bey, Bill 1'iann. Bogcrio
Guimarães, Hello Bosa, João Mar-
tins, Nestor Guimarães, Budl,
Orchcitra Moderna de Dansa.
Conjunto Regional da PBD 2. —
/•ianem<*: Programma de itudlo,
com: Orchestra de salão, Blby
Procopio Ferreira, Gllda Farneil,
Jayme Brltto, Carmen Gonzalez,
Hugo Gulril, Augusto Vnsseur,
Barros Figueiredo, Enaura Mello,
JoSo de Deus, Uyra de Goyaz,
Mario Silva, Osmar Menezes. Nel-
son Alves, Edgar Velloso, Manoel
Reis, Mllongulta, Tlto Soza, Za-
charlas Monteiro. — Mayrlnl;:
Reportagem, — Nacional: Sam-
bai e marchas: Odette Amaral
com Con lunto Beglonal de Pcrel-
ra Filho.

8,1.11
Vera Cru*: Hora Azul.

•i
M. da Educação: Transmissão

directamente do saião ria Escola
Nacional rie Musica do 147' con*
certo do Centro Artístico Musicai.
—- It. Club:'A» mais lindas vai-
nau. — Educadora: Programma"Voz traço de união", com Ma-
noel CuramOs, Manoel Monteiro c
outros artistas. — Ipanema:
Chronlca por Vieira de Mollo. —
¦/. rfo Brasil: Progranima do stu-
dio: Mcndclsaolin, Athalla. nuver-
ture, orchestra; Paul Fauchcy,
L'Amouretiso Pourenite, orchci-
tra; Ncpòmticcrio, Suite 4 Btttlgn.
orchestra; Pergoleal, "Nol cor plu
non ml sento", canto; Blzeí, Car-
men, arlu de Mlcacla, canto; Al-
bcnlz, Barcarola, plnno; Grana*
dor, Dansa hespanhola n. 10, pia-
no; Carlos rie Almeida, Berccusc,
orchestra; Carlos dc Almeida, Ca
prichosH, orchestra; Ipolltov-Iva-
nov, Cortejo rio Sardar, orchci-
tra; Lckar, Canção do Vtlda,
canto; Snrll. Bnuxlnol, cnnto;
Paula. Brito, Choro e Miniatura
n. 1, pinnn; Missa, Scenas mexi-
canas, orchestra. — Mayrink:
Cidade Maravilhosa — Nacional:
Sambas e choros: Odette Amaral
e orchestra Nazarcth. — Vera-
Cruz: Programma dc studlo.

t,Ml
Nacional: Attendendo a pedi*

Dos: Orlando Silva e orchestra.
•.Ml

Cni.efro: Bedo Verde Amarella.

São Paulo que fala. — Mayrink:
A canção do dia. Com Lamartlne
Babq.'*— Nacional: O theatro em
casa: "O filho do rei do prego",
comedia ide Gastão Tojelro, em 3
actoi, com Meiquitlnha, Celso
Guimarães, Maria Paulo, Olga No*
bre, Violeta Ferraz, Oscar Soarei,
Maria Grillo, Arnaldo Coutlnho.Zf. Olub: Irradiação ria partida
da football Vasco x Botafogo, do
campo do Vasco.
lOl

Crtuelro: Bode Verde Amarella.
Blo que fala. Mayrlnk: Momento
nacional. — Vera Cruz: Hora ao*
ciai.
10.151

Cruzeiro: Rede Verde-Amarella,
Sãn Paulo que fala.
10,301

Cruzeiro: Discos de dansa. —
Nacional: O que se canta na
Broadway! Bob Lazy com a Or*
chestra AU Sliu-s. As mais lindas
melodias: Orchestra de concertos
so ba regência rio maestro B.
Glilpsmnn.
lli

Mayrlnk: Momento Internado*
nnl.
ll.tm

Mayrlnk; Últimos telcgrnmmai.
11,301

Mayrlnk: Club da Mcln-Noile
com Lamartlne Babo.

Bello Horizonte'. Radio
Inconfidência

7.30 — Discos.
8.45 — Hora educativa.
9,15 — Jornal falado, com no*

tlciarlo social e rellgloio.
11 — Jornal falado, com notl-

clarlo completo da capital, do In-
terlor do Estado, de outros pontos
do paiz a do exterior.

11.45 — Discos selccclonadoi.
S — Discos.
8.15 — Hora do Fazendeiro.
6,45 — Betransmlssão da Hora

do Brasil.
7,30 — Quarto de hora com

o Jau, Maria Helena e o Be-
glonnl.

7,45 — Quarto de hora com
Marcelo Amaral e Dora Sartlnl.

8 — Jornal falado, com notl-
clarlo completo, Intercalando Dan-
te Intotcro o Eugenia Brnchcr.

8.30 — Quarto de hora com
a orchestra o Dante Intotero.

8,45 — Quarto de hora com
Dora Sartlnl e Marcelo Amaral.

0 — Mela hora com o compa-
dre Bclarmino.

9,30 — Quarto de hora com
o Jnzz, Maria Helena e o Rcgio-
nal.

9,45 — Quarto de hora com
a orchestra e Eugenia Brnchcr.

10 — Discos sclecciunadns.
11 — Ultimai informações do

dia.

Estações •— Ondas em *W/o-
ctjclos e metros:

Ministério da Educação — PBA -
Kca. 780 — mta. 384,1. lllrr.tcirln

de Kdtt.aç*io — PRD 5 — Kes.
14Í0 —> mta. 201. llaillo Ciai» rio
llrasll — PRA 3 — Kca. SCO -
mts. 345. Iludiu traseiro do Mal

PRD 3 — Kca. 1240 — mts.
221,9. Iludir. Krlacsdor» dn Brasil
Pnn 7 — Kes. 000 — mis. 260.
Mutilo (itaatiabara — PUC 8 —
Kes. 13G0 — mts. 220,5. Iladln
Ipanema — PP.1I S — Kes. 10S0

mis. 277.7; Hadlo Jornal dn
Brasil — rilK 4 — Kca. 940 -
mts. 319, Radia Marrlnck Veiga

PBA 9 — Kes. 1120 — mts.
267,3. Hadlo Tranr,ml««nr_ Brasi*
leira — PRE 3 — Kes. 1220 —
mts. 254, 2. Radio Tu»** — PRO 3

Kca. 1280 — mts. 234,3. Radltt
Vera Crai — PRE 2 — Kci. 1430
—- mts. 209,7. Sociedade Radio
Xaclo-ial —* PRE 8 — Kca. 918 —
mta. 306.

Ckataa-ae Impotência a
funrçln a-rn-Kl-a ccui- Hlo r
meamo, a lnipn-ialhllliliiile de

VnlK-t.m-.ntr o »|i. nrrrl
(¦«nhado de varlos .tmiilnni
quês* da vista, falia de me
«moça» — como sla haja rh
trnriuai-m. de facto, atravéi d
que afferlam nurlrarnirnlr
prr, pnrí-rci, aalr rom ralma
• aa i>r.nii*tip«t-*l.« da viris,
a chave do problema em apr

V1RILA8E, que acaba se
apparecer, rcrolucionanso a
sciencia medica, e o resul-
tado de catudoi aptiradissi-
mos pelos snbios modornoi
mali emlnentoi* Cada com-
primldo contem, nl.m de
outras substancias, o extra*
cio completo do cinco gram-
mas de oleo do ombrlSes do
milho amarello, forte con-
centração do factor vltami-
nlco "E", factor ultra-pre-
ponderante, que ago contra
u fraqueza soxual.

Os mais recentes estudos
sobre a Vitamina "E" —
Vitamina da reproduecão,
de Evnns — demonstraram
que nos animaes privados
desto factor vltaminico ie
davam os mnia variados
distúrbios genéticos cm am-
hos oi scxoi. O conheclmon-
to destes factos, filhos doi
apuradlsslmos estudos de
Mattle Biichon Stone o Car-
man, e multo especialmente
de Evnns, levaram estos
sclentiitas ao estudo do
aproveitamento das auai
propriedades para a pratl-
ca biológica e mister cll*
nlco.

Depois de apurarioi estu-
doi da moderna sciencia, fl-
cou provado que a vltami-
na "E" age extraordinária-
mente aobre ai glandulns
sexuacs, fortlflcando-ns o
nugmentando-lhei a capncl-
dnde funccional, som cau-
sar os transtornos orgânicos
o perigosos que causavam
dantes tudo quanto era me-
dicamento Indicado na cura
da fraqueza sexual, simples
excitantes mecânicos e pas-sageiros, dando no Inicio
uma Iliusão do cura, para,dcpoli proitar o doente no
mali grave e Incurável doi

•na série de perttartincAea da
m resultado a difficuldade «*,
•r reallsar o canarraao «eximi,

dento da Imnatrnela vem acom-
aa rnnio runauçn crrehral, fra-
morla, palpllaçlea. Os malea da
smadna estes distúrbios — ae
e uma série Infinita dr rarlaçAra,
tonalidade aiinataparrhlra. Cum-

A fadlaa, n trabalho excessiva
ttr,, rle., illo mala ou menos

r.r».

amortecimentos geuitacs.
Vorlflcn-se geralmente, quo

na maioria dos casos, a dc-
billdade viril encontra-se
noi iiioçus, causada por
qualquer «legenoresccncla
orgânica, ncurasthenla, im-
pressão nervosa, nuto-sug-
gestão, não sendo, assim,
uma doença locai o sim o
resultado do uma perturba-
çao geral. Qualquer estlmu-
lante mecânico, desses que
causam tantos mnlcs A clns-
so dos enfermos acima des-
criptos, torna sempro o mal
nlnda mais Incurável, logo
apc-)N a Iliusão do uma cura
puramente* nppnrcnto.

Por Isso mesmo, o VIBI-
I.ASE nuo . somente um
rcjiivoncsccdor do primeiraorilem. E* tambem um for-
tiflcnntc do organismo, cm
gorai, possuindo uma ncção
tão absoluta neste mister
que pode superar qualquer
outro tônico geral do orga-
nlsmo. Na sun fórmula,
são Incluídos outros Ingre-
dlcntei tônicos de alto po-der regenernrior, numa
combinação vcnltiilelramcn-
maravilhosa.

VIRILASE, e Indicado
para qualquer astlicnln neu-
ro-nitisciilur o resolvo per-feltanienle o problema, atí
hontem insoluvcl, da fra-
queza sexual, no homem ou
nn mulher. E 6 tnmbcm um
tônico sem egunl para os
debilitados, convnlcsccntcs,
enfraquecidos.

VIRILASE encontra-se A
venda min prtncipncs dro-
gnrlns desta capital e do
todo o Brasil. Rio: Pacheco
— Sul Americana — Grn-
nndo — Tinoco — V. Silva

e Brasileiras, etc.
(Q 27SS0)

A CASPA MAIS REBELDE E'
EXTINCTA EM 48 HORAS

— 
COM —-

FÂVOGENIO!l
1 ES

NedUamealoa Inflo da rasa.alio perfuma lm-
pede a q«*du da rabello, dahellu ia rearmas.
linha, Mhor rkdas, «tr., rm toara tampa. Ura.
Iroa oa para* Mas, da cabeça a dn barba, rapi.
dementa. Vidra, ISfMM. Prlo Corrrlo, l««OM.

Prrfam nrln
A GARRAFA GRANOB

Rna Uruaaa-ann, M — Ria.

U»xi

plano de Gloconda Contruccl, comns seguintes obras:
Bach-Stradal, "Concerto paraórgão"; Chopln. "Fantaila",

opui 49; Llezt, "Rapsódia" n* 12:Vllla Lobos. "O Glnete de Plcr-
rozlnho"; Ravel, ".leux d'eau":
Balaklreff, "Islamcy": Strauaa-
Evler, "Valsa do Danúbio Azul".

A8 MEDALHAS PARA OS
ALUMNOS DO INSTITUTO

DE MUSICA
O ministro ria Fazenda submet-

teu A Câmara dos Deputados umn
mensagem do presidente da Re-
publlcn relativa A abertura de
um credito especial dc 122:000),
pelo Ministério da Educação, pn-ra oceorrer ás despesas com n
cunhagem do mcrinlhns dc pratae de ouro, destinadas a prcmlnralumnos do Instituto Nacional rio
Musica, na Importnncla rie reis
48:0001000, e pnrn pngnmentn rio
prêmio rie • viagem conferido ao
pintor Orlando Terry, na Impor
tancla de 74:O0O?o00.

THEATROS

MUSICA
NOSSAS ARTISTAS NO

ESTRANGEIRO
Gcorgctto Mayo Bcmy acaba

de regressar do uma lonnidc pia-
nistlca ao Norte do Brasil, tendo
conquistado com os seui dotes de
Virtuoso do teclado os mnii en-
thualnsticos e merecidos elogios.
Nem bem teve tempo de deican*
Car, já vao partir do novo para
outra excursão artística, desta
feita um pouco mais longe, para
oi ladoi do aul, incluindo oi pai-
ces do Prata e as suas duas ca*
r>ltac!, Buenos Alrea e Montcvl-
66o.

E' que Gcorgettc Mayo Bcmy
(oi convidada officialmente pelo
Ministério de Saude Publica rio
Uruguay pira dar tres concertos
cm beneficio de obras phllan-
tropicas.

Um desses concertos serA com
• Orchcitra Symphonica de Mon*
tevldéo, 10b a dlrecção do illustre
maestro Lambcrto Baldi (musico
de grande valor, quo náo soube*
•flioa guardar para n6s e que cita
dando nova vida e incremento
cultural aoi meios musicaes da-
quella bella capital sulina). Ge*
orgette Mayo Bemy executara
oom orchestra o "Concerto", dc
Stojowsky.

A partida da fostojada pianista
ji.-itrici.-i esta mnrcndn para o dia
S do corrente, a bordo do "Pc-

dro II".
Do regresso, a dlsiincta virtuo-

se braslllenso far-sc-A ouvir cm
varias cidades do sul — JIC.

A SENSAÇÃO DA TÊMPORA-
DA DA OPERA DE VIENNA

Vienna, 30 (U. P.) — A sen-
sação du temporada da Opera dc
Vienna 6 ncite momento um pas-
tor búlgaro, chamado Thcodor
Mazaroff, o qual tomou do assalto
esta cldnde amante dn musica c
conhecida pela severidade da cri-
tlca theatral, quando estreou no
pa-pel do Radamíi, na opera
"Alda".

O cx-pastor, considerado uma
verdadeira revelação, foi "desço-
berto"' através do um concurso
internacional, vocal e Instrumeu*

tal, certamen este que desde 191S
sc vem realisanrici todos os annos
cm Vienna,

O df. Kleber, dlrector da Ope-
ra do Vlcnnn, que presidiu a com*
petição, contratou Mazaroff por
seto annos, sem mesmo aguardar
t, laudo dos outros membros du
Jury. Antes do estudar musica
no seu paiz nutal, Thcodor Ma-
.ni-off era um aimplci pastor.

CONCERTO DO CENTRO
ARTÍSTICO MUSICAL

Rcnliza-co hoje, As 9 horas da
imite, lio salão da Escola Nacio-
uai do .Musica, mnls um interes-
.niilc concerto riu Centro Artlsll-
cn Musical.

Serft executado o seguinte pro-
gra ni ma:

1" parto — Bach Biisnni, Cha-
conno; Para plano, srln. Maria
Appurcclda França: Francisco
Manoel da Sllvn, "Sou eu", ro-
manco; Francisco Chlaffilelli,"Olhos", romance; Francisco
Mruga, canção; Francisco Mlgno*
ne, "Tuns mãos"; Carlos Gomes,
Salvador Rosa, Mia Plclrclla.
Para canto, srta. Branca dos-.autos Lima. Coi-elll-KrcisIcr,
Sarabnnda o allegrctto; Mozart,
sonata n" 6, allegro con espirito,
nllcgretto. Para violino srta. HU-
da Saraiva.

2" parte — Chopln, Polonnlie,
Brilhante; Amianto Splanato.
Pnra plano, arta. Maria Appare-
cldn França; A. Lotll; Pur dlccs-
II, bocea bella; Grctry, Arletto:
J. Maisenct "Manon", "Fabllau;
Para canto, srta. Branca dos
Snntos Lima. Lorenzo Fernan-
dez, "Noetiiriiul"; Albonlz-Kroll-
ler, ".Mnlngucnn"; .Snrnsntc, "ln-
trc-Jueção o Tnrnntclla". Pnrn
Violino, srta. Hilda Saraiva, L.
M. (iottichnlk, Orando fantal*
sle trluniphiilo sur rilyinne Na-
tlonnl Brfslllcn". Pará plnno,
srln. Maria Appareclda Franca'.

AUDIÇÃO DE PIANO DE
GIOCONDA CONTRUCCI

Etfectiin-ac amanhã, As 9 ho-
ins dn noite, no união dn Escoln
Nnclonnl do Musica, n audição dc

PIANOS

STE1NWAY
ESSENFELDI

¦ ]/^cni__\ ____H__VTÍ!

lyiLfaAaa
Musicai de Todas as Edições." 
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NOTAS & NOTICIAS

Bontem, por um Urio de revitis, iiiu
mudado ntite legar o nome ila ara. Ma*
ria Sampaio, a iniitiitante lecionaria da
comedia que eitá agora ali defronte
fazendo proveltoia digrenio petoa ar*
raiaet ria revista. A' ara. Maria Sam*
paio poderia ler parecido que houve de
noMa parle, chamando-a de Maria Sam-
sio, o propoiiio de apresentai.! como
uma miitíi-r de lores, rr.eiquinlia vintan*
ci por ler publicamente declarado, na
noite da femitre ie Jânio Antonie.
que o autor destas linhas nio era o
homem do aeu typo,,. Seria humano,
aliás, acecitar-se o conselho popular
de que desamor com desamor se pa-
ca... Todavia, a sra. Maria Sampaio
nos conhece muito bem e rcpellirà a
hypothese. Sanisio, o precursor do»
campeies de box, era um brulamontea e
a illustre comediante do Republica i
tudo quanlo ha de eleiancia, dellcadeia
e linura. Se a explicaçSo nio (or lias*
lante para justificar » noisa absoluta
inculpabilidade na mudança do aeu no*
me, si nos resta o recurso de promo.
ver a Inventa do que a Diblia ensina
e collocar nas aedoiu mios da nona
muito querida ami.uinha a tesoura com
que deve inexoravelmente cortar oa ca-
bellos do revisor responsável pelo caso.

"MINHA IRMÃ W. LUXO". HOJE
NO ÇARI.OS GOMESI - A "pre*
rniç-re" hoje no Carlos Gomes se revés*
lira df um grande acontecimento artis*
ticol Subirá á scena a romeilia rie RI*
taheaii. "Minha irmíi rie luxo", Irailu*
rida habilmente por Duarte Ribeiro."Minha irtná ile luso" será um rios bons
cfpccUcutoi do rlcitco, «jue tem clétnen*
Io» como Klia Gome», llrlmira rie Al-
nieiila, Dolorse» Caminha. Darcy Ca*
urre. Taulo Gracindo. Horlcnsia Sil*
va, Carlos Medina, Sio esses, os artis.
Ias que leigo niais deliciarão a platra
carioca, em lindo eipectaciiln, ambienta-
¦In pela scrnoplastla de Collouib, o ar*
iímii da. innovac-cci-» prosioias. Como
director da companhia íiguia Eurico
Silva, homem do lheatro c dai letras.

"O SANTO ANTÔNIO" VICTORIO*
SA, NO REPUBLICAI - A revista"O Santo Antônio" que tanto eslá agra*
dando no Republica, c uni espectaculo
nue offerece as mais differentea se*
riucc/ies. Todos os seua quadroa ae im*
piem. Reatrit Cota. nos seus nume*
ros. arrebata o publico, sobretudo na*
quelle em que ella laa a "guia do ce*
go", recolhendo "esmolas" 

que ella des-
lina á Ca»a do» Artistas e á Caixa Br-
ueficente da Associarão Brasileira dc
liliprema. K Álvaro Pereira moslra.ie
initt.iK.ivrl no **cnnt|icre", fttltm couia
Diua Thrrria, Maria Sampaio, I>rnan>
¦Ia Coimbra. Maria Bratio, Nascimeulo
l-Vrnant|ri, oi tr» Carlos, ai bailarinas
Coralia e Trudel e as "girls" portugue*
ras.

"DEPOIS DA MEIA NOITE...",
O MONUMENTAL ESPECTACULO
COM VINTE "ASTROS" E TRINTA"ESTRELLAS", AMANHA, NO CAR*
LOS GOMES — Já amanhl, se reabra
no Carlos Gomes, i meia noile, o es*

pectaculo orgaiiiiado pela Aisociacicc
Brasileira df Críticos Theatraes, "llr-
pois da meia noile...", auper-reviila
que »eri interpretada por toda» aa "e«-
Irella»" e "a»lrni", de (nelas a» com*
panhias que ». encontram ne»la capital.
Diilcina, Bfairit Co»la, Arary. Marga*
rida Max. Dina Therera, Chang, Nasci,
nirnto Fernande», Odilon, Meiquitlnha.
tm summa, iodos ns artistas que posia-
mos imaginar, lomario parle nesse es-
pectaculo suigeneris que terá dirigido
pela competência de Olavo de Barro»."Depois ila meia noile..," »erá uma
«urprehendrnle revista como o nosso pu*blico ainda nio teve occasiío de apre*
ciar.

CINCO SKMANAS Vir.TÓRii.sÀà
DE "TOVARtni" K PREPARATI-
VOS DE "IIOI.I.VWOOD" — Cinco.emana» já conta "Tovarich" no cariai
do Rival, com Dulcina e Odilon. Para
os espectaculos de hoje, amanha e do-
min-n. como sempre, is localidade.» an*
dam pnr empenho. E amanha, sabbailn."Tovarich" será ainda representada era
vesperal is 4 horas. Todavia, Dulcina
lá terminou a sua rápida filmagem q.ie
lae parle inlegranle ila comedia de
l.awrenee Riley — "Hollywood" — cuja
ejlréa se annuncia para a semana vin*
doura. Vamn» vér Dulcina e Odilon
em intcresiantisoimi- papeis, como ve-
remos, lambem. Aurora Aboim, Con-
chita. Pera, Attila. Sarah Nobre e to-
dos oa elementos da companhia do Ri-
vai. em actuac/iea marcantes.

CHANG. NO .tOAO CAETANO -
Chang, n maravilhoso, dará hoje as
suas duas sessões do cosliime, com o
mesmo allraenle programma que e-là le-
vando todo o Rio ao popular theatro do
Rocio.

CONTINUA A CARREIRA TRI*
UMPIIAI. DE "RUMO Al) CATTE*
TE" PARA O ..• CENTENÁRIO. NO
RECREIO — A famosa pec,a politica
de lgle»ia».|.'reirr Junior-Mesquila e
Marin Lago, "Rumo ao Cattete", vae
commemorar, por est-s das a» tuas Jili)
rrpmeutaçne» coniMÍlÜi-^l, Esti f-icto
vae »er feslejad» no Rçerri i com fiitiJi
rxcrpriiinar*. sr-nHo cue tiCUli nnitr. '|tie
é a dc S He mituVn, _, revtita terá o
labor dn uma primrír.i, puiit será a»'.li*
cionadn mais um qua*lrn politíeo. Assim»
alím da "A familia vetde" e " O de-
sa-Urc do bonde" c ni rumeros de La
Soberana, cantora dc (annos. leremos
ontroí atirai ivo*». Um ..cto viriido com-
pleln c iinico será realiivlo. Aracy Cor*
le», Oicariln, Isa Rodrigues, Haia Fer*
reira, Margot Louro, Atuirá Rodriguis,
Pedro Dias, Joio Martins, Walilomiro
Lobo, Armando Nascimento. Manoel VI*
eira, Henrique Chaves, Benito Itndri*
Biics, Had.in.fs Celestino, sSo üs gran*
dea esteio» da já celebre pec-a que dará
«manhã mais uma matinée da mocida*
de ás *t horas, com o* preços dai toca*
lidade» redundeis de 50 lí, Dumingn
trrs sensúes, sempre com "Rumo ao
Catlele".

ESTREA DA COMPANHIA PAI,.
MEIRIM SILVA. NO OPERA - E!
esta itoitc, Ás 10 hiras, que citréa nn
palco do Cinc-Theatro Opera, anttso
Phenix. a Companhia de Rcviitta* Mo*
dentas Patmcirim Silva, nue apresenta-
rá a revista de satyra política e actua*
lidadni cariocas, "Onde eslá o alinhei-
roí", escripta expressamente para a
companhia pnr Custodio Mesquita t Ma*
rín Laço. Nos principaes papeis o pu-
Mico do Phenix, apreciará Cecy Medi-
na, Diirvalina Duarte, a bailarina*
actrit Maria l.iihoa, Lmdinha Rilten*
court, Palmeirim Silva, Manuelino Tei-
xeira e Joio dc Deus,

GARANTIDAS
COMO NOVAS

Vendas em prestações men-
saes dc 50)000.

B. MOREIRA ie CIA.
Rua Luiz de Camões, 42

Tel. 22-9639.

0 TRIBUNAL ELEITORAL
ESTÁ BEM INSTALIADO

Um telegramma enviado ao
ministro da Justiça

O si-, Macedo Soarei, ministro
da Justiça, recebeu o sefiulnte U-
Scprainma:"Victoria — Inaugurando a r.o*
vn sede do Tribunil Regional
Kleltoral, ondo os membro, do alto
Tribunal, seus íuncciiniailo*. e ir.-
tei cisados encontram npiMent. de
conforto c respeitabilidade parn
dei-cmpenliar lem mlslcrci:. cum-
pro o grato dever cin agrecer a
v. ex. as attcnçOes «enipri. d1»
pensadas e os auxílios proporciu-
nados para a reallza<jiiu dos me*
llicramcntos que tanto «e Imi u-
nluin. . Saudações attcacicsai et*

Jc»c Maicci *5í*fsWffitc t\o Tr!-
1 iiiinl Regional Eleitora! do Espl-
riu Santo."*> *»***+ m

Uma tentativa poloneza
para estudar os
raios cósmicos

Tariovld, Polônia, 30 (Associa-
ted Press) — O capltáo Zbignlow
Burzynskl, neronaula polonez —
vencedor da famosa corrida ae-
rea de Gordon Bennctt — esta
em preparativos para realizar a
«u.-i terceira ascensão a estratos-
plicra numa tentativa para vorl-
ficar a força dos ralos cósmicos.

O capitão Burynskl levará a
effelto a sua façanha no mei
corrente, em companhia do dr.
Caslmlr Todko-Nardlewlcz. o qual
íaii observa.ôea sclentURa-. /

Actos do presidente
dâ Republica

Decretos nas pastas da
Educação, Viação, Fazenda.

Agricultora e Trabalho
O presidente dn Republica assl-

gnou oi seguintes decretou
.Vn paila ria Educação

Promovendo: a officiaes admi-
nlstratlvoi das classes Immedia-
lamente supcrlorei, e da clasie I,
bacharel Antônio Joio Xavier da
Silveira e o da classe J. Fernan*
do Ribeiro Gomei Pereira; • a ei-
t.itlitliii.i, tambem dai classes lm-
mpilltnmcnto superiores, oi da
claisc I, Colina Chaves Penna e
Álvaro Alves de Sâ, e o da classe
.1. dr. Heitor Joiê do Cai mo
Netto.

.Vn pasto da Vúiçdo

Nomeando engenheiro da Impe-
ctoria rins Estradas a Departa-
mento Nnclonnl dai Estradas de
Rodagem, vago» cm virtude de
siipprcMiân dos cargos excedentes
dn classe M. para a classe K. o
engenheiro Industrial Luiz Fellppe
Camargo do Almeida e o enge*
nhelro architecto Paulo da Silva
Costa.

.Vu jiniln ria fazenda

Nomeando: André Wendhauien
Junlor, thesoureiro da Alfândega
de Klorlunopolli; e o ex-guarda da
policia aduaneira da Alfândega de
Santos. Josí Pedro de Toledo para
o referido cargo na mesma Alfan*
dega.

Declarando sem effeito a exone*
ração, por abandono de emprego,
de Antônio Dantas da Silva Dri-
to, collector federal da collectorla
federal cm Soure • Amparo, na
Bahia.

Concedendo aposentadoria a Jo-
sé NIcaclo Valença, mecânico da
Caaa da Moeda.

Rectlflcnndo o decreto que res-
tnbelcccu, a 2" collectorla federal,
no município de Campos, no Hs-
tado do Rio de Janeiro, para decia-
rar que a mesma tem jurisdição
lios 1", 7*. 1", 9". 13', 1.', • 16*. dll-
li-iclos do referido município.

Autorisando o allemão Ernst
Bccker, cstnbclecido em Victoria.
cnpltal do Estado do Espirito San*
to, a comprnr pedras preciosas cm
todas na zonas dc gnrimpagem, e
lambem n cxportal*as,

Na pn.ifci da Agricultura
Promovendo ft classe Immediata-

niente superior, os dictylogi-aplios
Alcides Alves de Araujo, Alda
Martins da Silva, Aurora Pereira
liulmni-úei, Carolina Manhnci Es-
berard, Mermengarrii, Guimarães
Vieira, .lose Baptiila da Silva.
Odette Malfcld e Oswaldo Domei
rie Azevedo.

Xa pasta do Trabalho

Designando, o comultor technl-
co, engenheiro civil Carlos üallles
Filho, para exercer como lubstl-
tuto, o cargo da mesma clasie,
immediatamente .superior, durante
o impedimento do effectivo.

Aposentando o bacharel Fablo
Rlno, no cargo de fiscal de segu-
ros.

Promovendo, H classe Immtdli*
lamente superior, o officlal admi-
nislratlvo da clnsse K. Abel de
Almeida.

Concedendo a Sociedade anony-
nm Industrias Reunidas F. Ma-
tarazzo, autorização para conti*
num- a funecionar.

"CORREIO" ESPIRITA

EPILEPSIÂ
Enviamos gratuitamente atodas as pessoas que loffrini

rie ataquea epilépticos, umImpresso contendo estudos eoliservnçacs clinicas do Pro-fessor Or. Américo Vnlerlo,
ria Fnuulilado rie Medicina
d» Illo rie Janeiro, onde se
verifica h maneiro pela qualse conseguo a cura radical
doa ataques epilépticos,

ltcnictta endereço e umsello rie 300 réis, afim de re-receber um impresso, para J.l.licns. Caixa Postal. 3658— Rio. (xxx)

0 ministro noi laranjaes de
Nova Ignassó

Afim de assl.tu* A Inauguração
do um novo estabelecimento de
emballngens de laranja* destina*
d:i- a exportação o ministro da
Agricultura esteve hontem em
Nova Iguas-d,

Depois rio visitar i.-s trabalhos
da Cooperativa União, (l qual o
minutei-lo dá seu .ipolo -naterial,
o sr. Odilon Braga uuugurou ns
novns InstallaçCc- dos era. Fran-
cisco Iliiionl Filho.

Na sédc do club local foi ser-
vido no ministro um almo;o peloichefes daquella firma.

PRECIIAMDO DEPURAR
O SANOVB — Tome

ELIXIR DE NOGUEIRA
Combati ai Feridas, Raplakai,

Rfceaasatlame, Ijlkllla, «te.

RB1POITA A VM COM*RAIIE

lllmo. imlgo, dr. Luli Au*
tuorl,

O "Mundo espirita" de 11 do
corrente, fastndo referenciai .1
palestra que rcalliel sobre lia*
ptlamoi • Casamentos, traz o ae*
gulnte tópico: "O «r. Casqulilio,
orientado pelo sr. Ouatavn, cin*
firmou que o luptlsino pela agu<»
tem o poder ile purificar a crea*
tura do peccidn original!!!*'

Tendo v. i. nllo id nos dado o
conforto da aua preaença, lem
como ter tido em seu poder a
referida palestra, venho, appel-
liinilci para aa auai altitudes tio
conhecidas de elegante ilncorl*
dade me responder Junto a eala,
se tst asserçlto consta de minha
doipretenctoaa palestra. Peço ou-
tro tinto ao Illustre amigo per*mlttlr que esta resposta nAo a.J.»
confldonclal.

Sou com elevada estima, anil*
go e correligionário grato, —
Carloa CaMallka.

Meu caro Casqulilio:
Em reapoiti a aua carta, data*

da de 31 deite, devo dlier quev. nio disie, por nfto constar di
sua palestra, o que "Mundo Ea*
plrita" publicou; entretanto, mui-
tn conftisfto vtio traier em pie-
narlo, visto ter v. lido e abona-
do, alne-condltlune, tal como io
lí em sua palestra a fts. 3 a ao*
gulntes, o "Ritual de Oraçfius"
do ir. Gustavo Macedo.

Ela, por exemplo, o que dli
eite a fls. 31 e legulntei: "No..*
im corpos auliktla vém ao mundo
carregados ou, antea, Impregna*
dos dos effeitos das nossas vi*
das passadas; trasem, por Isso,
ao nascer, gornieus de hSaa o
mAs qualidades. E' o que se pode
qualificar de peccado original. O
medrar das boas qualidades nacreança, resulta do ambiente bom
da família, que a rodela. A c«ri-
monia ritual do baptismo deitl*
na-se a esse propósito e tem c*:ic
resultado hem-.fi.-o (!!!)

A agua que ie emprega, deve
ser bemzlda para que o effeltodai suas vlbriçoea actue nos ve-
hiculos superiores, de modo queas lidas qualiilidei existente! nobaptlaando, recebam firto esti
mulo para Isolar ou amorteier
os niAoi germens. K' lambem um
formoso symboio de luiclaçAo i-
de esperança d* que o neophlto
nAo delxnrA dè ser um menibri
da família chrlstA". (Ueste cas-),com essa bobagem do A„ eu es-tnrla coiirieniiiado a ttr materl .*
lista, pois nAo ma baptlsel nancasei pela egreja).

[ àmmmmmW * ' ______l _______ 
' ^1 PHYLANOL

Cura radicalmente, em 6 dias. as hemorrholdas
Recente ou antiga, (UMA CURA COMPLETA) contém 12
frascos. Importante: •— O tratamento para ser efficaz
deve ser feito obedecendo ás instrucções da bula. que
acompanha o frasco: um banho peta manhã e outro á

 nqjte, durante seis dias seguidos
NAS BOAS DROGARIAS DO BRASIL

(27881)

NOTICIAS DE PORTUGAL

Ora, todos quantos presen-li-ram a sua palestra e o baptlsa*
do da Iluda Joven, SOU pessoas,mala ou menos, ficaram na per-auasAo de que a aua leitura lm*
portou na apologia das Infantl-lldades do "Ritual", provocandoo Incidente Jornalístico, morineii*
te sendo publico e notório de
que na normas constante» do ha*
pilsmo desse livro foram expros*samente -cdl.-adai. por Gustavo
de Macedo para uso da Tendi
Ksplrlta Fratornidarie e offerei-l*da ao seu dlrector, Carlos Caa-
qullho, om 1934,

Coiiv6m ao meu grande amigo e
confrade declatar, de uma ves
para sempre, que nAo mais fará
o baptismo na sua Tenda, uor---pri>hi**.ri«!.o inutll, de-itro tio*-
próprios Evangelhos, posto quo »Ingira JA noa mostrou i sua ver-
dadeira aignlilcaçAo, nio maltcomportando quaesquer dlacua-
afies no melo espirita sAo, oucomo entende o querido compa-nhelro — nn melo espirita chrla*tAo evangélico,

Receba com eita resposta um
grande abraço de conçfio dosempre grato, Laia Aalaarl.

UNIÃO ESl-IltlTA ISMAEL
Ilua Haililork Lobo, 143

Hoje, lext.i-felra, serA reall*xada uma pali-slra pelo contra-
rie estimado, ir. JoAo Pinto deSoma. E' sempre franca a cn*trada nesie bem orientado cen-tro.

LIGA ESPIRITA DO BRASIL
No próximo' dia 3, domingo,das 1 li 7 e meia hons da nol-te, serA commemorida a data

de Kardee, constando o pro*gramma de urdi, conferência pelnrapitAo de fragata Frederico
Hasaelmann « a segunda par-te lltcero-musical interessante.

FEDERAÇÃO ESPIRITA BRASI*
LEIRA

Coincidindo o próximo domlti-
go, dia 3, com as reuniões per-in a n eu te. da .sobejamente conhe-cida Casa de Ismael, haverá :1a4 horas da tarde reunlAn na qualse cogltarA da Justa lionienagjinno anniversario do extraordiun-rio codificado.- da Doutrina Ea-plrita Allan Kardee.

NO INSTITUTO DE MUSICA
Estlo correndo admiravelmen*te os preparativos para a com-memoraçAo a A.lan Kirdec, pro-movida pelo nosso collega "Mun-

rio Espirita". A festa terA InicioAs 8 horas da noite em ponto eserA irradiada para todo o mun-do. Dado o valor doa oradorese a capacidade technica dos ar.tlstas, « de prtvfir-se um extra-ordinário auililorlo no próximodia 3, domingo.
RECEBEMOS

"Boletim", de setembro da U.
C. E. S. L, "Reformador", re-
vista da F. B. B.; "O .Médium*',
dc Juii de Fora; "A Itelncnrna*
çAo", revista da I*'cd. Esp. do Es-
tado do Rio tirando dn Sul; "O
Clarim", org.lo rie propagandaevangélica e "Mundo Espirita".
Gratoa .

* «i» m

(üi)

Xarqueadores gaúchos recebi'
dos pelo ministro di

Agricultura
Acompanhado do sr. JoSo Viol*

ra de Mnccdo, cstan.lelro no Itio
Grande do Sul, estiveram hontom
np gabinete do sr. Odllun Brnga,
com quem confcrcnclaram sobre
jis vnrqilpnrlfin gnitrliti* * *un| firta-
ptnçào As exigências regnhtmrtnta*
ros do Ministério da Agricultura,
os ir». João de Moraes Piore, pre*
sldente tio Syndldato dos Nar-
queadores e o ir. loão Monclla,
dl mesma associação.

Participou dessa conferência o
director geral do Departamento
Nacional da Producção Animal,
sr- Landulpho Alves,

nmuTDuii
H9BB3
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Inspeccionou serviços da
Agricultura

Acaba rie percorrer a /lona do
Centro de Minas, inspecionando
Ol serviços e dependências subnr-
dlnndas a seu departamento, o er
I.iiiidulpho Alves, que a tarde con-
fcrenclou com o ministro Odilon
Braga a quem expoz as suai ob-
sarvaçfics e Informações «obrl oi
meimo! eervlcoi. t

NOTICIAS DA GUERRA
Obteve 15 dlns dc dispensa do

serviço e permlssAo pnra vir tt
esta capital o sargento do IS«
B. C, Raymundo Sousa Rego
Barroi.Por ter da seguir para Be*
Um (o ParA, foi desligado do
Departamento do Pessoal o es-
crevente mIPtur Castrlarlno San*
tos.

Teve alta do Hospital Cen*
trai o 2° tenente reformado Al-
fredo Francisco Damasceno.

Foi exonorado do cargo de
delegado ria lü' zona da 10a rir-
cutiisoilpçAo (ie Recrutamento o
3' tenente, cenvocario, JosC An-
tonio de Morais.Acha-se aqui a serviço o
tenente coronel Renato Onotra
Pinto Alelxo, du 3° Grupo de Ar-
tllharia de Dur.o.

—¦ Teve permlssAo para per-
manecer por mais 15 dias nesta
capital, o tenente coronel Eurico
Alves do Bin.l.0,.

O CHEFE DO GOVERNO E OMINISTRO D08 ESTRANHEI-
ROS PODERÃO RB3IOIR EM

QUINTAS DO ESTADO

Zcliboa, 30 (U. P.) — No Ml-nisterio daa Flnançni foi alieno
um credito de 150:000$ destinado
ao cumprimento da tel que r»*o.
uhece ao chefe do governo o acministro dos Estrangeiros o dl
reito di habitarem com suns fa-
milias uma quinta do Emndo.

MOEDAS ROMANAS ENCON-
TOADAS NA SERRA DE

PASSOS

J-li6oa, 30 (U. P.) — Na serra
de Passos, conselho de Mii-nndels,
foram encontradas ontci-rndns n
pouca profundidade dn solo 110
moedas romanas do motnl branco
em perfeito estado de conserva*
çiVo, do tempo dos imperadores
Vospnslnno, Tlto • Domioinno. Oachado foi enviado para Liiboa
afim do ser cxnmlnido.

SERÃO LIDAS CONFERÊNCIAS
DO PROFESSOR FRMT.E

_.l»6oo, 30 (U. P.) — O pro-fessor Manoel Murlas lcrl em o ¦•
I ubro e novembro, nu ik-sscV-h do
Instituto I-Uso-Bi-nslk-ii-o de Alta
Cultura, conferencLis do eacrlptur
l.iaailclro Gilberto Frcj-rc.

ELOGIOS A MONOORAPHIA"FAMOSAS ARMADAS POR-
TUGUEZAS"

Lisboa. 30 (U. P.) — O "Dia-
rio de Lisboa" refcr„>-so cm-e-
mlastlcnnicnte ao ministro da
Marinha do Brasil almirante Aris*
tldea (Julllicm, pelo fucto ri» i,
exa. ter decidido mandar recons*
truir a monographla "Lai Famo*
ana Armmliia Portuguezaa" e ciai-
sifica de primorosa a Introducção
explicativa da monographla, dc
nutoria do commandante Irntlm
Coita.

LISBOA COMBATE O RUÍDO
J-li.oa, 30 (U. P.) — O gover-nador civil de Lisboa decidiu pfirem pratica as mais rigorosai me*

dldas tendentea a fnier cessar o
excessivo ruído naa rum da cl-
dnde, durante a noite. O ailenclo
nocturno começa A umn hora da
madrugada • termina aa oito da
manhã. Durante esse períodosão expressamente prohlbldoi os
demorados toquei de buzina ou
apitos que possam perturbar os
quo necessitam dc repouso.
CASCOS DE VELHOS NAVIOS

DE GUERRA EM LEILÃO
Lisboa, 30 (U. P.) — Por In-

capazes para o serviço da Armada,
serão vendidos em hasta publica,a um rie novembro vindouro, oi
cascos do navio do guerra "Cinco
d» Outubro", "Danino", "Monde-
go", "Quanza", "Raul Cascaes","Bcngo", e oi submarinos "Foca"
o "llydra".

ATERRISSOU DURANTE UM¦NEVOEIRO

Lisboa, 30 (U. P.) — O avião
militar n. 155, da base de Tanco.i— antiga "Cidade PAo e Lona" —
pilotado pelo primeiro tenente Ei-
danditnal e tendo como observador

rabo Frnnclaco Dliu, fez hon*
tem, por motivo do denso nevoel*
ro, uma aterragem forçada em um
campo do milho entro Caldas tln
Rainha e Óbidos.

O apparelho ficou grandemente
avariado e os respectivos oc*
cupantes receberam ferimentos de
certa gravidade.

A ORDEM MEDICA
Lisboa, 30 (U. P.) — A Aiso*

eiação dos Medicos Portuguezes
ei.tA elaborando o projeeto queorganiza a Ordem Medica, cuja fl-
nnlldnrie conilite em estudar o
defender os interesses proflsslo*
naes cm scui aspectos moraes,
econômicos e soclaes.

O conselho geral da Ordem fun-
ccionarA nesta cnpltal, e em Coim-
bra e Porto serão estabelecidos
conselhos rcgionaes.

Do projeeto consta a cláusula
secundo a qual não poderão exer*
cer a medicina os facultativos quenüo façnm parte rio quadro social
dn Ordem Medica.

MATOU A IRMAZINHA
Lisboa, 30 (U. P.) — Na paro-chia de Vale dos Prazeres, o me*

nino Joaquim Geraldo Jorge, de
12 annos do edade, matou accl-
dcntalmente com um tiro do ea-
pingarda de caça, uma Irmã de
cinco annos.

PUBLICADO COM DESTAQUE
UMA NOTA DO EMBAIXADOR

BRASILEIRO EM MADRID
-Líiloa, 30 (U. P.) — Oi perio-

dlcos deita capital pihlleam com
destaque a nota do embaixador do
Brasil cm Madrid, sr. Alcides Pa*
çonlin, nn qual Informa que os
poi-tiigitczcs, allemães c Italianos
residentes cm Madrid, e que nüo
tenham assistência dos seus go-
vernos por falta de representação
diplomática, poderão embarcar nos
trens civis de evacuação, depois
dc ter oa seua passaportes visados

elo embaixador do Brasil.
ASSASSINADO UM PADRE EM

CARREIRAS DE PORTO
ALEGRE

.Lla-oa, 30 (U. P.) —Na pa-
rochia de Carreiras de Porto Ale-
gre, o camponez José Bruno Ca-
sido assassinou com uma nava*
Ihada o padre Francisco Brur.u.

O assassino foi prezo cauiand -
o crime grande Indignação entro
a população local.

ACTOS'DO 
"PREFEITO

MUNICIPAL DE
NICTHEROY

O prefeito do Nictheroy, baixou
hontem as seguintes portarias:

a) — designando o dr. Luys de
Mendonça e Silva, presidente da
Commlssão de Compras, parn aer-
vir na Dlrectorla do Hygiene e
Assistência, com ng attrlbuiçSes
de inspector sanitário;

b) — nomeando Interinamente:
chefe do serviço de lançamento
e cobrança dos impostos predial
e commerclnl, o sr. Guilherme
Hcnrlquo Bridge; 1* officlal dn
Dlrectorla dc Fazenda, o 2*. offi-
ciai Waldemar Antas Fernandes:
2* officlal da Dlrectorla do Ex-
pediente, Henrique Monteiro Nu-
nes; 3" officlal da Dlrectorla de
Obras, d. Dclowa Bezerra Freire;
4* officlal dn Dlrectorla do Fazen-
da, o diarista Idlo Garcia da Ro*

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
POLÍTICA do maranhão

Serão ou não construídas?
As grandes obras publicas cuja construcção vae
motivar o pedido de "impeacliment" no Maranhão

—Uma entrevista com o professor Antônio
Alves de Noronha

Divulgou-se ultimamente que
um rios motivos dn "Impeach-
niriit" que a opposição no Ma-
rniihão tem Intenção de promo-
ver, era o projeeto de grandes
obras publicas, que so fnrlnm
no governo do dr. Paulo Rn-
mns, e cujo credito, diz n oppo-
sição, excedia As reservas orça-
mentnrlns.

A esse respeito, ouvimos o dr.
Antônio Alves dc Noi-nnhn, pro*
fessor dn Escoln Polytechnlca e
nutor dos projectos rins constru-
cçfles que o governador do Ma-
rnnhão tenclona mandar exe-
cutar.

Fomos encontral-o entre seus
livros e planos, cm sua mesa rie
trabalho; recebeu-nos com seu
sorriso de nortlMa e logo que
soube o quo nns trazia nll, pres-
tou-se n nos dar todas ns expll-
caçoes.

— Quanto A possibilidade de
ser o "Impenchonient" no Mara*
nhão, motivado pela constru-
cção do grandes obrai de Inte-
resse publico, nnda posso dizer,
porque estA em jogo o problema
de saber se o credito pira ellas
excede Ai reservas orçamenta*
ria». Posso dizer-lhe. entretan-
to, que essas obras são necessa-
rias e abririam caminho parauma nova _rn de progresso e de
vida.

