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Unanimes em seu amor á paz, os francezes não o são menos
em sua resolução de não ceder a ameaças

(Palavras proferidas pelo sr. Herriot ao reassumir hontem a presidência da Câmara dos Deputados da França)

PARA MELHORAR A DEFESA DOS ESTADOS UNIDOS
ROOSEVELT PEDE AO CONGRESSO ÜM CREDITO MINIMO DE 525 MILHÕES DE DOLLARES

TTaíhlncrfon, 12 (U. P.)  o
principal resultado dos depolmen-
tos dos embaixadores Kennedy e
Bullltt sobre as perspectivas de
guerra européa ultrapassou o ln-
teresse dos membros do Congres-
so a respeito da mensagem que o
presidente Roosevelt enviou hoje
ao parlamento recommendando a
abertura de volumosos créditos
destinados ao rearmamento.

Numerosos membros do Senado
fe da Câmara dos Representantes
mostram-se favoravelmente in-
cllnados a "razoável expansão"
do programma de armamentos dos
Estados Unidos, mas muitos ou-
tros criticam as recommendaçôes
do presidente e se oppõem fts des-
pesas propostas por julgal-as ex-
cesslvas, devido ao Isolamento
g-eographlco dos Estados Unidos.

Acredita-se amplamente aue o
objectivo do presidente Roosevelt
arranjando o depoimento dos em*
batedores Bulllt e Kennedy foi
levantar a opinião dos parlamen-
tares a favor de seus planos de
defesa e de expansão armamen-
tista.

Os diversos congressistas con-
sultados pela United Press, não
estão de accordo a respeito da
possibilidade do sr. Roosevelt rea-
lizar seu propósito, mas a maioria
concorda em que os embalxado-
res demonstraram Interesse nas
recommendaçSes do presidente.
Muitos membros do Senado e da
Câmara dos Representantes de-
clararam que os embaixadores na-
da de novo revelaram e que o
que elles disseram perante a Com-
missão parlamentar, jâ fOra pre-
viamente noticiado pelos Jornaes
em suas Informações sobre a si-
tuaeão da Europa.

Outros congressistas declara-
ram que embora os embaixadores
pintassem com cOres tão sombrias
as perspectivas de paz elles não
conseguiram convencer muitos
doa que até agora se mostraram
viuntrarlos ao programma Roose-
Velt de que esse novo e grande es-
forço ô necessário. Muitos mem-
bros do Congresso opinam que os
Estados Unidos devem evitar com
todo cuidado qualquer acto capaz
de Inflammar a situação Inter-
nacional.

Um parlamentar declarou a
United Press que o eventual re-
sultado dos depoimentos dos em-
balxadores será provavelmente
manter o mesmo numero de le-
glsladores favoráveis e adversos
aos planos de expansão do pre-
eldente, augmentando porém o
Interesse geral a respeito das pro-
postas do sr. Roosevelt.

Os observadores Imparclaes
acreditam que a mensagem do
presidente sô será hostilmente re-
ceblda por seus Inimigos declara-
dos apesar dos ataques jâ des-
fechados contra o chefe da nação
quo 6 chamado de "alarmista".

O TEXTO DA MENSAGEM

Washington, 12 (U. P.) — E'
o seguinte o texto da mensagem
do presidente Roosevelt:

"Na minha mensagem annual
ao Congresso, referl-me demora-
damento ús condições mundiaes,
fora do hemlspherio americano
condições que tornam imperatl-
vas para nõs, a adopção immedia-
ta de medidas de protecção afim
de salvaguardarmos as nossas 11-
herdades ameaçadas.

Não se trata aqui de despertar
i-ecelos Infundados; qualquer um
de vôs, seja qual fõr a sua cOr
política podo e deve deter-se para
examinar a situação mundial e
concluir que a nação precisa ter,
sem mais delongas, a sua defesa
reforçada.

Sobre este assumpto, seria falsa
a opinião alarmista segundo a
qual devemos Immediatamente
despender billões de dollares para
a nossa defesa na terra, no mar e
no ar, e egualmente falsa a Idéa
do que não ha necessidade de
ampliar os nossos armamentos.

O que precisa ser realçado, é a
transformação que so operou, os
conflictos entre nações, desdo o
fim da guerra de 1914-1918 e
mais especialmente durante estes
últimos cinco annos.

Os que entre nôs tomaram par-
te na organização da nossa en-
trada na guerra mundial, devem
estar lembrados que os Estados
Unidos declararam a guerra em

fi de abril de 1917, mas que as suas
tropas não entraram em combato
antes do fim do maio de 191S.

Em outros termos, durante o
período em que as outras nações
proseguiam numa luta sangrenta,
os Estados Unidos ainda gosaratn
durante um anno de uma paz ab-
luta, podendo sem receio de ata-
oue, trenar os seus homens, ex-
piorar as fontes tle matérias pri-
mas, transformal-as em mate-
riaes, munições e abastecimentos,
para poder flnalmento incorpo-
rar-se fts forças em campanha.

Ainda a este propósito, vale a
pena recordar que até o outotnno
de 191S. as forças americanas em
operações na írente de combate
empregaram quasi que exclusiva-
mente a artllheria e a aviação
francezas c brltannlcas.

Chamar a attenção do Con-
gresso sobre estes factos, não si-
gnifica absolutamente quo haja
entro nós o pensamento ile tomar
parte em outra guerra em solo
europeu. Isto mostra apenas que
em 1917 não estávamos prom-
ptos para fazer uma guerra em
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Os possantes couraçados norte-americanos "Colorado" e "Maryland", en.
manobras no Pacifico

grande escala, nem em terra,
nem no ar.

Pois bem, nôs hoje, não esta-
mos proporcionalmente mais pre-
parados do que em 1917 e quem
pode garantir que nôs teríamos
um anno de quletude afim de pre-
pararmo-nos para entrar em com-
bate na hora por nõs mesmos es-
colhida?

Eu já disse que precisava-
mos de forças armadas e de de-
fesas bastante fortes para en-
frentar qualquer ataque súbito,
contra pontos estratégicos ou
chaves de posições indispensáveis
para assegurar uma resistência
prolongada o a victoria final,

Eu tambem jâ disse qüe devia-
mos organizar e localizar os
nossos centros de abastecimento
em logares aonde elles podiam ser
utilizados Immediatamente e des-
envolvidos com rapidez afim de
prover a todas as necessidades
sem perigo de interrupção.

Repito que existem hoje em
dia novos meios de ataque fulml-
nantes. E' portanto necessário
para os Estados Unidos, que se-
jam estudados novos meios de
defesa.

Um estudo aceurado das neces-
sldades presentes, levou-me a

pldez alarmante e sem precedentes,
Verlflca-se o augmento do alcance
de vôo, augmento da velocidade
e augmento da capacidade doa
aeropianos no estrangeiro, o que
veiu modificar as nossas necessi-
dades de aviação de defesa. O
augmento do numero de aeropla-
nos recbmmendado virá fortalecer
consideravelmente a defesa aérea
do continente dos Estados Uni*
dos, do Alaska, de Hawaii, de
Porto Rico e da zona do canal do
Panamá.

Se a lei de averbação fôr rapl-
damente approvada, sugglro que
cincoenta milhões dos trezentos
mllhOes do dollares sejam imme-
diatamente postos a disposição,
afim de corrigir a presente situa-
ção da producção de apparelhos
aéreos* equipando devidamente as
fabricas. Do saldo de approxlma-
damente 150 milhões de dollares
pedidos para o exercito, sugglro--a
averbação de 110 milhões de dol-
lares para a provisão de "verbas
criticas de equipamentos que se-
riam precisos Immediatamente em
caso de emergência e que não po-
dem ser obtidos de qualquer ou-
tra fonte em tempo e no montan-
te necessário — material como
artllheria antl-aerea, rifles semi-

naes, acredita-se que o dlspendlo
de dez mllhOes de dollares por
anno, proporcionará o trenamen-
to primário a approxlmadamente
vinte milhões de cidadãos.

Nas recommendaçõesJde verbas
teima no total de 625 milhões de
dollares, ommlttl a referencia a
uma necessidade definitiva, que
so relaciona com o melhoramen-
to das defesas existentes no Ca-
nal do Panamá. .

A segurança do Canal é da ma-
xlma importância. A guarnição
de paz que ora ali se encontra
não é adequada para a defesa
desse melp do .communicação de

importância vital! Essa"defiçlèh-
cia não pôde ser corrigida com as
forças existentes sem prejudicar
seriamente a defesa geral, com a
retirada de pessoal ora emprega-
do na defesa das costas e nas de-
fcaas antl-aercns.

A guarnição permanente na zo-
na do Canal deveria ser augmen-
tada para o numero de pessoal
mínimo necessário para manejar
o apparelhamentó anti-aereo e
demais armamento destinado â
defesa do Canal. Esse pessoal
não pode ser . augmentado em-
quanto não forem construídos no-

A artilharia de costa da defesa do Canal do Panamá atira contra nm supposto inimigo,
quando o grosso da esquadra americana passava do Pacifico para o Atlântico

recommendar, ao Congresso, que
approve com a maior urgência
possível a verba de 525 milhões
de dollares approxlmadamente, da
qual apenas 210 milhões seriam
realmente despendidos em 1039»

Os vários capítulos de despesa
serão submettidos fts commissões
respectivas por intermédio das
dlfferentes secretarias, e portanto
ou apenas preciso referir-me ás
grandes divisões do programma
projectado.

Relativamente ás Informações
quo possuímos sobro os exércitos
de outros paizes, temos que re-
visar completamente nossas estl-
inativas das forças aéreas. O re-
latorlo Baker, feito ha apenas ai-
guns annos, está completamente
fora do moda.

Ninguém pôde hoje, suggerir a
construcção do uma força aérea
egual ft somma de aviões exlsten-
tes em tal ou tal paiz, levando om
conta a sua capacidade produeti-
va, E' preciso calcular do accor-
do com a defesa indispensável, e
assim chega-se á conclusão que
as nossas forças são tão inade-
quadas que ellas devem ser re-
forçadas immediatamente.

Por isso propõe-se que uma
verba de trezentos milhões de dol-
lares seja consagrada á compra
de vários typos de aviões para o
exercito .Esta verba deve asse-
gurar um augmento de cerca de
•J.000 aviões, mas espera-se que
enconiniendas em tão larga esca-
Ia reduzirão o preço das unidade,
o que resultaria num accresclmo
bastante considerável além do
numero dado.

A aviação militar está augmen-
tando presentemente com uma ra-

automáticos, canhões contra
tanks, munição para artllheria
pesada e mascaras contra gazes.
Essas compras seriam feitas até
ao limite de equipamento das
unidades existentes do exercito re-
guiar e da guarda nacional.

Sugiro approxlmadamente 32
milhões de dollares para "on-
commendas educaclonaes" para o
exercito — em outras palavras,
para habilitar a industria a se
preparar para produzir em gran-
do quantidade, em caso de emer-
gencla, artigos militares que não
são de caracter commercial e são
dlfflcels de manufacturar.

O saldo seria utilizado, acredl-
to, para melhorar e reforçar a de-
fesa da costa oriental, a zona do
Canal, o Hawaii e o continente
dos Estados Unidos, inclusive a
construcção de uma rodovia fora
dos limites da zona do Canal do
Panamá, para cuja defesa seria
de grande importância.

Estima-se que a averbação de
65 milhões de dollares para a Ma-
rlnha seria dividida em (A) 44
milhões de dollares para a cons-
trucção e reforço de bases navaes
em amfios os Oceanos, de accordo,
em geral, com o relatório da
commissão especial, que já foi
apresentado ao Congresso; (B)
cerca de 21 milhões de dollares
para novos aeropianos para a
marinha e experiências aéreas na-
vaes.

Finalmente, a defesa nacional
obriga a trenamento annual as-
sim como o augmento do numero
de pilotos aéreos. Este trenamen-
to deveria ser dirigido principal-
mente para a qualificação essen-
ciai de pilotos civis. Em coope-
ração com, Instituições eduçaçio-

vos alojamentos — e no Ínterim
deve-se proceder ao trenamento
do novo pessoal.

Recommendo, por Isso a aver-
bação de 27 milhões de dollares
para prover uma guarnição de
paz adequada na zona do Canal
e para alojal-a adequadamente 5
milhões de dollares desta somma
deveriam ser postos á disposição
(mn.cdlatamente afim de poder
ser Iniciada a construcção.

Tudo o que fica acima consti-
tue um programma geral estuda-
do por meus consultores, sendo o
programma mínimo para as ne-
cessldades de defesa. Todos os
americanos conhecem a intenção
pacifica do governo e do nosso
povo. Todos os americanos sa-
bem que não pensamos em ag-
gressão, e que não desejamos no-
vos territórios.

Embora sendo o chefe executl-
vo do governo, sou obrigado a
encarar os factos de frente. Dis-
pomos de excellente material hu-
mano. Mas sem armas modernas
e sem um trenamento adequado
esses homens, embora esplendidos,
estariam irremediavelmente pre-
judicados no caso de sermos ata-
cados. Os jovens desta nação não
deveriam ser obrigados a mar-
char para o campo de batalha
com armamentos antiquados.

Seria economicamente errado
prover, em tempo de paz, a acqui-
sição de todo o equipamento mo-
derno preciso cm emergência de
guerra. Mas seria nacionalmen-
te errado nâo dar provimento a
artigos de caracter critico do equi-
pamento, que poderiam ser neces-
sarios para utilização immediata e
não dar provimento para a fa-

cllldade de producção em massa,
em caso de guerra,

Destituído de qualquer exagge-
ro, este programma é o mínimo de
nossas necessidades. Confio, por-
tanto, que o congresso agirá com
rapidez com este programma de
emergência para fortalecer a de-
fesa dos Estados Unidos." I

A LEITURA NO SENADO E
NA CÂMARA

Washington, 12 (Havas) —¦ A
mensagem do presidente Fran-
klln Roosevelt a respeito das ne-
cessldades da defesa nacional foi
lida no Senado e na Câmara dos
representantes perante auditório
attento e silencioso.

Os membros das commissões
militares e navaes apresentarão o
projecto de lei, que será inspirado
nas recommendações da mensa-
gem, depois de redigidos os respe-
ctlvos pareceres.

O projecto sobre o rearmamen-
to nacional constitue actualmente
preoecupação capital das duas ca-
sas do congresso e objecto de to-
das as conversações nos corredo-
res do Capitólio,

DECLARAÇÕES DE UM "LEA-

DER" REPUBLICANO

Washington, 12 (Havas) — O
sr. Vandenberg, leader republl-
cano do Senado, declarou a pro-
poslto da mensagem presidencial
sobre a defesa nacional:

"Não. posso admittir a lmml-
nencia de perigo para os Estados
Unidos que a mensagem Implica
se nos oecuparmos dos nossos pro-
prlos negócios e permanecermos
fora das pendências dos outros
povos e fora de suas guerras.

Uma política exterior razoável
baseada no principio de "os Es-
tados Unidos antes de tudo" é a
melhor de todas as defesas.

Todavia, as recommendaçSes
emanadas dos commandos em
chefe do exercito • da marinha
reclamam. estudo Immedlato num
espirito e ímparslalldade."

JULGANDO OS IMPLICADOS
NO ATTENTADO CONTRA

0 SR. SALAZAR

Proseguem os trabalhos
do Tribunal Militar

Llsooo, 12 (U. P.) — O Trl-
bunal Militar prosegulu no jul-
gamento dos implicados no atten-
tado contra o sr. Oliveira Sala-
zar e em outros crimes soclaes,
tendo sido iniciados os debates.
O presidente do tribunal declarou,
durante os debates, que a lei con-
cedia hora e meia a cada parte
e meia hora para a replica e pa-
ra a tréplica. Dirigindo-se em
seguida á defesa, acerescentou
que julgava conveniente que as
allegações fossem rápidas e boas.

O general Norton de Mattos,
delegado do Ministério Publico,
abriu os debates, e disse: "Os
réos são aceusados de actos gra-
visslmos, e, caso o tribunal dê
como provados todos os crimes,
serão inexoravelmente enviados
durante muitos annos para a pe-
nitenclaria ou para o desterro.
Sinto a consciência, tranqullla
quando formulo qualquer aceusa-
ção pois, acima de tudo, quero
que a verdade resalte bem clara.
Nunca tenho desejo de aceusar
um homem e, quando o faço, ê põr
que estou de posse de provas
esmagadoras e irrefutáveis, sem
receio de quo sejam desmentidas.
Os elementos que o processo en-
cerra são confirmados pelos réos
de maneira absoluta e todos elles,
em summa, têm grandes respon-
sabllldades.

O representante dlo Ministério
Publico, depois, descreveu o at-
tentado de Malveira e o levado a
effeito contra o sr. Oliveira Sa-
lazar sobre o qual declarou: "Uma
vez roubados os automóveis em
Malveira, num delles deviam via-
jar os réos encarregados de ata-
car o presidente do conselho e,
noutro, os que tinham sido des-
tacados para o ataque do automo-
vel cm que Iam os guardas que
escoltavam o sr. Salazar".

Salientou, em seguida, a ex-
oursão criminosa dos aceusados
pela região de Castro D'AIres a
procura de dynamite e pediu
para elles a applicação de lol.
Proseguindo, accentuou energi-
camente a responsabilidade do
aceusado Pimenta, que puxou o
fio de arame que fez explodir a
bomba quo devia victimar o
presidente do Conselho. Nessa
oceasião Pimenta faltou com o
respeito no Tribunal, tendo sido
admoestada peio presidente, pr.
Gama Ochoa. Pimenta, todavia,
que dava a impressão do estar
soffrendo, continuou a protestar
contra o promotor, o que obrl-
gou a policia a retiral-o da su-
Ia e encarccral-o.

O representante do Ministério
Publico continuou. então, e
disse mais: "O Tribunal digni-
ficou-se e prestigiou-se graças á
attitude intelligente, criteriosa e
elevada com. que agiu neste pio-
cesso. Libertou os innocentcs e
trouxe a Julgamento os réos
confessos. O crime ile que devia
ser victima o sr. Oliveira Sala-
zar foi projectado a 2S de teve-
relro de 1937. Peço justiça pa-
ra todos os réos".

Falou depois o sr. Nobrega
Quintal, patrono de dezesete ac-
cusados. A sentença será lida
amanhã.

Proseguiram hontem em Roma as conversações
entre os estadistas britannicos e italianos

0 almoço offerecido no Quirinal aos srs. Chamberlain e Halifax pelo rei Victor Emmanuel
Roma, 12 (Havas) — O rei offe-

receu no Quírinal um almoço em
honra dos ministros lnglezes. Es-
tiveram presentes o príncipe de
Piemonte, o sr. Mussollnl, o con-
de Clano, Lord Perth, embaixador
da Inglaterra, o embaixador da
ltalla em Londres e varias per-
sonalldudcs civis. e militares,

A mesa estava ornamentada de
rosas amai-ellns. O rei tinha ã
sua direita o sr. Chamberlain e &
sua esquerda o sr. Cadogan. An-
tes do almoço o soberano acom-
panhou os ulustres visitantes
através dos salões do palácio,
cujas obras de arte foram apre-
ciadas pelos presentes.

O primeiro ministro Inglez ad-
mirou particularmente um sober-
bo mozaico romano.

Terminado o almoço que trans-
correu cm ambiente cordlallsslmo,
os ministros lnglezes regressaram
ao palácio Madama. O visconde
Halifax em companhia do embal-
xador da Inglaterra junto á San-
ta B- visitou o Britlsh College
onde foi calorosamente acclama-
do pelos seminaristas. Em se-
gulda visitou rapidamente a ca-
thedral de São Pedro antes de
voltar á villa Madama de onde
deveria partir mais tarde com o

sr. Chamberdaln para visitar o
estádio Mussollnl.

A VISITA AO PANTHEON DOS
REIS DA ITÁLIA

Ronia, 12 (Havas) — O segun-
do dia de permanência dos esta-
distas britannicos nesta capital
teve Inicio com a visita feita pelo
visconde Halifax ao condo Cia-
no no Palácio Chlgl, seguida da
homenagem prestada pelo primei-
ro ministro Neville Chamberlain
e pelo secretario do Forelgn, Offi-
ce aos túmulos dos reis da Itália
e do Soldado Desconhecido.

Ao passo que lord Halifax so
dirigia ao Palácio Chlgl o embal-
xador lord Perth comparecia á
Vllla Madame afim de acompa-
nhar o sr. Chamberlain.

Oo automóveis que conduziam
os dois ministros chegaram ás 11
horas, com atrazo do uma hora,
ao Pantheon onde se acham en-
terrados os reis da ltalla.

Depois de depositarem grande
coroa, com as cores da Grã-Bre-
tanha, os ministros dirigiram-se
a praça Veneza onde eo levanta
o monumento a Victor Emmanuel
II, ao pé do qual se acha a se-
pultura do Heroe Desconhecido.

0 ponto de vista francez em relação aos
problemas da actualidade exposto

pelo sr. Herriot
Roosevelt e Pio XI os principaes defensores da liber-

dade política e religiosa
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Uma das ultimas photographlas do sr. Herriot, agora nova-
mente eleito presidente da Câmara franceza

Paris, 12 (Havas) — Depois de
agradecer ao decano da Câmara
que o substlthulu durante a elei-
ção da nova mesa e ã Câmara que
lhe deu uma nova prova de con-
fiança, o sr. Herriot pronunciou
notável discurso, no qual expoz
o ponto de vista da França em
relação aos problemas actualmen-
te em equação. O orador çitqu o
discurso do decano sr. Antolne
Salles, pronunciado na ultima
terça-feira, em que esse deputado
insistiu sobro o problema da paz.
O sr. Herriot proseguindo disse:"Não ha um sô francez, que não
deseje a paz; para pensar de ou-
tra maneira seria necessário que
não conhecêssemos os horrores e
as atrocidades que a guerra pro-
duzitt entre nôs e entre todos os
povos do mundo. Seria necessário
esquecer os monumentos erigidos
em nossas cidades e mesmo nas
menores aldeias objectos do nosso
culto constante. Todos os povos
tem esses sentimentos. Se delles,
dependesse exclusivamente, seria
posto um paradeiro fts batalhas
que constituem o ultimo estagio
do sacrifício humano. Durante a
recente ansiedade, que reinou cn-
tre nôs, senti que todas as nações
se emocionavam. Um arrepio per-
correu a todos; a França tam-
bem o sentiu e desejou fazer ouvir
em todos os paizes a voz da sua
razão e da sua experiência, asse-
gurando que deseja viver em har-
monia com todos, sem excepção de
nenhum; dizer-lhes que a paz, pa-
ra elia não é a negação, mas o
respeito a todos os partidos e que
fiel ao seu ideal, desejaria poder
convidar a humanidade inteira a
refleclir seriamente nos perigos
de corridas armamentistas que
esgotam todos os paizes, que in-
terrompem seu progresso e que
são finalmente, verdadeiras corri-
das para o abysmo.

Mas, unanimes em seu amor &
paz, os francezes não o são me-
nos cm sua resolução de não ceder
a ameaças. Um povo livre não
pôde permlttlr que suas fronteiras
sejam objecto de commercio: de-
íende-as.

Somos sensíveis á Iniciativa pe-
Ia qual um paiz visinlio se com-
prometteu a respeitar nossas
fronteiras e esperamos que de tal
facto possa decorrer um estabele-
cimento do melhores relações en-
tre as duas grandes nações. De-
ciáramos entretanto, qne não nos
deixamos intimidar pelas amea-
ças, que o nosso direito, e a nos-
sa força nos impedem de dar res-
posta. Esses acontecimentos per-
mittiram alias, á França dar um
testemunho de sua affelçãp a uma

região que fez, para a defesa do
paiz, inesquecíveis sacrifícios, ao
mesmo tempo que manifestava
sua dedicação pelos seus filhos de
além mar. A França, deseja reu-
nlr a familia franceza espalhada
nas regiões as mais diversas, re-
pudlando com energia a idéa bru-
tal de differenças raclaes, e pre-
conceitos de côr, para assegurai-
a todos os que vivem sob sua ban-
delra, o respeito fts crenças e ás
convicções, dando assim uma idéa
do que elle desejaria que fosse a
communltlade humana. Hoje co-
mo hontem, a Republica franceza
ê una e Indivisível, Dentro de
poucos mezea celebraremos a
época ã qual devemos essa de-
finição ,época em que soldados
descalços salvaram as liberdades
francezas do jogo das tyrannias.
Desejaríamos que as nações mais
Ionglqua3 que so constituíram
sob a égide cie nossos princípios
viessem comnosco deaccender essa
chamma. Desse grando aconteci-
mento guardamos o Ideal que nos
niu: o esforço da razão, que subi-
tue para percepção do imposto
o consentimento da nação, á von-
tade do soberano, admirável emu-
laçâo que marcou a noite de 4 de
agosto como a da federação em
que se confirmou por um acto es-
pontaneo a adhesão ft unidade
franceza; hora em que a Alsa-
cia e a Lorena fizeram um jura-
mento que nunca foi traído.

A declaração dos direitos do lio-
mem teve como resultado, modi-
ficar todo o direito publico e pri-
vado, todas as leis políticas o
civis, Integrando o campoiiez nas
suas propriedades, o qUo fez com
que ele so constituísse o melhor
defensor da Republica e introdu-
ziu no regimen do pensamento, es-
cripto e falado, as luzes de uma
liberdade qne nâo desejamos ver
estlnguir-se". O sr. Herriot lem-
brando que a França tem de ve-
lar pela sua segurança, referiu-se
an problema da producção dizen-
do: "A França tem necessidade de
producção não apenas normal
mas reolca. Sob a égide da lei,
egual para todos, deve-se obtel-a
pelo enthusiasmo fraternal do to-
dos os seus filhos. Isto quer di-
zer que nos limitamos ft concepção
puramente material do paiz? Cer-
tamente nâo. A politlca ideal, se-
gundo pensamos, seria a quo se
fundasse sobre as regras scienti-
ficas e tivesse por fim a moral, is-
to é, a que assegurasse a melhor
repartição da justiça, salvaguar-
dando o logar que cabe ,1 benevo-
lencia e :í vontade. Estamos ain-
da longe desse ideal. A guerra
nunca foi tão violenta e tão bar-
bara nem despresou tanto os 11-

As honras de estylo foram presta-
das por destacamentos da Esco-
Ia Militar o formações de todas
as armas. Em torno do túmulo
davam guarda duaa companhias
de "bersagllerl", cm uniformo tle
campanha. Os automóveis offl-
ciaes chegam precedidos do um
pelotão de motocycllstus. A ban-
da de musica dos carabinelros
executa o "God save the King",
e em seguida a marcha real Ita-
liana e o hymno fascista Giovl-
nezza.

Grande multidão contida por
Imponente serviço do ordem ap-
plaudo calorosamente. O sr. Ne-
vllle Chamberlain, de fraque e
cartola, com o seu Inseparável
guarda-chuva, os demais mem-
bros da delegação britannlca, os
addldos militares á embaixada da
Grã-Bretanha em grande unifor-
me são recebidos pelo governador
e pelo prefeito de Roma, comman-
danto da região militar, e o so-
oretarlo federal do "fasclo" do
districto do Roma.

Os ministros britannicos collo-
cam uma coroa de louros ao pé
da sepultura do Soldado Desço-
nhecido, e emquanto sobem os
degraos da escadaria do monu-
mento de Victor Emmanuel a
musica executa em surdina a
Marcha do Plave. Deante da la-
ge sagrada o sr. Chamberlain c
lord Halifax Inclinam-se profun-
damente emquanto que as perso-
nalldades italianas presentes sau-
dam á romana. Depois de alguns
Instantes de recolhemento os ml-
nlstros britannicos e comitiva
voltam ao pé do monumento.

O primeiro ministro sorridente
despede-se. Ouvem-se prolonga-
das acclamações da massanopular
ao passo que a banda dos cara-
binelros executa novamente o hy-
nino nacional britannico.

Os automóveis dirigem-se então
ao Palácio do Quirinal onde se
realiza a recepção do rei e lm-
perador, que convida para o ai-
moço 03 eminentes hospedes brl-
tannlcos.

Devido á doença da princeza
Mafalda de Hesse a rainha Helena
deixou de comparecer ao banque-
te em que tomaram parte apenas
homens.

OS BRINDES TROCADOS NO
PALÁCIO DE VENEZA

Roma, 12 (Havas) r— O "Glor-
nale d'Italia" interpretando os
brindes de hontem no Palácio Vc-
neza entre os srs. Chamberlain e
Mussollnl, louva a "linguagem
realista" dos dois estadistas e sa-
Uenta que essa linguagem está
muito distante das "utopias do
universalismo" e "das intransi-
gencias opacas do egoísmo impe-
rial."

Considera o Jornal de outra
parte que o sr. Chamberlain re-
conheceu a existência de dois
problemas que devem ser resol-
vidos dentro do espirito do com-
prehensão e ror intermédio de
contactos francos. Assim, o jor-
nal vê nas palavras do primeiro
ministro Inglez "uma condemna-
ção tácita" aos methodos polltl-
cos que Tepellem comprehensão
e negociações oppondo-lhes attl-
tildes políticas rígidas creadas
pelas í-eacções apressadas e por
manifestações demagógicas das
ruas."

"Agora — acrescenta o Jornal
— importa que essas palavras se-
Jam seguidas de actos que lnteres-
sem aos dois paizes. E' necessa-
rio encontrar um apaziguamento
num systema do collaboração mu-

tua. E' mister quo se evite fe.
char a porta á paz e á Justiça',
Convém cultivar e não trair o es*
plrito do Munich."

Referindo-se em seguida á nota)
germânica do hontem á tarde em
que se trata dos "novos interesses
Italianos no Mediterrâneo", o jor-
nal conciliei: "Essa nota tem
grande valor e é uma Indicação
quo deverá ser medida por Parla
o Londres."

O jornal não faz commentarinsj
maiores sobre os themas exanil»
nados pelos estadistas lnglezes e
Italianos, registra apenas com sa*.
tisfação a cordialidado das palai
vras pronunciadas.
OS JORNAES DE ROMA CON»)
SAGRAM PAGINAS A'S MANIi

FESTAÇOES DO PRIMEIRO i- DIA ' 
I

Roma, 12 (Havas) — A Im»
prensa consngra numerosas pagl*.
nas á diversas manifestações que
marcaram o primeiro dia da es-
tada dos ministros britannicos na
capital itnliana, bem como as re-
percussões já suscitadas no es-
trangeivo pela visita do senhor-
Chamberlain e do lord Halifax.

Os jornaes abstSm-se, entre',
tanto, de toda supposição ou com.
mentario a respeito do teor dasj
conversações do hontem.

O "Messagero" esoreve a res.
peito dos brindes trocados entro'
os srs. Mussolini e Chamberlain:"O encontro entre personalidades
políticas é bom methodo e deva
levar á mediação. Esse methodrí
tem a vantagem de dispensar,
preconceitos por vezes embara-(
çosos e de permlttlr a compre,
hensão da, realidade sem diaphra*.
gma Ideológico. Consiste em ver"
as coisas pelo prisma real fora da
toda preoecupação pessoal, dom
trlnarla ou de escola. E', em ul*
tima analyse, o único methodo
que permitte proporcionar oa
meios aos fins sem confundir q
possivel com o desejável".

Por Isso mesmo, prosegue <J
jornal, os negociadores actuaes]
não se acham subordinados a ne*
nhuma condição pre-estabeleclda,

O "Messaggero" acerescenta:"E' segundo a lógica unitariiC
do fascismo que cada problema,
mesmo aquelles que pareçam dej
competência exclusiva e parti*
cular de certos Estados, não pos-
sa encontrar solução adequada'
fora do quadro geral como o eixo
Roma-Beriim propõe com vigoroí
so realismo. Cumpre não esquei
cer a importância, de certos pro-
blemas de que depende a sorta
da, paz. Aquelles que nâo querem'
ouvir falar de nenhuma mediação
mostram deliberada preferencia
pelos problemas dlfflcels mas não
pelas soluções fáceis. Tudo é me-,
diação na vida diária, e tambem
na historia que é a. vida de todos
os tempos. Não ha mais proble.
ma que seja de competência ex-,
cluslva de um outro Estado, porf
que a vida Internacional é conti
posta de Innumeraveis entrelaça-:
mentos e relações que, em sum*»
ma, constituem a base definitiva*
da solidariedade humana."

I
UMA DEMONSTRAÇÃO DA ,TÜ«
VENTUDE FASCISTA EM HONÍ

RA AOS VISITANTES

Roma, 12 (U. P.) — O senhoí
Mussolini mostrou, esta tarde, ad
sr. Neville Chamberlain, uma
prova das suas repetidas as«
serções, de que o poder da no*«
va ltalla Imperial se apoia firme-,
mente em "oito milhões de balo*
netas", e que a nação se achai
em armas. Cinco mil creanças d

(Continua na 7.' pag.)'

BRINDE AOS SEUS ASSIGNaNTES
Os srs. assignantes annuaes do "Correio da Ma-

nliã", residentes nesta capital, que já tenham toma»
do ou renovado suas assignaíuras para o anno de
1939, poderão receber diariamente, das 12 ás IS lio»
ras, contra a apresentação do respectivo recibo, uni
exemplar do "ALMANACH" na rua Gonçalves Dias, 5
— 2." andar.

¦¦¦IIHU lllli. I-..M**

Os srs. assignantes dos Estados receberão o "AL-
MANACH" por intermédio dos respectivos Agentes.
ou por via postal, pedindo-se neste caso aceusar o re-
cebimento do exemplar com a devolução do impres-
so que ao mesmo acompanha.

O "ALMANACH" poderá ser adquirido em
nossa Agencia á rua Gonçalves Dias, 5, ou nas ban»
cas de jornaes, ao preco de 2O$00C o exemplar.

mitos em que se deveria manter.
A época em que vivemos marca
um retorno aos períodos mais
cruéis que o passado registou.
Mesmo em tempo de paz, os con-
tratos não tem mais' valor, os
compromissos nada exprimem. A
liberdade política o a religiosa es-
tão sitiadas. As perseguições e
os exillos são contínuos. Deve-
mos tomar cuidado para quo não
desappareça o direito e com elle
as ncquisições do humanismo, os
ensinamentos evangélicos, as con-
qtlistas da razão e da philosophia.
Nessa anarchla, algumas vozes
apenas se tem elevado para pro-
testar. Em Roma, um ancião pa-
ra o qual convergem todas as•nossas homenagens, sustentado
pela sua fortaleza espiritual, re-
nova a tradição dos grandes Pa-
pas protectores dos fracos e dos
opprimidos.

No mundo novo emquanto va-
rias republicas af firmam sua so-
Hdariedadei fortalecendo o prosti-
gio das democracias, como uma
advertência aos campeões ili vio-
lencia, o presidente dos Estados
Unidos proclama com energia seu
devotamento ao regimen da liber-
dade e das leis moraes em que se

funda es.-e reglmen. Acredit*?,
meus collegas, que na Câmara
franceza essas vozes encontrarão
éco. Faço votos para que tudo
quanto constituo a dignidade daa
creaturas humanas possa nos ap-
proxlmar e conciliar. A Republl*
ca não é o regimen das facilida*'
des. A liberdade, ô necessário)
merecel-a. Estamos vivendo o
momento em que, segundo a ex-
pressão do poeta britannico, de.
vemos subir aos cumes de onde
se percebe a crista dos nossos de-
veres dirigiria como um dedo eiri
riste, para o céo. Quando subimos
a essas alturas, os accidentes da
palzagem se attenuam. Vê-ss
apenas a unidade. Assim, caros
collegas, no momento em que o
interesse nacional domina as nos-
sas legitimas aspirações, as nos»
sas idí-as devem esbater-se para
que sô appareça o nosso devota-
mento commum á Republica o li,
Pátria".

Reeleito para a presiden*.
cia do Senado france2
Paris, 12 (Havas) — O senhor?

Jeanneney foi reeleito presidenty
do .Senado por 213 votos SQÜr.Q
272 votantes,,
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O espectaculo do inundo pliy-
sino nos moiitrii nua tmluu us phu-n uiionnn i|ii realltliiilu uu giivei'*-
niiilri» ptiu lei (Ia caiisullilutli), Ai.
i.m'i.11111,'1 causuu h cru in iiunprc os
l.l'\*i|IIO.'l uflVIluu, lil IiiiiiIjciu no
iluiiilplii ila oiinnoiiilii iiulllliia u
tln» ui:l(i|u:lii!i hiitilaeii lia u mun-
lllfl Iii ds 1'iiiihulliluilii giivuruuii-
ilu Iodos oo plicnoincnoii, On ucuu-
teeiiMptos do liujo siio produzidos
poluil do hontom. 1*1 tm de hojo
vrlu produzir oh du iiiiiuiihã. 12
dalil 11 expressão "ciidelu do»
ncuiitecimontoii" pura mostrar quo
lutluii elles são Cios quu ne outro-
«'WUl),

L'i.v|*u*iuii, ou liraullulruu, estu-
dm profundiiiiioiito a ugiilorpncla
lella por Tlieodoro líuouuvelt em" i)u agosto de 1001 noh o tltulu"iMunliood and Sttttoliuoü" e. cuns-
titulo dp fiimpso livro "A Vlda
lui'usa". Assim cllo descrevo a
rupiléf da conquista o uovuanicn-
tu' du Oeste ariierlcuiio':"UqiríB fliiamonto observa Lo-
wall, neste continente nos os uma-
rii.-uups construímos, Inteiros, no-
vijm Estados como os homena do
Yeliio Mundo levantam tendas,"..,"Uata conquista o povoamento
du oeste foi o feito estupendo de
iiyv.» raça durante o século XIX,
Kllii ce. destaca coniu -supremo.
eiitrn os outros. li"acto uenielliun-
to ¦:• deu na Austrália e Canadá,
iiuiilmotn muito menor escala, e
luemo a avanço russo ua Sibéria
l'«il Incomparavelmente mula len-
lu. Bm toda a historia da huma-
iilüade, não ha nada que em abso-
l«4t«i r;|yal|ze com a fóriria por que
tf, 'nossa raça povoou um contl-
iiente vazio com coiiiniunldadeij se
gui «rnando a. si mesmas, e cuusll-
tulqflp ijnja só nação."

Os Estados Unidos são do ta-
rnnnhp do Brasil e a maior par-
to ejoo seus quarenta e oito Es-
taio» forani descobertos, povoados

cultivados Inteiros, como se
aiTMOIrtain hoje, em algyns de-
cf aptos doa ineadoa do século XIX.

.^' inlalor parte desses 48 Esta-
dus dá America do Norte produ-
z.ta, Isolados, mais do que o
l>r'"j*\t Intelrp. Entretanto nmWos
fle|ÍMi forarn creados em datas re-
runtlssirnas; o Oregon em 1850, o
Kitfth Dakota em 1S88, o New
Hielloo «m 1Ü12, o Nevada, em

iii, o NebraBka em 1667, o Mon-
t.in» em 1889, o Malno em 1820,
o Jpwfj. err) 181(1, o Itjaho em 1830,
a florida em 1845, a Califórnia.
ciq, 4-850, o Arizona em 1019, o
Aiapama em «io.

E" que todos as povoadores, to-
dou o» colonizadores, todos os ho-
iil*j)0 4S Interior (toa Estados Uni-
'ilin que fundaram, povoaram, ço-
lunfanirftrp todos esses Estados —
toda a, população do interior dqs
listados unidos 6 culta e prepa-
rida *- ao fundarem qualquer
>il]a, cidade ou povoação o prl-
ii|.eira cuidado que tinham era
ITObem fundar escolas e systo-
mas escolares.

DíM a rapidez assombrosa e o
vigor e> crescimento», de todos os
listados da America do Norte.
Todo oldadão americano e toda
mulher americana ê um propugna-
dor 09 educação do povo, 6 um
devotado promotor de todas as
Instituições educaclpnaes. E nos
Wet*<lo8 , Unidos a preoPQUp&ção
dominante é a educação do povo,
o. .educação de todas as classes.
NJo existe Ia. a detestável mania
do ensino secundário e superior.

¦JD também 14 "educação da Na-
ção" 6 como se denomina o en-
sino elementar ao passo que aqui
a educação do povo ê considerada
desdenlnosamente como um depar-
tamento sem Importância denonil-
nado de ensino primário.'¦ 

Por tssp, a maior parte dos 48
Estados da America do Norte não
tem cem annos de existência e ja
•st&o todos povoados e cortados
de estradas de ferro, produzindo
cada um Isoladamente mais que
o Brasil Inteiro, ao passo que to-
doe os 31 Estados dp Brasil Ja.
Um quasi quatro séculos de exis-
tencla e arrastam marcha de car-
tio de boi. A causa estft na men-
talldade Ibérica que herdamos dos
nosso» antepassados e ainda hoje
estft perdurando.

No entanto, uma Municipalidade
Vo Estado de Minas Geraes, a

Miiiiliiiuilliliiili. dn Tombos, acaba
ilu iirumiilgur uni ilcuroto kob nu-
iiiurii 10, i|im uitiiinUu o plano de
iilpliiibullzatjãu do Municipio «j
cujos coiiulileruiuluu o dlsiitisltlvoe
ilovoiium uor lusciiploa om loira»
tio hriuizu (inru quo toda a Noçno
Inlolra pri iluuuriitisn o oo puiioüseem pratitia,

Trunscrovcmou ulguiis dus fun-(lamonlOB o dispositivos do acto
n. 1U da 1'iol'eltnni .Municipal dp
Tombou:"Cunsltleruiitlo que o Euludu Nnr
vo foi instituído num o objeullvo
nltiimontu patriótico de deregur
velhos procoiiceltOH Inoperantes o
oxlirpur os Brandos males que ro-
tuniavmti a marcha iio Brasil, noconcerto dus naçdes clvlllzadus;

considerando que o •aualphabe-
tlsinu 6 a riialPl* dps moles que
BlornienlBin a Pitliia!

cpiislderunilp que aus niunicl-
pios, como colliilua básicas da na-
cloualldntle, cáho papel prepòrit
derante e Inadiável na sua o*-
tlncçfio;

considerando que, embora sejam
olhadas com Indfzlvel sympathla
e devidamente apreciadas ns Inl-
clat)va8 partloularee como a Cru-
zada Nacional de Educação, cabe
aos governantes o dever preclpuodos primeiros postos, no çprnbate
uu aualphabetitmu;

conslderanilo que a luta cuntpa
p analphahetlsmo, por todos eis
modos e meios, se Ipipõe copip S
maior contribuição dos poderes
públicos para o bem;estar gerale felicidade da Pátria; — resolvo:

Art, 1* — Deoretar a mpblljza-
çãa oivjca da popplaçãp dp Mu-
njoiplp dp Tombos, po,ra q çpmr
bate sem tréguas, ao anulphgiljp-
llsmo dentro das auas fronteiras.

Art. 8° T- Promover o recen-
seamontp e a localização de todps
ps analphabetos, estabeieosndp em
lei, meios, modos a premlps que
venham facilitar esse pbjectlvo.