Cuidava, antes de tudo, da
educação publica. Vlsavi o go-verno cnnilruir um Palácio da
Educação, obra modelar no neu
gênero, que possulse npparolha-
mento completo pnra o ensino.
Comprohcndln a Dlrectorla de
Educação, um curso gymnaiial
o um curso do professores. O
estabelecimento possuiria capn-
cldnde para "no alumnos. Do-
lado de todos os niclhorumcn-
tns, possuindo nlt-m das salna dc
nuln e liibiii-iitorio, nm gymna-sio com todo o iippnrolhamciiio
pnra cultura physica. um pnr-
quo dc sports com varlos cam-
pos e uma piscina dotada do ma-
chinas pnra purKicnção da
agun. Attingin o custo rio mil c
duzentos contos.

— Projcctnva-ee tombem con*
strulr um Palácio da Justiça,
que abrigasse todas as depen*
denclns dn Justiça cstndnal..
Cniiiprehrndondo diversa* varas
e cnrtorloi, abrangia tambem o
Tribunal rio Jury o o Tribunal
Superior de Justiça. Foi orçado
cm oltocenlos contos « era um
piiilln de que se orgulharia a
capital.

Tenclona lambem o sr. Pnulo
Rnmos construir um hotel, rom,
todo n conforto artual e tendo
capacidade pnra 100 hospedes,
orçnrio em mil contos.

Outra obra de quo se fazia
necessária a construi-çAo pen*
sa o gnvernndor nctual — é
um pavilhão pnra loucos, no va-
lor rie trezentos contoi.

Por fim, e cnm a collabora*
çAo rilnrln do governador, pro*
Jcctnmos um cAcs com comprl*
mento de enren de oltocentos
metros, construído em cstncaa,
pranchas e que attlngirla o
custo rie mil e quinhentos contos
e deveria necreseer a zona com-
mercial do São Luiz de cerca dn
50.000 metros quadrados. E'
uma obra que mais cedo ou
mnls tardo sc fnrA erguer, e a
sua estrlcta necessidade «e no-
ta desde logo.

Reforinnr-so-la a Secretaria
dn Fazenda, que se acha em'
péssimo estado rie conservação.

Todns essas Iniciativas visa*
vam o bem-cstnr publico, e,
nl(*m de necessárias, Iriam ilir
A população da capltnt e meimo
do Eitnrio construcçAcs quo ha
multo reclama.

Sou npcnns, o encarregado dos
planos c plantas: sei apenas quuo "Impcnchoment" vlrA impedir
a construcção de tnes obrai*

Não quero c não devo tomar
posição na politica rio listaria.
O que estou lhe prestando sAo
simples informações. Sou nus-
peito pnra opinar. O que possolhe declarar d que o sr. Paulo
liamos lem n mnls decidido de-
sejo rie servir A nua torra.

(Da "Folha rio Povo", ds
27|0|I937).

«3 •-3S60):

Em todas as feridas de qualquer
origem mesmo as demáu caracter"liomodi Seotíva driUzun

E'ü REMÉDIO INDICADO

Esgotos da Capital
Federai

A Companhia The Rio de
Janeiro City Improvements
previne ao publico que pelos
seus contratos com o Oo*
verno Federal e regulamen*
tos em vigor só ella poderá
executar quaesquer obras dc
esgotos, mesmo as addido*
naes ou extraordinárias, so*
bre as suas canalizações e
tambem altera** ou recons*
truir as já existentes. Pre*
vine mais que os infractores
estão sujeitos pelos mes*
mos contratos e instrucções,
a demoliçio immediata das
obras executadas e multas.
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Oi trabalhos oi Baixada
Fluminense

O ministro da Viação solicitou
aejn paga a conta da Companhia.
Niii.-inniil do Construc-Oe*! CIvli o
llyrirniilieiis, na Importância de
liü;O00$O00, proveniente do serv!-
ços executado», no oorronlo anno,
cm proveito dn D. 8. ria Baixaria
Fluminense.

» *¦¦*_» m
Regrem o chefe do gabinete

do ministro di Viação
Chega amanhã, sabba ln, ao Rio,

polo avião da carreira da Ptnair,
o dr. Llclnlo de Almeida, chefe rio
gabinete do ministro Marques dos
Reis, quu regrema da aua viagem
ao Peru, onde tomou p iríe no re*
cente Congresso de Aeronáutica,
como vice-presidente da represen-
tação brasileira.

Hun,

CAIXA ECONOMI-
CA DO RIO DE JA-

NEIRO
Aviso

A Carteira de Consigna-
ções avisa que no mez de
Outubro não receberá pro-
postas de empréstimos.

(a) Amalio da Silva
Dlrector-Superintendcnte.

(««o

Marítimos e commerciarios re*
cebidos pelo ministro

da Viação
O ministro da Viação, recebeu,

hontem, cm iiiidlen.l.i. os repre-
seiit.-intes da União rios Syndlcil-
tos Profisslonaes Marítimos do
Dlstrlcto Federal c da A*noclat:ão
Commerclal do Rio Jc laneiio,
drs. Randolpho Chagas, Rirluna-
to Avelar, Octavio do Vallo ts J.
da Souza»

Syndicato dos Lojistas
do Rio de Janeiro

Sírie — Avenida Rio Branco»
111 — 4*. aalaa 402/40S.

Tete*phone __, Dlrectorla •*.
23-4132.

Secretaria • Servlçoa Technico.— Tel. 23-3.82.
Direetorlas — ReunISes tt tet»

ças-fclras, ás S horas da noite.
Presidente — Dr. Jos6 de Frele

Ias Bastos.
Presidente em exercido — tmPalm Câmara.
Dlrector da semana — Amerlea

Figueiredo.
Audiências — A's terças, quln*tas e sabbados das 10 Ãa 11 ho*

ras da manhã.
Secretaria Geral — A. de Sou*

za Carvalho, das 9 Ss 11 • daa •
ás 5 horas da tarde.

Serviços Technicos — Advoga*
dos das 10 ás 11 e das 3 ás 4 ho*
ras da tarde.

Despachante — Das 5 ás 10 da
manhã, e das 4 ás S horas d»
tarde.

Cooperativa de Seguros — St!»
406. Tel. 23-0150.

Dr. Luciano Martins Junlor.
de 9 ao melo dia e daa 2 ás I
horas da larde.

A Associação Commerclal dai
Rio rie Janeiro, em officio agra-
ilcccu o parecer do Syndicato so-
bro o o projeeto 540, que regula
il dlrecção rios trabalhos em es-
crlptorlos.

O Syndicato congratulou-ss
com o deputado Moraes Andrade,
pelo substancioso parecer contrai
rio, riado como relator da Com*
missão de Legislação Social ds
Camnra, ao projeeto n* 640, qua
reduz, as horas do trabalho dos
empregados dc escriptorio.

O SYNDICATO DOS LOJISTAS
B O EXERCÍCIO DO VOTO

Afim de orientar os assocladol
do Syndlcalo dos Lojistas em re*
lação ao próximo pleito do 3 da
janeiro de 1938, o presidente do
Tribunal Regional Eleitoral aca*
ba de remetter-lhe os números do"Boletim Eleitoral" em que vêm
sendo relacionados os nomes dos
eleitores inscrlptos até 31 de ju*
lho ultimo, pedindo aceusar qual*
quer omissão, troca ou trunca*
im-ntii de nomes, dc modo que,
na lista geral a ser publicaria cm
novembro, apparcçam aqueiles
nomes dovidnmcntc icctlficados.

Pondo na sua serie a disposição
dos intct-cssadoH ditos Boletins, o
Syndicato dos Lojistas espera qus
os seus associados eleitores das
cli-cum»cilpç8cn do São Josí, San-
ta Rita, S. Domingos, Candelária
o Sacramento, unicas menciona-
dns nos referidos boletins, pro-
curem, com toda presteza, fazer'
ali a verificação dos sous nomes,
tratando-se, como se trata, de
matei-la Importante, reladJinida,
com o superior o Imperioso dever
do voto, o rio lntorcsse pessoal
rios meamos assoclnrios.

I'toct»»a 

de truta*
Jl muito iiiitclalluda™ 

ds mnia « bronciu*.
tt timatlra, db crcioçA • do idulto*

du. ncoo i-oiiTES
C-orn Iodc* pra tlen rm Berlim t Vlenm,
Cosi.: rua Air. Alvlm. 37. 10» andar,
a 1010. (Td. liei), a»».. Ma. • aabM.
dc 10 «a 12 ba. t lí»a. 4»». e A'a.. da 4
ia 6. tal. •."-'•Hi lia. Rta. Ul. .I-IJíO.
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CORREIO SPORTIVO
TURF

A corrida de amanhã no Jockey-Club
SERÃO EMBARCADAS AMANHÃ, NA INGLATERRA.

DUAS POTRANCAS PARA 0 NOSSO TURF

FOOTBALL

Para n corrida que o Jockey'Club reallzarA amanhã, vigora,
vem hontem, as seguintes cota.«..oos:

Premio Mineral — i.400 metros4:0001000.
Ka. Cot.

3 — l Mercúrio .... 63 :;,
?. — 3 Vlctorla Regia . 54 40

— a Industrial . . . . ,iü ,.j•1 •- 4 Aço Sõ OU
i 5 Uricana .... 5a SO. 6 Kusicó i5 so
Premio Bracatía — i.:oo me*tiua — 3:ÜOO$UOO.

Ks. Col.f 1 UtO ...... J0 25'. 2 Cãracapd . , , 55 25
. 8 Arpa 5B ao

) l Coroada .... 48 40
i l 4 Irapiiuziuho... 5;i BO1 ti Chillnd ..... ts uu

f 1 Domltilla .... -;s 110
i ! S Cuba . . . , , -IS 4u

l 3 Atumnn . . , , liZ 60
Premio Franceza — j.floo me*

tros — 4:0001000.
Kn. Cot.

I — 1 relotnnse . • . 48 HO". — 3 Fnillm .6 22
;,' -- U Joker 54 35
I — 4 Arlette .... BO 35

S 1 B Ordenançu , . . -in Bo
I ti RUSIl 52 40

Premiu Ralo do Luar — 1.300
moiioo — a:õ00$00o.

Kt. Cot.
1 .1 1 Clipper . . , . . 52 5u" 2 Franceza . . ,1,2 50

f '.'¦ Cialopador ... 56 .tj
V - 4 .Miss Hi .... 50 BO

l Màlry ..... 55 40
f Knlo .... w 84 50

S 1 7 Mussuã 49 -ln
l S üarda 49 Sn
r Liviillcjii . , 48 40

I 10 Juir. . . t , bH 110
Ul Punhal . ... 18 uo

Premly Ponta Negra — 1.600
metros — 4:0001000.

K». Cot.
— 1 Paratlgy .... 58 40

II — 2 Resoluto .... 54 40
:! — 3 Karn.il>'. .... 53 25

1 — I Bracatéa . . . 50 60
ii í s Mlrorô jo 40

,1 6 Murmúrio ... 48 30

Premio Uyrapara — 1.300 me*
ttos — 4:000$000.

Ks. Cot.
¦I ' 1 Ponta Xogra , . 55 35

) 2 AbnyilbA .... 48 60'.' I 3 Ciultarrlta . . . B4 27
) 4 RIU 55 «0
I S Medoc 60 Ü0
l « Toby . . . ti . Bl 30

5 7 Yorona 48 40
.X t Lord Breck . . 49 S0

¦4*
DIVERSAS INFORMAÇÕES

O primeiro forfalt pan a eor-
rida de depois de amanhã

Não tomar! parte na eorrldn
t.i ú.-pois dê sn.ii.l_S, i',u blpiio-
oromo da Gávea, o cavallo Mi-
mim. quo tol vlctlma de uma In-
mx-lcação alimentar. O forfalt do
illho dc Brazal, quo figura entro
os concorrentes ao premio Ultra-
.ie. deu entrada hontem, na secre*
taria da cniitmistãn «Io corridas
do Jockey.citil) Brasileiro.

Duas pot ramas Inglesas des-
finadas ao nosso turf

Serão embarcadas amanhã, nu
Inglaterra, com destino nu nosso
liírf, ns putrancas Uuppy o Tro-
1'lfialsnr, adquiridos pelo Importa*
dor Waltor Noble para o sr. Wul-
domar Qoidlllio. Estas potranca»,
uno são ganhadoras nas pltta»brltannlcai, vlajarãu no "Andulu-
cia Slar*'.

Algumas montadas assentadas
para as próximas corridas
Pura as corridas de amanhã, edepois do amanhã, no hlppodromo

da Qnvea, Jâ calão assontiidas ns
montaria» de Arga, Failim, liulo-
pador, 1'oula Negra, Sofiador,
Madurelra, Domauvtjc/iao, Natal,
Urca, Tomate o forcho, com (ío-
rnldo Costa; Tejo, BarhnW, Jo-kcr, Vlboron, Medoc «• Mulry,
com Pierre Vatj Orricnnn <;a o Zar-do, com Llll Vieira; Holgiuno,
Yorona o Pasos Largo», cnm Rc*
duzino froltati Prelúdio, Quitar-
rlla, OJIva e Ufa], com Salustlu-
no Ratlslu; Clipper, Raio do Luar
o Carioca, com Jullo Cnnalís, o
Rio, com Iliimborto Herrera.
Reproduetores qne vio deixar

o Haras Piauhy
Os garanhões Algarvo e Tem*

pero o as rcproducioras Maya,
Mcmby e NhA Jucá, que perten-ciam no sr. Conatnnlino Pinto
Coelho, fallocidu rccontenicnle,
vão «cr transferidos Uo liara»
Plahy, no município paulista «lo
Santo André, onde te unciuitrain,
para o sil Io que o sr. Frederico
Palm. potsue om Plnhdrõi, uu
capital paulista.
A Jaqueta com a qual reap-
parecerá o cavallo Urussanga

Jaqueta verde, bonet preto «
borla ouro, rão as rõre» adepta-
da» pelo novo proprietário do ca-
vallo Urussanga, que reapparcce-
rã «m publico na corrida de do*
pois do amanhã, no lilppodromo
da Gávea.

Vae fazer companhia a égua
Royal Star

Será transferido hoje, dia co-
cheiras do entraineur Brautlo
Cruz para as do seu coilega En*
rico do Oliveira, o cavallo Papne
Noel. quo defende as cOrc» do tr.
Raul Manto.

Dois entraineurs chegados da
capital paulista

Chegaram liontem, Oa. capita)
paulista, os entraineurs José Mur*
tina o Trajnno «Io Carvalho O
primeiro trouxe paro o nosso turf.
os cavallos Divertido e Martolml
e mais tres produetos de cria-
ção do sr. Theotonlo do Lnra
Campo», o o ultimo, a aua pen*sionista Muxaxa.
Missa em t-uffragio de alma de
um turfman da velha guarda

No altar-môr da egveja de São
Francisco dt Paula, serA. rezada
ua próxima segunda-feira, 4» 8
e meia horas, mista de 7* dia do
fallecimento do antigo turfman
sr. Bernardlno Moreira de An-
drude.

PRISÃO DE VENTRE
ESTÔMAGO - FIOADO - INTESTINOS

Pílulas do Abbade Moss
Agem direetamente sobre o
apparelho digestivo, evitan*
do a prisio de ventre. Pro*
porclonam bem estar geral
facilitam a digestio, des*
congestionam o FIOADO,
regularizam as funeções di*
gestivas e fazem desappa*
iccer as enfermidades do

ESTÔMAGO, FIGADO e INTESTINOS

XADREZ
O TORNEIO INTERNA*

CIONAL
ricnna, 28 de setembro, — O

Citando Torneio Internacional de
Xadrez, do Vicnnu, ficou, ) ontem,
encerrado com u vlctorla do fa*
inoso mestre ostlandez. Karl Ke-
ro», de 21 nnnos de edade. Na ron-
ria final, foi a partida, Koros-Ca-'.'•«Manca, considerada ompatadu
uo 21* lance.

O resultado do torneio foi o se-
guinte:

I* collocado. Karl Horas (Es-
tl.indla), com 0 pontos;'." collocado, Fine (U. S. A.),
tom 8 pontos;

3* collocado. Cupablanca (Cuba),
<"m 7 e 112 e 4" collocado, Reshe-
vsky (U. S. Av), 00111 7 o 1!'.'.

PROVA CLÁSSICA DR. CAL-
DAS VIANNA

Tendo sido a__umpto obrlgato-
lio nas rodas onxadrlstlcus do Bio,
o- grande torneio clássico que an-
nualmenle o nosso maior centro
•le xadrez, o Club de Xadrez do
Rio do Janeiro, organlsu ent lio*
menogem ao sou saudoso associa-
do dr. J. Caldas VInnnn.

A competição desto anno oro-
mette uni suc-cesso maior quo a»
anteriores, porquanto o numero de
amadores desejosos de ingressar
na peleja tom so accentuado noa*
ios últimos dias em que so apro-
xima o encerramento,

Ue accordo com o reculnmento,
ns Inscripções encerram-se no dlu
30 do corrente 6s 23 horas, fazen-
do-se o sorteio no dia 1 dc outu-
bro. As 20 horas o liilelando-so a
prova 110 dln 4. Como é do COIlllO*
cimento de todo.., pois temos pu-
bllc.ido uma completa reportagem
sobro a magna competição, qual-
quer enxodrlsta poder.1 tomar
parto na prova, quer seja soclo
ou não do club promotor, porquan*to se trata de um torneio aberto •
no qual tim tomado parte repre-
«entantes de São Paulo, Ceara,
Bahia, etc.

Afim de facilitar o maior nu-
mero de lntcrlpções para este an*
no, a dlreotoria do C. X. R. J.
mantom na sério social, a rua Uru*
guayana n" 3 2" andar, Tel.
22*1730, um encarregado especial
das 14 ás 24 horas, para receber
as interipçôe» dos que dcsc-Jar«"n
participar,

HIPPISMO
NA EXPOSIÇÃO DE JPARIS
Será realizado um grande

torneio internaeional
12' tradleclonal, na Europa, o

Interesse pelos concursos hlppicos
Internaclonaes, quo logram o on-
lliuslasmo do formidável publico.

Noa «.ipitues da frança, Ingla-
loira, Italia, Áustria o Allemanha,
i consta mo o esforço com que os
zootouhllicos o OS '-iludoren sc dc-
riicam ao aperfeiçoamento dos ra-
ças, eendo freqüente, por Isau
mesmo, a realização do concursos,
tanto os communs como os dc alia
otcola.

Agora mesmo, annuncla-so um
grando certamen, quo seiã reali*
zado na Exposição Internacional
do Paris — o hippismo üa França
dedica todo teu enthuslasmo A or*
ganlzuçào desse monumental tor-
neto, cm que oa mais destacados
cuvalteiros do mundo Irão cotejar
valore», om busca da Ia urca trium-
plial."

Até agora foram recebida» Ins-
crlpçõos da Allemanha, Bélgica.
Áustria e Hollanda, esperando-se
tambem que tomem norte a irian-
da, Polônia, Italia e Suissa.

As autoridades da Sociedade
Hlpplca da França preparam Ji o
pi-iigrainma do torneio.

TOSSES? 
* 

GRIPPE?

PULMONAL
Distribuidor:

Drogaria Sul Americana
iiít)

GOLF
TRES CAMPEÕES AMERICA-
NOS VIAJARÃO PARA O RIO

.'/triml, Florida, 30 (Associated
Press) — Tros dot mais destaca-
dos profissionaes americanos do
"golf", Denny Shute, Byron Nel-
ton o Henry Plcard, ceguem sab-
bado por vla uoreu para a Anicrl-
ca do Sul, para rcallzai-cin oxhlbl-
ç&es daquelle sport no F.lo de Ja-
neiro, Buenos Alies, Montevldéo,
Bahia Blanca, Cordova c Miramar,

A PRIMEIRA RODADA
Jogam hoje: Vasco x Botafogo

e America x Olaria
O primeiro campeonato da LI*

ga de Football do Rio de Janeiro
terA Iniciado na noite de hojo,

.quando Jogarão: Vasco x Bola*
ifogo, cm São Januário, e Ameri-
ca x Olaria, om Campos Salles.

Os quadros deverão ser estes:
Vfltco — Jool, Poroto e Italia;

Replia. o.icnrino e Cnlocero; Lln*
do, Alfredo, Nlglnho, Feitiço c
Lima,

llotufogo — Aymorí, Llno o
Nariz; Zeze, Martin o Canalll;
Álvaro, Carvalho Leite, Chcmp,
Poruclo e PntosUo,

.fmer.co — Thadsu, Vital e Ba-
dú; Brltto, Munt e Pottato; Wnl*
dyr, Carola, Plácido, Ncleon e PI*
rica.

Olaria — Inglez, Enías e Alce*
Idades; Zarcy, Del Popolo e No*
nfli Ary, Velha, Bahlano, Ncttor
o Motla,

O Juiz do Jogo Vasco x Bota*
fogo serA o sr. Lorl» Cordovll e
o do Jogo Amerlea x Olaria o «r.
Sanchez Dias,

AOS JUVENIS DO SAO
CHRISTOVÃO

Para o jogo dc domingo no sta-
dium do FlumlnenSé F. C, entre
o C. R. Flamengo e o S. Chrl»-
lovão A. C. cm disputa do Tor-
neln Juvenil ria Liga rie Football
do Rio do Janeiro, estão chama-
dot As 3 horas ria tarde, no campo
du rua Figueira de Mello. para.
Juntos, seguirem para o local dú
Jogo os seguintes Juvenis: New*
ton, Mario. Samuel, Augusto. Sal*
gado, Venlelo. Fragoso, Jool, Jon*
Jocn, Lopes, Edyr, Jair, Toreltlo,
Jucá. Leonel, Edgard, Baby e
Joaquim.

AOS CAMPEÕES DA LEALCA

Cumprindo mal» uma etapa do
teu programma de realizações
sportiva» no selo dos funcciona*
rio» da Llght & Power a L. E.
A. L. C. A. entidade mentora
dos sports na empresa canadense
fez a entrega na noite dc 27 do
corrente* doa premio» obtidos pe*
los campeões e vlee-campeões dns
seus torneios dc football e basket
bali de 1936.

O FLAMENGO* CONVOCA O
CONSELHO DELIBERATIVO

O presidente do C. R. do Fia*
mengo convida os membro» lo
Conselho Deliberativo para, em
1* convocação, no dia 4 de outu-
bro próximo futuro, áa 8 '.» ho*
ras da nolle, ou uma hora dopols
em segunda, na fôrma dos esta*
tuto». se reunirem na idde sorla!
para deliberarem sobre os assum-
ptos seguintes:

a) — creação da categoria de
lOClOS adeptos;

b) — interesses geraes.

NOTAS DOC. R. DO
FLAMENGO

Pretendendo Inaugurar, ainda
no mes de novembro próximo, o
teu stadlum, na Gaven. á dlreeto*
ria rio Flamengo numa evidente
demonstração de sympathia pelos
componentes do sou qundro social
retolveu conceder amnistia dus
mensalidades at ratadas atft o mez
de setembro, a todos os associa*
rios quo o requererem uto 31 de
outubro.

Aos componentes das suns
equipe» rie waterpolo o Flamengo
pede comparecerem amanhã, na
«<de do cluh. A» 6 hora» ria manhã
para o trono em conjunto.

Caçada d raposo — SerA re-
nlltada afinal, no próximo domln-
go, 3 de outubro, a caçada A ru*
posa que a secção de cqultação
do C. R. rio Flamengo vne pro*
mover na Barra da Tijuca.

Para se avaliar «. Interesse do
Flamengo, afim do que a caçada
tenha um transcurso emocional,
não sobrevlndo, por exemplo, a
bypothcae de aer. logo abatida a
raposa, pela cnnlsada feroz o
adextruda, interrompendo, assim,
parto da festa, «ua dlresctorla ad-
qulrlu dois lindos exemplares que
se acham zelosamente guardados
n;« Gaveu. E' que, se fõr aloii-
du umn, de começo, a outra terA
solta pura o prosegulmento da ca-
cada,

A TABELLA DO CAMPEONA-
TO DE AMADORES

A luhella approvada pelo Con-
".Ilio Superior da Liga de Foot-
bali .do Rio do Janeiro para o
Campeonato de Amadores í a se*
guinte:

Outubro 2 — C. II. Flamengo
x São Christovão »\. C. — Cam-
po do Fluminense F. O. Madu*
loira A. C, x Ftumineneo V. C.

Campo do Madurelra A. C.
Bomeucoesso V. O, x Bangú A.
C. — Campo do Bomsuccesso F.
Club. A. A. Portugueza x Andara*
hy A. C. -* Campo do America
F. Club.

0 — BoinfogO F. C. x C. R.
Vaico da tiiuiiíi — Campo do O,
R, Vasco da Gama, America F.
Club x Olaria A. 0. — Campo do
Amorlcu F. O, S, Christovão A.
Club \- Madurelra A. C. — Campo
do S. ChrlstovAo A. C. Fluml*
nense V. C. x Bomsuccesso F. C.

Campo do Fluminense F. C.
10 — C. R. Vasco ria.Ganiu x

C. 11. Flamengo — Campo do
Oi R. Vasco da Gama. Olaria
A. C. x A. A. Portugueza —
Campo rio Olaria A, C. Andara*
hy A. C. x Botafogo P. C. —
Campo fio Andarahy A. C. Ban-
cil A. C. x Amerlea F. C. —
Campo do Bangú A. C.

23 — S. ChilltOViO A. C. X
Botafogo F. C. — Campo do São
Christovão A. C. A. A. Portu-
gueza x Bangú A. C. — Campo
do America F. C, Bomsuccetto
F. C. x C. R. Vasco da Gama
•— Campo do Bornsuccesso F. C.

R. Flamengo x Olaria A, C.
Campo do Fluminense F. C.

80 — Amerlea F. C. x Ó. R.
Flamengo — Campo «Io America
F. C. C. R. Vasco da Gama x
Madurelra A. C. — Campo do
C. R. Vasco da Gama. Andara-
by A. C. x Fluminense F. C. —
Campo do Andarahy A. O. Oln*
ria A. C. x Boinsuccoseo F, C.

Campo do Olaria A. C.
Novembro 6 — America F. C.

x S. Christovão A. C. — Campo
do America F, C. Botafogo F.
C. x Madurelra A. C, — Campo
du Botafogo F. Club. Fluminense
F. C. s A. A. Portugueza —
Campo do Flumlnente F. C.
Bangú A. C. x Andarahy A. C.

Campo do Bangú A. C.
13 — C. R. Vasco da Gama x

Amerlea F. C. — Campo do C.
R. Vasco da Gama. Madurelra
A. C. x C. R. Flamengo —
Campo do Madurelra A. C. Ola-
ria A. C. x Bangú A. C. —
Campo rio Olaria A. C. Andara-
hy A. C. x Bornsuceesto F. Club

Campo do Andarahy A. C.
20 — S. Christovão A. C. x

Fluminense F. C. — Campo Uo

BASKET i ESGRIMA
CONSIDERAÇÕES SOBRE OS

PALPÁVEIS AO CAM-
PEONATO

Com aa derrotas do Botafogo odo Fluminense, lia pouco verteu*
rias, Justumriito quando esses
club», enda uni pur sua vez, leu-
deraviim a tnliella do pontos, uma
coisa não passou despcrcobidii í«
turcldu do Uiskebbnll da cidade:
a falta do filtra dos concorrentes
ao campeonato.

JA nn temporada passada, ha-
víamos notado facto egual, quan*do iippnreclnm entre os cnndidn-
tos ao titulo, as equipes do (ira-
laliu', Rluchuelo e do Fluminense,

Alé An ultimas partidas, não
havia um to quadro com creden*
ciaes paia campeão,

Prosegtila-se normalmente, eom
alto» e baixos, A cata de pontos
pura fazer volume no final du
temporada.

Ktto anno vê-»c repetir o caso.
Estamos, a um passo do final,

e não sc apresenta um "ilve" querial.ro antever, pelos seus recursos
technlco», qualidades para ser o
campeão do anno.

Não so |«ide allegar quo o bas*
ketball progrediu, porque ha re-
latlvo equilíbrio entre os concor-
rentes.

Nada disso. Antes, pelu conlrn-
rin. Embora te verifique o appa*
recimento de uma nova geração,é Innegavel que o» quadra» prln-clpne» atravessam uma plutsc es-
tavlonnria. por falta de elementos
de mnlor apuro.

Estamos vendo que ha uma
turma rie veteranos "jogando pi*ra trás no lado de outros, novos,
aos qunea lhe» falta experiência,
o truquejo.

O team do Botafogo, no prlin-l-
pio riu tompuradu firmou-se co-
mn franco favorito, mas diante
do umu derrota comu soffreu do
Flamengo, em teu próprio rink,
perdeu a cotação.

Hoje, já se o encara, como a
um tc.im qualquer.

Surgiram o Fluminense na pon*
ta. A» vistas se voltaram para o
seu lado, ma» pela aua derrota
frente no Riachuelo — ogo quenn tricolores tinham obrlgaçpu
moral de ganhar, —-.tambem caiu
como o vôvft,

Surgiu, porím o "terius", —• o
Riachuelo.

Embora possuindo um unlco jo*
gador de qualidade — Sebastião
— parece-nos o mds indicado pa-
ra o campeonato, que estA nn
mesmo plano para ot ríaehuelen-
ses, tricolores, e võvO aquático,
cada club com tres derrotas.

Metmo levando cm conta ns
seus Itisui.cessns deste anno, o "fi-
vo", azul tem mal» vida, mais"sangue" que oa riemnls, e nesta
hora í preciso haver elevada do*
•e do enthuaUamo para alllal-n
noa seus outros recurso» e poder
clirsar bem ao íim da Jornada.

Vemos no team campeão do
Torneio Aberto, uma actuação

differente da do» demais, pelos
pontos que citamos.

Pelo meno» estA com uma mo*
ral mal» forte que o Botafogo e
o Fluminense.

Quem viu a actuação daquel-
le com o Grajahu', e as ultima»
do "fve". dt Albano não pôde
ter a menor confiança no seu
exito para os próximos compro-
mltsna, o que nãn se dá com o
Riachuelo, que todo adversário
respeita mesmo em sua própria"casa".

A "chegada" deve ser renhida,
mas não seiti esse aspecto que
offorecerão esses tre» principaes
concorrente», quo vlrA melhorar
a performance do» disputantes.

Estamos jogando mal, numa si-
tuação em que nãu se pode apon*
tar um dos ponteiros dn tabeliã
como o provável vencedor do aeu
próximo compromisso da tabeliã.

K' proclso melhorar.

ENTREGA DOS PRÊMIOS DO
TORNEIO DE ANIMAÇÃO
SerA feita, hoje, sexta-feira. A»

11,15 horas, na sede do Dcpurtn*
mento autônomo de bntketball du
F. M. D. .1 entrega doa premio»
do Torneio da Animação. O De*
purtaiiionto convida por nosso In*
lermcdlo a todos os "portsman"
para assistir a esta solennidade.

AS PARTIDAS DE HOJE

Frntegue hoje o campeonato
carioca rie basketball, oom a rea-
llzação das partidas Vllln x Fln-
mengo e Tijuca x Grajahu*. Am-
bos o» Jogo» surgem em condições
du agrader, pelu equilíbrio quo ro.
observa entre oa quadro». O Vil-
Ia, que vem aluando com tiesla-
que. terA 110 Flamengo um adver-
¦arlo egual.

E o Tijuca. que obteve, na ulti-
mn rodada, a sua primeira vlcto*
via, procurara cumprir hoje o fei-
to, valendo-se para Iseo da cir*

A SALA DARMAS DO
FLUMINENSE

Já esti se preparando para os
campeonatos de 19S8

O Fluminense F. C, na auto-
ridade du seu nume e com as pos-
slliilliludes de seus consagrados rt*
cursos, vem prestlglundo a'Esgi'1-
nm do uma maneira multo espo-
viu).

A sula (1'armai ulcolur. sob a
direcção do sr. Thomaz Carrilho
Teixeira llomes o com a assisten-
cia technlca rio mestra JotA da
silva Néubern, desvela-to na for-
mução do um novo núcleo do 'atl-
utdures, que. fatulmcntc, no anno
piiixlni" vindouro lho devolverão
em glorias sporllvnt , somma
riu labor dispoudido este nnno,
uuuiiyitiu c penoso.

Não qulz o Fluminense npenas
cuidar do aperfeiçoamento tecltnl-
vo do atiradores JA feitos; ames,
vem procurando, sem pressa ma»
com cuidado, crear otcola entre
os eeu» associados praticantes do
nobre sport das nrmni, diffunilln-
rio o gosto pelu esgiimn e alar*
gundo o campo da euu offlclencia
lutur.i.

A temporada cm curso não te-
ve, do Fluminense, purcella tevhnl-
ca do destaque sobre ns dos dc-
mais filiados A F. C. E. !•'.' lo-
trabalho diurno a que o club ria
sala d.irmus trlculvr em 193$
'-iiipresturA grande brilho & toda
Esgrlma metropolitana.

Tudo foz crer que o Flumliien-
se venha a conquistar, no proxl-
mo anno, nítidas vlctorlas, pois os
«ciy atiradores já sc vim prepu-
rando pura Isso desde o mes dc
maio ultimo. Dozo mezes de es-
tudo it de piepuiacão pratica com
certeza lhe darão uma equipe de
atlradures singularmente (une.

Facto é quo meroco louvor o
trabalho dlntcrno a quo o club da
Mia .Vivara Chaves t« vem entra-
gando para a gloria da esgrima
brasileira.

Entre os sous atiradores o tua*,
florotlsta, cípcni o sport carioca
encontrar futuros campeões, ca*
pnzes do honrar o próprio ronomo
do nobre sport dus armas.

Não tem visado o Fluminense
vlctorla passageira, mos vem bus*'lindo, om acção perllnaz, consclen-
te e technica. glorias duradouras.
A» quo elle annuncia para 1938
nos chegam precedidas rie jutta
fama. 1; essa é a razão pela quui
registramos este commoiitarlu.
que valo tambem como um bra-
do de Hiena At salas d'armas ri-
vaes do tricolor.

As floretlstüM quo te vém en-
tragundo no severo trenamento sâo
os seguintes: Agalfa Jauffret
Leal, Azaide Jauffret, Lia Leon-
«¦Io Martins, Lucla Maria Franco,
Marina Pinto Duarte. Ine» Fran-
eesen d'Ambroslo, Chriatlno Ma*
riu (TAmbrosio c Vera Martins dc
Carvalho. Os atirudures são os
quo se seguem: Josí Carlos Vloi-
ra. Rlcor da Fontoura Silveira,
Murlllo dol Vccchlo, ten. Darcy
Xõll. Arnaldo do Oliveira Ford,
Rudolpho Langci-, cap. Nelson
Mesquita de Miranda, ten. Ema*
11! Alvares Nõll, Washington Aze*
vedo. Eduardo Quldão da Cruz,
Murlllo Octacrma Pctsô», cap.
Ost-víiido Nlemnycr, Ncleon Etlen»
ne LKuitit o Thomaz Carrilho Tc!-
xeira Comes.

ANIMAES K CORRIDAS
Voude*ie, eiiglobtdtmente, em

completo estado d» tronamento,
os tegulntei: Suuuruvy, Grey*'ili-l. Sylpho, Blll a Moron*. Tra*
ta-se com Vatconcellot, rua Se*
te de Setembro, 187 • 1* andar.
Telephone 22*4939.

  ¦ (xxx)

TENNIS

Campnatos Individuaes do Rio de Janeiro
0s jogos marcados para amanhã c domingo

cumataneta de Jogar nu seu gym-
nnalo. O Grajahu' todavia estA
preparado para lutar pela vi*
ctorla.

F11n1.olo11ar.lo nos prelioa do hu-
lt ot seguintes officiaes: — Vil-
Ia x Flamengo: — Arbitro, Ha-
roldo Oest — Fiscal, João Prata
ue Souza — Apontador, Manoel
Joaquim Lopes — Clironomelrls-
ta, — Alberlc» G. Amorim, — Do*
legado, — Juvenal Moreira du
Costa.

TIJuca x Crnjahu': — Arbitro
— Eugênio Rlchal — Fiscal, Ma*
lln 0o Oliveira — Apontador, —
Joa* Mercllo Filho. — Chronome-
trinta, — Lauro da Costa ltabcl*
lu. — Delegado, Walter Jota.

>*
UM VOTO DE LOUVOR AOS

COMPONENTES DO
SCRATCH CARIOCA

A Directoria do Departamento
rio Basketball -ria F. M. D., em
sui reunião, resolveu consignar
cm aotu um voto d* louvor ao»
Integrantes do scratch carioca
pela conquista do IX* campeonato
brasileiro dc basketball.

Em ptusogiilmeulo ti disputa
dos Campeonatos Individuaes do
Rio de Janeiro, serão realizado»
.¦manhã « domingo, mais os se-
guintes encontros:

JOGOS .VA IICA ÜOS PARA
A SI AMI.i A'& 3 tlOHAS

DA TAROU

SIMPLES DE SENHORAS

Quadra» rio Country Club —
Florence Teixeira x Hede Nagler.

DUPLAS MIXTAS

Quadra» do TIJuca Tennls ClubHelga Ainesen-J. Loureiro x
Dulce Rego-Hrrclllo Soares.

Quadra» do Payasandu' — Lau*
ra Momea-Ruy Rllwlro x Bran-
oa Vnung-T. B. Aitken.

SIMPLES CAVALHEIROS
Quadras do TIJuca Tennis Club.Simples de cavalheiro» — Al-

fpc«l Olesen x Luiz Aguiar.
Quadras do Rio de Janeiro —

Simples de cavalheiro» — Robert
Dowiío x R. Amenann.

SIMPLES DB SENHORAS

Quadras do Germanla — Mia
Paivella x Heloísa Wcinachenck.

AH PAllTIDAS MAItCAIIAH
PAU A DOMlStít. A'S 0 HORAS

DA 31AXII.I
SIMPLES DB CAVALHEIROS

Quadra» do TIJuca T. Cluh —-
Ailolplio J. .Menezes x Walter
Ciiaquclro.

Bodo Nagel x Alberto COrlcs.
Adhemar Rocha x Arthur Luw-

rence.
Quadra» do Rio do Janeiro A

A. — Roberto Vasconcellos x
Celestino Baslllo.
DUPLAS DE CAVALHEIROS

Quadra» do Tijuca T. Club —
Mario Pires e Ruy Ribeiro x üe*
ferino Bastos o Antônio Dumont.

NO THE RIO^DE JANEIRO
COUNTRY CLUB

As provas flnaes de» torneios
internos marcados para ama*

nhã e domingo
A dlreeçãft do The Rio ri» Ja*

neiro, Country Club, marcou parn
rabbado e domingo próximos os
jogos flnaes do seu animado tor*
nelo Interno, que vem sondo reall-
nulo nessa temporada eom a par*
tlelpução dos mal» destacados Jo*
gadores da cidade o com nh.ti.lii-
to saccesso.

Os Jogos flnaes, marcados para
sabbado e domingo, são os te*
guintes:
SA BRADO, DIA 2 DD OITUBRO

A's 3 hora» ria tarde — Dupla»
Mixtas — AVinnlo Benausan-Jo-
sõ Verda x vencedores do Jogo
Alai-la Lulza Arnujo-Jayme Arau-
jo o Marcello Hnrdy-R. Pernam*
buco.

A"» 4 hora» da tanta — Dupla»
Cavalheiros — J. Verda-O. Por-
tella x H, Buarque-J. Wlllcm*
»te*mf*

A's S horas da tarde — Duplas
Mlxta» — V. BemuRun-G. Sou*
me x Vencedora» do Jogo: W.
Itoiisusaii-.losõ de Verda x ven-
(¦odores Maria Lulza ArauJo-J.
Araujo-M. Hardy-R. Pernam-
buco,

A's 4 horas da tarde — Sim-
pies de Senhora» — T. Verda x
F. SI. Greig.

A's 3 horas da tarde — Simples
«le Cavalheiro» — Jayme Araujo
x P. Silva Costa.

DOMIXGO, DIA 1
A's 3 horas da tarde — Duplas

Mixtas — H. Grelg-Grelg x Min-
ekwltt-G. Seume.

A's 4 horas ria tarde — Simples
de Senhoras — JI. Hardy x P.
Patéresn,

A'., i horas ria tarde — Du*
pia» de Cavalheiros — H, Orelg-
M. P. 51. Claivk x II. Buarque-
O. Portella.

RESOLUÇÕES DA DIRECTO-
RIA DA F. T. R. J.

A directoria da Federação dc
Tennls do Rio do Janeiro, reuni-
da em 29 de setembro corrente,
sob a presidência do sr. Jullo de
Abreu Júnior, tomou as seguintes
deliberações;

a) — Approvar a acta da ses*
são anterior

b) — Approvar o» Jogo» do
Campeonato da 3a divisão, reali-
zndos em 26 do corrente, entre os
clubs C. R. Botafogo X Gemia-

nla. Brasil x Club Allemão, Vas-
co da Cama x TIJuca. Pnysiailtlll'
:: Rio do Janeiro, marcando-.»,) 1
ponto a cada um dos clubs, C.
tt. Botafogo. Sport Club Brasil.
Vasco tia Gama e Payssunriu' A.
Club. poi- terem vencido pelos soo-
io» de .'.xu, 4x1. ."'.vi o 3x2, rospe-
etivamente.

c) — Approvar o Jogo do Cam-
peonato da 4' Divisão, renlieiulo
em 21; .io corronte, ontre os clubs,
Germanla x Club Allemão, mur-
cajido-se 1 ponio no Club Alto-mão por ter vencido polo «cult.
ôe 3x2.

dl — Approvar o Jogo final do
Campeonato Mlxto por eliminação
em disputa da taça "Arnaldo
Gtilnlo", entre o Country Club x
TIJuca T. Club, contldorando-so
vencedor o Country Club por ter
vencido pelo score do Ixl.
o) — Realizar no corrente anno

o Campeonato Inter-clubs Inte-
rostadu.il, abrindo us liiícrlpções
desde JA.

f) — Propagar a Ilconca conce*
diria no sr. Jullo do Abreu Ju-
nior, visto ler ile ausouliii-.se no-vãmente.

TORNEIO DE DUPLAS MIX*
TAS DO TIJUCA TENNIS

CLUB
Os primeiros jogos marcados

para amanhã
O departamento de Tonnl» do

TIJuca T. Club inini-A. amanhã o
seu Interessante caiu|>eoi)iito de
Duplas e Mixtas, cuju desenrolar
prometto um suecesso Invulgar.

A ordem du» Jugus C- a se-
guinte:

A's 3 horas da tarde — Laura*
Edganl x Hclena-Horclllo.

Siiiiriolina*Ruy x Allco-Morelra.
Dumingo, 3 An 8 lioras da mu-

nhã — Dulce-Mürlo x vencedor
(Sundolina*Ruy* x Allcc-Morel-
ra.

A'» 9 hora» da manhi — Oda-
Ilía-J. Gnnies x vencedor (I,nu-ra-E«lgard x Ifolcna.llorclllo).

Estft marcaria para o próximosabbado a final de Dupla» do Ca*
valhclros.

ü«
TORNEIO DE EQUIPES DO

CANTO DO RIO F. C.
O encontro de hoje. entre as

turmas Aimoré x Ta moy o
TerA continuação hoje A nolto,

na» quadra» do Canto do Rio T.
C. o torneio dt equipes, com a
realização do match Ayinorí x
Tamoyo.

Jogos movimentados rerào rea-
Unidos entro essas equipes queto .ichnm asalm constituídas:

Aymuri. — Lulr. Oliveira (cap.)— A. L. Cosia — Paulo Fim-
mondo — O. Rodrigues — VII-
temor Amaral — A. S. Vieira —
n. Marina Oliveira o mme. Ar-
merseú.

Taiuoj/o — Adalberto Aguiar
(cap.) — Nelson Pereira. Clau-
dlo Brandão — Cedi Tlnoco —
Fwnlrio Sara um co — d. Lauro
Moraes e miss Mary Mayer.

A equipo Aymoré JA estA com
uma vlctorla sobro a equipe Ta-bojara n a equipe Tamoyo, que1ÍÒJO Cntri* "ti.», iv-iitÜA, n«iii puniualgum perdido, não an deixará
abalei' pela sua credenciada ad-versa rin.

As noites da tennis no Canto
do Rio tem estndo bastante anl-madas com os treinos das cqui-
pes Inacriptns.

O Departamento de Tennls doCanto do Rio. pode o pontualcompareclmento «los tennista» lm-
Jo, As 8,30 da noite, em ponto.
TORNEIO INTERNO DO CA-

RIOCA S. CLUB

Os próximos Jogos
O departamento de tonnl» do

Carioca Sport Club, farft prose-
guir nos dias 10 e 12 do corrente,
o torneio de classificação, com a
ícallzução dos seguintes Jogos:

A'S 8 IIORA8 DA HAXIIÃ
Damlão x Thom*.
Talanla x Lydlo.
Macedo x Talanla.
Ruy x Damlão.
Zuercher x Ruy.
Macedo x Waltor.
Alonso x Thom*.
Germano x Talanla.
Macedo x Ruy.
Alberto x Lydlo.
Damlão x Macedo.
Benno x Wnlter.
Damlão x Germano
Talanla ** Tliomú.
Thomé x Walter.
Os Jogo» serão disputados Das

quadra» nos. 1 e 4.

HOJE ás 20,30 HORAS
NA RADrO TUPI

(1.280 KII.OCYCI.09)

Continuação do Prograiuma

3 SÉCULOS DE
EVOLUÇÃO MUSICAL

(A Hnteri» da Mtttkn r dot Cirande» Mestres)

LONDRES
PARIS ,. If&IORI

JMilItMlbtiiHI-aMIt
S. PAULO

RIO

MOVEIS
INTERIORES

EXAMINAE SEM COMPROMISSO AS

NOVAS CREAÇÕES
PELOS MENORES PREÇOS

PR. BOTAFOGO, 360.  TEL, 26-4015.
(KHIIIclo Próprio)

(41417)
s. Christovão A. C. A. A. Por*
tuguoza x Botafogo F. C. —
Bomsuccesso F. C. x C. R. l"1a*
mengo — Campo do Bomsucccs*
so F. C. America F. C. x Ma*
ritireira A. C. — Cumpo do Amo-
rica F. Club.

!7 — Bangú A. C. x Flimiinen*
sc Fi C. — Campo do Bangú
A. C. Botafogo F. C. x Olaria
A. Club. Andarahy A. C. x São
Christovão A. C. — Campo do
Andarahy A. C. C. R. Vasco da
(«ama x A. A. Portugueza —
Campo do C, R. Vaaco da Gama.

Dezembro 5 — C. R. Flamen-
go x Botafogo F. C. — Campo
du Fluminense F. C. S. Christo-
vão A. Club x Bangú A. C. —
Campo «lu São Christovão A. C.
Madurelra A. C. s Bomsuccctro
F. Club — Campo do Madurelra
As Clllb; AmíHon F. C. r .*•. A.
Portugueza — Campo do Ameri*
ca F. Club.

12 — Fluminense F, C. x Clyh
R. Vasco da Gama — Campo do
Fluminense F. C. Olaria A. Club
x Andarahy A. C. — Campo do
Olaria A. C. America F. Club x
Bòmaucoesso F, C. — Campo do
America F. C. A. A. Portugueza
x S. Christovão A. C. — Cumpo
«io S. Christovão A. C.

19 — Botafogo F. C. x Fluml*
nente F. C. — Campo do C. R.
Vasco da Gama. Olaria A. C. x
C. R. Vasco da Gama — Campu
rio Olaria A. C. Bangú A. C. x
C. R. Flamengo — Campo do
Bangú A. C. Andarahy A. C. x
Mudiirelra A. C. — Campo do
Andarahy A. C.

Janeiro 8 — Madurelra A*. C.
x Bangú A. Club — Campo do
Malureira A. C. Bomtucccsso F.
Club x Botafogo F. C. — Campo
do Bomsuccesso F. C. Fluminen-
te F. C. x O. R. Flamengo —
Campo d& Flumlnetuo 1". C. Club

R. Vasco da Gama x Andarahy
A. C. -- Campo do C. R. Vasco
da (lama,

13 — Fluminense f, c. x Ame-
rica F. C. — Campo do Fluml*
iien«o F. C, S. Christovão A. C.
x Olaria A. C. — Campo do São
Christovão A. Club. C. R. Fia*
mengo x A, A. Portugueza. Ban-
gú A. C. x Botafogo F. Club —
Cumpo do Bangú A. C.

22 — S. Christovão A. C. x C.
R. Vasco du Gama — Campo do
S, Christovão A. C. Andarahy A.
C x America F. C. — Campo do
Anilunihy A. C. Olaria A. C. x
Madurelra A. C. — Campo do
Olaria A. C. A. A. Portugueza x
Bomsuccesso F. C. — Campo do
America F. C.

29 Botafogo F. C. x Ainêrloa
— Campo do C, R. Vasco

f*l — fila.

R. Vusco da Gama — Campo do
Bangú A. C. Bomsuccesso F. C.
x S. Christovão A. C, — Campo
do Bomsuccesso F. C. Fluminen-
se F, C. \' Olaria A. C. — Cam*
po do Fluminense F. C. C. R.
Flamengo x Andarahy A. Club.
Madurelra A. C. x A. A, Por-
tiitjiiezíi — Campo do Madurei-
ra A. C.

CAMPEONATO DE
AMADORES

Os jogos de amanhã
Dando Inicio ao campeonato de

amadores, a Liga do Football fará
realizar amanhã, sabbado, a tar-
de. os seguintes Jogos:

Flamengo x S. Clirlttováo —
Campo do Fluminense.

Madurelra .a Ptuiiilnente —
Campo da rua Domingos Lopes.

Bouiaiiceziío ji Bnn.tfá — Cam-
pu da L.tmil.i do Norte.

Portiioiicttt a Andarahy • Cam*
DO da rua Campos Salles .-!*

PARA O BOCA OU
BOTAFOGO ?

O que ha entre Jahú e o
Corinthians

S. Poiilo. 30 (A.N.) — Sobre a
noticia procedente de Buenos Al-
res, dizendo que o BOca Júnior
estA dlspoBto a obter o concurso
tio zagueiro Jahú, os paredros«orinthlauoR Informaram quo nãu
tinham conhecimento officio! ou
mesmo particular do propósitodo Jahú deixar o sou quadro, o
quo sô polo notlclnrio sportivo
desta eaplial (• que sabiam estar
o Bôco Juniors interessado no
Vcoiorcti!' zagueiro.

Hontem, entrotanto, começou a
circular a noticia de que o club
que mais possibilidades tem dc
levar a "muralha" da nossa seio-
cção no cnmpcãonato sul-anierl-
cano de football do nnuo passa-
do era o Botafogo. O olub de Pn-
tosko segundo nos informaram
im via offerecido uma luva bem
tentadora, o que. atldicionadii ao
facto do Jahú estar descontente•rom o seu actual qundro, conse*
giriu o emissário do Botafogo
convenco!-o a rescindir o seu con*
irato com o Corinthians.

Jahú não poderA sair do cam-
peão do centenário sem pagaruma determinada multa estando
disposto a tal para obter o eeu
passe. Segundo apuramos, o jo-
gndnr acima sô espera ficar com-
pletamente restabelecido da con-
tusão que soffreu no encontro en-
tre o Palestra para dar inlolo as
suas negociações com «i Coiin*
thiaits, afim de obter n -.eu attes*
lado llberatorio. ,

44a. AUDIÇÃO
OS MESTRES DA MUSICA MOUf.R.NA

_______________ ____"v lmmtsW

a Vida e a Obra de
RICHARD STRAUSS

(ISM)

Um progrimm» de entretenimento t
cultura, inédito 00 llrasil, oilerecido pela

SUL AMERICA
Companhia Nacional dc Seguros dt Vida

(45.'M>

.PORTUGUEZA X ESTUDAN-
TE EM REVANCHE

Seitlot, 30 (A.N.) — Domingo
, próximo, na capital. *. Portuguo-

za deverft. conceder revanche ao
1 Estudante Paulista. Este embate
, jã fora combinado ante» mesmo
i do so realizar o Jogo domingo ul-
limo.

AMADORES URUGUAIOS
EM CURITIBA

Cm-ltiiba. 30 (A.N.) — No dia
10 do próximo mez devera, cxhl-
blr-se nesta capital, enfrentando
o Curltyba F. C. um combinado
de Jogadores amadores uruguayo.

CAMPEONATO' DA CIDADE

As quatro partidas de domingo
A segunda rodada do Campeo-

nato da Cldado serA disputada du-
mingo pura quando a tabeliã
marca:

Vlamcngo x S. Chiistovão <—
No stadlum da rua Álvaro Cha-
vor.

Madurcira t. Fluminense — No
cumpo da rua Domingo» Lopes.

JBomtitcccsíO ot Bangú — No
campo da Estrada do Norte.

Porliíjrufsa as Andarahy — No
gramado da rua Campos Salles.
NAO ENCONTROU ECO O

APPELLO DO SAO
CHRISTOVÃO

O Vasco negou o attestado li-
beratorio dc Nena

A directorla do Vutco apre-
ciou anic-liontom a situação do"Inelder", Nena. que pretendeu o
•tttestado libcrtoilo allm de deíeu-

der as eôrcs do São Christovão.'
E resolveu negar tal autorização. 1
embora o» srs. Castello Brauro]
o Monteiro de Rezende houvessem
feito um appello ao pretldente tlo|
Vasco nn sentido do caso ser rc-
tolvldo favoravelmente uo cluh du!
ruu Figueira do Mello.

Dosdo o Inicio da questão que
Nena pretende bater As portas da I
Justiça, para conseguir n titlesta-l
do llberatorlu, nu que tom sido hii-l
pedido pela directoria do Slol
ChrlitovAo. Agora, porém, deante
da negativa do Vnscu, os dirlgen-
tes du club da rua Figueira de
Mello não mnls Inttrvirãn no sen-
lido do conhecido atacante detis-
llr do teus propósitos.

Podemos iuformnr, que Nena
constituirá advogado para tratar
«ia questão, quo tistuine, osiitrij
nova feição,

CAUSA PERDIDA K MENOS
ÜM AMIGO

O observador do cato tem tua
attenção voltada para dois pou-tos, quo não podem deixai* de aer
levados em consideração.

Juridicamente, a cama do Vas»
eo õ perdida. AIIA» essa é a iin-
pressão «lo conhecido sport islã o
advogado do Influencia uo club
da cruz de malta.

E o Vasco, negando o paste dt
.Vcna, torna multo frágeis a»
relações oom o São Cliristnvão,
que procurni-A a primeira oppor-
tiinldudc para demonstrar que nào
ficou satisfeito.

Anto-honteni, dol» clubs traia-
ram da questão de "passo"' para
um antigo alllado. O Flamengo
não tevn duvidas em dar ao Flu-
mlnense o attestado llbcratotios de
Moysís, que fugfu para Buenot
Aires, deixando o .-iibio.iierio sem
?. nsa, polo lambem Elbl teve
egual gesto. E o Vnsco, que tem
nnda mono» de dois teams e não
quer o concluso de Nenn. nogou
licença para que esse jogador In-
tegrosso o São Christovão, seu an-
ligo alllado.

Ha, não resta duvida, muita dif-
feronça entre o gesto do Flamengo
e a intrnugigencin do club pre-sldldo pelo sr. Novaes, o paliei-
cador.

alvo Interiiaclonil • 40 tlrot,sesidi, .'0 em cada poslçln,lia Interesse tm torno d» pro*va. inbeiido-ii qu, a ella coa-
correrão «l«-*.i.«.-a»!..-» atiradores.

POLO

NATAÇÃO
NADADORES DO TUUCA EM

COMPETIÇÃO
Onze provas individuaes e

uma de revezamento
O Tijuca Tennls Club fará rea-

llzar, uo dia 3 de outubro vindo»-
ro, ds 9,30, horas, uma importante
competição Intima do natação,
Destilarão, na piscina "cajutl".
todos os elementos da sua secç.io
aquática.

São eonslvcls progressos que
vêm experimentando 01 nadado-
res do Tijuca. graças A orientação
quo vem semlu imprimida ao de-
partamento do club da rua Cpnde
de Bom Fim.

O progranmia. 6 o seguinte:
1" prova — 100 metrot, aspiran-

tes, nado livro
2* prova — 200 motros, moças-

novíssimas, nado livre
3* prova — 50 metros, meninas-

petizes, nado livre '
4' prova — 100 metros, novlttl-

mos tem victoria, nada de peitoii' prova •— 100 metros, moças-
novíssimas, nado de Costas

6* prova — 100 metros, moças-
novíssimas, nado de pello

8" prova — 100 metros, novls-
slmos, nado livre

9' prova — Georgino Snndc Pe-
res. — CO metros, infantis, nado
do pello

10' prova — Elias Haddad -
100 metro.», novíssimos, nado dc
costas

lt' prova — Raul do Carvalho
— 50 metros, infantis, nado livre

12* prova — Htriiandta Mala —
0x50 metros mociis-novissliims,
nado de costas; juvenis-seniors,
nado do peito, aspirantes, nado li-
vi-o; novíssimos, nado de peito;
senlors. nado livre: moças-senlors,
nado livre.

BOX
DEPOIS DE ENFRENTAR A

MAX SCHMELLING
Joe Louis annuncia que aban*

donará o ring
So» Francisco, EE. Vü., 30 —

(Associated Press) — Joe Louis, o
"dynamite negra" de Dotrolt, an-
nunclou hoje as suas Intenções de
•tli.jlul.-Hi1 m rinrti. _» it "ilimnl., « e-fti.t— «*...«. ..... «ItlVIl-tj, w ll'ty

áopols da. sita luta com Sclimolltij,
a ser rcailsada cm Nova York cm
junho do anno vindouro. Louis
affirmou JA possuir o dinheiro
sufflclente para rotirar-so a vida
particular.

TAMBEM O CAMPEONATO
DO RIO GRANDE NAO SE

REALIZARA'
Porlo Alegre, 30 f.\. N.1 —• O

genernl Eurico Gaspar Dutra, ll-
lutar dt Pasta da Guerra, em ra*
rv-iito tclcgrnmma.clrcn.ar, com»
municou nos cominamlantas d*
Reglõei que. no corrente anno, porir,t«-ro«f« do serviço não teria
disputado o Campeonato da Polo,
Agora, n goneml Daltro Filho
commandantt da 3* Região Mili-tat-, em ordem do dia baixada
li«'*iteni, ordenou, em virtude da
oominiinloaçâo acima, qut. fossemsuspensas toda» aa provldenoiasqnti se relacionavam com a pro*xima disputa do Campeonato Rt-
glunal dc Tolo, cujo inicio estava
marcado para ot primeiros dia» do
próximo mez d» nutubro, naa dl»versa» gtmmlçôes do Ettado.(Jiimilo A dlspuln do Campeonato
Regional do Cavallo D'Ai-ma». na-dn foi publicado tobre a sua trans-
tartnolal, -. cuja data d< Inicio ea-IA marcada para a segunda quin-zena de outubro vindouro.

VELHOS
Recuperem o vigor dos

seus M ANNOS passados
GOTTAS

Mendelinas
O GRANDE

REJUVENESCEDOR
estimula os nervos, di Ti-
gor ao cérebro e restitue
— a vitalidade ——

No 1.' VIDRO, resultado
surprehendente.

Xi, lem «'antra-lnlleaca,
titellc,. VIDRO lí». Ile,. —
«H.4UO rni-ITAS. Oarivaa,»». Pel» Carreta atai, !•*-».

(.ÍXS")

NATAÇÃO
BOQUEIRÃO X INFERNA-

CIONAL
A competição de domingo em

Santa Lueia
Internacional a Boqueirão rts.*

liL.Lii.in domingo, As D horas da
manhã, uma competição dt na-
lação e wntcr-polo. tendo tido or*
ganizado o seguinte programma:l.a PROVA - 100 metro» -4
Novlssltnos, aem vlctorla ¦— Nad*
livro.¦:.* PROVA - 100 moü-os -a
Novíssimos — Nado de peito.X" PROVA — 200 metros -t
Juniors — "Nado livre.

4.» PROVA - 100 metrot -1
Juvenis-seniors — Nado dt pdto.5.* PROVA — Qualquer claataUm nadador — Tres nado». '

5." PROVA — 3 x 100 metro» -
Qualquer classe — Um nadadosTros nados.

S.a PROVA - 100 metroí — 4Jt
classe — Nado de costas.

7.* PROVA — 100 metros — A««
plrantes ~- Nado livre.

8.» PROVA — 100 metro!» - Ne-
visaimói — Som vlctorla — Nadet
de pollo.

».a PROVA — 100 metros — Noavlsslmos — Nado livre.
10.' PROVA - 400 metro» — Q,classe — Nado do polfo.
ll.' PROVA — 100 metro» --

Novíssimos, sem vlctorla — Nadode cotta».
DJ.a PROVA - 4 x 80 metrosQualquer classo — Nado livre,
i::.* PROVA - Water-polo. «nV

tre Boqueirão o Internacional,

REMO

TIRO
O CERTAMEN DE DOMINGO
Será disputado o Campeonato
de Fuzil Livre do Fluminense

Domingo próximo serA dlspu-
tado o Cnmpoonato de Fuzil U*vre do Fluminense F. C.

A prova será. effectuada 110
stand da Villa Militar, As 0 lio*
ms da manhã, sendo posta HU
jogo a tiuju Afianlo Costa,

De accordo com o rcgulun.en.
to technico du F. E. T., o rt-
í.rldo ccrtaincii será disputado
na diitíníiíi.tit aoo metrot, (.oja

AS INSCRIPÇÕES PARA O
CAMPEONATO DA LIGA
Nu sf.le da Liga Carioca dt Rt*

mo encerra-so amanhã, As tt he*
ras ria tarde, o prazo para o rece-
lilincntu das inscripções dos clubs
quo devem disputar o próximocanipeonuto desta entidade, mar-
tudo pata domingo 17, na Lago»
Rodrigo do Freitas.

REUNE-SE O CONSELHO TE*
CHNICO DA LIGA CARIOCA

"Rcuuc-tíe hoje, ás 5 horas «u*
tarde, o Conselho Technlco A*
Liga Carioca dc Remo, afim dt
escolher us commleeões para at
regatas do cumpeonato a se ita-
llsuitem 110 dia 17 üo corrente.

:SGRIMA
CAMPEONATO BRASILEIRO
Designadas as equipes cario»

cas que irão a São Paulo
A directoria da Federação Ca*

rloca do Esgrlma reunida esp,*
clnlmcnte pura tratar da darl-
goaçlo offi-i.il tine equipes mt-
tropolltatias que serão enviada,
a São l'aulo para a proslma-
diapUta do Conjunto Brasileiro
de Esgiluia de 1987, resolveu In»
(licar os seguintes atiradores,
tendo tm vieti os reaulttdo» dai
ellmlnttorlas rcctntcmtnto efft-
ctuadàt;

Florete — Brinlo Dauclt <le çii-

f



12 CORREIO DA MANHA — Sexta-feira, 1 de Outubro de 1937
vilra — B. F. C.l Tliomaz Car-
rllho T. «oines — F. R Cl Hcla-
dlo Dlnlz ,liin.|iiclra — C. TI. !•'.;
R. — .loso l*'elix C, Menezes Fi*
lho — li. !•'. (.*.: II. — Tlirte Fal-
cAo — C, II. !•'.

Espada — ""unlo Daudt de OI!»
velra — II. !•'. C.i Tlii.innx Carrl*
lho T. Oomes — F, *•'. Cl Hei*
la.ilo Dlnla Junqueira — C. íi.
F.; Rol.trto l-'«rrelrn l.nRO Klllio,

C. It. F.j It. — charles Pilllen
Hargreavos — C. lt. V,

Sabre — Jos.» Fellx di C. Mo-
n.ses Filho — 11. F. C, — Cam-
pião brasileiro linllvidu.il: l-ân-
nlo Dsiidl ile Oliveira — n. F.
C. — Tliomas Cr.rrllho T. Gomes

F. F. C.i Frederico TAvelrs
Serrlo — C. lt. I*'.: lt. Ilelliulli.
Dlnls Junqueira — C. 11. F.

¥ ACADEMIAS
& ESCOLAS

ESCOLA >ACIOX.11. DR K.XÜK*
.MIAIIIA

Risli>ain*si hoje, os seguintes
examei:

Restslenela, Aa * Hl horas da
nolti — Prova oral para os alu*
mnos Adalberto de Saboia PItta
Pinheiro, (ieonlslo Carvalho Ii.n--
rnin, JasA ile Andrade Pinto, Jor-
ga da Arruda Proenca, 1,1» do
Amaral 1'aniiilona, I.ulz Pbcllnne
ria Barro». .Mnr.ello Itangel Pe.»*
lana,. Mario Celso Soares, New-
lon Silva da Sousa Gomes, Ro*
land Rtinlnstai.» a Victor Santos.

Nos dias 4 c 6 desle mez, se*
r»n feitas ss rrovas escripta o
pratica de goclogla, As s horai.

FACII.D.IIB KACIOXAt M.
DIREITO

Curto complementar — Tercei-
ras provas pat.lao* — Modifica-
çAo de hornrlo — Para hoje, sex-
ts-felra, I do outubro:

A's 0 linras, historia ds clvi-
lisaçln — 1» C — Professor Mo*
rilra Rabello — n«. 151 a 1S8 —
aala J.

A'a 11 liorat —* Biologia — I*
P A — Profissor Porlo Cnrrero —
, ni. 39 a "5 — sala 1.

A'i 12 liorai — Biologia — 1»
B — Professo.* Porto Carrero —
ni. 114 a ISO — sala 2.

— Para terça-feira, 5:
[ • A'a 8 horaa — Biologia — I»

A — Professo Porto Carrero —
'." ns. 1 a 31 — tala 1.

A's 9 horas — Blnlogl* — 1» B
Professor Perto Cnrrero — nu-

meros 71 a 113 — snla 2.
FACn.ll.illl' DK MKIHCI.NA

Provas pnrclnes — Curso com-
plementar — Hoje, 1 de outubro:

1* sOrle — Matliemall.-a — na
asla das provas escrlptns — ns
? 1|> horns, os aliimnos de 'in-
meros 401 a 430 e As 9 horns,
Idem, de na. 4ól a 500 n 514 —
535 — 540 — 1.30 — 553 — 554
• mais os dorindenteia

Historia natural — No labo-
radar;»» rie mlcioblologln — As 5
horas, ns alumnos dc us. 351 a
400 • 522 — Kt — 525 — 628 —
132 — 533 — 534 — 551 — 55».

Curso da aperfeiçoamento —
Communlen.se aos Interessados
nuas. acham abertas nte o di,i 5
próximo, as irs.-rlpçí.es pnra o
curso dl aperfeiçoamento de '••
nhnlca de operações urologlv,t«,
a catgo do ür Carlos Eduardo
Silva.

O r.urso fuiirilonnrr. durante o
corrente mez, As segundas, qunr-
tis » sextns-telras, das 2 As 4
horas, no lusütulo do Annlomla.
«SerA limitado a 12 nliiniiios, com
a taxa unlca de loo}000 por nc*
casllo da lus.-rlpçfln.

— Concurso parn provlmerlo
do cargo do pinfessor cnthcdra-
tico de pb.vsl.ii biológica:

Hoje, sexta-feira, lis 10 horas:
a) sorteio do ponto na congre-
gaçlo e b) prevs escripta no la-
boratorio de physlca.

CO.fSBI.IIO XACKIXAI, DB
ESTUDAXTBS

Os delegados cariocas do Con*
.tino Nacional de Estudantes os-
tiveram reunidos na Casa do E.i*
tudante do Brasil, nflm de orga-
nlzar a secretaria regional des-
•e novel orgAo, Idêntica a dos
demais Estada,,» d» palz.

bHUvtti itm M' uAviiiòü * £2lS
riunlAo representantes de variai
associações e orgAoa officiaea,
entre os qunes o Directorio Ara*
demlco da Fnculdndo Naclona! de
Direito, do Centro Acadêmico
Cândido de Oliveira da mesma
Faculdade, o Club Universitário
do Blo de Janeiro, a Unido Unl*
versltarla Feminina, a Casa do
Estudante do brnsll, que ficarão

Incumbidos dos preparativos a
serem levados a effelto.

Picaram nsscnlnilos os seguin-
les assiniiptoa:

— A ilnin da elelçílo doi
membros dirigentes dn secreta.-
ria, n qual re,illzar-se-il As 8 Iri-
rns iln lioito (lc dln S deste mez.

— A alaln iln liistialliiijAo mi*
loniio C0H1 a pobiic tios <liriTt.fi-
res, oue serA uo dia 11 desie
mez. As niesmns horns.

— Pedido As entidades fill.i-
das di. inr*. ri|ii.Ao do dois sup-
pientss,

ESCOLA IIK 1IOHTK TI.TIIti
wbncrsi.au 11101,1.0

No dia 3 deliu mes, Inl.-iar-se-A
o curso r.i|.|.|i. de defesa saul*
larla vegeta! (Ia Escola de Hor-
HiMillura \Veiir<tslnii Bello, uniu-
iIda pela H..**l. llml.* Nacional de
Agricultura,

ii. iiliiiniins de ver.! n estar n.i
Escola ás s lil horas daquelle
dln.

Os omnibus ds Companhia B.-.i-
sllclrn, que partem da eslnçlo
ita Penha. p...i...im próximo A ri-
ferida Escola.

Na secretaria da Sociedade
Nnclonal de Agricultura, nn lar-
go de S. Francisco n. 3, 3* in-
dar, Junto A egreja de S. Fran-
cisco de Paula, accellsm-se ir.a-
Irliulns gratuitas ate ainnntlfl,
dns i: As 4 horns.

NOTAS RELIGIOSAS
COMBATA-8B A IGNORANCK

— Monsenhor Poskltt, bispo dt
I.eedi, multo t.-,oço e de multa
a.imitem, tornou-se celebre peti
vigor du suns rnrtas pasto.lies,
A in ila recoilto .'• um grito de
guerra eontrn li Ignorância, Diz
ello: "Esto iroeulo glorla-se da
ser j século ila sclencln, mas na
verdade e o sieulo da Ignorai-
eis. Pois, se i.s-i.oi-nneia e a falta
de conhecimentos, o desconhoclmon
Io do Deus c rios nossos daveres
para com clíc (¦ a maior e mais
vergonhosa das Ignorância. E £•
exatamente ciss qun hoje ty-
rannlsa a humanidade, 0 a ul-
Uma i*nusa de toda n Inquiete.-
..fio, miséria e descontentamento
doa -povos, No-tte necttlo dan de***
cobca-lns. a lu: brilha de todos os
lados, mas é multo fraca para
se noder ver untn noite eterna".

8. Itcmlglo ¦ • A Egreja consa-
gra o dia «lc hoje. sexta-feira, s
s. rtemlglo, que, durante seten-
ta nnnos govoniou a diocese de
Belms, na França, trabalhando
pela conversão dos herejes e dos
infleis. Das sii.il inAos o rei Cto*
vis e seus cíinvpnnhelros rect*
bernin o bnptitmo. Falleceu em
535.

PAItOCHIA DA IMMACULADA
CONCEIÇÃO — A matriz desla
par.aa blu fica A rua Francla**!!
.Meyer, uo Engenho de Dentro,
o novcnarlo rin prepsraçAo A
festa de S.inta Thereslnha Jã co-
meçou no dln 24, rcallzando-ss a
Kin.i.ltr festa nn próximo domln-
no, rom o seguinte programmi:
As 7 horas, i.óssa festiva com
cânticos e coiiiiiiunhAo geral; As
0 1,2 lioras, missa solenne oom
pregação no Evangelho, pelo ps*
dre Ji-aqulia Lucas, vigário dl
Inhaúma e As 4 horas da tarde,
proi'lcsAo através das princlpaes
ruas da pnru**lila.

Ill.TIRO PA BA VXIVERS1TA*
BIO.S — lulirta-so amsnhA o in*
gunili retiro para unlverilís*
rios. na Caia de Retiros Padre
Anehletn ((i.iie.i). A entrada
serA A tardo de hoje. Cada re-
ttrame entrar.! com 40|000, ten*
do an tnscrlpçtàes feitas na sede
da CottlgaçAo Cathollca Brasilei-
ra, A praça 15 de Novembro 101,
sobrado. O retiro ft pregado ;*e*
ins padres J.i.U'tas e encerra*!.*
no dln 4.

ACÇAO CAI HOLICA MAS*
CUI.1NA — No primeiro domlueo
do mez, dia 3, liavei-A no Circulo
Catholico, A rus Rodrigo Sllvn.
3, a •eiinlAn ordinária da AiwAu
Cntbollca Msti-ullna, sob a presi*
dencia do car.ia-.sl Leme, arcibli-
po do Rio di Janeiro.

PAROCHIA DE SANT'AN*NA-
Hoje, primeira sexta-feira do
mes, haverá nesta parochla, As
7 horns, reunião do Apostolsdu
da OrnçAo • da "Obra do Kllo",
missa e conimuiihAo geral, e ben*
çAo com o Santíssimo Sacramen*
to, A's s 1,3 horas da tsrde, reu-
nlAo dus As.Kaiiaçües Euchartl*
lli-ns e parncltiie.*, e hora soleuns
de Adoração do Santíssimo Sa-
crsr.icr.tb.

EC1BEJA DE S. FRANCISCO
DE PAULA - Em honra do Co*
ração Euchsrlnilco do Josus, eo-
lebr.ir-.ic-A lii.Je, As oito horas,
no altar de .",' S. rias Vlctorhi.
uma missa, ta.gulda de acto de
consagração i benção do SS. Ss-
cramtnto. Celel.rarA a missa e
progarA ao evangelho o rcviuo.
inonrvoiilior Msl'0 c Souza.

MATBIZ DE SANTA RITA ••
RoalIsar-se-A depois de amanhíl,
doinlngn, por ctcaalío da iiussa
das Lllo liaii-.n a cerimonia da
posse solenne da directoria da
Congregação Mnrlana de Santa
Ulla. celebra,ii a missa de com-
munliAo geral o conego Joflo
Carlos Bczcrrll 'vigário da pa-
rorliln.

MATBIZ DA CANDELÁRIA -
A eonfrerlA dc Nossa Senhora dns
Dores fax celebrar hoje, sexta*
feira, As novo l.orns, a sua missa
oompromlssa!, que terinInnrA om
a cxposlçllo dai Senhor Mono,
Sendo hoje a r.rlmelra acxta-1'.l-
ra do mos, encarece-se o conoa*
reclmento de todos os limflos.

MATRIZ DO SAGRADO CORA-
ÇAO DK JESUS — Hoje, prlniol-
ra sexta-feira do mez, hnvvA
missa du coi.imiinhAn geral do
Apnstolado da Oraçflo, As ollo
hora:.. A's 5 horas da tarde, Ura,
logar o exer ¦leio da Hora San*
ta, com preg.io-o por monsenhor
Lonvlglldo Franca, enirerrniidu-so
com bencAo do SS. Sacramento.
HORA .VARIAVA NO RADIO —
A Radio Vera Crus irradia todoa
os sabbados; it 8 horas da nolt**,
sob os ausplc oi da Federação
dns Congregações Marlnnns des-
tn capital, .i "Hora .Mnrlana",
durante a qual falam aemoro
dois c-ongregaiaua, sobre assum*
ptos de Interessa parn ns con*
greguçtües.

• ^e*a» a»
Permissões e dispensas

O chefe do Departamento do
Pessoal do Exercito, concedeu:

Ao coronel Alberto Mendonça,
da I' It. M„ pcrmlssAo para go-
sir o transito nesta capital:no cnpltAo.Paulo de Mello
Moraes, do 4* R. C. D., perinls*
sAo para vir n esta capital, em
gozo de dlspenta do serviço;

ao capitío Dyaon Velloso
de Souza, danificado no Ia R.
C. 1., por effeito de promoção,
periatirsfto para vir no Rio, cm
virtude dn e.iiado de saude dc
sua esposn;

ao 1» tenent. Joal Ribamar
I.eAo, do 111,3» It. 1., permissão
para (tosar o transito nesta ca-
pitai; e,

—* nos primeiros tenentes Ale*
xandre Calasar.u de Moraes, Mu*
noel Francls.-o Pacheco e Oa.-ar
Souza Carvalho, desligados do
Btl. Escoln e classlfiundos, os
dois primeiro, no "• lt. 1. e q
ultimo na 2» R. M„ permlsslln
para virem a tsta «aoll.il, afim
de buscar su„a famílias e ba*
gagens.

— —IS» t>

Actos ipproTidos pelo chefe
do Departamento do Pessoal

do Exercito
O chefe rto Departamento do

Pessoal do Exercito, approvou os
seguintes netos:

Do commandante. da 3* reglSo
em Curltyba, que permittiu ao
ciiplt/ln lbcrft Mattos vir a esta
capital em objecto rie serviço rio
1* Batalhão de Sapadores: do
commnndo dn 9» região, cm Cam*
po Grande, que concedeu ao capl-
tio Oswaldo Fagner, permissão
parn ir a Rão Paulo, nflm dc ad
quirlr material de sport para o
1* Regimento de Cavallarla
iiqiiai-telii.lt. om Bella Vlata; e do
commando ria .' região, em Juiz
de Fina, quo permittiu a vinda n
esta capital, por motivo de mo*
lestin em pessoa de sua família,
no capitão medico, dr. Hugo Leal
Dias, do 4' Regimento de Cavai-

Declarações
Centro Repnblicano Espanol
ASAMBLEA DE ELECC10NES

Da ordem dei Sr. Presldento
son convidados los sócios qua se
encuentren Incluídos en ei art».
5» dei estatuto y su psrAgrafo
unico, que estabelece más de seis
meses rie antlsuedad, a compare
cer a Ia aaamhiea general da
elecclónii, qu» se realizará ei
dia 1* de octubro próximo, a Iss
21 horas en ei local social. Pra
ça MauA 7, edifício da "A Noite''
sala 1131,

Rio d» Janeiro, 29 de Septlem*
bre 1937.

Flarenela Usara, secretario.
(Q 28827)

Caiu de Aposentadoria
e Pessóes

DA INSPECTORIA
IIB Adi-As B ESGOTOS

RUA DO RIACHUELO, 274
PHONE 22-7050

A Junta Administrai.ri, #m rm-
nllo erallmrla ale '.'3 d. corrtntt,
rcMlrcti o stiulntc;

* 1'roc. 5.2(18, di Sertlco Media»,
propondo * ml ml ««alr. dt Mario An*
tonlo da Hllvn para somnle do Vw
IQ! "A Jnnls rrrfrrnala.il a> acto dn
Sr. 1'rr.lalrnir, ipie admlttlu o St-
«tltlr*.

l'roe. 0*210 do «íer»>to Medico
i.iiiimiiii.i'nni.(i o mnrlmpiil*. dn Posto
ilurante o mts dt asoatt: "A Junta
tomou conhK-lmento".

Pra». 3.111, dr lu-munalaa Rll*
101, |arallli.!a, ,10 lllll dt liam';»!"Conceillüs, MM •rrnclmsntoa",

Pm*. 3.51.1. dt rr.nrl.ro F.lllol,
ptdlndo nn tilm ii#» Ilrtnca cm pro-rogarão: 'Concedida, «tm Ttnclmtn-
lo«".

1'ra.r. S-SSI. do naneo do Braall.
r.iiiriirniio tilrarloi dt r/corrtotciI"A Juni.i tomou t.-ontm-lmtnto*'.

Proc, 2-IJ, do ronsrlho Narlonil
do Tral«l«Ki, referente ã concorria-
ria para Scrtlcoa Hospitalar..: "A
Junta rcMlrc-ii nu« In*** nnramente
ourlilo o Srnlro Medita.".

Proposta orçamentaria par. ti .set-
elrlo dt IMS, mm ¦¦ modlflraçiii
i-nniliantri do proc. A'701 do Srrtl*
CO Mtdleo: "atapproradi".

Proc. S-J2S do Onttlbe Ntrlonil
do Iralaslliia: -A Junla dtlihtrou
mirear pari o .11. lã dt Otllur.ro
p, tltiiliinrai a eleição pata Membros
efí-r-ctivos r supplentes",

Rio do Jaui-lro, '19 ás Htrmbro ús
II.IT. — (1.1 MAMH.I, At.VAIIKN*
(!A ISr.-trlr.rl.al. (I) 2705111

ACTOS RELIGIOSOS

,\NNUNCI0S
ICARAHY

.Miigi-.ar 50 metrot da praia, em caaa
.Ir familia ile tratamento, optima sala
ale frente indepente, molillidi, tem pm-tio, para rapu ou eitrangtlro do alio
çomniercio. Kua Nilo Peçanha n. 5*».

(Q 2.IJ9I

Carrinho para creança
Em optimo estado de conservaçSo, ven*

dese á rua Marechal («ninaria. 141.
apart. 4, ttl. 1*0-5914. Ttita.se dai 10
is 14 horas. (Q 27167)

PREDIO — NOVO
PKDRAROSA

Ptrto do Joclitr Club. Vende*st, fiel-
lila*ic paiamtnlo. Ohra ettrna. fira do
tominiini. Rua I.' dc Maio, 108.

(Q 29850)

STAND PARA A FEIRA
Vende.ie um, dt efftilo monumental,

medindo 6,00 x .1,00, Prt,o favorável.
Rua Riachuelo, 141. (Q 27Í541

RUA PAYSANDÚ', 311
Aluía.ie (ou vendeie), novo t lu*

xuoio palacelc dc ctlrlo, de fina com-
truc{Sr. c esmerado acsUmento, com
todo conforto moderno, pata familia dr
alto tratamento ou leiacào. Trata-te iom
9 proprietário, pelo tel. .'"-Ci*...

(Q 27165)

Dr. Justlno de
Menezes

MISSA DE 7." DIA

(Nlctheroy)
Eponlna Guimarães

t 

Meneses, Maria da
Conceição Meneses,
Dr. Luii Fortunato de
Meneses e familia,

Lancelot Thibaudier senhora
e lilhas, os filhos do finado
Dr. Eugênio de Meneses, Olin-
da de Simai Guimarães e ti-
lhos, Dr. Francisco Guima-
riei Junior e filhos e o Dr.
Adalberto Guimarães partici-
psrn a aeui demais parentes e
amigos, que a miss» de 7.' dia
do fallecimento do seu ines-
qutcivel marido, pae, irmão,
Uo e cunhado — JUSTINO DE
MENEZES lerá celebrada no
altar mór da Cathedral de S.
leio Baptista, em Nictheroy,
no próximo dia 2, is 9.30. An*
tecipam os seus airadecimen*
tos a todos que comparecerem
a esse acto de piedade christi.

(Q78M)

Dr. -Arlindo de
Luna Couto

Fellnto Elyieo Couto,

t 

esposa a filhos (ausen-
tes), Julla Machado e
Iriní, Henrique Abfan*
avhes de Kalirls e esposa,
Professor' Irineu Mala*
tueti, Iria Machado, pro*

fundamente consternados com a
perda de seu Inesquecível filho,
Irmão, amigo e noivo, acrade-
cem penhorados a todos os nnil-
soa que compartilharam de au.i
grande dõr e ao mesmo tempo
convidam para a missa que eni
lutem;*... de sua boníssima alma,
fniem celebrar un egrejn sfio
Krancisco de Paula (largo Sio
Kraiulsco), Hia.iilifl, aabbado, 2
do corrente, ala 11 lioras.

(R 00459)

DETECTIYE^Lima
Tire tuat duvldasl Invti-
tigacõet e Vigilâncias K*
crctai, com ligillo abio*

luto para noivo», dc. — Paiamtnto ao
terminar. Chamt: 22-7S5S. SR. LIMA.
— Rui da Carioca, 10, 1», llt. 4,

(R 004.14)

Aposentos — Pensão
Prcciia-ie, cm caia dt familia fina.

para catai anilo-braaileiro e duat me*
ninai, onde nlo haja oulroí Inquilino»,
com ou aem mobília. Caisa 2, dctle
iornal. (O 217»)

LAKE' - TIJUCA
Mevtit laqueadot. Vislltm «vala caia.

Rua Conde de Domfim, 240, proaime i
praça Saem rena. Tel. 21-4609.

(Q 27643)

AUTOMÓVEL
Vende-se, Auburn, euptr-eliarged, ul*

timo modelo. Tratar, Agencia Auburn,
Praia de Ilotaloio n.« 120. (O 287J7)

AUTOMÓVEL
Vende-te uma llmouilne Chevrolet, tr-

po 19.14, em optima eslado, Vér . tra-
tar â rua Farine de Aumédo n. 56, lpa*
nm,... (Q 2713)

D. Henrlquetta
Ferreira Penna

e Gosta

tll.ir.rr.llno 

Cssivardo.
rnrliia ,\morcty Oxorlo c
Josó rii.to SantlSKO,
«'uiislernados com o fui-
le.rliiie.ito de P. HK.NIlt*

Qtlr.íA KEIIIIKIIIA PENNA F.
COSTA, iirogeiiitorn de seu anil*
go, l)r. Pedro Paulo Penna e Co«-
tn, mandam celebrar, hoje, sexta-
feira, 1 dc outubro, As II ho
ras, no altar-infir da egreja ale
8. Francisco de Paula, missa de
trlgesimo dia pelo descanso dc
sua atina, convidando para evio
aclo religioso seus nmlgos e p.'*:*
sAai da família enlutada, cnn-
feaaando-se desde Jâ, agradeci*
doa Aquelles que comparecerem.

(Q 28811)

José da Silva
Brandão

d» AN.MVI.USAUIO)

t 

Maria Brandln Corria,
Angelina BrandSo Perel-
ra, Jos* Fernandes Cor*
ròa, Antônio Ilarbosa Pe-
relra e sobrinhos, convi-
iímih tm ptfoauMH uo *uh»

relnvAcs a aaslsllr A missa que,
por alma de seu saudoso IrniAo,
cunhado e tio, JOSK' I)A SILVA
DIIANDAO, mandam celebrar no
altar-mór da egreja de Silo Fran*
claro de Piiulri, nmanhA, sabbado,
2 do corrente, As 10 horas, polo
(|iic si* coiifci.-aum agradecidos.

(Q 28551)

Maria Amélia
Coelho Cavalcan-

ti de Mello
(BBBB'A)

(VIUVA HO Ult. AMBROZIO
CAVALCAN ri OU .MELLO)

(MISSA UE f DIA)

tNiiemn. 

Cavalcanti dc
liiimiiP.n e aeu mnridia.
Ur. Carlos Cavalcanti dil
iiusni.,11 e fllhoa, JoiKai
c.ivul.-.intl de Mello, -*e-
uliora ti fllhoa (niiscn-

tarai. Dr. Aliei «ralo Cavalcanti do
Mello, Klin Cavalcanti de Mlllu,
Carlos de iltis.iiflo Coelho, seníin-
ra c filho'; Ilontclo Coelho, senho-
ra e filhos, Joaquim Coiicelrn, .-«••
nhora e filhos (nuseutes), Viuva
Dr. Ismael Clntivca e filhos (au-
sentes) e demais parentea agra-
alçarem a todoa que enviaram fl<V
res, coroas e acompanharam A
ultima morada a sun multo que*
rida mAe, «ogra, IrinA, nvO, cuiiliu-
da e tia, M.M11A AMKI.IA COI1-
I.IIO CAVAI/3ANTI DE MELLO
(Hl*;ill*r.\), e de nova convld..m
seus parentea » amigos para as-
slstlr a missa de "• dia que aerA
celobmda ni.i.iril.A, sabbado, 2 do
corrente, As 9 IJ3 lioras, na egre-
Ja Cathedral Metropolitana, rei-
terando seus t.-.nl sinceros agra*
alc.rfiiiciita.fa aos <|.i» coiiipnrccercu
a eat» acto r.e religiAo.

(R 00470)

Tãulõoêsaules

tYolmda 

Figueiredo de
Saulcii e filhos, Viuva
llenrliiiiu Josó de Saulea
e fllh.iri. VIiivb Dr. Adol-
pho rás Oliveira Figue.-
i-iil.i, lllhos, genros e ne-

tos >i demais parentes convidam
ns amigos ile PAULO DE SAU*
l-l*,» para assistirem A missa de
7* i."n que, polo repouso de aua
alma, mnntlani rosar nmanti-1,
Milil.inli.. 2 ilo corrente, A> 0 1:"
horaa, nr. Capella de X. S. tia»
Victotlas da igreja de SAo Frnn-
cisco de Pau na, o que antecipa-
damente ngitideccni.

(II 00480)

jullo Carlos

t 

Maciel
Ealnluci da Cunha Ma-

•rIarl, sous fllhoa, nórat,
genros v netos, convidam
seua pirreutes e amigo,
para nrr. ir»tli-.*in a mlssv.

de sotilllO t\i dc .eu querido
iniirldo, par, .n.rio e aval. que t*«
iiitensAn A vu .almn, serA rei*'*
brada niurinli'. sabbado, 1 de
corrente. As 10 l - horas, no a|*
tar-iMÓr da eií.\*j:i do SAo Fvar.*
clacn de Paui.i.

Antcclpadnn.cüte agradecem a
todos que comparecerem a is'-*
acto de rellgllo o que envK-ni.i
flores, i-oròn.a o acompaiiharnin A
sua ultima rioínda.

(Q 27861)

1." Tenente Avia*
dor Guilherme
Bouriche dos

Santos

ÍCMIoSA 

!'l'« 7* DIA)'. O ainuoral Dlrertir e
| oa offlclnea e pravaa da
J Avla.f.o Militar, convi*" dam ',« onrentes, rnllcgr.*!

e stllla-ros do 1' TESE.NTI-.
OUI «EIIME bOUllICHE DOS
SANTOS, fallv.-..!.. nm accld.int.*
de avIai.-An, . inarrlalo nesta cl*
dade, pnra a».iis.lrcm A nils.n de
7' dia que, cm sua memória,
mnn Iam roxar hoje, t' de outu-
bro, As 10 horas, nn altar-mAr
da egreja «Ir. Candelária.

(Q 31S5S)

Dr. José Nicoláo
De banne - Conde

De banne

tA 

família convida ot
parent'i.i e amigo» no
querido morto para anis-
tirem a missa de .'* dia
que fa» celebrar no ai*

tnr-niCr da *ri;i-ija i!a Candeia*
rin, segunda-, (ira, 4 do corr.in*
te, As 10 t;; da nianhA, coifos-
snndo-se desdo iA gratB, por t«:»c
piedoso aclo llt. rclIglAn c anil-
ladc. (« "-ism

Evangelina Car-
valho de Araújo

e Silva

tülyir.plo 

Carvalho d'.-
Arnujo u Silva,, soubera <¦•
filho»; Dr. Atiréllánai
liriiin!.",.!, senhora e fHh>,
Franolrco Santiago Dan-
l»n o rcnbora, Ori *.:ia'.*«

Cavalcanti do Albuquerque, "'•
nhora e filho: Alberto Drumiiirn.l
e fn.nliia; Henrique òrummond o
fanillln, coinlnnnicain no» piren*
te» e amigos que fasem celalirsr
mllla por alma dc sua luesque*
clvol niAi', soci-a, ovo, blsav*. t
Ua, EVANOEDNA CARVALHO
DE AIIACJO i: SILVA, am.inhC,
sabbado, 2 do cirrente, Ai 10 hn*
ra», ua fathet.tal, A rua 1' .'.
Março. (Q S0M.il

1. Ten. Aviador
Guilherme Buri-
che dos Santos

(MISSA DE 7' DIA)
^ O Departamento de

. II . Avlíe/. da Eacota d*
fcJLi AvItcAo Militar convida' II ' oa parente», collegas «
' II amlgiaS do 1' Tenento

-«--¦ Aviador. GUILHERME
RLItICHE DOS SANTOS, falleci-
do no dcsnsi**e de avIacAo, oc*
corrido nesta cidade, para aaslJ-
tirem a missa dc 7* dia que .ierA
rctndn na ugiija da Candelária,
hoje, A» 10 lidas, nn aliar .in
Sanfnalmo Sir*-lamcnt».

(Q 25822)

Francisco -Alves
Machado

* 

Falleceu hontem, Ai 19
horas c 45 minutos, no
Sanatório Botafogo, o
Snr. FRANCISCO ALVES
MACHADO, antigo func*
.•lanií.rn. do Lloyd Hrasl-

loiro, i-asaalo ciam D. Maria Julla
lirauiaAo Machado e lrmAo do
Snr. Jayme Machado, da Praça
de .Santos. Era cunhado do Dr.
Francisco de Moura BrondAo,
alio funecionario do Mlnl.tea-lo
do Trabalho •» do Snr. Manoel VI*
elra rin Cunha Krnnilfto, do Lloyd
Rrasllclro. O enterro, que salilrA
do ninsnío Sanatório, A rua Al*
varo Ramos, 177, As 17 horas,
para o lemltcilo de SAo Fran*
cinco Xavier. (Q 2ÍS33)

Etnma Kunhardt
Rollm

t 

Julla de Moura Rollm,
Cnrloi*. Jorge e Sylvia,
lleraclllo llollm, senho*
ra e filho, Dr. Francla".**
Xavier Kulnlg, senhora
a filhos, Jos* Pereira

liuIiunrAc.*, senhora e filho, Pau*
In Kiiiihardt, Alfredo de Moura
Rollm e senhora, Alulsio de Cis-
lro llollm o senhora, Dr. Ruy
RolI,ri e senlicia, tiortrudes Kul*
ii lg, etposo, filhos, nora, genr.it.
lu*!.. r, IrmAu, -nnliailo». sobrinhos
e amiga de E.M MA KUNHARDT
rtOl.IM, participam o seu fnlle-
cimento o conviriam pnra o cn*
terro que sahirA ria rua Vicente
do Sousa, 14, (Botafogo), para o
cemitério VAo JoAn Baptista, boje,
As 15 horas. Desde JA penhora*
dos agradecem. (Q 36SJ4)

Renato Autran
de Alencastro

Graça

Íllka, 

Dr. Rodolpho
. ilraç.* a senhora, filhos,
I couro a* nora, Dr. Hum.
. borto Caça e senhera,

filhos e genro (áUSin*
lc»), Ci,.ltAo Synval Alt

ira ii de Alencastro Graça, Car-
men, Olga o llí.ydea Auiran d*
.Mcnr.-.strD Grica. coifldsr" ns
amigos e parentes para assisti*
rem a mlson do 7' dia que. pc'5
alma de seu pae, lrmAo, cui-.hftdi
e tio, RENATO AUTRAN DE
ALENCASTRO i.RACA, serA ce*
lebr.u'a ainauliã, sabbado As
9 12 horas, uu egreja de Noisi
Senhora ilo Carmo.