Art. 3« — Deoretar a abertura
de tantas escolas quantas. preoNsas ferem, a requerimento dê
qualquer Interessado qije appnts
e prove a existência de um 1U»
oleo de analphabetos em numero
egual ou superior a trinta Indl»
vidups, adultos eu creanças,

Art. «J*- «¦ Abrir em decretos
posteriores, sacrificando qualqueroutrp servlçp, ps oreditOB espe-
ciaes necessários 6. installação e
funcclopamento das escolas que
vierem a ser creada*), por força
desta le|,"

Transcrevemos apenas alguns
considerando^ e dispositivos dessa
lei augusta que deveria ser (ns
cripta em letras de bronw. como
datando uma nova éra na historia
nacional.

Ora, se o governo federal e os
governos dos n Estados" promul»
eassem em lei determinando que
todos o» municípios do Brasil são
obrigados a adoptar e pSr em vi-
gor eguaes disposições a essas
decretadas pela Prefeitura Muni-
clpal de Tombos, em cerca de
Cinco annos não haveria mais
nenhum analphabetp tip Brasil li}»
teirp.

E' justp eensignar aqui o nome
do prefeito benemérito de Tombos,
o dr. Parlo de Campos Barros.
que promulgou essa lei.

Uma nação vale o que valerem
oa indivíduos que a compilem.
Ora, os analphabetos são eviden-
tisslmamente incapazes para tpdps
os fins, e uma nação composta
pa máxima parte de analphabetos
é também uma nação Ineapa».
Os analphabetos não sabem se-
quer da existência da Pátria e
Ignoram o alcance desse vocábulo.
Os analphabetos não conhecem
os seus direitos nem tãp pouco
oe seus deveres. E temos no Bra-
sil uma nação composta na sua
quasi totalidade de analphabe-
tos. '

No entanto, temos em mãos ou
meios fáceis para em clncp an-
nos extinguir completamente esse
analphabetismo, causa de todas as
nossas lncapacldades, de todas as
nossas deficiências, de todas ae
nossas misérias. Porque não em-
pregamos esses melps fáceis de
transformar o Brasl) radlesamente
em uma grande petenpla mundial,
pele valer e capacidade de todos
ps seus filhos aem excepção?

Um iiuMirnmjn ns geludelra de
um uçniiguo da rua Carmo Nottü
deu lugar u um principio do In-
condiu,

Vae por uonia tio calor gunna-
buronco que eslA fazendo; atí uu
i;iiiulflriiii pognin fugo!

f 
"# 

.«
The rlglit man.,,

REiS 350M000
E' a preço de um serviço para Jantar, do porcellans.

do consórcio BOSENTUAL, em lindos pudrOas.Venda especial dé porcellans^ ROSENTHAIi que a
conhecida CASA BIUNIZ estâ. realizando — Ouvidor 102.
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.0 prazo de encerramen-
to do exercício finan-

ceiro de 1938
Foi assignado pelo presidente

da Republica um decreto-lei dls-
pondo cobre o prazo do encerra-
mento do exercido financeiro de
1938.

O referido exorclclo encerrar-
ee-á, a 15 de fevereiro de 1939.
O perlodp addlclcnal do. mesmp,
dentro do qual não se poderão
empenhar novas despesas ou as-
•umir quaesquer compromissos
por conta do respectivo exercício,
¦ira, empregado: ate 16 de Janel-
ro, no pagamento das despesas
que tenham sido empenhadas ou
legalmente autorizadas dentro do
anno financeiro e cujas ordens de
pagamentp tenham sido expedidas
áté aquella data; e de 17 de ja-
nelro a 15 de fevereiro, na llqui-
dação e encerramento do exerci-
cio. Fica prorogado até ül de
maio de 1939, o prazo de remessa
ao Tribunal de Contas dos balan-
ços de exercício financeiro de 1933,
para oa fins a que se refere o 6
6o do decreto-lei n- 426, de 12 do
maio de 1938.

t ¦!» »

Os pensionistas do mon-
tepio civil podem

accumular
Asslgnou o presidente da Re-

publica um decreto-lei, que per-
mitte a accumulaçào de pensões
de qualquer origem, atê o limite
de liuoSOOO mensaes, aus pensio-
nlstas do iiiunteiiiu civil Habilita-
dos na vencia dus decretos na
342 A, de 31 de outubro de 1S'JU.
e 22.414, de 3u de lapelro de 1933

O beneficio referido será conce-
dido a partir da data da pLblica
ção deste decreto-lcL.

NO SUPREMO TRI-
BUNALJFEDERAL

Os feitos julgados, hon-
tem, pela 1* Turma

A 1* Turma de ministros do Su-
premo Tribunal Federal esteve,
hontem, sob a .presidência do ar.
Carvalho Mourão e presença do
procurador geral da Republica.

Furam Julgados apenas oa se-
guintes processos:

Recursos de habeas-corpus; ne-
gado provimento aos de n. 992 e
27.000 e deu-se provlmente iip de
n. 27.004.

Recurso de mandade de segu-
rança, n. 564, Adiado por ter pe-
dido vista dos autos o ministro
Kelly.

• mtyttt ....
Extinctos os cargos de

dois embaixadores
Foi assignado pelp presidente

da Republica, na pasta dna Rela-
ções Exterlerea, um decrete de-
clarando extlnctes os cargos de
dois embaixadores, vagos cm vir-
tude da aposentadoria dos rea-
pectivos titulares Jpsê Bpnifaclo
de Andrada e Silva e Adalberto
Guerra Duval.

¦* <i> * i..j—

0 anniversario da fun-
dação da Associação

Brasileira de Phar-
maceulicos

No dia 20 do corrente a Aafco-
claçüo Brasileira de Pharmoceu-
ticos.* commemora o seu 22" annl-
versa rio de fundação. *

Etfga data 6 senipre festejadn
com um almoço de confraterniza-
ção du clusse que aproveitará u
ensejo paia com essa reunião lio
menagear os pharmacoutlcos do
exercito recem promovidos.

Ainda no «Ilu 2» haverá a p"!*"
se «1a nova il • ¦¦¦. lu dn Asmicíu
.jã.. Uiii«|i-Ii:i I ri--i-,.i ¦ onilcu.*-

/'"( nomwdo afmjauto dn
orileui ilu frtslitnlo in llc.
imlilhn, o iiqilMu JIiiiiubI tluit
Anjva.

Ao lado iio presidente,
Cum sua luzlila farda
O Capitão — 0 patonto —
Serft "dos AuJos"... da Guarda.

« »
Foi mandado cancollur o roglu.

tro do um professor de portuguez
que, eip requerimento ao 13.N.E1.,
demon-jtrou' pela reiioação du ntes»
mo a sua Incapacldude gramma?
tlcal... o lógica.

Fo|-||ie mentido, oomtudo. o tir
tti|p de prpfpBBpr de Historia da
Civilização em que era tambein
registrado.

líluplIcarBc: é que a Civilização
esti teda errada. K a Historia
tuinbem,

» «
15' a U.P. que pus. conta esla

historia: em Paris ura sujeito,
que comprara uip bilhete de |o-teria, falleceu antes do sorteio.
A viuva, qup tomara nota dp nur
mero verificou, depois, eer este
Q da spvta grande. Interrempeu
o prapto para procurar p" pre-
çjpsp papeluuhp. Nãp o enocn**
trapdo, peqgereu a exnumaçâo dn
cadáver. B, feita esta, np bolsp
dp falleçldq fpj encontrado p b|r
lhete da aorte,

— "A morte, assim e melhor..."
upmmentpu a viuva, cpiisplada,

» *
Em HalUatq (Npva ?elandl»)

Harpld Rydpr, pbrlgadp a perma-necer longp tenipp np leitp de «m
hpíPite,!, propure!- aprgvaJtàr Otempe clipçandp um pvp de "Ja.
«eíim**. B çaep 6 que, vinte e seis
dias depois, nasceu um pinto bel|o
e (agufjlro,

Aconeeiliamos ao Harold, se t
spltelre, qne pão so qase; a es-
posa, conhocende-lho es preoeden-
tes, na certa' lhe transferira os
enus da maternidade.

Cyrano & Cia,
1 SI» ,

¦***<*>*w*g*i*<*"ww*j**iw^^
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NO PALÁCIO
 DO CATTETE

Recebido o commandan-
te da 9.» Região Militar

o presidenta da Republica re-cebeu em deepaoho hontem, es ml-nistros da Marinha e da Guerra,
Recebeu em audiência o generalJese Pessoa Cavalcanti, comman-dante da 8» Região Militar, e ocapitão Nelson Etchegoyen,
O presidente da Republica fer-se representar pelo capitão de mare guerra Américo Plmentel, sub-chefe do. seu gabinete militar, nodesembarque do Interventor fe-deral em São Paulo, e pelp «euajudante do ordene, oapltão-te-

nente Isaao Cunha, na posse do
sr, Adhemar de Barros na fiocle-
dade de Biologia,

PELLE E SYPHILIS
Prof. Olymplo da Fonseca

D, volta da Europ», At. Rio Brtn-ee, 134, ,. 401 — Dil 3 cm duntf.
(T 510)o »m*m> ¦» -ü .

O ministro Francisco
Campos regressou de

Petropolis
O ministro da Justiça regres-

sou hontem do seu pequeno pas-selo de reppuso em Petropolls. A'
tarde, o sr. Francisco Campos Jacomparecia ao seu gabinete, no
Monroe, recebendo em audiência
o coronel Edgard Facô, comman-
dante da Policia Militar,

PROF. IH. GÜDIN
Consultas oom hora marcada

TEL. 37-T816
(XXI)

PARA AUXILIO AO ESTADO
DE PERNAMBUCO

Uui credito especial de
2.000 contos

Foi ordenado pelo Tribunal
de Contas o registre do credite
especial da 3 000*000$0ü0, aber-
te pelp Ministério da Justiça
para auxilio co Estado de Per-
nambuco.

totós do presidente
ila Republica

Decretos assignados nas
pastas da Fazenda, do Tra-
balho, das RelaçOes Extcrlo-
res, da Justiça e da Viaçflo

O presidente c\n Repilhllon usai-
Hiinii oh scgiiiiitcs ileurelus;
Vu «mata t/a /''tuem/a

Oesignanilu os engenheiros «as-lão du 'Castro Ciinlia o 1'aulo
lleltlflo Rodrigues, om coiiinilB-sSo, chores do Servlçp t|ogloi.iiil
dp Piinilnlti da Unlfio, respeutlvu-nieiito, nou Estudos do Silo l'au-lo e Mlnns Uerubs,

CPIluedejiilo oxoneruçío an guur-da flseul Interino Jullo Vuruuudea
ünnHy,

Concedendo aposentudoiia ao
gliurdu aduaneiro Eutroslno do
Alfoveilp flntQi ap liuprusuor Bu-
luthlul AMUIliPvftQ o ao t>erveiitoJoap Lopes de Oliveira o fcillvij.*
e aposentando conformo retjuere-
ram, nos termos da lei constltu-
clopal n. 2, do 16 do inalo do
anno pussado, o conferente Bul-
duiho Ignaclo dos Santos; o, tun-dldor de metal Mornanl Medeiros
Mello; P ounhador Ismael Thep.
doro da Silva e a Irnpressor Al»varo (Terceira. Cardoso,

Exonerunde, por não lor pres-lado fl fiança dentro do pras» le-
bb'. o despauiianto aduaneiro Jun,to fi. Altaideeu de santos, jrioriR,no Perslr? dp ojiveira,

Nomeandef o ex^f|e| do thespu-
reirp da Oeiegaçia Fispai no Apm-•sonas Rpní da Qama e silva pa?
ra p cargo de tliesoureiro da ai>
fandega de Parnahyba, no Piau-
hy. Í/Ulí Ribeiro fluimarSes, pe-rjtp da Casa da Moeda; e para
0 cargo de escrivães de ppllecto-r|as fsderaes, Sevoríno de 0|lvelr
|*fl, 0|p patos, Minas Gei'uesi*Arr
mundo í-lns Chaves, em Caraurjàs,
Hjo Grande dp florte; SinipHelo
l|e Andradç Mesquita em Cabró-
hó e Flpreeta," Pernambucei e
EduardP Fernandes! em' Caplvary,
Estada dp Rio'de Janèlre.

Removendo o guarda* aduanelrp
Alyarp Mario Nunes da Alfaude-
ga de Fortaleza para a de Ber
lem, dp Par&i e p gUarda adua,
nâlro Francisco de Aseis Alcarez
desla para aquella Alfândega.

Declarando sem effeito o de-
çretó qua nomeou o ex-f jel de the-
épurelrõ da Delegacia Fiscal no
Àmiúbnas, Rena da Gama e Silva
para'a carreira de àrchlvlsta na
Delegacia iFscal em Matto Gros-

Na pasta âo Trabalho

Transferlndp da 8' Inspeeterla
Regional po Maranhãp iara a 16°
«m Santa Catharina, o Inspector
regional Deocleolanp Coelho de
Souza; da 16* em Santa Catharl-
na. para a íq\ em Sergipe, o ihs-
pector regional Jpsé Plnhelrp
Dias.

Expnerapde p fiscal dp Depar-
tamapto Reglenal da 7' reglãp do
Instituto de Aposentadoria e Pen-
S5es dos Cjpmmerciarlps, bacharel
Pax dp RegP ílPntelre dp car-
gp, em çonimlesão, de Inspector
regional, por ter sido designado
para putra funeção.

Na pasta das Relações Exteriores'

Fazendo publico o deposito de
instrumento de ratificação ppr
parte do governo de Haiti, do Tra-
tado Inter-amerlcano sobre Bons
Qffíolos a Mediação, firmado em
Buenos Aires, a 33 de dezembro
de 1036, pur oceasião da Confe-
renola Inter-amerlcana de Conso-
lldação da Faz,

íTo posto do Justiça

Transferindo de 1* supplente
de Juiz da 6* preturia criminal
para 1° supplente de Juiz da a*
pretorla cível, o bacharel Alber-
to Mourlo Russell, vago em vir-
tude de appseotadetia compulso-
ria dp bacharel Nlcplau Toleuti-
no Neves Gonzaga.

Nomeando motoristas da classe"d1' para o quadro II, üercuUmo
Bezerra de Sa. José Lobo Sobrl-
nho, Antônio Fonseca Carrlço,
HerculanO Gumes Mpyses Cardp-
«o, Juvenal Raymundo de OUvei-
ra, Manoel Penetra da Silva, Cl-
cero Soares Vieira, Antônio Vai-
dino dos Bastos e José da silva
Menezes todos Interinamente,

Na pasta da Tlaçãt

Npmeande para carteiros da
classe B. do quadro XXXVI, os
extranumerarlos Sebastião Freire
de Miranda, Francisco Florlano
Lefel, Geraldo Souza e Silva, Ge-
raldo Corrêa Lima e o interino
Nelson Pereira doa Reis,

A perfeição da PINTURP
dosCOQELLOSEiiTAHATINTURfiAGUAJAVA
i ni yiniLiDiiDe rino T.:m riviil

SE PERMANECEREM
SOLTEIROS NAO SE-
KAO PROMOVIDOS...
As medidas que a Itália

tomará contra os celi-
batarios

JtlMIlU, 13 (IIllVIlS) -r Nll l»l*UXl-mu ruiiiilão do Grande Conselho
Fasiihiii, marcada parn 4 do fe-
verolro, o Consolho volluril a Ira.
lar, íeglinilo estamos liifurmudus,
do |iroli|ii|iui ilii tlelesa da mija,Hiiire us iiieiüilus a ser loiiinüaii
flglíra a qtiú turna cxteiiHlvu ia
muiherou un BanuoflOB voudas nn
iiltliuu BQfisüo tlu Cpnsolhú cuntrii
Pd fiilicnloiiiiiius pillilluuu C illllll"
laiiuM, EwIoh, conin «o inibe, nio
linilmii ser pruiiinvlilnu uinquaiilu
iiAu in ti 11 n i ei 11 do fsiiiiio, Da outro
liiiln, o i'nponto do ccllbattiiio pa-reco quo soríi tuinhcm npplicadi)
fts mulheres quo nãó tiverem cn-
«mio depois do corto limito'do cila-
da quo Hcrft. fixado pola lei.

De outru lado, um artigo quo
acaba do apparceor ua "Tribuna"
parece confirmar ou rumores de
que so fiila cugiliiuilo tio iiiivus
dlsposIçOea com que aparar ps yl-
quiiziis dos scmltus, quú appure-
cem ue governo do líoma, exqrbl-
lautos e Inadmissíveis,, O artigo
da "Tribuna", depois de fuzer m'*
nucioso liitítorlco do desenvolvi-
mento das riquezas aniontoátlas
pelus somltas nn Itália, udduz o
seguinte oommenlarlo:' "Estas ol«
frus patçntciam antes de tudo que
a media dus riquezas ludlvlduaeu
dos somltas i cerca de ojnep VO'
zos mais alta que a dos não-HQ.
inllas o que o augniento da rlque-
za do núcleo hebraico vem se pro»
cessando de modo continuo a pop-
to de ter triplicado perigotmmepie
num período de só sete annos"
O Jornal considera que'au m" lidas
do Grande Conselho rl'ie limitam
as propriedades urbanas e ruraes
dos' serriltas são verdadelramehte
provldenolaes e opportupas spbrç-
tudo se forem seguidas de outras,
vinaintó restabelecer o equlijbrlo
ei|tre ««emitas e não-semltaB e
áplanar o caminho para uma rpe»
lhor e mais enuitatlvã distribui'
çãp de riquezas, a que P semlta —
ne dizer da "Tribuna" rr spniprp
sé tem oppeslo em todos os pai-zes do mundo.

DR. CQSÍÁPREIRA
omüituuo

4a Btiiitiflcciicla fortutuez» • O. V.
Hranllelru. Cura cirur^lci dai uloerat do
esttimniio e dunilcno. Oònitllts.1: IH il
18 li»., 7 Sot 04, «• nnil. lei SS-BOUl
Bes.i r. Pereira da Silva ei. T. SHOIIUD.

LUZ E AGÜA DÉ
PETROPOLIS

0 Banco Constructor
chama a juízo a Compa-
nhia Brasileira de Ener-

gia Electrica
O Banco ConstructPr do Brasil,

concessionário de luz e água de
petropolls, no fSrp desta capital,
propoz contra a Companhia Brar
sllelra de Electricidade, subsidiaria
da Electric Bond and Shase, uiria
acção para haver perda e damnos.
Sustentou que a ré nao cumpra o
contrato feltp cpm o autor para.
fornecimento de energia electrlca,
avaliando o pedido em mais de 20
mil contos de reis.

dr. tigreTSe* oliveira
GrnenoloKta — Vias* Urinaria»
Consultório, Uruguayana, 104

Telephone; 83-4318 9 ás 4.
(xxx)

0 embaixador de Portugal
no Ministério da Fazenda
Esteve hontem, ll tarde, no

Ministério d» Fazenda o èmbal-
xador ds Puitugal, sr. Marti-
nho Npbre de MellP. quo foi re-
cebldu pelp ministro Souza Cos-
ta, com quem entreteve, por pi-
guns momentos .amistosa pa-
lestra,.

M»r— —!

KSTA' NO HIO O INTER-
VENTOR PAUWSTA

«Sun flufíiulu, lioulein, d«u
avião

A«oni|miili(iilo peln uliofo de t»i»
num civil, nhiigiiii linutein hu Itlo,
tle uvllUi, o sr, Ailluiinar tlu Utir-
ros,

O Iptorventor paullsln teve uni
desembarque concorrido notando-
»e, uuire aqiiuiitiH que ¦¦ çüpera-Vil lll, rciiivr.fiiliinliiH do |iivuli|i«ii.
li) ilu llapuhllnii a t|e nilus milnii-
ihnluii federaes, bom cunio vários
ailllgos Pliiilculpres do vltijiuilo t:
lllKUIIH .loriiiillslas.

O sr, Aillmiiuir do Burros aluiu-
«"ti, mui» l»|de, no ilimnaliiira,
tnnu o ne, ijoiiillo VnrgMs, p
fi unlio foi recebido na Kocltidathi
de Bloluglu ilo Wn do .lanclrn, pa-ra cujo quudru socliil fui cloilo, de-
vendo regressar, hoje, uo seu 13s-
tado.

. * m» »
£lni visilu ns obras riu

«ovo eslfiijuo Pedro II
Uni v|slta As obra» do novo edi-

flcló ila estação Pedro II esteve,
hoje, percorrendo demoraduípcn-
to todsá as tlependénolas, o er,
Lula Hlnides Lopes, presidente dnDepartamentp Administrativo do
«Serviço Publico. Q sr. SlmSes l.o-
pes foi acompanhado, nessa vi-
s|tà, pelo'sr. Waldemar Luz, dl-
reotpr da Central da Brasil, e deer, MwrlQ Jilttenoourt Sampaio,
Chefe d* Plvlsfto de KMranume-rarlqs,

¦^•t**»^-

DR, NEWTON BETHLEM
fá fHBl', Ç*"'l'!e B* IBerr. Pm». A*istmD!»i). Clllllli» niedlua, r, Ueilcn, t?£lt,
97 2k*t,h' 

***"•• •*"- • " »- ia-™,:
y-»4M« (MI)

Para a construcção de
parques infantis do Es-

tado do Rio
O Interventor federal no Ea.tado do R!o asslgnou, hontem, umdepreto revigorando, para o fimde aer'suplicado no corrente exer-

çiplcí ,p predltp extiuerdlnarlp de600:0001000, aberto eni 8 de se-
tembro tje.tõa.u, o'qua| se destinaás despesas oom a construcção de
parques infantis no Estado.

Dr. José Sarmento Barata
Reencetou a sua. clinica(18954)

As tabellas do orçamento do
Conselho de Petróleo

O ministro da Fazenda ro-
metteu ao p*es!dente do Trlbu-
nal de Contas, para fins de re»
glstro e diBtribUlcüP dos oredl-
tos, ae tabellas relativas ao cr-
gamento do Conselho Nacional
de Petróleo para o exercício de
1080.

iPRiiis ro

DOKNÇ.VS INTERNAS, ESP.

Estomago-Figado-Intestino
a NUTRIÇÃO

nn. EiiNiosTo carneiro
Araujo Horto Alegre, 70. De 2
ás 6 Ass. Univ. T. SS-88S3

(xxx)

Cerca de 30.000 contos de
fornecimento de carvão

á Central
O Tribunal de Contas resol-

ven ordenar o registre da doe-
pesa do 20 936:í56$000 como
pagamento a Peterscn Mlcho-
liellcs & Cia Ltd., de forneci-
mento de carvão estrangeiro, 6.
Contrai do B<'asil,

• —«¦¦» m

Contra o acto de exoneração
de um collector

O miliUtro da Fazenda sub-
luetlcu ao pjesldente do Depar-
lamento .Administrativo do Ser-
vigo Publico, pura os fins cun-
venlcnles, «j processo referente
4 reolamacüo feita á extineta
Conunlssão Kevlspra pelo ex-
collector federal da 2* collectp-
rl:i de Neva Fiiburpp, Kpmeu
«ie Beundaln, cenlra o acto de,
sun c\oner,i^So levada a effeito I
«¦oi 17 ie junho do 105U

(xxx)- ... ..... t . mia» tt I., . .
Pagamentos que ascendem
a mais de 3.700 contos

O Tribunal do Contas resol-
veu ordenar o registro das dos-
pesas relativas aoa pagamentos
de 228:000-1000 á Companhia
Brasileira de Construcções, de
fornecimentos foitos A Escola
Nacional de Agronomia, do ríls
113:48ii$800 a diversos funecio-
narioB da Imprensa Nacional, do
gratlflcuuõos por serviços extra-
ordinários no nioz de-dezembro
ultimo, de o:JMS00l), a diverso3
funcclonarios da Contadorla
Seccional do Ministério da Fa-
zenda, de gratificações por ser-
vlsjos oxtraordinaiios no mez de
dezembro lindo, do 145:000íu00
a Fonseca Almeida & Cia. Ltd.,
do 2.043:82;üU0ü a Dias areia
& Cia. Ltd., de 499:497$000 A
Cpmpanhla Barro Branco do
AraranguA, de 492:2435000 a
Jayme Magno & Cia,, de forno-
cimentos feitos a diversas re-
partisOes do Ministério da Via-
«ão, de 4t:22G$000, A Compa-
nhia Brasileira de Eleetricldu-
de SiemeiiB Schukert S. A. e
outros, de fornecimentos feitos
& Central úo Brasil, do réis
183:100$000 A Internacional
Machincry Company, do forne-
cimentos feitos ao Ministério da
Agricultura, de 14:000$000, «
Schiiling Miller & Cia Ltd., do
fornecimentos feitos á Central
do Brasil.

< —SM»

LEILÕES

Cartilha das Mães
Dr. Martinho da Rocha
Para bébés sadio» • doentes.

(.\xx)

AUXÍLIO PARA CONSTRU-
CÇÃO DE DOIS NAVIOS

DE PASSAGEIROS

Foi mandado archivar o pedido
"A Sociedade Anonynta Lloyd
Xacional solicitou a concessão
de um auxilio para construir, no
paiz, dois navios de passagei-
ros do typo "Aras". Encanii-
nhado o processo ao presidente
da Republica, ecte mandou er-
ctilv&r o nedido.

Realizara--)» os sssulntcs;
CASA JOSE' CAHEN — Penhores,

ua dl> 21 do torrente, k rua D. Manoel
n. U,

LliVY GOMES ft Ci«. — Pentiores,
no illu 16 do corrente, A rus T «le Bo
lembro u. 177.

OAHA DIAB 4 MOÍflltll — Penhores,
no dl» 17 do corrente, ás 12 boras, 4 rus
Lula de Camões D. 51.

OASA JOSE' OAHEK — Peuhorcs,
no din 18 do corrente, A ru» 8IH« Jer-
dlu n. 7,

PAGAMENTOS
NA OAIXA DB AMORTIZAÇÃO -

Posam-se lioje, 18, na Thesourarle da
Divida Publica, das 11 ás 15 borus, of
Juros de upollces vencidos no i' aemei-
Ire de 1033, uoa possuidores «a-siilntcsi

Aiwllcos nominativas — Letras J. K
o 1..

Apólices ao portador:
Obras do Purto, ruloijfici ns. 1 a 572.
nivcrtns EuiIssSes, relações ns, 1 a

:i.sou.
Ilealustiimento Econômico ns. 1 a 400.
Oowi Comraercifle* — Listai nt. 203

a 2IÍ7, 27a a 288, Ü81, SOa e 21)4.
Ileenelo n. 1,480, «le 1 a 181).
Decreto n. 1.1187, de 1 a 04,
Us Juros da letra 11 serio rasos nos

dias 10 e 17.
As relagõon de apólices ao portador ifi

terlo recebidas dns 11 ás 13 boraa. A
mi trnda uns bnncndns fnr-w-á dcíde 11
n(«5 6s 14 horas. Nos enbbados não ba
IwjBtüeuto.

POLICIA IVIILITAR
S13ET1ÇO PAHA HUJE

RiHierlor dc din, mnjor Paustlno; offl-
ciai dc dlu ao quartel neueral, cnpltlo
linloi medico du dia, capltio dr. Ml-
runilu; modliro do promptldão, 1° t-vmjnto
dr. Klllsi pbariuoceiitlco dc dia, 1» to-
•i*'iil« t'Hiuui:o; dcutlsta de dia, 1° t«<
tlOlltO Saj-ao; ronda 2U teneote Santa
K'1-íi, do R. C.; cmirdR du Policia LVii*
ral, 1° tonoate Ayripplno, do -4° B, I.;
B'iards dn Motstlil, 2>* tenente Castello, do
l» U. I.; ronda com o sui>trlor de dia:
Btirgftttos Pcrelrn, do lu; HuldAo, do *";
Arnulplio e CaeUao. do U"; Cnrdcal, do
4°; Estevea e Mt»d*6lroi, dn 5o; Bruno,
do C»; CiilnznnF, do 11. 0.1 ronda de em*
i.rcijnilos, nãrgcuto Leonclo, do -j" B. I.
pregndo?* sarg-atUo 1-«uul-Io. do Bu B, l.:
omlltar do *ntrit:tal do dia ao quartel
general, survi-nto Kvandro, do E. SI.;
musica do proniptlil&o, n do 6° B. I.;
lilijueto ao quartel general, um cometei-
io dn 5° B. I.; unleas ao E. M«: solda*
dos KüincraMliio. Walter e Tertullano.

Dia — No 1° hatalbao. capitão N>-
tab; uo z°, capitão Ar*tianJh>; no '4°,
1° tenenta Bampalo; no 4°, capltio H*r*
rw») no rt". 2o teuente Bispo; no G°, ra-
i ítiin Juretitlnõ; no reulmeoto do eatolls»
rin. cflpltfiu' preaclan); no corpo de ser-
vltíos auxl)lares, "" tnifote iiurst*!; pra-
tico dc dia, *.\ibo Oriundo.

frmnptldíEn — No l" batalhão, 2» to*
tirpta Jçtitta; no 2°, '1» tenente Tlicodori.
Poj no Iíu. aspirante Iínptlsta; no 4",
-° teuento Ortlion; uo 53, aspirante NI-
(io; uo 0°, aspirante Atori ao regimento
itc caTPÜarla. 2o tenente Barros; metra**!'" -: i.i -Jv 1'romptldào, oica iicc&o úg i'
B. 1.

As tabellas orçamentarias do
Ministério da Justiça

O Tribunal t}«4 Contas resol-
veu ordenar o registro das ta»
beijas proamantaTlns do Minis**
ter|o r)a Jtii<tiga, para o eiçeroji
oio ds 1930, 

' 
determinando se,

proceda na fôrma estabelecida
no voto do ministro relator, sr,
Ruben Rosa

garganta-narIzouvidos
DH. ANTÔNIO l.E^O VEI.I.OSO

Livre docente da Universidade
Chefe de allnica* da PQlyollnieada SatafPffo. Rua Uruguayana,85 • 17 — Salas 43 • 43 — Das 14
ás 16 horau — Tel, 23-3370.
—fr-—. »... ¦*¦,«*» • a • ... .
Visitando os Serviços de

Febre Amarella
O ministro da Educaefio, sr.

Gustavo Capanema, acaba de vi-
sltar o Laboratório de Febre Ama-
rélla, do Serviço que o miplsterio
mantém em eooperasão com a
Fundaçilo poclsefeller, Em com-
panh|a do sr, Pred Sofeer, visl-
tqu o ministro todas as dependen-
alas. muito 

' apreciando á ordem
notada. .Findou almoçando po re-
ferido estabelecimento, em com-
panhla dos médicos,

Depois do almoço, o ministro
foi, em companhia do dr. Frud
Soper, 1 sede do Serviço de Febre
Amarella, na Avenida Pedro II
(casa que pertenceu 6. Marqueza
de santos), e ahi percorreu todas
ai dependências do Serviço, exa-
minando graphicos, estatísticas,
serviços geraes de administração
etc,

0 presidente da Republi-
ca vae veranear em

Petropolis
No Palácio Rio Negro, em F«-

tropolls, o presidente da Republi-
ca passara, como nos annos ante-
rloi*es, o verSo.

Nfto obstante estar, desde o
principio deste mez, devidamente
preparado aquelle palácio para
recehel-o, o sr. Getullo Vargas
não marcou ainda, deflnltlvamen-
te, o dia da sua partida, sendo
comtudo multo provável que ella
se verifique domingo próximo.

NO TRIBUNAL
DE SEGURANÇA

Foi julgado um processo
de Pernambuco

O juiz Pereira Braga, do Tri-
bunal de Segurança, presidiu,
hontem, o processo oriundo de
Pernambuco, em que eram aa-
ousados José Avelino de Carvalho
e outros,-aceusados de terem fun-
dado em Recife, uma oellula com-
munlsta,

"SÜRSIS" CONCEDIDO 
'

O Julí Pedro Borges, por des-
paolio de hontem, concedeu "sur-
ala" a Adolpho BI vai, que havia
sido condemnado a 1 anno de prl-
são, no processo 477, do S. Paulo.

o «i» ¦ *>

A caminho do Rio o chefe
da Divisão de Relações
Culturaes dos Estados

Unidos
Procedente do Lima, onde to-

mou parte noa trabalhos du Con-
lerencla Pan-Ameticana como
membro da delegação norte-ame-
ricana, esta sendo esperado no Rio
do Janeiro na próxima segunda-
feira, o dr. Ben Mai* Cherrln-
gton, cltefe da Divisão de Rela-
c6es Culturaes do Departamento'
de Estado (Ministério do Esto-
rior) dos Estados Unidos.

O sr. Cherrlngton, professor
universitário e oollaborador em
assumptos religiosos das mais lm-
portantes revistas do seu pulz,
uma vez terminada a Conferen-
cia de Lima, viajou para o Cllllo
o, a seguir, para a Republica Ar-
Sentiria.

Nesta capital, o Illustre chefe
de divisão do Departamento de
Estado de Washington, pretende
permanecer até o próximo dià 21
de Janeiro, quando propegulrá a
sua viagem nerca com destino a
Caracas, na Venezuela.

¦ - ¦ ¦ a m»,a» »

Vae ser utilizado pelo Serviço
de Rsflorestamento

O ministro da Fazenda com-
munlcou ao da Agricultura ha-
ver autorlzi-lo a Directoria do
Domínio da União a entregar a.)
Minlpterlo da Agricultura o pro-
piio niiclonal constituído pela
fazenda "Nossa Senhora «Ias
Dores" e terrenos adjacentes,
af|m dc «er utilizado pelo Ser-
viço de Weílorestamento e Colo-
nlzação, do Departamento Na-
doiial de l';«.-ducão Vegetal.

NOTAS JURÍDICAS
CIMENTO NO MAK

Solo mil íitiiiicas ti« cimento,
tiiiilnii il",-. 1'Miuliiii riiiilni", iltTliin
iiiiiltu trabalho, quor uu longu «¦
atrapalhada vlngoni, etnia do In-
oltlonloa uió Porto Alegro, iiuct
na ii|iiii'itcíiu ilnn rospoiiwiblllilii"
ileti,

A trancos o barrancos furam oa
lianitiiiH piiHÉiiinilii pnrn variou luir-
nus; o o tilniriitn fui iititiliiilinvn-
tu illniliiiiliiilu p»li) ninilnliii. tio
intuiu i|im, no liifRiir il tiiiiiltal «lu
Illu Orando ilu Sul, havia projiil-
zuii nviillatliiu, travam!"-!"*! hôiíii
iIIi-i.mihsiíu outro o liit|iiii*lm!i)l* tlu
olmcnio o a companhia du st-gu-

Mniiuii «in funçQ&o, a .luslicii
i''i'ilt«r.il, unira funipolinilii, nu
«5|iootl, pata iliisllnil.il' t|iioslôes do
illrilln iniirltliiKi, divergindo as
sctileiiças: o Juiz acliuti titiu tlnhu
razão o dono do liiueiitu aviijiu-
doj mns o Supremo Tribunal ro-
formou, por maioria de volus, a
iliuiHui du Jul/, e Isuiitiiil a segu-
riiilurii Ua indemnizar us projtil-
IQH'i

Einbitrgudo o accordão, vultou
u iloniitiitla a ser estudada pelaCô|io tíupicnia, quo afinal profo-
riu o interessante accordão de 4
de Janeiro corrente, do que foi
relator o ministro Carlos Maxl-
nilliiino, absolvendo a. coinpanhla
de seguros.

Ciliu toda a controvérsia sobro
a «eoewli/ntla do desembarque do
itlmonlo no porlq da Riu do .la-
nolco e depois o seu lintislioiilu
aiu-neaslvo alé Porto Alegre, ni
extremidade da Lagfia dos Patos.

A apólice especifica a respqn'«
saliilldndo dp seguro das sete mil
burricas de olmepto, prooedentes
do Nova York. embarottdaB no
vapor Cinüfq», oom destina a Por'
to Alegre, Mas sabido era qu*
esto vapor, antiga paquete alie-
mão, pertencente a linha do Lloyd
Brasileiro, cujo roteiro terminara
no porto do. R|o de janeiro, não
Ia liem ao porto oceânico da e|-
dado do Rio Grande do Sul «em
multo m^nos a porto Alegre.

Brasileira, a companhia segura-
dora ndo icnorqiio o modo da via-"
gem do cimento assegurado, quenão podia deixar de eer trans-
bordado ao chpgap ao Rio de «Ja-
nelro, para poder seguir viagem
até ao porto do destino, Porto
Alegre, indicado expressamente na
dita. apólice do seguro.

Ora, dia o Código Comtnevcial.
no art. 717, que "sendo iieoeosa-
rio baldear a oarga, depois de oo-
moçada a viagem, para embarca-
gão dlffertmté da qua tiver sido
tjesignada na apollçe, por ínnave-
gabliidade ou força maior, os ria-
ços oontlntiam a correr nor canta
do segurador atp o navio tubtti.
tulda chegar ao porta de destino,
ainda mesmo que tal navio seja
da diversa bandeira, não sendo
Inimiga".

E Isso, «sm necessidade tf* aut-
sa ao segurador, porque essa Co«
digo só exige, no art. 719, a, par-tlclpacão de noticias nos casos ex-
pressos de sinistro, acontecido ao
navio ou it carga.

Accentúa Pipia que, mesmo
neste caso, salvo clausuja çxpres-
sa na apólice, a omissão da parti-olpacão do sinistro não Importa
na decadência do seguro, mas au-
jetla o segurado a perdas e
damnos.

O próprio Bupromo Tribunal Fa-
deral, em anterior accordão, de
15 de Julho de 1031, decidiu que,
no seguro de mercadorias de por-
ta a porto, o transbordo, paraoutra einüarcapío, «<Io rescinde ô
contrato, quando esse transbordo
não foi feito por vontade do se-
gurado. Evidente § que, cobrindo
a apólice de seguro a mercado-
ria, do porto de Nova York até
Porto Alegre, o transbordo era
necessário e tinha sido Implícita-
ment?. prevlsfo, porque notória éra
quo a viagem do navio Caxias
terminava no Rio de Janeiro,

Allega-se, porém, qua o trans-
bordo deveria ter sido para outro
íraimoí/ajiííco e não para pontOes
e chatas, por onde foi passando
o cimento do porto do Rio de Ja-
nelro ao do Rio Grande e dahl a
Porto Alegro, onde de faoto ofter
gou, eomquanto com algumas ava-
vias que a companhia de segu-
ros nio qulz pagar a pretexto, tio
somente, de que os pontSea e
chatas não eram embarcações
condignas, devendo ter sido uti-
Ilzados outros transatlânticos de
egual categoria, pois a "carga
andou no oceano ém «tíjero pon-
tio".

Teria graça que o cimento de-
veíso ir, daqui para o sul, em
camarote de luxo.

O accordão, de 4 de Janeiro, re-
oonheco que o transbordo era
coisa vulgar, ftaMt«aJ, oonjiealàa
do segurador e a falta da esp*cl-
flcação do que é notório não Inu-
tlllxa a apólice. Mas, se o accor-
dão declara que esse é o "fj»*«i-
ceifo ueriiaduíro", não se Justlfl-
ca que não seja applicado ao caso
do cimento, qne, rebocado ou n&o,foi atê ao seu destino, nos bar-
cos em que foi possível condu-
zll-o.

Como se estâ vendo, qualquer
jirefei'to sorve para íuglr ao pa-
gamento dos seguros; mas o pra.
jtilxo maior é para a reputação
das companhias seguradoras.

Cândido Mendes

A data da fandação da
cidade

A significação de um monumento
Capi tão WALTER PRESTES

As commemorações que
estão projectadas

A exemplo dos annos anteriores,
o dia 20 do corrente, data da fun-
dacão da cidade, será feslivamen-
te cnmmemorado.

O Centro Carioca organizou um
programma das commetnoraçSes,
do qual figuram oroçües pelo ra-
dio pelos srs. Othon Costa e Mau-
ro Barcellos. Haverá também
unia romaria ao marco da funda-
çfiu da cidade, na fortaleza de
São João,

A' noite no recinto da Feira de
Amostras terá logar um grande
concerto musical, no qual toma-
tão parte muüas brindas milltur

^—-•?•"—«¦ . .

Refugiados allemães a
caminho do Chile e do

Peru
Nova York, 12 (Havas) — A

bordo do navio chileno "Imperial"
partiram para o Chile e para o
Qeru' cento e cincoenta refugia-
dos allemães. Tinha-se afflnnado
que trinta e sete delles tinham
passaportes falsos comprados pornltos preços cm Antuérpia e se
destinavam a Callao, mas us auto-
rldades novayorkinas opinaram
que os documentos oram legaes e
03 dciiaratn continuar a viagem

-—fm% <ilt» »,

A policia argentina des-
cobre libras sul-africanas

falsificadas
Buenos Aires, 12 (llavas) — A

policia descobriu uma falsificação
de libras esterlinas sul-afiicanaa
feitas no exterior e postas em cir-
culat;ào na Argentina.

Foram presos vatios tndlviduos
implicados na passagem desse dl-
nheiro e em cujo poder a policiaapprehendeu vários umleiiacs.

Os cplHudlim do l.íiHiiu.i a do
uouiwlt,'--! quo o granas monu.*'
mento ilii praça Ooiirrnl TlburolO
IKirprtuuru iitravús tios HOOUloí,
ilomonslniiii, do inanelru eluiltioii-
li>, o alio vulor ilo fautor moral
nn guorra. L'in paiz quu tem BOlt
ilinlos do inomnu «.aiiguu de Canil-
sAu, Jttveiiclo, I.upoH, Alitunl"
Jiifio o Thoninz UontjiilveB, niiinn
|i|mso tlu Hoorgnliticiilo cunio a f|iK*
niravcsstinios, om quo so oiildtl,
afinal, o t*«iiiihusamoiilo, do pro-
lilumit, dn. sogiirsnca iiuolonnl,
lií.tlo estar trnnqiilllu em relação
no seu littiuo do uutjiti «ibera-
na. Nflo ha duvida do quo os
meios niateiincs, suprema aspira-
t;âo do todos os exércitos, prin-
ulpalmoiito na quadra actual,
«instituem a grande forca, sem n
qiial o exlto é Impossível, Ainda
recentemente, no sou discurso om
homenagem ao ministro da üuor-
ra, no segundo annlversario du
uma gestão oaractorUada pela
alta ooniprolionsão das necesslda-
dos de nossas forcas de terra, o
chefe do Estado Maior do Exer-
cllo, em palavras que ficarão lm-
niortaes/polo sou expressivo son-
tido patriótico, accentuou, em ter-
mos claros, o seu ponto de vista
ontlmelastloaniente favorável ás
dOtagOes materlaes. Todavia, para
qtiç* tinia nação possa estar tran-
nullla em relação aos perigos que
a rodeiam, não basta a certeza de
que possue, mesmo epi abundan-
pia, os meloa objootlvos necessa-
rioç, á sua defesa. As mais po-
derosas machinas de guerra são
sompre movidas pela noção do
nervos humanos,,;. por spiçlados,
cuja tibratura e a maior garan-
tia do resultado que ellas podem
proflualr. Uma metralhadora antl-
aérea, das mais modernas a effl-
dentes, deixa de ser uma metra-
Ijiadora, se o homom quo a faz
funoolonar, ante a queda de-algu-
mas bombas nas proximidades,
pão tiver mala sangue frio para
continuar oom o dedo no gatilho.
Unia poderosa, esquadrilha de
aviões da bombardeio, doa mais
aperfeiçoados e poderosos, deixa
do aer nma esquadrilha de bom-
bardelo se os seus tripulantes não
estiverem preparados para entrar
em fnnocão oom absoluta Insen-
slbllldado em relação ao perigo,
como se o seu coração fosse tão
mecanloo quanto o próprio motor
que oa conduz.