(Q 2)172)

Alice Fornm
«Araújo

(llcbé)

tA 

família de AI.1CF.
FOMM ARAÚJO agrade-
ce, poihúrada, a todoi u>
parentes e amigos, qu»
acompanharam aeus re«-
lo» liiuttl.es e de novv

rm iiuivldam p;.rn assistirem a
missa de 7* dis, que fsa feienrai
na "üipelln d6 ti. S. da VletnrlB
(egroja S. Franclaco rie Paula»,
iiiiia.il-.A. snbbauo, 2 do corraüitc,
Ai 10 horaa.

Antecipa seus sgradcclmonlo»
a toilus quo comparecerem a esaç
acto de religiAo. tQ 39í«'

Dr. Carlos Gross

ÍJoann.i 

Augusta Vieira
. Grosi, Fernando Grois a
I acua filhos, Merced.-s o
' llcnato, tommunlcam ao»
f pnrentoi e amigos o fal-

ieclmenlo de seu incs-
quec.vcl espoaa, pae e av6, DR*
CARLOS GRÚSS e convidam pa-
ra o enterro quo se reallia bo).,
dia 1* do outubro, Ai 9 heras,
aahlndo o feretro da rua Barl*.
de Itamby, 55, para o cemitério
S. Joio Baptista. <Q 27853)

1.° Ten. Aviador
Guilherme Buri-
che dos Santos

(MISSA DE 7' DIA)

t0 

Comninndaiite e oi-
flclnca dn Bícolft d»
.IvInçA.i Militar convidam
os parente», collegas *
ninlzoa do i« Tonem*
Avlaünr, OUILHBRMH

Ill.ltlOIIE DOS SANTOS, falleci-
do no dOsAfelre do avIaçAo, oc-
corrido nesta ildntle, pnra Il^slí•
tirem a missa 'lc 7" dia que scr.t
rcaiula na CtflOjn ria Candelária,
hoje, As 10 horas, no altar d»
Nossa Sonhor.i das DOie».

(Q 28822)

Jullo Carlos
Maciel

ÍA 

vhlva Edwlrges da
\ Cunhti Maciel, seus filha)»,
I uotos, genro e noras.
; convidam seu» parentei
í e ain.R.«s para a min*

de ;• dia do seu querld.i
marido, pae, sogro e avô, que
strA celebradi. amanhl, sabbado,
dia 2 do corrente, Al 10 1|2 ho*
ras, no altar-mór da egreja d*
S. Franclaco de Paula.

(Q 29188)

AGRADECIMENTOS
Os doutorandos de 1932 da Faculdade de

Medicina do Rio de Janeiro convidam seus pro-
fessores, collegas e amigos para assistirem a mis-
sa que em commemoraçãc ao 5.° anniversario de
sua formatura, será celebrada na Egreja da Can-
delaria, amanhã, sabbado 2 de outubro, ás 11 ho-
ras, por intenção de seu paranympho, professor
Carlos Chagas e demais professores e collegas
fallecidos.

(Q 57R30)

0 COMETA
Comminario de informacSci . com-

prai no Rio, reipondc a qualquer parte
do interior, lohre tudo que te dritjt,
.-aamnifia-ia». jnilniiria, arte, compra*, tle.
emfim tudo que v. a. nio conie|ti«
peinoalmenie. Cariai com enveloppe ac|.
laain para mposta a "Cometa", aveiiirla
Pasioi. 27, 1" andar. Rio de Janeiro.

(Ü 29882)

GLORIA
Aluiattwe quarlot eom entnida a ca-

sats nu raparei, tm raia dt familia, a
rua llermcnciildo de Barro», 14.

(Q 29151)

Concertos de Radio
Cnnsulle a officina RADIO CON*

TROI. — Technico compttf-nte. Conctr-
lm sarantirio». Preços mínimos. Rua Sio
Pedro 311, sobrado, tel. 4J*2789.

(ü 298491

FLAMENGO
Aliuta*«e a casal ou a aenhor de rn*

ptilo um excellente apartamento mobl*
lado, com «-ara-c. Informac6ei pelo ti*
Irphone J.tS.W. (0 29»»)

FÉRIAS E PASSEIOS
Km prulacSet, eom torteiot mtntaei.

Srcmore Way» do Rrasil S. A.. Socit-
dade liratileira dt Turismo, «*. Rio
Rranco, 64, loja. Esnulna da rua Gene-
ral Câmara. Tel. 2J-I0I5.

(0 29543)

BOTAFOGO
Aluiam-te, mediante contrato, a farai-

lia de tratamento, aa catai de um na*
vimento, rrcem.rcconttruldai, i rua Ai-
mmpcio na. 67 e 69, com duai aala»,
i|iuiia. quarloi, dcprndcnclat e grande
n.iiiital cimentado, Chavet com o vicia.
Trata-se á rua Sinta Lutia, 196, dai
M lt lt hsrlí teta Gtvnrslti

(R 00494)

AODO URICO DOS PÉS
« coreiran noel urnas. Trat. rapl*
do em poucos dias, Dr. R. Fraga,
7 de Setembro, 04, «• - aala 1 —
Diariamente e As II horas.

(R 00171)

COROAS de flores naturaes
Klo faça suas encommendas •

qualquer pcssAa I
A AIITE FLORAL

A ROA GONÇALVES DIAS, IT
tem sempre o melhor sortlmento
de flores e pfide offerecer tnsls
Vantagens, Raa Gonçalvea Dlaa, ir

TlaTD. 22-8260 (xxx)

A FREI FABIANO
iiiarfa iiradec. a (rica recebida.

(Q 2778J*»

Frei Fabiano de Christo
Attititt uradece uma traça recebida.

(Q 27797)

OPTIMA RESIDÊNCIA
LEBLON

Aluia.se r|4 quartos, 2 latat, eteri-
plnrio, e todo o conforto moderno por
9.10$. Av. Itarlnlomcii Mitre, 28. «Tiit.
50 tn. da Ar. Dclpliim Moreira. Chavea
no 24. apariamemo II. (Q .'«"Sôtl

LOJAS NO CENTRO
Rua Evariltn da Vcisa n. 83 nquina

da rua dai Marrecas. Alngam-se opti*
maa, aenilo nma grande de ciquina, edifi*
rio novo. Informações na pori--.ru, lft-
lirabone 42.4.1.17¦ (Q 278S7)

Apartamentos — Evaris-
to da Veiga n.' 83

Alugamte novot, com todo conforte
lila, quarto, banheiro, coiinha, varanda,
ele. InformacOes na portaria. tetepb*>
ne 42-4.1.17. fQ 27886)

Cies Dinamarqueses
Vendemie lindoi filhotci, pae impor*

Isôo o premiaria. Rua Frcilerico F*sm*
plona w". 8, Copacabana. (Q 27846)

MUDA DA TIJUCA
Alusa-it i rua Natalina, 10, caia no*

va com 6 quarto» e demaii dependen*
ciai. Chavti no n* 16 da mesma rua.
Tratar pelo tcleplione 27.4244.

(Q 27870)

INOICÁ bor profissional
Advogados
DRS. ALFREDO BARCELLOS

BORGES e ANT*. HORACIO
A. CALDEIRA - 7 de Set*.,
SI9-2-—Tel. 23*1011.(14 is 18)

JOAO NEVES DA FONTOURA
Quitanda, 17 — Tel.l 23-4151.

FERNANDO DE A. RAMOS
Cauaas eiveis e commerciaes. —
Av. Nilo Peçanha, 135 — 7*. —>
Salas 715/717. — Tel.: 42-24(0.
DR. MARIO LEMOS-R* ' Bit.

107 — Tol: 22*0761 — C. Postal,
. 1.684. — End. Tel.: Lemoiarle.

ALCEU IM Atl Fal", — Advogado.
Republica do PcrA, 36, 1" nn.lar.
S Aa C horaa — Tol.: 42*2310.
— Consulta» nratls.

Dr. FERNANDO MAXIMILIANO
Ene, rua Carmo, 4», i. 12. Tel. 26-1920.

Dr. HUMBERTO CRAVES
Cl.lla Coataterclala Criminal, cie.
Com. fralli. Adianta cintas. Mareai t
Ptltnlts. R. S. Josc, 22. T. 42-1204.

J0A0 MARIO RANOEL
Buenoi Aires, 44 — 3* nndar.

A. BAPTISTA BITTENCOURT
Buenos Aires, 85-4». Tol: 23-4119.

MARCAS E PATENTES
DR. HERMAN0 DUVAL

Advogado —> Reglitros — Rua 1*
da Manjo, 1*7* andar • Sala 9.
•— Telephone : 43-1.047.

NUB0 BALBESSARINI
|* de Mirco. 17*5* - Tel.l 230495.

Heitor Lima
ADVOGADO

OÜVIDOn, 71 * 3" ANDAR
Tel.: 23*2667

BUMIlt.llTO SMITH DE VAS*
CONCIa.LI.OS e JOIM.I-, UR OLI-
VEIIIA IIOXO — R. 7 Setem*
bro, 187 . I*. — Tel.l 23-11)39,

DR. IALGAUO FILHO — Rosa*
rio, õ«i. <** Kua.i «w-Gilíi « U*>-
erlptorlo: Tol.: 23.5723.

Tabelliães e Cartórios

TABELLIÂO PENAFIEL
R. Ouvidor. 56 — Phone: 33*0365.

OLEGARIO MARIANO
Tabelllão — ü. Buenos Aires, 40.
10*9090*9**W*W9*Wi**WW9fi****A**

Medi cos
DR. I. MALAGUETA - n* do

Carmo. 5 — Tel.l 42*0500.
DH. da uno su.miu.s — Alcindo

Guanabaru. 15-A. Tel: 22-9409
Dlt. CANUIII0 Dlr: (iOIIOY-L. Ca*
rioca, 5. S. 910. Ts. 22.1289 c 27-2807.

DR. LUIZ SODRE' - Docn*
ças dos intestinos, recto c

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 vaccina do
próprio sangue do doente, tu-
berculose, asma, diabetes, etc.
R. Dias de Barros, 23, Curvello.
Sta. Thereza. Tel.: 22-4215.
— Das 0 ás 11 horas.

DR. VILLELA PEDRAS
Ap. Digestivo. — Nutrlcto. —

Ondas curial. B. Alrei, 70 — 5»
andar. — Tels. 23-6254 a 25*4833.

DR. HEITOR ACHILLES -
Tuberculose. Doença» broncho-Pulmona-
rea. Chefe Serv. Tubcrculoie da Crui
Vermelha. Ti«iolo|iila da Saude Publica,
Cons.: Av. Nilo recanha, 155. 4*. Es-
planada do Castello. Ta. 27*2403—42-1671.

HYDROCELE
Sem operaclo e icm dòr — Quitanda, 3,
li 2 hi. — Dr. Ptseifiet) — Frei Ca-
ntea, 273, — Com.: gratit, dat I it 9.

DRA. AIDA DE ASSIS - Cl. da
senhoras, — Hemorrholdas. —
P. Floriano, 65-7*. l'df. Fontes.

DR. CIVIS GALVA0
Clinica medica. Hemorrhoitlai, Inteitinoi,

Ulceras varicoias. Ourives, 3, du 14
ás 18 horai. - Tel.l 22-0436.

e complIcaçOe»,
gengivas san*

grenlas, doenças da bocea. Trata*
mento Indolor de cspecialisnc.no
exclusiva. IIH. 111'lll-lM SILVA.
T. 22-0300, T de Setembro, W-3",
de 10 As 17 horas.

PYORRHÉA

FIGADO - VESICULA •
ESTÔMAGO - INTESTINOS
I th sii im tiro • tratamento por mrtbo*
a!"» anaaaalrrilol. (.'l.ailVal *V«-,i*d .liMl/H
i/o atpporclio filtriKro. Medlcoi tipt-
clillilai. Dai 10 it 10 hl. Tra», On-
tlilor. ..0 - 2' «nal. — Tel. 43-43JÜ.

90WWW9**jkAAAAA****AAA*AAAAA*

Cirurgia
Dlt. JAVMa*. POCGI — Da Acad.
Uedlcina. Moi. Scnh., ondua cur*
tas; 2»s, 4»s e 6»s, das 4 As I ho-
ras — Avonlda Rio Branco, 257,

DR. MARIO KROEFF - --oo.
Clinica cirúrgica da Faculdade.
Cirurgia geral. Trat». do can*
cer pela electro-clrurgla. Pratl*
ca hospltaes da Europa. Uru-
guayana, 101. — 4 ás 6 horas.

DR. ANTERO B. JUNQUEIRA
— Do Hosp. S. Fre». As»is — Cirurjia,
V. Urinarias, tünccolosia, .Moléstias ano-
iccucs. Qultindi, 83 (4"). — 23-4840.

DR. FERNANDO VAZ
Clrursll, Vcnlrt, app. iliccsliin e ge*

nito urin*. <!c amlios os 16X01. Alcunlo
Uuanalara, 15-A-l». — Tel.l 2.'-J239,
16 cru dcanu.

DR. ORLANDO VAZ
Cirurgia, partos a mola. genito-

urlnarlai. —* Alcindo Guanabara,
15-A. 3»*T. 43-0648. «ei. 42*3954.

DR. MARIO PARDAL
Doe. da Faculdade • Cirurgia ge*
ral • Moléstias de Senhoras. Edif.
Rex, 12» and.-S. 1.215/6 *3as, 6»se
sabbados. Tel: 42-2332, A's 4 hs.

"CLINICA 0U.W'
Medico chefe : DR. ARNALDO CA*

VALCANTI. Aus. Hypolilo A. Beriallo.
Das 2 is 4 hs.: Cirurgia geral e motei-
tiat dc tenhora.. Daa 5 it 8 ht.t V. uri*
nariai. Cura completa da BI.ENOR-
RIIAGIA. Abonos mensaes a precot po-
pularei. L. do Roíarlo. 10-3*. T. 22-6664.

DR. A. 0R0FIN0 LA PORTA
Clrargla «er.l. snole.lla. de ae-

nhora». Ondns curtas. DasS ái 7;
2»a, 4»s e 6»s. Rua Republica do
Porá (Assemblta), 98, sala 87. —
Tel. 22-7402. — Res: R. Copaca*
bana, 374. — Tel.: 27-3380.

DR. W. HUBER
Dt Vnivtrsiitil Btelim, Cirurfit t

Uelettias Senhoras. Dtariamenti 1 it 6
— 23-2657. Álvaro Alvim, 24<8» andar.

-»a*>V*»*>»*-******»i*-i*»**V-*^

Médicos especialistas

VARIZES

DOENÇAS DO APPARELHO
DIGESTIVO E NERVOSAS
- RAIOS X. - PROF.
RENATO SOUZA LOPES.

R. S. José, 83 — T. 22-7227.
DR. MARIO DE ABREU

Da Acad. Medicina — RAIOS X -
Radioagnoitico, Radiotherapla profunda.
Av. R. Branco, 257*2». - T. 22*0442.

Ulccrat e eciemai
.tricotai du per*
nas. Dr. Arnaldo
Balle.lt.. - Rua

Duenoi Alrei, 91 • 2», das 4 ás í hoiai.

DR. MANOEL R0ITER
Doenças Internas — Alcindo Gua*
nabara, 15-A, 2». — Tel; 42-1*61,
S»S, 4»a e 6»i. — Rea,: T. 25-1523.

PROFESSOR ANNES DIAS
Nutrido e app. dlge.llto — Gdlf.
Rox, 12» and. Sala. 1.205 a 1.206,
diariamente, 4 As 7 horas. Tel.:
Kes.: 25-4643. Cons. Tel: 42-3428.

DR. ALVARES BARATA
Coraclo, rins a syphllls, Das

1 horas em deante. R. Suo José
n. 23*1» and. — Tel.: 42-1621.

DR. ATAULFO MARTINS
Especialista • CURA RADICAL

IIHONCIUTE—
SS Ml uk CnnpllcncSe..
nVHIHl A..e*nMéa. 88.
aT»l<trNflBa lá.8 32-4MMI.

Dr. José Sarmento Barata
Doenças Internas > Especial men-
to doenças do coraclo e artérias.
Diariamente das 2 As 6. Edf. Ou*
vidor, Balas: 819/S20. T. 27-9406.
Kua Ouvidor, esq. Uruguayana.

PARA ANNUNCIOS NESTA SECÇÃO TELEPHONE PARA 22-2190

Dra. M. Lourdes R. Oliveira
Clinica de senhoras. Cons. As !'",
4»s e C»s. das 5 ás 7. Ed. Rex,
13», s. 1.327. Chamados T. 28-4062.

DR. GABRIEL DE LUCENA
1'ulmóet e Tubo Digestivo. Trat. racional
da anhma bronchica. '.'.ti. Odeon, 12», S.
1220|21) 16 il 20. Tt. 23-4862|27-!366.

INTUBAÇAO DUODENAL
Serrlco eipeclaliudo doi drs. J. !'«»•
«atilia . A. Mirlantt. Kmme mlcroí-
copiara» e cultura dn bllc. Intiitiaçilo a
domicilio. Tr. Ouvlilor, 36*2>.

RAIOS X 30$000
DR. NELSON MIRANDA —Ra-

dlographia, dlagnoitlcoi, trata*
menlo .- Pulmões, coraclo, appen*
dlce, etc. Das I As 16. Tel. 32*1625,
A rua da Carioca ti. 48 — 1*.

DR. ANNIBAL VARGES
Kaloi X e electrlcidade medica, Cura ra*

pida tem dòr e tem operaclo dot cor-
rimcntoi tlai tenhoras, 7 de Setembro
n. 141. Tel. 22-1202, dai 4 á. 6.

Clinica de vias urinarias

HÉRNIAS:

DR. RODOLPHO J0SETH
Longa pratica dos hospltaes da

Allemanha. Trata pelos mali re*
contes processos. R. 13 de Maio,
37, 4*. Dias utels, das 16 As 19.
Sabbs.. das 14 As 16. Tel: 22*1000.

Dr. José Munlt Mello,
cura itm dòr, tem
operaclo, tem repou*
io. Tritimento oor

injeccüti locaei. Formula de aua deteo-
bcrla. R. Umsiiiyana, 12* 6»; 2-t, 4»t
e 6»i. Dai 8 ii 11 e du 14 it 17 ho*
rn»; 3»i, S»t e ubtndoi. Daa 8 il 11
horas. — Tel.l 22-2218.

Rias, Bexiga, Próstata, Uretkra
Corrimcnto no homem • na mulher.

Dr. Ackermann
Molctliii dai acnhorat • lyphilli.

II. Iraaaayana. 24-5*-T. 82-3447.

institutos
Pshysiotherapicos
DR. GUSTAVO ARMBRUST-

Duchas, Massagens, banhos ds
lus, dlnthermla e Ralos Ultra*
violetas. — Rua Chile n. 35.

DR. RUBENS FERREIRA
Chefe do Serviço de Fisioterapia da Fun-
dação Gaf f reVGiiinle. Eleclroterapia clu*
tlca e moderna. P, Floriano, 5S-3". 42-1102

Sanatórios
SANATÓRIO RIO DE JANEIRO

Para nervoaos, convalescentes
o lntoxicados. Cura de repou*
so. Tratamento lnsullnlco. Ma*
lariotherapla. Direcção medica
dos Drs. Heitor Carrilho, J. V.
Colarcs, I. Costa Rodrigues e
Aluizio da Camnra. Rua Dezem*
bargador Isldro, 156 (Tiluca).
— Tel.: 48-54=9.

CASA DE MUDE DR. ABIUO
Tara nervosos, mentaea a obse*

cados. Nas aaaeaa8aa, como au*
xiliar do tratamento, na reedu*
cacto da vontade, emprega e
kr.nntl.no,

Moderno methodo no tratamen*
to da demência ureceea * p.leo.e
maníaca deprc.lva. (Sakel) da
Vienna). (Olien-Stroen de Co*
piuihagcm. Regimen da Llkarda-
•Je Vigiada. R. S. Clemente, 155.

— Telephone : 26-0807.

Sanatório N. S. Apparecida —
Rua D. Marianna n. 148. Tel:
26-2973. Doenças nervosas.
Exclusivamente para o sexo
feminino. Amplas instalIaçSes.
Rolig. enfermeiras. Dlrector:
Dr. Murillo de Campos.

SANATÓRIO BOTAFOGO
Estabelecimento espe*

cializado para doenças
nervosas e mentaea

Pavilhões separados. — Asila-
tencia medica permanente.

Tratamento moderno da
eschisophrenia pelo me-

thodo hyporglycemico
de Sakel

sob a dlrecçio neuro-psychlatrl*
ca dos Profs. A, Austrcgesllo,
Pernambuco Filho e Adauto Bo*
telho.

Rua Álvaro Ramos, 177 — Te*
lephone : 26*5600.

"FUNDAÇÃO
MEDICO-CIRUReiCA"

Dr. Alfredo Pinheiro • Dlrector
A "FUNDAÇÃO MEDICO-CIRUR*

(JICA" avisa au itua -associados . o pu*
blico cm geral que mudou para r. S. Jo
se, 108/110*1» (lado da Gil. Cruieiro).
T. 43-0473. Reformou a ampliou tuas
mutilações. Modificou os Eitatutot.

SANATÓRIO S. VICENTE -
Cura de Repouso, Retimens, Deiln-

loxicaclo. Choque ímulinico, Malario-
therapia, Ptychanalyie e outroí trata*
menlot moderno» dat Doenças Internai
e Nervosas.

Directores : Frofi. Genlval Londrei e
Aluiiio Marquei, — R. Marques S. Vi*
ccnle, 316. Gávea — Tel.l 27-4036.
^W&*WW*0*W***A*AA*fiA*******

Homaopathia
ALMEIDA CARDOSO Si CIA.-
Av. Marechal Floriano, 11. Tel.:
43*6993. Inventores dos acredita*
doa medicamentos Sanabilli, Sa*
nacalos, Sanacancro, Snnacollcas,
Sanadiabetcs, Sanafcrldas, Sana*
flore», Sanagryppe, Sanalnsomnla,
Sananglna, Sanaopll, Sanarheu*
ma, Sanasthma, Sanaiyphilli, Sa*
natoiilco. Sanatosse.

COELHO BARBOSA St CIA.-
R. Carioca, 32. T. 22-2940. Ri*

cebi pedldoi para o Interior.
Laboratórios Hargreavcs k C.
— 172, Rua Sete de Setembro, 173.
Remessa para o Interior. Marca

! registrada "Indiana'. T. 22-7198.

H0M(E0PATHIA
DR. GALHARDO

Edifício Rex — Snla 915 — Tel.l
22*1560. — Das 15 íi ds 17 U.

DR. EMÍLIO SA'
Pratica lioip. Europa. V. Urinatiai.

Anorcctaes. Hcmorrhoidat. Fistulas. Qui*
landa, 17*4» - Tel.l 23-7308 e Santa
Clara, I, ap. 104. — Tel.! 27-9296.

DR. R. HARRREAVES
(Homavopatbla)

Rua t de Setembro, 172, sob,
Telephone: 22*7198.

DR. LUIZ NEVES
Ass. Prof. Galhardo.

Rua Haddock Lobo, 451 — 1.*.
Tel.: 28*4103.

N0MC0PATHIA
Prefiram • de De Fatia * Comp,, fa-

bricantea dos afamados específicos AR*
SE.NICO IODADO COMPOSTO, AN*
TIPANPYRUS, ANTIFF.R1NUS. VI»
TIRUS, HOMEOVEKMIL, EROSTO-
NICO. URIACIÜO, TÔNICO DE CAI.-
CIO FERRO PIIOSPIIORADO. PUR*
GINA ALPHA, CREME DE IIAMA-
MEI.IS. R. S.Jotí, 74 c Archiai Cordel-
ro, 249. Ta. 22-2247 e 29-056. — Rio.

Dra. Carmen Mynssen—
U J* Moléstias chronlcns e
flieOlCB— diagnósticos —Trata
pela Ilomcsopathla por corres*
pondenclo. Caixa Postal, 3366. Rio.
DR. WALFREDO DE SOUZA
MIRANDA — Medico homotopalha.
— Diariamente dai 19 li 20 hi„ c ia
3»i„ 5»t e Sab., das 8 ii 9 ht, R. Ca-
rolina Machado, 434, .ob. Madureira.

I
iraiino « rriini ¦• .enirr, *

I bülUllinillin (llamnaopalhla (cabra I
J Urugnaynn», 143 - T. 33-5501 •

K.tnm.go — Fígado — Ia-
«e.tlno a Prl.l» da Vealre.

EST0MATINA

Doenças mentaes
e nervosas

DR. W. SCHILLER-n* Marques
de Olinda, 1/3. — Tel,: 26*2040.

DR. MURILLO CAMPOS —
P. Floriano, 55 — 2»s, 4»i e 6'u 4 bl.
Pref. Dr. Henrique Roxo

Do volta de sua viagem A Eu*
rqpa, contlnún com o consultório
de clinica medica cm geral e
doenças mentaes e nervosas no
Largo da Carioca, ' salas 107 o
108, nas segunÃns, quartas o sex*
tns, das 3 As 8. Tel. 22*6860. Res:
Avenida Pasteur, 296. T. 20-0824.
*A*A****AAj9*A*9A*j9*9f*A*j9A^***0V9A

Õ calistas
Dr. r.illlhertn Campo. — Rodrigo

Silva, 7*1°, do 1 As 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. Álvaro Alvim, 27.2». Dai 14 ii 17 hl.
Tei.: 22-6176 - 22-5110 - Cinelandia.

PROF. DR. LINNEU SILVA
S. Josí, 85-2 1. 6—Tel. 22-6877.

Rei: Laranjeiras, 143—25-0580.

DR. JOSE LUIZ NOVAES
S. José, 85—1 As 3—Tel. 22*6877.

Laboratórios
Dr. Jorge Bandeira de Mello

Laboratório de Analj-sen Clinl-
cas — Rua Republica do Peru
u. 115*3* and., s. 18. T. 32*1338.

OBESIDADE - HEMIPLE6IA
DOENÇAS DE SENHORAS

Ondas curtas — Ultra curta. —
Ultra*vlolctas — Infra-vermelho
— Faradlsacao — Galvanização.

— Massagens. —
LABORATÓRIO DE DIAQNOS-

TICOS RIOLOOICOS.
INSTITUTO SAO FRANCISCO

Ar. lllo Branco n. ti • 8* andar.
Sala. 4 - « . 8 — Tal. 4)3-3473.

Drs. Armênio Flarys e
Annibal M. de Azevedo

ANALYSES, CLINICAS
Assemblêa, 74 - 2". Phone 22-3551

Clinica de creancas
nn. WITTROCK — Doa hosp.
creancas licrllm — Ourlvei, 6, 1*.

DR. ESBERARD LEITE
Cursos de especialidade. Paria e Berlim.

Edif. Rex. — Sala 1.015 — Rei. Ge*
neral Pol)doro,_200 — Tel.l 26-2819.

Eipeci.liilai.
Dr. E. Bandeira de
Mello e Zey Bueno

Aisembléa, 63. Tt. 22-7019. 27-7499
e 27-4929. — Daa 3 is 6 horas
PROF. MARTAGÀO GESTEIRA
DOENÇAS INTERNAS E NER-

VOHA8 »E CREANCAS.
R. Alcindo Guanabara, 17. (Ed. Re-

sina), i. 901/905. Con.: dai 16 it 18.
Tcli.: Com. 22-6477. Ret.t 26.6262.

nerai i*oiyaoro, -íi

CRIANÇAS

«*-*>V«||-*«*---»/->a«*-^^

Pulmões — roòercolote
DR. CÂNDIDO DB GODOT—Moi.

internas, pneutuo-thorax. — L. Cario-
ca, 5. S. 909. Ts. 22-128» e 27-2807.

DR. CARLOS ABIUO DOS REIS
DOENQA8 DOS PULMÕES

Run 7 de Setembro, 94-7». Sala 5.
Tels.: 42*1466 — Res., 27*5676,

DR. ALIERT0 RENZ0
Chefe Serv. de Tuberculose do Hosp.

•2 *-.-«.i.i; '.r. C\ m«»«iir** 'Cnhuri-itlnai-,

Praça" Floriano." 5S*7». *¦* T. 22-8727.
DR. ARNALDO DE BARROS

Do serviço dc titiologia da Policlinica
Geral do Rio dc Janeiro. Clinica me*
dica, tui.«culo», pneumotórax. Cons.:
Rodrigo Silva, 34-A-5* andar, íala 501.
Tel. 2J.5735. - Rciid. Tel.l 48-5026.
DR.M.DECUNT0K.*
Corri.»*.). Tuberculose, Pneumtttenx —
Quitanda, 47, 2", a. 1, 2 e 4. — Tel.t
43-5761 - 13 bs. - Rta.! Tel. 23-3198.
'•-*--**«*-*-..-**A*'**»J-*>*'^^

Doenças venereas
DR. ÁLVARO MOUTINRO —
R. Buenos Aires, 77—13 As II hs.
9*****AAA**AA*9AA*W90WWWWW9

Moléstias do estômago
DR. BARBARA' ^uíSTE

gado e Pancrdas. Curso de
aperfeiçoamentos nos hosp. de
Tarla. Cons: Edif. Rex. R. Al-
varo Alvim. 37 * 10» — 22*7213.

Parto e moléstias
das senhoras

Dr. Miguel Felina. • Da S. Caaa—
R. Frei Caneca, 11 — 32*64-71.

DR. F. CARVALHO AZEVEDO
—Avenida Almirante Barroso, 11,
1» (das 6 As 7 hs.). Tel: 22*6024.

Dr. Joio de Aleenfere
Cirurgia, Mel. de Senhoras—Visa
urinarliis — Edf. Rex — S. S19.
Tel: 42-0815 — de 1 As 5 horas.

Prof. Arnaldo de Morte*
Moléstias e operaçle. de Senhont I

partoi. Edificio Raldia, 5* andar. (Ei-
planada do Castello.

DR. ALOYSIO MORAES RECO
Asais. F.iculd. e da Tol. Botafogo.
Ed. Nilomex (esp. Castello), 9»,
s. 913, 3 hs. Ts. 22*9738 e 37-4103.

Dr. Pedro de Vasconcellos
Cirurgião da Attlit. Publica. Moles-

lias daa acnhorai. Parloa. Com.i Álvaro
Alvim, 24-9*; 23-2965; 3»i, 5»i • labbt.

DR. MlfiUEL J0QAIB
R. S. Josí, lll * 1»-A. T. 22-3341.

CONSULTAS 10*1000
Domcas internai, Senhoras. V, urinariai,
2»i. 4»s e 6»s, dll 4 it 6. Reat 22-1331.

Dr. A. Alvares Maciel
Cirurgia. Clinica de Senhoras. Examei

de saiiilc — Secrcijaíei internai. Assem-
Mea, 98-2° andar. Phone 42.3443. Dai
15 il 19 hora». Reiidcncia: Tel. 27-4546.
*A******A**-*0lt+09*9090*0l0*9AJ9J**tfV*VV*

Pelle e syphilis
DR. A. F. DA COSTA JUNIOR
Docente e Chefe de Clin d. Fm. —
RAD1UM E RAIOS X NO CÂNCER.
R. Rodrigo .Silva, 34-A*2" — 22-1517.

DR. JOAQUIM MOTTA
Da Ac. Medicina. Pelle, Syphllls,
Physlotherapls, Raios X. Rodrigo
Silva, 34-A. — Tel.: 23*7155.

OIAos, garganta, nariz
e ouvidos

Dr. Raul Daria Bata.nn — a. Sio
Josí, 43, das 3 As 6. T, 33*0703,

Dr. Joaquim de Aaaevedr. Rarro.— Republica do Perd, 70-3*. —
Res: T. 26-0503 — 3 As 7 horas.

Prof. Casario di Andrade
HT TTtfkfi- GARGANTA. NARIZ
\HjIl\JOm E OUVIDOS
Av. Rio Branco, 127 • 1» — 2 is 6 fal.

Dr. Arislidos Guarani F°.
Olhos, Ourlvei, Nariz a Garg.

Das 3 As 6. — Tel.: 23-3333. —
Travessa Ouvidor n. 5.

DR. ÁLVARO GOSTA
Rua 7 de Setembro, 88 • 2», das

3 ás 6 horas. — Tel.: 42-1065.
— Res.: Tel.: 27-0530.

Dr. Chaves de Freitas
r\T T*me GARGANTA, NARIZ
UlaJtlUaO" E OUVIDOS
Trav. Ouvidor, 36.1», di»„ ia 3 bom.

Garganta, nariz
e ouvidos

DR. VERÍSSIMO DB MELLO —
2»s, 4»s e 6»s, As 5 horas. S.José,
15 * 4*. Sala 401. — Tel. 22*6547.

DR. MILTON DE CARVALHO-
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA.
— Mediccadjiinto do Serviço d.
DR. PAULO BRANDÃO, no Hosp.
S. Fre». de Aisit. I„ Carioca, 5, 6»
and. (Edif. Carioca). Tel.: 22-0209.

DR. ANTÔNIO LEÃO VELLOSO
Livre docente da Universidade.
Chofe do Clinica da Pollcllnlca
de Botafogo — R. Uruguayana,
85/87. — Salaa 42/13 — Das 14
As 16 horns. — Tel.: 23-3379.

DR. CARNEIRO DE SOUZA —
A's 2 hs. S. Josc, 85-1». Res. 26-0398.

Cirurgia esthetica
DR. PIRES Corroccao de ru-

gns, selos • clea-
trlses. Cura dos pellos do rosto.*
Tratamento da pello • cabellos.
P. Floriano, G5-6". — T. 22-0425.

Dr F/IL/TO r*MPC/
CIMMeiA FU.TKA f KTHITKA

.taaiaHtNTo oa »iut r fistiir".
mu a as. t / r*tr. t ¦

Dentistas
DR. PLINIO SENNA

Exames clínicos e aoa Raioa X dot
focos dentários; tratamento nela Electro*
terapia e cirurgia com contcrvaçlo doi
dentes, resultado garantido, Anesteiial
regionaea e geraea para os casoa indica-
dot com atslst. medica. In»t. de Entorna-
tologia completo: R. Ouvidor, 162 • 2*.
DR. OCTAVIO C. GONÇALVES

Pyorrhéa
Cirurgia dos Maxilares.

Rua 7 do Setembro n. 145.

DR. OCTAVIO EURICI0
ÁLVARO

Technica própria pnra clientes
nervosos. Modelar installação para
tratamento rápido do focos rte in*
fcecão. Especialista cm cirurgia
bucal, pontes moveis o trabalhos
difficnln, Departamento annexo
do clinica medica sob n direcção
do Paof. MnrriticK Turres n assis.
tencia do Dr. Mario Etirlclo Al*
varo. Trabalhos controlados poios
Ralos X. «Vv. lllo Branco, lüí-h»,
s. 811/813. T. 33*3632. (Ed. Guinte).
DENTADURAS ALLEMÃS

(KM 3 DUS)
Olhe a oxposlc&o Interessante.
Largo da Carioca, 18 (cr,a|. Assemblêa).

GENGIVAS SANGRENTAS
Pyorrhca — a causa i interna. Tra*

lamento com oplimos resultados. Prof.
Agnctlo Cerqueira (medico e cir-dentia*
Ia). Ed. Rex. — Il« and. Apt». 1.113.

RADIOGRAPHIAS
de dantes a domicilio

Telephonar parta .Norx -2-022*1.
UR. SVI.VIO PALETTA O. LAGE
Ciliar;. Dem. Laureado. Clinica e Pro*
lhese. P.orrhia. Infeccajts l"a>:acs. Por*
eellitna ftiiifíii!,!. Pontes c Ocnudurai
Anatomiaras — RAIOS ,\.Radiosraphi*i,
dentes, 101. L. Guinara». 18*2».. 22-63*3.

^ji,*,'^..',.;.*-,-- ¦ r ¦-,'-
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Implorando a
caridade

Copacabana- e Leme
AlxnA-si* 

aparlancalo aobllado, :
quarto*, sala do Jantar • outras ds*

l»rnltiirtas, TiKitooo, Barata Ribeiro.
147, apart. 8. Irifnrm»-*.'.*-*! a rtwrer t
Avenida Attantlcs a. i*.!4. liar O. K.
Tel. III-III8I.  tQ 378IS) >

APAÍITAMBNTOS 
— Copacabana —

Dias da Ilarks a. 17 — -Alucamm
para oassas, 4001000 e SS04OOO.

 IQ 377MI S
AVENIDA ATLAN-
A TICA 310 — Posto 2.
O. K. — Aluga-se opti*
mo paiacete para familia
de alto tratamento, tra-
ta-se á rua 1." de Março
35, 1." andar, com o Dr.
Janot, teleph. 23*0006.

IR 00471) 8
/COPACABANA — Eni easa ds senhora
\J só nluiis-i» ua quarto nmbllsilo,
ari-)v'.i> . Independem* a carallielro dia-
Uni-lo. prnilmo do poslo 0. Telriihnnr
27-iiMI. (Q '.'Slliili «

EF. liensio siclus, familiar, alussm-in
3 tsls* * 3 quarlos pequenos com

nptlnia comida, ama corrsnts, laracr,
rua Figueiredo llasalfaies n. 141, ca-
nulas Tonolelros, IQ SIMO) _

PORTO 
fl — Alufs-se quarto slesanla

mobila ilo rom calt ds manhã cm
boa cau, multn limpa • encetada; «6
psri un cavalheiro, Itua rifurlredo Ma-
¦alhies, 101. [__ aliai I j

yENDE-SE, conforta-" 
vel casa com accom-

modações para familia
de tratamento. Informa-
ções: Avenida Rainha

cabana.
(Q «M4II K

F Iam en t o
APARTAMENTO 

— Aluia-i* llm no
RdKldn Miguil (Souto, á Aicnida

Itui llarl".»» a. 18S, n.imciilin.
(II nos I l'l

AI,t:r.A 
Si: sala ou quarto com p-w-iüa

lura casal d< tratamento. Itua 811-
veira Martins o. JU. Flamensn.

(Q 20703) 10

Panllaa da Figueiredo, viuva,
tom tl (llhos a Impossibilitada de
trabalhar, rua Occidental n. 124,
latumby.
fcumTfiiboV 

"a 
Sccidcntai,":*! Elisabeth 219 — Copa-

Catumby.
luar» Marqaes da -Afcr-ta, rua

Clarlmundo da Mello, US.
Maria Rocca, rua Jullo -Ribeiro

R. dü, Bomsuccesso.
Narla Ferreira, rua Bario 4*

Iiapaglpe, 407.
Anaellaa Pecara»», viuva, eom

¦f'i annos, ctsá a paralytlca.
Maria reatara, cora 91 annos,

>iim- Senndor Alencar n. 154. Blo
Christovão.Cartola da Cosia Plalo, viuva,
l*i.iu 70 annos, com 3 netos or-
liliSo.", rua Iguassú, 264, fundos.
Cascadura.

i.arla Maçado, rua Monta Ais»
krr, S7, quarto 13.

Maria Bapllela.
l*aea de Aikarde, rua Ema*

?..nelana, 17, Blo Chrlstovto.
Catrevada da rua Itapirú, 811,

kasa 11, cega, com 70 annos.
Fraaelsca ilelle, viuva, com 79

»nnos, Travessa daa Partilhai, 18.
Aarea Costa.
Jaallaa «ume» ia ailva, eom

si) anos, rua Cario» Gomes, -19,
porAo.Scylla Cabral.

Kdtlk Fl-rnelredo. rua Cornelto
k. :?, a Chrlstovio, aleijada.

Maria Eaa-cala, viuva, com Tl
Hunos, rua Bario da ltaquy, 207,
b-irracto 7, Cascadura,

AUlra Mutll.
Analnda Pires da Silva — SI*

Konlo Paes. üSõ — fundos.
_i_.xit_ruuijT_n.rtr.ri.ri-i* --*¦•**•- ¦*¦*-¦¦*¦—¦-¦¦--¦-¦¦

Casas e commodos
no centro

TjTttSÕTêE sala com (nstaMaíúis para
LfV pediatria. TA. Mlooes. «ala 731.(O 37Í4U) 1

SI.T.OASD 
nm «pleedldo nKrlptorlo

. es loja do predio da rua fiener-il
r,.mara n. 41. Í______.ÜIL. 1

VLCnA-HIS 
a roa Goo^lve* Uln, IÍ7,

3" andar, uma Iluda sala «ai imdio
i«oi clevadur. Tratar coa Reboueai.

<^2JM_____,
fl t_t;r,A*»t) a Av. NUm»J*r. Í:i4, con-
[fjL fOfttTtl pr«*)!« »m rriitp» díí (rr.*n*
tv Jerdlai com girais, pava dois autor,
TMe e«*r visitada a qusKiwr bora a tra*
tj-ç* cot* lAwldln (tornou * * ti. \AA%.%
* »r. Henrique Valladarca n. 14», loja.

(O 3788») 1

™ 
loja, i rut General Cama-

ra n. 332, Junto á Prefeitura;
íraU-M à ra» ti» Air*H-âcg&
íi. 342. (R SHU) l

Ti jaca
APAIITAMF.STOS 

«OVOS. lindos, helia
vlua, duaa salas, quatro quartos,*.«Tinha, roía, Kanbelror, alusam.se na

Avenida MaracanA eniuln* da rua Vm*
eus.*; Informações com Nn*n*liiii*mlo. A
rua Buenos Aires n, . 17*.'. lelopiione
_________ (Q 2TÍI."I 27

ALTO 
l)A BOA VISTA — No milhor

ponlo, aluca-se com eu rem moveis.
Iiiiunea cau, nova, com 4 quarlos, J.-ir-
dlm do Inverno, aaia da Jantar, ele, ca-
rige. dtptodcncfai rturn (tastoal, emir*-*-
do Jardim. Tel. 37-01-», llt 3031 27

ALI 
iía-hi; a

l|'i|« Ulltl »1
pessoss de tratamento,

quarlos com ou wm mo-
Ttli, com direito n kims**. • commodl*
dsdes de cotinba, i'0nf, cada quarto em
cau de familla; unlens Inquilinos. Tra-
une das lt As 7 pelo lei. M-.OOS.

tQ 3I34M S7

ALCCA-si: 
A Avenida Fnulo de Fron-

tis s. 917. quati na esquina de II
Lobo por S30J mentaes,, casa própria
para casal, com ti-do ernforto. As cbavea
na padaria da esquina, IR mai 270*0WWW**0i0^0m0wwwwwwww

Subúrbios da Leopoldina
AI,l.'(iASR 

un predio A rua >*osts
lllca a, S, I'e-_li.*i, com duaa «nlat,

Oois qii.irio». cotinba. haah*lro coriitrto
e drmeli dspsndsnclat, optimo Urrem,
aihoriiailn, o predio estA aberto • trn*
ta*a» & nu T d» 8M#mbro n. 0*1, 6*
andar, tala 3. foi, 43.3*14.

lt) '."-IRft.M 3u
**n*nt*0mA0m0AA*m0m*mn»+i0IA0***&*******

Nictheroy
\I.r-iASK 

unia ran IiixiioMnfntD mn*
. bllada een 2 quartoa, 2 sala* e ile-

mala dependências, a casal de fino Ir.v
lamento. Traiar das ln As I'.' e dia li
As IS, A rua Marls e Oarrot. IM —
li-arahv. IQ SUMI! 3.1

Venda e compra de
predios e terrenos

Venda e compra de
predios e terrenos

UENDE-SE, na Urca,
T por 140 contos, nova

e luxuosa casa de 2 pa-
vimentos e frarage, com
3 salas, 4 quartos e quar*
to de cresios. MATTOS
PIMENTA -- "Edificio
Carioca" • Lg. da Cario-
ca 5, 7.° andar.

(«252) 91

VENDE-SE, por 320
contos, nova, luxuosa

e ampla casa no Posto 6.
MATTOS PIMENTA,
"Edificio Carioca" - Lg.
da Carioca 5, 7.° andar.

(4M52) 91

V. ATLAXTIOA — Vendem-ss pe-
qiiiooi aparta mm tol, |*qiitt)a »ntr«*

ila, reste lonsn prato, pagando menoa
que aluguel, lluenos Alrts, SAI.

(Q !SÍ£»)Jil

C" 

"ÕMPRA-OB 
predio eo Grajsbii alé «Õ

contos. Inrormscies completas fiara
I.r.M. Calaa rottal 092. Cem Inlerme-
diário^ (Q 37817) Ul

APARTA MENTO um, muu0oum, multo
amplo, luxunramento mobilado,
uoin todo conforto, próprio pa-
ra embaixada ou pessoa de fino
tratamento. Situado il rua Pay-
sandd, 03 (Kdlflclo Fontes). Ver
• tratar, com o gerente.

(Q 23805) 10

ALOOA-SE 
epllroo apsrta mento Ãi

(rente, perlo doe banhos do mar,
ponto prlvileslado da praia de flamsn-
so no Edifício Acata, ee raa Paviandi)
n. 30, (B 41») 10

Al AnTAmcNIU máximo con-
foiio, inscnlflca sltuai;to, ruas
remando Osório, S o Marques rte
Abrantes. 01. (Q 21111) 10

APAIITAMENTO 
de lino no melbor

ponto do liaraent", bem defronlc A
prals de banboa. Aluía te com. o masl-
mo conforto moderno. Tem linde taran*
da e atraso e accommodacdce para em-
prettdot. It. BarAo do Flameoto, n. 17.

(R 403) 10

APARTAMENTOS:
FLA-

MENGO — Aluf**se no
edificio acabado de construir
A rua Corrêa Dutra n.* ti;
com nata, um ou dois dormlto-
rios, e quarto para empref ado.
Conforto moderno.

(0 vm) io
T\ÍFlÕHÃtTS5 que se ausente í-íãs*
\.r pasa der«rtamento lujoaamente amo-
hl»'lo, t*viA conforti opllmo r«lbo, doa
banbelroe. Vor r tratar Tamandarí, 83.
apatl." 31, de 2 e 8 de Ia tarde.

(ll 30» 10
uiAj* jiruiri njinnrr " " " " • * ¦*¦--¦**¦¦**¦**¦¦**¦¦*¦

Gávea

fX LUIIASI-BF* epUmes apartamentos de
UV ampla eala, tree quartoa, roalobi,
ti.nbclio e terraço, A At. Henrique Vai.
ladares a. 1190. IJdlticlo IM*.

(Q S7A2S) t
PA LÚ'(IA-ei; boa tala para ufflrlaa eu
_f\. escriptorio. Itua da Alfsnd*ts, 17»

jijijxnjijvíjyirr^inrr *-¦*•¦*¦¦-**¦*¦**¦ ¦¦¦¦**¦

'Andarahy-Grajahú
VjüA Bario de 8. rraoclaco — Alu*
.IV ;am<M casse confortatcla Vêr A
i'is Bario Sio Francisco n. 134: tratar
d rua Ourlrea u, 40, das 3 1|3 is « 1|2
lera o ar, Vannlir, todoa oe dias.

(Q 33(10) a
WVVMMWWWMWWWWM*)W*^WMWWM^MAAAA/

Botafogo e Urca
IA 
à\. lista nu a uo aenbor eu aeuhora su
quo tr.iti.ilba Dra, i rua da Peeaatcm,
4'.*-A, perto do Mourltco. 10 37878) 4
rrUANSI*i:ni:-SE o contrato de apar-
X tamento A traressa cita. Tbereslnba

h 37. apart.* S. TraUr 3S-3470. TAde
ler íiito das 10 1|3 cm deante.

(II BOR) 4
mm\/^^^^^^^^0^0^0t0t0t0m*é>0^0^m*ma>0^*^**i***

Cattete e Gloria
Vl.ffiA-*!'. 

A rua Santo Amaro n. 0!,
apartamento Independente com sab,

nnartn. b.inbe|ro, lillclinett*. tt) 27S39) 3

Copacabana • Leme
Pi LUGA*«E oro Copacabana. Ilua Popi*
_V p*u n. 23, casa mobilada A família
ilo tratamento, tam 4 quartos, 2 sala*,
trande quintal, nrace e 3 quarlos de
ncprefadoi. e maia dependências. Trata-
se na mesma cmn • proprietário. Contra*
l" do 1 a 2 annos. Telepbono 27*8086.

(Q 20M0I S
A Llir,A*SE a cau da ma Annita Oa

_íV rlhaldl n. 3, com esplendidos apo-
••ntos. Copacabana. (O _______ 8

ALDOA-sn 
uma sala eu quarto bem

moblladoe com Iode o conforte, swsa
d" primeira ordem, entrada Independente,
Um passo da praia, para oaul «i cara-
Hielroa distinetos, Rua Xs-eler da Ril*
feira n. 13. Copacabana. Poeto 8. Tel.
S7^359; (Q 20803) J

VLÜCIA-BB 
cm Copacabena conforU-

rei apartamento situado em lotar
nlto, neii-i abundanlo, com linda Tlsta,
L.ib.iniriilo etmcradu, 3 salaa grandet, 3
ouarloa n twlas at outraa pecas, Tra-
«i-eta 8anta Lcoculla, 10, posto 4. In*
íorir.íiçft*t no local mm o porlflro ou
pelos |e|. pbi<iii*»: 27-0933 e 22-8130.

(IJ 23(30) *

A~ 
I.LiíA-KI. A rua Trei Leandro, (0

(Irantrersal A rua Jardim Dotanl*
co), multo proilmo A Lagos, em msgnl-
tir* t>rmAlo. t*n\m «Mrlamtntoi. mb4* nm
complelamcnle Independente, cem Jardim
o quintal: Precoa: «00* e 430|. * Vir
com o porteiro. InformacOea pelo tele.
pbono 33-6430. (Q 3S(33l 11
lJ^JVTl¦nJ^^/v^^fM^^)^^^^^

Ipanema
AUT.A-si: 

opllma caaa, grande Jar
dlm, 4 quartos, Installações quentea

om tmlaa ns tornelraa do banheiro, ga
rage, cie, Ilua Maria Qnlterla, 00. Ita*
nena. rode ser viita dae 8 ao melodl.i.

(Q 21il.«'l| IS

IPAMIMA 
— Alugam-se apartamentos

noToa A raa Moateargro e. 201. Ta-
Ispbons 13-0433. (R 436) 13

IPANEMA 
— Aluga-se a casa da rua

Prudente ds Moraes, 312, sobrado,
com 3 quartos, bali, salle e demais dl*
pendências, cbaraa no andar terreo, por
obséquio, siuguel SOOf. Contrato do 1
anno! (Q 27(37) 12
^WWWMMWW»WW*<ii*>MM^WW^

Lapa
A 

llt, a li-nr quartoe pars casses eu
caialbelnia. podendo tarar e ceai*

nbar com lodo conforte, A rua doe Arcee
ii. (I. Tel. 43-3S02. (Q 36(3t) 13
^WW*MW*^WWI<***^W^MWWM^»

Laranjeira!
QUARTO 

Independente — Aluga-se bem
mobilado, rata encerada a eatalhelro.

1'lnhelro Machado n. 30. (0 i____t_____\
^^V**********************!****9***********

Leblon
rLBI.ON 

— Terreno lOilO, parte dl
praia e da ponte, eende-ae pulo prejo

unlco dn 33 contos. Nlo se alteede a
Intermediários. Telepbese 20'37((.

IQ 27(10) 17
mmvv*******0t0mA0»A*m*A0**»*m*m+0*0>m*AAA0

PRAIA 
PG POTAror.O — Vende-te

o predio A prals de Botafogo, 202.
cora tcrrvno 4« Mm.no por 13.in.00. t*»n-
rio nm fiitutoa ITm.M), Junto ao ColUglo
Inimarulsda ConreJcio, em lellio pelo
Pallailto. dia 7 de outubro de 1037, Aa
10 boras. Tóde aer «Wto dsa 12 is 13
beras. (Q 23747) lll
CANTA THKItCTA—— V»nd*.te õ ma.
O gnifico terreno A rua Almirante Ale-
inHrlfln, #m fffnt* ani ni. 1,0SQ a
1,002, depola do ltulrl Internacional,
niritíndo [>|m,'iO por 60&1.00, «m MIJ -
pelo 1'all.i.ll.i. dia 6 da outubro de tti.17,
As Hl bura». IQ jjjTjBl PI
rpuiTA — V«idemoe na rua l)r. Na-
X tamlnl predio Imuoao em estilo

Metlrano com A quarlos, 3 salas, gara-
ge, etc, em terreno cum I3,tui de (ron.
tc, Undt jardim, nptima roii>trm<:Aii pnr
130 contui, liama A Lisboa, liuihlor,
89*3e. (I.*.2."'.i 01

URCA 
-- Veodomos optimo lolo >liu».

do enlre 2 prrdlot, proilm» A prata,
lado da imnhre na ru» Alm. Comeu P».
reira com ItllJO, por 43 contot. Huma
k Lltlm. Ouridor, 311-2». (43S33) 01

VC.Mh: 
NR e bella retldaurla dá rua

Leopoldo n. 240, tam aela quartos,duss salaa a demais dependências, bom
pomar e construída em terreno de 12.00
por 42 metrua, o bonda de Andarabr Leo*
p.ildo pina em (rente: Tir c tratar no
local, wm e proprietário.

(Q 20707) 01

VEMii: 
sk um terreno de r.'iiu no

pnnlo <1ii l«»ni1ra d* Aguai f>rt«ai,
tratar na tua Cesme Vclbo n. 383... ü__4*!'' _
VCNDF.-NR 

o conlorltrel predio de Utn
ruvlnifntn da rua naràn da Torr»

n. 0]'.'. .Vftf*n*t-e dt; vvciilfin,
IQ 2JS8M 01

VENDE-SE, por 350
contos, facilitando-se

o pagamento, moderno,
luxuoso e amplo palace-
te em Botafogo, garage
para dois carros, tres ba-
nheiros completos. —
MATTOS PIMENTA,
"EdificioCarioca"-Lg.
da Carioca 5, 7." andar.

Í4S.."*_> III

VENDE-SE, por 130
contos, optimo apar-

tamento á Av. Atlântica
esquina, Posto 4, 6.° an-
dar, com duas salas, 4
quartos, quarto de em*
pregados e installações
confortáveis. MATTOS
PIMENTA - "Edificio
Carioca" - Lg. da Cario-
ca 5, 7.° andar.

(4S53S) 91

Aatomoveis de oceasião
HUPMOniLC 

— Partlcnlsr, 0 crlln*
droi. 6 rodaa da arame, bem calca-

do, boa pintura e cromagem nom, opll-
mo para praça licenciado para 1037. Ven-
dr-ie. Vér • tratar a oiul<|itrr hora á
rua lijalnia Dlrlcll n. 100. Copacabana,

(lt 430) dl

Vrvnf.SK 
nma •Plrmoulh* com 33

mil knu., 4 purt.it e iitln. rua Cin-
dido n.itlrfe, 203, tel. 2H-2ir.il.

(i) 30(021 SI

CAMINHÕES
INTERNATIONAL

Usados e completamente re-
condicionados vendem-se a

preços vantajosos.
Avenida Oswaldo Cruz, 87

Phone: 25-0334.

PROF. FLORIAL
Conhece vossa alinn, saude, ne-

sócios, affectos, vingeiia, cie.
Intoressa-vos consulúl-o, niurin-
monte e aos dnmliiEos, das 3* dn
20 hs., i. vau rta Cuilocu, 1-, "°
andar. (Q 23837) 6S
\f Mi:. 31 a ii ia -- 1'rotettora de chlro*
leJL tii.in.-ir, e grtpJinlogla, iierlla na,
•uaa prnph^cha, qu« tém tido afwrudai
e sempre confirmadas. Qurrslt saber da
«caie tida. do toihis uegoeloa, queit-Ste,
nlrspsIbacOes earida. querels feier tol-
lar alguém de uuem ee tenua >eparado>
Faaef bom casamento, comiulitar boa«
amlasdai) Ide sem demora uon-iuHar a
grande tclentlsla que tos satllfsrá com
uma si consulta. A' rua General Pot;-
duro n. 306. Potafoso. Paa ( da roa-
nha ilt 3 da nelle. Tel. 23I17H2.

IQ 27(031 33

Mme. Zeaaide

Instrumento de musica

PIANOS
"ALBERT SCHMOLZ"

A VISTA B A PRAZO.
eirnndn DONIFICACAO

eale mis. A, D. HANCifcl. * «'¦
LTDA. — Ilua DUKMON MM»,

87 — PI e l.'1-.'llll.
W3U) 75

RÁDIOS
imiiup.s • pnu.cn

REFRIGERADORES
" n ii ii *ti t: "

A VISTA E A PRAZO
RL*A BU13NOS AIRES, 17

PHONE 43-5144
(-I5M3I 75

vu-u-\TLrvinnrri*.'i"i"*i"* ****** *******

FOLHINHA DO"Correio da Manhã"
OUTUBRO DE 1937

PHASES DA LUA — Lua nova, 4 — Quarto crescente, 12 — Lua cheia, 19 —

Quarto minguante, 28 — Dias santificados, nio ha — Feriado, 12.

Machinas diversas
MM 

lll nas (INOKt! para bordar e co*
«r. rélediliVM duai I»*>r Q-líVlUtr

prH.it. >r. ínlinilor do í*
lll

71.
!I*tl'il)

MACHINAS DE ESCREVER
Registradoras, cofres « moveis

do .íco nnra escriptorio, preco ile
liquidação, Rua da AKumlega, 8:.

(43111. ->«

! himniaiiti'. Tf-ml*
raludado longos sn

noi pr Qrpfllt .ifruiilíni, m\+Tl»\-*»«\
r» ifuk i'i»tt|fíoi IclfplKUf» lio Kc.TPl'* ¦
IVIu iir"-'p»M» Mm 4'mliuMr, ln*1lci f«*'t"» '
psttailoe, prearntea o (iiturm. Ilrtlden.
cia: rua sacadura Cabral n. «8, p«rlorln Rdlflrlo da "A* Noite", cnlndA pria '
loja. Tti. 43.0304. (45397) ra

Correspondência

Veide-w resídeicía, Andarahy
— Com garage para dois csrroe,
preç» convidai ivo. Informsc&eri
na mesma. Rua Silva Tcllee
ll»-8»-'A. (Q^ 77180)* 11
DRÜDÉNTE MO"-* RAES — Vendo lote
10x50 junto ao 485, por
75 contos —- Tratar com

TASSO BARBOSA
Travessa Ouvidor 23

(44510) 01

COPACABANA * Ven-
do 130 contos o pre*

dio 23 da rua Bulhões de
Carvalho facilitando 65
contos e m prestações
mensaes. Ver das 10 ás
17, e tratar

TASSO BARBOSA
Travessa Ouvidor 23

f4dr.no) ot

Rio Comprido

ALDOA-SB 
um nuarlo mobilado para

estai ou senbor com pensio. I/c»r
toi-egado. Gr. Jgrdlm. Bua Dta- Ale-
a-indrlna n. 181. Tel. 3S*7«i:

IU 3T»»3I 33
my*vv*****VVV*0*A0mm+AA0l0*AA*mt»»+»+mP*m

Villa Isabel

! t PARTAUB.NTO — Leme ¦— R. Suu*
^*V no, 1. Hllendoae. Rala, dois quar*
It, ele. De 13 ia 10 horas.

(Q 30701) 8

SAf.A 
ntr.NTD ~ l«ne — Bem mo-

bllada, l*llo terraço, assa corrente,
tura ratai ou 3 senhores. Bus Anehlets
I,. 39. (Q 3003.11 »

AI.fiiASB 
eata nora e| garage para

família de tratamento a rua Duuuo
do Cailaa n. 133, transversal ao Ronle.
vard 30 de Setembro (Villa Isabel). Tra-
Ur na rua do Mio 1'edro, lno|3UI.

(Q 378701 3«

Subúrbios do Central
4 IiUOAM-SK aa boas rssss ds rua Fl-

j\ gueira, 130. de 3 patlmenloe, com
4 qusrlns, 3 salas e mais dapendenriaa
modernas, chatea no lo.*al com o aenbor
Pnullno; traiar rua Buenoa Aires, l.*l,
Se andar. 40-1333. (II 447) 30

A l,ir.A-8i; a boa, peipiena casa da
£X rua Manoel Aires, 31. Meyer, com
3 salas, S quartos, banheiro e cosinha
com gaa. r.tt.i aberta e trnla-se na rua
do Ouvidor a. M, saU 8. (Q 30830) 39

IJRCA — Vendo porW 125 contos o optimo
predio da Avenida São
Sebastião 167 com um
lote que dá frente para a
Rua Manoel Niobey po-
dendo facilitar 60 contos
em prestações mensaes
de 6201000. Ver no local
das 10 ás 17 horas. Tra-
tar com

TASSO BARBOSA
Travessa Ouvidor 23

(44S80) 91

VENDE-SE á rua Pay-
sandú, por 420 contos

dois predios antigos com
terreno de 26x85. —
MATTOS PIMENTA,
"Edificio Carioca" : Lg.
da Carioca 5, 7." andar.

(45:52) 01

VENDE-SE, por 330" 
contos, um terreno no

melhor ponto da Aveni*
da Atlântica, com duas
frentes, tendo ainda pre-
dios novos, rendendo 30
contos annuaes. - MAT-
TOS PIMENTA, "Edi-

ficio Carioca" - Lg. da
Carioca 5, 7.° andar.

(45352) 01

MINHA QUERIDA
K?pero n«e cstejqn lioni ile tau-

¦le, apesar qu« u mou desejo tra
i,*i -to .mito A mim. Envia-to
beijos sinceros, tru neuipr* Que-
rido. it) SliSO.l) "0
^0é^0tM^0t0tm1^0t0t0t/H0l0km0l0t0l^t0»000)0t0)0

Dentistas e protheticos
Dentaduras ie Rewvin ou He-
onlila leiiaehravele a eaas gaa-COllie ,!„, C(aaee A c«r dos
lei Ido» bucaea, llr. Sllvina Nal-
loa. nua 7 a* l>4. Tel. SlM.VMí.

MACHINAS

SINGER
em qualquer estado

B.MOREIRA 4 CIA.
CO.MPIIAS. VEMIA8,
THOOAS, IIKruilMAN,

i: PKMIORK.1 — Ilua
Luis de Cambes, 43 —
Mandam a domicilio.' Ts*
lephono I2-0633.

Vendemos mauhlnss em
estado de novas, earan*
lidas, a prestações men-
enes dc 50).

(jcxs) 7S
¦WWBBWOWI*

Moveis novos e usados

COMPRAM-SE 
moveis, pja*

i

Dr. Silrino Mattos TspVcuum»
em denlaiaraa vaselaes, 4a Josla
paalclo e elaplaa, hem como em
puales. Roa T, IM. Tel. 3-J-IMll.

(0 37ÍJ0) ;.'

nos, crystaes, etc, ou mo
____?____!__!__!; Ibillarlo completo de canas ou" 

escriptorio. Casa André. Tc-
lephone 4.V6333. (R 001H.1) 83

CIll.MI iii

Sexta-feira... 1 8 151 22 29 |
Sabbado.;...|~2T~9fl6] 23 1 30
DOMINGO...I 3110117| 24 31

l' —

\ Segunda-feira. 4 11 18 25 \
i—®—. — jTerça-feira.. .| 5 I 12 19 26 j |

) Quarta-feb. j 61131 20[ 27 \ >:jI

jj jQuinta-feira. j 7114 f21 j 28 j j
Médicos e Pharmaceutlcos

rnwnupuín ,10va ou anliga' ou
UUÍlUl\I\nL/l qualquer corrimento

lio homem o na mulher. Cura radical o
rápida com vaccinas de sua preparação.
DR. JOROE A. FRANCO - Chefe dc Laboratório do Inst.
Oswaldo Cruz, 67 Assembléa, 1. andar, de 2 is 5. Tel.: 33-3112

(.ti) so

Dinheiro

DINHEIRO sob reilatiadorai',
sem retirar do lo-

«nr, rápidos e nbaoluto sigillo.
Informações: rua Alfandee-a, S2.

(43113) r.i

Escriptorios
"a 

1.IJI-.A SK um c-rlptnrlo cora rata de
J\. e»i*ra, lina l<*(ipnldo Fri*s, 1, aob.
Informa?"** daa " A> 1- h-in».

10 aOSTO) 3T

Cosinheirus

Pltri 
ISA-SF. de «ma coalnhelra, ra"

en%a il<* iwí)urnn fnmllla, pinmli-n
l**':i ordenado, ii rua Urufunr, Wl.

iq sastM SJ
mf**»JVV****VVV***Vmn*A**A**m*mfitn*Pmmm'

Empregos diversos

1)nRClSA>SI' 
de mocas e ernhnrai *du

. cada» e il" l"a aprceentaçlo. Nlo S
para *ien-1"<kiraa de praça. Itua Oeaeral
Câmara. 10, 8" andar, aaia IS,

|Q 3tl7D) ii
•?0"5 -- Quercla lonlialoa mennlmen-
ei le? Bacrera a "Sereentl". praco riu-
riam, n. 7, lll« ile Janeiro. lieHando
.imi,etr.*i de trabalho a executar, remetia
Ila. 2*000, («-"> M
_Lfi_AAriJVLnj*vTfiririr"ir **"* ¦**¦¦*—**"-*¦¦**¦ ¦¦¦¦**¦*

Achados e perdidos

VENDE-SE, por 500' 
contos, um terreno á

rua Senador Dantas com
560 metros quadrados.
MATTOS PIMENTA,
"Edificio Carioca" • Lg.
da Carioca 5, 7." andar.

HãZXI 111

VENDE-SE por 70 con*" 
tos, pequena casa de

2 pavimentos e garage,
em Botafogo. MATTOS
PIMENTA -- "Edificio

Carioca" - Lg. da Cario-
ca 5, 7.* andar.

(45252) 91

GltATlKIOA-SK 
a quem encontrar um' reloulo ile marcaclla e um lierlmiuo

do eamalle anil* em forma da cadeira
pentldna na nolle de 27 entra a rua Al
mlranio Cockrane, 2m o s rus Vlaenod»
de Ilasiialij, poile telephonar 41'JOÜO.

(Q 277W) »1

PKIllir.U.HB 
a ranlela n. 50.OS» da

Anemia 7 de Setembro, da (.'«laa
!'• iiimiiii. a de Iilo de Janeiro.

(Q 2S833) «I
¦^^tf**/WVVV**<**M^*I^^WM^^^^

Animaes
firUADDnC — Sa».nele Dlri.
UlVnUnnVd 0 mollior para
lavar os ciles. 1'naaleanle, efflcas
hun tosses. Knleroeaals, indicado
nns •tlnrrh^.ts. Olmanl». cura us
doenças doa ouvidos. Puralranle,
puiRiitlvo fiinve. Vermleanla, fas
oMiellir os vermes. H.mocanls,
tonliio do snngue. Rim Carioca,
29; 7 de Setembro, 83; Republica
do Feri), 79; Ouvidor 146 e Ave-
nlilii rui-sui', 86.

(Q 37S66) 63

liltlUEIRA ~ sob protiiisaiirU'',innnUnV duplicatas o pnpcls
de credito, Narla Canks, (Inter-
medlarlo), Raa Sei. de Selembrn,
tl.e 283-1.* andar — Das 10 As 17
horas. (0 -''.**) <'

Diversos
Calalate. ,Je« Franila.

Hifpá
úvtA* 1 f«Wmodo; 48-603*1. Sti-, l'um-
I^NCCTIADOR.li co com poeioal da cniitlanca.

p tu n. 349. (4 29*13:) ;i
"if.vssAiiKNS para bem ettar: e mcll-
lll Hiuin : fttarlamenti» nt» -1 hor.iv
Int, Ul. 2S-»S'13 — lll.-anl".

IU 39SS3) 74

Ouro e jóias
KM JÚUS ate 23} a
gramma, cautelae, pra-
tas, brilhantes, eapccule
aa offertaa das outraa
caiai o Tfrv.a na JOA*

I.HKRIA fíOUKK. que cobrir* qualquer
elferta. RIA CARIOCA Ki »7.

(0051:> 7«

OURO

OURO VELHO
fARA o

Banco do Brasil
COMPRADOR AUTORIZADO

Paga ao preço 4o Banco éo Bra-
.11, Compr» tr.il* eem brllhan-
le., ohleet.» Ha praia e moedna.

M — RUA 8X0 JOSB* — Sfl
Esq. a*a Raa Rodrlco Sllea

(Q 37848) 76

OURO pano BANCO
P.ia-a-se ati 2S}000 a itrammn.

Drllliantes, até 30:000|000 o kits.
Antlculdades a pratarias, n me-
lhor comprador rio nio. "A Casa
do OURO" — Ouvidor, 96.

«J 37727) 76

AJii.M.UKKIA 
VA1.KNTIM. rompra

rende, Iroca, faa e concerta Julaa
e relojloa eom aerledsde: rua Uontalrea
Dlaa n. 3T; phone S2-09P4.

IQ 2S76I) 76

IMPIIAMOS m«tel« de eacriptorio,.
inarlilnaa de eacrever, rafrei, reelS'

Irnitnra», etc, I ma Tbeoithllo t)|h>ni.
Il.-I A. Tel. I3-4D48. (IJ 290110) 83

V,i;MVF.>t-Si:_2Í',"T"frêe7 

"arcIilYo 
dõ

n»*e»: morrli rt*? eacriptorio « mcbl
ii;i« de eàctflfêr vor |'rrco do llijnidacâv
.4 rua doa Uurltca ll, UU.

<i_ 21IM0) f:i

SÃfiA 
l'l. 

"jTxTÃÍI Ma -fnt.iilT.iTh era
o*tj-to anttío com <atItlM> » poHfò*

ma Miufadaa c*>n» anla» Veaüfraa «"•int
iircetieln. Ilua da hilrella u. . 72, lllo
Comprido. IO SilfíSi.>*

^RCPÚ parãTVila de tlaüa», vrn'le ,»
K nm tQ im',í*' rta õlto rfrmflhOi *•••

(..fn nowi d" -JiMIni. wn vrttUn ••>•
lado. pr-":" de -iceaaliu, 350$, Ilua llad-
lo.k l/ibo, t». li) S7I99) .**:i

SAI,A 
de Janlar com 10 pecai" tende-

tç am i-"i(»,li" calado d« imliuja, eom
Iiob* ti*-ii»**. *¦ tuariiecldi m ohli
franetí, prp*>> ¦!« úccnillò. POOii tui
naddock l"l*. 18, i« -7H«i).**«

jnOUP,IIA>l*SB pinTiírããi p.>rèêlüiiiã.,'
V/ tatwtfi, tirontvf; antljuldadea r mo*
nii em ¦.-'•nl aoliro qualquer Imporlan-
ria. tbaiuar .Mberlu i»*lo tél.' !3i9378.

(l) 277171 i>.1

T"f)TNTn;¥ir"ilM—liíi|TiÍiã_iro"íal*r"ill'
> lanlar. •¦•lil ilenlal. frete SiOQOS

SANATÓRIO BELLO HORIZONTE
Rltallaa rom oa melhore, da Salesa. —•>— Esprrlalaieal.

rnaetrnldo para « Iralaaiealo da inbrrenloae. — BEI.LO UO-
RIEONTP.. — SUMAS. ..__.'.

DlreccXo technica do Pr.fe.sor Samuel l.lh.nlo a doa
lira. Mltlerma.er de ralea, 4|nelrm ei Meleen l.lbanla. Caixa
reital, ISO. — Knd, Telcgr. " Snnatorlo" — Teleptione 2148.
Informsçdes no lllo — M.arlclo Vlllela — Rua de SRo Pe-
dro n. 90, 1« andar —* Teleplione: I3.6823. 'MEL-**-

-»•]-» 1..,..--, 4---H. "
ll i\ ty hon», _

pllMPriAMOR* mmel.

n-pn-itcnto »alor. T.

i mm tua •*¦¦¦" 
(Tt 40fó_.**n

í*r>>tBP*, (»|i«--

"DR. 
BRÀNDIHO CORRÊA

Moléstias do appsrellio Oenlto-
Urinarlo no homem e na mulher,
OPBRAÇ0H8 — Utero, ovarlos,
hérnias, nppendlclte. próstata,
rins, beslifii, eto. Cura raplcl*.
por processos modernos, cem dor

GONORRHÉA
o suas complicações, prostalltes,
orchltes, cyatltcs, estreitamentos,
etc, Dlathermia, Dnr»"iivalisnçllo.
Ilua Republica do I'eru', 23, so-
hrndo, dns 7 As 8 *» dns 14 As 18
Iiuirs. Uoiniiicos • feriados, das
7 lis 9 horas. CJ 37856) 80

GONORRHÉA
• comi'llcac6ea (homem e mulher)

Kalrellapienlo da Drallira
l 11 P O T D H OI A

Trataineiiii, rápido • moderno
Ull. AI.VAMO MODTIMI4I

Buenoa Alrea, 77, 4* — 13 ie II.
lm) fu

-0-3128. r.ian*»*» lipm
(I) 27102) 83

%ww*»<*<**M^a»ww¥**awww^*wwr

Chiromantes

CAUMKX 
— Chiroinaiilo acleuelss oe*

i.-ullna, KTCla it tf-sredu huntann pela
Bratilmlogin. |ii*rclio|n$|« cipprlm^iital a
Irnltnlltoa da tranaml>«Ao da iH-nmimfntn,
1<; luda a ai na da pffvo., \\t-U clilrnnian*
da aclrotlltra: cnnaiiltaa aobrr qualtUT
¦entldo; parllrular e ciimmerelal. Tira-
ie hornampoa cempletoa. • Attende lodoi
oa dina daa 10 ás 7 horaa, menni aoa
dominem, rua S. Joit, 70, 1*. Telephone
22-7903. (Q 21844) C9

OURO - BRILHANTES
Jolss d. ouro, ^brilhantes,

prataria. antlKuiriades, avaliacAo
grátis. Couipra-so í Trav. Ouvi-
dor n» S. (Q 27138) 76

OURO
BRILHANTES

Ooiitiwfl-e» oure ftstni» e prece mols
eletuito ne flrniil. Jolei • ItrlIAenfra e
Proloriji, fnicm;t o./erf« merimii —
¦HiM.lir.m., MOUltOU, Vru»uati»tui, 2S.
IH, 7 ______lb___ ln») 711

"OURO VELHO"
BRILHANTES
PRATARIAS
MOEDAS ANTIGAS

Os mal* nnllBoa compradores
14, I,. I»K S. FRANCISCO, 14

Esquina Ouvidor
(4(857) 71

Moveis
do luso Vor preço da

(abilc.ii.Au.

Dormitórios para
apartamento . .

Idem folheado.*!,
com armário do
3 corpos ....

Idem, com 10 pc-
ças ......

Salns do Jnntar. .
Mo in, follioadns ..
limpos cEltifurios

com 1 faofíi c 2
poltronas . . .

4501000

750)000

1:300|000
600-fOOO

750I00O

180)000

Vomlcmos moveis avulsos.

Visitem som compromisso
nosso snl.lo de exposltlio

o vendas.

30, Rua da Quitanda, 30
Enlre Run* T e A.armhlfa.

(Cl 29834) 83

DORMITÓRIOS 
— Desde

43OS00O SALAS DE JAN-
TAR DESDE 500$000. Fabri-
cação: garantida, de imbuya
e peroba, era . vários estylos
modernos. RUA FREI CANE-
CA N." 9. (O 37S03) 8J

Professores

TM;i.i:/.A 
— Kn.lna «en lillnina, tarso

do Machado, 21, apart.* non. Tele*
1'liono 2.-.IS07. (II 383) 87

IjailAXCÍZ 
— AnFi-ndain trancei, pre-

frriniln proFeMOr nato •) formado, art
ll(Iea i'iiili*'iliir.*«. SI. ViilülN, prof.
I,. ti I. 1'rala dn lluncll n. Ull. apt.°
0, 4». 'lei. .2.7-3120. tg 27,7411) 87

DO DR. CÉSAR ESTEVES
Falta de regras, colllcae,

enJBos da irravldos, hemor-
rhaalas, eiiepenaio, atrasos,
(rlesa e demais perturbações,
ovarlanas, tratamento opo-
theraplco sem operni-Ao a
aem dor. rtep. do Peru, 115,
Tel. 33-0H2, d. 1 As 6 horas.

(Q 37873) f<\

Dr. José de Albuquerque
AlfeeçOea aeaaae. aaaaeallaaa

renereae ou nâo. Tralaaa.nlo da

IMPOTÊNCIA EN MOCO
HUA DO HOSARIO, 173. Ile I ie A

(Q 298SS) 80

DR. DUARTE NUNES*,,r-""
apparelbn «enlto nrlnnrln em
amhna •¦• ai toa — BI.K.NOII-
llltAI.M e SUAS COMPLICA»¦í.-OK-x IIKMtinnilOHlAN E
IIOK.NCAS AXr-ltEC.TAKS —
S. 1'edro, SI. Das 8 Aa 18 hn-
ras. (asa) Sn

DINHEIRO
GARANTIDlSSIMO

Cn-r colllorar o aeu dinlieito, ree»
heii'1'i menialmenie o« jueot. a rsil"
de IJ Çt ao anno? tÍKreia para a Cai-
sa l'o,lal UM e uni loneior idôneo o
infoimaú^ (0 37890'

títulos do Jockey Club
Tompraie e vende-re naa melherea

COttdtçõéí do m-erfario. Cpdi o currcior
Mnnit á rua Ueueral Câmara r. 41.
Na. (U 39876'

COUNTRY CLUB
Cõmjira-te ura lituln deite elub para

CoroptcuV 6 r.pa«jé b-rm. Com o «flf-
teior Monii i Hla Ctueul I amara, 41.
|oU. (Q 3*18767

IMITAÇÕES Í)É J0IAS
A> melhore, e nuii per feita», llm

iiaotnbro cm ptrfcícSo e belItM* Ou-
vidor n. 191. I" 4i|i|ar. l.ntrjil» pel-)
Uno Sio I'raricltco n. S.

(0 2,*S9ft i

COMPRA-SE PIANO
Cf%xn urieneía Mf* partteõUri bon-

anior. iii"iuo i'ir.i:anle repaioj. Tel**-
pbone -I8034I. (ij itttdi

LABORATÓRIO
Medico rjue d***i«ilii de montar sm

laSoral"rio de prodllitOÍ iiijerlavei».
rende a ni*1borf nova c » ni_*la còniplèla
apparelhaBeni >i"f -\irt«. i-or mfnoi do
«*u»uo. Cariai para - Caixa do Cor»
reio .'Dnn — Rio. iQ___t_71

HYDROCELE
por mola anilha e Toluntoaa qut seja.
eu» liaiitl «b t>Vittttl> csrUstc, na
dOr • acro araatatn*nto daa occtipac^i-a
por proeeiae em u«o ha maia da 40 aonoi
com perto de 3 mil canoa de cura, um
reprodiiecio. Pr. Orlaaluma filho, It. Ko-
drlgo Sllra, 7, das 13 li Id horas.

(Q 2M74) 80

Prof. Francisco Eiras
UVIIGA.VTA . \Anir, . OUVIUOS

Amygdalas
Sinusites — Otites

Tratamento moderno nela Alta
l*'i*-iliii'iii*l,*i • Dliitherniia - Lam-
padas solares (Clinica, do Phlfio-
Iherapln, Cspucinlltiid.i) — Edlfi-

cio Odeon, 4* a ml.ir. S. 417-418
Tel. *22-0O2.*t

CINELANDIA
(Q 2984-3) Sfl

Professores
AMiKMAO 

— Profeaiora allemi nata,
enalna aeu Idioma por pr-cjn razoa-

rei. Tel. 27-1S33. Copicabana. Hl)."'.
(Q 20S0.S) 87

IMil.i:/. 
— Frof. tniletei e auierlumu.•lh- M. A. ot b T. 43-I1S0. Ed.

(Q 37601) 87
lies, aalaa "IS e 713, 7*.

AI.I.rjI.Kij 
— Prof. allrmãci. Tlie 11,

A. of I,. T. 42-1180. Kd. He»,
talaa 715 e 713, 7». (Q Si(ll))) 87

1.11IASOK7, 
— Troí. (rasecus. The SlT' A.

713 e
o( l„
71.1,

T. 42*1180, IM. Itex, aalas
(Q 271)01) 87

l'i:z, lle.panliol, Itnllnno —
liatOI e i-nmpelentea. 'lhe II.

A. et 1.. T. 42-11S0. Ed. liei. aalaa
713 « 71.1, ••. (Q 27601) 87
POItlflICProf. i

AIi.M1KS.V0 — Aceellam-io aluanoa.
ii. Traiar pelo tciephone 42-3SÍ7.

(I! 404) 87

DACTYLOGRAPHO —Precisa-
se, com ur-

Rencia, que tenha pratica da es-
criptorio, Joven e apresentando
cxcollentes referencias. Escreva
para Caixa Postal, 11S4.

(O 31106 87

D 
AMI) 1'rani-alee — Knaeime aon

lilluiiie atoe ayatíme raplde, rhonei
2T-,10in. CJ :S8(I7) 87

PIANO
T.ecclona-i.

Mendes n* !0
Cândidorua

Cas.l 3.
(Q 39304) 17

PI torloa de Munlrh e Parli — Accelta
nlumttos ile rlolonrello, preparandu>oa pa*
ra mlletai c muali-A de rnmara. Kml.:
nm Oiiitnro Sampaio h. KO — I.ame.
Tel. 37.11301, (Q 30313) 8"

M" 
>IK. *nitA..*¦ r.ETV. DKINnAHD —

pitnF. mituAiiA i*i:i.as i;ni-
VKJISIDADKS DB MI'MCM M PAUIS.
I.evflnnn: Krancex — Inclea -— Allemão
— Plilluionhla — nittorla da Arte.
Hnd.: rua r,uitaro Sampaio — Lema.
Tel. 37-3301, (Cl 20640) 17

Professores
,.M*,I.I"Z — Ratlo encantados aonellea
1. que eatudnm pelo methodo *nrlflit'n
R-atem*. poli adiantado. In-go «ilqnlrir.i..
a t»Tf'i<;.V». o« prlni'li)'ntttea, eis tnacre-
ditartt! Immedlatamenle falam como ae
Í.ism; i»-U artn «iiiireni». lotorfatàtltol
mai, f- prorailn pelm ^-n-ntifium Mper*
toai Nnda eonm ae p-rnuiadir. Ar. Mem
dc Iii u. 43, Tel, 421221.

 (O gOSSI) »J

IJI10PK880ltA 
lINKItOlOA, cem íonsn

prallra, rn>lna em particular, i-tiu-
s>fr. orlthmetlca. etc., a rrean^ae •¦
fliluling, metmo edourt» *> prln<*li>t,*inte^: A
nm Iloilrlim 8l|ra,lJ, 2° ou n domlilli".
Tel. '____i'__!_t_  (Q 20691) 87

Kmino coiicuraaí. rlfildo. ra-
vido. radical. Mr. B, B. Il: 1-

Ar. Mem de Si, 43. Tel. 42*4221.
(Q 29SIM S7

INGLEZ
(bt.

Manicure
MAKIODRB 

—
aO a renhorai

120* 611- 3

Attendo a domicilio,
Tel. 2.'i-4'.'07.

IU 278631 98

PIIOPE88QBA 
franreia ene em cais

doa altiranoi. methodo direito e ra.
plilo: 32, rua Luclo de Mendonça. —
2S-.-IHil. (y 20846) 87 taa, 62]2.

APARTAMENTOS
Alugam-se optimos com ou

sem mobília. Linda Tlsta
para o mar. Edifício Fi-
nheiro; i rua Copacabana
n. 420. (Q29891)

Medico ou Dentista
Encòntra-it consultório rom eala de

espera, melhor ponto Avrnida, aluguel:
,1001000. Rna do Rosário, llà-A, .'"
amlar, .«ala, 3J|34. IQ 2'-'SÍ*»

PETROPOLIS
Caiai com ercanca de um anne pro-

cura pequena ea» mohilada ou paite
de uma. Tel. 27*1047. Paula Frei-

(Ü 208*5)

AUTOMÓVEL
V«ni|e ie um, em perfe.il-, etlado. Rua

Jardim Bolanito n. ISJ.
ÜL2!!.!?'"SITIO 
— Sacra Família"

Vendeie, em rompida eomenreçlo,
eéde moWladl, jardim, I Me larani'i-
ias piDdiirítitlo, muita Htian^ira, 30<i
outrai frutettaii eucatyptot, 2 vacca*»
....... £*•]• 1 (•<)••• ttna rü*ier*let f»r»íw*.
iilii, lialliiiíieiin m"derfli>. a:ua encena-
Ja, coehetra e varjàs outra», hcmfaito-
rias, ti «tqueite*» Kenmrtrko?, a 3 ]'i
liorai de aulomovel dn Rio, a 800 me-
Iro, da enUçio, clima de 500 a 600 me-
Iro,. Tratar mm Rarroio, de melo da

J liarei. lluenos Aiier, 7«*5* snd.
(Q 208SS1

LARANJA PÊRA
Vemleino» enaertei typo "e»|i«rteel"''i

riilliio «pecial de FRUTICULTURA
BRASILEIRA l.lHa. (Tedro Campello).
Ilamoi lolhelo "Como lomiar bora La-
ranjal". R. (.'"'•«'"Ia n. I(SJ.' a. 10o.
T. 4J-I234. C. Postal 17Wi Rio.

to msi)
V-8 —1937

Sedan Tourine* de I.uio com 4 meaei
•le mo, lende-ie em Maa eondi*;8ei, (a-
cililando-ae o pagamento. Ar. Graí*
Aranha n. 47. (Q 2?874)

MISTURE E MANDE

898-25 537-10
Surpresa 24051

RECEITAS DEVOLVIDAS
Foram devolvidas hontem At

receitas ns.: 4070 — 6177 — 94-J9
2JÚ3 — 6205 — 673 — 241.

ONSTANTINO
1308
8395
3490
8466
1659

C
/%_ § T Hl IVI J\ 

*m Solução de Hartmann (FORMULA ALLEMÃ) Único medicamento que combate a origem da enfermidade
s Dias. 59 - KIO

¦i - -. 
— »i_i

21) FOLHETIM DO "COORREIO DA MANHA"

OS M-lUfH BE 1Ü
ALEXANDRE DUMAS

Irião, para condar-llie uma espln-
C-ai-da do dois cancs. Quanto &
carabina que Slr Jolin lhe pre-
Bfntcsra nio servia para carisa
de chumbo e (oi entreguo a Ml-
t:hcl para que no caso que um Ja-
vali fosse lanço, a entregasse
ao menino para a segunda parte
da cabida.

Nesta segunda parte, Kolanfl
d Slr John mudariam tambem de
armas, munindo-ee de íuzls de
dola canos, tacfies de caca pon-
tudos como punhnee afiados
como navalhas o quo podiam ser
uu advclarios i. cintura ou cala-
dos como bayonctna.

Xa primeira parto tudo correu
fls mil mai-Hviiims- mataram uni
Cabrito o duas lebres.

Aq piei? dfa Ucs canso», «cte

cabritos e duas raposas tinham
sido mortos. Encontraram dois
Javalls que ao receberem alguns,
tiros de chumbo no dorso, con-
tentaram-se em sacudir o corpo e
fugir.

Eduardo estava no augo da ale-
gria, pois havia morto um cabrito.

Como estava combinado, os ba-
tedores fatlgados com o trabalho
que tiveram, foram enviados para
a casa, com toda a caca da ma-
nhã.

Tocaram uma espécie de corae.
ta para saber onde Michel ie
achava o em dez minutos os tres
caçadores estavam a seu lado,
juntamente cum a matilha e os
cavallos.

Michel descobriu t ra&tro fle
um Jav-jU -a o {izsra sw.car oclq

seu filho mais velho. O animal
aohava-se «m uma cerca* a cem
passos de distancia.

Jacques, filho de Michel, ex-
piorava a cerca com Barblchon,
e Itavaude, 'os principaes cães áa
matilha c cinco minutos depois,
foi o animal descoberto cm seu
covil.

Podiam matal-o Immedlatamen-
te, ou pelo menos, atirar, mas a
caqada ter-sc-la acabado multo
depressa. Arremessaram toda a
matilha contra o animal, que,
vendo aquella chttsma de pigmeus
cair sabre elle, partiu a peque-
no trote, atravessou a estrada to-
mando a direcção do convento de
Selllon.

Os eavalleiros cortaram por um
atalho e o animal se fez bater
até As cinco horas, encurralado
pelos cavallPlros e cã.es, decidido
a nio deixar um local onde ae
sentia tão bem abrigado.

Era a uns cem passos do pavl-
Ihão dependente do mosteiro e utn
dos lugares mnls dlfflclcs da fio-
resta. Era impossível approxl*
marem-se com os cavallos, e rc-
aolvcram então apear-se.

O latido dos cães guiava os ca-
Cldsrcg *•« maneira aue. ià nia

seguiam em Unha recta, porque
o terreno os Impedia.

De vez em quando, latidos de
dor Indicavam quo um dos ani-
mães que ousara atacar o Javall,
de mais perto, recebera o prêmio
da sua temeridade.

A vinte passos do lugar onde
se passava o drama cynegcttco,
divisava-se os seus camponeses.

O Javall encurralou-se em um
rochedo de modo a não poder sei
atacado pelas costas.

Apoiado nas duas patas dcan-
tclras, o animal fitava os cães
com seus dois olhos sangrentos
n o focinho armado com duas
enormes defesas ou navalhas.

Os cães agitavam-se diante dei-
lc, uo seu redor e sobro elle como
uni tapete cm movimento.

Cinco ou seis feridos mais ou
menos gravemente, manchavam
de sangue o campo de batalha,
continuando a assaltar a fera
com mais encarnlcamcnto, ser-
vindo como exemplo de coragem
aos mais valentes homens.

Cuda um dos caçadores chegara
diante deste espectacúlo confor-
me a Idade, caracter e nação.

Eduardo o mais Imprudente e
a losuax, _a.o.*un;au__o y_mi SbSi

taculos para sua passagem, foi
a primeiro a chegar.

Roland, Indifferenta ao perigo
qualquer que fosse,, foi o segundo.

Kmflm, Slr John, mais lento,
grave e refieciiiio, foi o ultimo,

No momento em que o Javall
percebeu a presença dos caçado-
res, não deu mais attenção aos
cães, que ato então o atacavam.

Seus olhos completamente aber-
tos, fixos e sangrentos focallsa-
vam os caçadores e o unlco mo-
vimento que se percebia era o das
suas mandihulas que se batia
violentamente, fazendo um ruido
ameaçador.

Roland olhou um Instante para
este espectacúlo, sentindo eviden-
temente o desejo de sc atirar com
sua faca sobre o animal e dego-
lal-o.

Este movimento foi tio visível
que, Sir John o deteve pelo bra-
co, emquanto o pequeno Eduardo
dizia:

Oh! meu Irmão, deixa-me
atirar primeiro!Sim, disse elle, encostando
seu fuzil contra uma arvore c li-
cando somente com a sua faca
de caça qu «tirou da bainha.* Ali
___•___?!. AUeiKâol..

Fica tranqulUo, respondeu a
creança. e com os dentes cerra-
dos, pnllldo, mas resoluto, levan-
tou sua arma para íáixi* a pon-
tarla.

Si falhar, obeservou Sir
John, ou somente ferir, q animal
arremessar-se-ha contra nós, an-
tes que tenhamos tempo de o ver.

Bem sei, mllord, mas estou
habituado a essas caijas, retrucou
lioltind, com as narinas dilatadas,
olhar ardente e bocca entreaber-
ta. Fogo, Eduardo!

O tiro partiu no mesmo instan-
te, mas ao mesmo tempo, que o
tlio. talvez antes, o animal, rapl-
do como um raio, Investiu contra
a creança.

Ouvíu-sc um segundo tiro e,
no melo da fumaça, os olhos da
fera brilhavam ferozmente.

Roland, com um Joelho em ter-
ra e sua faca na mão, esperava
o animal.

Em um minuto um grupo con-
fuso, Informe, rolava no solo, um
homem ligado a um Javall, um
Javnli ligado a um homem.

Um terceiro tiro ouviu-se se-
gitido dc uma gargalhada dc Uo-
land.
.is Eh! mllord, disso o Joven çf.

flclal, foi uma bala perdida, não
ve quo o animal est-1 astrlpado?
Ajude-me a desembaracar-me do
seu corpo que pesa quatrocentas
libras • me auffoca.

Mas, antes qu* Slr John se
abaixasse, com um vigoroso movi-
mento ds espaduas, fizera rolar
para o lado o cadáver do animal,
levantando-se coberto de sangue,
mas sem uma sfi arránliadura.

O pequeno Eduardo, fosse por
falia da tempo, fosse por falta de
coragem não havia recuado um
passo. F,' verdade que estava
completamente protegido pelo
corpo do trmio que se coüocara
diante delle.

Slr John díra um salto para o
lado para ver o animal por traz
e olhava Roland, vencedor deste
duello com a mesma admiração
qu» o olhou quando venceu M.
.Mfred d» Barjols.

Os cães que tinham seguido o
javall, lançaram-se com violência
sobre seu- cadáver, esforçando-se
Inutilmcnto para romper seu
couro de pello? cricados, quasj

tão impenetrável como o ferro.
VA vêr, mllord, observou

Roland, limpando com um fino
lenço de cambraia suas mios e
rosto^ coberto» de,sangue, jjue yãodevorai-o Juntamente 

~"cÕm""""sua
faca.

-- Mas, perguntou Slr John,
com minha faca 7

Ella está no seu corpo.
Oh! disse a creança; sS sc

vê o cabo.
Correndo para o corpo do Ja.

vali, arrancou o punhal, enterra,
do, com effelto, ate ao cabo.

A ponta aguda, dirigida por um
olhar calmo • governado por mão
vigorosa, lhe havia penetrado ate
o coração.

Tres outros ferimentos foram
encontrados no corpo do animal.

O primeiro, causado peta bala
da creança, estava indicado por
um fllete do sangue que corria
por cima dos olhos pois fAra fraca
transpassar o osso frontal. O se.
gundo, foi do primeiro tiro, dc
Slr John; a bala pegAra 0 ani-
mal qbliquamente o escorregara
pela sua couraça. O terceiro, re-
cebido Ji no tim, atravessara-lhe

o corpo, quando Roland dissera
que a fera Ji estava morta.

XIV '•£
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A caçada terminara, a nolt*
cahla, j

nesolvoram voltar para casa. jOs cavallos estavam a uns cin- I
coenta passos mais ou menos;
uuvliim-i-o ••'.•linchar de Impa-
ciência. j

Eduardo queria levar o Javall I
para casa, carregando-o na ga- '
rupa de um dos «eus animaes.
Mas, Roland, obscrvou-lh» qu»
seria mellior mandar dois homens
buscal-o cm um padlola. |

Os troa caçadores seguiram
para o local onde os cavallos e*
achavam, montaram e em menos
de dez minutos chegavam ao caa* ,
tello.