A lembrança que o bronze das
epopéas de Matto Grosso nos evó-
oa é dessas que commovem a alma
nacional e a ehohom de oonfian-
ça. Soldados de um exercito des-
provido de organização e sem

iikíiih oh|iiií'*m do Biiiaiillr-llnii
qualquer siiporioiiiiaiio material
sobro uni Inimigo numeroso o nr-
Kunlzudi'. embora » uervlgu do
um tiespoin, tis lioròoa tio Mnttii
Urosso cuiiipüiisiiriun P. ntiHoncia
du ri-uiiiwiB do guerra oi'm ho*i
vnlor moral. Mnlio Iodos ns foi-
tu» puttitillfos uo norte tio 1'nra-
Kitay, tiviillu, piiiicliinlnit?nlo, co-
mo Bymbolo do vigor moral do um
liuvo, a Invnsfiu pelo rio Apa o
n ret|radii da iwaguna. Hoje, quo
iicnlinni exercito ho dcsloat, nln-
ilu t|tio em terreno amigo, sem a
sua vasta réilu do reabasteiimen-
to, catibu assombro rocoroar-so
quo, Ini setenta o um annos
upontis, o coronel Caiiilsflo, sem
çonlnr com nenhum auxilio da
retaguarda,-e conduzindo apoiian
una m|| o quinhentos brasileiro*),
atravessa o Apa e penetra em ter-
ritorio Inimigo, Inteiramente dos-
ligado da qualquer possibilidade
de auxilio pátrio, confiante ape-
nas no milagre do valor do seus
soldadoB. A expedição do Matto
Grosso não possuía cavallaria
para enfrentar ws poderosos re-
ginontos paraguayos, conduziu
apenas quatro canhüea puxados
poi bois, não contava com outros
recursos de alimentação que não
fossem os porventura deixados
nos campos desolados do inimigo,
mas avançou até onde pçde, pur-
que nossa gente, apezar de famtn-
ta e qitas| ntia, nunca, perdeu o
valor moral, A retirada da, ka-
guna, imposta pelas pirçinnstan-
o'as, ô a confirmação, ainda em
grão mais elevado, da fibratura
dn pqsso soldado, A perseguição
liiímiga, aggravada o°m a fome.
á sede, a epidemia de cholera, a
fogo escaldante dos campos de
maoéga, ss tihuvas torrenolaes e
todas as outras desgraças nuo
oalain sobre o destacamento ji-
mala abateram o animo pátrio-
tlço dos nossos heroes. Çamisão,
Júvenclo e Lopes, quando mor-
rem de cholera, Jl não pareciam
seres terrenos, O patriotismo san-
tifleâra-os.

O monumento da praça General-
Tlburelo, ersuendo«6e entre aa
nossas futuras Escola do Bstado
Maior e EBcola Technica, dois es-
tabeieçimentoa que dizem do fjtrôo
do. effleléncia ' militar do Brasil
moderno, está, realmente, no lo-
cal que é devido. Elle significa»
nas linhas eloqüentes doa ep|so-
dlos perpetuados, que q valor mo-
ral dé um ' exercito deve estar
sçmpro ligado âs suas pósslblll-
dades materlaes e que é dess*.
fusão ideal que resultam a segu--
ransa « a honra, do «m palí. .

UMA POSSANTE
DISTILLARIA DE

PETRÓLEO EM
NICTHEROY

Devidamente autorizado
vae installal-a o governo

fluminense
O Conselho Nacional da Potro-

leo concedeu autorização ao go-
verno do Estado do Rio para a
installação de uma distillarla de
petróleo, na enseada de São Lou-
renço, em Nictheroy. Trata-se de
um estabelecimento de grandes
proporções, destinado a produzir
gazollna, kerozene, benzina, gaz
para motores Diesel e asphalto,
com o aproveitamento, o mais
possível, da matéria prima naclo-
nal.

O Interventor Ernani do Ama-
ral Peixoto Jâ tomou todai as
providencias para o preparo im-
medlato do terreno onde será
construída a possante usina, cuja
acqulslção foi stifflciontomente
estudada. Dentro.em pouco oha-
garão ao Brasil os technicos que
virão installal-a.

O obefe do governo fluminense
espera qu* a distillarla dentro de
um anno ou pouco mais comece
a produzir. Ella terá capacidade
para abastecer todos os mercados
do Rio, Hão Paulo, etc., sendo cer-
to que toda a sua producção será
collocada. Os cálculos, a esse res-
peito, foram feitos deanto das es-
tatlstlcas do consumo.

O Estado do Rio empregará,
nesse emprehendlmento, vultoso
capital, contando, como cortas,
vantajosas compensaçaes.

A distillarla produzirá tambcm
gaíollna para a aviação.

*> «ai»—»

Exploroa uma parte des»
conhecida do território

antaretico

0 que declara um expio-
rador norte-americano
Nova York, 12 (Havas) — Em

despacho especial para o "Netv
York Times", do bordo do vapor"Befru Earp", o explorador nor-
te-ameticaiio Lincoln Ellsworth
communlcou auo realizou expio-
rações em 80 kilometros quadra-
dos de território antaretico des-
conhecido anteriormente e que o
fez em nome dos Estados Unidos.
Ellsworth acorescenta que actu-
almente não se pôde afflrmar ua-
da por causa da espessa camada
de neve, maa que dentro do ai-
guns annos a neve poderia des-
apparecer e então se poderia des-
cobrir depósitos mlneraos pois hu
slgnaes inequívocos.

cogita-se"no senado
francez de uma re-

união secreta
Paris, 12 (llavas) — Pela pri-

meira vez Uesdc a guerra européa
cogita-se da eventualidade da rc-
união do Senado em comitê se-
creto para estudar as questões
relativas á defesa nacional. Pro-
ximaniente, com effeito, tres com-
missões senatoriaes de defesa —
exercito, marinha e ar — reunir-
se-âo em comitê secreto com a
participação provável de mem-
bros dn commlssão de negócios
estrangeiros.

Posteriormente o Senado reali-
sara uma sessão plenária com ca-
racter secreto alim dc estudar a
fundo com os ministros interessa-
dos todos os problemas altlnentes
4 posição da França no mundo.

BASTOS DE ÁVILA ;
CLINICA MEIIICA

Consultório: Rua QonçaJvss
Dia», 6, a.» andar -. Ros. '
Davld Camplsta, ia — Tel. -

— 36-374S «-.

Correio da Manhã
EXPEDIENTE

Aoa nossos nnnanclantea dest»
prata avisamos quo somente ee-
tão autorizados a receber nossas
contas os sra. José Coelho d»
Silva e Ary Marinho MíchailQ,
sondo conslderndos falsos quaes-
ãoer 

outros quo em tal qunll-
ade se apresentem.

A V 18 O
Avisamos aos nossos agen-

tes de venda avulsa no inte-*
rior, que as remessas serão
suspensas quando não Hqul-
dadas, até o dia 10, as contas
do fornecimento do mea an-
terior.

EMP. VOU GALVAO
Tlieatro JoSo Caetano

Vamos proceder Judicialmente,

N. VI AN NA : '
Rua DJalnis Ulrich, 808. -

fabricante do AntlepUeptico
BA4RASOH.

Vamos' proceder Judicialmente,
SÉRGIO OA ROSA MACHADO
Figueira do Rio Poço — Minas

Mando liquidar aeu «Jeblto.

M. M O n E NO
S. Bento, Í4 — 1/ rnid.

sao Paulo.
Queira mandar liquidar aeu

debito.

J. D A O õ li
Florianópolis. '

Mande liquidar eeu debito. -1

DOMICIO DB MELLO
GUIMARÃES ,
Monte Azul.

Mande liquidar seu debito.

ALFREDO ANDRÉ* OLIVEIRA
NAZARETH - ESTADO

DA BAHIA
Mande liquidar seu debito.

JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS
Campo Bello.

Mando liquidar, seu debito.

JOÃO F. DA COSTA
S. Luis «Je Cnceres.

Mande liquidar seu debito.

ASSIGNATURAS
Aos nossos assignantcs pedimos maa*

dar reformar u suas assignaturas antes
ne terminarem, afim de evitar t intei«
tupç5o das remessas.

AGENTE EM SAO PAULO
Pedro Siciliano

Rua João Briccola, 4

I" R E Ç O 8
INTERIOR

Annual 60$000
Semestral 35S000

EXTERIOR
Annual 1(0)000
Semestral 801000

NUMERO AVULSO
Dias utets jjooDomingos J40I1
Atrasados 1501)

INTERIOR
Ulas Utel ,,, $400
Domingos J500

Toda correspondência que te referir teste assumpto, quer ordinária, quer re-
gistrada e lem assim os «rales postan,deve ser dirigida ao director gerenteJosc P. Lisboa. Av. Uomes freire, 81/83.

AGENCIA CENTRAL
fluo tiuiiviilvcs Uiiis, 5.Chefo; Goorelno Sando Feres.

TELEPUONES:
OontnbtUiJ-adfl ((<l 42-3Í2Ç
Pulilk-lüailu - Oua GoocalveiDias, o l.o ,, 22-2100
acenda Centrai — r.ua (Von-','illve. Ulas. n 82-3)80dlmaiiacb Jo -Cirrelii dn ala-uliã" - litiij Gouçnlvea Uim,

"¦ S -.° <L*.in,«i:i
Ulructoi proprietário 4V*270I
Kt-itnc.;do  4MU80 <"Mlili»U»|i.irlagfm 42-ltlí»Secretario <2-10|7
Iledoctor da plantão ., 42-2700
.Alinoi.irif.itlo |, 22.010!Offlclna* gnpblcas 22-012STortorla — Gomes Frelio .... 22-1151
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O Brasil na posse do novo
presidente do Chile

COMO VOLTOU NOSSA EMBAIXADA ESPECIAL
QUE FOI A SANTIAGO
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General Estevam Leitão de Carvalho
Com o regresso ao Brasil da

embaixada especial enviada ao
Chile para representar o palz na
posse do novo presidente daquella
Republica amiga, pudemos obter
mais pormenorizadas Informações
¦obre as festividades que ali se
desenrolaram e de que o serviço
dá» agencias telegraphlcas já nos
havia dado algumas noticias. Pro-
mirámos, para isso, o general Bs-
tevão Leitão de Carvalho, primei-
ro sub-chefe do estado-maior do
Exercito, que foi portador da re-•presentação do Brasil, com a ca-
tegoria de' embaixador, e que nos
recebeu gentilmente, prestando-
pos os desejados esclarecimentos.

Começámos por perguntar-lhe
fcomo correra a viagem atê ao palz
Itransandlno.Muito boa. Partimos do Rio
•m avião da Condor até Buenos
Aires, onde passámos a noite, pa-
ra proseguir no dia seguinte em
avião da mesma empresa para
Santiago. Chegámos & capital do
Chile na véspera da cerimonia da
transmissão do poder, do ex-pre-
sldente Alessandri ao actual che-
te da nação amiga, sr. Pedro
Aguirre Cerda, e na tarde do mes-
po dia apresentávamos as creden-
claes que nos acreditavam como
representante do Brasil para
áquelle acto solenne.

B como foram recebidos no
Chile?

Com aquella cordialidade que
já é tradicional nas relações dos
dois povos. Velhos amigos e altas
autoridades, além do pessoal da
nossa embaixada, com o embaixa-
dor,Maurício Nabuco â frente, es-
jperavam-nos no aeroporto santla-
guino. Entre os primeiros quero
«íar multo particularmente o ge.
peral Carlos Fuentes, naquella oc-
ípaslão chefe do estado-maior e ho-
je commandante em chefe do
Exercito chileno, uma grande fl-
gura de soldado, a quem mé ligam
relações de amizade muito antigas,
desde que fui addldo militar ã le-
Sação do Brasil naquelle bello
palz, relações renovadas no Cha-
«o, quando ambos fizemos parteBa Commissão Militar Neutra.

E por parte do governo ?A situação política do Chile,
«fue havia soffrldo uma profunda
transformação com a victoria elel-
íoral do presidente Aguirre Cerda,
era de Installação de um governonovo e, por Isso, pouco propicia a
exteriorizações de apreço. Houve,
mo entanto, as recepções officlaes
Ido estylo, presididas pelo novo
ehefe do Estado e sua senhora, e
nas quaes reinou uma grande cor-
diolldade. Tivo ensejo de conver-
sar demoradamente com alguns
membros do novo governo, sobre-
tudo os ministros da Defesa Na-
oional e das Relações Exteriores,
quo foram summomente attenclo-
603 para com o representante do
Brasil á posse do presidente
JVguirre Cerda. Tanto eu como os
ineus companheiros de representa-
ção, o capitão de fragata Attila
Monteiro Ache e o tenente Raml-
í'o Tavares Gonçalves, que daqui
partimos, e o secretario da ombat-
sada, Vasco Leitão da Cunha, que
Be Incorporou á representação
brasileira em Santiago, fomos ai-
Ivo de demonatrações da velha
amizade chlleno-brasllelra, parti-ila*» das classes armadas e de pes-Boas da sociedade.Como correu o acto da trans-
imissão do poder VNormalmente. Grande en-
thusiasmo entre o povo, que en-
chia festivamente as ruas. Con-
correncla popular ao edifício do
Congresso, para assistir á possedo novo presidente, mas ordem
por toda parte, apezar da exalta-
ção popular.Que Impressões trás de sua
Wsita ao Chile ?

Não possi deixar de «salien-
tar em primeiro logar o extraor-
dinarlo progresso material por que
passou Santiago. E' a bem dizer
outfa cidade, moderna, com so-
berbos edifícios, e não a que Co-
nheci até 1023, com aspecto seve-
ro e colonial, embora egualmente
aprazível. Tive grande prazer em
retomar contacto com os cama-
radas do Exercito chileno, quo tão
de perto conheci em outros tem-
pos. Foi, por isso, verdadelramen-
te emocionante a visita que, em
companhia dos militares da em-
baixada, fiz aos corpos de tropa
de Santiago e á Escola Militar,
recebido por toda parte com as
honras officiaes e a cordialidade e
nympathla da todos os tempos.
Particularmente gratas foram as
demonstrações espontâneas que
recebemos dos camaradas, no Cir-
culo Militar de Santiago, e as at-
tenções affectuosas do comman-
dante em chefe do Exercito, nes-
se Circulo e cm sua residência.
Uma nota de particular sympathla
6. nossa representação especial no
Chile deu-a a força aérea chilena,
gentilmente nos offerecendo trans-
porte em um de seus grandes ap-
parelhos até á fronteira argentina
e nos proporcionando fidalga lios-
pedagem durante o trajecto. Ou-
tra nota sympathica foi a rece-
pção que a Marinha chilena deu
ao capitão de fragata Attila Ache,
quando esse official visitou as ai-
taa autoridades da Marinha e a
esquadra em Valparaiso.

— E de sua passagem pela Re-
publica Argentina, o que nos diz,
general ?

grande palz amigo; em Buenos
Aires fomos alojados no Balneário
de los Olivos, dependência sum-
ptuosa do Circulo Militar, á mar-
gem do Rio da Prata. As demons-
trações de estima e apreço ao
Brasil e ás suas forças armadas
foram muito significativas e nos
desvaneceram grandemente, par-
tlndo dos camaradas do Exercito
argentino e do governo. O almo-
ga de' camaradagem offerecldo pe-
lo ministro da Guerra, o general
Marquez, ao chefe da nossa repre-
sentação, no Jockey Club de Bue-
nos Aires, resultou numa das
mais expressivas e cordlaes mani-
festações da amizade brasileiro-
argentina realizadas nos últimos
tempos.

Esteve o general tambem no
Uruguay ?

Sim. Poucas horas, em Mon-
tovldéo, O tempo apenas da esta-
dia do navio em que viajámos do
regresso. Mao nessas poucas ho-
ras recebemos as demonstrações
da camaradagem mais affectuosa
das forças armadas do paiz vizl-
nho e amigo, aos membros da re-
presentação brasileira. O general
Alfredo R. Campos, ministro da
Defesa Nacional, acompanhado
por um brilhante grupo de chefes
e officiaes do Exercito uruguayo,
foi receber-nos a bordo, levou-nos
a visitar um de seus corpos de
tropa, a ver as bellezas da cida-
de e de seus arredores, homena
geando os camaradas brasileiros
com um almoço de amizade, quea todos nés captlvou. Velho ami-
go do Brasil, que visitou com o
presidente Terra, o general Cam-
pon foi, tambem, companheiro da
Commissão Militar Neutra do
Chaco, onde tive a feliz opportu-
nldade de conhecel-o e admlral-o,
ligando-rios, desde então, uma cor-
dial amizade de que multo me
honro.

POR TER*'SIDO NO-
MEADO CHEFE DE

MISSÃO MILITAR
NA EUROPA

Vae ser homenageado o
coronel Gustavo Cordei-

ro de Farias
O coronel Gustavo Cordeiro de

Farias foi nomeado chefe da
missão militar brasileira na Eu-
ropa. Seus amigos e companhoi-
ros de armas, querendo demons-
trar o apreço e a estima que con-
signam ao brilhante offlcial do
nosso Exercito, vão offercer-lhe
um almoço, que se reallsará no
dia 20 no Club Germania.

O chefe do Estado Maior do
Exercito, o commandante da 1*
Regiço Militar e o si\ Salgado Fl-
lho, ministro do Supremo Tribu-
nal Militar saudarão o coronel
Cordeiro de Farias com elle con-
gratulando-se pela sua nomeação
para aquellas altas funeções.
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Installada a Conferência
da União Sul-Americana

de Engenheiros
Santiago, 12 (Oavas) — Está

Installada desde hontem nesta ca-
pitai a Conferência da União Sul-
Africana de Engenheiros.

Proferiu o discurso inaugural o
engenheiro Marcht, presidente do
Instituto Chileno de Engenheiros.

¦» fe» >

O sr. Boncourt a cami-
nho do Chile

La Paz, 12 (Havas) — O sr.
Jean Paul Boncour, observador
da França na Conferência Pan-
Americana de Lima, visitou o
presidente da Republica e em se-
gulda seguiu de avião com destino
a Santiago do Chile.

a «id 
Eleita a nova directoria
do Club dos Advogados

— Que os argentinos nos cumu-
laram de gentilezas. Desde que
pisámos território argentino, to-
mos hospedes do Exercito do

Realizou-se hontem a assem-
blêa geral do Club dos Advoga-
dos para a eleição da nova dire-
ctoria, que deverá servir no cor-
rento anno.

Aos trabalhos presidiu, na fôr-
ma dos estatutos, o dr. Aurélio
Silva, convidado pela mesa.

Foram eleitos: presidente, dr.
Alberto Juvenal do Rego Lins;
vice-presidente, dr. Abílio Viva-
cqua; 1" secretario, dr. Craccho
Aurélio de Sá Vianna Pereira e
Vasconcellos; 2" secretario, dr.
João Nicolâo Mader Gonçalves;
thesourelro, dr. Victor de Mene-
zes Pontes; orador, dr. Justo
Mendes de Moraes; bibliotliecarlo
dr. Jacyntho Simões de Almei-
da.

Conselho Fiscal — Drs. Fran-
cisco de Salles Mallieiro, Virgílio
Barbosa c Jorge Dyott Fonte-
pelle.

A nova diretoria foi immedla-
tamente empossada, tendo falado
vários oradores. I

0 NOVO EDIFÍCIO da
CHANCELLARIA

ALLEMA
0 sr. Hitler offereceu
hontem uma recepção
ao corpo diplomático
Berlim, 12 (Havas) — o Climi*

celler Hitler recebeu huje no melo-
dia os oumprimontoa «Io corpo
Diplomático acreditado 0111 Bor*
lim. O chanceller estava rodeado
dos sra. von Ribbentrop, Mclsnnr,
Lnmiunrn, general Keitcl, Otto
Dletrlcli, chefo do sorvlço do lm-
prema,

lilm iioino do Corpo Diplomai!-
co falou na r|iiall(liidc ilo (lonano
o Niintio Apostólico, monsenhor
Cesare Orsenlco, que evocou ft
famosa reunião de Munich, da
qual saíra o accordo decisivo pa-
ra a paz que tinha transportado
de alegria a todos os povoa, Na
qualidade de representantes des-
ses povos que tinham uccliiniado
a paz, os diplomatas ali presen-
tes, pela palavra do seu decano,
folgavam de poder render publica
homonagom, no fim deste anno
histórico, aos corajosos fudadores
desse accordo e de lhes exprimir
o profundo reconhecimento a que
se sentiam obrigados todos quan-
tos amam sinceramente a paz. O
Núncio terminou fazendo votos
para que o mesmo methodo pa-
cifico seja Invariavelmente em-
pregado daqui por deante para
resolver as controvérsias lnter-
nacionaes.

Na sua resposta, depois de agra-
decer e retribuir as felicitações do
Núncio o chanceller declarou:"Em vossa allocução, senhor
Núncio, houvestes por bem recor-
dar o dia da reunião dos repre-
sentantes das grandes potências
em Munich. Quando penso nesto
anno que acaba de passar, a lem-
branca desse acontecimento lm-
põe-se desde logo ao meu espirito
de maneira especial. A Nação ger-
manlca evoca com o mais prof un-
do reconhecimento o anno de 1938,
que trouxe tambem ao nosso povo
a reallsação do seu direito lm-
prescrlptlvel de dispor de si mesmo

Se esse obejectlvo pôde ser ai
cançado sem que a paz da Europa
tivesse sido perturbada um sô dia
deve-se attribulr em grande par-
te á política de sabedoria das po-
tendas, que a expressou no accor-
do de Munich. Já em outra ocea-
sião, na entrada do anno Novo,
manifestei o reconhecimento do
povo allemão aos estadistas que
em 1938, houveram por bem pro-
curar e acceltar, com a collabo-
ração da Allemanha,, as vias de
solução pacifica de certas quês-
toes que não podiam ser adiadas.
O facto de termos obtido o exi-
to pacifico de todos desejtr,ndo
demovel-o não semente ao amor
da paz e á consciência das suas
responsabilidades que animavam
os governos interessados, mas so-
bretudo á comprehensão de que
tarde ou cedo, as | necessidades
fundamentadas na evolução hlsto-
rica e nas necessidades naturaes
hão de ser reconhecidas e não põ-
dem ser rejeitadas ou obstadas
pela força em detrimento de um
povo ou de um Estado. E' dessa
comprehensão que as potências
interessadas tiraram as conse-
quencias necessárias para as
suas decisões políticas, icontri-
bulndo desse modo verdadeira-
mente não sô para salvaguardar
a paz européa mas ainda para
crear uma Europa mais sã e mais
feliz. E' esse um acontecimento
— nisto estou de accordo com o
Núncio — que autorisa a esperan-
ça que de futuro a comprehen-
são dos estadistas que dirigem a
Europa logrará dar a esta uma
paz que terá de tomar em consi-
deração na medida mais ampla
possível os interesses naturaes, e
por isso mesmo justificados dos
povos".

A ceremonla realisou-se na
grande Sala, dos Mosaicos da no-
va chancellaria do Relch.
DETALHES DO MONUMEN-

TAL EDIFÍCIO
Berlim, 12 (Havas) — A nova

chancellaria do Relch Inaugurada
hoje officlalmente com a cerimonia
de votos de feliz anno novo ao
chanceller Hitler ê um monumen-
to notável ao mesmo tempo pelas
proporções, pela riqueza dos ma-
terlaes empregados e pela rapi-
dez da construcção. Foi construi-
da em nove mezes e a parte que
dá para a rua Voss tem 422 me-
troa de coumprlmento.

A entrada de honra é constitui-
da por duas portas monumentaes
de bronze, O pateo interno mede
88 metros de comprimento por 26
de largura, todo decorado de mar-
mores vermelho e columnas co-
rlnthlas de 12 metros de altura.
Depois desse pateeo ha um vesti-
bulo e logo depois a sala chama-
da dos mozalcos. O grande hall
central mede 146 metros de com-
primento por 12 metros de largu-
ra, tendo duas vezes o compri-
mento da galeria de Versalhes.
As paredes são ornadas de gobe-
Uns. Nessa galeria ha uma por-
ta que conduz ao gabinete de tra-
balho do Fuehrer, com 27 metros
de largura por 14 de comprimon-
to. Essa sala é decorada de cor
castanha e mármore. Em um dos
cantos um enorme globo terrestre.
Duas largas janelas olham para
os jardins. O grande hall dá
egualmente accesso ao salão de re-
cepção ornado de um tapete de
44 metros de comprimento por 17
de largura. A sala de refeições é
de proporções gigantescas. Con
tem sete mezas redondas e tem
espaço para 300 pessoas.

No novo edifício estão Installa-
dos ainda; o gabinete do sr. von
Neurath, chefe do conselho pri-
vado, os gabinetes dos ajudantes
de campo e os dos tres chancel-
larias — a do chefe do partido na-
zista, a do chefe de estado, é a
do chefe do governo. Os aparta-
mentos do sr. Hitler continuam
na antiga chancellaria.

Foram empregados na constru-
cção os mais preciosos mármores
e as mais lindas madeiras. Qua-
tro mil operários trabalharam
durante o dia e dois mil durante a
noite, nove mezes consecutivos.
As construcções annexas para os
serviços administrativos e para a
guarda do palácio ainda não estão
terminadas. Os funecionarios da
chancellaria salientam que o lu-
xo do edifício responde â majes-
tade quo deve cercar os actos of-
ficiaes do chanceller do Reich.
mas que a vida particular do
Fuehrer continuará simples co-
mo é de seu agrado.

Berlim, 12 (Havas) — Deixaram
de comparecer, por motivos di-
versos, á recepção offerecida ao
corpo diplomático pelo Fuehrer e
Chanceller os chefes das missões
diplomáticas do Brasil, Grã Breta-
nha, Estados Unidos, Chile. Boli-
via, Peru'. Dentre as persoriall-
dades allemãs notava-se a ausen-
cia do ministro da propaganda
Goebbels.

Berlim, 12 (Havas) — Por oc-
casião da recepção offerecida pe-
lo chanceller Hitler para comme-
morar a entrada do anno novo, e
á qual estiveram presentes os
chefes militares e navaes o maré-
chal Goering o todos os mem-
bros do gabinete do Reich, o"Fuehrer" recebeu uma delega-
ção de trabalhadores da região de
Hale, que lhe entregou de accor-
do com o symbolismo tradicional,
sal, ovos, e salchichas.

Apôs a recepção o sr. Hitler
dirigiu-se ao salão de recepção
em companhia do dr. Lippert,
onde teve inicio a recepção do
corpo dlplomattico.

0 ESCRIVÃO FOI PRO-
CESSADO PELO JUIZ

DE DIREITO
0 Supremo Tribunal deu-
lhe, entretanto, "habeas-

corpus"

O jul;. do direito do unia co-
marca do Espirito tínuto, At-
fonsu Cláudio, moveu processocontra o offlolal üo Roglstro Cl*
Vil o tiibelllfm, Manoel Ângelo do
oliveira .liste, alienando Já üo
iicluir extluc.u a ncção penal,
Impetrou huboan-córpus no Trl-
iiiinai do datado, nuo donegou-
lhe a urdem,

O Siiproiiin Tribunal, 0111 gráo
do recurso, na aessüu do liontein,
conceilou-llio o remédio requeii-
do, pelo fundumento ila inicial.

Mt-» t
LUZ ELECTRICA EM

CABO FRIO
Nomeado um engenheiro
para estudar o assumpto

O director do Departamento
das Municipalidades do Estado do
Rio nomeou o engenheiro Henri-
que Brltto Magalhães para es-
tudar a Installação de uma rede
de Illumlnação electrica na cl-
dade de Cabo Frio.

a *¦«•» »
As pedras rolaram, des-
carrilando a locomotiva

A locomotiva 1.186, do trem
M. V.-2, dirigida pelo machlnls-
ta, Odorlco Teixeira, hontem, ás
proximidades da estação do Go-
vernador Portella, descarrilou,
tombando á margem da Unha
férrea, cm conseqüência de blo-
cos de pedra que se desprende-
ram de uma elevação que mar-
gela, naquelle trecho, a estrada.

Em conseqüência do desastre
ferlu-se o machinista Odorlco, o
qual, com fractura do craneo, foi
internado na Santa Casa de Va-
lença, a expensas da Central do
Brasil.

A occorrencla foi communlca-
da á administração da Estrada.

<t rn.m »
0 julgamento de hoje. no

Tribunal do Jury

O Tribunal do Jury deverá Jul-
gar, hoje, o réo Clodoaldo de Me-
delros, pronunciado pelo Juiz da
6* vara criminal, no art. 294 do
Código.

Os trabalhos serão presididos
pelo juiz Ary de Azevedo Fran-
co, aetuando o promotor Gomes
de Paiva. A defesa está confia-
da ao advogado Romeiro Netto.

O 29." ANNIVERSA-
RIO DA MORTE DE
JOAQUIM NABUCO

Uma sessão do Instituto
Brasileiro dc Cultura
Transcorrendo 110 próximo dia

17, o 20" anniversario «Ia morto
ilo Joaquim Niilnico, o inatltulu
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Brasileiro de Cultura realizará
uma sessão publica, ás E horas da
tarde, no salão da Bibiiotheca do
Ministério das Relações Exteiio-
res, cedido pelo chanceller Oswal-
do Aranha.

O elogio do grande tribuno da
Abolição será feito pelo dr. Affon-
so Bandeira de Mello, director ge-
ral do Ministério do Trabalho e
oecupante da cadeira que tem por
patrono áquelle Illustre brasileiro.

CONDÊMNADOSPOR
DELICTOS DIVERSOS
A pedido do Juízo da 3» Vara

Criminal de Nictheroy, onde foram
processados, e eondemnados, fo-
ram presos, hontem, pela secção
de Vigilância e Capturas da 3«
delegacia auxiliar da policia flu-
minense, os seguintes Indivíduos:
João Pacheco, vulgo "João Ma-
camba", Incurso no artigo 304 da
Consolidação das Leis Penaes;
Alexandre Rodrigues, Incurso nos
artigos 268 e 272; Roberto Fer-
reira, Luiz Santos, Norival de
Souza, Claudlonor Gomes de Aze-
vedo, Hugo de Carvalho, José Lo-
rena e José Francisco Ramos, dos
quaes uns são aceusados de furto
e outros de ferimentos leves.

A Exposição do Estado Novo
PR0METTE 0 MAIOR INTERESSE A FESTA

DA POLICIA ESPECIAL
O rcelnlo ilu Exposição do Eu-

lado Novo ountlnõa froquentado,
diariamente, pnr uma regulai-
massa ile |iii|iiiliirps. (Js F'>iih pa-
villiOeB sempre são percorrido--
por vlHltaiiteH, iiiiina demonstra*
ção do vivo Interesso iielna reall-
znções ilo governo,

Amanhã, a Exposição terá um
do» seus dlaa iln nuilor movlmcii-
lação. Será a festa da Policia
Bspeolal, O programma está dl-
vlillilo cm ilua.s purtcH — iloinons-
tração do educação phyalea o dc
exercIcloH da aecçüo motorizada.
Na demonstração do educação
pliyalcn, haverá: a) evolução —
flexionamontos; b) saltos ncruba-
ticos; c) defesa pessoal; d) acro-
bacias cm duo o trio; e) pyraml-
des humanos e f) marcha com
canto, maneabllldade o exercícios
a pé firme.

A Becção motorizada organizará
primeiramente um carroussel, com
os seguintes phnses: 1 — apre-
sentação; 2 — em duos alas, ru-

litura; .1 -- os ilnlu círculos; I —
iiiiiilauçus do mão, pur quatro; r>
— pullns; li — «rir/, do Santo An-
ilrfti 1 — oitos «io conta; 8 —
azas ilii moliiliii; o 9 — conllnan-
cia. flmtl,

Ueiinls virão exercícios de aero-
iiaclii Individual, com uh sc-tilu*
teu números: 1 — equilíbrio*- so*
liro o dBBonto; 2 — fazer da mo*
Locyololci pvotootíílo puni o corpu
o oxoeutai' tlruH rei(i's; ;i — tranu*
poHlçàu de um tapume, em fogo;
4 — u trampolim! r, — a gangor*
ru e 6 — u salto da morte.

Por fim haverá uma demons*
tração de 6 números do pyrnnililes,
sondo que a ultima será compôs*
Ia por 8 homens sobro unia ma-
china.

FESTA DAS BANDAS
MILITARES

O próximo domingo aerá o dn
festa das biindus militares. O pin-
grnnima está sendo organizado
com o máximo capricho.

BIBLIOTHECA BRASI-
LEIRA DE AUTORES

ARGENTINOS

BANCO PORTUGUÊS
DO BRASIL

Tndütufo de
CaMjüo- /hocmd

{cuidado- em 1918
CAPITAL: RS. 20.000:0005000

DESCONTOS - EMPRÉSTIMOS - CONTAS DE CAUÇÃO
CAMBIO — ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES

DEPÓSITOS A VISTA E A PRAZO

CONSELHO ADMINISTRATIVO!
Ernesto G. Fonte»
Antônio Leite Gorda
Raymundo O.

de Castro Maya

Evarlsto Af. «fc Novaes
Antônio de Almeida Braga
Ruy Lowndcs
Cenesio Pire»

MATRIZ:

FILIAIS.

Rua da Candelária/ 24 — Rio de Janeiro
Rua 15 de Novembro/ 26 — S. Paul»
Rua IS d» Novembro. 122 — Santos
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0 FALLECIMENTO DO
PRESIDENTE DO TRI-

BUNAL DE MINAS
Um voto de pezar apre-
sentado pelo procurador

Mario Accioly
Na audiência de . hontem, do

juiz da 2* vara dos Feitos da Fa-
zenda Publica, por motivo do fal-
leclmento do desembargador Ro-
drigues Campos,' presidente do
Tribunal de Minas, o procurador
Mario Accioly apresentou um
voto de pesar, que foi mandado
consignar na acta de audiência.

Depois de exaltar a figura do
extlncto, caracterizou a sua olta-
va eleição para a presidência da-
quclle Tribunal, como uma con-
sagração ao seu valor como juiz
e Jurista.

*» *¦!*-» t>
Sorteado como juiz o ca-
pitão Juraey Magalhães

O auditor da primeira audlto-
ria da 1* região militar, com-
municou á chefia da Directoria
Provisória das Armas que fflra
sorteado juiz para funcclonar no
processo a que responde o 1° cabo
Vicente Nery Santiago, do Io R.
I., perante o Conselho Perma-
nente de Justiça daquella audlto-
ria, o capitão Juraey de Monte-
negro Magalhães, do 1° Reglmen-
to de lnfanteria, no impedlmen-
to legal do juiz 1° tenente Em-
manuel de Oliveira Affonso de
Miranda, quo fera o encarregado
do inquérito que deu origem ao
processo em apreço.

O capitão Juraey Magalhães
deverá comparecer â sede da cl-
tada auditoria amanhã, dia 14, á
1 hora da tarde.

O registro de professo-
res do ensino, secundário

O director geral do Departa-
mento Nacional de Educação bal-
xou portaria suspendendo tempo-
rariamente o registro de profes-
sores do ensino.secundário e com-
mercial, nté que sejam baixadas
novas instrucções. Entretanto, re-
solveu a marcha dos processos
que já tenham dado entrada nu
Serviço de Communicações do Mi-
nlsterlo da Educação.

VÃO SERVIR NO

C. P. 0. R.

Foram designados seis

officiaes
De accordo com a proposta do

cómmando da 6* região militar,
foram designados os seguintes
officiaes para servirem no Cen-
tro de Preparação de Officlaes
da Reserva: de infanteria —
como instruetor chefe, capitão
Huygenes do Monte Lima, do
11° R. I„ e como instruetor o
capitão Hoche Pedra Pires, do
13° R. I.; de artilheria — como
instruetores auxlliares os capl-
tâes Ângelo Ziliotto, do 3o G. O.,
e Levy Ribeiro Bittencourt, do
D. M. B., devendo este ultimo
ser exonerado das funeções que
exercia na referida dlrectorla; de
cavallaria — como instruetor
chefe o capitão Albano Ozorio,
do 2° R. C. D., e como instru-
ctor i auxiliar o capitão Denizard
Moreira Sampaio, do 5o R. C. I.

Conflicto positivo de

jurisdicçãc
O adjunto de promotor da l*

Auditoria de Marinha, pelo facto
da haverem nas justiças federal e
militar tomado conhecimento do
processo e julgado co-rêos civis,
envolvidos no crime do marinhei-
ro Pedro Romano Briaski, susci-
tou conflicto positivo ao Supremo
Tribunal Federal.

A denuncia foi dada ao juiz da
3 Vara pelo procurador criminal.

Traduzida a "Synthese

da Historia da Civiliza-
ção Argentina'*

Intenslflcando-se a política de
approximação cultural brasileiro-
argentina, vem de Ber Iniciada a'•Bibiiotheca Brasileira de Auto-
res Argentinos", graças ao Servi-
ço de Cooperação Intellectual do
Ministério daa Relações Exterio-
res, sob os auspícios do sr. Os-
waldo Aranha,

Começa série pelo "Synthese da
Historia da Civilização Argentt-
na", do Ricardo Levene, presiden-
te da Academia Nacional de His-
toria e dirigente, em Buenos Al-
res, da "Bibiiotheca Selecta de
Autores Brasileiros", em tradu-
ção do nosso antigo collega de im-
prensa J. Paulo de Medeiros. O
prefacio é do professor Pedro
Calmon, da Academia Brasileira
do Letras,

O livro de Ricardo Levene é um
resumo das transformações hlsto-
ricas da Argentina. Partindo da
dominação hespanhola, em que
estuda as origens argentinas nos
séculos XVI e XVII, o vlce-relna-
do e suas instituições, as Invasões
Inglezas e suas conseqüências na
emancipação do Rio da Prata, nos
dá, a seguir, o panorama todo da
Revolução de Maio, com as suas
grandes figuras, as origens do fe-
deralismo argentino, o Congresso
de Tucuman e a declaração da
Independência; e, depois, o perfil
magnífico de San Martin, na
emancipação do Chile e do Peru
o como "Pae da Pátria", para,
ao lado de Bolívar, symbolizar a
unidade histórica e a solidarleda-
de hispano-americana.

A vida econômica, social e po-
lltica das províncias do Rio da
Prata, durante a primeira década
da Revolução, a política interna-
clonal com a Inglaterra e os Es-
tados Unidos, o processo da or-
ganização nacional, do Congresso
Constituinte á presidência Rlva-
davla o caudllhismo, a tyrania
de Rosas, o pronunciamento de
Urqulza, o Congresso de Santa
Fé, as presidências Mttre, Sarml-
ento e Avellaneda e sua slgnifl-
cação histórica, a federalização
do Buenos Aires, tudo vive e se
condensa num admirável espirito
de synthese nas paginas deste 11-
vro que termina nos dando um
aspecto da vida contemporânea
argentina, com o seu progresso
econômico, político o cultural."Synthese da Historia daCivill-
zação Argentina" é uma obra que
justifica o renome de Ricardo Le-
vene, tambem autor de "As orl-
gens da democracia argentina","A política econômica da Hespa-
nha na America", "Estudos eco-
nomlcos acerca do vice-relnado
do Rio da Prata", "Introducção
ao estudo do direito indiano","Ensaio histórico sobre a Revo-
lução de Maio e Marlano More-
no", "Investigações sobre historia
econômica", "A anarchla de 1820"
e, finalmente, a sua "Historia
Argentina", além de inúmeros en-,
saios e estudos sobre o ensino
universitário, política unlversita-
ria e pedagogia histórica."

UMA CARTA AO TRADUCTOR

O traductor recebeu do autor a
seguinte carta:"Sr. dr. J. Paulo de MedeyrosIllustre e lembrado amigo: —
Acabo de receber minha obra"Sintesis de la Historia de Ia Cl-
villzacion Argentina!', embelleza-
da com a sua notável traducção
para o portuguez. E' uma edição
admirável.

Estou muito contente. O sr.
Calmon escreveu um generoso
prólogo e o meu amigo realizou
uma traducção literária perfeita.

Estamos trabalhando pela ami-
zade das intelligencias da Ameri-
ca. E' o senhor um dos grandes
expoentes deste Ideal.

Meu agradecimento não .tem 11-
mltes. Meus votos por sua felicl-
dade eu os envio de todo o co-
ração desejando-lhe renovados
triumphos intellectuaes no novo
anno.

Uma vez mais, agradecimentos
por tudo do seu admirador e.ami-
go — Ricardo Levene."^ - *» <*> »
Não foi reconhecido pelo
Ministério do Trabalho

O sr. Waldemar Falcão, ml-
nistro do Trabalho, Indeferiu o
pedido de reconhecimento do Syn-
dlcato dos Profissionaes Vendedo-
res de Jornaes e Revistas do Dls-
trlcto Federal.

*«*¦¦*¦->
Afim de examinar os

contratos de subvenções
— inúteis —

Tendo o governo nomeado uma
commissão para rever os contra-
tos que oneram a nação e as sub-
venções quo nâo correspondem
aos Interesses da economia bra-
sileira, o ministro da Agricultu-
ra, designou, para fazer, partedessa commissão, o sr. Bernardo
Dain, funecionario da Directoria
de Contabilidade.

Religião, democracia, bôa
fé internacional, são os

princípios que irmã»
nani os catholicos

dos Estados Unidos
DECLARA AO ORGAO CATHO-

LICO DA FRANÇA MONSE-
NHOR JAMES RYAN

Paris, 12 (Havas) — "Religião,
democracia, bôa fé Internacional:
eis ahl tres princípios em relação
aoa quaes os cathollcos dos Esta-
dos Unidos se acham absolutamen-
te Irmanados" — declarou ao Jor-
nal "La Crolx", órgão offlcloso
da Egreja de França, monsenhor
James Ryan, ex-reltor da Uni-
versldade Catholica de Washington
e enviado do presidente Roosevelt
á America do Sul."Como sacerdote — acerescen-
tou o prelado — não me oecupo
de iwlitica na accopção estricta
da palavra. A nossa excursão tem
por fim estabelecer a unidade es-
piritual e intellectual do contlncn-
te americano. Não foi, todavia,
sem entendimento com os sra.
Roosevelt e Cordell Hull que a
nossa viagem foi decidida. Existe
uma relação entre a nossa acção
e os princípios proclamados pelo
presidente Roosevelt: religião, de-
mocracia, boa fé internacional.
Posso, aliás, dizer que fomos In-
formados dessa declaração antos
que ella fosso feita".