Mme. de Montrevel esperava.ü»
no patamar. .1.1 havia mais de
uma hora que a pobre senhor*
nii estava, cheia dc Inquietação
anhre a sorte de seus filhos.

— Mão, querida mãe, nialAnu-s
tjpunuotf
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Commercio - Cambio - Finanças - Movimento da Bolsa
\ CAMBIO
. 0 Cambio e a Fiscaliza» l COMPRA DE OURO

ção Bancaria
D-t-ola df r fln Iria doa oa tnliallioi, a

Fiara Ii.-ii*;."i*i Ha n**"**. rln r«*iolveu »«. mente
¦utorlaar aa cobran$ti tom .«uclmcnlo.
para Iiontem. n.-o dando •vl-#to para re*
Beiui e nem cotnpMi f-ilura*.

A" tarde, ais uni* bincoi compraram li-
Irai a 7i-s  a dollim a injiinu.

O Iiin*' do llraall no focli.intci.to. an
¦ue cooitava tu praça ( roinprara letrai
Oa (.«li-Ttnrn (obro l.nndr»*i a "í*$...-0 t.
(obre Nova Tork a 1..-.-...i.

MERCADO LIVRE
A' VISTA

Hont**m, o* ba---*os wlran_.-i.roi ««pe
H-ani ua» wuIntM coml-s6çfi

NA ABERTURA
¦leindo libra d"... 7S$-t*.i 7.1800
i-icmdo dollar de... I8ÍÍ80 I8M0U
Comprando libra d-. T_-t(HÍO 78.300
(Xiinpramlo ilollnr du IfiSÍM liSIOu

roii«;í.o: frouxa.
IIUIIANTK O PIA

tarando libra de... 7M00Ü "lifr.mi
tieind.i dullar .1*.. IBJOOO msti-n
Comprando lllira de. 7.-...:.im l^tft
Compr.in.lo ilollar d» l.'.f*>;ii lijtioo

FoiIcSòi frouxa.
SO riX.IAMBNTO

Bicando libra ile... 71.-1M1 SOjnrin
íi.-nd<> dollar de.. iiI(|ihi 18)160
Sacando fran.o a... •*.*.¦• a jí-Sn
Oimpranilo lll*ra d«. 7-t-OO 7*17«n
Comprando i|.,llar d. IJMQO l-«..-.'i

r.il.jo: lrrt;ular.

TAXAS DE I VBELLAS
a* tlita

;-V-""> a Vl!?tOn
t.jítíu a liljiul')

18100

6J00O

Londraa • • • • •
líoi» Tork. . .
Var. o a (Reiitib .
mark)

Mar co a (Vcrrcch*
ouotfimark) . . .

Vare o a tlUIr-i*
mark)

Franco fram t. . •
Franco mi-uo . * ¦
Tt%a iriftntlao • o •
Mr» - m
Vtltt uri;:**;.'. . ,
Fru-tai. .....
1"*\ a
Zl-itjr ¦ . . . • •
T.ii (Japão) . . .
fflillllnz auatrinen, ,
CorAai* iloTaqálAis •
IN-ud'1»
CorAa <lln:;rauri| i':i.
CorAa auer*. . • •
Belslca (otlro); • •
iti-itua (papel) . •
Feio chllcuo. • • •
florim. ••••«•

Librai. ¦ ¦ ¦ a •
Jloll.r. . . a . .
Trincos . • • . .

CABO

S( 143
S3.ll

r,..'.'u.
IIÜDU
Ml i

OiltHl
•SOM)

si *.-.-.
.".»l lll
l-.ll.Vi
;i5u;i-"..¦.nt
4:2:

11070'.'.171.1

$;•-¦.

t$TT0 a -JilM)
A UU d/>

IStlOO a Tti$|00
15$S._0 a H'.Vi'..i•l a ._!>

etsaa a•AVI a
..Vil.-, a'17.10 a

«Mu a
IIJI-H .1

8Sli.il ,
|..'.|.i

."MHMt .
.."..•..-, .
S718

3S5IÜ
4*l'.n
28873

librai. . . • . . 75Miio a 7PI0OO
jriolliir. ..... 151800 a 108080
Fraticra • ¦ ¦ • • $315 a $..*>!

MERCADO OFFICIAL
O Basco do BiaMI afflioa, bontem.

(•ri a scqnlilelo d* letra» d» aobartora
*a latas atjulnlcsi

A ao «/»
Londres ..... — 501120

J.tmdrca • m
r«n. . . .
Hora lork. ,
Julla . . .
lfollasda. •
Hiwi-ba. .
Forlucal . .
Al.it-i.mba •
¦uliaa . ¦ ,
Sucooi Alrei
J-ootiild-u .
SelSlca . .

I/mdrea . .
Hora Tork

CABO

A* flata
.n$i7c
.:is._

n»:ir,ii
1.V.I.-I
8127ti

fÜ05
91800

_i|i;o.*i
38313

15(110

6(1370
118200

O Banco do Brasil para renda se
tetrcido oUklal uio afiliou tabeliã.

O Banco do Braall cprrou no mercad**-
Urra, tõ para ia pr**prlii cobrabçili *»•
dtulutca taiaii

A M t/t
Loadrea . . .

ll|loodr_». . .
r Nova lork •
. Parla . . .I* Bollanda . .f* Allimunlii. .
ri--.".-.-: . .r Italln . . .f tillua ...
IfB.Iglca. . .
I* But-noa Mtvs.
9 JJuIiUM h ¦. .

nm
7...7IO
1..S7O0

ir.io
f-SilDo
61000
ST12
5S.-.0

swu
-ita i.i
4*710
115050

Boola-B. • Basco ds Braall afflioa
nara a compra da onro fino 1.000 por
1,000 o preco da 17JÍ00 por _rraaraa.

O Banco do llraall comprou ouro lin-
aaa nuanlldailei K(HloUii

G ram ma I»
tfotitem 1.341,3-3
Do dia 1 a M. . , . »..1.M;i,i'.Ia

Att o dia 30. 504 311,010

SERVIÇO AÉREO
ENTRADAS E SAHIDAS

OURO AMOEDADO
O Bases do Braall, adquiri sa BMdn

-balio nieoclooadaa pelo sio poso liiial
noi raloras approilinidoa iicnlnlei:
l.lbra  Ií.-iIiit. I
Imllnr  _,,.*,ç*Hli
Francoa  -t$U.iS

O diiguta di» moedii qn« rarla mui'
lo 1 tomado »is multa conta • .4 os
occailSo da compra podo Mr iTillido
oo nfirldo aiUbilacImrulo bancário.

MERCADO DE MOEDAS

Procedência

Bcl-m .....
1'orto Alecr* > .
i:iirop.i
Sanllugo (Chile)
Bnl«m
Porto Alegra . .
s.-uitt.-iK" (Chile)
Iinlivlii M. Oroaao
Bel.m

Ch.

1
1
.1
4
B

11
T
7
H

MEZ DE OUTt-BH*

AtlBe* 4*1 Ih.

reuilli. .....
KkhiIoi . , * • «
l'eil, urucua.o. . -
l.lma
Franco trancei. * *
Franro aitliio , , .
Km mo belga . . .
(lulilena illnllin.la).
Ktipiu r - (NnriHva) *
Kr-n-r*. (Sl-tCll). t
Krohera (Dinamarca)
Imitar americano . *
Dollar ratiadt-ujo . *
Y**n IJnpiio) . * ,
Marcoii . . . « •
ilarcoi (prata) . .*'orAa 1'ctifco Blora*
qnlaKlillllnc auitrlico. ¦

i.tI tltumanli). * *
ninar I.S.rrlal. , ,
M.U". Ilinlin.lta) .
lltmErla (paoco)* •
Kioir ii'oi..nii) , .
iVvi Mltlano. * .
I'«-ki chileno, , * .
Pu» arcentlno

1*1). . .
l.tl.raa il-erúl . ,
libro tliiílat-rra)

(»s*

T»nd.
1100
|74n

OJSflO
$7 Ml
l-lo.i

357.VI
5.1.-.0

8M00
.'IVIIXI
i.)i»*ii
IIJH.NI

insoii-i
i .*.»:,! io
4|6ll0
.1101.0
11300

tyutn
SIIOO
»l.l.l
12110
IM.li

ati oo
(700isso

4I7ÍO
ammio
791000

Comp
l".'ilO
871"

M«i|.|
8730
»-••-.*¦

ntr..-i'i
|.-.so

símio
3I7IUI
31(100
31400

1..70II
KfiOfl
4j:iim*i-'.,'.n

41000

f.itm
51900

J-iim
l!«l
«350

..tino
.•VIOuno

4M50
,i.',lonii
78}000

CÂMARA SYNDICAL DA
BOLSA DO RIO DE

JANEIRO
8i't«uitro
orrtciat

5111150

Dia 30 dc
r-IIAUAS

(«ofldrõi • • • t •
Taria • . • • t •
Itália —
All.-inanha (Boleta*
nnrki  -_¦

Allriiianba (Balas*
ntirlt)* • . * . hm

til.*ii..inlia iv.rrrck*
nuntamark) . * , 31900

Al|.iiianba itnttrs-
inf-tíiinj.-ini.irk) , —

Pt.rtu.-ol , . . . —
Sulita, ..... —
tlr Iii» a f"iirc> t« _—
llel.lra (papel) , , —
Trbeco Slofaquii, » —
II-"Muutia. • * • •*—
No.» Vork, . . ¦ 118350
Su-vla. . . . . . —
Noruefa. ,«"¦"'» —
M<<t>U r.-lf-.. « n —
IMttainarca * • . • —
ii.i-n.» Atras (_*M
P«P»I1 —

Ilalhuila. . • « —
Yuto ülarla ... —
•tapSo Ijcn) ...
fanadA . * . « •
Tolonia. * • « • •
Ititnianla. • « ¦ ¦
A'ikln.1 . • » • ,
Colômbia. * * * *

UOEDiS
Dia '.'9 dc Set

l.lbra fitcrlina ..
licitar americano
RKtidoi *••••••
Frattco framrcs ..»,*..*•
Vnn arcentlno •••••*,*•
l.lra 
feio uriiiíuayo .........
IVm ilillniQ ...**
Hclcliamark ,,
Ven 
.iiillin-r austríaco ......
1'cnso 

f.lrn
7i|:-o;i

«318.
fti!3

<|3M

4103C

51000

4|050
8709

3J0J3
SJOJO

8533

I3J731

35.-.3.I

417011
SJ100

4MI3

5J00..

itnbro
• •••• ÍÍIMI

lli.VHU
s;:-ii
S.-M7

4«i:'.'.-
.173.".

08300
ttJM
8030

3Í-.0.1
4881)0
..«,«1.1
3J0O0

Telegramma financial
LIWIUII.S. .lo de Selem

0'AXA DB ÜliHCONTOl
Do Ilam-o dn lofitatom*...
Do I-.il*** o da I rança .,
I)o li.in.-i da Ilnlla
Do Biii-.'o da IfeápaDblt... •
Dn Bnuco da Allemanha
Km I.ondrc**. tres •)¦•:.•¦»
lia Nma Vork. trn mesea:

Taia do compra ,
Tina do Tui-i.! ,
CAM DIO:

I-.mli,^ — Solire llruielht i
•*»n.i*>» - Bol.r. l/.nilr». S
Madrid — í..-1-re- L«n.|rei 1
Gooora — hobro faria A

íoo res 
t-lbM — tjobrc l.ondrei:

Ta« do venda, por I..
Taxa dc compra, t->r C

lifOi Bola Aaleile*
I V, _«
8 I|! 8 l|. %
* % t % *• • *
tf. t %

17133 17133 *
lltO». .118*
1)3* llS*

.Ula por r. I9..H .VI T. 39.37 1'
flua por I,. 01.05 ' I,. 91.05
riria por —

tinta -pur *
I.. 15.05

Bae. no. 50
Eic. 110.00

L. 83.OS

Bae. tio.«0
Eac. 110.00

Stock Exchange de Londres

^

i
¦

ti
3
i

I
k:

M-4i

Titulou brasileiros
I.ONIlllllS, "o ile Sclenil.r».
FBDEItARS!

füBdlnjc R ft
Noto TuDlitir. H'lt
Fundi», dt 1031. I„ (40 annel BI..
Conrcriüo, ItlJO, 4 fl  ...
Ilmpr-nimo da 1913, ! ',',

Ui-ADUAnS:
Dlitrlcto federal. I**,
Illo dc Janeiro. 1937, 7%
Babla. 193$. 8 ft
fará. Sft

Titulos diversos
City of SSo Paulo IproT. Freehold (IVf.)
Bank of Loudon A S-miLh America, Ltd.
Braalllan 1'ractloa, Llílil * Toner Co,.

Ltd. 18) 
Brarlllan Uarr.int Acin-y A Tlnanco Co.,

I.td. (II 
Cabl»» tt Wir.-I.*.*.. l.td (ordinária»)....
0.-»an Uoal d Wllion Md
Importai Cbcmlrnl Induitrlei, Lld
Leopoldlna ll.ill.rar Co., l.td 0 >t, f,

Torm. IV|i., |03fl tnotn erotuto)..
Mojd-i. Bank, 1 t.l. ("A" Kliarea)
Hlo do Janeiro iM.r lmp. Co. l.td
«Io Flonr MUI. A OrãllSrUl, Lld
São Paulo KnllM.i.r i;«, l.td
Wc.t.rn Tclrsrspb Co„ l.td, Ití. Deb.

Stonk 

Titulos estraneeiros
Emp. do Oucrra Ilrll.inleo, 3 U ri.

191.'7,47 
O-nioli., 3 i.i -Tr

CIIHVRlIlonn
Ro]» Anterior
8 p.m. * p.m98.10.0 98.10.0
5.1.I1.0 7.1.0.0
lll. 15.0 rts.15.0•--o.ii.o 20.0.0
20.15.0 28.15.0
.13.0.0
22.0.0
13.0.0
9.0.0

45.0.0
0.7.8

22.25

0.1.4 1|3
72.10.0
11.17.1 113
1.17.1 l|3

.".1.0.0
3.0.9
0.18,8
I.I0.il
M. 0.0

1H2.0.0

100.15.0
73.17.11

33.0.0
22.0.0
13.0.0
9.0.0

45.0.0
8.7.8

21.78

0.1.4 1{2
73.0.0
0.17.1 lll
1.17.8

.14.0.0
3..1.H
ti.is.n
1.10.il
63.0.0

102.0.0

100,15.9
73.17.8

RESUMO DO MERCADO DE CAMBIO
EM SANTOS

SAMlIS, .10 de Selrml.ro.
A'a 11 li'Ti . dn nuuli.i

• s dollar • llf.130.
o R.inro do Braall comprará' f libra a 55.170

Câmbios estrangeiros

i
-¦-,

i
3¦

I.O.MiRPS. 80 de Selcniluo,
Abertura:

lONUllLa .i.sora tor» 1 rlau por 8..
uriiura i rlata por 

.* Parla 8 «lata por 

.* Mima i flata por 

.' lierllra 1 rlau por 1.....

.• Ant-atíTfi-i-n 4 vtila nor *..
¦* llerna 1 flata por llruicllm 1 rtsta por 1....arc-Monn i Nominal) ,,...

I.ONIllü.S. .10 .le Selemliro.
Fecliamvnto;

-ÍVNUIlua UNoi-a lorl 1 fliu por *..
Utsora 1 rlna por !,...."* Parla • rlita vor Ltihoa I flitn por I......Berlim 1 fleU por Amatcrdam à Tlata por <••
llerna I rlna por Brniellai 5 rtito por I..Harc-flnna iNomlnall *••••

LONDRES, 30 do Silcnibro.
revbnDifnloi

lOMHtKS isioektiolnio I rlna por I..Oalo I rlita por f*opcnha-rnf a tlata oor {.
KOVA YiilIK. 29 do S.tfubro.
-Tectiauifiiiui

». YllItK 1'U.li.lrel. Hl., por Parla. tel.. por i;.'n..rn. lc),, pnr L.*••**•
¦• Uadrld. r»l„ pot ** Am«i,*rd*im. tsl.. por 11...
f* llerna, tll., por lirm.llun. ral.. oor f....*Berlim. I.I nor U 

KOVA Ynl.K, 30 de Sflroibfo,
ADtrturai

R, -.'uliu nLosdrts, tel,, por 8...
-• Parta, tcl„ por Cciiora, UL, uor li...

• ••
¦ ••a

Uojl
8 1.91.92
l„ 01.05
I*. lll.(10
E.e. 110.18
M. 12.33 1 4
11. 8.93 114
I'. 21..Vi IR
II. 29..T! 12
P. 03.00

f1nja
$ 4.01.91
I.. 91.113
r. ni,58
f;.c 110.18
M. r.'.::3 - 4
II. S.9.". I|4
r. -.-1.31 i[t
1'. 2t.r.:. l|l
P. 95.00

noj»
Kr. 10.40
Rr. 10.90
Er. 23.40

no]»
í 1.93 1!8
i* 3.42,00
c A.38 l|4
Nlo cotado
o 53.29
,* 22.9H 113
r 10,84
C 10.13

Ho)»
S 4.3*1.00
R .1.12 l|2
• B-Za 11*

Aslirtor
8 4.04.83
1.. 91.01
V. 144.82
KM. 110.18
M. 12.32 l|2
l'l. 8.95 I|2

11. 21:54 1|4
O. 29.37 1 2
V. 03.00

Anterior
$ 4.91.82
I.. 91.01
I'. 111.112
Kl.. 110.1*

M. 12.32 .T4
Kl, 8.93 1(3
F. 21.3.1 llí
T. 21154 112
P. U5.00

Anterto»
Kr. 1A.8I)
K» 19.00
Kr. 22.80

Antarlor
8 1.94 314
C 3.41 T|8

c 8.28 1|4
Kio cotade
C .1.1.21

r 22.97
c 18,84
c 40.13

Antarlor
$ 4.93 rt

r 3.42.00
o t.:s iii

Bello Horlzonto .
Hii-Minn Aires . .
Korlaleza ....
1*:. Unldoa • Aer*
pnrto Alegra . .
H-llo Horizonte .

1_. 1'nl.ln-i , , ,

Porlo Alegro , ,
linhla.
Bello Horizonte
Fortaleza . . . ,
Porto Alecr* . ,

Bello Horizonte .
Buenos Alrea . .
Formle-a ....
l_. Unidos • Acre
Porto Alegre . .
I.uropa
Bello Horizonte .
Si.iiiiuKo (Chile)Bel.m
Porto Alegre • .

* •• •• • •r. Unldoa . . •
• ••

Porto Alegre . .
Bnhla
Bollo Horizonte .Fortaleza ....-SaiitlüBO (Chli»)
BollvInlM. Oroi6o
Belím
Porto Alegre . .

Hello Horizonte .
Buenos Aires . .
Fortaleza ....
Europa

K. l.-nlilos e Acra
Porlo Alegre . .
fanllaco (Chile)
Bello Horizonte .

li. I. .ii . . . '. .
Porto Alegro ¦ .

___, Unirlos . . •
**!••

Porlo Alegre . •
Bahia
Bello Horizonte .
Fortaleza ....

(Chile)
Uroiso

SaiUKik*-.
Bollvla|M
Bolem
Porto Alegre . .
Bello Horizonte .
Buenos Aires . .
Fortaleza . . . .
_., l-ulilo- e Acre
Porto Alegre . .
Furnps
Santiago (Chile)
Bello Horizonte .

n.-Kin . . . . ,
Porto Alegre .
rc. Unidos , . ,
* * •• •• *• •• •<
Porto Alegre . .
Bahia . . .. . ,
ticllo Horizonte
Fortaleza . . . .

(Chile)
Groiso

S.intincn
Bollvla|Jl
Belím
Porto Alegra . .
Bello Horizonte .
Buenos Aires , .
Fortaleza . . . .
E. Unidos e Acre
Porte Alegre . ¦
Europa . . . • •

l»•
lo
ni
10
it
li
13

ia

13

13
13
14
11
14
14
13
13

10
10
IH
17
ÍT
17
IN
IN

1*
20
3(1

311
20
31
31

31
31
33
33
33
33
33
34
34
34
3.1
2.1

30
ST
37

3T
37
3N
3N

Cnndnr ••••••
Condor  .
Ciindor-Lnfthansa • .
( onrtnr
('nndnr
Condor  .
(ondor-l.nfIhansa . .
I.nndor ......
Cnndor .......
Panalr .,.,,.,
Panalr .......
Pannlr ......
Pan Amrrlr. Alrnar*
Panalr
Pan Amerlc, Alrrrar*
Panalr ......
Panalr
Panalr ......
Panalr
Pan Amrrlr. Almada
Pan Amerlc. Almada
Panalr ......
Panalr .,.,..
Panalr ......
Panalr ......

ConHor « » • t • • •
Panalr ......
Panalr
Panalr
Pan Amerle. Alrwar*
Panalr
Pan Amcrlc. Alrirar»
Panalr
rnndnr-l.nflhan.a , .
Panalr
Conilnr •«•«•••
fondnr • « « • ¦ •
Pannlr ......
Cnndnr ......
Panalr
Pan Amrrlr. Alrinji
Pan Amcrlc. Almada
Panalr
Panalr 
Panalr ......
Panalr
Innrinr-I.iifllian.a . ¦
Cntidor •••••••
Cnndnr ......
Cnndnr ......
Pannlr .......
Pannlr ......
Pannlr
Pan Amcrlc. Alrnajn
Panalr
Cnndnr-I.uflhan.a . .
Pan Amerlc-, Alrwn*. a
Panalr
Cnndnr • ¦ • • « •
Pannlr .......
Pannlr ......
Panalr ......
Cnndor .*•<•••
Cnndnr 
Pan Amrrlr. Alrwnya
Pan Amcrlc. Alrwn?*»
Pnnalr
Panalr ......
Panalr .......
Panalr
Panalr
Panalr
Cnndnr-I.nllnnnaa • •
Cnndnr ......
Cnndnr 
Cnndnr 
Pnnnlr
Pan Amcrlr. Alrwar*
Panalr
Pan Amcrlc. Airnara
Panalr
Conrinr-I.aflhanaa . .
Condor •••*•••
Pannlr .......
Panalr .......
Pannlr ......
Cnndnr •••to*
Condnr 
Pan Amrrlr. Alrwn;*
Pan Amcrlc. Alrwaja
Pannlr
Panalr
Pannlr
Panalr
Panalr ......
Panalr
Ciindnr-I.utlhanan . .
Cnndor
Cnndor ......
Condor .......
Panalr
Pan Amerlc. Alrwnya
ranair
Pan Amerle. Alrwnya
Pannlr
Cnndor-Lattbanaa . •

Deslln*

Belím
M. (-rossoIBolivIa
Santiago (Chilo)
Porto Alegra
Belím
Santiago (Chile)
Europa
Porto Alegr*
Belím
Fortaleza
Porto Alegra
Hello Horizonte
Belím-E. Unidos

Bahia
Bello Horizonte
Porto Alegro
Fortaleza
Buenos Aires
H-|.'iii-B. Unidos

T Bello Horizonte

11
10
il
li
li
13
13
1.1
II
14

M. CirosaolBollvia
Fortaleza
Porto Alegre
Bollo Horlzonto
llelím-E. Unidos

Bahia
Sanllugo (Chile)
Bello Horizonte
Porto Alegr» .
Belím
Porto Alegre
Fortaleza
Santiago (Chile)
Buenos Aires
Bolím-E. Unidos
Belím-E. Unidos

14

íT
11
IS
17
1»
IO
IO
17

17

1*4
IM
IN
1»
3»
IS
30
31
31

Bello Horizonte
Europa <
Porl» Alegr*
Belím
51. ClrossoIBollvin

Fortaleza
Porto Alegre
Bello Horizonte
Belím-E. Unidos
Santiago (Chile)

Porto Alegr*
Bahia
!.»ll.i Horizonte
Porlo Alegre
Belím
Santiago (Chile)
Fortaleza
Buenoh Aires
Belím-E. Unidos

Bello Horlzonto
Fortaleza
Porlo Alegr*
Europa
Porlo Alegr*
Belím
M. QroiaolBolivI*
Bello Horizonte
Belím-E. Unidos

Bnhla
Santiago (Chile)
Porto Alegr*
Bello Horizonte
Porto Alegro
Fortaleza
Belím
Santiago (Chile)
Buenos Aires
Helím-E. Unidos

• •
» • 38 Bello Horizonte

Fortaleza
Bello Horizonte
Europa
Porlo Alegr*
Belím
M. Clr.880 Bolívia
Bello Horizonte
Belím*E. Unidos

31 Santiago (Chilo

Miírtd, Ul., tjm Amitarden, tal., par fl...Btroa» toL* poff *f***.**#««Braulls*. tal» oor Rirllm. »»!.. mr 11..
PAUIS, 30 d» 8. lembro.
r*cb**MStoi

Parla sINots lor* * tlata pn (......»
faria alUiadm I lista par 
hrl» ailinlls 1 -laia Dor 100 ti

RDI-KOS AIllKS, 30 de Setambr».
rocha nu d to i

UUE.Nlia AIB-8 nor* Unlraa taaa U*
Utrapbtca, por tt

Taia di fMdi»••••• ••••••••••
Tott 4o MHon**_«>a«>***«««*

UONTEVIDtil sobr* Umlra*. laia tal**
Ugrapbla, per t *<_*i

Taia 4o rtada •••••••••••
flMI ém COR-Df*. I8MMM

Me colado
e 3.1.29
c 22.OO 113
c 18.«4
i: 40.13

Ro)»
r. 29.20
r. 144.53
F*. 153.85

r. i«.oo
P. 11.00

d 38.1*
d 39.81

Nin colido
e 13.29

0 22.98 lil
c 10.84
C 40.13

Anterior
r. 29.28
P. 141..18
F. 153.90

Aatitl-t

P. 18.00
P. 18.00

d 88.18
t 89.81

CAFÉ

4.011

Ilio de Janeiro, 30 de «etembro dt
1937.

MoiImenUi do dia 29 dl «lembro;
ESTATÍSTICA

rnlio-o» Baetas
Peli I.-op..líl_a:

no Illo  1.8S0
Dc Mina  2.481

Peli Marítima:
Ilo B. do Kio.... —
Pr .-*» Paulo ... 1.1*9
be Mlnaa 1.141

Cabolacem:
Da Ulnaa —

Rcgnl. riumlomia
(Rln) 800

Becnladnr Ga. Ul*
nu i.oraca .... 817

Regulador Espirita
Santo 190

Tolal

f-lrm o anno !<*.*.i:i-1-j ,
lirmlc 1 do ni»
5fl.Hl 
Pr_--.ft 1 do julbo *,,i
Mídia 
Dcidi 1 d» lulho do anno

paiia-io 
GafA rcllrario do itock dei*

dc 1 do Julho

EMBAKQUES

Marco .... 15J0O0 15JI00 — ?100
Venda»: A.800 uccat.
Mercado, (raio.

1.80T

S.4T8

11.1.14
1.17. .115

5.424
4I4.2-2

4.552

..635

Ruropa
AniTi.a Ao Norte.
Alia
America do Sal. .
Afrlei . . . . •
Cnboticem. • . .

Total . . . .

20.091

899

.1(11
toa

. 31. IM

Mem o anno punido*.
Doido 1 dn mei,,,...,...,
l»i\«*|p ii rto Jiilhi, ....**...
hlrrn o anno r-nnud*-..
Htocli em 2- de «tembro,,
Conmnio do dll 29 ,.
Cafô doido .........••#•••
Cafí para pr-w-md» .....
Cafí d» bonlflcacio 
Kalttencla em 29 dr letcntbra
Idfm o anno tmiido..*»***
Paula (cafía rnnimuo») ....
Ca(«i B, Mina

175
149.059
379.87.1
474,186
6Í2.289

100

88t,789
867.311

18700
31270

Fuorrlonna o mercado rtl»pr-nir-.l dei*
no produeto, li"ii|pin, cm poilcdo calmi,
*•¦« |u-.'iira ds int-reiH** o tnm as cota-
.:•'..> aeriiaando uma iliflrren-.* para nc-
no« de 10U reli.

Aa necotloi «ffretuados au prtmelraa
hora» foram de 110 ia_-i.il • 1 Urdi d»
l.ir.9 dltn*. ao preoo de 161700, por 10
klloa do t.**[- 7,

Cotações
Tor 10 ktlo*

Tt|«i 3 18J700
Tri», 4 lR.'--0¦I.-1». 5 17Ü70II
T.rpo 0 17F-'00
T>l"i 10$7UII'l..|'o 8 l«>2HU

CAFE' A TERMO
CONTRATO 'A'

For to K!'H rofoído
I'. O. onlerior

I usi 0*i l(i?.1.in — 81 (Ki
HI122.1 infO.111 _ 8200
1118033 151928 — 1225
181000 ir.JSOO — J20O
158730 tr.Çtioo _ 8S.10
151000 K.SÓ00 — }250

"il tiecat.

_4 5rr/'_r»
nutuhro .
Novembro
lírrcnitiro
Janeiro .
TV verc Iro.
Uirco . .

VítidMl
Mercado, fraco,
3.» Solas:

Outubro • •
Novembro ,
De »m bro ,
¦laaetro . M
-furi-ilsc.

1(11100
ihjiioii
168000
168180

164275 — 5075
l,-*Í675 — 8176
t.-.f-SOO — 8126
151650 — 8150

8ANTOS, 30 de letembro.
Contrato *R* — IT-

po 6. dure.
Abertura Roje Anterior
Para eotrtga am:

Ontubro 201900 201000
Norembro 19847.1 18)475
Derenibro ..... 108355 19832.1
Janeiro. ..... 19117.1 IÍ8ITÍ
Kererelro ..... 198150 1PS1E0
Mar-u lOinilii I980O0
Abril 1-1976 1S607.1
Maio ...... 1S8973 1S497.1
Junho 19812.1 1 «8117.1

Vendai: hoje, 600 uem; anlerlor.
l.oiio laccaa.

I.iiado do mercado: boje, «ilairl: an-
terlor, calmo.

Bo]s Antenor

208000
198175
198360
19117.1
191110
198100
191100
1911.10
198123

208000
10847.1
198.123
198176
198151)
198000
1-8078
188075
1S89

Imje, ctUTClt an-

anterior,

SANTOS, 30 d» ictembro,
Ooslralo "B" — '_>•

po 8, duro,
fictomenfo
Psrs entrega ira:

Outubro •
Norembro . . . . •
Deiembro . • m * •
Janeiro. •«««-.*
l-Vierelro .....
Marr.-o ......
Abril ......
Maio
Juntm

Kitado d<> mercido;
tiTinf. catmOi

Venda*: lioje» 500 uaai;
l.ooo laccai.

SANTOS, 30 de iclembro.
Contrato "A" — a*/*

pa 4, molle.
Aterturn
Para entreis em:

Outubro . . « •
Novembro * » • •
rierembro ....
.Tanelro. wYmYà-m
Perorelro » . a ¦
Mirço iiiji
Abril ..ata
Maio •¦_,«¦
Junbo . , . » ,

Kilad*! dn mercado: boje. calmo; sn
terlor, cslmo.

Vendaa: boje, 2.500 uccai; anlc
rlor, 8.300 rateai.

Hoji Anterior

2.15500
238100
238176
238100
2.15000
2,18060
2310.10
2'I8U3(>
2.11U2

2.18800
2.15100
238175
2.18100
2380110
2.11050
281060
2.1S".'.0
23802.1

SANTOS, 30 de letembro,
Contrato *A" — _}.

pe 4, molle.
Fieíarnenfo HoJ» Anterior
Para entresa «m:

Outubro  231500 238300
Norembro ..... 2.18100 2.154011
Derembro . . ¦ • . 2,1117.1 2.1517.1
Janeiro. ..... 211100 238100
-'cTrrelro . ¦ . • • 238000 21.000
Varro ..... . 238030 S3SÕ69
Abril ...... -j.iiòfiw''' "2.'i8><5u
Sl.iio ...... 2.11030 238060
Junho 211025 238028

..«•indo do mercado; bojei calmo; an*
terior, rita vol.

Vendai: hoje, 10,000 uccai: anterior.
8.500 lacrai.

SANTOS, S0 de letembro,
Iêkludo do Oicrtado; hoje, cilmn; an*

tf rior, i-alino; nicMtio dll no inno pia*
lado, nl.no.

N. 4, dliposlrcl por 10 klln*: ho.e,
228700; anlerlor, 225700; mcimo dls no
snnu pouaüo, 18}00o.

l-.ntrndaa: buji-, 22.3,10 lacrai: ante*
Hor, 'Jfi.015 (MCctl] mesmo dia no anuo
p.i«tmlo, 18.f),.0 Urrai,

Ilmbarnura: boje, 40,815 iii-caa; an*
terlor, 30.440 M.raa; mcimo dia no «n*
no panado, 51,133 taccai,

Ctlilencla de bontem por embarque:
2.112.442 lacrai: anterior. 2.1.10.918
aaecai; uicimo dll no anno panadu,1.961..130 uccat,
f-l-iu: Baeea,

Para a Europa 7.810Para oa Katadnj Unldoi,,,, 03.742
Para o Ulo da Prata 218

Total.... 71.-3!,

. . 151650 151950 .+. |0íp

O. rifLO. 30 dc aetembro.
Boja Antirlorfn.rsíau

MALA REAL INGLEZA
1'ARA A EUROPA

H. MONARCH
B DB Ol'Tl IIIIO

PAIIA O RIO OA PRATA
ARLANZA
4 UE O! .TIIHO

Para maU InformncArs aokr*
passas:cn* • Irrte»

140VAI, MAU, AlIliXTEl
(llllAMI,) LTD.

Avenida Illo llrniirn. 51-83
Tel. 33-3101

(xxx)

Rm Jundl.ilir, kIi Ea*
Irada Paullita. . .

En K. Paulo, pila Ea-
trada Koroi-aiimt . *

d.cco» doecoa

5.00O 8.000

Tolal.

NOVA TOIIK,

41.000

49.000 28.000

30 d-*** •*• trntbrn.
Hojo Fc-cham-Mi"

Io anteriorAbtrtun*
rotitttUti, ta Uta

C.ifi- para entrosa cm
d-wmbro . . * .

Cnf- para _nlre_a tm
man.-o

Caft para mtrtca tm
maio

(-(•'¦ para «ntnta em
Julbo
Kitado do morrido

VOlt antfrlor, «imiu* oitnvfl,
linde o ferhamento anlerlor. balia de

3 a 0 ponto*.

8.26

6.98

5.86

8.78
boje,

6.33

8.01

6.91

6.15
ipenai cita*

NOVA TOItK, 30 df actrmbrn.
Bojo Fochamra*

(o ontirlorFfhnmrtxto
Contratos do Rio

Caf. pnra entreca to
i|i*f.'-niiir.» .... 6.17

Cafe para entresa tm
ii!'.r*.«* ft.7H

CafO para entrega cm
nmlo . , , , , 3.70

Cnfí para entreca tnt
Julho 8.6.1

Venda.  10.000
Kitado Uo mercailot bojt

interior, a|>-Minii rNtuvrl.
\tt.s*Í9. o f.-.tnrrinto anterior, balia de

lll a "- t |i**Hlni.

HAVItn. .10 de letembro.
Bojo FechamoD"

to interior

6.33

8.01

6.91

6.15
10.0110

accciilíctt

Âbtftvra
Caf*. para cotrrta om

itésónibro .... -'.•¦- \CaM para cntr*sa cm
iinrrn 30J ftCafO para wtreia tu
maio 808 HCaM para entreca em
•••II" 31.1

Vrmtii-i sn.ooo
i;«ffii|n dn mrrrido; linje, cita - ei

terhr. *»tavf|.
Doido o ff.-h**m--«to anterior, balia de

2 1|2 a 3 francoi.

806 i,

811 «,

816 ü
4 2..'.00

an*

IIAVIli:, 30 de letembro,
HoJ» Fecbimrn*

FffcAo»ian/o to anteriori.'.if» para entreca im
deteiiibro .... 296 H 399 "i

Cafí* para estreei tm
marco 303 306 '3

Café para cntreji em
mnlo ,1114 \ 311 «i

Cafr para entrega em
Jull 312 'i 315 <;

Vendai do dia . . . 50.000 42.•'•00
Balado do mereado: hoje, apenai _tltl<

rol: intfríòri oitatrl,
Deat)*» n ferhnmento anterior, balia de

. a " 1 [2 fr.ni"-»

-.OSDBE», .10 de letembro.

Odponfril

Preço do tjpo 4, Superior.
tSantoit, prompto por cm-
bar-iua

Pre..o do tjpo 7, Itlo, prora-
pto por emharqiio 

flo/t

48/—

3»/8

inf.

49/-

39/8

ASSUCAR

26.69S

(RIO)
Ainda hontem, «•nr-intranoi aaie mer*

raiht rniiuileiamento paral;iado e icro
mudlftcacAo noi prrçoi.

Movimento do Mercado
StOCk anterior UOVitlK,vro nn niA

i-i; ki°.'|i:mitim
ínfradaa:

Dc Campu» .,,, ,

Tolil

Oride 1 do mei.,.
Saldai
|lr»itr | d'i me»..
Hluck anual 

Ferbamen-
to nuturlor

3,36

MOVA VOIIK, 39.
Boli

8-ic»ommfo
Anucar para entreca

cm Janeiro, , , , 3.97
Anucir pira intui»

•m mar.;-. .... 3.27
Anucar pira entreca

cm milo .... 7,M
Anucar para entres»

«ni Julbo , , . , 2,32
ülrrffldo, fit-vel.
Deiide o fe>*hninenlo anterior, balia c

alia par.nl da 1 ponto.

NOVA TOIIK, 30 d« «lembro.
Uojl he.-himen-

3,26

3.80

2.S1

iblrlsro
Auucir pira entreca

em janeiro, , . ,
Aaiucir para ntrega

tm marco ....
Aaiucir para intrica

cm maio ....
At-triirar pura entresa

em Jtitliu ....
íilerrado, eitavrl.
licidc o (ofhamento anterior,

rido,

2.26

2.28

2.30

2..12

to snterlor
3.26

2.2»

2.,10

Inaltc*

LONDItES, 30

faclomrnlo
Aaiucir pnra antrega

cm ietemhro. , .
Aaiucar para entreca

cm outnhro. , , ,
Ai.urar para tutregt

cm deiembro * . .
Anucar para entreca

cm marco , . . .
AfMi.-ür para entresa

em maio , . . .

dr irtrmbfo.
Uujo Ffcbnmen*

to anterior
0 .1 ¦',

•IT
«!T ti

B|8 V,

a.6 U

ALGODÃO
(RIO)

Ainda hutitem. M*6 merrndo funecto*
ii"'i front-., mm prontra moderada e aem
tni*liflfii*;.Mi na» roínr» i».

Movimento do Mercado
-fardol

Rtock anterior ll.7;;l
MOVISiKNTO Pu ntA 20

VV. SKTtMUIlO
Bnlrcdoi i

Dc ---auto* ,,,,
'lolll..

l-f-.de l do m*"í..
Baldai 
Ilr.dr I do nu*!..
StDck a. Ii::.l .. . .

61

US

r.'.nn:'
.mi

R.UOO
li.sm

Cotações
TtpoFihtn .efijo

6'rrWil:
Trpo .1 
T.r» 4 

flori m/itltt — ly.
po Srrfóei:

Tri» 3 
T/|.o 6 

Ila Cttrit
Tjpo .1 
Tfl«i I 

riltta curta, lfaila:
Typo íl 
Tjiw 6 

/ i't'i Curto. -.. Vau-
HllOI

Tjpo .1 
Tjpo 6 

ALGODÃO A TERMO
Nüo fimrrlonou.

431IUIII
418.00 S 42fOU0

871000 s 378800

Nominal
Nominal

Nominal

361000 s 3GI0O9

S. PAULO
Aotrtura.

AIc.hI-o parr. intrica
em uiitiiMn. . . ,

AI._-hJ.i-i tiar.i entresa
eii nnvemhro. . ,

Altfiid.m parn entrcj;n
rm detembro, . .

Alcodfio para entreca
-in Janeiro. . . .

Alcodío fiara eotresa
em frverelru. . .

Alp-il.-t para entreca
em marco . . . .

Alcodfio para entreca
em attrll . . . ,

AliMnii.fi para entreja
em maio ....

Alsodlo pnra entrega
em uilli- . . , .
Vril.lii.: I.llllll M*
M**rt4tlo, fí-r ii.

30 de ¦uMettibr».
Compr.

1.18100

481100

1,18700

411.100

411100

41? mm

481200

451600

4 8| 700

461300

418300

4310110

131.00

i -•••••••.

(areoi
4.030

4.030

167.10(1
8.091

167.91.-.
33.631

Cotações

líranen cijital ,.,,
Demeraraa ,
Manato (regular)
Uaicarlobo 

Por «0 klloa
61)000 a 698000
41|000 ¦ 421000

Nominal

ni:> IFK. 30 d» letembro.
ro*|i;..o do mercado: boje, etti.el;

anterior, ektavel.
I'rr',0 por tíO klloa i
Cilns dt 1»: bojt, 868900; anterior.

568800,
1'i-lna da 2>: boje. 631500; interior,

538.10U.
Crjllllll boji. 60$: anlerlor, 808090.
Memorara!: boje, 418000; anterior,

4l?niio.
Terctlra Sorte: boje, 368000; tato*

rlor. 3(18000.
1'reeo por 15 kllõll
Someun«; hoje, I0$nn0 a 10$500; ia*

terlor. ldlnoo a 1ii»800.
Iiruioi Se.*.*...: h..Jr. 71000 a Í1000;

anterior, 7$U00 a 6JO0O,
fTnlrodoi t

DeiUe hotiiem. cm
«arcos dc 60 kl*
loa. .....

I)r.,|e 1.» d» »«•
lembro p. pa*-.a*
do, lactiOl de 60
Illo.
Krpnrfoçdo;

l*ara SltntÒI* . .
Para r"rto« do aul

do Rraoil . . ,
l.ilitcneln, boje, .

rioj. Anlerlor

1.300 ÍO.K.)

41.200 ,12.900
Sarri» dc 60 kllus
1.1.200 —

1.006
71.500

ri*4.

441500

411400

458-1011

15870(1

1516011

4.11500

45100(1

I18300

8. PAI'1.0, .10 d» lelembro.
ficlomrafo Compr.

Alc"-So para entreca
em oulvbroí . . . &3980O

AIc.hMo pira entrega
cm novembro. . . -t.1«.t"0

Alcodío para entreca
cm defmhro. . , lAflOO

Alcod-o para entrega
eni landim. , . . -tA«200

Ab.-o.iJii para entreca
em frvereir  IJÇIOO

Alcodío para entresa
cm marrt. .... -IS930O

AlgoiIJo para mlriga
rm abril .... 44)000

AlgodSo para entrega
rm maln , , , . -I.'.*:.OO

.M_,"'Im. liara entreca
rm iiinii-. .... 4.1)190
VendaiI l.iiun arrobai.
Mercado, eitarel.

RECIFE, .Hl de irlrinbro.
TXado do mercado: boje, eilatcl; au

(•rior, eatavel.
Prrso por 13 klloa i

Primeira Sorte. Ks.
dedoret -•

Primeira Sorli. com-
liradnrei .... 42)000 42)000
Bnlrsdtll

Ue»de hontem em far»
iloi de li.) íllm. 100 600

Uetd» 1.» d» »«t_m-
bro p. p».«ado far*
dot d. im kl|..r. in.non 0.900
Expor.ópio: Firdoi lSOklloi

Pnra porloa da Eu-
ropa ono 200

Caliienel  13.700 15.90U
Abatinirnlo dc conmmo —.

pontoi. Termo amerlcsno, balia d» 1 s
:i ponto*.

I.IVKni-OOI,, 80 d» »>tembro.
HoJ» rtcharaia-

Ftehamtnta to interior
Atn.rkan Fulum, pa-

ii outubro, , , . 4.6T «.74
Aüi-Tb-nn Futurei, pa*

ra Janeiro. , . . 4.11 4.lfl
American Futurei, pa*

ra marco .... 4.86 4.83
Amerlran Future., pa.

ra maio .... 4.98 4.67
Mercado — De caracter normal.
I*'---'|i' o fecbamento anterior, baixa d«

t a 7 pouioi.

NOVA TORK, 28.

fl.-íomenl-
Amerlran Mlddl I o 8Iplanda
Atii-rl' -ni Futurae, pa*

rn outubro, . , ,
Anirrlriin 1'uturta, ps-

r.l ) itiilrn, , , ,
Amerlenn Futurei, pa*rn marco ....
Am- riem Futurei, pa*

ra uni in

UoJ» r-tebami**
ts antarlor

30 de aetembro.
Hojíi Anterior

I.IVr.RPOOL
Abertura

S..„ Paulo l'.iir , ,
1'frnambiii'o Falr , ,
Marelii |'nir ....
linlvi-mal Staudardi
19.15

Amerlran Futures, pa-
ra outubro. . . .

Amerlran Future», pa-
ra Janeiro. , , .

Amerlran Futurea. pa-
n marco ...»

Amerlran Fulurea, ps-
ra m.lo .... 4.96
Mercado! hoje, calmo) anterior.
Iil*p«>nlve1 hrai-lleir-i, bal\a de

4.1-2
4.17
1.17

1.92

4.71

4.11

4.91

l.sr,
4.51
!..'.!

4.02

4.97•alm...
pon81.400 |o». IHfponlrrl amerl.ano, balia dc 4

BOLETIM
de entradas, embarques e existência dc café na

praça do Rio de Janeiro
UH in im: snrmtnno nr ioit

Bf-ÍBADAI

QUAVrilIAIIR ni 8A0CAS
or ao ciuii

Proeedenlca dol Eitsdoi dt

*
&

5 l i í

•*••»••**••••••••*••
R. r. C-ntral do Rrs.tl..............
B, F. C.ntr.1 do Rraill
H, F, f.e-poldina
Iteculador 
E, I'. renir.il do Oraill
R. F. leopoldlna..,
Iliiiuladiir 
Iteculador ,

Somms da, «Btrsdss.

Dc 1 do mrs att o dia 2», • •• M ••

Att lll» dlt*., I«(t(lftt*t-••••••

1.429 - | — 1.439
a.O.Tj — 3.017
1.601 — 1 504_ 347 - ,117
_ 246 216

— í.oinl t .«.io— 1.260, ... 1,200— I — I 101! 101
 I I

1.1291 3.99*.' J.542! 80l| 8.775
11)1
i i 

27.761' 87.633: 46 655! 13.3634 157 515
llll

! ! i
39.187] 71.611! 19.1971 16.07.1| 166.01S

I I I
í

Batilenela anterior — dia 29! 881,763
f.ntraili» de hoje E.J75

890.162

RMUAItQUES:
Ruropa — 0»ii» e Nort».. „ „ „ ,. ., „Amcrlia do Norte

1S1|
1.708

Romma dol tmbarqoas..
l>o I do met ato o dia

AU sau dat*.