Interrogado sobre se acreditava
que a situação na America do Sul
pudesse ser modificada em conse-
quencla dos princípios formulados
pelo presidente Roosevelt, o prela-
do respondeu: "E* possível, mas
não o creio".

A propósito da situação euro-
péa, monsenhor James Ryan pres-tou homenagem á França e de-
clarou:"Não se deve desesperar. Quem,
ha trinta annos, teria ousado acre-
ditar no admirável reergulmento
cathollco a que assistimos hoje na
França?". *

Monsenhor James Ryan terml-
nou exclamando: "Não queremosna America nem nazismo, nem
bolchevlsmo. Para tanto, a Ame-
rica, de accordo com as Idéas de
Roosevelt, deve formar uma uni.
dade Intellectual em face do pe-rigo. Até agora, a America do
Norte estava mais perto da Bu-ropa que da outra metade do con-
tinente, B' necessário comprehen-
der-se, conhecer-se melhor e tra-balhar pela approximação intelle-
ctual e eupirltual das duas Ame-ricas".

Melhoramento da produ-
cção de leite e derivados

no Estado do Rio
Levado pelo secretario da Agrl-cultura do Estado do Rio, este-ve hontem com o interventor

Amaral Peixoto o Inspector LuizVieira, do Serviço de Fomentoda Producção Animal do Minis-terlo da Agricultura e que aca-ba de regressar do Amazonas,onde fOra commissionado pararesolver o problema do abasteci-mento do leite â cidade de Ma-nãos.
Technico em lactlcinlos, o sr.Luiz Vieira vae actuar junto aos

produetores de leite do Estadodo Rio, tendo exposto ao lnter-ventor o seu programma de tra-balho, com a execução do qualvisa a melhoria da producção,beneflclamenfo, transporte e con-sumo do importante alimento.
Será iniciada, desde jâ, umaintensa campanha educativa noaentldo da producção de um lei-te hyglonico, ordenhado nas me-lliores condições possíveis de pu-reza, isto é, um leite limpo, con-dlção principal para a perfeiçãoda industria de lactlcinlos.

0 habeas-corpus foi
negado

José Agenor Santiago foi con-
demnado pelo Tribunal de Segu-
rança a 6 annos e 6 mezes, gráo
médio do artigo 1° da Lei 38; sen-
tença essa que foi confirmada na
appellação.

Invocando o artigo 3° da Conso-
linação. Impetrou habeas-r-orpi"
no "Supremo Tribunal, que lho
negou, sendo relator o ministro
Cunha Mella.

Para a regulamentação
do Código de Águas

A commissão Incumbida da rc-
gulamentação do Coiligo de Águas
composta dos srs. ministro Sal-
gado Filho, professor Fonseca
Costa, do instituto de Technolo-
gla; dr. Vanor Ribeiro Junquel-
ra. representante dus empresas
hydro-electricas nacionaes; dou*
tor Luciano de Moraes, director-
geral do Departamento Nacional
da Producção Mineral e José Al-
ves de Souza, director do Serviço
de Águas desse departamento, re-
uniu-se hontem, pela primeira
vez, indo, eni seguida, ao gabi-
nete do ministro Fernando Cos-
ta communicar os resultados des-
sa reunião.

A realização das exposi-
ções de pecuária do

Brasil Central
Foi recebido hontem em con-ferencia pelo ministro da Agri-

cultura, o sr. Durval Garcia de
Menezes, assistente-chefe do Ser-viço do Fomento da Producção
Animal, que apresentou as plan-tas mandadas elaborar pelo se-nhor Fernando Costa, para aconstrucção, cm Uberaba, de umamplo recinto destinado á reall-
zação das exposições de pecua-ria do Brasil Central.

O ministro Fernando Costa de-
terminou a ida desse technico
aquella cidade, afim de ali rece-
ber, em nome do Ministério, as
terras que*, se destinam ao futuro
recinto daquellas exposições, as-
sim como uma gleba de terra, queserá accresclda á Fazenda Expe-
rimental de Uberaba.

O sr. Durval Menezes, que irá
tambem inspeccionar as constru-
cções que estão sendo executadas
nessa fazendo experimental, em-
barcará domingo para Uberaba,
acompanhado do sr. Bernardo
Daln, funcclonarlo da Contablll-
dado do alludido Ministério.

Pleiteam a execução do
decreto que os ampara
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MULTADA UMA SO-
CIEDADE DE PRO-

PAGANDA RELI-
GIOSA

Por haver deixado de pa-
gar o imposto sobre

vendas mercantis
Contra a Sociedade Bíblica Brl-

tannlca e Estrangeira foi lavrado
auto por vir praticando a venda
de livros desde 1 de janeiro de
1934 sem estar devidamente ins-
cripta para o pagamento do im-
posto sobre vendas mercantis, não
possuindo oa livros respectivos e
deixando de pagar o Imposto re-
latlvo ás referidos vendas.

Procedido exame na escripta
commercial da Sociedade foram
extraídos do livro "Caixa" os ele-
mentos pelos quaes foi apurada,
no período de janeiro de 1934 atê
setembro de 1938, a venda de 11-
vros na Importância de réis
557:9405300, sujeita ao Imposto,
calculado de accordo com as ta-
xas em vigor, na quantia de réis
2:4478500.

Intimada a defender-se, a au-
tuada allega sua qualidade de so-
ciedade de propaganda religiosa e
se apega a uma decisão ministe-
rial, datada de 19 de janeiro de
1931, que, em gráo de reconslde-
ração, deu como isento do impôs-
to de vendas mercantis o com-
mercio de livros, exercido pela
autuada.

Ouvido um dos autuantes, foi
prestada a informação em que o
mesmo sustenta a acção fiscal,
demonstrando que, em face da le-
gislação que rege a espécie, nâo
ha como excluir do imposto em
debate a venda de livros, cffectua-
da em território nacional pela au-
tuada, venda essa perfeitamente
caracterizada como se verificou
do exame procedido e das próprias
razões de defesa. Referindo-se á
decisão invocada pela autuada,
demonstra o autuante de que se
trata de solução dada num caso
Isolado, proferida antes do de-
creto 22.061, de 9 de novembro
de 1932, que foi a lél reguladora
da incidência ou não do imposto
sobre vendas mercantis. Nessa
lei, conforme esclarece, não íigu-
ra qualquer isenção que possa
aproveitar á autuada que, como
ás suas congêneres, estava e está
obrigada ao pagamento do im-
posto de vendas mercantis sobre
os importâncias effectivamente
recebidas pelos livros que vende.

Julgando procedente o auto, Im-
poz o director da Recebedorla do
Distrieto Federal â Sociedade BI-
bllca Britannica e Estrangeira a
multa de 7:3425500, triplo do lm-
posto que deixou de ser pago, com
a obrigação de recolher junta-
mente com a multa referida, a im-
portancia de 2:4475500 relativa ao
Imposto devido.

O BRASIL E O MO-j
MENTO INTERNA- 

'

CIONAL

O sr. Mattos Pimenta
falará hoje, na Academia;

de Medicina
O sr. Mattos Pimenta, ura dos

fundadores e directores do Ins-
tltuto de Estudos Brasileiros, fari
hoje Bua annunciada conferência

255'

O sr. Mattos Pimenta i"
1 i

sobre A altuação do Brasil no mo*,
mento Internacional.

A conferência pertence & sérW
das organizadas pelo referido Ins-:
tituto. O orador, por convite ee*.
pecial do ministro do Exterior, no
dia 2 deste mez, leu essa mesmai
conferência no salão principal de»
Club Militar. Ouviram-n'a, a pe-dldo do sr. Oswaldo Aranha, os
ministros da Guerra e da Marinha
e os representantes dos Estados-:
Maiores do Exercito e da Armada*,

A these do sr. Mattos Pimenta»
jornalista e escriptor applaudido,
é que o palz está sob a ameaça dè
uma invasão estrangeira. Vae
ilesenvolvel-a, passando em revis-
ta os grandes problemas político»
e moraes que affllgem o mundo.

A conferência será ás 9 horas
da noite, no salão nobre da Aca-
dem ia Nacional de Medicina, nt>
Syllogou.

EXPOSIÇÃO NACIONAL
DO ESTADO NOVO

VISITEM OS MAGNÍFICOS MOSTRUARIOS .
DA

EXPOSIÇÃO NACIONAL DO ESTADO NOVO
No recinto da Feira Internacional de Amostras

PROGRAMMA DE FESTAS PARA HOJE:
Das 20 ás 23 horas: No Auditório — Concerto

pela banda do 1." Regimento de Cavallaria Divisto-
naria. No coreto da entrada — Concerto pela ban-
da da Policia Militar.

Cinema ao ar livre — Novo e escolhido pro-
gramma de films.

O parque de diversões continua aberto ao pu-
blico com preços reduzidos. (14844)

Estiveram hontem no gobinetedo ministro da Agricultura os srs.
Castro Maia, Asares Mello Cunha,
H. B. Marvin e César de Oli-
veira, representantes dos indus-
trlaes e agricultores de oiticlea
do nordeste do Brasil, que soliei-
taram os bons officios do minls-
tro da Agricultura junto ao pre-sidente Getulio Vargas no sentido
de ser posto em execução o de-
creto n. 904, de 30 de novembro
de 1938. Esse decreto prohlbe a
exportação de sementes de oitl-
clea e promove medidas de am-
paro aos Interesses dos produeto-
res e industriaes dessa matéria
prima.

O ministro Fernando Costa pe-diu a aliudida commissão paraapresentar uma exposição sobre
o assumpto em apreço. -Cim de
poder eneaminhal-a ao presidente
da Republica.

Os Estivadores agrade-
cem ao ministro do

Trabalho
O sr. Waldemar Falcão, minis-

tro do Trabalho, recebeu o seguln-
te telegramrna a propósito de sun
portaria autorizando o pagamen-to das pensões devidas pelo Insti-
tuto da Estiva ás famílias dos
seus associados fallecldos:"O Syndicato dos Operários Es-
tlvadores do Cabo Frio cumpro o
grato dever de agradecer o acto
benemérito de v. ex. que tanto
enaltece e recommenda a orienta-
ção do Ministério do Trabalho —
autorizando o pagamento das pen-soes devidas por motivo de falle-
cimento dos associados do Insti-
tuto de Aposentadoria e Pensões
da Estiva. Respeitosas saudações.— Alcides SanfAnna da Silva,
presidente."

Queria as certidões, por
meio de mandado de

segurança
A Companhia Brasileira dc Por-

tos. arrendatária do porto de NI-
ctheroy impetrou ao juiz da 2."
vara dos Feitos da Fazenda Pu-
blica mandado de segurança,
afim de obrigar o inspector da
Alfândega a lhe fornecer certt-
does que requererá, sobre a taxa
de conservação.

O juiz negou-lhe o mandado, pornão constituir direito certo e in-
contestável.

Allegava cerceamento
de defesa

0 Supremo não lhe con-
cedeu habeas-corpus

Cuslmiro Costa está na Casa de
Detenção, eni cumprimento de pe-na que II*o foi imposta pelo juizd,i 8» vaia criminal, como incur-
so no artigo 297 Uas Leis Penaes.

Allegandu cerceamento de defe-
sa, na promoção do 3o promotor,impetrou uma ordem de habeas-
corpus ao Tribunal de Appellação,
onde a 1" Câmara Criminal negou.
O Supremo, em grão de recuno,
confirmou a decisão recorrida.

Um forno crematorio no
cemitério da Consolação

São Paulo, 12 (Uavas) — No-tlcia-se (|uo será submèttldo ã
apreciação do prefeito desta cr-
pitai, a installação de um. forro
crematorio para despejos luima-
nos, no cemitério da Consolaçã*'.

Adeanta-se entretanto que a
cremnção nio será obrigatória,
mas faculattlva. Rsse forno seri,
o primeiro da America do Sul e
virá beneficiar a conectividade,
por ser h.vgienico e dispensar as
enormes áreas oecupadas pelostúmulos. Serão queimados os on-
daveres dc todos aquelles q1'*antes de fallecerem tiverem úe-
monstrado esse do:-e.in

jiJ
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CORREIO DA MANHA -- Sexta-feira, 13 de Janeiro de 11)3»

Diamantes
Demos a palavra aoi loohnloou

*i ètpoalpjlítgl, Elles conlliniurã"
que, pur unno, mito pulz, t-o lu-
¦/.em contrabandos do -llamnnUa
no vulor do mala do «ohwnta mil
contos, Accrei.conliirào, t-o u lano
os obrigarem, que u ostlmatlvu
nítida assim il inodoiilii, VlHtQ quo
nu OHtatlutlcaa, ncHto piirtlculur,
hão bom rinllini-iiiiiri"'.

A quostSo não 6 do peqUttllH lm-
portancla, Merece, pois, a limis-
tonela com quo a tomou tintado.
Doado quo a economia dirigida t
programma Cundamontul, udontu.»
do como systeiim Uo sillviicão pu-
bllcn, não eo oomproliondo qun o
Estado seja tüo IndulgontO a rou-
peito do uma riqueza du qual não
tem sabido lociiplotiir-iio o quo,
no entanto, para ello poderia
representar um cxtraordluurlo fa-
ntor do offlciencla na sua bnlan-
f;,l commeroliil. Som uni regimon
do fiscalização dlrectu uos garim-
pos, com a collaboração doa pro-
prlos garimpeiros, serã inoperan»
to qualquer legislação. Esta sô
terá, Keu ralo do acção ou In-
fiuencla nas maiores cidades, ou
ontâo nos centros do compra
como, por exemplo, o do Campo
Grande, em Matto Grosso.

Existe aqui, é verdade, um Syn-
dicato de Dlamantarios. Não sa-
bemos de stias possibilidades. Mas
se o simples rotulo dessa funda-
ção diz tudo, isto é, se, pelos seus
elementos e pelas suas finallda-
des, está solidamente apparolha-
do, talvez -pudesse ser um órgão
de auxilio e cooperação junto ao
governo. Entrosado numa Coope-
rativa para compra do pedras ex-
traídas nos diversos garimpou,
admitíamos a hypothese para ar-
gumentar, a administração pro-
vavelmente encontraria nelle um
agente de precaução e de controle
das transacções com os dlaman-
tes, que cada vez são mais vo-
lumosas.

Necessário, porém, que os fiscos
estaduaes e municipaes não as»
phyxiem de todo o comprador In-
digeria e mesmo o garimpeiro, que
ê geralmente o caboclo da terra
opulenta. Temos sob os olhos a
tabeliã do Imposto de industria e
profissão de Matto Grosso, baixa-
da com o decreto n. 219, de 30
d* novembro do 1038. B' um In-
centlvo ao contrabando e a quaes-
quer outras maneiras de fraude.
Imagine-se que o Thesouro Esta-
dual capitula em clncoenta con-
tos e mais 6 % a taxa cobrada
aos exportadores de carbonato»,
diamantes e pedras preciosas; em
tres contos e mais B %, aos fals-
cadores e um conto e mais S %,
aos garimpeiros. Positivamente,
taes tributações, embora não o
queiram as autoridades locaes, não
podem deixar de estimular a tra»
paca nas aduanas e mesas de ren-
das, animando os negócios clan-
destinos das pedras, Onde as pau-
tas são vorazes, o contrabando é
fatal, agindo mesmo em funeção
dellas.

Sob o systema político que nos
conduz, competiria ao governo da
União cuidar dessa Industria, na
qual trabalham mais de cem mil
brasileiros. SA uma legislação ge»
ral, uniforme para todas as re-
glÇes dlamantlferas, e um quadro
de Impostos communs a todos os
garlmpos fortaleceriam o desen-
volvlmento dessas actividades,
proporcionando ao palz proventos
multo mais consideráveis. Tolhe-
riam a malta numerosa dos aven-
turelros que se valem exactamen-
te dessa diversidade de leis. O
que mais luta e mais aoffre, o
garimpeiro, ê que é o mais sacri-
ficado.

Mas não ê, apenas, o contra-
bando o mal a corriglr-se, porque
não é elle o exclusivo causador
dos prejuízos que tem tido a eco
nomia nacional. O caso verifica-
do. com o diamante Presidente"Vargas 6 elucidativo. A pedra estft
classificada como a terceira do
mundo. 728 carat». Estft no seu
registro. Acima delia, ficaram o
Culllman, com 3.106 eorafs, en-
contrada em 1905, e o Yonker,
com 726,60 carata, achado em
1934. O Culllman foi calculado ft
razão de £ 48,5 o corai e o Ton-
her, na base de £ 86,15. O Pre-
sidente Vargas, absolutamente pu-
ro, de raro brilho, esteve tarifa-
do pela Casa da Moeda em réis
871:920$000. Avaliado que fosse
í, razão de £ 60 o carat, produ-
zlria 3.607:300$000. Tendo, po-
rém, servido de base para sua res»
pectiva exportação o preço offi-
cialmente declarado, subtraíram
ao Brasil, sem nenhuma explica-
ção acceltavel, nada menos de
2.798:0008000, perdendo o Banco
do Estado, na taxa cambial, a
somma de 498:5005000. Para o
convencimento de que essa ava-
Ilação de £ 60 o corai não é exa-
gerada, basta que se recordo o
que o Correio da Manhã jft di-
vulgúu ha dias, reportando-se ft
publicação da revista allemã Ber-
lliier Illustrlrte Zeitung, de 24 de
novembro ultimo. Com duas ma-
gnificas gravuras alluslvas á pe-
di*a saida daqui, informa esse
austero magazzln que os lapida-
rios de Amsterdam deram ao
presidente Vargas o valor de
600.000 dollares, ou approxlma-
damente 9.000:000S000, ao cambio
da dia. Com o titulo Agitação em
Amsterdam, escreveu Berliner 11-
lustrlrtó Çeítung:

"Num pacote do Correio, chegou o
"Presidente Varüas". E', era tiinia-
tido, o terceiro diamante do mundo,
na puucaa eemauas, foi elle achado
nos campos diamuutlfèros do Brnsll
o. agora foi mandado '¦¦'**:¦ tt cidade
dos nmis eulebrus lapidar los do dia-
ruantes. A pedra, cujo preco 6 do
500.000 dollares, M-nl depositada ilo
voÍtq do Banco Hollandez Unido,¦guardada o protegida por uma porta
d/í onze mil Mlogrammns de peso.
As duas photographias mostram a pre-
sença o a IniprciÊilo-do "Presidente
Var"*i*"."

Não ha, entre nós, uma rela»
çâo offlcial segura dos compra-
dores legítimos de diamantes. Elles
montam a 164, sendo brasileiros
124 e estrangeiros, 40. Os que não
se conhecem, nâo podendo ser
identificados, são sem conta. Pa-
ra se ter uma idéa da lrrisão quo
ha em tudo isso, convém nâo es-
quecer que cada comprador de-
poslta no Thesouro uma caução
de cinco contos, ou seja um total
do 820:0008000. A cifra seria mui-
tlpllcada vinte ou trinta vezes, se
todos quantos exercem a corre-
tagem no interior prestassem
idêntica fiança. O dinheiro daria
para o próprio governo experl-
mentar o auxilio a uma pequena
cooperativa de elementos dignos,
creada com o objectlvo patriótico
de defender as rendas federaes,
sam ferir os direitos commerciaes
d<j quem quer que fosse.

Ha uma população garimpeir.i
de cerca de cento e vinte mil
almas. Sô em Minas. 40.000. Na
Bahia, 30.000. Tambem essa gen-
te reclama o amparo constitucio-
nal, "A economia da producção.

(Uiilonlou o pniblUmitu Un llepu
blica, Li*c,i brsanlmda um corpo-
layOQii o OKtuH, somo ¦-•Iilldiiílf-N i*à«
pivüeiitidlviih diiH (Orça» du Uniu-
llm nacional, collocadan mb u
iinHlhtenclu e a proteaçfio do Kntu-
do, «fio órgãos Uehiii n exercem
funeção Uo poder publico,"

i;' o principio lançado com m*
bedoiin. ItvNtu qus, enquadrada
in lh*, ii nowa exploração dlumnn-
tlfcrn lOjU uma vorUmlelrii fonte
Uo riqueza do pulz. delia propor,
cloniiliiieiitn ku nprovnllandu o"Tliesouro o o contribuinte,

M. Paulo Filho

NUTRIÇÃO
As iniciativas do ministro ela

Agricultura, no sentido de, ao
mesmo tempo cm que se promo-
va a expansão dc consumo das
frutas nacionaes, seja consegui-
do o seu barateamento, repre-
sentam uma contribuição impor-
tante para solucionar o proble-
ma da nutrição. O déficit ali-
mentar, no Brasil, está malhe-
maticamente documentado. O
dr. Alexandre Moscoso, do Mi-
nisterio do Trabalho, fez essa
documentação, que vem compro-
var uma triste verdade ha mui-
to sabida e divulgada: o brasi-
leiro, em regra, alimenta-se mal
ou, pelo menos, com insuffi-
ciência.

Infelizmente, como sempre
acontece, a falta dc estatísticas
colloca em difficuldades quem
quer que se disponha examinar,
discutir e documentar uma the-
se econômica. Entre os produ-
ctos de precário consumo, feito
o caloulo pelas cifras da produ-
cção, está o assucar. Em rela-
ção ao café, nâo seria preciso
repetir o que se tem dito fre-
qu-entemente: terra do café,
maior exportador do produeto, o
Brasil ainda hoje reclama a pro-
paganda interna para a mais vo»
lumosa de suas mercadorias.

E oceorrem coisas assombro-
sas com o café, entre os seus dis-
tribuidores nos mercados inter-
nos: basta haver uma tendência
para a alta do artigo, nas cota-
ções dos mercados externos de
consumo, para que os torradores
brasileiros, muito solidários na
offensiva contra o consumidor,
majorem os preços da mercado-
ria... na terra que a produz e
onde a queimam para attender ao
equilíbrio estatístico !

A riqueza pecuária do Brasil
é enorme, sendo notável a sua
collocação no quadro mundial
dos paizes que dispõem de nume-
resos rebanhos. Pois bem: o
consumo de leite, que deveria ser
de setenta e seis milhões de he-
ctolitros por anno, de accordo
com a média estabelecida por to
dos os padrões alimentares, é de
pouco mais de vinte e quatro
milhões.

O déficit da nutrição está em
solenne e flagrante contradição
com a riqueza do paiz em todos
os ramos de producção agricola,
dos quaes saem os factores de
alimentação. Já se escreveu que
o brasileiro é um desnutrido.
Mas ainda ning-uem disse a
maior de todas as verdades: seu
stipplicio é quasi tantalico.

* * *
Elle tem, ao alcance da mão e

da boca, tudo que é necessário
a uma boa nutrição: o leite puro,
a fruta saborosa, a carne sadia,
os cereaes magníficos. Tem; mas
sabe Deus quanto custa apro-
veitar-se...

i
O tempo
PBBViaOKS DO TEMPO EtABOnADAB
PELO SERVIÇO DE METEOROLOGIA

Paro o período ilafl 18 liorns do bon-
tem Aa 18 boras do boje:

ninirtol- FoíDrol a Mofam**)*/ — Tom-
po instável, agravando-se com chuvas e
trovoadas. Temperatura ilwllnara. Ven-
tos: do quadrante «ul, com rajadas (or-
tes,

Estado do Itlo de Janeiro — Tempo
Instável, asgravando-se com chuvas e
trovoaduB, salvo a lôste, onde de hom,
passará a instável com chuvas o trovoa-
Uas. Temperatura -Inclinar*.

Bstado, do Sul — Tempo perturbado
com chuvas e trovoadas, salvo no Kio
G. do Sul, onde melliorarâ. Temperatura
declinará atC P-nroná e uatAvel nos de-
mais listados. Ventos do sul, com rnjn-
dns frescos ato Paraná o Ue sul a ICsto
noa demais Estados.

Bynopse do tempo oceorrido no Dlstri-
eto Federal (das 13 horas do ante-hon-
tem ás 13 horas de hontem):

O tempo decorreu ntó cerca de 7 horas
da manl.fi, quando passou a instável.
Nevou secca fraca pela manha. A tem--¦fratura continuou bastante elevada. As
inCdiaa daB temperaturas çxtreman obser-
vada» nos postos do Districto Federal,
foram: máxima 36»0 e «ilninm 2'°7 e as
temperaturas extremas registradas no Ob-
eervatorio Meteorológico, foram: máximo
34°7 e mínima 2i;olt, respectivamente, ás
11 boras e 45 minutos t; út-s d horns e 15
minutos. Os ventos fornm variáveis, pre-
dominando os de norte a ofiste, eoin ra-
jarliib, bastante frescas no fim do pe-
rlodo.

Synapse do fe**-jJO oceorrido em todo.o
pais (das 0 boras do aute-houtem ás 0
horas de bontem):

Zona Norte — O tnmpo nas 24 boras
foi hom nublado, assim continuando ás
9 horas, hontem. Sopraram os vcnlOB de
sui-Btü a nordeste, frescos.

Zona Centro — O tempo nns 24 horas
foi, em cerni, nublado, e ás O boras,
bontem, assim continuava, Üs ventos fo-
ram variáveis.

Zona Sul — O tempo nas 24 horas
foi encoberto, com raras chuvas espur-
¦as « assim continuava hontem, âs 0 ho-
ras, Oa ventos foram variáveis».

Casa do pobre

llli Ukkllll 1>» I>1 • ¦ t*l Irllirlli i I ii lllli;

piiKiirAo .'.'AiKiii pai* unno, muln du
Mim piiKnvnm em it'*", quando ml
Hiuiiiiiii nilo lho ora ciiliniilii n ti-
tiiin iio toienmuiu humanitária,

Itl', como ko vè, umn .onitu
aurloMi Us Isontni', O mu» eciin
Qomprsliomilvel o aaoiiuelhavol
ato, que a uaia do rico imKUNKv
um Impouto i|im |ii*o|iiiri'liiii.ih'n* uo
piilirn, mu. coiiüIçAuh aulmu llldl-
cikIiih, Hur libertado do 01'lvo fls-
cul, nnm nt-o lüflo Impuneaao mulo-
ro» i„ii*rlilcloH A urrecailuvão do
quo |in*i*l.-ii a Prefeitura.

Porto Índice

O purlu do "-"tmlo:-, pola Impor»
tuuclu do ucu commorolo expor»
tadur o Importador, pado ter con-
aldorado um Índice du economia
nacional. Por ali «âo o aua mate
coivtrlbuo paru rrallzar, cm favor
do Hrasll, disponibilidades cum-
blac-j nus pracue estrangeiras: o
café, a carno congolada o conser-
vuilii, o» couros, o algodão, us la-
ranjas, as bananas e o arroz.

IS' multo ourloso conhecer atra-
vis desses produetos os factores
constantes de enriquecimento, e
os osclllatorlos, que num anno
realizam amplos benefícios, e no
seguinte, ou dois depois, quasl
desapparecem do commerclo. Eu-
tão no primeiro grupo, além do
cale que é o seu rei, as carnes
congeladus, as laranjas. O algo-
dão tem experimentado grandes
alternativas: representada- em
pouco menos de 40.000 contos a
sua exportação em 1020, chegou a
quatro contos era 1028, para elo-
var-se a 240.000 contos em 1934,
subindo sempre, deste anno em
deante. O arroz é ainda mais ty-
pico na sua Inconstância: rendeu
cerca do 60.000 contos em 1920,
caindo a sete mil no anno seguin-
te, e ft cifra Irrisória de 320)000
em 1928.

Essas cifras, referentes a pro-
duetos de acceitação mundial,
mostram a delicadeza com que é
mister tratar certos capítulos da
economia nacional e deveriam le-
var o governo a um estudo capaz
de mostrar as causas das oscilla-
C6es constatadas. O porto de San-
tos, sob esse ponto de vista, 6 um
apparelho perfeito para indicar a
circulação de nossa riqueza crea-
da. Mas não basta conhecer aa
cifras que a denunciam: é sobra»
tudo necessário procurar reme-
dios para as osclllacfles, pois não
ha economia que a «Uas resista,
desde que se verifiquem com a
amplitude que deixámos aponta-
da, por exemplo, para o arroz.

Atê 81 de dezembro de 1937
uma casa com o valor loeatlvo
de 1:"00$000 (1005000 mensaes)
pagava 6 % do imposto predial,
isto é: 72$000, por anno. Mas em
1938 houve a Isenção, em conse-
quencia da qual as casas até
1:2005000 ficariam livres desse
ônus. Resultado: dos 72$000 an-
nuaes, os seus proprietários pas-
saram a pagar 102$000!... Isto
corresponde a 3,5 % da taxas mu-
nicipaes, "1OJO00 de taxa fixa c
S05000 da caderneta predial.

Ha uma circumstancia atte-
nuante, se assim nos podemos ex-
prlmir. E' que os 305000 são pa-
gos por uma caderneta de dura-
Cão relativamente longa e em que
se annotam as variações do valor
locativo. Sua substituição í feita
ou por esgotamento do prazo pre-
visto, ou por inutilizarão, ou por
extravio, ou por alteração das ca-
racteristicas essenciais quando
liouver transmissão da proprle-
dade.

Excluido. Dois. o seu custo ain-

cuiiuu: — o mu arbitro o o dei-
impaudor,. •"

i'uMn phio torcolro arbitro foi
tiaolhldo pelo «r, Amaral 1'oixo-
to, pnreco qne aquelle fiincclonii-
riu lançou a suu malha lon^e do
mui», floando fora do fôrma,,.

DEBENTURES

.-tlmlil 0( riiiiiM'iiíiii/".'i

Ai) iiiiuü Intoncüof du» legisla-
dures são quiinl sempre Hiiuiltleu-
dus pelai intorprotucOoi burocra»
tluis. Hii tão, com referencia ao
direito do funccionarlo, dentro do
Tliesouro, endu qual dlota u suu
sculoncu. Nfio existo uma orlun-
timão unlca, unia doutrina u se-
gulr, uniu jurisprudência a obser-
vur. Ha o arbítrio, pouco interes-
sundo os cnso» análogos, us deci-
sOo» anteriores.

Ninguém Ignora quo a aposeu-
tuçío upavorou o funccionarlo ef-
foctlvo, tivesse ello 30, 3G ou mes-
mo 40 annos do serviço, porque
at'' Julgamento final pordla-se
nunca menos de um anno, Du-
ranto todo esso tempo o funcclo-
narlo ficava sem receber venci-
mentos.

Um decreto humanitário de
abril de 1934 creou o abono pro-
vlsorio, garantindo assim ao (une-
clonarlo, que pretendia a Inactivl-
dado, o pão de cada dia o o tec to
protector. As dlsposlcdes do sr.
Getullo Vargas oram taes que fez
estatuir que o pagamento desse
abono provisório seria feito inde-
pendentemente do credito.

Pois os hermenoutas do The-
souro estão ameaçando os apo-
sentados, no ultimo trimestre de
1938, com a possibilidade de só
receberem o abono do mez de Ja-
nelro em deante, porque dlstin»
guem exercícios nesses pagamen-
tos!

O algodão de Bão Paula

Leis processuaea

A anciedade do fOro, em geral,
pela publicação dos projectos do
Código do Processo Penal • do
Código- do Processo Civil e Com-
merclal é perfeitamente compre-
hensivel. Estabelecida, pela Con-
stitulção em vigor, a unidade do
direito formal, nada Justifica a
demora na execução do preceito
constitucional.

Não i curial que o palz con-
tinue a reger-se por uma multl-
plicldade de leis processuaes, que
jft não correspondem fts exigen-
cias do bem publico, nem fortale-
cem a solidariedade nacional.

Numerosos problemas ligados ft
vida judiciaria brasileira aguar-
dam solução, em detrimento dos
que litigam e da própria efficien-
cia dos trlbunaes. Mas a dlfflcul-
dade oriunda dessa divergência de
legislação neutraliza qualquer ini-
clatlva, tornando prejudlciaes á
conectividade todas as medidas de
emergência.

Jâ vários appellos têm sido fel-
tos ao presidente da Republica
no sentido da sujeição desses pro-
jectos de leis processuaes ao exa-
me critico, por tempo determina-
do, da magistratura e advogados.

Em documento recente, repetiu
o presidente que daria publiclda-
de aos planos de reforma do pro-
cesso, para a cooperação deseja-
da na sua elaboração definitiva.
E torna-se deveras opportuno o
cumprimento dessa promessa.

Água e lus de Petropolla

Pelo porto de Santos saíram
de Janeiro a novembro do anno
passado 191.186 toneladas de ai-
godão em rama, no valor de
676.248 contos. Se compararmos
esses totaes com os do anno an-
terior, verificaremos que houve
em 1938 o augmento, no volume,
d» 41.330 toneladas e, no valor,
de 69.314 contos.

O valor médio da tonelada foi
de 8:532$ contra 4:111$, o que
eqüivale a dizer que se deu uma
queda de 679$ em tonelada no an-
no passado.

Os prlnclpaes freguezes do ai-
godão paulista foram:

Japão, 196.965 contos; AUema-
nha, 178.651; Grã Bretanha,
103.979; França, 74.274; Itália,
28.678; Hollanda, 21.113; Polo-
nla, 1S.246; China, 17.690; União
Belgo Luxemburgueza, 15.051
contos.

Compraram ainda, mas em me-
nor proporção: Argentina, Bulga-
ria, Colômbia, Dinamarca, Esta-
dos Unidos, Finlândia, Hong-
Kong, Letônia, Noruega, Portugal,
Suécia, Suissa e Tcheco-Slova-
qula.

O "ponfo** no» repartiçõe»

Com o louvável propósito de
acabar do vez com a velha con-
tenda entre o Banco Construetor
e a Prefeitura de Petropolis, o
sr. Amaral Peixoto organizou um
juizo arbitrai, constituído por um
representante do Banco, outro da
Prefeitura e o terceiro, um magis-
trado de sua escolha.

Os escolhidos foram nomes acl-
ma de qualquer suspeita, todos de
verificada competência techniea e
comprovada idoneidade. Os arbl-
tros do Banco e da Prefeitura ío-
ram dois engenheiros do nome em
sua classe, e o desempatador foi
o desembargador Abel de Maga-
lhães, cuja integridade ê reconhe-
cida.

Depois do mil e um incidentes,
sessões repetidas, exames nas ins-
tallacOes em Petropolis, etc, o
Juizo deu a sua decisão, usslgna-
da por todos os árbitros: o do
Banco, o da Prefeitura e o de
desempate. Tivemos opportunlda-
de de nos referir a essa senten-
ça. A divida de cerca do 10.000
contos, reclamada pelo Banco, que
estava no desembolso de vinte e
sete semestres de fornecimento de
luz a Petropolis, lol reduzida a
Ü.300 contos.

Como esse arbitramento era de-
ünltlvo, irrecorrlvel, ninguém du-
vidou que fosse executada a deli-
beração, lida em reunião, presidi-
da pelo próprio sr. Amaral Pel-
xoto, que assim via dirimida uma
das contendas mais antigas e mais
irritantes do Estado do Rio.

Estava certamente longo de
suppor o interventor fluminense
que um funccionarlo da Prefcitu-
ra de Petropolis viesse discutir a
decisão em termos desabrldoa, lan-
çando a discórdia entre contendo-
res que so haviam ajustado num
arbitramento honroso. Esse iune-
eionario atira-se de tal modo con-
tra o juizo arbitrai que não po-
demos deixar dc pedir a attenção
do sr. Amaral Peixoto para o ca-
so. Basta dizer que o dito func-
eionario assegura que o Banco
pediu "o arbitramento irrecorri-
\cl jogando com duas cartas mar-

Não e uniforme nas dependen-
cias administrativas da União. O
horário de um ministério não t o
mesmo de outro, de maneira que
as queixas e reclamações contra
as injustiças se estão avoluman-
do.

Ha casos que são, realmente,
curiosos. Vimos hontem, pelos
corredores do Ministério do Tra-
balho, uma lufa-lufa atordoarite.
Eram onze e um quarto. Encer-
rava-se o jpotiio. Mas, encerrava-
se de forma que ninguém se en»
tendia. Serventes e continuos,
com a autoridade de verdadeiros
chefes de secção, corriam de um
lado para outro, empunhando um
papelucho, no qual recolhiam as
asslgnaturas dos funecionarios
que chegavam. Um nervosismo,
que parecia contagioso, alastrava-
se. Os recolhedores berravam pe-
los nomes dos demais emprega-
dos e faziam negaças quando se
lhes diziam que esse ou aquelle,
embora não acudlndo, encontra-
va-se na casa. Crescia o vozerio,
atê que surgiam os que eram pro-
curados, muitas vezes retidos nos
elevadores, que costumam ficar
desarranjados em meio da via-
gem.

As acenas, de um modo geral,
eram pittorescas. Faziam rir aos
estranhos. Molestavam e anarchi-
zavam. Informaram-nos que es-
sa nova techniea do ponto partia
de um chefe de secção da Conta-
bllidade, tido ali por um refor-
mista.

Com certeza, o ministro, Intel-
rado dessas coisas, tratará de
apurar até ondo será utll a novl-
dade que esta creando a lndiscl-
plina.

Graphita

Existe em quasl toda a parte
do mundo. Os cônsules Raul Bopp
e Jorge Jobim, em relatórios apre-
sentados ao Itamaraty, assim de-
monstraram. Mas a Tcheco-Slo-
vaquia, a Áustria, a Bavlera e a
Coréa são os maiores fornecedo-
res, embora não competindo com
o typo crystalllno de Madagascar
c Ceylão.

As reservas do Brasil são con-
sideraveis. Parece que a melhor
qualidade é encontrada na zona
de Fortaleza, Arassuahy e JequI-
tinhonha. São Fidelis, no Estado
do Rio, tambem possue, no que
não o inveja Alcobaça, na Ba-
hla.

A respeito, o engenheiro Othon
Leonardos, num trabalho do in-
telligencia e cultura, provou que
"pelo menos, alguns dos deposl-
tos de graphita diffusa, nos ml-
caxlstos e gnelsses do Minas Ce-
raes e outros pontos do palz, on-
do se não observa a disposição
em veios, são da mesma, nature-
za genética dos depósitos venula-
res, como suggerlu Welnschenk
para os jazigos da Bavlera".

Mas a exploração dessa matéria
prima é muito rudimentar entre
nêa. Em 1936, nada'exportamos.
Ao contrario. Importamos. E os
derivados? Presume-se que foram
egualmente comprados lã Mra,
ainda que as estatísticas tenham
leito silencio.

Logu após a publlcaç&o do
decreto-lei n" 781, de 12 de
ouiubro próximo íindu, em
conimentiuio á margem de
alguns dispositivos dessa lei,
de louvável finalidade, por-
quanto visa principalmente
amparar a pequena economia
na contribuição que a mesma
fornece ás grandes empresas,
livemos opportunidade de pon-
derar que não se tratava de
uma iunovai-ão na disciplina
jurídica do paiz. Um decreto
anterior, de fevereiro de
1933, havia considerado mais
ou menos sufficientemente o
assumpto. Como em regra
acontece, cm leis que ampliam
ou restringem outras já cm
vigor, o decreto-lei de 1938
corrigiu, em parte, as lacunas
ou deficiências do que o pre-
cedeu quatro ou cinco annos.

Nem por isso, porém, des-
appareceram todas as duvidas
existentes na lei primitiva, re-
sultantes da falta de ordem
na seqüência dos artigos, im-
propriedade de redacção, pelo
emprego inadequado de ai*
guns termos, redundância de
outros e pouco esclarecimento
quanto á applicação de mais
de um dispositivo. Nos cir-
culos dos interessados, que
são numerosos, escusávamos
dizer, a lei nova não deixava,
entretanto, de merecer ap-
plausos, sobretudo pela con-
solidação dos preceitos mais
prestimosos da antecedente:
estabeleceu para todos os por-
tadores de debentures, da
mesma natureza, emittidas no
mesmo acto e com egual ga-
rantia, uma communhão de
interesses, habilitando-os a
constituir assembléas e eleger
representante, que cuide de
seus direitos.

As condições em que se po-
derão realizar essas assembléas
estão bem definidas na lei.
Logo nessa parte, porém, de-
para-se uma omissão de relê-
vo: não se declara a penali-
dade em que incorrem os
membros da directoria ou
responsáveis e os peritos.
Não seria sanada a lacuna,
afigura-se-nos, com o que
dispõe o Art. 15 do decreto
a que nos reportamos, quan-
do estatúe que "o accordo,
ainda que julgado por senten-
ça, poderá ser desfeito ou re-
scindido, provando-se nullida-
de, fraude, simulação ou er-
ro." Para esse effeito, ao
crescenta o referido artigo,
será promovida dentro de um
anno a acção competente, cor*
rendo o prazo da data da ho*
moiogação, no caso desta.

Resta saber se aproveitaria
ao interessado ou interessados
o beneficio dessa acção, trans-
corrido o prazo prefixado.
Qual a responsabilidade ou
qual a penalidade em que in
correm os que prejudicarem
os debenturistas? Como se vê,
essa é uma das mais sérias
omissões que avultam no de*
creto-lei de 12 de outubro de
1938. Ainda em relação ao
direito que lhes assiste, de se
congregarem em assembléa
para tomar as deliberações
acauteladoras de seus interes-
ses, a sociedade não perderá
a prerogativa de comparecer,
correndo-lhe até a obrigação
de fornecer a indicação do nu-
mero de titulos em circula-
ção. Não ha, todavia, ne-
nhuma saneção.

Para esse, como para o
caso que já apontámos, a lei
deveria estabelecer uma pena-
lidade para os representantes
da sociedade devedora, que
ministrasse uma indicação me-
nos verdadeira.

Outro ponto obscuro ou
falho, aos olhos dos que pro-
curam interpretar com clare-
za alguns dispositivos do de-
creto, é o que se relaciona
com as assembléas, cujo regi-
men está, não obstante, bem
definido: os obrigacionistas,
á entrada, deverão lançar os
respectivos nomes na lista .de
presença, por si ou por
seus representantes, registrai.-
do nessa oceasião o domicilio
e por extenso o numero de
titulos de que são possuidores.
Rubricada pelo presidente,
essa lista poderá ser examina-
da, 110 acto, por qualquer dos
obrigacionistas presentes. Fci-
las as verificações legaes e
findos os trabalhos, lavrar-
sc-á a competente acta, mas
a lei não diz a quem incumbe
a tarefa, embora a praxe ill-
duza a admittir que tocará ao
segundo secretario.