• ¦ •¦ •• •• •• «t ••'•• •• at> «t *>• •• ••

i i
I 1,080
|110,030]
151.013

I

I.0S6

Retirado do mercado  ..
l>e 1 <\" mea at** o dia 29»i «, ## ta Ia M „
419 nu dau. • • •• •• •• «fl *)t •» **m •• •¦ ..I

Co_9U3io K.il diário,. .......... m. r. ., 500 500|
I

i,tta

8.90

8.38

8.33

8.30

8.39

8.86

8.11

8.16

8.11

8.41
Marcado — Afrouaou depoli da aber*

tura.
Uoarla o fecbamento anterior, baixa de

S a I*. pont"*,

Ml VA TOIIK, 30 d» letembro.
Bo]t ficbirai»*

iberfura toauterlm
Amerlenn Futurea, pa-

ra outubro, . , . 1.33 8.85
Atnerlt-nu Futurei, pi*ra Janeiro, ... 8.1! 8.33
Aiii'-ri.:.tii Futurei, pa*ra marco . • . . 8.-tfl B.no
Ann rlivin Futurei, pa*

r.' nn.io .... 8.S4 8.39
Mercado — Do caracter normal.
Doado o feohamento anterior, baixa de

.'1 O '. l-nlili,*,.

A BOLSA
rtlDCçlottOU o mercado d# Tltuloa boa-

tom em i-ntiillcAea movimentada* com
niier.il/M--i iteti-nvolYldaa noi dlverao* va-
lori*a rm ovldeucli; llc vela ram-« bem
rol locada *t as apfdlcee da Unido, o me»*
mo ae d«rnlo mm ai aorteavela,

A* tnMtiletpiei permaneceram um pou*
CO IndrelMl, com a» Obrl&*•;•--*a do The»
souro Nacional *¦ do Minas Heraei sen
nltrr.ii.-ilo de tnterejse, a« aeç&ea de ban-
coa r na drmall valorea em evidencia
ficaram pouco trabalbado», como ie te
cm lègiildii

VENDAS

AwtfcrA tln Tní-Io:
Iiniformliadai de 200$, s «V,

bom,. -. a 
llmpreillmo de 1003 di rfli

I ilillllí. 3 18; i-ort. 23. a
IMrer.n» li,ii.„',r. de 1 :OO08

.1 '., n.un. I, .1, 16, 30,
Hl. a 

18O800O

7*78000

lm.i. |-rl.. 2, 
IMtas idem, fi, 
Dlln» Idem. 3. S, 6, 21. 23,

27. n 
Ditas Idem, 4, 50, 100, a
intui core os rouponi cor*

tadoa e ¦•¦'ll.t-l.--i, 8, «...
RenJuxtninenln Kconomlco de

I iiiiiii*. 6 *., port. 1.538 a
Dll» l.lrm, 0. .10. 8», 4.1, a

Obtipaçõu th Ukliút
Th.aouro (1031) de 1:0003

7 *.. port. 5. 3. 
Dlln. muni de 5008. 7 *.

porl.. .120, a 
IUM. (10931 do 1 nino». 7 r;

port. 5. 4.1. a 
1 .ila., (1937) de 1:000$ 6 ?•

|Wrl, 55. 10, 25, ,100. a
ApfHffs V»iiii'i(i.'i do Dis-

trtclr, Fldcrr.lt
Cmprexlmo de 1906 d» 3003

0 ri. nnm. 11. 
Dlln. ile 1017 dr 2003 8 *,

l-tft. 5, 
D., r.l.i 3.2114, de 2003 7 «i

porl. .111, a 
Rmprntlmo dr 1911 d» 200?

.1 ri. porl. HO. 
APOIÍCf$ i:.il<t-lulr»;

Pernniiiluirn de 11111$, 8 »..
pòrt., 6, 1,1, a 

Sio Paulo rie 2UII$, 8 fi,

IM.-.IH l.leiii'.".-). 17. t!
Dlln. ilo I :0iiii$, 8 %. porl.

unlfleacffo, M. a 
Mlm,. Gerar, rie 200$, .1 T..

l-.rt. ilii.-ni, 2, 3, 10. a
Dlln-. S.a i-rlr, 9 ei, port,

00, a 
Dlln» Idem, 8, 6, 20, 20, a
1'ftaa Idem, _-', 
Djtsa Idem. t, I, *.
l'*>ÍÍ*.-> iii* i .'hÍiiÍ, 7 ,'r, |Klll.

lle.rrlo 10.246. 5. 10, 1,
((•«-fira i/d fíanrdst

Commercto, t>»it a 
Ilr.-i.il. lll. 1.10, 

.«(•(•líe* da Companhiao;
Dooftl dc Santoa, nora. 78, a
nane., ii.poib. Lar Brail-

loiro. 150. • ...'
VKNDA8 JDDI0IAR8

Apoitct* tia União i
Unlformliailai de l :00O$000,

i*. *"r, nom. l-'7. 
Dltn. Idein, 10, 12, 65, a
iM-i-T-íi» HintllRea de 1:000$

.1 "*. nnm, 200, 

.treõej He CnninnhlQS *
Scguroí 1'rcvidcnte, 1, a...* 1

782$ono
8078000
80E$000

8008000
S108000

7848000

782$000
7S.1J00U

:025$000

8113000

:OSO$000

9008000

1801000

I56$000

1728800

1888000

«88000

1918500
1838000

«278000

1491000

1808100
181$0I1II
1«ssooo
18«$000

8988000

3003600
35O$000

2888000

2021000

7898000
7003000

7828000

:O33$000

OFFERTAS NA BOLSA

f--.tlt.-l ti t hotll ft tMÍtJ «....076___!

0brl|*S-t> "Io Tbe*
«uiro (1921) 7 ".

Dlln» 119.101. . . .
Ditas 19.12, 7 «,, .
him* Ferroviária* do

bsiuiii;. • t;,, . .
Ium-. (19.17) 1 :0U0|ar.
Dlreraaa KinUiíei de

I :ii(Ki$, nom. 8 íi
rnitorniivndaa dc ra.

I :.(ml. 5 "J. , .
Dlr. KmiiiÕc*. port.

Rmi-reiilmo de 1903,
porl. .'.*",. . . .

UrnjiiKtninento de ra,
I :llill).«, ,-/ ,1 rou.
|-.n«. 5 íi . . ,

l*i.«. iv' 7 COUpOOl .
IHi-i i'/ *.' coupona .
1)1(0 ex/Juros. . ,
IM.o v? -t rou|Nin« .
Dito c/ fi ititipoue *
Minas Geraea de ra.

I iiinoi, 5 % nem.
Dllaa i-.rl
Dllfl* dc 1 :l)0li$ll00,

7 ei, porl. , , ,
IHt.ia Irniilrlal. . .
Dltn» llr 200$, 8 ei,

rwrt. (19111 . , .
Dlm. do 2uii$, 9 ei,
porl

Ohrlz. Mlnelrn, do
I :nnn$, g *",, , ,

RI ,-ile .1008. 8 r; .
I»lt*a de fl C-*. nom,
DU'- de 1:0II0$, .-'l
tfirt

Illo (Popular), 4 f..
Es, i «piriio Santo,

do 1 :U()I)$. H n .
Dlln» de I ilillli» llt;
t. tle 1'êrnnmbiii'o do

lllll*. 5 f„ , , ,
88o Paulo. I 1000$,

I l.lllíle«..,.nl , . .
Dlln. lie 200$, 5 fi,
porl

Muni. ip. £ 20,
iMtnt, nom, .
Dlln. de 1911,

port. , . ,
Dita. de 1906. 6 fi,
port

Ditai nom
Dltn» do 1917, 6 fi,
port

Ditai d» 1931. 5 fi
Dltaa (lotei mludoa)
Dltaa de 1920, port.
UM», derreto 1.63,1

(I.a,oa), 7 fi . .
Dlm» derreto 1.999

(Cait.llo), 7 fi .
Dltaa derreto 1.9.18

(lo-ral, 8 fi. . .
DK.il decrelo 2.098

(l..tra), 8 fi . .
Dita» derreto 3.264

port. 7 fi . . .
Dita» detrito 2.097

(I.atoa). 7 fi . .
Ditai il.. relo 1.916

(Lago*), pnrt. 7çí
Dltaa derreto 1.550

(Ca.Miol. 7 fi. .
liii-ii . ilf»*r*l{> o niu

i ..*.-:.-ii port. 7 rá
Dr-reto 1.022, 2i)u$.

7 ot k
Dlla.de Ilello horl*

/'•nt--, de l.OOOti

Vtnd.

1:024|
Compr,
1:022$
1:0608
1:0IS3

1:063$ —

7818000

8OO$00O

8108000

798$000 —

94(l$000
83n$00O

790$000 785$000

57O$000
OOOfOOO —

098$000
6918000

1198000

1SU1500

418$(KlO
3108000

6068000

14 .$800

I801000

«383000
41O8000

8333000
1O88000

920inor.
non$oi)0

0.13000

9268000

92$500

porl.
6 fi,

Md$(lD0 —
ÕIIOIUIIO 45010000

1561000 —

1561000 —
1301000 —

i6«$oon
170)000

172100O

1738000

lTSfOOl)

169$000

1838100
I431000
1671000
133$500

17180OO

170$000

19.1$000

193$00O

I72$000

1708000

17O$0OO

1708000

166$090

8908000
Dlln. (eaillelll. . 8601000
Dltn. de Itrrlfo 60$

40 '., purt. ... S3$000
Dllns -I" Petropoli*,

llr '-llll.lllllll, 7 f,,
iwrl ' . 180$000

Dltn» ile Porlo Ale*
-re, 3 ij fi . , . 50J00O 4S$000

Illo nranil. rio 8ul
do 1:000J, 8 fi,
l-ort. . . ¦ > , 630$000 —
limitas:

llrn.il 3,138000 3I5$000
l-orlnsurr. rio Hrasll. 1008000 —
Dlln», nom  »5$nori 8.18000
Commercio 2111JO00 2001000
Mcrenutll iln mo do
Janeiro  — 492$')00

Piihccloonrloi Publt*
toi 53J000 53$000'-*»i'.p. *íe leeldoi:

Allinn..*.. 1OO8000
Nova Amerlci ... 282800O
l-roerriM lnduitrlil. 410$000
Pclronolltana, . , UOJOOO —
Amorlca fabril. , 5058090
Brasil Imluilrlil . :I20$000
Manuf. Fluml_.a-e 2561000 _4f$ooo
CcrcoTA.9 * ¦ * * lO-l-QQ

__-_————*—*^—

.__. iMír_^^'^^l 1 ir o ti
còm itiBien **->*ii ^<_s, ntsisi--^-AiMU-t-ncot » \X^^^/i ik>to|___3h

Msn*4_Miõs \^^^**-_____o . V
0________Mflft flVINIlV^ \l J

Papelaria UNIÃO *
o si'*- ^B_kV

U'W)

8. Pedro da Alcan-
tara
Otiip. da Seífuron

Coiiftanva. ....
Comp. ri" Rttwlqi

d a Firro:
Minai _j. Jeronymo

Comp, dívtrsas:
Doca* de Santoi por*tador
Ditas nom
Mereado Munlelpaj ,
Mritr» » lllals** . .
Terraa e Otonlraclio

Itrhtmturrs:
Banro Hrpoth. Lar

Drailtelro. . * ,
Docai de 8antoi . ,
Federal de Kundl*;lo
Manuf. Fluminense ,
Tcfidoa Corcòràtlo* •
Mrrrado Municipal ,
Nora America . • •

8301000

320$000 !50$oon

113$000 106$0')0

254$0O0
2361UU0

252$0O0
2.15$(ltlll•joolollll
1PII.IIIIIII

.'.JUI'0

202$000

21511100

1951000
2008000
2108000
16(1$ llllll
2011801111

1 :i'3(i>

INFORMAÇÕBDIVERSAS
CONCORRÊNCIAS

ANNUNCIADAS
Dll 1 — Commlnlo K.perlal d» Com-

pras da Prefeitura Municipal, para o
fornecimento dua arllgoi constanlci dui
Stiipo» 1, 36 e lt.

Ula 1 — Dlrreiorla de Turlimo t Pro
potanda da Prefeitura Municipal, psra
o fornecimento dt um grupoa electro*
bomha rom motor a X o tintai.

Dia 1! — Directoria de Turlimo o Tro*
paganda da 1'refcltura Municipal, para
ilf-trr.ua obrai noi piTl1ho>* da Franca,
Snit«a a ortugal, no recinto da Feira
de Amcitrai.

Dis 4 — Serrlco d» Obraa do Ulula-
terio da Educaclo t Dando, para o for*
neclmento e colIocai;Xo da ura elevador
no predio onde fum-clona o Rerriço dc
l'l<.-nliiae,ío do Lcllo • Lactlclnlo» a pin-
turaa.

Dia 4 — Commliiio Eiperlil d» Com-
praa da Prefeitura Municipal, para o for*
neclmento doa urtlgoi comtantci dot
crut*oi 25 o 1.

Dia 6 — l.icrlptorlo da Obrat do Ml*
nlatcrlo da Juitlça t Negoclm Interlo»
ttl, para dlreraoi trabalboa no» rarlo*
rloa eleltoracs.

Dia 6 — 8rnl_o do Obras do Mlnli*
terlo di Ediicaclo e Saude, para repi*
roa oa coilnha do üoipltal 81o Fran-
eivo He A*""l»i

Dls 3 — Commlnlo K.perlal d» Com-
praa da Prefeitura Municipal, para o
fornecimento dna arlltoa conitanlea dol
crupoi 19, 26. 23 e 68.

Dia 6 — Cnmmli-lo Kiptdal d» C-m-
prat da Prefeitura Municipal, para o for*
nerlmento dna arllsoi comtantea doa jru*
po» 28, 33.

FALLENCIAS E
CONCORDATAS

A requerimento de Bernardo
Pinto da Silvoitx, credor ria
quantia de 10:9.C$000, foi deoro-
tada, hontem, pelo Jul**. ria 3*
vara cível, a fAllencta do nexo-
oliinte A. D. fcilva, estabel.-ridn
a rua D. Pedro I n. 21. O te.-mn
da faliencia foi fixado ai partirdo dia 20 d» Rb-o&to ultimo, sen-
do .ii.iri_.iilo 1 j,.n*-n de lõ dln»
para a liablliu.flo dos credore*
que £everAo ccuipat-ecer A as-
sembl.a no dia 2, de oiituorr-
próximo e nomeados syniMcos es
credores _:ni--io lgel & Cia.Polycarpo d'Olivelra, credor
d* quantia de 1618500, raquerou,
hontom, no julüo da 6» vara cível
a falloncia do negociante 31s>-
pho Tavares, eslubelocido & ave-
nida Suburbana n. 2.3S9.Tambom, no Júlio da 6» vsr"
eivei, foi r.qu. ridn, hontem, perPolycarpo d'Oltvolrn, credor da
quantia d» 15I$C00, a f.illon**;i
ilo ncBoclant* Antônio Franc'«i!f-
Artorio, eatabolccldo A rua Cuba
n. 67, na Penha.

O negociante Abel Pereira dr.
Cosia, eslaholeddo nesta iira.A.
confessou, hontein, no juizo *lti
3» vara cível, o seu «stado de
Insolvencla.

RECEBEDORIA DO DIS*
TRICTO FEDERAL
COMPAIUÇAO DA BENDA

Resds trrecsdads dt 1
a -0 de letembro de
1937

Idem em 30 de letom*
bro de 1037 

31.181:8718300
3.447:8003100

Totil
Em «suai período dt
1930

33.820:7718800

33.880:293$50l)

mili
2ft:A22$000

Dlffrrenci piraem 19.17 
Renda arrecadada di 3

de Janeiro a 30 deaetembro di 19.17 ., 288.828:032$900
Em atual período di

1938 248.980:9898800

Dlfferença para mil,
«a 1937  18,874:07.18800

MERCADO DE TRIGO
nCENOR AIRE8, 2».

_*»c»amiBfo Ho]* AatirlorPreco por 100 kllot 1
Psrs tstriga tm es-
tubro 14.8B M.84

Pa rs sntrus sm ao*
'tmbro 14.38 14.00

Psrs entrits tm ft*
rertlro lt.80 11.28
Hitado do merrido; boje, firme; aa*terlor, apeoai titavel.

Dliponitil — Tjpo"Barletla', para o
Draill 14,08 14.70

CHii.Ai.O — Preco
por bnibel!

Para entrera em In.
lho ' . 1.0»,11 1.08.37

Para entreis tm ii-
timbro ..... 1,09.38 1.08.87

ALFÂNDEGA
Renda arrendada bon-

tem (papel) 
Rer.da arrecadada de 1

a .10 de «etembro de
1837

Em ejuil período dc
1988

Dlfferença psrs mais
tm 1937 ,

2.781:1311,100

4.1.301:372$«00

44.122:9U$10O

1.181:8r,0$t0(i

CAIXA DE AMORTIZAÇÃO
TRANSFERENCIAS DE APÓLICES
At m'dlai dn coln;õoi daa apollceada Dltlda Publica, fornerldaa pela Ca*

mara S.vmllrat i Cilta d» Araorlltacão,
para effeito d» tranifcrcn-.la, boje, lãoaa actulntea:
Unltorniliidai, mludni  I!50fii00
Dlteriaa Eml»i8ei, mludis ,. —
1'nlformlr-idii d» 1:0i|0$ .... 75P$DOODireraai I.ml»,6ei d» 1:000$,

aomlutlraa . . 444  7Í2100Q•ftiud. u "SoiirU u iiooof '

MARÍTIMAS
TAPORER ESPERADOS

Porto Alejr» "Cte. Alrldlo* J
Mar il.l Plala t rici. "Aterrei!*., I
Nora lork "Ssitirn Princl" t
...-il.il*> "5*nntoa Maru'* ...*.,,.,.*•¦ 1
S.mini •,.. tal:ih ' »**•«•*•• L
Iliirsni Alrea "Aurlsnr* ., 3
Soiiihanipton 'Arlanza'* .*•*• 4
lluenoi Alrei -Cila* 4
ijenora e ooei, "Campana" ...*..*• K
fnlmiln "Km-vi*. Marcirata" «••*•• 'i
lluenni Alrei "Sanioi" ,. .1
Pnrtoi do ml "Carl Boriick* K
lluenni Alrei "lll:hlaiid Monarch", K
Aniilerilam "Chllean Rerfer" H
IVrtoi do norte "Olinda" **• 5
LaemiR *> eaca, "Mlr.niiln" N
Uamhurso o eaci. "Cap Norte*,..,» A
¦turnos Alrea "Alilna" 1
Antonlna "Huirque do Maiedo*.,. fl
ll.li nia -Kei.cnv.k,." 7
Iltirnoi Alrea "Waterland t
lluenm Alrei 'American I.ejlon" ,. T
¦ *'euora o eKf. "Neptunia" ....**•• 7
Porto Ate;ro o esc*. Tc*** ..**¦•• ?
l-.rl-m do llll "IlullA* ,. 7
llelem « eici. "IViin" ...» 4
Nora Tork "Soiittirrn Cron" II
Nora Tor}; "Taubaté" •
llilrnnt Alrea 'Ailíil.tnl* .....n. ¦

TAF0RES A BAIB
Nora Tork . tica. *AUlala* 1Durnoi Alrtt . tici. "Entcrn Frls*
ce" t

Parnah-rba « iici. 'Taiiuy" 1
Nora Orlean-i n nm. "Aracajâ* ••« tl-isuna , tici. "Anna" 1
Antuérpia "Ailrlda" t
leu.ipe • tici, "lulpaia" 1
Iliirno» Alrea • «¦.:¦. "Sintas Maré" 1
Antonlna • e•**¦.¦». "TMinev' ,, 2
Nnlal a tira, "Curllvba" 

_8llelem . (SC*. *Arat»la" a
1'orto Alecr* • eaca, "Jary" ....*• a
ttclent e nws. "Itapasfi*' 3
r.trlfo t escs, *Ctt. Alrldlo" ..... »
Cabedello e tici. "Itatllsi" a
llorro t «Ml. "Aurlcnr" ,1s. Fraoelieo o mci, "Vemu" ..*•«• _•
Porlo Alecre * tica. "Ilaquera*..,. ..
Manloa . «ki, "Alio. Jaregua.»* .. •Huenoa Alrea a eira. "Arlant**..,. I
nnmhurRo e ei*.*.. "Aleyone" ...,,, 4*
8, Francisco a aoa. "l.asuua" â
Lacuna o '¦>.;. "Aip. Niiclmento"., 4
i-1'ftii Ai*-cri* t e»ca. "lampeiro".,.* *%
Buenoi Alrea t eici. "Krninp. Atar*

careta" f|Dllcnoi Alrei t ein. "Campana"... .1
Ruenna Alrei a en*i. "D. Pedro II* 11
Cannarlelraa a cie». "Aripii" ... Sl.ubilie. , .in, "lllcbland Mosarcb* •
Aracaju « eice. "SAo raulo" 5
Polônia t c»ci. "-Santo." 8
Ilu,'ii,,» Alrea t eu». "Cap Norlt* •!
Gcuora . rnr. "Alilna* flR. 1'ranclico , eic». "Tulnja" fl
Porlo Alesre » lies. 'Olinda* ..... flAmitcrdam "ülla" ,,» flPenedo t eici. "Kapura" flItueno» Alre» t cica. "Neptunia*,,. 7
Nora Tork 'American -<cron*.,,„ »
Amitrrdam a tica, "Waterland" ... 7Penedo , «ici. "Miranda" %Huenoa Alre» "Chllean Riefir* .... T.Porlo Alegr» t »ir». "Ctt. Osptlls' 7
Antuerpls "Plonlcr" fAntonlna , ei... 'Buirqut dl Ma.
cedo" ,„ f

Porlo Atecra » tica. "Burj" TRueniit Alrei , eirs. 'Koiclnuko*,, t
Itoclf» , «ca. "IlutIA' ,, A8. Miilbeii» , cica. "Araün" *4Tlelem o oici. "Rodrlcuei Alrei*.,, a
Hiirni.i Aires , ciei. "goutbtr*

Crou" ¦Lacuna , *iei. "Carl Hoípckt'.,,. ¦
Cenota t tici. "Aucuitui" »3 '.',, nom  — i

CAES DO PORTO
Nirloi . pequena! «nbarcac-M itM.rada» no Caea do Torio, bontem, Ia 19horaa da manhfi :
Arma-em 2 — Vapor allemlo *Mo»t«

-Jarmlento" •— Deicarga,
Armaiem 4 — Vspor nteo 'Setbfc

II" — I.»ranJ«lro.
Pateo |i|8 — Vapor nacional *Air««

ruo-a" — Carsi.
Armastm 7 — Vapor nael-nal 'IU.

cshii'" — Curti.
Pai» s;o — rontlo nsclosal 'At*»

8u«r,T" — lieicirca.
Pateo» 8!) -- TonU, aadosal «lf.Inclei" — Carca.
Armar»m 9 — Vapor Incl*» "Balf-*

— Deacartrn.
Patwii I)|I0 — Vspor ytifoi-iTo •__*.buf — Corca.
Pateo 10! 11 — abalai nirlonaM tu.earn-camlo Inflimmarela,
Armaiem 11 — Vapor nacional •St.

ouelra Cjimpoi" — Cabotagem,
Arrnnt-em 13 — Vapor nacional MtMnaiít." — CaMasetn.
Arrnastm 11 — Vspor nidonal *Ar».

ranená" — Cabotifom,
Armaiom 18 — Vapor nacional Tlr*.tln»" — Cabolacem.
Armaiem 17 — Vapor nacional 'An.na" — '.'aliotacrtn.
Proloncamento — Vapor melosa!"I ru-" — C.u»a.
Prolonçimenlo — Vapor pi-r, 'K.Nomlkoi" — Circ».

MOVIMENTO DO PORTO
ENTRADAS DB HONTEM

Di Bel4m • ticalsi, riper nirlurí"Campelro".
p» L«inins • ticsln, rmuet, uri*»aal "Aiplranl» Nascimento",
Di namhurço e ticslu, rnvti sU*.mio "Monte Sarmtcnto*.
Dt Buonoa Aires • nellas, ripe* U-*_l»n "Ilaltac".
De Buenoa Alrea • ticslu, noutt*nirlonal *'D. Pedro II".
D» Antuérpia • eirili», rtpor tilllé•Anibubr".
De Porto Aletrt e tiniu, «apor ia»clonil "Jary".
Di Porto Alecr. . ticalai, .spor ¦%•cional "'i'»t|Uj",
ll» «urnoi Alrea . ticalai, piquHtnacional "Almiranta Jactsuaj.".
lie Stm*kliolmo o eirnlii, rapor KM*."Kromprln«e.ian M»rc«reta".
De Huenoa Alrea , eicalat, paqstNInclei -Weitern Prlnce".
Da ftanioa, Tapiir t-*t.i<-4* «^.t-ij.»

¦A1DAS DB BONTEM
Para Rio (Irandt • ticala,, ripor 1*«In -imifn".
Para Pnrto Alecr» , ncalat, MStwt*naelonal "Pruilento do Moraea*.Parn llanil.nrco « oirala», paquitl n*.elniml "Siqueira Campos".
l-nr.l Sanloi, rapur noruscuei *Bayl»\
1'nra Irnhiiiiba o estilai, rapor aseiabnal "Arnlnü",
Para lluenua Aires • eicalat, pnineMallemío "Monte Karmlcnto*.
Pnra Nova Orleana » cicalaa, rapotnarlmial "Aracaju".
Para Porto Al. _r* • aacalas, Tipo*nsrlnnnl "Plrallny",
Para Nom lnrk « ticalis, paonebnlnde» "Mr.iern Prlnce".
Pnra ll.mli of llnlan-l t er-.ilsi, ,*.

por noriieciira "Sceboll",

SYLVESTRE P. H0TEU
Sltuiçlo incomparavcl a 400 m. denltiiia c a .10 minutos do centro, con»bondei a poria. Apartamento* e Quar.to» com lodo conforto moderno. Coii.nha ri-nieradi. Parque, sarace e amplo»t-rra;oi .obre o mnii hello panorama'-,-," .*. _ffA»' ;R'.tOtOII»_BU fsmilitu

. jU 25-222.1 Ud- G_írirap-i. J17.
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CARTEIRA DO RIO DE JANEIRO
gome to* Frelendenler)

e endtrsHo
Imporlanrln O

•¦iprestlrao
JANDYRA A. DK CARVAUIO BRI*

OIDO
Rua Santa Clara, 00 a/7 

JOSB' BENTO RIBEIRO DANTAS
Rua Fi.-irAo Jaguarlbe, SIO ....SALIN NEDEl.
Rua Copacabans, (IS 

Idem, Idem
Idem, Idem
Idom, Idem
Iriim, Idem
Idem, Idem
Iriam, Idem
Idem, Idem
Idem, Idem

aoinotiíooa
asiwwioeo

••••••••••*•••••••••••¦

*••••••••••••••#•••••>••
••••••••«•••••••*•••••¦
•••••••••••••••••#0099)9

CO.-.''.'GMPÍ,AllôV DB' ACCÒÜl/o COM
4". ALÍNEA -4» 3 DO OKCRE

liniBItAI, K> 34,1103
JOROB DUTRA DE SOUZA OOME3

Rua rirnllnlngs, 13} (.AM.Ú)..
PAULO PARUCKER

Avenida Bpltarlo Pessfta, Is4 ...
JOÃO ROSA PEREIRA D'ALMK.DA

Rua São l,nIs Gonzaga, 0) 
MARIO BARBOSA

Rua Vlseonde do Uruguay, tti
,1X11.) V/0

Mil
MtlMMOM
noioea*4ooo
MiWMfoee

soioooyoco
aoiowitjtinn
MitMMfOOO
MlOOOtIKrO

O ARTIliO
TO

1SI75HJ.S0

-<ll0OO#O0O

ssiooogooa

.............. 10;10ill-f(MO

Kobi» do* 1-releadcalM
a endertea

lasaorlancln do
empréstimo

CLASSIFICADO DB ACCORDO COM O AltTIf.O
4-, AI.I.VKA K- % llll IttrCHlUU DE-

CULTO N* UM*

MARIA TTELKNA DA C. MOURA B
COSTA
Rua Alberto Siqueira, 41 —

(SALDO)  _8i4!M|S30
MANOEL PEREIRA DA SII.VA

Rua Alvarenga Peixoto, SI .... BiMMMOO
FRANCISCO PKHKIRA TORRES

Rua Laranjeiras, 478  aaiimofena
Idem, Idem  aoiooogooo

FRANCISCO PEREIRA TORRES
Rua Laranjeiras, 47S  aoionofuon

Idem, Idem  noiMKiiooo
DR. PAULO AVELLAR FIGUEIRA

DE MELLO
Rua Dr. Belfort Roxo, A  ISiOOOMHM

DR. CÉSAR PIRES DB MELLO
Rua Tonelelros, 100  lOiOOOtnco

DR. JOSB' JOAQUIM DB FRANCA
FILHO
Rua Maria Amnlla, 47  MtaonglMft

Idem, Idem  aoiooofoors

Xamr dos 1'relrndcnlee
• endereço

Impnrlsnela ••
r-aprtanimn

ld«m, Idem ...-»...,...
A.V.VA FERREIRA

Rua Santa Alexandrina, :>. ...
Idem, idem 
REAL ROC. CLUB OTM.VASXICO

PQRTUGUBZ
Rua Rueno*. Aires, 381 .. .....

HBRMINIO MARIA DE NOVAES
Rua Beiijiiniin Constant, 37 ....

Idem, Idem , .......
Idem, Idem 
REAL SOOIBDADE CLUB GTM.NAS*

TICO PORTLGUEZ
Ruu Buenos Alrer, !St ,,

Idem, Idem 
JORGE DUTRA DE SOUZA GOMES

Rua Pirntlninaa, 03 
MANOEL CAMPBELL PENNA

Itun Kamslho Orligíio, SI —
3" and

Idcin, Mi in
MAIICIO.VII.LA PENNA WE1NBER»

GER
Ilua Bulhõ.F de Carvalho, 116 ...

Idem, idem, (P/C)

¦OlOMfOM

soitatfMW
-OitMMfOM

BiaoejfiiM

atiiooofotio

-Oiogs>oea
-tiiiioatoua

BAlOOOfOOU

aoiooofAtM
-«HMWfOO»

sniooofonti
_Al.M*>Ui

total ..ma  1.226:498^900

CARTEIRA DE SÃO PAULO
•Sonic das Prel-itdrutea Importância do

e endereço cmpreatlnio

DR. PEDRO DE SIQUEIRA CAMPO.
Rua Siqueira Campos, 73 ISAL*

DO)  aorfSM
DR. AUItELIANO CARLOS DA FON*

SECA
Rua Mnrtlm Francisco, 3CS .... lOiOOOgOOO

TENNIS CLUB PAULISTA
Rua Gualachos, 1S3  MiMMl|4Mn

Idem, Idem  .Siftunfoor»
PASCHOAL CONZO

Av. Paulista, t.i  S-ioocfon.
TENNIS CLUB PAULISTA

Rua Guutachos, 133  I8i00n«n_o
DRS. GOUNOD e EDSON DE OLI-

VE1RA
Rua Tr-lpfl, 74 b  MittMMOO.

DR. ALCIDES GOMES MIRANÜA
Valllnhoa  30iOMiftMe

Da PEDRO SIQUEIRA CAMPOS
Rua Siqueira Campos, 72  lOtOonaoM

JANDYRA RAMALHO SILVA AN*
DHADB
Ilua D*. Avellns, ll  eoiootiaoo*

GIUSTI FRANCISCO
Av. Itsquera, 70  SOiOOSMOil

TENNIS CLUB PAULISTA
Rua Cualachos, 183  lOiOOOMOORENATA o VERA FLBURT CK AS-
BUMPOAO
Rua Cear.l, 49 — Santos  lRiOonaooo

JOSÉ' O CELESTE FERRÃO
Alam. Campinas 43  MiOOOfODS

ERASMO FLBURT DE ASSUMFÜAO
Rua Marechal Dcodoro, 17, Cantos MhOOOfOOu

ISIDORO DO.VA
Rua Thcodureto Souto, 37  Niooogooti

Idem, Idcra  5-aouaooii
ALCIDES • PEGOT rif.DADE

FLEURY
Rua José elemento, 173  MrimuMMm

MANOEL GONZALEZ RODR1GUE-
Rua Consolação, 3G1  lSiOOOJOu.

RENATA e VERA FLEURY DB AS*
SU.MPCAO

Nome do» Prrlendrnlcs Importância dn
e endereço cmpresllnio

Rua Ceara, 4S — Santos ...... asiOOOgotKi
CEZAH1NO LUCEItA

Rua Calo GracchO, 411 (P'C) .. 14.I1.-.74I

CONTEMPLADO DR ACCOIIDO COM O ARTIGO
4; ALÍNEA .-.'• 3 DO DECRETO FE.

DERAL .V a-UtlS

FRANCISCO PINTO DB ASSIS
Rua General Câmara, 406 —

Santoa — (SALDO)  30i5T4(te0O
COMMANDANTE ELISIARIO FARIA

DE PAIVA
Run Domingos de Moraes. 5b6 ,, MiOMigocti

Idem, Idem  MiOOOfOtMi
DR. LUIZ ANTÔNIO FLEURY DE

ASSUMPOAO
Rua Turlassd. 7 (P/C)  7i4J.|omi

CLASSIFICADOS DE ACCORDO COM O ARTIGO
4% ALÍNEA N" S DO RM I.HIUO DE-

CR ETO *."• 34..0S

MARIANO NEVES LTDA.
Praça da St, 83 (SALDO)  -Ii83_t3„<.

EDGARD WILLIAM SHOFIELD
Lgo. Marques ris Monte Alegre,

4 — Santos  isimwan
J. AUGUSTO CABRAL

Rua Augusta, IS4.  MrOCaltOOti
EDGARD WILLIAM SHOFIELD

Lgo, Marques de Monte Alegre,
4 — Santos  MrMMfMO

JOÃO RAGHIANTE
Rua Condo rio Pinhal, 43 — 81o
Cario  lOrSMfM)

DR. PERSEl' LEITE DE BARROS
Rua Sacramento, 407 — Campinas MiQmmui/

PEDRO PAPPERT
Rus da Mooca. CO ........a... IStOOOfOOO

LEOPOLDO PIO BASTOS
Rua Veiga Filho, 373 ......... zorooosooo

NICOLA SANSONE
Av. Rangel Fostana, 1610 ...... liiooofooa

Nome rios Pretendentes
s riiilerrvo

Impnrlsnela «.«
empréstimo

Iriam, Idem
ROSA FERNANDES RF.TANA

Av, Campos Knllcs, 5 — Santos,.
OCTAVIO AMORIM

Rua Aurora, 8 
CARLOS FERNANDES CARDOSO

Ilua LuUa .Ma i: il co, 22i — Santos
JOÃO BUARQUB DE MACEDO

Av. Rio Branco, 77 — Rio de
Janeiro 

DR LUIZ ANTÔNIO FLEURY DE
ASSUMPCAO
Itua Turlass., 

Idem, Idom
tdem, idem
Idem, idem ,,,,
DAV1D DUARTE LOURO

Run Bittencourt. 1H4 — Santos .
DR. AUHELIANO CARLOS DA FON-

SECA
Itua Martlm Ki .-un Isco, 303 ....

ANTÔNIO CARDOSO DO AMARAL
Rua Homem ria Mello, 21 

EDUARDO MAROHEIUTA
Merendo Central — Rua G. n" :S

PEDRO PAULO VALDR1GHI
Av, Indepsiutenc!., 91, sob, ...

JOÃO COPPEDE
Rus Dr. Carlos Oulmar.ss, 14 ,.ADELAIDE MART1NEZ
Rua Dr. Ciiios liuimsrlss. II,,

ANGELA MARIA AVINA
Rus Oriente, .22

FRANCISCO BAMONTE
Rus Frei Gaspar. 45 

DR. NILO BRESSER DA SILVEIRA
Rua Saturno, 24 

REAL SOC. CLUB ÜYMNA.IICO
PORTUGUEZ
Rus Buenos Alros, 211 — Rio ds

Janeiro — (P/C) 

joiooo-ooo
*Mi«M«ooa

15l(Ms_r*90s-N)

lOtOOOlOOlI

soiooo#»sje

SBiOOOfsM»
asiocwfoco
zsiMiefoen
ssiooofoea

BOKWOMOO

1010004)000

SOlOOOfOOO

XtMWfoeo

toiooogwo

B|«W9IIW

TOTAL HEIS

45 r*

1010001049

Mteoofoti)

4..M»T44

M56:160$000

C. F. Vr. C.
pelo sea patrimônio non! e material,

•— pelo zelo, rigor e pontualidade na observância do sen Regulamento e leis vigentes;
pelas garantias de qne cerca suas operações;
pela segurança que offerece ás economias confiadas á sua guarda — Pôde distribuir, até boje,

Réis 48.706:845^522
Trate de conhecer quanto antes os nossos planos e regimentos para se assegurar das vantagens qne só i C. P. V. P. —

FOR SER A MAIOR ORGANIZAÇÃO DE ECONOMIA COLLECTIVA NO BRASIL
—¦ está em condições de offerecer ás suas economias.

SEGURRnCR 1

Cm.PflROUEoftVARZ_floo(HRfí.O
• BAnCO*POflTUGUÉS DO flfiASIL •

confmncfi

-RIO Df J&nflRO
Rua Cuud.la/.j N U

sao p-oulo
Rua .1 d. Nei.ru.tii- N tt

sanTos
Rua IS ds Na..mil, N 11!

(45'U*

MOTOR
Vtnde.lt um G. Electric -'0 IIP., ta-

mm ido como novo. por não ter preciso.
Kua doa Aicos 2), Fabrica Moinho iie
Oure.. (Q _o8.i:)

MOINHO DE CAFÉ'
Vcnde.ie um Krupp, miifndo 300 ki-

Ifj por hora. optimo c preço bnuto.
Fahrira Moinlio de Üuro. Kits dot Ar»
coi J). (Q *'6...)

COPACABANA
Alujase a opiima casa da ma Cons»

tanle Ramos n. JO. Vér e tratar na
meima dc 1 ái ú borat.

(axs)

TAPETES
Exposição permanente dos ta*
petes e passadeiras Rhcingantz

It. da Alfândega 71
fx.x)

• Geortfe H. Haswell
Oueii.i rriscurar Celso Gomei. Jl, Hl»

Thfophilo Oiluni, suliailo — Uio dc
Janeiro. (Q .'-.50)

SALAS-- MEDICO
Aluga-ee sí\* r^-n direito â »al;i de

-"ipfrj, In/, emprejrndo, tte. Rua AIj
CÍndo Gu4iia!F,tu 15-A ts4' dr. CapÍJ-
trano, <_Q M*M

Operários c operárias
I'mÍMm*H com pratica e m**ta prAttca

fia (abrica ile bolsas. Rua Mljtlltt CóU"
to. 45. "CASA PIZZOT1",

(Q JS8-S)

Imposto Sobre a Renda
Km qualquer ca«o deve procurar um
f»['?ci-.!ii..., dr. Cedro, Ihformiçftei Krj-
tis, rua 7. I40-_<>. s. .1?. tel. 4....ri.'.

(Cl SSiilH)

Machinas de costura
Vr.-.tleni-íe J. lendo I Sinscr com 5

C<veiai, e I Gdieral Electric uorUtil.
tudo de pouco mo. Motivo ursente-. Kua
T'"'iia Nuno .1/ cios. Av. 2? «e-
Hmko» (R 00.4..')

CASAS
Vendemie duas no centro de grande

lermio. Üccaiiâo — E, Dentro. Tel
J9.19.35. (Q .681-')

Apartamento mobilado
-O.K.

Alusa-ie por 6 metei, no jardim do
l.idu todo primeiro andar, amplo, con-
(ortavel, moderno, alesre. Preço li50ü}
- Ver de 3 .1 12 ou » noile. Kua llari-

too J ap. 11 — Phont 27-9827.
(R 0047.)

Apartamento • Flamengo
Traspasisse por motivo de viagem o

¦.parlamento da praia do Flamengo, .'Jl.
Ap. 1. (Q 8»HP)

DEBILIDADE GERAL E
FKAQUEZA SEN1L

SE VITA SENIL
.%' Yi»nitn cm itiiiim ii« rtruiin-
rin* — liiiiiiinrrii» nllcalmlna

iiirdlcn.
(Q 2T79ri)

MESTRE DE OBRA
Concreto ttrm.iuo etc. ícabihii "fO'

:uio coltocècSo nesta ou para o ÍMcrior,
.arla ;. I!. 4SJ. (lt 48.1)

HYPOTHECAS
rjrlicular, rmpresla de 10 a 100 cen-

ic* .o'» preilios. mcioto cm cohitruccftoi
rm qualquer bütrró. Adeanta dínheito.
Itua Uruauayana n0 9á, 3" andar. —
Ttl. 32s9051. Silveira, dal 9 ás 6.

(R 00190)

BRONCKIGIA
TOSSES E BROXCHITES

.Vim phnnnucltia e DroBarlan.
Fabricante :

ADOI.riKi VASCO.NCCLLOS
QUITANDA, :7.

CASA
Tamllia recentemente chegada neita

capital precita de uma caia em Copac>.
nana, mobilada ou nlo, com o niiniuio
ile 4 quailos, de. pielcreneia com gara.
se. por espaço de .1 a 6 metei. Inlor-
magoes ao ir. Cavalcanti 110 Hotel dos
Ettranjeiroi. Tel. .'50919. apartainen-
Io 76. (R 00157)

Sua machina de costura
tem defeito ?

O Mello concerta a domicilio, eolloca
mesas novas, transforma para qualquer
typo. (a: sua machina nova, tel. 48-0.93,

(R 00429)

MOTORES A 0LE0
Terrestres e maritimos
!.'.! II. P. marca Scandia.

.'5 11. P. marca llerm. Stohl.

.10 II. I*. marca Utn.
!£ II. P. n-.arra Pcltr,
10 II. I'. marca Dculr,

iifridus, porem, ^.i-.inftlu o perfeito M«
lado t lunccionaiiiento. Traiar com
liuiihcniic t!f>chcn. li-ia Saecàdura Ca-
tirai ii' I64|66. (It 00468)

APARTAMENTOS
LARGO DO MACHADO

AluganMC optimo?, aparümcntoti por
líttço râodicü. á rua Marqueia de San-
tou n. 5, l.dififio Tatiíoyo. Ver c tra-
tar a qualquer bora com o porteiro,

(Q J9S3D

TAPETES
Coniril.im-ae t lavam-se com a maxl-

ma pcrfelçSo e arte. AcctlU encouiinenda
qualquer tamanho de t.ipetrs, feito a
mão. Unlca olficina de tapeies. Anlal
George, a rua Santo Amaro, 111 —
Td. 43.1148. 10 27491)

145402/

ALUGA-SE - ÜRCA
Cata tio\a c elegante para pequena fa-

i ilia dr tratamento* Tre* t^Ias e tra
iurmilotii'**. dcMitdeticÍ*i — UÜOJOüO

mentacs. Informa lei. 2Í-1593.
tÜ J9.I9)

DE VIENNA
Acabam do cliesar pura Korff
oa mala lindos rhapdoa de
palha para n vei&o, ineicua-
laveis cm prer-n « iiiinlidnile.

KORIF
•a chttpelcii'0 da elegância,
feminina. — Ilua Republica
do Peru. 92.

(45318)

APARTAMENTO
A!'.ica-*»e rframente mobilado, com op<

lima meia rara um casal de alio trata-
mento, casa de família. S. Vergueiro Jl.

(U 27810)

R.C.A.-6V..-450S
1-5 v., 3501000! C. T.., 400»000|

PiloM9.i7, curiai e longas, 700J0OO. —
Visconde de Inbauma u." 99. Telepho-
ne 43-2070, prox. Avenida. (R 00421)

RÁDIOS
Conccrfoi a domicilio. AtyioluU Ba

rantlH. tavi l.radi-r. rr;i»;a (tinto tlllin-

AcidoUrko? URIACIDO
ELIMINA SEM FORÇAR 0 RIM

(nxx)

Habitua a fa.er raplrlns e acertadas aa auat decl.D.i na
vida. Para tonificar rapldn ment» o aeu orcaniamo exija:"CAPIVAROTOr
ll.lpoldr» do Óleo tle Caplrara Ollccro|iliospliatados) —¦ (.Vas

bOas 1'h.irma cl.u i Dro(nrlas).
(42018)

^11

SALÃO ATTILIO
c.iijoliiirciios pnra Sonlioraa Manlcur* «

Podlcure
iiniliitncAii rrrinniiriiti» polo c>|Mrlall«tat
I.AIIHII.I. — A l'rci-(i« Mnrtlcua. — Uno
iln Carioca, 15 • 1* Andnr (Klevador) am cl-
ni.-i Mn l.ailet. Tel. 22-1117.

(Q 5TS77)

7. Tel. 23-5583. (R 0U5i.1l

Consultório Medico
Optimo, no melhor ponto da Avenida '¦ >t tutti*ail.

por _SU|0.10, i rua Ourives, 3» 4" and.
(R OuJóO)

LABORATÓRIO
. Cofnprá-ie machina rio completo ou em

j i'.irtc. paia faiiricaçAo de Dlhthl. Of-
llciu .1 "IMLl.Ul.AS ", na redacçSo des.

llt UIIIUI)

GUARDA MOVEIS
r»f**«eiito» smploit artjados e ••cecoí.

Orçamentos crati». Sec. Central, n:a
Rodrigo Silva n. 28. Tel. 38-0553,

(0 796)

OPTIMA GARAGE
l.m magnífico terreno de esquina, me*

dindo H00 melros, ;0m frcgnciia de II
annoi, á rua biiiueira Campoi, 97. Tra-
lar com D:. Ismael, rua Ourives, 3,
4» audir, (R 00251)

SUL AMERICA CA-
PITALIZAÇÃ0

Compro títulos d-ata Companhia mrs-
mo que as Mcmalldldei eitejarti multo
.tratadas, extraviado* on cem empres-
limoi. Ouvidor 53 — 1* com Araújo
Uma, (Q 2S204)

Apartamento pequeno
Alu-a-lt nm muiic limpo i rut S*u

Salvador, ;;. Traiaj na ;*iaee eom o
ii. Mijriiel, 

(0 :7..'0)

1.300 M2.
PRAIA DO FLAMENGO

Vende.ie com tret frentti per
1.900:000(000

l'i v.is- a autorização. Tratar eom
I: REMENT

Rua Frlir: da Cunha, 63 — Tel. 38-6268
.empie peli manai, até is 10

 IQ 29840)

SÍTIOS EM S.G0NÇAL0
Vendem-ee cinco sítios em conjunto ou

;st|ur.dam;nle, iodos cora grande plan-
iiacâo de laranjeiras dando, lue eleclrica
|e pequena* casas de campo, facilito o
pagamento. TrtLa.ie na CASA BAN»

ICARIA ABELARDO DE LAMARE, á
i.a S. h:r.:o, 10. Tel. 23-4744.

tO IWi).

CARTEIRA
PREY1S0RA DO LAR

CARTA PATBNTI. N, 9 DH 22 D13 .MAIO VK 1M5

A única caixa construetora de economia collectiva que, além de ga-
ranti. todas as vantagens e concessões das demais sociedades con-
generes, antecipa as construcções de casas, com qualquer numero de
quotas pagas, mediante sorteios mensaes dc completa quitação.