No commentario anterior
chamámos a attenção para o
que se dispõe a respeito do
quorum, sempre constituído
pelo numero de obrigações em
circulação. E' uma determina-
ção que aliás se repete atra-
vés de diversos artigos e nâo
ha duvida que representa uma
alta finalidade moral. Sem
embargo do objectivo, os re-
sultados podem ser contrapro-
ducentes na pratica. Para
qualquer sociedade sem escru-

pulos ha nesse dispositivo uma
válvula para machiriaçSe», pre-
judiciaes aos prestamistas
reaes, o que pôde oceorrer-
de vez que a lei 111*10 os am-
parou com as Indispensáveis
garantias, estabelecendo, além
de severa penalidade, uma
fiscalização permanente cm
favor dos alludidos interes-
sados. O perigo das maiorias
occaslonaes é evidente.

Foi talvez prevendo esse
inconveniente que o professor
Carvalho Mourão suggerlu
um controle exercido pela
Câmara Syndical dos Correio-
res de Fundos Públicos, por
oceasião da emissão dos titu-
los. Cremos ter dito, não ha
muitos dias, com referencia á
decretação de leis que visam
aperfeiçoar e consolidar os
dispositivos de outras, que as
melhores lições são as que se
aprendem na execução das
leis já experimentadas. E
quantas vezes vale mais res-
taurar decretos revogados,
como não ha muito oceorreu
com o que regula a creação
e o funecionamento das co-
operativas no paiz?

BANCO BOAVISTA
DEPOSITOS-CAUÇÕES

DESCONTOS
Roa 1.' de Março,... 47
Avenida Rio Branco, 137
Rn» Siqueira Campos, 23
Avenida Passos,  40

lho como nou feriados « domin»
hoi) nia-i tambom quanto u nu
iíiiiiIo, nnutti que apimiecn U1H
typo novo do automóvel para que
ello surja oatantundu kh côrcn of-
tlelaoa na mia pinou.

Uma estatística quo acaba de
wm* feita, cm conioquenola da cir»
ciliar enviada a tüilou os mlnlste-
1'los, apurou quu mnlti do mil n
quinhanlos oarros otíloliisi oxla-
tem aqui no Illo. 1** labstn qual a
pauta (|iio dlspío do innlor mimo-
ro dessas vclilcuios'.' O Ministério
da EilucuijAo com 181, ScgUS-se
o da tluerra com 108 e a Trotei-
tura com 1.17.

Convenhamos quo 181 carros
do pubtMigelron, e ulím dolles
l,'i- camlnllOo», A demalu. AtA
parece que h educação 6 Coita en-
tro nôs pelo systoma ambulnto-
rio,

OffluTDOÍÍIlllil

"¦'enaclrfndo feminina

(xxx)

JVaclonaílzacão do ensino

O Osseruators Romano, órgão
da Santa Sé e órgão de grande
prestigio mundial, fez ironias so»
bro o protesto de um jornal na-
cional-soclalista contra "a amea»
ça feita por um palz sul-ameriea-
no de nacionalizar todas as esco-
las e colleglos particulares, Inclu»
eive as escolas coutesslonacs",

Se o traduetor do artigo em
causa foi fiel, precisamos de dl-
zer que o "palz sul-americano" foi
o Brasil e que o Brasil não amea»
gou nacionalizar o ensino: decre»
tou o esta executando a sua na-
clonalização, o que é coisa barn
differente.

O Osseruotore tem motivos pa-
ra fazer as suas ironias com a fo-
lha nazista, porque esta procurou
desviar-se dos verdadeiros moti-
vos da legislação brasileira, para
apegar-se aos colleglos confesslo-
naes, querendo fazer intriga reli-
glosa. Essa Intriga não colhe, por-
que é feita por neo- pagãos e não
colhe, principalmente, porque é
falsa.

O que determinou que o gover-
no brasileiro nacionalizasse o en'
sino foi a atütude de certos hos-
pedes que se serviram da escola
para crear confllctos minoritários
na nossa terra. Foi uma natural
e comprehensivel medida de de>
fesá, que será levada por deante,
apezar das criticas e por causa
dellas.

Ninguém desconhece a finallda-
de das escolas estrangeiras no
Brasil. A justificativa de que
ellas existiam por falta de esco-
las nacionaes em grande numero
foi um pretexto hábil que se In-
elnuou â socapa, para ser repeti-
do por brasileiros e, assim, ter
ttials força de expressão. Graças
a Isto chegou-se a ver os primei-
ros resultados da obra tramada de
desnacionalização, por certas na-
cionalidades, nos tres Estados
mais merldionaes, e por outra em
São Paulo, onde o proCessorado
primário de uma raça estranha,
chegou a egualar-se quasi no to-
tal de professores paulistas.

O Osservatore Romano faz bem
em asBlgnalar que a nacionaliza-
ção, deste lado do Atlântico, é
uma obrigação.

O facto passou-se cm França, o
unno passado. Um homem com-
praia um bilhete du Lotorle Na-
tlonale, communicando & mulhor
o oceorrido com a especificação
do numoro respocUvo. Maa a sor-
te lho foi previamente adversa,
roubando-lhe a vlda antes da ex-
tracção. Foi enterrado. Poucos
dias depois correu a loteria. A
viuva, lançando Beu olhar ourlo-
so sobre a lista dos prêmios, pu-
bllcada num Jornal, 14 encontrou
o numero adquirido por seu falia-
cido esposo, Seria certamente a
sua melhor herança,..

Entregou-se 4 faina de procurar
o bilhete. Certamente o encon-
traria numa gaveta do marido,
num movei de seu uso. Foi, po-
rim, debalde o seu trabalho. Fas-
sou então 4a roupas... Uma por
uma, todas as peças do vestuário
masculino foram devassadas. E
nada achou. Que teria acontecl-
do? Sõ restava uma hypothese: o
homem fOra enterrado com a rou-
pa em cujo bolso estava o bllhe-
le. Como porém, rehavel-o? Re-
quisltou da justiça a exhumação
do cadáver e realmente em seu
bolso a mulher encontrou a he-
rança que a esperava.

Sirva o exemplo da tenacidade
para quem ambicione enriquecer
sem fazer força. Não S somonte
o jogo que pôde trazer a fortu-
na. E' preciso que haja, da par-
te de quem lhe mereceu a prefe-
rencia, o firme, o lnvenclv-d de-
sejo de corresponder ao bafejo da
sorte. Foi o que aconteceu 4 viu-
va franceza, que arrancou do tu»
mulo do marido um patrimônio!

O sr. Floriano do Lemos tem
Mtududo im "Correio da ManluV.
com «érledade « proficiência, o que
não C mullo freqüento iiohho ge»
noro do debato publico, o mcrllo
da legislação do assistência 4 fa»
mllla o Incremento du natalidade,
(|uo so annuncia ostar nu lutou-
¦;ão do governo. Ello nlo perdo
ilo vista o gravo aspecto cívico e
xoolul do uniu questlO quo doH-
.amha, com corta facilidade, para
,i plttoresoo o o pllherloo fe, com
mnls ou menos espirito, a critica
não so priva do ceder a ossa ton-
denota,.,)

«raças a Dous, não faltam con-
trlbuiçOes Hensatas, por vozes brl-
lhantes: o professor Austregesllo,
numa pequena e magistral decla»
ração, Fernando de Magalhães,
Itoborto Lyra, entro outros. Numa
tão leve como arguta entrevista,
Uyla Josetti soube esboçar, com
Justeza, a apreciação feminina do
assumpto. B como foi dlfforente
do que disseram algumas "lea-

ders" a que as lei» em projecto
ainda não appareceram com o
sou sentido principal, que é a pro»
tecção aos direitos e 4 missão da
mulher...

Um argumento é replsado com
Insistência, a quo poderíamos cha-
mar argumento das soltelronas.
Por quo tributal-as, se não é por
vontade própria que ellas deixam
do casar, mas, via de regra, por
falta de marido? Como quem dls-
sesso: além da queda, colce...

Mas, ninguém pensara em ta-
xar o celibatario pelo simples fa-
eto de o ser, nen» tão pouco em

ERNANI REIS
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ooagll-o ao matrimônio (funcijfio
du temperamento, du lympatliin,
do um pequenino qud ¦— l**o lu»
gas ooino a opportunlilndo flgu»
rada pelo» fabullslas e que devia
ser agarrada por um fio do ca»
bello).

Purtlndo do principio de qun íi
nação reclama a constante reno-
vação da suu reserva do homons,
4 altura da tarefa <iu<* Incumbo
uo sou povo e dus umblçfies qua
to uecondem ft roda dolla, tér-
so-ft cogitado apenas de pedir aoj
solteiros, e fis Boltolras, como ao**
casaes estéreis, na medida de suu
capacldado econômica, uma con»
trlbulçfto especial para a asslíten-
cia fts grandes proles, uma pui-
tlclpação activa nos encargos do
Estado com ossa fôrma de ser-
viço — o serviço da espécie —
de que elles se eximiram, ou a
que ainda não se affelçoaram. ,

_ o pensamento mais alto que
o sentido das conveniências pes»
soaes ou os pruridos dos direitos
do indivíduo (tolhido comtudo por
tantas outras restrlccSes de or»
dum Jurídica ou biológica), qus
deveria dirigir os commentarlo-i
om torno da lol — imperí6lta, d-,
certo, como toda obra humana,
mas indiscutivelmente inspirada
nao fontes mais puras do senti*
mento brasileiro: a noção da con«
ti nu Idade da nossa gente e dn
nossa terra; a gloria da Patrle,
que não devemos legar menor
nem menos bella do que a reco
bemos das mãos dos fundado»
res.

Serulço» de saude

Onde acaba o Brasil

Muita gente ainda pensa que a
vida sô é cara no Rio. Engano.
Bem tomadas as dimensões, no In»
terior as coisas ainda são mais
difficels. Veja-se, por exemplo, o
que lia em Barranco Branco, sul
de Matto Grosso, que é, por assim
dizer, um dos logares remotos on-
de acaba o Brasil.

Jâ mostramos como, pratlea-
mente, 14 não ha escolas. Tam-
bem ê muito raro encontrar-se
quem fale a lingua do palz. Quan-
do alguém se exprime em portu-
guez, ê porque esta em transito.

A fiscalização aduaneira ê tu-
do quanto ha de mais precário. O
inspector da Alfândega local não
ê conhecido. Passou em Junho ul-
timo pela localidade, mas não sal-
tou. Reside em Corumbá. De ma-
nelra que, contrabando e arbítrio
são Instituições que se confun-
dem permanentemente.

Mas, voltemos 4 carestla. O kl-
lo de café moldo custa BJ5D0. O
de assucar, 2S500. O de arroz, réis,
25300. O de feijão, 1J800 A lata
do banha, 18$000. E' artigo de lu-
xo. Caixa de phosphoros, de 300
a 500 réis.

As informações que temos dão
os motivos. Navegam por 14 tres
vapores do Lloyd Brasileiro, o
Argentina, o Uruguay e o Jío-
roeste. Não têm horário. Escala
mais do que problemática, o que
desinteressa o commerclo impor-
tador.

Não fosse o director da E. F.
Noroeste do Brasil, que manda
todas as semanas um carro typo
Feira Livre vender gêneros de prl-
meira necesrildade em Porto Es-
perança, pelos preços de São Pau-
Io, a situação ainda 3erla mais de-
llcada.

A adaptação dos serviços pu-
bllcos, no Brasil, 4 nova ordem
administrativa decorrente do re-
glmen implantado em 10 de no-
vembro de 1937, vae-se fazendo
aos poucos, pois seria lnteiramen-
te Impossível uma remodelação
praticada ex-abrupto. Está, neste
caso, a resolução segundo a qual
os encargos sanitários do Dlstrlcto
Federal passarão 4 Prefeitura.

Trata-se de uma ampla reorga-
nlzação que, entre outras coisas,
abrange uma daa creações mais
efficazes e importantes da Saude
Publica, representada pelos res»
pectlvos Centros de Saude. Atra-
vés delles, aquelle departamento
realizava a prophylaxla indlrecta
das enfermidades que affllgem a
nossa população, pois é o exame
quotidiano, feito nos doentes que
espontaneamente se apresentam
aos ambulatórios, que permitte
descobrir os portadores de moles-
tias contagiosas, e depois dessa
descoberta, por melo dos lnquerl-
tos epidemlologlcos, encontrar a
origem de males quo cumpre ft
Saude Publica evitar. Póde-se
mesmo assegurar que foi como
centros de descoberta de doenças
dessa ospeoie que taes organiza-
ções, agora reivindicadas pela ad-
ministração municipal, se recom-
mendaram.

Ainda não se conhecem os por-
menores da nova alteração. Mas
ditflollmente se comprehende que
a Saude Publica perca os ensejos
vantajosos que resultam de admi-
nistrar esses Centros de Saude,
verdadeiros postos de observação,
que tantos benefícios têm presta-
do 4 população, não sõ assistindo
os enfermos que os procuram,
mas velando sobre a saude collo-
ctiva da cldado.

Não ha água

Autos officiaes

Louvável ê o empenho em re-
duzir o uso dos carros officiaes,
de accordo com as verdadeiras ne-
cessidades do serviço publico. Ha.
realmente, grandeB abusos, não
somente quanto ao numero exces-
sivo de vehlculos quo hojo cru-
zam as ruas do Rio, durante o
dia e a noite, nos dias de traba-

E' uma explação terrível morar-
se agora em Ipanema ou Leblon.
Apertou o calor. Realmente não
chove. Mas emquanto em outros
bairros da cidade corre a água
com maior ou menor abundância,
em Ipanema e no Leblon o llqul-
do Indispensável dosappareceu. A
principio, ainda se tinham doses
quasi homeopathlcas atô 9 da
manhã. De uma semana para câ,
nem Isso!

O dlrector da Repartição quo
trata do abastecimento devia, en-
tre 7 e oito horas, rodar no seu
automóvel pelas ruas dos bairros
mencionados. Veria o penoso es-
pectaculo. Numerosas pessoas,
notadamente senhoras e creanças,
vivem carregando latas e a pe-
dir pela vizinhança um pouco da-
gua. Como a escassez ê geral, o
que se segue ê a recusa. As phy-
sionomias transformam-se. E não
raro, o desespero generaliza-se.

Podemos, • entretanto, garantir
que Ipanema e Leblon, como o
resto da cidade, pagam as taxas
respectivas para terem a água
quo lhes negam.

Vão inspeccioiiar os ser-
viços do pessoal dos

ministérios
Pelo presidente do DASP fo-

ram designados os directores de
divisão Paulo Lyra Tavares, Moa-
cyr Briggs e Mario de Blttencout
tíampaio para procederem a uma
inspecção nos Serviços ile Pessoal
dos Ministérios, verificando o
funecionamento dos mesmos e as
falhas e deficiências por ventura
existentes, e indicarem, opportu-
namente, as providencias que de-
vam ser postas em pratica para a
obtenção do desejado aperfeiçoa-
mento

NA CÂMARA AME-
RICANA DE COM-

MERCIO
O discurso hontem pro-
nunciado pelo sr. Eugene

P. Thomas
O sr. Eugene P. Thomaa, pre-

sidente do National Foreign Tra-
de Councli, dos Estados Unidos,
proferiu um discurso, hontem, em
rounlão da Câmara Americana de
Commerclo desta capital. Figura
de projecção no seenarlo econo-
mico mundial e delegado amerl-
cano em sua especialidade 4 con-
ferencla que recentemente teve
logar em Lima, as palavras do
sr. Eugene P, Thomas revés-
tem-se de grande Interesse para
o Braall, para a Amerlea e para
todos os palzes que acompanham
attenclosamente a approsimação
cada vez maior dos Estados ame-
rlcanos.

Referindo-se 4 situação das de-
mooraclas no mundo actual, de-
pois de falar sobre aa relações
commerclaes dos Estados Unidos
com os palzes sul-americanos,
disse o orador:"As dictaduras europêaa afflr-
mam a decadência das naçOes de»
mocratleas e sua inhaibllidade pa-
ra agir rápida e decisivamente.
As democracias repousam eobre
a força e a iniciativa derivadas
de suas instituições democráticas
e liberdade de regimentação. O
maior perigo para a manutenção
das instituições democráticas es-
tft na falta do preparação."

Falando, mais tarde, na crise
européa o presidente do Foreign
Trado Councli dos Estados Uni-
dos disse:"Consideremos oi factores eco-
nomlcos da recente crise euro-
péa:

Primeiro, a ameaça de aggres-
são é empregada para attlnglr
objectivos econômicos. Segundo,
as nações americanas devem es-
tar preparadas resolutamente pa-
ra resistir a taes ameaças. Ter-
ceiro, desde que o objectlvo final
destas ameaças & econômico, cê-
go seriamos demnte da manifesta
provocação se deixássemos de pôr
em perfeita ordem a nossa eco-
nomia interna, reforçada por to-
dos os recursos das nações ame-
ricanas.

Acontecimentos diários tornam
tudo isto claro. Devemos encarar
com respeito de realidade a si-
tuação. Devemos olhar a pro-
vavel creação de um bloco eco-
nomico na Europa Central com-
pletamente controlado pela Alie-
manha e sujeito ao systema de
compensação de com mercio."

Vários são os trechos do capi-
tal importância no discurso do
sr. Eugene P. Thomas, que frl-
sou sempre a necessidade de se
unirem os paizes americanos den-
tro dos moldes idealizados em
Lima.
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Vae chefiar a publicida-
de do Ministério da

Agricultura
São Paulo, 12 (Havas) — O

professor Sud Menucci reassumiu
a direcção da Imprensa Officlal
do Estado, devendo seguir no dia
5 de fevereiro próximo para o
Rio, onde ira chefiar a publicida-
de do Ministério da Agricultura.

. «i*> 

Entrou em férias um di-
rector de divisão do

DASP
Tendo entrado em gozo de fé-

rias o dr. Mario de Brito, director
da Divisão de Selecção e Aperfei-
çoamento do DASP, o dr. Luiz
Simões Lopes, presidente daquelle
Departamento, designou para
substituil-o o cônsul geral Moaeyr
Briggs, dlrector da Divisão de Or-
ganlzação e Coordenação, sem pre-
juizo das respectivas funcçôes.

BICYCLETAS
das melhores marcas

PREÇOS ESPECIAES
DURANTE ESTE MEZ

)3snard& $
Kua Evnrlstu da Velsa,20
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0 FALLECIMENTO DE
PADUA DUTRA ,

A repercussão de sua
morte em São Paulo .
fido Poulo, 13 (Havas) — Ba*

percutiu dolorosamente nesta ca*
pitai o telegramma procedente dí
Nápoles dando noticia do fallecli
mento, naquella cidade, do pinto*
paulista Antonlo Padua Dutra,
professor de desenho da Escola
Agrícola Luiz de Queiroz, de Pl«
racleaba, de onde era natural.' O
extineto era filho, neto e Irmão
de pintores e, consagrando-se ft
pintura, tornou-se um grande ai"-
tlsta. Achava-se na Itália ha ura
anno, pensionado pelo Consórcio
de Orientação Artística de Sãa
Paulo. O seu corpo serft embal»
gamado e virft para Piraclca"-'^
onde ser4 sepultado. O pintor Pa»
dua Dutra morreu aos 33 annosi
de edade.

WTASDlÁRlÀS

Foram submettidos a pro»
vas de nivel mental

Procedeu-se hontem, no Insti-
tuto Nacional de Estudos Peda-
gogicos, no Edificio da Imprensa
Nacional, a identificação publica
das provas de nivel mental, do
concurso de "Guarda Sanitário"
mandado realizar pelo DASP
para preenchimento de cargos va-
Kos no Ministério da Educação eSaude.

Dos 2-13 candidatos que se sub-
metteram a essas' provas 45 fo-
fam inhaljilitados e 198 obtiveram
approvação. O "Diário Offlcial"
de amanhã darft a lista dos appro-vados, que deverão ainda so sub-metter 4 prova do conhecimentos
geraes, obrigatórios, e 4 de poli-cia sanitária, facultativa, sfimen-
t3 para os que a requererem.

*» '¦**•**¦**» »

O Canadá tambem vae
cuidar de sua defesa

Offoi*-*, 12 (Havas) — A men-
sagem enviada pelo governador
geral por oceasião da abertura
do Parlamento declara:

"O governo canadense julga
r.eeessario o reforçamento sub-
stancial dos meios de defesa do
Canadá, em vista da situação in-
ternaclonal."'

O caudilho fracassado
O general Saturnino CodllI(J

que, no anno passado, tentou àr*>
ticular uma rebellião contra <"
governo do presidente Lasaro Car*
denas, foi morto — diz ura com*»
municado officlal publicado ne'
Cidade do México — em condl-i
ções, ao que parece, ainda não
multo bem conhecidas. Provavel-i
mente elle pereceu nalgum ona
contro com uma das forças vo-i
lantes postas no seu encalço ímw
Ias autoridades federaes.

O general Cedlllo era um exem**
plar desse typo de caudilho higo
pano-amerleano que tamanho par
pel desempenhou na historia dai
grande maioria dos palzes de nôs-i
so continente durante o seculci
passado. Hoje, porém, a época da
predomínio caudilhesco J4 se acha
definitivamente ultrapassada do
Rio Grande dei Norte 4 Terra dd
Fogo.

Nada melhor o evidencia, alIâSL
do que o insuccesso de CedlHq
quando, num momento de dltfl-i
culdades para o seu pato, lnten»
tou apossar-se do poder. A hos-
tllldade com que o povo mextea*
no unanima recebeu a noticia do.
projectado levante cedlllesco mos-
trou que a pátria de Hidalgo
não estft mais disposta a deixar-
so converter em feudo de caudl*
lhos audaciosos.

Saturnino Cedlllo era um pro->
prietarlo de Immensa extensão da
terras e um figurão de prfla do
Partido Nacional Revolucionário,
do Moxico. Durante vários an*»
nos foi considerado um dos ho-i
mens mais poderosos dessa na-
ção.

Superestimando multo a suai
influencia, elle pensou que seria
capaz de derrubar o presidenta
Cardenas e de estabelecer em
proveito próprio um reglmen di-
ctatorlal no México. Ademais
contava com o auxilio efficaz de
certos Interesses estrangeiros pro-fundamente contrariados pela po«litica de nacionalização que vem
sendo realizada pelo presente go-.verno mexicano.

Consciente do apoio decidido 4
irrestrlcto de seus compatriotas
o presidente Cardenas não se dei-
xou Intimidar pelas ameaças d*
Cedlllo. Antes que se verificasse
o levante elle se dirigiu 4 frento
da*- tropas nacionaes para o re-
dueto do caudilho obrlgando-o s,
fugir, completamente desmoralli
zado.

Um lacônico despacho telegra»
phlco informa agora slmplesmon*
te que o general Saturnino Ce-
dllio foi morto. E esse laaonlsmo
6 perfeitamente razoável porqueo desapparecimento desse caudi-
lho fracassado não tem para avlda mexicana importância maior
do que a do um /olt diver» quali
quer.

Cedlllo era tão bronco que,segundo voz corrente no Me-
xlco, Ignorava a sua própria eda-
de. Um homem assim não pode-ria de modo algum ter uma no-
çâo da edade já atttnglda peloMéxico em sua evolução hlsto-
rica.

O povo mexicano deposita umainteira confiança no presldentoLázaro Cardenas, porque percebebem que se trata de um verda-deiro estadista que não têm outra
preoecupação que não seja a danccelerar o desenvolvimento eco»nomico e o progresso social de sua
pátria. A sua popularidade extra-ordinária provém unicamente d»reconhecimento por parte daqueV»les que elle governa, da pertet-ta sinceridade de seu pátrio-tismo.

O fim do ultimo caudilho mexi-cano teve as proporções Ínfimasde um episódio policial. O Me«xico de hoje despreza os imita-dores caricato- de Don PorfirioDiaz: os dirigentes de sua pri-ferencla não os da escola de Be*nito Juarez.
Urbano C. Berquó

^^1"*"'!.WJ_"'
¦-¦•¦¦¦-•^-•¦¦--_-:.T-r^*=;*i;-77 ____Sà_i£S^ii.*^'.^l^



^y***?""^ >**V.-'

CORREIO DA MANHA — Sexta-feira, 13 do Janeiro rto X03í>

A AVIAÇÃO MILITAR, COMMERCIAL
E CIVIL

INFORMAÇÕES DO PAIZ E DO ESTRANGEIRO

Prosegue, em todos os sectores da Cata-
lunha, o avanço dos nacionalistas

E, NA EXTREMADURA, CONTINUAM ENCARNIÇADOS OS COMBATES

Um dos gigantescos aviões que concorrerá na travessia do Atlântico este anno: o "Boeing 314", construido para a Fan
American Airways, e com capacidade para 72 passageiros.

Em nossa secção, hontem, notl-
felâmos o Inicio do trafego aéreo
regular da linha Curltyba-Jaca-
rezlnho, Bello Horlzonte-Uberaba
e Bello Horlzonte-PoçoB de Cal-
das. Tambem demos um tele-
gramma da Allemanha, no qual a
Lufthansa annunclava que, no
acorrente anno, seu trafego para
a .America do Sul será dobrado.

A isso se deve accrescentar a
circumstancia da Air France pre-
tender tornar sua linha para a
America do Sul 100 % aérea, o
próximo inicio das actividades
nessa mesma direcção da Ala Ltt-
torla e da Imperial Airways. A
Aeronáutica Naval, uma vez ap-
parelhada de material, dará maior
amplitude ao seu serviço de cor-
reio.

Por sua vez, o C. A. M., em
, breve, terá. em trafego a grande

linha-tronco Rio-Belém, pelo To-
cantins, e, no decorrer do anno,
outras ligações serão feitas, am-
pilando o já importante serviço
postal. Tambem as empresas
commerciaes pretendem explorar
linhas novas ou prolongar aa já
existentes no interior.

Tudo Isso é auspicioso e de-
monstra, insophismavelmente, que
a aviação, no Brasil, venceu de
modo completo.

Palz novo, onde todas suas
energias sâ agora estão sendo pos-
tas em serviço do progresso e do
aproveitamento racional de sua
Immensa riqueza, é elle o novo
campo, aliás extraordinariamente
fértil, de exploração aerea-com-
merclal das grandes empresas eu-
ropeas, atê agora preoecupa das
tom outros horizontes.

A rede aérea interna do Bra-
feil se amplia e se estende por to-
do o palz, encurtando as dlstan-
Cias, que atê boje foram o maior
.obstáculo á nossa expansão.

O serviço internacional, cada
Vez mais intenso e rápido, nos
liga ao resto do mundo, em appa-
relhos, seguros, gigantescos e
jeonfortaveis.

Essa competição verdadeira-
mente febril das maiores avia-
CÕes mundiaes Indica, de modo in-
llludivel, a importância que o
Brasil está conquistando no con-
celto das grandes potências, seu
ascendente, cada vez maior, e sua
marcha segura para a vanguarda
da civilização.

A MAIS SENSACIONAL COM-
PETIÇÃO AERONÁUTICA

As melhores aviações do mun-
do vão concorrer na travessia

commercial do Atlântico
O oceano Atlântico será, este

anno, a começar de março, o cam-
po da mais sensacional competi-
ção aeronáutica commercial da
historia da aviação mundial.

Todas as grandes aviações, em-
pregando o aue ha de mais mo-
demo na Industria de seus paizes,
vão cruzar o oceano nas duas dl-
recções, numa concorrência que
não é tanto commercial, como de
superioridade technica em cons-
trucções aeronáuticas, Jogando
seu renome na conquista de uma
hegemonia de material a respel-
to da qual ê prematuro qualquer
prognostico.

Alguns paizes jâ mantêm um
serviço regular de aviação atra-
vês o Atlântico, principalmente
na parte sul, com destino ao Bra-
elL Tal ê, entretanto, o surto
que se manifesta de aperfeiçoa-
mento que, o que se fez até ago-
ra, desapparecerá, para realiza-
ações ultra-modernas, que possam
competir com as novas empresas
concorrentes. Desse modo, se no-
ta a preoecupação de todas ellas
em fazerem toda a ligação Euro-
pa-BrasIl por via aérea, e em
menor tempo.

Até 1938, apenas a França e a'Allemanha atravessavam o ocea-
no, para a America do Sul, a pri-
melra, com o serviço mlxto de
aviões atê Dakar e dahi a Natal
em barcos rápidos, para prose-
guir por via aérea.

A segunda, com o auxilio de
navios-catapultas, fazia todo o

trajecto por via aérea.
A Inglaterra, preoecupada de

manter a "Unha do Império, com
destino á Ásia e a rota para o
sul da África, não se preoecupára
com o Atlântico.

A Italia preoecupada, com os
problemas militares, mantinha
seu serviço commercial na Euro-
pa e até a Ethlopla.

Do outro lado do Atlântico, os
Estados Unidos mantinham sua
ligação com a America do Sul
e consolidavam a rota do Pacl-
fico.

Em 1039, entretanto, as aero-
náuticas de odos esses paizes
voltaram suas vistas paia o Atlan-
tico, onde, na America, princi-
palmente do Sul. estão paizes
novos, de escassa população, vas-
ta superfície e extraordinária ri-
queza e consequentemente as mais
importantes praças commerciaes
a serem conquistadas. Os Esta-
dos Unidos, por seu lado, precl-
sam manter o prestigio da sua
aviação commercial. quando to-
das as industrias aeronáuticas
tão mobilizadas para o mais vas-
to programma aero-militar do
inundo, além de que, os vôos
transatlânticos são o melhor cam-
po experimental para as obser-
vações dos technicos.

E. cada aeronáutica, mantendo
seu ponto do -ista próprio defen-
dendo os interesses políticos e
commerciaes de seu palz, reúne

o que tem de melhor nos seus la-
boratorlos, nas suas fabricas, pa-
ra effectuar com mais vantagem,
a travessia do Atlântico, e con-
qulstar a hegemonia aérea com-
merclal do oceano, com sensível
reflexo nas nações americanas.

Na competição esboçada, e em
beneficio da humanidade, pois é
no terreno pacifico do progresso
os concorrentes esperam lançar
os seguintes elementos:

França — A aeronáutica fran-
ceza, que, seus próprio stechnl-
cob declaram em visível inferio-
rldade âs demais da Europa, pro-
Jecta fazer toda a travessia aérea,
empregando aviões de grande
raio de acção e de maior poten-
cia, como os do typo do "Breta-
gne", compensando qualquer des-
vantagem porventura ainda exis-
tente, com a longa experiência da
rota atlântica

Allemanha — Já temos noticia-
do que a Luftthansa pretende des-
envolver enormemente seu movi-
mento aéreo para a America do
Sul, e Iniciar o da «America do
Norte. Para isso, a aeronáutica
germânica, não se pode negar,
está plenamente apparelhada, co-
mo provou recentemente com os
vôos do seu avião quadrlmotor
Focke-Wulf "Condor", e com a
experiência de mais de BO tra-
vessla3 feitas pelos hydros "Aeo-
lus" e "Zephlr". Os allemães
consideram a conquista do Atlan-
tico Norte como facto consumma-
do, e contam, agora, com o pos-
sante hydro DO. 26, que ainda
mais augmentou suas posslbilida-
des. |

«Tfaíte — Dispondo de vasto ma-
terial, a aviação Italiana conta
entrar na competição, animada
com o notável exito alcançado pe-
los "Ratos Verdes", os S-79, que
a Italia já vem utilizando em ou-
trás rotas. Tanta confiança tem
a Ala Llttorla no material ita-
Ilano, que, sem vôos experimen-
taes, jâ annunciou o inicio do
trafego postal para a America do
Sul em março próximo.

Inglaterra — Tambem a avia-
ção britannlca pretende expandir-
se para o oeste, quer no Atlan-
tico Norte, quer no Sul, Nessa
competição commercial, ella lan-
cará seus gigantescos apparelhos,
dotados de boa velocidade e gran-
de autonomia, e que têm sido ex-
perimentodos com exlto nas rotas
da British Airways.

Estados Unidos são, de todos os
concorrentes os que dispõem de
mais vasto material e uma expe
rlencia multo superior ft dos ou
tros paizes, com o serviço regu-
lar através o Pacifico, em dire-
cção ao Oriente, feito pelos "Clip-
pers". Leva, ainda, a aeronau-
tlca norte-americana, a vantagem
de já ter estudado meticulosa-
mente as differentes rotas do
Atlântico Norte, quer pela Islan-
dia, quer para a Irlanda, ou para
Fayal e Lisboa Ademais, os
Estados Unidos contam com um
material de primeira ordem, no
qual sobresae o Boeing, o gigan-
tesco hydro que conduz 72 passa-
gelros.

Em ultima analyse, essa con-
correncla que se annuncia sobre
ser uma demonstração do verti-
ginoso progresso da aviação, é,
ainda, uma demonstração da lm-
portancla cada vez maior da Ame-
rica perante o mundo.

O SALÃO AERONÁUTICO
DE PARIS

Um avião de guerra e um
commercial com importantes

innovações
No Salão Aeronáutico Interna-

cionai de Paris, aberto em 25 de
novembro ultimo, na secção alie-
mã, causaram vivo interesse dois
aviões ali expostos: um de com-
bate, o Dornier IX) 17, e um hy-
dro avião quadrlmotor traneocea-
nlco, o DO 26.

O primeiro, que estava suspen-
so em posição de vflo picado, foi
considerado como o mais comple-
to de sua classe, e a seu respeito,
a revista Ingleza "The Aeropla-
ne" salienta sua notável rapidez,
500 kilometros por hora, a capa-
cidade de transportar grandes
cargas utels, até 3.000 kllos, sua
facilidade de attingir rapidamente
grandes altitudes (9.000 metros)
o ainda sua grande autonomia,
quo vae a 2.500 kilometros.

O DO 17 é um bimotor todo
metálico, de asas seml-elevadas,
com o trem de aterragem e a be-
qullha éscamoteavels, e com a
carlinga muito afilada.

O outro apparelho ê um hydro
quadrlmotor catapultavel, de 20
toneladas, e representa o resul-
tado de longos estudos. Sua fl-
nalldade é servir á ligação dire-
cta Lisboa-Nova York, de cerca
de 5.600 kilometros, pelo que,
sua autonomia vae a 9.000 kilo-
metros. Innovações dignas de
registro foram appllcadas a esse
apparelho.

Uma é a dos estabilizadores la-
teraes serem éscamoteavels, e
oceultos, em vôo, nas asas. Ou-
tra é o dispositivo que permitte
aos dois motores posteriores, du-
rante a decollagem, a elevação de
10°, defendendo, assim, as heü-
ces dos respingos dágua. Ainda
nesse apparelho se transformou a
parte Inferior em deposito de com-
bustivel, o que é tambem um no-
vo principio na construcção aero-
náutica. O LO 20 tem uma ve-
locldade máxima de 335 kllome-
tros e tle <rnizeiro. dc 310 kilonic-

tros e pode manter a mesma ai-
tura estando funecionando ape-
nas dois motores.

De facto, as innovações apre-
sentadas pela aeronáutica allemã,
no Salão de Paris, marcam um
asslgnalavel progresso na aviação
mundial, principalmente quanto
ao segundo apparelho.

Campos de pouso do Brasil
Iniciamos, hoje, a publicação

da relação geral dos campos de
pouso do Brasil, com todos os da-
dos sobre os mesmos. Começamos
do Norte, por Estados e procura-
mos fazer um serviço que inte-
resse aquelles que se dedicam ft
aviação.

Muitos dos campos estão sendo
ampliados e melhorados, e quaes-
quer modificações noticiaremos
nessas columnas. de modo que,
esse serviço tenha, sempre, actua-
lidade.

ESTADO DO PARA'

Abaeté: a S. O. de Belém, pro-
xlmo ao rio Pará. Localidade de
alguns recursos.

Lat. Io 42' S.
Long. 48° 53' VC.
Dimensões: 600 x 100 metros —

pista orientada na direcção dos
ventos dominantes e completa-
mente desempedldo de arvores
altas.

Observações — Está sendo am-
pilado e ê utilizado pelo C. A.
M. ficando na rota do Tocantins.

Alcobaça, junto â povoação, que
é banhada pelo Tocantins.

Lat.: 3- 45' S.
Long.: 49° 49' W.
Localidade de alguns recursos.
Dimensões: 700 x 230 metros

(área toda utilizável). Fica na
rota do Tocantins e é utilizado
pelo C. A. M.

Amapá, a 3 horas a cavallo da
povoação e portanto muito afãs-
tado.

Lat.: 2" 2' 31" S.
Long." 50» 46' 20" W.

Situado na parte N. do Estado,
junto ao rio do mesmo nome.
Poucos recursos.

Dimensões: 800 x 150 metros
(pista). E' utilizado pelo C. A.
M. na rota do Oyapock.

Balão: a pequena distancia da
povoação, situada â margem do
rio Tocantins, entre Oometft e
Alcobaça

Lat.: 2» 58' S.
Long.: 49° 89''W.

Poucos recursos. Fica situado
na rota do Toe?.ntins, do C. A. M.

Dimensões: 600 x 100 metros.
(Pista).

Observações: está sendo am-
pilado.

(Continua).

Fiscalização aduaneira para os
transportes aéreos

Pelo avião do dia 12, da Con-
dor, seguiu para as Republicas do
Uruguay e da Argentina o dr.
Paulo de Araújo Góes, assistente
do dlrector do Departamento de
Aeronáutica Civil, que vae estu-
dar a possibilidade de serem uni-
formizadas as exigências aduanei-
ras para as aeronaves commer-
ciaes que executam linhas aéreas
do Brasil para aquelles paizes.

Movimento aéreo
Aviões a partir hoje:

Correio Aéreo Militar — Para
Espirito Santo (diário).

Condor — fts 5,30 horas da ma-
nhã, para Belém e Carollna, fts
6,30 da manhã para Buenos Al-
res.

Panair — Para Bello Horlzon-
to (dlarlo).

Pan American Airways — Para
Buenos Aires.

Vasp — Para S. Paulo (duas
viagens diárias, fts 9,30 da ma-
nhã e 3,30 da tarde).

Aviões a chegar hoje:

Correio Aéreo Militar — De
Goyaz. De Espirito Santo (dia-
rio).

Condor — De Belém 'e Caroll-
na, ás 4 horas da tarde.

Panair — De Bello Horizonte
(dlarlo).

De Manãos e Belém.
Pan American Airways — De

Buenos Aires.
Vasp — De São Paulo — (duas

viagens diárias, ás 9 horas da
manhã e 3 horas da tarde).

Directoria de Aeronáutica
do Exercito

Apresentação de officiaes
Apresentaram-se hontem os se-

guintes officiaes:
Capitão Moacyr Valporto de Sá,

do 5° R. Av., por ter vindo a ser-
viço do C. A. M. e ter de regres-
sar hoje;

Capitão Estevam Leite de Re-
zende, por ter sido classificado na
1" sub-secção da 1* secção da 2»
divisão desta directoria;

Capitão de art. Léo Borges For-
tes, do S. M. M., por ter de se-
guir para Porto Alegre pelo C.
A. M. a serviço do S. M. M.;

Capitão de cav. Lauro Rebello
Ferreira da Silva, por haver con-
cluldo o julgamento das provas
escrlptas do exame de selecção
dos candidatos ao C. Sgt. «Vv.;

1° tenente José Vaz da Silva,
do N. 4° R. Av., por ter regres-
sado de Victoria onde fora a ser-
viço do C. «V. SI. e continuar

nesta capltal afim de receber um
avião na E. Ao. M.i

2° tenente Carlos Alberto Fer-
relra Lopes, do 3" R. A.v., por
ter vindo de Bello Horizonte e
ter de recolher-se á sua unidade;

2" tenento Luiz Gomes Ribeiro,
da E. Ae. M„ por ter sido cias-
slfIçado no 5° R. Av.:

2° tenente José Newton Orne
Ferreira Gomes, do 1° ,R. Av.,
por ter regressado a 10 de Vlcto-
ria, onde fera a serviço e por con-
clusão de férias;

2° tenente Alolslo Hamerly, do
1° R. Av., por conclusão de fé-
rias.

LOUVOR

Por ter sido substituído na che-
fia da 2* divisão desta directoria,
deixou hontem essas funeções o
tenente coronel Llsias Augusto
Rodrigues.

Official de esmerada educação
e multo amor ft sua > arma, de-
monstrou Intelligencia e Interes-
se pelo bom desempenho de suas
funeções, durante o longo periodo
em que as exerceu, motivo pelo
qual consigno este louvor.

A' solicitação desse official, em
parte apresentada, louvo os seus
auxiliares de divisão abaixo enu-
morados:

Major Cicero Odilon Mafra de
Magalhães e capitão Lincoln Ri-
beiro Torres, pela dedicação com
que exerceram as suas funeções,
demonstrando interesse pelo ser-
viço;

Escrevente Davld Correia das
Neves, 1" sargento Antônio Go-
mes de Melrelles e 2° dito Ro-
dolpho da Cunha Oliveira, pela
efficlente collaboração prestada ft
chefia da divisão nos differentes
trabalhos a ella affectos;

1° cabo Itamar Barreira de Ma-
cedo e 2" dito Francisco Soares
de Mendonça, pelo amor ao tra-
balho e pontualidade demonstra-
dos em seus encargos; e soldado
Carlos Novaes Fernandes, pela
disciplina e zelo com que auxi-
liou a chefia da divisão, na sua
esphera de attrlbuições."

VARIAS
A rota do Espirito Santo, que

é diária, é feita pelo Correio Ae-
reo Militar, que escala em Cam-
pos, Victoria, S. Matheus agora
se estende até Caravellas, na Ba-
hia. Futuramente, ella será pro-
Iongada até Bahia, em vôo no-
cturno. •

Todas as tardes, um avião pro-
vido de leitos parte de Nova Tork
para chegar, na manhã seguinte,
ãs 8 horas, nas costas do Pacl-
fico, depois de ter voado, durante
toda a noite 4.400 kilometros.*

No primeiro trimestre de 1938
embarcaram por via aérea, no
Rio de Janeiro 4.647 passageiros,
e desembarcaram 4.755.*

Em 1936, nos Estados Unidos,
foram transportadas por via ae-
rea commercial 1.140.000 pessoas.*

A linha do Correio Aéreo MIU-
tar que de São Paulo vae a Goya-
nia tem a extensão de 1.493 kllo-
metros e dispõe de dez campos
normaes de pouso e oito de emer-
gencla.

O avião e o trem
A viagem de trem do Rio a

Bello Horizonte ou a São Paulo
dura mais de dez horas, entre so-
lavancos, põ, carvão e falta de
conforto.

O avião faz qualquer dos dois
percursos em pouco mais de uma
hora! *

De Buenos Aires a Santiago
(Chile) o trem gasta 56 horas pa-
ra cobrir os 1.200 kilometros.
Mermoz, na viagem inaugural da
linha aérea, gastou 8 horas e 15
minutos. Hoje, esse tempo está
bastante reduzido.•

Para se ir do Rio a Curltyba
por via férrea, gasta-se mais de
35 horas, emquanto, de avião a
distancia entre as duos cidades ê
vencida em cerca de 3 horas de
vôo.

Informações telegraphicas
A China vae comprar nos Es-
tados Unidos duzentos aviões

de bombardeio
Nova York, 12 (Havas) — Com-

municam de Washington ao "New
York Herald" que o governo da
China encommendou 200 aviões
de bombardeio, typo americano, os
quaes deverão ser entregues no
próximo mez de março.

No dizer do Jornal, o contrato
provisório, que deve ser referen-
dado pelo governo chlnez e pelo
embaixador da China em Washin-
gton, foi assignado no dia 9 de
agosto do anno passado pelo di-
rector da Repartição de Aeronau-
tlca da China, e pelo dlrector
das usinas que fabricam este
typo de apparelhos, os quaes,
ao que se diz, são munidos de cin-
co metralhadoras e de sete bom-
bas cujo peso varia entre 50 e 150
kllos. O valor da encommenda se
eleva a 7.500.000 dollares.
Não poderão atravessar o ter-

ritorio da Hespanha
nacionalista

Londres, 12 (Havas) — Os cir-
culos diplomáticos annunclam que
o ceneral Franco recusou consen-

Burgos, 12 (Ilavnn) — O avan-
qo proHogutu, om todos os socto-
reu da frente du Catalunha, onde
mi tropati nacionalistas conquis-
taram Importante posição iiltim-
da nn vértice do monta Cisca.
«\h tropas cercaram a povoação
tio Agriimonto quo Jft deve tar
caldo, Foram conquistadas ns
poslçõos do Guardiã dei Prals, a1 noroeste do Monte Blanco, No
nector do Marola Nuova o avan-
ço foi considerável mas Ignora-
so nlnda o resultado comploto
dessa operação.

I Valsequlllo, (Fronte de Extre-
| madura), 12 — (De Edouard Le-

grls, da Agencia Havas) — Den-
i tro da trova o apezar do frio In-

tonso o da nobllna, combateu-so
iincarnlçadamonte om differentes
sectores do Monto Rublo de Ia
Sorena durante toda a noite e
parte da manhã. A recente oc-
cupação do monte Santa Incs
com 840 metros do altitude cons-
tttue gravo ameaça quo os na-
clonallstas procuram a todo tran-
so destruir sacrificando centenas
o centenas do homens em ata-
quês vãos. A' noite os naclona-
listas atacaram duranto 5 horas
Santa Incs e chegaram graças ft
escuridão fts proximidades das 11-
nhas quo os govornamentaos es-
tabeleccram hontem depois da
conquista da montanha. Todos
os ataques foram ropollldos pelos
legues quo puzoram cm acção
granadas, morteiros e metralha-
doras. Quando nasceu o dia o a
calma restabeleceu-se o terreno
em frente ás posições legaes es-
tava Juncado de cadáveres de ad-
ver sar los.

A luta estendeu-so cgualmente
no sector entre Peraleda de Sau-
cejo e Monte Rublo de Ia Sere-
na, com grande violência nas
proximidades de Casanelas de
Palomas e Enclnajo. Os gover-
namentaes mantiveram suas po-
slções. O cume do monte Aban-
tos que o adversário conseguiu
oecupar depois de duros ataques
nocturnos foi reoecupado depois
de brilhante contra-ataque dos
governamentaes. Os naclonalls-
tas abandonaram grande copia do
material do guerra. Quatorze
soldados da 74» divisão do Cace-
res caíram prisioneiros dos repu-
bllcanos.

O dia multo cheio de bruma
não permittiu que a aviação en-
trasse em acção. Em compensa-
ção os governamentaes metra-
lharam as caravanas de tropas
que seguiam para os locaes em
que se lutava.

A artilheria governamental de
Mesecara a noroeste de Valse-
quillo perseguiu com efficlencta
as concentrações nacionalistas.
De manhã os nacionalistas ten-
taram mas sem exlto tomar o
monte Berrera na serra de Ta-
jonera ao sul de Monte Rublo.

DETALHES DA OCCSUPACÃIO
DE MONTE BLANCO

mluRvoações zob vax bov zabv
Saragoça, 12 (De Jean d'Hos-

pitai, da Agencia Havas) — A
tomada de Monte Blanco pelos
nacionalistas hontem â tarde foi
um episódio dramático. As for-
ças de Navarra que haviam dei-
xado suas posições em direcção
ao sul, âs 17 horas chegaram ao
alcance das metralhadoras das
primeiras casas de Monte Blan-
co. Os governamentaes não com-
batiam com energia e cediam
terreno a cada assalto do adver-
sario e se limitavam a cobrir a
retirada com tanks de guerra.
Poder-se-á suppor que a cora-
gem de que atê agora deram
provas tel-os-ft abandonado? Ou
recuaram de caso pensado para

Investir do surpresa contra os
nacionalistas? Teriam organiza-
do um plano do batalha no pro-
prio Interior da cidado?

O primeiro embato foi violou-
to, Houve om seguida uma tre-
gua do um quarto do hora mnls
ou menos. Caíra a noite. Todos
acrodltavam quo a bntulha sô ro-
começaria ao clareur. Mas ro-
pontlnnmente, com a rapidez
quo asslgnala suas acções, o ge-
neral Solchnga, commarjlnnto
chefe das tropas, dou ordem do
atacar Monto Blanco polo norto,
por nordeste o pnr oísto. Qunn-
do seus homens chegaram fts pri-
melras casas eram precisamente
19 horas. Os republicanos ha-
viam recuado para as eminências
ao sul da cidade, na serra do
San José, e protegiam essa re-
tirada com metralhadoras o tanks.

Pouco depois travou-se a luta.
A escuridão era completa, Nln-
guem soube o que se passou
nessa oceaslüo dentro dos Jar-
dlns o das estreitas ruas da cl-
dade. Sô hoje durante o dia po-
der-se-ft saber ao certo detalhes
emocionantes da luta.

Monte Blanco soffreu pouco
até hoje. Os canhões a poupa-
ram .A aviação não lhe bombar-
deou a parte central o os cia-
rões avistados durante a noite
devem ter sido apenas Incêndios
Isolados. No mez passado a cl-
dade tinha perto de 13 mil ha-
bltantes ou refugiados. Hojo está
deserta. Ao que se acredita não
residem ahi senão poucas cen-
tenas de civis. Monte Blanco é
a mais importante cidado con-
quistada pelos nacionalistas des-
do o Inicio da offenslva da Ca-
talunha. Sua oecupação provo-
cou em Saragoça manifestações
espontâneas de alegria, O povo
percorreu as ruas durante a noi-
te acclamando demoradamente o
general Franco. A tomada de
Monte Blanco é considerada aqui
como uma prova de desorganiza-
ção do exercito governamental,

Agora Tarragona e o Mediter-
raneo estão á vista.

O COLLAPSO DA RESISTEN-
CIA REPUBLICANA

Paris, 12 (Ralph Helnzen, cor-
respondente da United Press) —
O collapso da resistência repu-
bllcana na frente do Ebro pare-
cia próximo quando as forcas do
general Franco da extrema ala
direita avançaram e oecuparam
Vilella «Alta, Gratallops e Lloa e
avançaram sobre uma profundl-
dade de cinco kilometros na dl-
recção de Falset na estrada de
rodagem de Gandeza a Tarragona
Em virtude dessa operação os
franquistas virtualmente marcha-
ram em redor da Sierra Balaguer
e se approximaram do Mediter-
raneo, encontrando-se agora a 18
kilometros desse mar.

O governo de Burgos annunciou
âs 14 horas que as tropas re-
voluclonarlas estavam a 15 kllo-
metros de Valls, a 18 de Réus e
tendo virado o Mont Blanch oc-
cuparam a cidade, a qual embo-
ra sua população seja apenas de
cinco mil habitantes, é Importan-
te, por ser o ponto de juneção das
rodovias que conduzem directa-
mente a Lerida, Tarragona, Réus,
Tarrasa e Cervera.

A investida das forças navarras
sob o commando do general So-
Ichaga sobre Mont Blanch, come-
çou hoje quando fracassou a re-
slstencia das ultimas Unhas lega-
listas e a ala direita das tropas
do general Franco avançaram até
um ponto distante 18 kilometros
da costa do Mediterrâneo, amea-
çando envolver as tropas do go-

neral Rojo quo ainda so niiston-
tam no sector de Torlomi, Envol-
vlilns em denso nevoeiro quo dos-
clu atê poucos centlmotros acima
do solo, ns duas forças lutavam
ileacspomdamonte, rotlrando-so fi-
nnlmento os republicanos pura no-
vim posições sobro uma frente quo
seguo a linha do coinmunlcuçôcM
entro Turrogu, Mont Blanch, Réus
o Falset.

Na frente do Sul as tropas do
general Mlaja continuavam a
iimrtnllnr as forças do Quclpo dc
Llnno sobro uma llnlm multo ob-
trelta, mas o avanço tornou-se
visivelmente mais lento, O exer-
cito do sul republicano não conse-
guiu nem approxlmar-so dos pon-
tos vitaes da defesa franqulsta
sobro a linha férrea de Sevilha e
Morlda.

Parece certo que a offonslva do
general Franco quo estava pre-
parada do fôrma a permittlr que
suas tropas entrassem em Tarra-
gona duranto us convorsações do
sr. Chamberlain com o sr. Mus-
sollnl em Roma, não so effectuou
no tempo previamente marcado,
sendo agora multo difflcll que os
nacionalistas cheguem ao mar
antes dos estadistas britannicos
deixarem a capltal da Italia.

Cercando Mont Blanch, sobre a
principal estrada entre Lerida
o Tarragona, as tropas navarras
encontravam-se ainda a 18 kilo-
motros de Vali e a 39 kilometros
de Barcelona, mas cm Sierra de
Padro outra columna navarra
achava-se exactamente a 25 kllo-
metros do mar em linha recta,
tendo em sua frente apenas uma
montanha do cincoenta metros de
altura.

Esse monte í denominado Mu-
sara.

A Investida das tropas do ge-
neral Solchaga sobre Mont Blanch
começou, quando uma divisão
marchou em redor de Sierra San
José e cortou a estrada de roda-
gem do Vali a leste de Mont
Blanch. O assedio tornou-se pos-
sivel cm conseqüência da oecupa-
ção de Espluga de Francoll que
caiu quando os nacionalistas for-
çaram a passagem entre Sierra de
Ia Mina e Sierra de Ia Tallat, fa-
cto que tambem determinou a oc-
cupação da montanha.

Os nacionalistas oecuparam tam
bem o Mostero de Poblet, relíquia
histórica da Catalunha onde eram
enterrados os antigos soberanos
dessa região, assim como os reis
de Aragão. O monumento histórico
foi conservado quasi intacto atra-
vês dos séculos.-

Nesse ponto as forças catalãs
fizeram forte pressão, mas o ge-
neral Franco concentrou ahi todo
seu esforço, afim de abrir cami-
nho âs suas tropas na direcção de
Tarragona, particularmente para
desmoralisar ob republicanos e
causar formidável impressão na
opinião publica universal no mo-
mento em que o sr. Mussolini
pleltea o reconhecimento do direi-
to de belllgerancla junto ao pri-
melro ministro da Grã-Bretanha
sr. Chamberlain.

As operações de hoje na frente
du Catalunha consistiram na dis-
tribuiçâo de chefes nos diversos
sectores para a coordenação dos
movimentos. O exercito de Ma-
oztrazgo, partido de .Artesã mar-
chou sobre o sul levando de ven-
cida quanto encontrava na frente
na direcção de Doncell e Mafet,
onde encontrou importante con-
centração de legalistas e uma co-
lumna que defendia Agramount
que é um ponto de juneção das
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tir que os aviões da Companhia"British «Urways" atravessem o
território nacionalista.

REVOADA A' SOROCABANA

Proseguem os preparativos do
vôo collectivo na Paulicéa
Bão Paulo, 12 (Havas) — No

palácio dos Campos Elyseos, re-
uniu-se hontem a commissão co-
ordenadora da "Revoada â Soro-
cabana", um interessante empre-
hendimento avlatorio que virá re-
affirmar, mais uma vez, o alto
gráo de desenvolvimento attingido
na nossa aviação civil, commer-
ciai e militar.

Constltue a "Revoada ft Soro-
cabana" uma iniciativa de grande
alcance, bastando-se citar o fa-
cto de que cerca de vinte campos
de aviação serão inaugurados du-
rante esse emprehendimento.

Além de muitos outros, desta-
cnm-se os campos de Itatinga,
Avarê, Pirajú, Santa Cruz do Rio
Pardo, Ipaussú, Salto Grande,
Palmltal, Assis, Paraguassú, Ran-
charla, Presidente Prudente, Pre-
sldente Wenceslfto, Santo Anas-
tacio e Porto Tlbirlçâ.

O Departamento de Aeronautl-
ca Civil, por intermédio de seu
director, sr. Trajano Furtado dos
Reis, muito cooperou para a
construcção dos campos de avia-
ção a ser Inaugurados, tendo pos-
to ft disposição todo o elemento
technico necessário, assim como
providenciou para que a região
daquelle Departamento, com sede
nesta capltal, providenciasse a
inspecção dos campos.

Um carro especial da Sorocaba-
na percorre actualmente aquella
zona, com todo o material neces-
sario para a construcção dos cam-
pos de aviação, material esse ce-
dido pela International Harvest
Export Co.

Da "Revoada & Sorocabana"
participarão cerca de 50 aviões,
o que constituirá, por certo, impo-
nente espectaculo, dahi o facto de
reinar grande enthuslasmo entre
as populações daquella zona.

As Prefeituras da Região deci-
diram se quotizar afim d eadqulrir
um avlâo-ambulancia que soecor-
rerâ as populações da Sorocabana
cujas prefeituras houverem con-
corrido para tal Iniciativa. Para
se ter idéa do Interesse desperta-
do. basta dizer-se que a contri-
buição das prefeituras jã attin-
giu a cifra de 100 contos de réis.

A data da realização da "Re-
voada" foi examinada na reunião
de hontem, dependendo ella ape-
nas da conclusão dos campos na
zona a ser percorrida. Presume-
se entretanto que será ella effe-

ctuada em fins do corrente mez.
Os 48 aviões norte-americanos

chegaram a Cocosolo
Nova York, 12 (Havas) — Com-

municam de Cristobal que qua-
renta e oito aviões americanos de
bombardeio deixaram San Diego,
na Califórnia, e chegaram á base
de Cocosolo, no canal do Panamá
sem accidente, e sem escalas.

Esses apparelhos percorreram
480 kilometros em 6 horas.
"DEUS NÃO EXISTE"

Reeditado pelo prefeito
de Barcelona esse livro

de Mussolini
Barcelona, 12 (Havas) — O pre-

feito de Barcelona, sr. Gomez Hl-
dalgo que pertence ft União Re-
publicana, acaba de reeditar o 11-
vro do sr. Mussolini "Deus não
existe" traduzido para o hespa-
nhol em 1919. No prefacio o sr.
Gomez Hldalgo explica como tra-
duzlu a obra, depois de se ter
avistado com o sr. Mussolini e
accrescenta que essa campanha
anti-christã, talvez possa servir
actualmente para esclarecer a
opinião da Hespanha nacionalista.

Ul» »"Branca de Neve" classi-
ficado como o melhor

film de 1938
J*ot>a York, 12 (U. P.) —

"Branca de Neve e os sete
Anões", de Walt Disney, foi cias-
sifleado o melhor fllm de 1938 no
concurso annual do Syndlcato Jor
nclistlco das revistas de cinema,
obtendo 409 votos. Entre as pel-
liculas mais votadas estão: "A
Epopêa do Jazz", "Na Velha Chi-
cago", "Maria Antonletta", "Ro-
bin Hood", "O Furacão" e "A
Cldadella".
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Aggredida e roubada em
Paris uma artista

brasileira
Paris, 12 (Havas) — Os Jor-

naes noticiam que a artista bra-
sileira Fernande foi aggredida a 3
do corrente em Vitry por um in-
dividuo que se diz corretor de se-
Stiros que lhe arrebatou cem mil
francos em dinheiro e 35 mil fran-
cos em jóias.

A policia prendeu o aggressor,
René Meljet. e sua cúmplice, Lu-
cinda Oliveira, de 27 annos, na-
lural do Rio de Janeira..

Exames do pessoal da
Marinha Mercante

A Escola Naval marcou para as
datas abaixo, os seguintes exames
para o pessoal da Marinha Mer-
cante:

Dia 16 — Machinas â explosão
e a combustão interna para 2°
motorista.

Dia 17 — Geradores de vaporprova escripta para 2os. ma-
chinistas. — Noções sobre gera-
dores de vapor — prova escripta
para 2os. pilotos. — Revisão de
navegação e agulhas — prova
oral para cap. de longo curso. —
Astronomia e navegação astrono-
mica — prova oral para los. pi-lotos.

Dia 18 — Geradores de vaporprova oral para 2os. machlnls-
tas. — Noções sobre geradores
de vapor — prova oral para 2os.
pilotos.

Dia 19 — Arte naval — prova
escripta para 2os. pilotos. — Ma-
chinas frigoríficas — prova es-
cripta para 2os. machlnlstas.

Dia 20 — Arte naval — provaoral para 2os. pilotos. — Machl-
nas frigoríficas — prova oral pa-
ra 2os. machlnlstas.

Dia 21 — Policia Marítima —
prova escripta para 2os. pilotos.

Dia 23 — Navegação estimada
prova escripta para 2os. pilo-

tos. — Electrlcidade — prova es-
cripta para 2os. machlnlstas.

Dia 24 — Electrlcidade — prova
oral para 2os. machlnlstas. —
Policia Marítima — prova oral
para 2os. pilotos.

Dia 25 — Navegação estimada
prova oral para 2os. pilotos.— Os pilotos que vão fazer exa-

me de Policia Maritlma devem
comparecer á Escola Naval no
dia 16 do corrente, fts 10 horas e
30 minutos, preparados para fa-
zer o referido exame.

Os exames de preparatórios pa-
ra 2os. pilotos e 2os. machlnlstas
terão Inicio ás 13.30 minutos.
Conducção em omnibus da Esco-
Ia Naval ás 13.10 minutos na
Praça Paris, ao lado da Standard
Oil.

Os exames technicos para los.
pilotos terão inicio ás 13 horas,
sendo o ponto dado âs 11 horas.
Conducção em omnibus da Esco-
Ia Naval ás 10.30 minutos, no lo-
cal acima indicado.
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0 novo arcebispo de
Guatemala

Guatemala, 12 (Havas) — O
vigário capitular, monsenhor Ma-
rlano Roseli Arellano foi nomea-
do arcebispo de Guatemala.

Roupas para Verão
A grande alfaiataria da

fJ "A CAPITAL"
apresenta alguns typos

de notável suecesso:
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o!'
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168$
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estradas secundarias que condu-
zem directamente a Cervera.

A segunda columna composta
dos corpos de Aragão avançaram
simultaneamente do Norte e oes-
te de Tarragona sob Intenso fogo.
As posições apparentemente ti-
nham sido abandonadas. Tarraga,
outra encruzilhada Importante de
onze kilometros a oeste de Cer-
vera tambem foi oecupada pelos
franquistas.

O terceiro centro de operações
ê Mont Blanch de onde os corpos
navarros seguem na direcção sul
em redor de Sierra Tallat, fora da
estrada de rodagem do Tarraga-
Mont Blanch e Isolam a cidade
desde que começou a investida.
PENNAROYA PRATICAMENTE

ENVOLVIDA PELOS RE-
PUBL1CANOS

Barcelona, 12 (U. P.) — Os re-
publlcanos oecuparam completa-
tamente a Serra de los Santos na
extremidade sul do valle, envol-
vendo assim praticamente a cidado
de Pennaroya.
UM APPELLO DO ORGAO DO

VATICANO

Cidade do Vaticano, 12 (U. P.)
O "Osservatore Romano", em edi-
torial no qual dirige um forte ap-
pello em prol da paz, allude aos
papeis de pacificadores desempe-
nhsdos pelo sr. Neville Chamber-
laln e por lord Hallfax. Depois
de declarar que a visita dos mi-
nlstros britannicos ao Papa pos-
sue "particular significação mo-
rol", o órgão prosegue: "O sr.
Chamberlain, cujo nome está. con-
sagrado na historia da paz, tem
certa pagina Inspirada que, se
fosse escripta em 1914, a tormen-
tosa vida européa não teria sido
marcada por tanto sangue, tanta
intranquillldade e revoluções po-
litlco-ldeologlcas. Mais do que
para impedir a carniflna dos ho-
mens, elle escreveu-a com o obje-
ctivo de apaziguar a destruição
do valores espirituaes sobre cuja
mina floresceria o culto da força
e, não, o da razão e do direito".

O jornal accentua egualmente
o papel de Iord Hallfax, como col-
laborador do primeiro ministro, e
diz: "Lord Halifax é um veterano
da paz. Desde o tempo em quo
ocoupou o posto de vice-rei das
índias, elle convenceu-se de que,
em principio, a disciplina dos po-
vos vem mats expontaneamente
de uma vigorosa egualdade, de
de uma generosa cooperação e da
persuação, do que do commando".
Accrescenta que os estadistas
britannicos vieram ft Italia "como
os seus predecessores Mac Donold
e Simon, ha seis annos, com os
os mesmos sentimentos e espe-
ranças, numa hora alarmanate si-
mllar, com a mesma preoecupação
e ansiedade dos povos que os
aguardam. E visitam o mesmoPapa, afim de confirmar a fé da
nação britannlca. Esse Papa ô de-
nomlnado o "Pae da Paz" devido
aos seus incansáveis esforços para
preserval-a, por melo de dlscur-
sos, encycllcas, especialmente o
appelio irradiado que dirigiu ao
mundo em setembro".

Alludindo á visita ao pontífice,feita pouco depois da creação da
representação apostólica na In-
glaterra, frisa que "esso acto de
homenagem occorre durante a vi-
sita a Roma, quando os dois po-vos se sentem tão approxlmados
pela natureza da sua politlca e
pelos seus caracteres commerciaes
e coloniaes, o que lhes permittecontribuir valiosamente para a
causa européa. Tudo isso não pô-ds deixar de confortar aquelles
que esperaram ansiosamente a
segurança f. a tranquillldade, de-
sejosos de cooperação e detestan-
do as novas divisões e os confli-
ctos alarmantes.

O "Osservatore" salienta que os
políticos sempre proclamaram amesma região espiritual e virtudes
moraes" contidas na religião enâo podem, portanto, despresar ainexaurivel luz da civilização
christã. Os políticos devem res-
Deitar a solidariedade entre os
povos afim de garantir a paz e
promover uma elevação espiritual
commum e o progresso geral.
A CONDECORAÇÃO RECEBIDA

PELO GENERAL FRANCO
Burgos, 12 (Havas) — O avan-

ço dos corpos marroquinos indi-ca que todos os exércitos nacio-nallstas deverão entrar em acti-vldade. /
No posto de commando da fren-te da Catalunha realizou-se a ce-rlmonla da entrega ao generalFranco do grande collar da ordemde Malta e do posto de Balllo damesma ordem, de accordo comdecisão recentemente tomada pe-lo respectivo Conselho. A impo-

sição das insígnias foi feita pes-soalmente pelo ministro da Ordem
de Malta, marquei Paterno, cm
presença de todas as autoridades
militares e dos membros do Esta-
do Maior.

MOBILIZAÇÃO TOTAL DAS
CLASSES DE 1915 A 1921

.Barcelona, 12 (Havas) — Du-rante a reunião do Conselho deministros realizada hoje, o sr.
Negrin submetteu â approvação
do conselho o projecto que deter-
mina a mobilização total das cias-
ses de 1921, 1920, 1919, 1918, 1917,
1916 e 1915. A incorporação das
classes de 1921, 1920 e 1919 de-
verá ter inicio dentro de poucosdias e a das outras classes serü
feita á medida das necessidades.
O Conselho esteve em sessão das
11,30 ás 15,30.

EM SEVJLHA UM JORNALISTA
PORTUGUEZ

Scia'ii7:a, 12 (Havas) — O jor-nallsta portuguez, sr. Arthur Fer-
reira. realaclor chefe do "O Se-

culo" de Lisboa, chegou a esla
cidado procedento da capital por-
tuguezu. o sr. Arthur Ferreira,
que é fervBi-oso adepto do gene-
rnl Franco, espera permaneceralguns dias no sul da Hespanha.

MAIS UM PROTESTO DA
INGLATERRA JUNTO AOS

NACIONALISTAS

Londres, 12 (Havas) — Os cir-
culos diplomáticos informam que
o governo britannico protestou
hontem junto ás autoridades de
Burgos contra o bombardeio do
navio britannico "Marlonga",
pela aviação nacionalista em 29
de dezembro próximo passado. O
navio inglez com um carrega*
mento do carvão dirigia-se de
Oran para Barcelona, tendo a
bordo vários funecionarios do Co-
mité de não-lntervenção. As in-
formações recebidas em Londres
anuiu.ariuin quo o ataque foi tle-
liberado porque a aviação nacio-
nalista fez vários vôos sobre o
navio antes de ataeal-o. O "Ma-
rlonga" navegava cm alto mar .;
não soffreu grandes avarias.

O governo britannico protestou
egualmente contra o bombardeio
do dostroyer republicano "José
Luís DIez" em águas britannlcas,
tendo vários obuzes attingido ns
costas de Glbraltar, ferindo va-
rias pessoas e damniflcando ai-
gumas propriedades. Espera-se
que as autoridades de Burgos
respondam hoje ao protesto bri-
tannico.

Londres, 12 (Havas) — O "Ti-
mes" escreve a propósito da
transferepcia da tripulação do"José Luiz DIez" para Glbraltar
que o governo britannico dirigiu
violenta nota de protesto ao ge-
neral Franco a respeito da vio-
lação das águas territorlaes bri-
tannicas por navios de guerra
nacionalistas. A nota acerescen-
ta que o governo da Grã Breta-
nha resalvam o direito do exigir
indemnlzação por perdas o da-
mnos.

A situação do "José Luiz DIez"
é curiosa mas conforma-Be com
as disposições do direito interna-
elonal, visto que a tripulação não
conseguiu fazer zarpar o navio
dentro do prazo marcado pelas
autoridades britannlcas.

O chronista naval do "Times-1
adverte que o destroyer seria im-
medlatamente entregue fts auto-
ridades de Barcelona desde que
os dirigentes republicanos assim
pedissem e tomassem medidas
para assegurar o respeito das
águas britannlcas ao momento da
salda do vaso de guerra. Tal pos-
slbilldade parece, entretanto, ain-
da bastante afastada.

DORES

Rheumaticas
É V.S. um dos muitos rheu-

maticos, condemnados a soffrer
cada ves que se produz uma
variação no tempo ?

Muitas vezes os excessos, a
alimentação deficiente, os abusos
a que submettemos o nosso or-
ganismo, favorecem os ataques
do rheumatismo. Nosso corpo é
invadido por impurezas e sub-
stancias tóxicas, cuja presença se
manifesta a miúdo por dores nas
juntas.

As dores rheumaticas devem ser
combatidas internamente por meio
de um medicamento, capaz de
facilitar a eliminação das impure-
zas tóxicas e dos erystaes de
ácido uriec.

As Pilulas De Witt para os Rins
e a Bexiga devem ser experi-
mentadas nesses casoa Sua acção
directa sobre os rins facilita uma
melhor eliminação das referidas
impurezas.

As Pilulas De Witt são sobeja-
mente conhecidas em todo o mundo.
Merecem toda a sua confiança,
pois não contêm drogas nocivas
qiiepossamprejudicaroorganis.no.

PÍLULAS

DeWITT
para os Rins e a Bexiga
indicadas para Sciatica, Dores ns
Cintura, Rheumatismo, Distúrbios
Renaes, Moléstias da Bexiga, e
em geral, para enfermidades pro-duzidas por excesso de ácido urico.

(6469)

A caminho de Buenos
Aires o chefe do gabi*

nete do ministro
do Trabalho

Montevldéo, 12 (U. P.) — Par-
tiü no avião das 6 horas da tarde,
para Buenos Aires, o sr. João
Carlos Vital, chefe do gabinete dn
ministro do Trabalho do Brasil.
Compareceram ao embarque do il-
lustre viajante o embaixador do
Brasil em Montevldéo, sr. Baptic-
ta Lusardo. e varias personallílii-
des de destaque uruguayas.

-» ***B> ¦ ¦**» » 

0 torneio internacional
de xadrez

Leningrado, 12 (Havas) — Ei-
prosegüimento do torneio de xa-
drez foi jogado hoje o oitava tu"-
no com os seguintes resultados:
Tolough venceu Rabinovitch *.
IConstantinopoIsltl venceu Panov.
a\ partida entre Makagov e Br-Ia-
vent foi empatada. As outras par-tidas foram adiadas.

O próximo turno será jogado
eni Moscou a 16 do concilie nicz.
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I #^k Essa
Dias Braga

Ulas llltigu enelieu, pur mala tleum quarto tio seoulo, no wlho lie-
eu lu, d vllla thcutiiil do Illn de
Janeiro, u Iteevalo ..' o 1'iilythoa-
inu, devorado por um Incêndio,
furam os tinis pontos prn/crldui
pura a» confcieiiclits, durante ns
cum punhas da Alinlleão » da lie-
pelilleii. Nus pnlios ile ambos fu-
liiiiim Http lliiibui.n, Quintino Ilo-
oagiiva, Joaquim flabueo, Jota do
}'tiifoelnlo, Vicente tio Sousa, Josú
Marlano, Jota Américo dos Reis,
Jluiicli \'<nella, Antônio 1'lnto dn
Mentlonva o esse mcrluelmenta
àxquocldo Jttllo <le l.emos, após-
tela fervoroso da liberdade, dn pa-
lavra jáoll o Imiiultiaailu bri-
I lia nle.

Dias Braga, n despeito de culti-
¦inr o gênero do drama capa e.
espada, interpretou admirável-
monto o personagem principal do"ijròo Qalcoto", dc 1-loltcgaray,
traduzido por Valcntlm. Maga-
lltãcs « l<'lllnlo dc Almeida, llixia
us versos com naturalidade, sein
os excessos rldlvulos dc algumas
das nossos dcclamadoras. O Uc-
i ,-elo Unha, pótlo-sc dizer, um pu-
blleo permanente. Entre os seus
assíduos freqüentador ei, era dn
¦notar o dr. Galvão, lente da Es-
eala Militar, conhecido por Ma-
iiiulli. Tinha vos de flautim, a ma-
ncjavn corrcctamcntc des ou doze
línguas. Deve-se a elle o enrique-
vimento tio nosso VQCühÜlttVto com
a creação ão termo liilontra, que
pagou de galho, tlavla na Esco-
Ia um alumno de nome Lontra,
¦radio dc quatro costados. Certa¦vez, Irritado, Galvão vociferou:
O Senhor já não è lontra, è bi-
lontra, bilontra. E Arthur Aze-
redo, na revista que tem esse,
nome, explica no prólogo:

Se quer saber o que é bilontra,
Então snlbn, antes do mais,
Que <*¦ palavra que não ro encontra
No dlccinniiiin cio Moraes,

Scvcrlano dc Rezende atacou,
o velho Dias Braga petas co-
litmnas do "Correio da Manhã",
em 1903. 7. parece que foi a -uni-
ea. critica acerba soffrlda pelo
abnegado artista. Dias Braga ti-¦nha no repertório uma peça em
qite não figurava. Para gozar¦umas noites dc férias, cammvn-
tava. sorrindo. Certa vez resolveu
fazer uma tournC-e por São Paulo.
Iria a. Santos, primeiro. Como ti-
¦nha, porém, alguns negócios que
o prendiam no Rio, foi chefiando
a troupe Domingos Braga, seu¦irmão, espécie dc economo ãa
companhia, espirito organizador e
pratico. Dias Braga rccommendd-
ra Insistentemente lhe telcgra-
pitassem, ãanáo conta da maneira
¦pela qual corresse a estréa. ITe-
lena Cavalllcr, figura central do
elenco, estava no -ultimo piez ãe
uravldcz. Na noite seguinte ao da
sua chegada a Santos, a artista
era mãe. E Domingos telegraphou
ao Irmão: "Helena bom suecesso".
Dias Braga não Irastcjou. Rea-¦pondeu: "Repita!"

Léo Parnanguara
—®—

Para o Álbum de Mlle...

Ktn.H Porto, iccrotnrio dn Pniendfl -Ia*
Hiiclli' Kitadoi

Km ioni|u!iiii,i iif mm eipoia e mm
(¦iíi.,, clwiotit Im.itrm*. <t cita capital)
lido v,,|inr "Itiilmlié", o »r Joio ia-
iVm-l.t Vnl.il, fiutira conhecido no nlu*
comniercio -lc 8flo Salvador», <lt? ondo
velu ""in iImI.iio d Anis.í, (tf mi iltr fn-
ít UUia ¦"¦tftçJ.n <Ie KiUftli *' illir.ii *
viajante dsvfrá embarcar amanlifi (mrn
Itvllo llnrU.mli, dc onde .-¦<¦ niiiâ jumt
a iofrri'ta cidade dn centro mineiro,

Cnm .IcAtlnn a Ilcli-m do ParA dei*
-mu hoje i»i.i cnpltal o «vlüo "Arnoy",
.Ia í*nud'ir, levando os nreuintr!i giastin*
islroii paro Victnrln, lililnnii Teixeira
lia Silva, O.trtíí. Drliinot; pani lleliinm-
lr, Orca Wliil.liuut; pira llhi"*. Jolll
Ilcierrai im» SAo Snivailnr d» Hálito,
Antonln (mjii.mI,**. Rridrlguei; paia Mn-
ceio, I.ul* I.M-iiii pira Ileclfi-, Almlr
II hclio; ii.ii.i llclíin do r„r,'i, «ipiiãn
Nclfon fioiicnlvc." KiclK-r.oyrn, OoUolllo
Almeida.

Com ileillno a Hui-noi Alrci, dei*
kou hoje ella capital o avIAo "Fase",
di Con.Inr, levnndo ou «ituinle» puna-
Rrlroii para Curltylx, Arllmr Ferreira
dn Costa, Kidclii Urgi tinto; para Porlo
Aleprc, Jniin-liiio Jardim Gomea Draga,
1'raiiclsco ila Frota 1'crionei para Une*
noi Aitcl, Paulo ile Araujo Gócl,

Procedente de CotumbA, com as
escala» ile coilume e dentro dn teu lio*
rario, entrou ro seu aerodromo a n»'-
rormvfl "Jncy", do Syndicato Condor
Iitda* Viajaram no respectivo avião com
deitlno a cita capital oi acB.iii.te9 pas*
saneiro,: de CuyaM, Salvador Costa
Marques, .Tojé Pinto I.ara; dc Corum*
\ih, comniandante Francisco Novnes C.
llrat.cn, esposa c filha, José Velaseo
1'orttnho, Joaquim Eugênio Gomrs Sil-
va, Ulyssii Longo, Odette Costa Pinlici*
ro de Andrade e filho; dc São Paulo,
Atexandro Karah.

Procedente doe Estado* Unidos,
com escalas pelos portos do norte do
Brasil, nmerissau hontem, As 3,30 ho-
ras da tarde, no Aeroporto Santos Du-

nioiit, uni "ili|i|iri" il.i Pan Ainrrlciiii
Aiiw.i>.i. Irei-iido o* M.*;ulnt « nuia>
¦ :».i..-, para esla capital: de Mi.tmi.
Stanley )¦ Turrefíi 'lc Porl n( Stalii,
Bnri(|Utí Unldót dr tlatélll dn I'arf», dr.
flu 11 lierme Paiva e imhorai dn Keclír,
Arllndo Varaila Gouveia e dr. Joflo
1'lnto f.npo: da «-idade ,1o Salvador, dr,
l'r.-dcrlcn Alberto l.nmlulpho VelloiO,
dr, Itorlval liuiniurAea l'anos e dr,
1'ampbllo 1'relre de Cnrvalhoi e ile VI*
rtnriu, dr. 1'lcytou Cardoio, juMo Xa.
vier Alltl, Jolin C, Wolkliia, llcrlierl
Mniiniinn, Carlos Vlnnní, l.'rtrlo Du*
arte Filho e tlll So'ral 1'lnlOi-_-
Fallecimento»

Falleceu liontMii a sr, Carloã Mm'-
lins, antigo funeclonarlo da Policia Ci*
vil, Seu enlerro sairíi Hoje, ils .1 lioras
da tarde i\n rua Dias dc Üainn n. II,
cn, Santa Tlierei.-i, paia u ccmlterlu S.
João lliiptista.

Falleceu Iiontcm d, Roíiüná Pín«
to T.atnnnca. Sen enterro sair A lioje,
Al 4 horns, da run Yplranan n, 105,
raso R, para o cemit.-rlo SAo Joüo ila*
ptllU,Km Miracenta, -io Kst, do Itio, fal-
leceu o ar. Aueusto Lula Amorim. Seu
enterro reflllcvse ncsln capital, aalndo
n feretro da praça da Republica n. 89
parn o cemiteriu S. Francisco Xuvlcr.-<£—
Missa*.

ESTÁ NO RIO, NOVAMENTE, 0 SENHOR
PEDRO SANTMGO

A guerra civil na Hespanhà

Seriifi re/ailas as seguintes: Hoje, por
alma de E-laniitáo Rever, ás 9,30 tio*
ras, na c_rvja do ltosnrio. Amanhã,
Tfor alma de: Joscphina Pires Castello
Branco, ás 9 horas, tia egreja N. S.
da Par; c Emilla de Gnffredo Soares,
ás 10,Jí, hora^ na egreja ds SSo Fran-
cisco.

Estreará hoje á noite no Casino da Urca
a dupla cômica "The Bryants"

TROTANDO..,

Amae, se querels saber
o que é viver!

Vivei, se querels sabef
o que é soffrerl

Mucio Teixeira
•— Nem mesmo a grande Repu-

bllca norte-americana poiaue, ao
mesmo tempo, um território tão
vasto e tão rico quanto o do Bra-
sil. será o seu povo digno de uma
tal herançat

JAMES E-nYCE — 8ot''n Am$-
rlcan imprcllons.—<•>—
Vêm apresentar as

ultimas modas
Nova York, 12 (Havaa) — A bordo

do navio "Urumiay" cmharcou aahbado,
um grupo de moça. escolhidas entre os
mais lindos modelos de Nova York, afim
de apresentarem os ultimas modas dc
Nova York e Paris, ao publico do Rio
de Janeiro, Buenos Aires e outras ci-
dades sul-americanas. O grupo denomi*
na-se "Good Neiglitbor Fashion" c é
patrocinado por grande» modistas de
Nova York e pela exposição internado*
nal dc 1939.

Em beneficio do Insti-*— ...
tuto de Protecção á

Infância de Nicthe-

Realiza-sc domingo, nos salões do Ca-
sino dè Nictheroy, um festival cm be-
neficio do Instituto de Protecçüo & In-
fancia daquella cidade, patrocinado por
d. Alice Amaral Peixoto, mãe do ln*
terventor federal no Estado do Rio c
s.-nhorita Alzira Vargas. Os preparati*
vos para essa festividade já se acham
concluídos. O que fôr arrecadado des-
tina-sa & construcção de um hospital in-
fantil, o primeiro a ser inutallado na
capital fluminense, O Instituto de Pro-
tecção á Infância, de Nictheroy, é n
unica orRanijiaçiio, no gênero, que ali
existe, datando de mnls de vinte annos
a sua fundação. Tem prestado relevam
tes serviços, gratuitamente, sobretudo /i
pobreza, razão porque o festival acima
referido é digno dc todo npoio. O pro-
gramma organizado tem números que
constituem absoluta novidade para a ca-
pitai fluminense.

!Í*5ll!ficy***-«W y:'M*' * 
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O sr. Pedro Santiago entro pessoas de aua familia c ami-
gos que o (oram esperar

Pelo tranaatlnntlco "Argentina"
vindo do HiienoH Aires, chegou
hontem a esta cnpltal o conheci-
do industrial norte-americano sr.
Pedro Santiago, presidente da
Motrotono Rudlo Ltda. e Toddy do
Hrasll S. A., cujas fabricas cs-
lão em pleno o florescente desen-
volvimento no Brasil.

O sr. Santlugo regressa ao Rio,
depois de uma longa viagem a
Europa o Estados Unidos, preten-

dendo domorar-so algumas soma-
nas entro nõs.

Falando A roportagem «obro a
possibilidade do estabelecimento
do novas industrias sob a sua dl-
recção, o sr, Santiago, rcafflr-
mando a satisfação quo sempro
lhe causa voltar ao Brasil, adean-
tou aue estu estudando o merca-
do, sendo muito possível quo in-
verta aqui mais alguns milhares
do dollares em novas fabricas.

Os oomleos Bryants
Chegaram hontem ao Rio, pro-1 E' uma notável dupla cômica,

cedentes dos Estados Unidos, os quo vem de se exhlblr em Holly-
cômicos Bryants, contratados pelo wood, ao lado de astros famosos
Casino da Urca, onde estrearão da tela, entre os quaes o Carll-
logo a. noite. I tos.

Cartas á redacção
Pontos de vista dos nossos leitores

Confierennab
A lei dc tnutualidadc ou lei de New-

ton, cm apreciação de philosophia pri-ineira, é o thema sobre que dissertará
o professor Hildcbrando Horta Uarbosa,
amanhã, sabbado, ás 4 horas e meia da
tarde, n rua São José n. U, 4." an-
dar. Entrada franca.

—(jí—

Casamentos

Realiza-sc amanhã, o caiam-Mo do
sr. Antônio Santos com a senhorita Zil-
da Baptista Silva, filha do dr. Octavio
Silva, nosso collcga de imprensa. O
acto civil será na 4.' pretorla civel, o
on nulcntcs ceRuirão para Bello ITori-
zonte. onde será celebrado o religioso.

Nascimentos.

Acha se enriquecido o lar do casal
plianuacíiitico Henrique Corrêa Bastos
r Edwiges Moura Bastos, com o nasci-
mento da graciosa menina Nsusa, no
dia 11 do corrente mez.

-®—

ISatalicios
Na data d« hop. decorre o amiiver*

Sario natalicio do dr. I.niz Lyra, jor-
nalisto r advogado.

Faz annos hoje, o coronel Costa
Netto, juiz do Tribunal dc Segurança.
Seus amigos c admiradores, cm grande
numero, prestnr-lhe-ão expressivas ho-
mcnagetiSa

Faz annos hoje d. Xair Tei.teira
dc Mello Miliinr/, eSfíOsa do dr. Fer-
liando de Azevedo Müancz, labcllião do
ll," officio de notas.

Transcorre hoje o anniversario
natalicio do padre Aurélio líenriques,
cnpellÜo do Collegio de Nossa Senhora
d.* Lourdes.

Hí>—
liajanlef

Escrevem-nos a respeito do pro*
blema das vondas do terrenos ur-
banos e ruraes em prestuçCSes:

"Sr. redactor. — Cordiaes nau-
daçües — Como advogado mllitan-
te no íôro desta capital e em ou-
tros pontos do interior do Estado
do Rio, para acautelar vltaes ln-
teresses de pequenos agriculto-
reB no 3o dlstrlcto do município de
Vassouras, pedi, por telegramma
de 21-11-9*18, ao sr. Carlos Du-
arte, quando ministro interino da
Agricultura, a appllcaQilo do be»
neflco e excellente decreto n. 58,
de dezembro de 1987 (venda da
terrenos urbanos e ruraes a pres-
taç,ões).