Distribuição realizada em 30 de Setembro
de 1937:

Serie A Contrato ri.0 12
Série A Contrato n." 13
Série A Contrato n.9 21
Série B Contrato n.° 19
Série B Contrato n." 125

Parte
Parte
Saldo

—* Parte
Parte

• !.:«.:.in:»i< •tw: st. 'atas

..:.i.i.t.i:.l.m,:>i.:.in

.i.iniTii.n.i.ta.T.i.ui.i

• i.T.i.i.1.: ims nr.» ll

U\*Wit*Í^*l9t*%*l*Í9A

3:890$800
7:781$700
3:600$000
98SSS00

1:971$000

D» accordo rum e, n. 3 do arl. 4* do dccrclo n. 24,603, ficam ri dleposIcKo do» ara. pre.*.»
t.tmlft.ia da. Bírloa "A" p "B" cliiíllflcados na ccnfornilUtidc do hieinio decreto, as reserva»
tcchiii.»íis dolQrmliiudaa pela lol.

SORTEIOS DE BONIFICAÇÕES SEMANAES REALIZA-
DOS EM SETEMBRO

Dia rrcmimlo o............ n.* 1.42S
Dia II Trcnilado n." 0.228
Dia 18 Drcmlndo O..... n.* 3.845
Dia 25 —i Premiado n.* _.S7S

OS PORTADORES Dns COUPONS t:OR-
ItKSPOnENTKS AOS NIMEliOS A' MAR*
OBM Tfi.M DIRBITO A' DISTRIBUIÇÃO DE
70 To DOS DBPOeiTOS CONSTANTES NOS

i:i:i'i-:i:uiO!5 COUPONS.

PLANO PROLETÁRIO
Neste plano de cooperação e capitalização COM ANTECIPA-

ÇAO E QUITAÇÃO por sorteios mensaes pela Loteria Federal, o
CAPITAL NUNCA PRETERE A ANTIGÜIDADE, offerecen-
do-se uma interessante opportunidade para garantir o futuro, garan-
tindo a posse de uma casa mediante uma pequena economia men-
sal. No sorteio do ultimo sabbado de Junho findo, foi premiado

 o n.° 2.878 

Uma casa no valor de 5:000$ooo
Uma casa no valor de lO:ooo$ooo
Uma casa no valor de 20:ooo$ooo
Uma casa no valor de 25:ooo$ooo

RUA DO ROSÁRIO, 109 TELEPHONE 23-0770
(S2ÍS7)

Radio» - Pianos - Refrigeradores •
Motoeyeteíaê - Ricyctetas ,

DOS MELHORES PABRICANTES. VÁLVULAS ETC. -«
Nlo compre sem verificar nossos preços; a vista e a longo prazo. Casa Oifioa

R. URUOUAYANA, 109. '
a omoa.
js__a»ü Wtssrt

AUTOMÓVEL
Limousine Studebaker,

Dictador, 4 portas, côr
preta, estado novo; ven-
de-se, urgente, motivo
viagem. Preço 12:000$.
Trata-se Rua Haddock
Lobo n.° 60, Garage com
sr Vidal.

(Q 27SI7)

ASMA
IlHONQUITF. ASMATICV

PuS ANT1 ASMA'111'i i.S"Descoberta
Japoneza"

O LKUlTIMü TRAZ LM
JAPONEZ

EXIJAM SEMPHL' ESTA
MARCA

NAS 1-'AKMAL'IAS I,
IJUOUAKIAS.

(lt niilijri

FOGÃO JUNKER
Orando exposição.Vendas a prestações.

FOGÕES E AQUECEDORES A GAZ JUNKER
CONCERTOS E REFORMAS.

Trocam-se novos por usados. Tcls.: 22-1749 e 22-1712.
OTTO SCHUBACK & CIA. LTDA.

Rua Republica do Peru 56 (antiga Assembléa)'.

44856}j

KM mW*\

Detective » ALBANO
ncceTia piganfctita depois dc tcrtnt*

; tttdo n trabalho •
| CARIOCA N. 34»

2.« ANDAK —
TEL, _*-* - ?9S7.

(O .9392)

Privilégios e Marcas
ESCRIPTORIO FUNDADO EM I9--

Vér anntincló dj Cia. Tclep, — (P*r«
le «niarrlla, follia 2l6)t Siícnando Ro-
drisins ile Almeida. — Ttl, 21-HUÍ.

(0 27901)

Apólices a Prestações
Nilo dei» CADUCAR o a.u

certMIcR.o, pola compro-o,
pugando o molhor preço.
MARIO CUNHA — R. 7 DE
SETEMBRO N. US, «obrado,
(Elevador). (xxx)

LEBLON
RUA CAMPOS DE

CARVALHO 16
Aluga - s e lindo e

confortável apartamento
térreo decentemente mo-
bilado com telephone e
refrigerador electrico —
(G. E.) mediante con-

Rádios - Apparelhos de illuml-
nação - Bicycletas. A' vista e a
Srazo 

- Concertos em Rádios,
lua do Rosário, 141 — CASA

HOLLANDA -- Tel. 23-0832.
(Q )

(Q 7782.1)

MBOIIMAIIMO
AMORTIZAÇÃO DE SETEMBRO DE 1937

Xn «nrlcln de nmorllmi.rli,, rmllsmln linntrm, na SM. 4»tiim-iitnliln im prrariivn do Dr. 1'Ui-nl tln Inapectorl. d* Sa-
miro» dn :t< l.ln-iini.iTliii.fln. >fl(, l'iiuln, ,l„. portadnrea dr ti-
IiiIhis • da iiuhlliu, fomm aa «.uiilnlc enmhlnagaea aorteadaai
rLANO ANTIGO "A" 1 

"~ 
PLANO NOVO "B"

UMA | YNP) RG 21 KU 8 YR34
KVFj | 0SY IK 15 | MM 201 jjjTjg¦ 7? 12,"Wl,fi i ?VH1 QC~33 j AP 20 | CBTO
SQH 1 NYP UE~T|TírT8Tffir3

""" ' ' _ 
'¦ a_i.ini ¦•..,. , .,,__.. , , „ smsimmm*msm*stÊ*ismÊts*i*ia**mmsMt

iM0it.MAt.'0i:s i; i'iiosi'i:i tosi
l.NSPECTOHI.V GEiRÁJ.

rrni.-n 15 de .Votcmliro, SO — .1- andar — Sala. SOSISOS —
ItlO OE JAMIIRO

PRI)DE1\CIA'
< \ P I T V I I / A C Ã O ji

Companhia .\aclonnl para FnToreoer n Kconoinla S|A,
CAPITAL ni:AI.1X.a.lin, RS, 2,250l000?000

SAO PAULO
(Q29887)

trato.
tn "'mb)

PAPELARIA NUNES
TynoRrapliia. llthoRraphln,

onCt-dcniAcAo e pàutAQfto. —
I.ivro*. em hr.inco o obje-
etos para escriptorio » dc»
sonho. — Quilanrtn, 61 —
lllo — Pliono: 23*5_65.

(xjor)

APARTAMENTOS
ALIGAM-HE DE8DK 118. 400SOOO

OS MAIS LINDOS DO RIO — MORALIDADE, ORDEM
 ASSEIO E DISTINCÇAO 

PALÁCIO BLAIR RtA sào clemente, 109
O mniimo cenforto ~por mtnlinü pRCg

L9 ?~M?x
Dr. Bcogné, 16, Ruc Baliu, Pwii.

BWWtBtNGUE
Ml RHEUMAT.ISMO-GOTA

NEVRALGIAS

Livraria Alves
Livros collcrrlii^s c aculcmlcoa

nUA DO OLVIDOU, 166

GABARDINES
O mator lorttnitolo de capai em c**

Bariiiiiss n.iiioiiats e tsln.ntrirji, |ms-
mo "A Capilal" — nnirit, .i Avenida,
e.rj. Ouvidor, que vende tanto i vlsla
CÒnto ¦¦* cre...(o com tiireito aoi sorteio.»¦:;n.r..c. J« nullaçío is _tbi«o".

(xxx)

j Venda em todas asPharmaclas
(sxxV

mmm gratuitamente Lhf enviar*)
miu Nvfinho"O MEflSAOEirtO 04 OICM»".. Na lua lailura tnconlrarl o

r-.-o SECUnO CEFFiCAí uaia eonsf|u 1 . nEAUiSaçiO
Ci- iDfíJiv -ui *.tü» AC>PlMAÇÔES, mitrniii t*êTpÍfítuiíiT.
l-ipiico cUúmantr -*) lojtP* OtTlrtufirtphflr •nr AMOH, tO
Ufli/,S. JOJiOS. FOpjUNA, EMPRESAS. NEOÇiClOS.
rMPni.OÔ-, «lo-o o.ikIi) st r.lacion. eom aPCUCl-A.
t t.MyMÜIA tm iiii.s si suas mait .u'a!*.'(. . manifti.
UÇÍÍÍ -"Rt-rtiti*. S 500 «ti »>f'I.**'. DOtftti *"'Miíi NILA
msba . Rmton 1211 ¦ BUENOS AinFf,. (P.o Ar{tríi"na'|

CxuiV
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DIRECTOR
M. PADLO FILHO

R«d. e uff. — Ar (lume, freire, SI/»."
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SERÁ ENVIADA HO JE, Á CÂMARA, A MENSAGEM
RELATIVA AO ESTADO DE GUERRA

0 governo solicita a medida para todo o paiz e pelo espaço de noventa dias
DECLARAÇÕES DOS MINISTROS DA JUSTIÇA, DA GUERRA E DA MARINHA

•-, jí

I
*

ri!

O movimento hotitçm, no Ml-
jiistcrio da Justiça, oinlc des-
Ide cedo começaram a aíílnir
politicos, funecionarios gradua-
dos e jornalista:, denotava qual-
(rjHcr coisa de extraordinário,
i O ministro José Carlos dc
[Macedo .Soares havia regressa-
Uo de São Paulo, de automóvel,
fis ii horas da manhã. E logo
Sc dirigiu ao Palácio Guanaba-
ga, onde o esperava o sr. Getu-
|io Vargas. A conferência en-
(tre o presidente e o seu colla»
borador na pasta tia Justiça foi
demorada, tendn este llie trans-
mill ido suas impressões sobre
,fc*So Paulo e os acontecimentos
icm todo o palz nestes ultimos
pias,
| Depois do almoço, o sr. Ma-
icedo Soares recebeu cm confe-
rencia, no seu gabinete, o 8r.
B**iliul(i Muller, clicíc dc poli-
t*ia. Mais tarde, ali esteve Iam-
liem o coronel Pinto Guedes,
commandante da Policia Mill-
|lar, acompanhado do assistente
Ho seu estado-maior. Xo decor-
Ter da tarde apparcccram no ga-"linde vários senadores c depu-'ifados. 

que foram egualmente
recebidos pelo ministro.

| Qua-i ao escurecer, achando-
*sc ainda o gabinete repleto de
jpessoas que desejavam avistar-
íc com o ministro, saiu o sr.
[Macedo Soarc*- acompanhado dc
fccH ajudante dc ordens, afim dc
novamente avistar-se com o pre-
fcidente da Republica.

{ Já passava das 7 i\2 horas da
hoiic quando «. ex. regressou
Uo palácio do Cattete. Na dire-
(ctoria do Interior, onde se pre-"fiaram os decretos da pasta, e
hos gabinetes do consultor júri-
jdico e do consultor geral da Rc-
[publica, no primeiro a tida r do
ledi ficio da rua Senador Dan-'fas, viam-se luzes accesas e os
Sunccionarios a postos,

j Assim que serenou uni pouco
h inovimcnlo no gabinete, os
[jornalistas ali acreditados fize-
iain-sc anminciar ao ministro.

I F.slc os recebeu promptamente
|e pól-os á vontade. A' offcnsi-
•va das perguntas retrucou o
fer. Macedo Soares com visível
Jiom humor, dizendo que nada
Iiavia de alarmante nas medi-
«la< qHC o governo cogitava dc
íôr cin t.rntir.1 no inoüicnto.

E" certo que atravessamos
?mi monicnlo grave, mas confia-
mos no patriotismo dc todos os
çi«c detém uma parcella dc res-
jionsabilidadc nns destinos da
nação, para que não neguem seu
concurso ás autoridades supre-
mas nesta emergência.

Um dos presciiics perguntou
ít cra exacto que o governo ia
pedir á Câmara autorização pa-
ra decretar o estado dc guerra.

Sim. O governo vae effe-
letivamente ía/.cl-o, como medi-
ida dc defesa nacional.

•E. c.Nplicou o que havia sobre
b caso. Ao .suspender o governo
iu csiado dc guerra cm julho ul-
timo, leve o sr. Macedo Soa-
res um entendimento amplo
com os Içadas da Câmara e
<lo Senado, ficando assentado
que o Legislativo não negaria
ao governo a medida dc exce-
pção quando houvesse novanicn*
te necessidade delia.

Mais tarde, já no mez dc
iigosio, volloti-sc a falar dn cs
tado de guerra, tendo mesmo
havido troca dc idéas a respei
io enlre os ministros dc Esta-
«io, na presença do sr. Getulio
iVargas. Nessa occasião, abor-
ilado pcla imprensa, o ministro
iria Justiça declarou que seria o
primeiro a pleitear a medida
desde que surgisse um fado no-
\o que a justificasse.

O facto novo ahi está, c o
lioin senso ims aponta o canii
nho a seguir — acerescenta o
sr. Macedo Soares.

Proseguindo, conta como sur-
•giu aquelle fado. Os ministros
•militares fizeram chegar ás
mãos dn presidente da Republi-
c:1. documentos bastante expres
sivos da actividade comniunisia
entre nós, envolvendo planos dc
subversão da ordem c do regi
men. Essa documentação havia
sido apprchcndida pelo Estado»
Maior do Exercito.

O presidente encaminhou os
papeis ao ministro da Justiça,
que concordou plenamente na
adopção dc immediatas c energi-
cas providencias dc caracter
preventivo, visando a salva
gualda das instituições.

A mensagem solicitando ao
Legislativo o estado dc guerra
eslava sendo redigida no pro-
nrir. «iliilll*l|. ;'l hora Clll OUC OS

jornalistas palestravam com o
ministro. O pedido c por no-
venta dias, abrangendo todo o
território nacional.

E os deputados não crea-
rão obstáculos á concessão da
medida ? perguntou uni repórter.

Não creio, respondeu o
ministro. Trata-se dc unia quês-
tão grave, relacionada com a
própria vida da nacionalidade.
c todos são bastante patriotas
para comprehender o alcance
«Jo que se solicita.

Fala-se, porem, que farão
restrlcções no tocante ás iniiiiu-
iiirladcs parlamentares...

Nao deveriam fazer res*
Iricçõcs, responde o ministro.
A defesa nacional sobrepaira
sobre todas a- prerogalivas dc
natureza politica. A ordem so-

DECLARAÇÕES DO MINISTRO DA GUERRA
Da Agencia Nacional, do Departamento Nacional dc

Propaganda, recebemos a seguinte nota:"Scientlílcado dos rumores que corriam, relativamente
ás finalidades políticas da volta do palz ao "estado dc guer-
ra", pleiteado junto ao chefe da Nação pelos mais altos
órgãos, das classes armadas, ¦» exe, sr. general Eurico
Gaspar Dutra, ministro da Guerra, autorizou-nos perempto-
rlamente a desmentir taes boatos, que, de modo algum, cor-
respondem á disciplina e ao espirito cívico do Exercito e da
Marinha."E' exacto — disse s. ex. — que em reuniões conjun-
tas dos altos representantes militares foram suecessivamen-
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A' esquerda, o general Eurico Dutra, ministro da Guerra; i
direita, o almirante Aristides Gullhem, miinstro da Marinha
te objectlvados os problemas da defesa do Palz e da Socieda-
de, contra a onda subversiva de que tínhamos constantes e
documentadas informações, não só através das autoridades
civis, como dos commandos de diversas Regiões Militares.
Notadamcntc do Norte, o commandante da 7.* Região fazia-
nos constantes appellos, relativamente ao incremento da
propaganda bolchevista. Ji ha dois mezes, em reunião no
Guanabara, cm presença dos ministros da Marinha e da
Justiça e do Chefe de Policia, tive opportunldade de ap-
peitar para o enérgico estado de guerra, que nestas cir-
cumstanclas só poderá servir aos fins vitalissimos da pre-
servação da sociedade brasileira, e dos fundamentos nisto-
ricos e politicos da nacionalidade. Enviámos, é certo, ao
exmo. sr. presidente da Republica uma mensagem ou, an-
tes, uma exposição de motivos, na qual lembrávamos, como
indispensável, a decretação do estado de guerra. Temos
como certo que essa medida só servirá aos fins cogitados,
porquanto no Exercito e na Marinha — e cu falo em nome
do Exercito — não ha laivos de partidarismos filiados a
questões políticas, dos quaes possam decorrer conseqüências
que não as exclusivamente visadas para a defesa da Or-
dem, da Sociedade e da Pátria".

DECLARAÇÕES DO MINISTRO DA MARINHA
Tambem da Agencia Nacional, do Departamento de

Propaganda, recebemos esta outra nota:"Deante da situação delicadíssima cm que se encontra
a Nação, c, dc accordo com o Ministério da Guerra — decla-
rou s. exc, o sr. Almirante Aristides Gullhem —- procurámos
estudar o melhor meio de evitar qualquer perturbação da
ordem, provocada por elementos communlstas.

Com este objectlvo, ouvidos por minha parte os chefes
da Marinha, expressámos a s, exc. o sr. presidente da Rc-
publica o nosso ponto de vista, julgando necessário o "cs-
tado de guerra", com o fim de evitar qualquer attentado á
família brasileira. Isto, porém nada tem a ver com a po-
litica. O que as classes armadas desejam é a tranquillidade,
para que a vida nacional corra normalmente".

ciai periclitante é motivo para
que os bons brasileiros elevem
os corações e collaborcm since-
ramente na obra de defesa que
incumbe aos governantes. Eis
porque acredito que nâo haverá
restrlcções,

—- E a campanha eleitoral,
agora nas vésperas do grande
pleito, não será prejudicada ?
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— Absolutamente, retruca o
sr. Macedo Soares. A campa-
ü!í,'í. *ií.río--ícri. a£Ífficl3'J(i. O cs
lado dc guerra sendo votado
amanhã pelo prazo dc noventa
dias, terminará fatalmente an-
les dc 3 dc janeiro. E, mesmo
que ultrapasse essa data, todos
sabemos que as eleições se pro-
cessam da mesma maneira, pois
a Constituição determina que
aquella medida seja suspensa
na véspera do pleito,

Era tudo o que o ministro li-
nha a declarar. O gabinete dahi
a pouco começava a se esvasiar.
Na sala contígua ouvia-se o ba-
ter tia machina dc escrever, da-
clylographando a mensagem
com a exposição dc motivos que
liojc mesmo vae ser enviada á
Câmara.

Ao que nos asseguram, dc-
cretada a medida, será estabele-
cida immediatamente a censur-.

& imprensa, ás agencias tclc-
graphicas e ás estações dc ra-
dio-diffusáo.

Uma sessão secreta realiza-
da pela Câmara

A Câmara dos Deputados rc-
alizou hontem unia sessão se-
crela, que durou pnr assim di-
zer, lodo o dia.

Foi o bastante para que cor-
lessem ns boatos mais contra-
iliiitnrios, ou mesmo absurdos,
chegando a conjcctttrar-se que
ali se debatia o estado dc guer-
ra. E talvez isso in fluísse para
uma decisão final na sessão,
mandando dar publicidade ao
projecto que íõra objecto da vo
tação da Câmara: um credito
para a Marinha dc Guerra.

Entretanto, nos meios da
Maioria dominava a confiança
na acção do governo. Entre os
elementos da maioria que apoi-
am o sr, José Américo, sentia-
se a resolução firme dc presli-
giar. o governo, para a nianu-
tenção da ordem. Assim se ad-
mittia que a Câmara não teria
duvida em votar o estado dc
guerra, que se acreditava justi-
ficado por sérios motivos apre-
sentados pelas autoridades mi-
iitares.

Os elementos armandistas cs-
tiveram esqui vos. Entretanto.
hotou-se que, alimente, ao P.
C, ia caber uma missão ao sr,
Horacio Lafer, que deve cm-
barcar hoje para São Paulo.

A repercussão da noiicia na
Câmara c no Senado

Teve grande repercussão, lia
Câmara c no Senado, a noticia
da remessa, hoje, ao l.cgislali
vo. da mensagem do governo
solicitando a decretação do cs-
lado de guerra por go dias.

As opiniões variavam, notada
mente na Câmara, umas aclian-
do que a medida dc excepção

UM GOLPE INES-
PERADO
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se impunha deante do recrudes
cimento da propaganda extre-
mista, outras considerando pre-
inatura qualquer manifestação
antes de serem conhecidos os
termos da mensagem, e ainda
outras desde logo contra, foi'
sem quaes fossem as razões do
governo.

Estas ultimas eram em menor,
sensivelmente menor numero.

De modo geral, tratava-se de
opiniões esparsas.

Mais tarde o assumpto já ia
amadurecendo, e as manifesta
ções mudavam de tom. E' que
os leaders haviam entrado cm
acção, "accertando os relo
gios..."

A bancada haitiana foi a pri.
meira a reunir-se para ouvir a
exposição do seu leader, sr.
Arthur Neiva, sobre a situação.
Logo se soube que, na fôrma
do costume, conhecida como é a
disciplina partidária da "bõa
terra", todos os seus represen-
tantes estavam ao lado das ins-
tituições, manifestando-se dc
accordo com o pensamento do
leader, pela concessão da me
dida.

Quanto ao Senado, o ambien-
te cra mais sereno, como con-
vem a uma casa que representa
os Estados, e onde a politica sú
se faz cm sentido elevado.

Bem poucos serão os votos
que a medida deixará dc ter na-
quelle ramo do Legislativo.
Talvez o sr. Chermont e o sr.
Jones Rocha ou ainda o sr.
Jeronymo Monteiro. Só isso.

O sr. José Américo teve pre-
vio conhecimento da

situação
Como se sabe, de bôa fonte,

ante-hontem o chefe do gover-
no fez chegar ao conhecimento
do sr. Josc Américo uma expo
sição da situação que se vinha
creando. E teria o. candidato
nacional manifestado sua soli-
dariedade nas attittides firmes
c severas do governo, para as
segurar a ordem publica.
Reunem-se a» altas autorl-

dades da Guerra » da
Marinha

Em reunião que se realizou
auic-houtcm, á noite, e a que
compareceram os generaes Eu»
rico Dutra e Góes Monteiro e o
almi rante Aristides Gtiilhem «*
Américo dos Reis, soffreram
exame vários problemas muita-
res, inclusive os que foram hon
tem tratados em sessão secreta
pcla ConunissSo de Finanças
da Câmara dos Deputados.

O major Alcides Etehgocn,
que chegou ante-hontem, do
Rio Grande e regressou á
tarde, entregou ao ministro da
Guerra uni relatório da situa*
ção ali, que foi lido na reunião.

Reunem-se, novamente, as
autoridades da Guerra

O general Enrico Dutra, mi*
nistro da Guerra, que vem tra-
çando com os seus compauhci-
ros dc armas e o concurso dc
outras autoridades como sejam:
os ministros da Marinha, da
Justiça, do Trabalho e o chefe
dc Policia, as directrizes para a
acção pratica contra o extre
mismo, realizou hontem, á tar
de, mais uma reunião secreta,
em sen gabinete.

As pessoas presentes
á reunião

Tomaram parte nessa coníe-
rencia o dr. Rarros Barreto,
presidente do Tribunal de Sc-
gurança Nacional, e os gene
raes Góes Monteiro, chefe do
listado Maior do Exercito, Cas
iro Junior, director do Material
Uellico c cx-presidente do in
querito policial militar que apu-
rou o gráo dc responsabilidade
dos officiaes c praças envolvi-
dos na rebcllião do extindo 3"
Regimento e du Escola dc Avia-
ção, cm 1935, Magoei Rabello,
director dc Engenharia c Coe-
lho ÍVctto, director da Aviação
Militar.

Comquanto seja sabido o mo-
tivo dessa reunião a portas fe-
chadas, nenhuma nota foi dada
á imprensa para conhecimento
da nação.

O general Daitro Filho não
virá mais ao Rio

Após esta reunião, foi expe-
dido um radio ao general Dal-
Iro Filho, commandante da 3'
Uegião, cm Porto Alegre, que
hnvià sido chs.nsdO"- 2. esta CB"
pitai, dando-lhe novas instrti-
cções c informand<>o que uão
se tornava mais necessária a
sua vinda a esta capital.

Esteve reunido o Almlran-.
tado para apreciar

a situação
O Conselho do Almirantado

se reuniu homem, extraordina
riamente, depois de ter havido
tuna reunião dos almirantes no
gabinete do ministro da Mari-
nha, a convite daquelle titular.
À conferência entre o ministro
da Marinha e os almirantes, se-
gundo apurou a reportagem
versou sobre assumptos de or-
dem social, tratando-se tambem
dc medidas de manutenção da
ordem, caso haja tuna tcntatjvj»

O JOGO DE FOOTBALL
DE HONTEM, À NOITE

COM DIFFICULDADE O FLAMENGO DERROTOU
O BI-CAMPEÃO GAÚCHO

Deixou péssima Iniprepsão no
espirito publico, toli todos ns oa-
pecto. technlcos, a partida de
football travada lionteni, A noite,
no stadlum da, Laranjeiras, cn-
tre o Club de nogntns il» Flnmon-
ko e o Internacional, do Porto
Alegre.

Se arrependimento matasse, é
possível que não existisse hoje
um unlco espectador dos mil que
ali estiveram, porque nem ó fa»
cto dot rubro-negros terem ven-
cido por 2x1 lhes deu a menor
tatlsfaçao.

Este Jogo, que encerrou a tem»
porada dos eampcSct sulinos nei-
ta capital, decorreu qunsl todo sob
o domínio rln um team quo Joga-va mnl.

Por ett. ponto, é ftcll calcular
como se'portou sen adversai-lo.

O Flamengo venceu, mas q-ual-
quer outro team poderia sair ven-
cedor desse encontro que não va-
le o espaço do umn chronica.

Como demonstração dn psycho-
logla, foi opllmo I

Os qiiinlros foram estes:
FLAMENGO: — Tallnitiis — C.

Alves e Xatal — Caldeira, V11III-
do í!) c A, Lopez — Rft, Cosso,
Lconldiis. Kngel e Carlinhos.

INTERNACIONAL: — Penha— Artlgnn o Riundn — ZCr*. Bran-
(lão e Levy — Negrito, salvador,
Sylvio. Miguel c Cattllltot.

Desdo o Inicio, o Flamengo
pntfoii-te no campo rubro «1 do-
minou por completo o «eu adver-
parlo, qua raramente conseguiu
romper o cerco c tliootnr fora, no
outro campo.

Mns os forwards locaes não ti-
nham segurança nos arremates,

quando a bola nüo encontrava
uma barreira pcla front*.

E .*! pavlida decorreu tem o me»
nor attractlvo, fraca, apezar dos
esforços dos rubro-negrot em
abrir o tcore.

Os ganchos, em duas IncursSes,
deram violentos slioots na balisa.
mas not ultimo* tegundot, a um
centro rasteiros de Carlinhos, Leo-
nldat escorou a bola a um metro
da linha t fet o primeiro oonl do
Flamengo, assim terminando o 1.*
tempo,

No reinicio, Vllla tubillti.-lu C.
Alves, Engel foi o eixo do team,
com Vnllldo no centro da linha
atncnnte e Leonidas na mela es-
qtierda.

Voltou o Flamengo ao domínio.
Artlga. "calçou" Leonidas, . o

Juiz marcou o pesalty, para Cosso
convcrt'el-o no segundo 000/ ru-
bro-negro.

Entrou Nobre por Miguel, e
Barbosa no logar d. Leonidas.
Caldeira foi para o ataque. Ot
ganchos melhoraram ligeiramente,
mus o Flamengo voltou a doml-
uni*, embora com uma aetuação
abaixo da critica.

O Internacional perdeu a me-
lhor occasião dc fazer goal, numa
encapada dn Castllhos.

Mns pouco ilcpol.1. num comer
de Villa. Brandão emendou « a
bola foi As redes locaes, no unlco
iinnl dos ganchos,

Mnls ires minutos, terminava o
encontro.

A remia desse Inleresladoal foi
optima: — 5:9441400 !'..'.."',
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como vinha sendo propalada, dc
algum movimento dc caracter
extremista.

A reunião no gabinete do mi-
nistro da Marinha realizou-se
iis 11 horas, nella tomando par-
le, alem do minisiro II. Aristi-
des Guilhcm, os almirantes
Américo Ferraz e Castro, di-
redor da Escola dc Guerra Xa-
vai; Carlos Augusto Gastou
l.avignc, conuiiandantc cm che-
fe da esquadra; Alvaro Rodri-
gacs de Vasconcellos, director
do ressoai da Armada; José
Machado dc Castro c Silva, di-
redor do Ensino Naval; Dario
Paes I.cme de Castro, director
da Marinha Mercante « presi-
«tente do Tribunal Marítimo
Administrativo; Américo Viei-
ra de Mello, director da Escola
Naval; Mario dc Oliveira Sam-
paio, director do Arsenal dc
.Marinha do Rio dc Janeiro;
João Francisco dc Azevedo Mi-
lane-, representante da Marinha
junto ao Ministério das Rela-
ções Exteriores e Raymundo
Mello Braga de Mendonça,
lomniandaiitc da divisão dc cru-
nador es, A conferência termi-
nou ás 11,15.

Sete mil cartazes distribui-
dos pelos navios

O Ministério da Marinha rc-
cebeu hontem sele mil exem-
plarcs dc cartazes do Departa-
mento Nacional dc Propaganda,
impressos por aquelle departa-
mento, pregando o respeito pc-
lo regimen constituído, cartazes
esses que serão afixados cm to-
dos os logares próprios dos na-
vios. dos departamentos e cs-
labclccinicntos da Marinha.

A commlssão de repressão
ao extremismo

Esteve reunida limitem, uo
gabinete do miiiiMrji da Justiça,
a commissão encarregada dc
elaborar as bases da campanha
dc repressão ao Coiniiiuiiismo.

A reunião foi reservada, nella
tomando parle os seguintes ele-
mentos: general Leitão dc Car»
valho, almirante Alvaro tle Vas-
concellos, dr. Luiz José Duarte,
coiimiaudantc Alvaro Alberto,
major Edmundo Macedo Soares
c Silva, capitão Severino Som-
lira, commandante Dodsworth
Martins e cônsul Odrltc dc Car-
valho e Souza.

Figurava entre os nssiiniplos
apresentados na reunião a cx-
posição do Eslado-Maior do
Exercito relativa aos planos dc
subversão da ordem, dc que co-
gitam os communistas,

O commandante da 3.* Re.
glão conferência com o

sr. Flores da Cunha
Porlo 'Alegre, 

30 (Do corres-
pondcnlc) — O general Daitro
Filho, commandante da 3" Rc-
gião Militar, esteve lionteni no
palácio do governo, onde se
avistou com o governador do
Estado.

iii-niSi* fl*» i*i»:nl,i"| fitto ft»ri*nil........... .... r..i.uj ijuc -.-.—.
essa . conferência, conseguimos
saber cm circulos autorizados,
que o commandante da região
expoz ao governador as medidas
adoptadas pelo governo federal
a respeito do combate aos cx-
tremismos da direita c da cs-
qtierda.

Diversas providencias deve-
rão ser postas cm pratica bar-
monicamente pelo commando da
,*;¦ Região c pelo governo dn Es-
tado, no sentido de que seja
mantida a ordem, suffocando-sc
qualquer actividade subversiva.

MACHINAS* SINGER
i:s'i*tiiii in-: mi vas
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NA UNIVERSIDADE DO
DISTRICTO FEDERAL

O inicio de uma série de
conferências de seus pro-

fessores francezes
Tendo contratado na» Unlversl-

ilude de Sorhonnc, Bordeaux, Cler
monto Fcrrand, nas Faculdades
do Direito de Caen e líouen, ot
mais expressivos vultos da Intel-
lectiinllilado franceza, pam em
parte, intnirrarein seu magl»te-
rio, a Universidade do Dlstricto
Federal, vne Iniciar, amanhã, com
oa mesmos, As 9 horat, na Esco»
la Nacional de Bella» Artes, uma
aírlo de confcreiicln» que promctto
aer dns mnls brilhantes.

A primeira dessa» palestrai a
cargo do professor Cicorges Millar»
det, versará sobre o tema: "L«
írancnln pariu dan» let dlfferen-
tes clnsses soclnle» ao XVII ale*
ceie d'nprís le Theatre Moliíre.

O professor Deorge» Mlllardet i
figura (Instncnda na» letra» fran-
cczns. Lentn de Phllosophia Ho»
mina na Faculdade de Letras da
Unlvertldndó de Pnrl», dedicou»
tu desde 1802 no estudo dat ll'e»
mtunis e das línguas, nco-liitlnas,
lincharei cm Sclencias e Letras"licencie cs lettre»" "atrege" ue
Gramática, confercnclsta na Fa-
cllldndo do Letras da Universidade
do Borileaux, professor do línguas
o lltoratiirai romanas da Unlver*
sitlnde de Mmitpellicr, "docteur cs
lettres", confcrenclatÁ delegado de
varias iiixtituivoet franceza. tm
Turim, inoronca, Roma, Lisboa,
Forto, BruJtolnt, Madrld, Bucnreat,
o professor Ucorge» Mlllardet, va-
le como uma nlfiimacào ao exilo
da serio de conferências.

A» demais, confiadas a outros
nomes l»o Illustres como o primei»
ro, o dns qune» opportunnmente,
falaremos, servirão somente para
inals re.*-ii ll.ir o valor da Inlclati-
vn da Universidade do Dlstricto
Federal.

São ella» as seguintes: 2*. Con-
forencla — Method» et aspectt de
1'hlstolrc litlemlro cn France.
Mr. Albert Cherel, professor do
Literatura Franceza — terça-felrn,
ii dc outubro, As 21 horat. :i* Con-
ferencla — Cieographle I-Itimiilne— Determinismo ou liberte? Mr.
Phllllpo Arbos, professor de Geo-
grafia Humana — quarta-feira,1*1 dc outubro. As 21 horas. I" Con-
ffircncla — Quantl 1'hlatolre de
rantlqultf s'cst-cllc termine? Mr.
Kiigenlo Albcrllnl, professor dc
Historia da Civilização Romana —
terça-feira, 19 de outubro, At 21
horas. 5» Conferência — L'ave-
"Ir du Capitalismo. *•*-. Gatton
I.<*(liie, professor dc Economia Po*
llilrn e Illstnila dns Doutrinas
Economlcnt — terça-feira, 26 dc
Outubro, As 21 horas.

t •*¦.«-»» m

PENHORES DE CAUTELAS
Di Caiu Econômica

e machinas Singer
RUA LUIZ DE CAMÕES, 42
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Violento incêndio na rua 13 de Maio
COMPLETAMENTE DESTRUÍDA A SAPATARIA GUANABARA

E AS INSTALLAÇÕES DA RADIAL FILM
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Um flagrante colhido durante o sinistro

Havia umn cnsa de calçados A
rua ia de .Maio, 11 » 46. A sai*
pawria Guanabara, da firma Be-
nha, Leiim», * cia,, funccioiiftva
num dos velhus prédios que cont*
tltuem todo o r-iuirtolrftn que vae
desde os fundos do Theatro Mu*
niclpal A rua Almirante Barroso.

A RADIAL FILM
O predio cuja loja era oecupa-

da pcla sapatarla t de tres pa*vlmenlos. O sagundo e o terceiro
eram oecupados pela Rmllnl Fllm,
distribuidora ile pt-lliciilns clne-
inalograpliicna,

Foi no primeiro andar do velho
predio, portnnto em dependências
da Radial Fllm, que o fogo teve
origem, Aullll, pelo menos, se
manifestam os q«o primeiro
observaram os Indícios do logo,
chamando, logo, os Bombeiros.

OS VIZINHOS DA CASA IN»
CEND1ADA

Nn 42 da rua I" de Mnlo ha
uma cnsa do Ires pavimento»,actunlmrnte, em pinturas e,
assim,, detoecupada.

Esso prcdlo, alím de prejuízos
causados pela água, teve o ma-
delrnmcnlo da cobertura nttingl-
do pela Hcliiiuinuii. Os Bombo|.
ros, nlncando, logo, com energia,
puderam evitar que o fogo, porInteiro, o dominasse.

No predio n. 48 estA Installada
a Colchoarla Urnsil, da firma J.
Pereira, Ciirviillio e Cin. O» es-
trago» snffridos pcla colrhoaria
foram considerável^, menos pelo
fogo do que pelos trabalhos de
extineção.

A ACÇAO DA POLICLV
O commissarlo Gefferson, acom*

panbado dot detectlvet Pcrlcle» •
Rai-ltosa, teve .«ciência do Incen-
dlo logo que a fumaça, pela» Ja-
uelln» e portas, denunciou o ti-
nlstro. Dlrlgliulo-ae ao local,
aquella autoridade tomou, com
presteza, a» medidas necessária»,
solicitando ainda, o compareci-
mento de peritos, interdictando
n» casas vlslnhas,

OS BOMBEIROS EM LUTA
Ot Bombelrot levaram dois

soccorroí to predio sinistrado.
Os sorvlçoi estiveram sob o com-
in.iinl.i ilu tenente-coronel Emilio
Dia-, Vieira, auxiliado pelo capl-
tão Forni e pelot tenentet Carlos
e Lima,

A ahnnrJancla dágua facilitou »
tarefa dos valentct toldados qus
se houveram, no combate At
eliaininas, com a bravura ha»
bitual.

OS SEGUROS
O predio incendiado está tegu-

rado em varias companhias,
Ignorando-se, entretanto, att, A
utllma hora, em nue total. O»
nocIos dn firma, srs. Heitor Le-
mos • Manoel Lourenço Penha
foram detidos, para esclarecimcn-
tos, pela policia.

Outras pesoaa foram, por egual,
levados A delegacia, tob razüo
Idêntica, sfio, na maioria, aoclos
uu -proprietários dn» rasna vlzl-
nha.; a sapata ria Incendiada.

OS PREJUÍZOS
O sr. Heitor Lemos declarou

que havia 300 contot de merca»
doria em sua rasa. O» prejuízos
fornm tolaet visto qut a predioardeu por completo.

OS TREJUIZOS DA RADIA*.

Tambem a Radial Film. que
fiincelonnvn no? andares superi«-
res do edifício Incendiado, toffreu
prejuízos totnes,

O FOGO CHKÜOU A AMEAÇAR
VÁRIOS EDlFlClOS

O fogo chegou a ameaçar ts-
rias casas que dio fronte par» A
rua Almirante Bnrroso. Uma
dellas * o deposito de oleos, da
firma Gonçalvct Fonseca »t Cia,
situada no n. 12. Se ns cham-
mas a attlnglsnom (llfflcllment»
se poderia localizar o Incondlo ao
foco de origem.

MOVEIS NA RUA

Alarmados, pessons residente!
no sobrado do n. 10 da rua Al»
mirante Barrosof trouxeram, da
afogadilho, para a rua, movei» a
utensílio» qne assim permanece.»
ram ao rclcnlo por lmipo temps*.

O INQUÉRITO

A 1 « 1|2 da madriic*-!*» d' hn»
J* o» Botiiiieiros continuavam nn
local embora o foco houve??»! de-
elluado. Hft depois dli-o ,t que aa
autoridades do • dlstricto volta.
ram A de|i--;acla afim d» lnl-iar
a tomada de depolmonlot, is-no-
ravam-te outros dotnlhes, como,
por exemplo a quem pertencia o
predio sinistrado e se estava, mi
nno, no set-itro.

Um cordfio dn l«o1nm»nto man»
tinha o povo a dlatanola. Ria
grande a numa do curiosos out
astlstlam os Bombelrot nos ser»
viços de extineção. .

-V Nj'"

OS DISCURSOS PROFE-
RIDOS POR OCCASIÃO
DAS HOMENAGENS AS
VICTIMAS DO DEVER

Um telegramma da Ca-
mara dos Deputados ao

presidente da Republica
O presidente da Republica rece-

beu o seguinte tclcgrammu:"Palácio Tlradcntet 25 — Exmo.
sr. presidente da Republica — Rio
— Communico a v. cx. que a Ca-
mara do** Deputados, cm sessão
de lionteni, depois do deliberar a
transcripção dos discursos profe-
lidos por occasião das homenagens
aos que, cm serviço e defesa da
Pátria, tombaram victimas do de-
v**" «âii. novs*tibr*ij **" 10u~ *'?¦
terminou A mesa que tclcgraphas-
se a v. cx. tcstemunhando-lhe a
solidariedade iloa representantes
do povo pela sua attitude e decl-
são patriótica. — Pedro Alelxo,
presidente da Câmara dos Depu-
tndos".

¦a aatata» »

Uma sede para a Guarda
Civil gaúcha

Porlo Alegre, 30 (A. N.) — Re-
conhecendo ã necessidade Imme-
O in ta de dotar a Guarda Civil dc
uma s6de confortável, A altura dc

seu desenvolvimento e vulto, o go-
verno âo Estado acaba dc con-
ceder a essa corporação o amplo
edifício onde fiinccionou a mitiga
Escola Normal, loculisadn A rua
Duque dc Caxias, esquina du rua
Marechal Floriano.

Nesse predio, que eslâ passan-
do por comylctas reformas, terá
lnalallado o quartel do comman»
<?« c a 1" Mviaio da Guarda Civil»

O EMBAIXADOR
OSWALDO ARANHA
EM CONFERÊNCIA
COM O SR. SUMNER

WELLES

O sub-secretario dc Es-
tado animado com a si-

tuação curopca
Washington, so (U.P.) — o

embaixador Oswaldo Aranha con-
forenclou durante uma hora com
o sub-secretario do Estado, sr.
Sumncr Welles, no Departamento
dc Estado, esta tnrde, tendo o cm-
balxador brasileiro declarado A
Imprensa que discutiu com aquel-
le funecionario a situação geral
e actual da Europa, cm conno-
xão com a recente viagem folia
pelo sr. Suniner Welles ao Velho
Mundo, e declarou que achou o
sub-sccrotarlo multo optimisla
sobre a pa;: europeu cm gemi.

Assegurou o embaixador bra-
sllelro que não foram discutidos
assumptos do commercio nem to»
bre arrendamento de desiroycrt
ncercsccntniiilo que sua visita íoi
mal» de cortezla apôs o regresso
do sr. Welles.

O sr. Oswaldo Aranha expll-
cou o prolongamento da entrevis-
ta devido ao fnclo ile que teve do
esperar emquanto o tub-scereta-
rio tclcplionava para o embalxa-
dor Caffory, no Rio de Janeiro,
para averiguar o que havia dc
certo sobro os rumores dc In-
quietação politica no Illo. Disso
o embaixador que o seu collega
dj Rio havia Informado que nes-
sa cidade tudo eslava em perfeita
calma e que não tinha conheci-
monto d encnliuinn perturbação
política.

O CAFÉ''SOFFRE
VIOLENTA BAIXA

EM NOVA YORK

Concorreu para isso a
noticia da volta do esta-

do dc guerra
•Yortt York, CO (U.P.) — Se-

gundo Informações colhidas jun-
to aos funccionarlos do Departa-
mento Nacional do Café. nesta cl-
dade, o cale brasileiro toffreu
violenta 'n.iixa. que attlnglu de
onze a vinte pontos para o typo
Santos, e dczcsclc n vinte o dois
pontos para o typo Rio.

Diz-se que casa baixa se vinha
verificando ha diversos dias, ten-
do se accentuado hoje, ao terem
recebidas noticias do nio do Ja-
nelro de que estava linmincnte a
det rotação do estado de guerra.

O mil reis, depois de attingir a
lüíSiiO por dollar, foi cotado no
fechamento a 13SS00.

Noto accordo italo-brasileiro
.Roma, 30 (Associated Pres») —

Os Jornaet detta capital publicam
boja a noticia de um novo accor-
do comnicrcial assignado «ntrt o
Brasil e a Italla, que entrou em vl-
gor desde e dia *0 do corrente, e
pelo qual ot dol» paizes concede-
ram-se facilidades mutuas para
os pagamentos commerclatt.

O novo accordo dl ao Instltu-
lo de Cambio italiano o direito de
arranjar com o Banco do Brasil
o movimento de cambio necessa-
rio para liquidar os eredltot da
Importação. Todavia, oa tmperta-
dores Italianos devem continuar o

PÂNICO NA CI-
DADE

com os preços do
Pavilhão

Peçam catalogo para ver
. Ouvidor, 108

(44569V

ter a necessária licença para Ima
portação, quo serão conccdldat
com toda a fncllldndn.

Alím dls«o, ser.ão concedida! no»
vas facilidades para a venda ds
liras de turistas a todos os brasi-
lelros que queiram visitar t!
Itália.
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CINEMAS

No centro:
ALHAMBRA — Bonbonzlnho

— Sono-Fllms — Oscarlto,
Conchlta de Moraes, Palme-
rim Silva e outros.

BROADWAY — Ai minas de
Salomão — Gaumont Brltlsh
— Paul Robcson.

GLORIA — Regresso á Pa»
tria — Ufa -— Brlgitte Honney
c Karl Ludwig Dichl.

IMPÉRIO — Caras novas de
1937-R. K. O. Radio —Joe
Pciincr e Milton Bcrle.

ORIENTE — Donzclla de
Salem — Desenho — Jornal e
serie.

METRO — A Comedia dos
Aceusados —¦ Metro — Wllllam
Powell e Mima Loy.

ODEON — Nancy Stelle dc*-
appareceu — Fox — Vlctor
Mac-Laglen, Walter Connolly
c Petcr Lorre.

OPERA — Tela — Brilhante
Azul — Palco — Cia. Palme-
rim Silva.

PALÁCIO —Nasce uma es-
trcllà — United — Janet Gay-
nor, Fredrle March c Adolphc
Mcnjou.

PARISIENSE — Jornadas
heróicas — Paramount — Ga-
ry Cooper e Jean Arthur.

PATHE--PALACE - A terra
dos Deuses — Metro — Paul
Muni c Loulsc Ralner.

PLAZA — "Legião Negra",
— Warner -— Dick Foran c
Ann Sherldan.

REX — Intriga e amor —
Prog. Alliança — Werner
Krauss e Olga Tscheckova.

RIO — Estamos no jury —
R. K. O. Radio — Helen
Brodérlòk.

SAO JOSE* — O amor nas-
ecu do odío — United — Mar-
Iene Dictiicü e Robert Donat.

CINEMAS
Sos bairros:

IPANEMA — Chariie Chan.
nas Olympiadas —- Fox —
Warner Oland.

NACIONAL — "Do amor
ninguém foge" e "Comple-
mentos".

PARAÍSO — Princcza das
Selvas —• Desenho — Jornal e
serie.

PENHA — M.vstcrio dc uma
noite —¦ Jornal.

PIRAJÁ' — "As Ires meni-
nas dc Schubert" — Desenha
e Jornal.

RAMOS — "Casta Diva" o
"Tenente Scductor".

STA. CECÍLIA Miguel
Sirtiguíí — COrfiplôrTiôritÓSi ,

THEATROS

CARLOS GOMES — ".Minha
Irmã dc Luxo" —¦ Elza, Cazar-
ré e Delorges.

JOAO CAETANO —Os mys*
tcrlos dc Pcliim — Chang (o
homem demônio).

RECREIO — Rumo ao Cal*
tetc — Aracy Cortes c Osca-
rito.

REPUBLICA — O Santo.
Antônio _ Beatriz Costa, Dl-
na Thereza c outros.

RIVAL — Tovarkli — Dul-
filua e Odilon,,