Nilo carego evidenciai* as vnn-
tagens decorrentes do alludido de»
creto, maximê, em se tratando de
homens do campo, imbuídos da
melhor boa fé, porque, como se
sabe, as transações no interior
sobre immoveis süo feitas sem a
menor garantia, tSo somente
apoiadas em promessas verbaea
o.ue podem ser destruídas por uma
eventualidade qualquer tão com-
nmm na vida humana.

Infelizmente, o sr. Carlos Duar-
te não deu a devida importância
a tilo magno assumpto que disi
respeito a economia rural do paiz,
fonte perenne da grandeza do
Brasil, desdo os tempos colonlaes,
razão pela qual, escolhi as co-
lumnas desse grande orgâo de pu-
blicldade, como é o "Correio da
Manhã.", paladino dos aspirações
colloctivas, 'para, através delle,
formular o meu appello ao dr.
Fernando Costa, operoso ministro
da Agricultura, afim do s. ex.
providenciar como de direito.

Dará v. s. acolhida que mere-
ceiem estas singelas linhas, dita-
das pela melhor Inspiração.

Como sempre, leitor constante
e cordialmente agradecido, —
Francisco Sodré."

AS FEIRAS-LIVRE9

Periodicamente, surgem recla-
maçOes a -respeito das felras-li-
vros. Agora, segue-se mais uma,
contra, principalmente a pertur-
baçâo do socego publico pelos fei-
rantes, com o barulho que proce-
de a Installações das bancas:

"Sr. redactor: — Na qualidade
do constante leitor desso Jornal,
solicito-vos a gentilesa de man-
dar Inserir em suas columnas
uma reclamação contra o acto que
determinou a realização, duas ve-
zes por semana, do feira livre nas
ruas Siqueira Campos, Domingos
Ferroira o Figueiredo t_agalhu.ee.

Para as necessidades dos mora-
dores das citadas ruas basta que
uellas se realize feira apenas uma
vez por semana, convlndo sallen-
tar não ser possível supportar-se,
tluas vezes por scjncito, a vigília
a quo são obrigados quantos resi-
dem nas localidades onde se roa-
liznm feiras livres, pois a arma-
ção das barracas, o ruido dos mo-
tores dos caminhões e o vozerio
dos feirantes não permlttem ab-
solutamcnto a conciliação do
somno.

So attenderdes ao appello que é
objecto dosta carta, fareis Jús á
gratidão do Ador. At" e Obr. —
Carlos Snntos Gomes Leal.

FERRO VELHO

Piocfdente da 1'j.-
k'.:. a esta capital,"Cnrtc Grande**, o

A propósito dc commentarlos doh>.t.a rh?R0u h"n |[dr^ 
È'rtltcoVt\ arreto da Manhã .obre o empre-

go da socata, recebemos a carta
que se segue:

"Sr. redactor: — Sob o titulo
"A socata", publicou o seu ostl-
mado jornal um artiso, passando
em vOo ligeiro sobre o momento
do assumpto.

Sô quem encaneceu comprando
e vendendo ferro velho, conhece
as difficuldades que são necessa-
rias remover, para conseguir um
pequeno lucro, quando não rever-
te em prejuízo num negocio feito
a longo praso.

Aa diversas laminaçõcs que
possuímos, tmbalham exclusiva-
mente com sucata; quando ne-
cessitam de matei-la prima, offe-
recém 200 réis pela sucata de fer-
ro batido, 280 pela do aço o 380
pela de ferro fundido; uma vez
com os stocks refeitos, baixam a
sucata para preços irisorios como
o actual, 100 réis por kllo entre-
gue na usina, sucata bocca de
forno, isto é, pedaços nunca maio-
res de 1,00.

Benefiolam esta sucata, e ven-
dem seus produetos nas seguintes
bases: ferro em barra e redondo,
1.000 o 1.400 por kilo, aço fun-
dido 4$000 por kllo, ferro fundido
1$800 por kilo de fundição.

Comparando os preços de com-
pra da matéria prima, com os
preços de venda do produetos des-
ta matéria, chegamos a conclu-
são que, estes senhores donos de
lamlnações são uns heroes, devem
estar paupérrimos?

Se nos fosse permittida a ex-
portação, ficaríamos livre destes
beneméritos, obteríamos preços ai-
tamente compensadores e concor-
feriamos para maior volume de
nossa exportação.

Em um paiz que possue uma
quinta parte do minério do mun-
do, é incomprehensivel que se pro-
hiba a exportação da sucata!

Não entro na apreciação sobre
preços importado, para evitar
ahalysar nossas tarifas protecio-
nistas.

Quanto aos stocks de ferro ve-
lho existentes no território nacio-
nal, alguém já disse que o Brasil
pagaria suas dividas com elle.

E', sr. redaotor, imposBlvel fa-
zer uma estimativa, sõ em cas-
cos velhos, navios absoletos e ou-
tros que seriam condemnados em
uma viBtoria rigorosa do Amazo-
nas a Corumbá, podemos avaliar
sem receio em mais de 100.000 to-
neladas.

Material ferroviário de todas
nossas estradas, sucata das obras
contra a secca nos Estados do
Norte, canhões o balas da guerra
do Paraguay o multa coisa mais
om abandono, para mais de
íiOO.OOO toneladas.

Assim, temos uma fortuna em
sucata, que a ferrugem voe aos
poucos fazendo desapparecer.

A não ser a sucata que está
próxima ao Rio ou S. Paulo, seu
aproveitamento ê impossível, os
fretes, estiva, resistência e impôs-
los estaduaes, tudo absorvem.

So v. s. se dignar inserir estas
linhas em seu querido jornal, mui-
to grato lhe ficará um — Ferro
Velho."

OS INSPECTORES DB
ENSINO

A propósito do atrazo de paga-
mento aos inspectores do ensino,
escreve-nos o dr- Alcides Gentil:

"Sr. director. — Cordiaes sau-
dações. — Li hoje. num dos to-
picos, habitualmente admiráveis,
do '•Correio*', que os inspectores
(lfi ensino, se lhes fosse aberto

O auxilio aos desempre-
gados dos Estados

— Unidos —

Um credito que se pro-
cura votar

Wus/.lnpíon, 12 (Havas) — A
commissão do orçamento da Ca-
mara approvou somente o credito
da 725 milhões de dollares para a"W.P.A.", associação federal de
obras publicas, contra 875 ml-
Ihões pedidos pelo presidente Roo-
sevelt.

Recorda-se que o presidente
Roosevelt enviou uma mensagem
ospeclal ao Congresso para este
fim no dia 5 do corrente. Nessa
mensagem asslgnalava-se que a
caixa dos desempregados estaria
esgotada, a 1 do fevereiro proxl-
mo, isto é, cinco mezes antes do
termo do anno fiscal de 1939 e
que e. somma de 875 milhões era
o minimo que se podia desejar
para auxlllar os sem trabalho.

Jnlgava-so egualmente que a
associação empregaria tres mi-
ihões de desempregados em feve-
relro e março quando o seu nu-
mero parece que se reduz a
2.700.000.

No parecer que apresentou ao
Congresso, a commissão salienta
quo muitos milhares do pessoas
se beneficiam injustamente dos
abonos concedidos e que ê pre-
ciso fazer uma revisão daB listas
dos desempregados.

Os debates começarão provável-
mente amanhã na Câmara dos
Representantes.

A morte de Cedido não
pode fer conseqüências

importantes
México, 12 (Havas) — Com»

quanto as autoridades militares
nâo tenham annunciado official-
mente a morte do general Cedlllo,
ns familiares do ministro da De-
fosa, os círculos do palácio pre-
sldencias e os do parlamento de-
ciaram que o referido militar foi
morto hontem ás 5 horas da tarde
durante um encontro com elemen-
tos do 36° batalhão do commando
do general Laello Doroeq.

O corpo do general Cedillo será
ontregue aos ssus parentes no ran-
cho de "Las Palmas".

A serra de "La Ventania", onde
se deu o combate, pertence ao
massiço de Huastaca. O encontro
deu-se precisamente perto da ai-
doia Mlciiuala.

Os parlamentares e as perso-
nalidades officiaes, interrogados
acerca das conseqüências da mor-
to do rebelde, communlcaram á
Agencia Havas que "Cedillo era
ha muito um homem morte poli-
tlca o militarmente. Este epílogo,
que já era previsto, não podo ter
conseqüências importantes".

O CONCURSO "YAYA'

BONECA"

Feita a entrega dos
premioB

Hontem á noite realizou-so no
Theatro Gymnastlco n entrega do
prêmio do concurso "Yftyfi Boné-
ca". Coube o primeiro logar á sra.
Lúcia Benerteltl, no valor de réis
1:000|000. A segunda collocrlla,
oom o pseudonymo de "Shaw", re-
cebeu o prêmio do 500$. O tercei,
ro coube á senhorita Yolanda Pon-
getü. O quarto, â senhorita Co-
cllia Martins. O quinto á senho-
rlta Maria Helena de Andrade.

• ai» >

Troca de informações
technicas entre a In-

glaterra e a Italia

Londres, 12 (Havas) — Os cir-
culos responsáveis annunciam que
as governos britannlcos e Italiano
procederam a 10 do corrente por
intermédio dos addidos militares,
navaes e aeronáuticos nos duas
capitães ft troca de informaçOes
technlcas a que so refere o anne-
xo n. 2 ao tratado de 10 do abril
de 1938.

As informações i*eIaclonam-se:
aos movimentos administrativos
de importância; & distribuição das
forças militares, navaes e aéreas
dos dois palzes, nas colônias e ter-
ritorios sob mandato no Mediter-
raneo, mar Vermelho e golfo de
Aden, bem como nos territórios
da África Oriental.

O annexo prevê também a troca
do informações caso uma das par-
tes signatárias julgue assim ne-
cessario em virtude das clrcum-
stancias políticas do momento.

MAGRIN HA
Se, ao monos cia soubesse que se

pôde aumentar de 2 a 3 kilos em 30
dias, e que nSo veria mais suas fa-
ces esquálidas c pálidas I Hojo em

dia, os médicos
modernos recom-
mondam as Pasti-
lhas McCOY de
Oleo de Figado de
Bacalhau porque
são cobertas do
assucar o muito
agradáveis de to-
mar. Nada mo-
lhor do que o Oleo
de Figado de Ba-
calhou para pro-
porcionar peso,
vigor e saúde fis
pessoas fracas e

esgotadas. Adquira uma caixa de
Pastilhas McCOY, em qualquer
plmrmacia e, se não conseguir au-
mentar da 2 a 3 kilos, num mez,
sou dinheiro lhe lorú reatituido.

• (18258)

L'M COM.MUNK.A1JO DE
liri.UOH

llurlios, 12 (Havas) — O Radio
Nnclonal conimunioa nn uitimim
InforninçOos do Grande Quartel
(lonorali "O avanço victoriom- das
tropa* niii-ioiiiiilMtn.i continuou
liojo nu Catalunha, o inimigo foi
batido om todos os nectoron, I''nl
travada vlolentn batalha perto do
Agrymunt quo foi oecupada, Bl-
tini como Sulg Verde, Oramunt a
nu ran poBlçõCH,

No sector do canal dn Uig.-ll
occiipnmoN duas povoaçOes. Ao
tul do canal o avanço ntlinglu
cutu tardo mais dc note kllomotroH
dn profundidade desde a bnm do
ataque, Ocmipamos La Quardla
o Hurbaro, assim como nu posl-
ÇÕoh a Ksto quo dominam a es»
trada de Valls.

"No soctor da costa oecupamos
o mi do communlcaçDes de I*al-
hcu o a aldeia de Mapta. Flze-
mos muitos prisioneiros o nos
upodoremos de grande quantldado
de material belllco, armamento e
munição abandonados pelo inlmi»
go durante a retirada.

"Na Extrcmadura mantivemos
a integridade das nossas linhas e
contra-atacamos o inimigo que
foi batido por toda parte. Todas
us nossas posições melhoraram."

Burgos, 12 (Havas) — Foram
oecupodas algumas aldeias e au
florestas a oíBto de Montblanc.

Ao melo dia travou-se um emo-
clonanto combate aéreo que co-
meçou sobre Montblanc o contl-
niinii com a perseguição dos ap-
parelhos republicanos pelo aviões
nacionalistas até Barcelona. Fo-
ram abatidos cinco apparelhos re-
püblicanos seguramento e seis
provavelmente.

A TRIPULAÇÃO DO "JOSE'
LUIS DIEZ"

Cartagena, 12 (Havas) — A tri-
pulaçüo do destroyer "José Luis
Dlez" chegou a este porto. Hou-
ve enthusiasttca recepção,

O commandante Juan Antônio
Castro declarou ao representante
da Agencia Havas: "Estamos fe-
Hzes por voltar novamente á ter-
ra hespanhola, onde honraremos
outra vez nossa pátria. Sentimos
não poder regressar a bordo do
destroyer, mas podeis crer què fl-
zemos o possível para cntregal-o
em mãos do governo."

O cmmandante do "José Luís
Dlez" recusou-se a fornecer deta-
lhes technlcos sobre o combate
sustentando no estreito de Glbral-
tar contra a esquadra naclonalis-
ta, limitando-se a dizer: "A des-
peito da descgualdade de forças
não vacilamos em combater para
attingir a zona governista. Todos
cumpriram o dever, os feridos se
recusaram a abandonar os seus
postos durante o combate. A sa-
tlsfação da tripulação é geral por
ter sido salvo o navio que actual-

niento »e lulmiotto A reparaçOoa
cm (llbmltm*."
PROÒRESSAO REPUBLICANA

NA BSTRBMAPUUA
Madrid, 12 — (Ilo ouvindo eu-

peclal du. Agencia Hiiviih) — A's
22 horas as tropas ropublloaillll
conquistaram multas elovuçõcH
da senti do Los Huutos, sltuiulii
a sudoeste do Pemirroyn, Entiis
tropas nfio an mcamnti quo toma-
ram po3so do Fuonto Ovcjutia o
que progiidcm em direcção au
oeste afim do cercar Penarroyn.
Attingiram um ponto quo amou-
ça as posições ailvcrsatinH tle Pe-
iiarroya, Purblo Novo e BeltnOR
quo os republicanos poderio ata-
car simultaneamente pela fronte
a prin retaguarda.

Na província dn Bodajoz lis 22
horaa a lula continuava no monte
Ranta Ines quo os republicanos
conquistaram hontem.

Os nacionalistas tentam encar-
niçadamente deter a progressão
republicana em direcção a E-.qiu-
ragosa de Ia Serena,

OS NACIONALISTAS OCCUPA-
RAM FALSETE

Burgos, 12 (Havas) — O Gran-
de Quartel General annunciou a
tomada de Falseie.

MIAJA PERCORRE DIVERSOS
SECTORES

Volfeijulllo, (Frente da Exlre-
madura), 12 (Do Edouard Lcgiis,
da Agencia Havas) — Esta tarde
foi intensa a actividade da artl-
lheiia nos vários pontos da fren-
te da Extremadura, cspeclalmen-
to na zona de Monterrttbio o na
Serra Tajonera.

A's 18 horas e 25 minutos as
baterias republicanas abriram
fogo contra as posições naclona-
listas de Torro Jonclllo, na zona
de Monterrubio, onde a infante-
ria se lançou em seguida ao ata-
quo.

Aas 20 horas o combate pro-
segue.

O general Miaja percorrou os
diversos sectores da frente obser-
vando o Inimigo dns posições re-
püblicanos, assistindo a alguns
combates travados hojo e apro-
ciando o espirito combativo e o
enthuslasnío das tropas.

AS BAIXAS ITALIANAS
Roma, 12 (Havas) — Um com-

municado offlcial do governo ita-
liano Informa que desde 23 de
dezembro, principio da offenslva
franquista, até o dia 9 do cor-
rente mez, as baixas soffrldas
somente pela divisão composta
Inteiramente de voluntários ita-
llanos, a "Ala Llttorla", attingem
a 27 officiaes e 217 sub-offlciaes
e Jeglonarlos mortos, e 141 of-
ficiaes e 1.160 sub-officiaes e le-
glonarios feridos. Um official,
assim como 29 sub-officlaes e
legionarios, acham-se desappare-
cldos.

AS CONVERSAÇÕES ITALO-BRITAMCAS
Nenhum compromisso, arranjo on accordo

agora um credito especial ficariam
pagbs do mez de dezembro ultimo.

Ora, eu entrei em exercício do
cargo de inspector federal da Fa-
cuidado de Direito de Nictheroy
aos 22 de agosto, e desde esse
dia atô este momento não recebi
um sô vintém dos meus ordena-
dos, sem embargo de haver aquel-
lo notável estabelecimento feito
no tempo legal o deposito pré-
vlo.

A sõ falta de abertura do cre-
dito, dai--me-ia razão para levar
ft mft conta a Justiça do sr. pre-
sldente da Republica para com os
funcclonarlos, que nomeia; mas a
extensão do atrazo desses paga-
mentos e a desidia em solicitar a
mencionada providencia na devi-
da opportunidade revelam que a
culpa não ê de sua ex. ,

Crela-me, com o melhor apre-
ço. — Alcides Gentil."

O MEDICO DE PEDRO I

O antigo intendente, deputado,
prefeito e industrial coronel Lei-
te Ribeiro, a propósito do artigo
do nosso collaborador Garcia Ju-
nior, sobre o visconde de Ponte
Ferreira, medico de Pedro I, es-
creve-nos esta carta:

"Sr. redactor do "Correio da
Manhã". — Cordiaes cumprimen-
tos. — Publicou v. s., no seu mui-
to apreciado "Correio" de hoje,
sob a epigraphe O medico de Pe-
dro 1, um bello perfil histórico-
biographlco do finado conselheiro
João Fernandes Tavares, depois
visconde de Ponte Ferreiro, popu-
larmente oleunhado "Dr. Canudo"
pelo uso que fazia do esthetosco-
pio quando tinha de auscultar ai-
guem, nada havendo, ali exposto
que não seja verdade, tendo o
blographado sido meu avõ mater-
no, deixando, além de minha mãe,
d. Joanna Augusta Tavares Leite,
meus tios general de infanteria
João Luiz Tavares e general de
cavallaria José Procoplo Tavares
— todos fallecldos, apresentando-
lhe eu, com esta, um seu retrato
pliotographlco, c outro, que a elle
pertenceu, de Pedro I de quem
foi realmente, sincero, leal e do-
illcado amigo como apôs tinaz lu-
ta, conseguiu dolxar demonstrado.

Surgida a calumniosa impu-
tação de ter olle, por determina-
ção da Maçonaria, propinado ve-
neno ao monarcha, Infâmia essa
quo encontrou éco na própria

Corte de redro II, magoou-o isso
tão profundamente que exigiu ello
fossem feitas todas as devassas
para apuração da verdade, logo se
votando, voluntariamente, por
annos c annos, a verdadeira pri-
são em sua casa, á rua do Prin-
cipe cios Cajueiros (hoje Senador
Pompeu) atê que, destruída a tor-
peza, toram-llic abertas, dc par c
par, as portas do Palácio Impe-

liai, cujo limiar nunca mais foram
por seus pés pisados, tendo elle
aeixado, para serem gravadas em
suo lapide mortuaria — o quo não
foi permittido — duas quadras de
vehemente e sentido protesto a
tal torpeza — quadras cujo origi-
nal deve estar no meu coploso or-
chlvo, mas que o estado da minha
vista, pela operação que nella. sof-
frl, não me permltte procurar
agora.

A rehabllitaç."o foi tão completa
que meu avõ recebeu de Portu-
gal, para consolo, como beijo re-
parador, o gracioso titulo de vis-
conde de Ponte Ferreira e, cons-
tantemente visitado pelos sous
amigos Lima e Silva (duque de
Caxias) Manoel Antônio da Fon-
seca Costa (visconde da Gávea),
Miranda Reis, general Caldwell,
etc, tudo estes faziam, alé em
nome de sua magestade d. Pedro
II, para que elle voltasse a fre-
quentar o palácio, a conviver com
a COrte, mas, nunca mais isto sè
deu.

Meu avõ, pr:sa de grande agi-
tação nervosa, tinha tão má cal-
ligraphia que multo commum-
mente não conseguia ler o que ha-
via escripto, e então nôs, seus
netos, embora creanças ainda,
éramos os Beus escrlpturarios, pa-
ra os quaes, as vezes em numero
de tres, elle dlctava simultânea-
mente, passeando de um lado para
outro na sala em quo escrevia-
mos, sendo a maior parte da cor-
respondendo para Portugal, a
Loulé, Saldanha, Sá da Bandeira
etc

Possuo, dessa procedência raras
lembranças materiaes, sobresain-
do um par do castlçaes de mar-
fim que um marajah da índia
offereceu á princeza Estephanla
e esta o offertou á minha avô,
mas de outros objectos, notada-
mente uma caixa de crystal, com
guarnição de ouro o bellos bri-
ihantes, guardando uma madolxa
dos cabellos de Pedro I, por esto
dada â meu avô, infelizmente des-
conheço o paradeiro devendo-se
aos factos dessa natureza a nossa
lamentável pobreza de museus,
sobretudo históricos, tendo a mi-
nha assiduidade, em casa de meu
avô, cessado ahi por 1866, quan-
do, tendo apenas nove annoj, en-
trei para o commercio.

Agradecendo a v. s. e ao illus-
tre escriptor Garcia Júnior, a
quem não tenho a honra de co-
nhecer, a desapaixonada justiça
nue, com essa publicação, fizeram
á memória desse meu autepassa-
do, dou a lal acto, abstraída a
parte pessoal, o meu sincero ap-
plauso, por apresentar, o mesmo
.-.cto, mais uma prova de quanto
'; bella a justiça da Historia.

Cnm alta estima o consideração
De v. a. amigo o n<lu. obrigado.

Carlos J.dtr Ribeiro."
Kio, 11 dc janeiro 1033.

Parts, 12 (De Jean Allary, da
Agencia Havas) — As Informa-
ções procedentes de Roma em que
so annunclava que as conversa-.
ções anglo-itallanas estavam vir-
tualmente terminadas Jft esta noi-
te, quando a partida do sr. Cham-
berlain sõ é prevista para sabba-
do causaram nesta capital uma
prímolra impressão de surpresa.

Nos circuios diplomáticos não
suscita, entretanto, nenhuma es-
trar.heza o facto das mesmas con
versações não terem conduzido a
nenhum compromisso ou aecordo.
A troca de vistas franco-brltanni-
ca que se realizou em Paris por
òccasião da passagem do sr.
Chomberloin não deixara nenhu-
ma duvida quanto fts intenções
que, desde domingo, animavam os
ministros inglezes em relação ao
problema das reivindicações ita-
lianas relativas â França.

Por outro lado, se é verdade que
se tenclonava sondar o governo
italiano sobre a eventualidade de
uma mediação na Hespanhà, pre-
sume-se que os ultimos m-.ccessoB
alcançados pelo general Franco
rão tenham sido de moldo a tor-
nar o "Duce" sensível a um com-
promlsso.

Julga-se natural o facto do con-
fio Ciano e lord Halifax terem
simplesmente exposto os pontos de
vista recíprocos sobre os dlffe-
rentes problemas em foco.

A opinião dominante é que sô
no regresso do sr. Chamberlain ft
Grã-Bretanha 5 que a impressão
e as informações recolhidas pelo
primeiro ministro poderão Influir
sobre a sua politica.

Lord Halifax darft informaçOes
ao sr. Georges Bonnet em Gene-
bra, onde os dois ministros devem
encontrar-se.

Correram em certos círculos po-
lltlcos rumores segundo os quaes
uma nota italiana em tom commi-
nntorlo teria sido dirigida ao go-
verno francez. Esses rumores fo-
ram immediatamente desmentidos
da mais categórica maneira.

São, aliás, esperadas explicações
precisas sobre o conjunto da poli-
tica. exterior, visto como Já ama-
nhã deverá ser aberta na Câmara
dos Deputados a discussão das in-
terpellações sobro o assumpto.

Ao que corre, o próprio governo
é quo teria pedido que os debates
cm questão começassem mais
cedo.

Londres, 12 (Havas) — A Agen-
cif. Reuter publica o seguinte deS-
pacho a respeito das conversações
italo-brltannicas:"Depois da ultima conferência
realizada á tarde o corresponden
te da Agencia Reuter julga poder
transmlttir que nenhuma das duas
partes pediu, tomou ou concluiu
nenhum compromisso, arranjo ou
necordo. Os quatro ministros ter.
minaram do modo satisfactorio o
exame do horizonte europeu hon-
tem Iniciado. Aa duas partes ac-
centuaram as respectivas posições
e comprehenderam perfeitamente
os pontos do vista recíprocos. Não
sn acha prevista nenhuma conver-
sação official."

Roma, 12 (Havas) — Os cir-
culos da delegação britannica de-
ciaram que as trocas de idéas ita-
líi-brltannicas não levaram â con-
clusõo de nenhum accordo nem
arranjo. As duas partes precisa-
ram as posições respectivas a res-
peito dos problemas europeus de
maior importância.

A atmosphera da conversação
desta tardo foi caracterizada por
um detalhe digno de nota: Os
srs. Mussollnl e Chamberlain tro-
caram apenas algumas palavras;
os interlocutores activos foram o
conde Ciano o o visconde Halifax
aue expuzeram as the3cs dos seus
governos.

O RESULTADO NEGATIVO
DA VISITA

Konio, 12 (Havas) — As rei-
vindicações italianas na África
foram segundo toda evidencia em
larga medida causa do resulta-
do negativo do visita do sr. Ne-
vilie Chamberlain e de Lord Ha-
lifax. As conversações italo-brl-
tannicas foram com effeito do-
minadas por esse problema e pa-
rece que, a tal propósito, os Ita-
Manes avançaram cm pretenções
Oc que os ministros britannlcos
não puderam senão tomar nota.

O lado italiano conservara, até
ao ultimo momento, a esperança
— a despeito da reaffirmação da
solidariedade franco-britannica —,
de no caso de ser impossível
desassociar a uunldade de vistas
existente entre Paris e Londres,
pelo menos conquistar a adhesão
da Grã Bretanha quer & ldéa de
uma reunião das quatro poten-
cias occldentaes, quer de Inter-
venção do governo de Londres
na qualidade de mediador no dis-
sldio franco-ltallano.

Ao que se afflrma nos circuios
responsáveis todos os esforços do
sr. Mussolini convergiram no
sentido de desviar o problema
para o terreno europeu, comquan-
to o sr. Chamberlain não se
haja prestado a esse jogo.

Confirma-se nas espheras auto-
rizadas que os ministros brltan-
nicos evitaram, com todo cuida-
do, deixar-se arrastar na dis-
cussão ãe um problema que ln-
teressa exclusivamente ft França
e ft Italia. Os representantes do
governo de Londres devem, en-
tretanto, ter exprimido ao Duce
o seu modo de pensar a respeito
da attitude assumida pela França.

E' mesmo licito suppõr que os
ministros britannlcos houvessem
suggerido aos dirigentes fascis-
tas que entrassem em contacto
com o governo de Paris o ao
mesmo tempo moderassem a
campanha irredentista actual-
mente movida pelos jornaes pe-
ninsulares.

Em vista da posição tomada
pelas duas partes no tocante fts
reivindicações Italianas as demais
questões na ordem do dia perde-
ram o interesse que poderiam
ter revestido em outras clr-
cumstanclos.

Em summa o encontro dos srs.
Chamberlain e Mussollnl consls-
tlu mais num exame da situação
do que em trocas precisas de
idéas.

Os problemas ecoif>mlcos fo-
ram tocados apenas de leve, e de
maneira antes superficial.

Os resultado das entrevistas
causaram, naturalmente impres-
são profunda nos círculos romã-
nos e estrangeiros, onde são
objecto de commentarlos apaixo-
nados. As espherar governamen-
taeB de Roma abstêm-se comtu-
do de toda e qualquer aprecia-
ção, ao passo quo as rodas da
delegação britannlca mostram-se
pessimistas a respeito da evolu-
ção ulterior do problema do Me-
diterraneo.

O becco sem salda a que che-
garam os colloquios de Roma
leva a interrogar como poderá
desenvolver-se doravante a dl-
vergencia franco-ltaliana.

O sr. Neville Chamberlain
deve deixar a capital italiana no
sabbado próximo, ao meio-dia.
Atê então o primeiro minlatro
terá opportunidade de avistar-se
novamente com o Duce, prlnci-
palmontò amanhã por òccasião
do banquete que será offerecldo 1
delegação da Grã Bretanha na
sede da embaixada desse paiz.
Não fica, portanto, excluída a
eventualidade de novo exame das
posições respectivas pelos srs.
Chamberlain é Mussolini multo
embora os delegados britannlcos
não se manifestem optlmlstas a
tal respeito.

O EMBAIXADOR NACIONA-
LISTA EM ROMA

Rama, 13 (U. P.) — O conde
Ciano recebeu lioje o embaixador
da Hespanhà nacionalista. Sabe-
se de fonte segura que o conde
Ciano transmlttlu ao embaixador
hespanhol a conversação que
manteve com o sr. Chamberlain
sobre a política da Italia na
guerra civil da Hespanhà.

- <i> >

Vae cumprir a pena que
lhe foi imposta um cx»

major do exercito

Os incidentes oceorridos nos consulados
aliemães em Haya e Amsterdam

Berlim, 12 (U* P.) —>¦>¦< rn»"
tiitiiion borlIneniOH ooniacram
giiiinii-H nnohotte»" nou IrnsI-
dòiilOH (iiconiiliiii in»' i-iiiihiiIiiiIiih
alIemScti cm Haya c em Antítcr-
dam.

O "Voelklsclier Beolmchtcr" In-
tiiuin o «ou ártico <i<> " orimltioio
ataque a represenlanlcs allcm/iai
no calmitf/rlro e commontH, es*
crevondo quo houve Intençfio de
aifanlMU* tralçoolramontc, con-
formo revela o exame pericial.
Diz o mesmo Jornal quo o facto
do nor perpetrado um crime, do
emboscada, niontro claramente
quo os criminosos devem «er nn-
11-nr.vniiOH o que estes tiros do-
vem ser uma «Mu advertência p*-
ra aquelies círculos hollandezes
que toleram OU facilitam a propi-
gauda prô-nnti-nryana .O menino
Jc.rnnl escreve quo a naçfio hol-
lnudoza saberá tirar as consequen-
rins que comporta um semelhante
abuso das leis da hospitalidade,
pois toda aggressão contra um dl-
plomatn allemto í uma aggres-
são contra a própria nftçlo alie-
mã.

O "Lokal Anzelger" escreve que
"por occaslfio do assassinato do
sr. von Rath o povo allemão dei-
xou nem'clara a resposta que da-
dorla a qualquor tentativa con-
Ira aliemães no estrangeiro, seja
qual ft>r a sua posição; o mesmo
Jornal acerescenta que devem fl-
car avisados todos os Instigadores
políticos de que um novo atten-
tado da natureza daquelle oom-
meltldo por Grynspan prepararia
o terreno para novas represálias.

No seu protesto oo governo hol-
landez, o governo allemão Insistiu
para que os diplomatas aliemães
fossem cercados de todns as ga-
rnntius necessárias, afim dc evl-
tar a repetição de semelhantes oc-
correncias.

Em círculos bem informados,
diz-se quo estão fõrn. de cogitação,
represálias semelhantes fts de no-
vembro passado, embora, taes oc-
correncias estejam sempre Inter-
pretadns na Allemanha como o
resultado de uma vasta conspira-
ção antt-aryana.

Consta que o governo allemão
ficou bastante Irritado pela attl-
tude da Imprensa hollandeza que
qualifica este Incidente de ional
embora, segundo consta em Ber-
llm, o governo bollandez tenha
sentido a necessidade de exprimir
o eeu pesar pelo oceorrido.

A "Correspondência Politica e
Diplomática", commentando o ln-
cidento acima, escreve que o go-
verno bollandez não pôde fugir ao
facto de que foi violada a sua tão
decantada neutralidade, e que do-
ravante uma fiscalização mais ri-
gerosa assim como uma protecção
efflcaz aos diplomatas aliemães
serão o penhor da continuação
das boas relações germano-hol-
landezas.

Segundo noticias recebidas de
Amsterdam, foram realmente dis-

parado* •¦''•¦• •¦¦'¦*¦' I>ll|,lni edlfloloa
OOMUlliroí nllomfios em liava «
cm Amiili'1'ilnin.

Tcn,'ii*fcli'a da innnliã, uiim
erendi. do naclnunllilnde nlIcmS,
•mearreendn da. limpem da oaln,
do trabalho do (ir. von PntlUt do>»
cobriu numa dan vidraças da Jn-
nella da «nia, um buraco circular
de una 4 etnn. do dlumotro, em-
quanto quo o sonlho perto havia
nldo perfurado por umu bala -l»
cerca do 6 mllllmotros do dlame-
tro. Reconstituindo a sconn, a po-
llcla descobriu que o tiro devia
ter sido dado segunda-feira a noi-
ts durante a ausência dn «r. vnn
Putllzt. A bnln cujas dimensões
sio diminutas, foi entregue a po-
llcla para as devidas averigua-
ções.

No meomo dia, na casa do con-
mlhelro da embaixada allemã, ém
Amsterdam, foi doacoberto egual-
mente um buraco circular numa
das Janellas, sem que sn pudesse
descobrir nenhum projectll nas
adjacências. A policia acredita
que bo trata apenas de uma tra.-
quinada de creanças brincando
com uma pistola de ar comprimi-
do.

A Imprensa hollandeza em geral
acha que não tol claramente es-
tabeleclda a intenção de commet-
tor um attentado, mas é unanime
em affirmar que todos os hollui-
dezes reprovam tal procedimento
contra os representantes de umn,
nação eom que a Hollanda deseja,
conservar as excellentes relações
que Ora mantém.

Berlim, 12 (Havas) — A !o*f
prensa allemfi, registrando os st-
tentados contra os diplomatas
germânicos na Hollanda, recom-
menda instantemente aos Esta»
dos noutros europeus que obser»
vem esttictsmente os deveres que
decorrem da sua posição e sobre*1
tudo que fiscalizem severamente
as noticias dos jornaes sobre aí
Allemanha. -

A "Correspondência Politica 4
Diplomática", órgão do Wilhelml
strasse, escreve: *

"Parece que o hebralsmo Inter.*
nacional escolheu novo campo de
batalha contra a Allemanha na-
cional socialista". •

Accusa a Hollanda de ter ma-t
nlfestado certa Indulgência dean>
te das provocações semites e re-
corda a propósito o adiamento do
match ds footbali germano-hol»
landes decretado pelo burgo*)
mestre de Rotterdam. v

O referido órgão termina dM
zendo que a significação de taeif
attentados não pôde ser desço,
nhecida na Hollanda.

HITLER B O EMBAIXADOR 7
SOVIÉTICO

Berlim, 12 (Havas) — DuranW
a recepção ao corpo diplomático/
vários representantes estrangeiro!*
notaram que o chanceller Hitler!
manteve longa palestra com o
novo embaixador da Rússia em
Berlim sr. Alexel Marekalo-'.

argentino

Tliídtoj .-tires. 12 (Havas) —
Embarcou para Ushuaia. onde dc-
verá cumprir a pena qne lhe foi
Imposta pelo Tribunal Militar, por
tempo indeterminado, o ex-major
do exercito Machauna Ford.

O sr. Éden pronuncia
mais um discurso sobre a

situação internacional
Londres, 12 (Havas) — O sr.

Anthony Éden pronunciou na clr-
cumscripção eleitoral de Kenll-
worth um discurso no qual cx-
primiu as suas inquietações quan-
to & presente situação interna-
cional sobretudo no tocante ao
conflicto hespanhol.

Depois de consignar o desejo de
nada dizer que pudesse embara-
çar o sr. Chamberlain na sua
actual missão a Roma, o ex-tltu-
lar do Foreign Office prestou mais
uma vez homenagem aos senti-
mentos democráticos e humanos
do povo norte-americano e con-
gratulou-se com o presidente Roo-
sevelt pela sua mensagem Inau-
gural ao Congresso, "acto de fé
na democracia".

O orador concltou em seguida
o povo britannico a "esperar o
melhor preparando-se para o
peor" e aífirmou que a evolução
dos acontecimentos em 1939 de-
penderia em grande parte do po-
derio da Grã-Bretanha.

O sr. Éden louvou os esforços
do governo nesse terreno mas em
soguida accentuou:

"Não posso, comtudo, Impedir
que se observe o contraste exls-
tente, no que diz respeito aos ar»
momentos e alguns outros pontos,
entre as condições existentes na
Grã-Bretanha e na França, de um
lodo, e nas dtetaduras, do outro.
Pode-se resumir essa dlfferença
dizendo que os Estados dlctato-
rlaes estão organizados na base
do tempo de guerra, emquanto na
Grã-Bretanha continuamos unica-
mente organizados nas bases do
tempo de paz" e, nas bases do
tempo de paz, acerescenta o ora-
dor, as democracias arriscam-se a
não poder cobrir o seu atrazo em
matéria de armamentos.

O sr. Éden accentua logo de-
pois que a posição estratégica das
democracias occldentaes não me-
lhorára durante o anno passado
e prosegue:

"E* porque a nação comprehen-
de isso que acceitará com satls-
facão os maiores esforços que fo-
rem feitos em todos os domínios
da defesa para harmonizar os ar-
mamentos britannlcos com as
nossas grandes responsabilida-
des".

O orador mostra como a defe-
sa das actuaes condições não si-
gniflca somente armamentos mas"a reorganização de toda a na-
ção" o concluo encarecendo a
importância da producção agrlco-
Ia e a necessidade nas presentescircumstancias de empregar todo
o material humano "preparado
para responder ao appello'', o que
poderia facilitar a solução do pro-blema da falta de trabalho.

o conflicto1 sino-
JAPONEZ

As actividades da aviação
nipponica

Chunking, 12 (Havas) — A
Agencia Central News communi-
ca que oito aviões Japonezes lan-
çaram vinte bombas sobre Lien-
theu porto aberto situado no gol-fo do Tonkin. Com o bom tempo
reinante a actividade japoneza
recomeçou, sendo castigadas
cruelmente Hengyang, importan-
to cidade do Honom Central e
Pinghiang.

Hontem os aviões japonezes
lançaram uma centena de bom-
bas sobre Tehiang, situada no
centro de Klangsi, causando unia
centena de victimas entre a po-
pulação civil,

A progressão das tropas chine-
zas continua a sudoeste de Shan-
si em direcção a Hotsin situada
na confluência do arroio Fen e do
rio Amarello. e Linfcn situada no
arroio Fon.

Os chinezes retomaram estas
duas cldade3 depois do que recon-
quisturam o território entre o rio
Amarello e o arrolo Fen, numa
extensão de 60 a SO lUIometros
por unia profundidade de 50 a 60
kilometros

ÜLTIMASSPORTIVAS
Um match entre Europa * 

"•'

America do Sul
Porta, 12 (U. P.) — O sr. Jim

les Rlmet, presidente da Federa**1
ção Franceza de Foot-ball en.bar1-*'
cará no próximo mez para Bue*í
nos Aires e tenciona procurar orV
ganlzar um match Amerlea dd
Sul-Europa.

Foi annunciado egualmente r_u>>
o sr. Rlmet encontrar-ss-la coi&f
personalidades desportivas em
Buenos Aires, Valparalso e tal-
vez em Lima durante a sua es*.
tadla na America do Sul que du-
rara, de março a abril. |

» «i» »

O er. Mello Franco visi-
tou o chanceller

Cantilo
Buenos Aires, 12 (Havas) — O

chefe da delegação do Brasil ú
Conferência de Lima, ar. Afranio
de Mello Franco, visitou hoje, em
companhia do encarregado de ne-
goclos o ministro das Relações
Exteriores, sr. José Maria Cantilo,
a quem apresentou cumprimentos
o com quem teve depois uma em
t revista.

i «i» .1
O seu medico tem razão (

Prefira a
DROGARIA

V. SILVA
onde todos os medica-

mentos custam mais
barato.

O PALÁCIO
DAS DROGAS

ÁSSEMBLÉA 64-66
A 93 passos da Avenida.

(xxx)

ULTIMA HORA POLICIAL
BRIGARAM A DAOMAR E A

MARCELLINA
Na casa de habitação collectiva

da rua Delgado de Carvalho nu-
mero 46, deeavleraim-se, hontem.
Dagmar Costa e Marcelllna, Cos-
ta, por causa de um pedaço, de
sabão que a primeira deixara a_j
tanque, ao lavar a roupa, e a sí**
gunda utilizara em mister Iden-
tico, sem ter falado á primeira
que se ia, delle, utilizar.

Em conseqüência, Dagmar agr-
gredlu Marcelllna a cabo de vas-
soura, tendo esta revidado á ag-
gressão com uma barra de ferro.

Ambas receberam contusões e
escoriações, sendo pensadas na
Assistência.

QUASI MORTO POR ALTO
NA AVENIDA ATLÂNTICA

Foi internado no Hospital MI-
gruel Couto, o empregado no com-
mercio Alexandre Teixeira Ama-
do, residente â rua Barata Ribet»
ro n. 650, o qual, atropelado porauto na avenida Atlântica, es-
quina da rua 9 do Fevereiro sef-
fre-t fractura do craneo e contu-
soes generalizadas.

O chauffeur fugiu.

AO QUEIMAR OS MARI-
BONDOS INCENDIOU

A CORTINA
Manifestou-se bontem, no edi-flclo da antiga Câmara Munlcl-

pai, hoje oecupado pelo secreta-
rio do prefeito, um começo de in-
cendio, que não teve, felizmente,
maiores conseqüências.

Antônio Souza, encarregado da
faxina no edifício, verificou quios marlbondos lmvla, numa das
janclloF, armado uma casa.
Apressou-se Antônio a improvl-
sar unia tocha rie papel para,uma vez accesa, afugentar os Ini-
poriunos. As chammas, tangidas
pelo vento, se propagaram, com-
tudo, a uma das cortinas da Ja-nella ai-slm. so originando a fo-
gueira que foi, todavia, extineta
pelo próprio tenente.

Os Bombeiros foram chamados
mas não chegaram a intervir.
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AS CONVERSAÇÕES ÍTALO ¦ BRITANNICAS
(('ontlniiaçüo da 1.' pi*_.)

Jovons do tiniboB. os nexos, do
quatro a dezoito nnnos, dosflla-
ram em pasHO tio salino demito
ilon vlt-ltiiiiiot» brlUtniilcos no ma-
unifico sttidlum Mutinollnl, todo
tio mármore, realizando uma sé-
lio do exercidos cm massa quo,
tis accordo com a Imprensa ita-
liana, o primeiro ministro brl-
launlco tinha cspeclulniento po-
dido para presenciar.

O sr. Cliumbcrlaln, quo enfiou-
tn o problema de preporur a Ju-
ventudo do seu pais, tornando-a
physlcaiiiento apta, pareceu ficar
cnnrmemente Impressionado, ton
do npplautlldu constantemente e
manifestado a sua satisfação ao
tltico. A parte mais interessante
consistiu nas manobras executa-
tias pela companhia "Filhos do
Lobo", composta de meninos en-
tre quatro e oito annos. Alguns
levavam balonetas maiores do
que elles, e todos realizaram os
complicados exercícios em pér-
feita formação, Inclusive o "pas-
co romano", a versão Italiana
do "passo de ganso".

A companhia arrancou vlbran-
tes applausos aos quarenta mil
espectadores quando, períeltamen-
to formados, os seus membros
se ajoelharam uubttamonte o
apontaram os fusls miniaturas
para o pavilhão em que estavam
os srs. Chamberlain o Mussollni.
Da posição em qua so achavam,
depois, estenderam-so eobre o ven-
tre e novamente dirigiram um
ataque do frente contra o pavi-
llião. Representantes escolhidos
em toda a Itália, entre os sete
milhões o melo de jovens de am-
bos os sexos mllitarmente tre-
nados, participaram nos oiercl-
cios de hojo.

Desde a edade de tres a vinte
e um annos as creanças e os Jo-
vens italianos passam por uma
série de exercidos pliytlcoo • mi-
lltares que os tornam candidatos
ideaes para o exercito regular,
rluando engajados.

Roma, 12 (U. P.) — O sr. Ne-
vlllü» Chamberlain, embora sêmen»
tea 1 da madrugada tivesse se re-
colhido ao leito, levantou-se cedo,
esta manhã, afim da se preparar
para uma série de vlBltas e, aln-
da, para as conversações diploma-
tlcas, durante o segundo dia da
sua permanência em Roma, Con-
trastando com o tempo um tanto
sombrio de hontem, um sol brl-
lhante illuminava a cidade quan-
do o primeiro ministro deixou,
pela manhã, a Vllla Madama, em
cujas proximidades reunia-se no-
vãmente grande multidão, para
aoclamal-o. A primeira cerimonia
realizou-se ás 10 horas, quando os
visitantes renderam homenagem
aos túmulos dos reis Italianos, no
Pantheon, seguindo depois para o
monumento do Soldado Desço-
nhecido, onda dopuzerom uma
círoa de flores. Lord Halifax
oonferenciou em seguida com o
conde Clano e após a conferência
os dois ministros brltannlcos ai-
moçaram no Qulrlnal, em com-
panhia do soberano. A.' tarde o
sr. Chamberlain o lord Halifax
assistiram aos exercícios de cinco
mil creanças e Jovens, realizados
no Estádio Mussollni.

Eram 17 hs. 38 quando o au-
tomovel do primeiro ministro, ae-
guldo de dois outros carros, en-
trou no pateo do palácio Veneza.
Os srs. Chamberlain o Halifax
foram Immediatamente introduzi-
dos no gabinete do Duce. Quando
os automóveis chegaram, a guar-
da de honra apresentou armas.
Na praça, a multidão não era
donsa, como hontem á noite,

A primeira indicação de fonte
autorizada, segundo a qual as
conversações de hontem e de ho-
jo não encontraram nem encon-
trariam obstáculo, foi fornecida
pelo Glornale d'Italla, esta ma-
nhã, num artigo do er. Virginio
Oayda. O articulista declarou:
"Trata-se agora de seguir a cor-
relação que existe entre a língua-
gem dos srs. Mussollni e Cham-
berlain e os Interesses e actos dos
dois governos." Alludlndo 8. ne-
cessldade de se chegar a uma so-
lução pacifica das dlfflouldades
internaclonaes por methodos de
negociação, o articulista assevera
que o primeiro ministro "evlden-
temente reconheceu a exlBtencla
de importantes problemas que de-
vem ser resolvidos num espirito de
entendimento e pelos contáctos
francos e voluntários, que são os
Oas negociações."

Nos círculos bem Informados
ganhava terreno, esta tarde, a lm-
pressão de que as conversações
entre os srs. Chamberlain e Mus-
soiini, embora servindo para escla-
recer a posição anglo-llallana,
não produzirão qualquer decisão
concreta quo possa tor repercus-
são immediata sobre a situação
européa. Nos clroulos fascistas
começava-Se hoje a descrever as
conversações como "explorato-
rias", o que talvez represente
uma maneira de dizer que ellas
não serão decisivas. Os círculos
Italianos não se mostram dema
slado optlmistas sobre o facto de
que o primeiro ministro assumira
qualquer compromisso rotativa-
mente ás "aspirações naturaes da
Itália", o que viria permittir uma
rápida solução da crise franco-
italiana de accordo com as linhas
estabelecidas em Munlch.

Isso significa que o Duce, ou
deverá renunciar á esperança de
obter da França o máximo das
suas reivindicações e contentar-
se oom o que puder conseguir pe-
ias vias diplomáticas normaes, ou
orear uma crise com a ameaça de
empregar a força contra a Fran-
ça. O facto do conde Clano estar
planejando uma visita a Belgrado,
om fins de janeiro, e outra a
Varsovia, em melados de feverel-
ro, com um provável desvio atê
Berlim, leva os observadores a
acreditar qua o sr. Mussolini quer
experimentar a força das allladas
potenolaes da Itália na eventuall-
dade de complicações, antos de
tomar uma resolução.

De outro lado, presume-se nos
círculos brltannlcos que o Duoe
já deu garantias ao bi\ Cham-
berlaln ds que não tenclona em-
pregar a força para obrigar a
França a fazer concessões. Mas
tambem salientou que o processo
de revisão territorial pacifica lnl-
ciado em Munlch deve prosegulr,
a insistiu Junto ao ministro bri-
tannico para que este auxiliasse
a Itália a obter o reconheclmen-
to das suas reivindicações terrl-
toriaes. Os observadores brltannl-
cos, ontretanto, duvidam quo essa
garantia negativa possa mélho-
rar a posição dc sr. Chamberlain
no Parlamento, especialmente se
elle não conseguir obter qualquer
concessão relativa á Hespanha. **
neste ultimo ponto, oh fascistas
aião a entender que o primeiro
ministro terá de regressar a
Londres com as mãos vaslas, vis-
to como o Duce está convencido
de que presentemente a unlca so-
lução da guerra civil 6 tuna eo-
lução militar.

Os fascistas duvidam ainda que
o sr. Chamberlain consiga con-
vencer o Duce a retirar novos
voluntários da Hespanha ante*) da
victoria nacionalista ser comple-
la, especialmente poniue appa-
rciueniciilo ai sr. cliamberláln re-

oiimiii-Hi! rnconhocor oh direitos do
belligerancia ao genora] Franco
autos da evacuação Intui dos Vu-
luiiiiuiiiH estrangeiros .

Embora não haja .nenhuma In
formação dlgun do credito, ncro
dlta-so geralmente que o proble
ma dos refugiados turaclltitR n a
poHHll.Illdado do uma solução In
teriiiicioiial tenham sido aborda
dos durante as conversações do
hoje. Não se pode saber so acuso
o primeiro ministro nppellou para
o sr. Mussollni no sentido de quo
fosse adiada a data om que os
Judoua estrangeiros aerão obriga-
dos a deixar a Itália, de contra*-
mldado com o que lho foi pedido
pelo comitê, esta manhã.

C15RTO MAO ESTAR RBVH-
LADO TELA IMPRENSA DB

PARIS

Paris, 12 (U. P.) — A Impren-
sa parlslonse revelava hoje um
certo mito estar, ao acompanhar
com a máxima attenção o dos-
envolvimento daé conversações
entre os srs, Mussollni e Cham-
berlaln, mostrondo-ao particular-
mente preoocupada com a afflr-
moção do primeiro ministro, no
brinde feito por oceasião do ban*
quete offerecido em eua honra
hontem a noite, de que era ainda
partidário da política de Munlch.
Essa attltude ê compartilhada
tanto pelos jornaes da esquerda,
como da direita, os quaes receiam
eguaimente que os italianos ma-
nobrem de maneira a levar o sr.
Chamberlain a Intervir nas dlver-
genclas franco-itallanas, apesar
das promessas em contrario fel-
tas ao govorno francez. O sr.
Wladimlr d'Ormesson, escrevendo
a esse propósito no "Figaro", de-
clara:

"A tao tlca do Duoo é clara. De
um lado procura, desfigurando
systematloamente os factos, fa-
sor a opinião Italiana acreditar
que a pas poderá ser mantida se
a França abandonar a sua atti-
tude estéril, negativa e provo-
cadora. De outro lado, dirá ao sr.
Chamberlain: "Bem vedes o ten-
tlmento da Itália, que vos acolá-
ma. Consegui uma concessão dos
vosos amigos francezes, que aln-
da conservam a Illusão de uma
possível amizade oom os diotado-
ros". O primeiro ministro, no
brinde de hontem & noite, asseve-
rou que continuava a ser parti-
dario da política de Munlch, ba-
seada no reconhecimento da su-
parlorldade da força eobre o dl-
relto".

O "Petlt Parislen", que multas
vezes reflecta a opinião do Qual
d'Orsay dá uma indicação de que
se esperam concessões no concer»
nente ao canal de Sues. O órgão
accentua que, em Londres, não ê
absoluta a opposição a taes con-
oessOes, mas assevera que as
questSes de DJibouti e da Tunísia
não aerfto discutidas, porquanto
sSo de Interesse puramente fran-
co* italiano,

O QUE DIZ O "DAILT MÀIL"

Londrtt, li (ü. P.) — O "Dal-
ly Mail", o unlco matutino que
consagra um editorial As actuaes
conversações de Roma, escreve a
esse propósito:"Dentro de poucas horaa a mis-
são do primeiro ministro ficou ad»
mtravelmente Justificada. Não
pfide haver engano quanto A eln-
caridade das primeiras trocas de
idéas. Hoje os dote estadistas
discutirão o problema hespanhol #
as recentes reivindicações Itália»
nas relativamente A Franca. Ei»
pera-ae que, na cordial atmos-
phera JA oreada, seri encontrado
um compromisso para a solução
dessa* questões. Em todo caso,
mala uma ves o ar. Chamberlain
demonstrou o valor de um conta-
cto dlreoto na remoção dos mal
entendidos".

COMMENTARIOS DA IM-
PRENSA PORTUGUEZA

Llstoa, 12 (Havas) — O envia-
do especial do "Dlario de Lisboa"
em Roma escreve para o seu jor-
nal: "A entrevista realizada em
Paris entre oa ministros franco-
zes e Inglezes 4 commentada iro»
nicamonto pelos Jornaes italianos,
Sente-se que esta Ironia exprime
um sentimento multo comprehon-
sivcl no actual estado das nego-
oiações internaclonaes, Tudo in-
dica que a chicara de ohá servida
no Qual d'Orsay não é, sob o
ponto de vista italiano, multo
apropriada para facilitar a digos-
tão dos problemas que estão em
discussão".

O "Commerclo do Porto", pela
sua parte, diz: "Os estadistas in-
glezes vão ser coliocados deante
deste dilema: transigir ou comba-
ter; jogará o ar. Mussollni a sua
cartada decisiva? Desta partida
entre os dois eixos, uma das mais
gigantescas e mais commoventes
da historia, depondom numerosos
destinos Individuaes e colleotivos.

O "Republica" acha por sua vez
que a questão do canal de Sues
tambom será evocada om Roma e
escreve a tal propósito: "A com-
panhia do Canal de Suez não 6
universal se não de nome por cul-
pa da Itália e dos demais palzes
quo não qulzeram participar fl-
nancelramento dos formidáveis
trabalhos do canal, No dia 15 de
novembro de 1968 a concessão ex-
pira e o canal torna-se pfoprleda-
do do Egypto. O Egypto é o unlco
paiz que ficará, como í natural,
senhor do canal, que foi construi-
do inteiramente em território seu.
For conseqüência nenhuma nação
poderá dispor do canal sem prévio
consentimento do Egypto, salvo
so empregar a força. Cada qual
com o que ê seu. Isso ê quo £
Justo".

IMPEDIDAS DB IRRADIAREM
AS DECLARAÇÕES DOS SRS.
MUSSOLINI B CHAMBERLAIN

Nova Yarfc, 12 (Havas) — Duas
companhias americanas de redlo-
dlffusâo-Borth National e Co-
lcmbla — annunclaram que aa au-
torldados Italianas lhes recusaram
autorisação para Irradiar, como
estava previsto as( declarações
quo farão em Roma os srs. Mus-
soiini e Chamberlain.

O OPTIMISMO DO CONDE
CIANO

líoma, 12 (U. P.) — O Conde
Clano declarou esta manhã, exclu-
sivamente, á United. Press:

"Corrou tudo bem em nossas
primeiras conversações com os
estadistas britannicos e alimento
optimismo quanto ao resultado
das negociações quo sorão reinl-
ciadas hojo á tarde. Por omquan-
to nada mala pomo aceroscentar".

O gonro do "Duce" e seu pro-
vavcl suecessor mostrava-so boi*-
ridente c confiante; «ibe-sc, en-
tretanto. que o sr. Mussollni não
tti.parenta a mesma Iranquilllda-
do, mostrando-se algo prcoecupa-
di e constrangido.

Náo so sabe so Isso í resultado
d.» sua ogoriza ãs recepções offi-
ciaes. ou se 6 devido ao faclo de
não ter tiiido au seu susto o inicio
ií.is convorcãcOes*

RETOII-NCIAS DO "08S1QR-
YATORl!) ROMANO"

Cldado do Vaticano, lü (Havas)— Ctiiniiieiilando a proxlma vl«l-
ta dns Hrs. Chamberlain o Hall-
fax ao Papa, o "üssorvattiro Ho-
iniiuo" asslgimla a significação
moral detiKO acontecimento, que
Implica om um testemunho tio
profunda consideração a Santa
Sé. O órgão do Vaticano oolobra
o» méritos parlamentares dos dois
niInlstroB brltannlcos, cuja mis-
são paolflcadora se assemelha á
do l'ln XI, considerado não «6 o"apóstolo, mas o Pae da Paz".
Dc-pols do se referir ás provas do
conaidoraçao sempro dadas pola
Santa sé ao governo britannico,
alludo A recente canonlsação do
cardeal John Plsoher e aecros-
conta: "A homenagem dos ml-
nistros britannloos tem logar no
momento em que se procura esta-
belocer o equilíbrio, a bem da cau-
eu européa, o em favor das pu-
pulações que necessitam ganiu-
tlat* de segurança e do tranqullll-
dade, e que precisam trabalhar
em paz.

REINICIADAS AS CON»
VBRSAOOBS

Roma, 13 (Havas) — Os enten-
dlmentos italo-brltannloos foram
reiniciados hojo ás 17 horas e 30
no Palácio Veneza, com a pre-
sonça, do Lord Halifax e do Condo
Clano.

ENCERRADAS AS CONVER-
SACO0S

Roma, 12 (Havas) — As con-
versaçOes italo-brltannlcas são
consideradas virtualmente ter-
minadas com a entrevista de hoje
á tarde entre os srs. Mussollni e
Chamberlain.

Sabe-se que nenhum novo com-
promlsso foi subsorlpto, de um la-
do ou de outro. Não parece, ade-
mais, que se tenha chegado a
nenhum resultado positivo.

A TACTICA PROVÁVEL DB
MUSSOLINI

Roma, 13 (Roger Maffre, da
Agencia Havaí) — Nos droulo*
que ne presumem bem Informa-
do*, duas hypothese» eram geral-
mente adnilttldaa eobre a tactlca
que o sr. Mussollni poderia ado-
ptar nas conversações oom o se-
nhor Chamberlain ou bem o duce
procuraria Impressionar o prl-
meiro ministro britannico medi-
ante uma attltude reservada e ln-
tranelgente, bu bem sè empenha-
ria, com todos os recursos de per-
suação, em convencel-o da pu-
resa das intenções Italianas e da
vontade de paz da Itália.

Sabe-se que esso segundo me-
thodo teve as preferencias do se-
nhor Mussollni. Foi pelo menos
o de que se utilizou nas entre-
vistas de hoje. O chefe do go-
verno fascista quiz fazer vibrar
a corda sensível. Af firmou ao
seu Illustre interlocutor que de-
eeja a paz e invocou, para com-
provar a sua sinceridade, a in-
tervonçio que teve junto a Hl-
tler no momento mais critico da
orlte de setembro ultimo. A Ita-
lia — frlzou o duce — nunca
qui* nnão a pa*. mas a paz no
direito. Vi por direito, a Itália
entende a reparação das lnjus-
tlca* de que pretende ter sido
victima logo depois de terminada
a conflagração mundial. Recla-
ma, ao mesmo tempo, o reconhe-
cimento por todas as grandes po-
tendas, — antos de tudo pela sua
vlsinha, a França — da sua nova
posição imperial no Mediterrâneo.

B' certo que se comprehende
perfeitamente em Roma que essa
posição n&o deixou de causar ap-
prehensõos A Grã-Bretanha, cujas
rotas Imperlaes atravessam o que
aqui so chama de "maré nos-
trum". Ma* a Grã-Bretanha não
tem porque se Impressionar, o
povo Italiano quer viver em paz
com o povo brltannloo e a Itália
faz questão de respeitar esoru-
pulosomente oi interesses brltan-
nlcos, Assim a Itália não ameaça
o "statu quo" do mar latino.

B' verdade que tem reivindica-
çOes a fazer valer, em relação, A
Tunísia em particular. Mas es-
sas reivindicações são sobretudo
de caracter Jurídico e éoonomloo.
De outro lado quaesquer rectifl-
cações de fronteiras, por mais
importantes que sejam, no sul da
Tunísia, om favor da Itália, não
poderiam ser considerados por
LondreB como modificando o equt-
librio das forças no Mediterrâneo.
Eguaimente as reivindicações ro-
lativas a Djibuti, cujo porto e
estríida de ferro são lnãlspensa-
veis ti Itália paira assegurar o des-
envolvimento e a exploração da
Ethiopia não põem absolutamèn-
te em perigo as posições brltan-
nicas, E, ademais, a Grã-Breta-
nha deve confiar na Itália. Dove
onvolver tambem nessa confiança
o problema hespanhol. A Itália
nâo procura obter nenhuma van-
tagem na Hespahha. QUer uni-
oamento o esmagumento, sem pos-
slbllldade de novo surto, do mar-
xismo na Hespanha. Sua inter-
venção é desinteressada. Teria
satisfação em retirar ob leglona-
rios da frente nacionalista mas
para Isso apresenta duas condi-
ções: retirada previa de todos os
voluntários estrangeiros que aln-
da combatem ao lado das tropas
republicanas e o reconhecimento
dos direltoB do bollIgeranela ao
general Franco.

Taes são, em suas grandes li-
nhas, os argumentos desenvolvi-
dos tanto pelo duce Junto aò se-
nhor Chamberlain quanto pelo
conde Clano nas conversações
oom lord Halifax, no concernente
uos problemas especialmente mo-
dlterraneos.

Do seu lado os ministro* brl-
tannloos ouviram attentamente o
chefo do governo Italiano o o mi-
nistro dos Negócios Estrangeiros
o confirma-se que, embora, evl-
tando abordar a fundo o proble-
ma levantado pelas reivindica-
ções italianas, não esconderam
aos seus Interlocutores que o uni-
oo melo, a seu ver, de resolver
essa questão de maneira Batista-
toria para as duas partes em cau-
sa, consiste em entabolar nego-
ciações bilateraes com Paris.

Quanto ao problema hespanhol,
os ministros britannloos se mos-
traram multo reservados, es-
oudando-se no comitê de nfio ln-
tervenção.

Continuam actualmente as tro-
oas do vistas nos palácios Venoza
o Ghlgl e sorá preciso provável-
mente esperar a conclusão, pre-
vista para amanhã á nolto, dus
colloquioB Italo-brltannloos para
ler uma Idéa geral do eeu ul-
cunce.

Roma, 12 (U. P.) — Sogundu
todas as IndlcaçOes obtidas esta
noite, us conversações anglo-ita-
lianas para o apaziguamento eu-
ropeu culminaram com um lm-
passo virtual, cada parto _contl-
ntiando a manter ti posição an-
IcrlOr. Dadus as condlçOes em
que a confetcnclu foi combina,
tia ella rcpreiontn c&nsequonto-
mente um iriallogro. E nas pro-
sentes condições da polltici,
externa brit.tnnicu, isso dove «•'!'
encarado como um facto grave
particularmente devido ao cho-
que recebido pela famosa "po-
litica .lo apaziguamento" Uo ;*r.

Desapparece o ultimo remanescente
do caudilhismo mexicano

0 general Cedillo foi inorlo num cnconlro
com as forças federaes
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O general Cedillo
Metáco, 3 (U. P.) — o Depar-

tamento da Defesa Naolonal ln-
forma que recebeu aviso do com-
mandante da região de São Luiz
de Potosl, de ter sido morto pe-
loa tropas federaes, o general
Cedillo, num encontro havido per-
to da cidade de Carnenas, no Es-
tado de S. Luiz de Potosl. A
escaramuça oceorreu ás 17 horas
do hontem, tendo o corpo do cau-
dilho, sido removido para a fa-
zonda "Las Palmas".

O general Cedillo morreu vir-
tualmente Isolado depolB do fra-
casso da revolta que elle organi-
záro, orenta de que poderia ser o"leader" dos elementos dlfeitis-
tas, embora possuísse poucas qua-
lifloações para tanto, pois era no-
toria a sua ignorância. Diz-se
que o general Cedillo ignorava a
própria edade.

tfWdiíe tio México, 12 (Havas)
— Noticias do San Luiz de Potosl
confirmam a morto do general
Cedillo, occórrlda Ho dia 11 do
corrente mez, quando acompanha-
do por alguns partidários, caiu
cm uma emboscada armada pelas
forças legaes. O general Cedillo
resistiu travando-Bo uma batalha
que durou desdô ás 0 horas da
manhã atê ás 11 horas, quando
us rebeldes resolveram abandonar
a luta e fugir. Entro ob cada-
veres encontrados pelas forças le-
gaes figurava o do general Ce-
dillo.

As autoridades de San Luis
communícaram o facto ao Minis-
terio da Defesa, que resolveu não
dar immediata publicidade á no-
tlcia. Acrodita-so quo o cadáver
do general Cedillo será exposto
ao publico nesta cidade.

Chamberlain a qual, natural-
mente, mudará de rumo.

A menos que os Italianos sug-
giram uma outra reunião, a
conferência terminou não obs-
tante o er. Chamberlain ter am-
pia opportunldade de avistar-se
oom o sr. Mussollni ná manhã
de sabbado. E atê o presente,
nem sequer o tradicional Com-
munlcado, geralmente divulgado
em seguida a reuniões similares
e alludlndo â "cordialidade das
conversações e Identidade geral
de pontos do vista" foi forneci-
do, o que o considerado como
Indicação significativa de quo n
conferência fracassou. Do facto,
o documento official publicado
a esse respeito llmlta-se a dizer:'•O Duoe recebeu os srs. Cham-
berlain • Halifax ás 6 horas o
30 minuto* da tarde, no palácio
de Veneza. A entrevista, a quo
assistiu o conde Clano, durou
uma hora è quinze minutos".

Com esso fraoasso, pareae não
haver caminho para a política
de apaziguamento. Certos com-
montadores chegam mesmo a
prever uma reorganização ml-
historiai na Inglaterra, sendo
talvez a pasta do Foreign Offi-
ce offerooida ao sr. Anthony
Éden.

Até hoje A noite guardou-se
uma reserva absolutamente sem
precedentos eobre as conversa-
çOen e nos próprios círculos ge-
ralmente bem Informados alio-
gava-ae dosoonhecer atê a na-
luroza dos assumptos geraes dis-
cuttdos. Essa resorva, o a atti-
tude de ambas (is partes, evitan-
do qualquer compromisso, con-
firmaram ns demais indicações
de que nom o sr. Mussollni, nem
o primeiro ministro britannico,
consentiram em sair das posl-
çSes que tinham anteriormente
adoptado.

Tanto quanto se sabe, o Duco
reousou-so âpparéntemente a,
satisfazer o sr. Chamberlain no
tocante A retirada do apoio ita-
llano ao general Franco, om-
quanto o ministro britannico,
oomo era geralmente esperado,
negava-se a considerar a con-
cessão dos direitas do belligo-
ranola ao chefo nacionalista
hespanhol, polo menos até que
as tropas o materiaes estrangel-
ros fossem evacuados dn Hespa-
nha. Prestimo-so egualmento
que o sr. Chamberlain tivesso
so recusado a apoiar as reivindl-
cações do sr. Mussollni ein rola-
ção á França.

Em todo o caso, a opinião pu-
blica britannica não mais con-
Oordará com o "apaziguamén-
to" dos dictadores a exponsas
dos interessais o do prestigio da
Inglaterra. Recorda-Be, a prn-
poslto, que numa conversação
de caraoter privado, ha algu-
mas semanas, o sr, Chambor-
lain, depois de alludlr A hlsto-
rieta de uma mulher que, porse-
guida por um leão, abriu o
guarda-chuva que levava com o
fim do afugontar a fera, docla-
rou: "Levarei o meu guarda-
chuva a Roma". E, com efei-
to, em todos os logares a quo
compareceu a ministro arvorava
o inseparável giuirda-ohuva.

Mas apesar do mallogro das
sitas conversações com o Duco,
rosta ainda vèr so o sr. Cham-
berlain abandonará a politica de
apaziguamento, quo o levou a
romper com o sr. Éden e quo
tem sido objecto dc lautas cri-
ticus.

O INTERESSE DA IMPRENSA
PARISIENSE

Paris, 12 (U. P.) — A dospei-
to da ausência do informações
concretas sobro cs coníeipncius
de Roma ontle os srs. Cham-
berlain o Mussolini, os jornaes
vespertinos acompanham as pe-
ri pec ias da conferência com o
máximo Interesse e, baseados
nas Informações scniI-officlaeB
quo puderam obter, manifestam
a sua satisfação antu a attitud-
do sr. Chiiniborlnln, o qual pa-
reco decidido a tlesenípcrth tr
uni papel tle. moderador e não
do mediador.

A recepção enthuslasta e es-
pontanea, folia pelos italianos
ao primeira ministro inglez
creou aqui :-. melhor Impressão
possivel. ü jornal "Lc Temos"

esoreve textualmente:
"O povo Italiano deseja a paz,

tanto quanto os outros povos, o
apêBar das excitaçfies da lm-
prensa fascista, não parece ter
cedido aos appellos bellicosús.
Eis a Interpretação que se pOdo
dar á calorosa recepção de hon-
tem".

Os demais jornaes salientam
o facto qus o sr. Chamberlain
parece ter pedido ao sr. Musso-
Uni para que cesse a violenta
campanha ânti-franceza. Aoore-
dita-se tambem que o sr. Cham-
berlaln Insistiu sobre a necêssl-
dado de sertim resolvidas por
meio de negociações directas as
divergências frunoo-italianas e
sem os bons offlolos de terceiros.

Roma, 13 (Por Webb Mlller,
correspondente de United Press)
— Não resta duvida que o fra-
oasso virtual da Conferência de
Roma encontrará a approvação
da opinião publica britannica,
que com apprehensão encara-
va a responsabilidade de serom
feitas nov«i3 concessões aoB di-
cladores. As clrcumstanclas da
convocação da conferência ln-
dicam, do modo claro, quo o sr.
Chamberlain tinha esperanças
do resultados benéficos,

O sr. Mussollni convidou-o
em setembro ultimo, em Muni-
oh, o o sr. Chamberlain não res-
pondeu ao convite senão em fins
de novembro, Nossa oceasião o
primeiro ministro britannico
sentiu que a situação havia mo-
lhorado muito mas, depois de
sua acceitação, teve a dosagra-
davel surpresa do vor a Impren-
sa Italiana ubrlr fogo Cerrado
contra a França, com porspeotl-
vas du creação de um problma
quo poderia affectiir os Intores-
ses britanmc.os no Mediterrâneo.

Ainda mais, no accordo an-
gio-Itallano o sr. Mussollni ha-
via garantido, do modo solonno,
respeitar o ''ttalu-quo" do Mo-
dltorranao. Entretanto, o sr.
Hitler notificou repentinamente
á Grã Brota-lha a sua intenção
do so prevalecer da opportunl-
dado offerooida pelo Tratado
Naval anglo-allemão para pra-
tlcamente duplicar a sua frota
submarina, isso despertou os
britannicos que passaram a re-
flectir sobre a possibilidade da
ameaça qua poderia haver para
as communicações do Império
britannico pelo Mediterrâneo, so
no caso do guerra os italianos
o allemães tivessem accesso aos
portos ela Hespanha cm poder
do genorul Franco, para bases
do submarinos.

Entretanto, o general Franoo
ordenou uma offenslva geral,
utilizando tropas italianas no
ataquo. JSssa offenslva tinha o
objectlvo da dar no sr. Mussoli-
ni um bom trun(o para oxl-
glr a conoossão do diroltos de
bolllgorancia ao general Fran-
co, com o qae so poderia espo-
rar que o goneral Franco conso-
gulsso evitar o envio de supprl-
montos aos republicanos.

Assim sendo, a conferência dc
Roma começou sob condições
muito pouco auspiciosas o sõ-
mente um milagre poderia
transformal-n num sueccao pa-
ra o ponto tle vista do sr. Mus-
soiini ou do sr. Chamberlain.

O commiinicatlo distribuído
hoje á nolto limltasc a dizer quo
o sr. Mussollni manteve conver-
sações com Lord Halifax duraii-
tu uma hora o qulnzo minutos.
A ausência das liabltuuos ex-
pressões sobre cordialidade 0
identidade üe pontos do visat
foi notória. As quatro conver*
sações atê agora duraram uo to-
tio duas lioras e quarenta o cin-
co minutos.

E' muito possivel que antes
da partida do sr. Chamberlain
seja antlUneiado quo as negocia-
ções continuarão pelos ouiltieB
tllliloiiiitUr.no. Mau, uotuu disse
pessoa autorizada:

"Seria unia confissão publica
do fracasso da conferência o fa-
cto dos estadistas iitititnnlcos
terem peio irrido mil milhas
desde Londres para conversar
durante duas limas e quarenta
o cinco minutou, simplesmente
para deelillr continuar peius ca-
naes diplomáticos, quo estivo-
ram sumpra desimpedidos".

Já sc discute sobre qual será a
próxima iniciativa do sr. Mus-

A GUERRA CIVIL
NA HESPANHA

DOMINAM Afi ESTRADAS
PAI IA TA'.RACIONA

litrhlti, I" (André Vlnoont, tia
Agencia Iiaviu») — Em foco dua
1'Soontos MieecHsoN, oh iituloiiniis-
Ins ttvnnçtiiii ngiira pelas estradas
quo ciiiivpigolii para Turiíigona.

As iriipiis ile Navarra seguem
a estrada tln Lorida-MontO Blnu»
co-Taringiuia o os marroquinos
tio general Ynguo •eRiiom pclu de
Mnru Ia Niicvii-Falt-et-neiiH-Tar"
1'ágOna.

As divisões do Navarro do go-
neral Snlchuga em frento a Mon-
to Blanco o us innrtiqulnoB do ge-
ncrnl Ynguo om frente a Mora la
Nnevn, iniciaram o ntaquo ás po-
stçõpu fcovernainoiitac* tio madru-
gada precedidos do barragens de
artilheria o npuladus pur grande
numero de aviões,

Os nacionalistas fazem duas es-
pedes do operuçõen: penetração
o expurgo. Expurgam a região
de nordeste do Monto Blanco oer-
cada limitem mas onde nlntln SO
melo dia estavam liiBtallados gru-
pos do republicanos. Ao melo dia
as operações eram consideradas
nomo terminadas com a oecupa-
ção da aldeia do La Uuardla,
principal centro do resistência
du» republIciinoB cercados. A pê*
nolrnção prosegulu em direcção a
Valls e Vliavert apezar da resls-
tencia fortlBsinia do adversário.

Os republicanos uppuem feroz
resistência com barragens Inlnter-
ruptus de motrnlha e cobrem a
retirada com varlus esquadrões
do taitlts.

Em todas ns frentes o tempo
está esplendido. E* perfeita ll co-
operação entre a aviação e a ar-
lllheria que, bem regulada, at-
tlngo geralmente os objectivos.

A vice-presidência da
Câmara francesa

Prtrfí, 12 (Havas) -- Foi reelel-
tô vic0-|iresldeiite da Câmara, 0
deputado negro, sr, Cardâce.

...,., o_[_ —.

Approvada a nomeação
do novo ministro da Côr-

te Suprema americana
TTa-Iiliip-fort, 12 (Havas) — O

sub-oonilté da commissão Judicia-
ria que estuda o caso do dr.
Frankfurtar, approvou por unani-
mldade a nomeação daquelle ma»
glstratlo para ft CÕrta Suprema.

Presos tres bandidos que
assaltavam rodovias

na França
Paris, 12 IU. P.) — Os tres

bandidos dô automóvel, prooura-
dos hontem pela policia ha fio-
resta do St. Oermain, foram ca»
pttn-ados hoje em Paris.

O bandido encontrado morto no
automóvel, chamava-se Stcfihen
Soju, era originário dá Polônia e
naturalizado francez desdo o mez
passado. Os tres outros são fran-
cezes. O mais Joven dos tres tém
apenas 17 annos dô edadê; Intor-
rogado sobre os motivos que o
levaram a praticar estos crimêS, o
rapaz respondeu: "Fizemos isto
apenas para experimentar senso-
çõês; eu ganho bom minha vida
como mecânico de garage e não
preciso do dinheiro".

O sr. Ribéntropp convi-
dado a visitar a Polônia

-erllm, 12 (Havas) — Foi dis-
tribuldo á Imprensa o seguinte
communicado: "o sr. Beck, ml»
nUtro dos Negócios Estrangeiros
da Polônia, por oceasião do en*
contro quo tovo em Munlch com
o st*, joachlm von Rlbeltroffi oon»
vidou offloialmonto o ministro dos
Negócios Estrangeiros da Alie-
manha a visitar Varsovia. O ml-
nistro do Reioh aooeltou o convi-
te. A data da visita será annun-
ciaaa em tempo opportuno."

A espionagem nazista na
Dinamarca

Copenhague, 12 (Havas) — O
jornal "National Tidéndê" annun-
ola que, em conseqüência das bus-
cas recentes a que procedeu nas
residências dô nazistas ãlnamar-
quezes, a policia conseguiu ave-
rlguar que uma casa de appare-
lhos de radio situada no centro
da cidade, cra um dos principaes
focos de espionagem na Dlnamar-
ca o que esso estabelecimento ti-
nha sido montado por dois alie-
mães chegados aqui ha quotro
annos.

Morto o leopardo que
fugira do Jardim Zoolo

gico de Paigton
Lontircs, Vi (Havas) — A caça

ao leopardo que havia fugido do
Jardim Zoológico de Paigton, ter'
minou hoje. A fera foi abatida
ás 11,30 pelo major Filie, que a
encontrou amoitada nas immedla-
ções do Jardim Zoológico,

. ¦ ¦ ¦' a " 
Condemnado á morte
recorreu da sentença
yoitloit, 12 (Havas) — O aspl-

rante Ambcrg qtie o Tribunal Ma-
rltimo condemnou ã pena do mor-
te pelo crime de espionagem, re-
correu da sentença, por intermo-
dio do sou advogado, para a Cõr-
to do Cassação.

soiini, em vista do fracasso das
conversações de Roma. De qual-
quer modo o condo Clano segui»
rá já na próximo, semana em
sua viagom aos Balkans, afim
de experimentar as amizades
políticas, visitando Belgrado ptt-
ra seguir, ontfto, atô Varsovia,
otoquanto o sr. Czaky, ministro
do Exterior da Hungria planeja
uma vlügem a Roma.

Em vista daa conversações de
Roma não torem dado resultado
favorável, 6 possivel que a Eu-
ropa venha, a atravessar nova
phase do tonaâo.

SERÁ" PUBLICADO UM COM-
MUNICADO SOBRE O LADO

POLÍTICO DE VIAOEM
DO SR. CHAMBERLAIN

Roma, 12 (Havas) — Deverá
ser publicado uin communicado
official sobro o lado político da
viagem dc sr. Chamberlain. Esse
documento se limitara, do um mo-
tio geral, a nssignalar a cordláli*
iludo das conversações entro os
ministros britannicos e o governo
italiano c o desejo que ambos os
governos manifestam do insistir
do desenvolvimento das relações
amistosas ontro os dois povos,

NÂO TERIAM CHEGADO A NE-
NHUM RESULTADO ro-

BITIVO

numn, 12 (Havas) — Os cir-
cuius cuiupc.entes docioram que
as ConVereaçCes llalo»briU*nnicas
não chegaram a nenhum rcBUlta
do positivo. Espera-se que um
communicado sobre esso hksuiiv
pto soja publicado hoje ou
amanhã.

ARR-BATARAM-LHE OS
VINTE CONTOS DAS MJtís

0 caso que as autoridades
do 7." districlo estão

apurando
A» autoridade* du "« ilMrluto

priiscgicni mui diligencias vllutl-
do loca)luar o paradeiro de dol»
r.iiilnclosuH nHNHlttllltOH, ntilorns
ilo fttrtn dò vinte Dnlllon tlu quo
foi vi ot llnn o sr, Armando nor-
kch itiiiulm, funculonurl» *i.< fli'*
¦na llitspiir ila Hllvu Arntijn. ft
Cin,, Ostnbcleoldft A run dn Alfan-
ilegn, 711.

0 rr. Armando rtluolro foi en-
carretado »io rotiollier n doterml-
niiilo BalICO n liiipurtniioln tlc. Ul
contou. Distribuindo o dinheiro
Mn cinco luicutpn do dez ÕOIltOi
pada o uni oom o conto dô rôlfl
restante, dirigiu-se o sr. nibciro,
que ê facturixta da flrniii refe-
rltln. ontle Bata d« gfrttl cstliiiii,
Aquelle ealnlirleelutonto boticário.

Km bII chegando, acercou-se o
ftinocloiiiirlo de um dos guichet»,
lem .Observar quo os seus gestos
eram medidos por dois Imllvlilii-
os, perto. Ao verem elleu que o
tr. Ribeiro depunha o dinheiro
Junto ao gulohet, um dos dultt
deticonhecliIoB, moreno, baixo e
magro, deu um esbarro na vi-
clima, a qual, voltantlo.se, nsda
lhe iIIsho por ter no desfeito om
desculpas o estranho.

NAo sabia a vlcUnin, que, do
IS1I lado ennucrtlti, o segundo la-
ráplô lh* lomára tle dois pacotes
de oedulAs, saindo, depois, com
destino Ignorado,

Mas nlgliem haviu, tt. pottcii din-
iancln, prenelitldo o ge^to, 1" de»
Alarma. Avluando, de seu deseni-
tio, ou dé alia liOa fé. o lesado.
BA enlfio o cr. Ribeiro media <i
cxtcnsAo dn proprlu Ingenuidade.
f] gritou. Primeiro, uhomatido o
homem, que Já havia desapparê-
cido. Depois pedindo a ititerven-
ÇAu da policia.

Quem a tudo assistira, foi o sr.
José Medeiros liasios, morador A
nla do Rosário, 108, o qual. em
declarações & policia, referiu ter
sido tal a. calma ilo huliTin, o alie
sè achava ao lado esquerdo du
victima, quo elle, fenstos, mvla
dlssêrn, por pensar se tratnhVe
de algum conhecido de Klbelr,*;.

Tomando a queixa, saiu o com-
mlssurlo dc serviço rtiiiiu A Cen-
trai de Policia, cm companhia da
victima, a qual, examinando a
galeria dos scroes dessa ordem,
iião logrou identificar o aceusado.

O inquérito prosegue.

ATROPELADO QUANDO
TRAZIA A' CABEÇA PESA-

DO MÓVEL
O caminhão 4.540, de proprle-

dado de José Andrade 0 dirigido
pelo chauffeur José Barros, fõrti
contratado para faler ft mudan-
ga do sr, Paulo Harroí Filho, re-
sidente & rua BarAo de Ouaratl-
ba, 74, á frente dê oujo predio,
para isso, se via parado. Em dado
instante, descendo a referida ruu,
foi Visto o auto de praga n. 9.069,
dirigido pêlo chauffeur José Ma-
ria Alves Caetano, morador A. rua
-milla GulmarAes, 64, 6 qual, ao
alcansãr a casa de onde saiam
oS movei», perdeu a direcção e,
subindo a calçada, foi atropelar
o chauffeur José Barro), o qual,
nesse Instante, transpunha o por-
tio, trazendo, á cabeça, um guar-
da-vestldosl Barros, além dos fe-
rlmentos resultantes .do atropo-
lamento, foi alcansado pêlo guar-
da vêstldal, que lhe oalu em
olmo, ficando desacordado. O
chauffeur ao auto de praça ten-
tou fugir mas tol, pouco além,
detido, sendo autuado na dele-
gacia local. A viotlma, foi Intêr-
nada ho H. P. 8., com fractura do
cfAnêo e em estado de shoclc,

PERDEU O EQUILÍBRIO E
CAIU DO TREM

O operário Ubalflo Silva viaja-
va na plataforma de um trem da
linha Auxiliar e ao deixar a com-
a um solavanco mais forte, per-
deu o equilíbrio, caindo de en-
posiçSo a estação dê Del Caltlllo,
oontro a um paredão,

COm fraotnra do craneo • oom»
moção cerebral, foi medicado no
Hospital Carlos Chagas, onde fl-
cou om tratamenlu.

INGERIU UM TÓXICO E
FALLECEU AO SER

SOCCORRIDA
Sem que sejam conhecidos es

motivos dê tal geeto, Rosa Oon-
çalves Esteves, na caca em que
mora, á rua JoSo Romaria n, 161,
ingeriu grande quantidade do
violento loxloo.

Encontrada já agonlaante, foi
levada para o Hospital Oetulio
Vargas, falleoondo ao receber os
primeiros locoorros,

O cadáver foi removido para o
necrotério da, policia.

INTERNADO COMO DOEN-
TE MENTAL

Estove hontem na 1* delegacia
auxiliar Alexandre Teixeira Ma-
chado, que apresentou a seguinte
queixa: Sou amigo, Joaé Madu-
relra, que tem uma padaria oom
nu Irmão, João Madureira, á rua
frei Caneca n. 400, foi Por este
internado no hospício como lou-
co, embora o mesmo apresente
bôa saude,

O sr. Democrlto de Almeida
lhstaurou Inquérito para apurar
o facto,

AOGREDJU O DESAFFECTO
A MARTELLO

O operário Waldemar Comes de
Oliveira, no portão dê sua eaaa,
A rua Princesa Imperial n. "43,
discutiu com um dosaffocto que
lhe deu Uma martêllada na ca-
beca.

Recebeu por isso, curativos no
Hospital Carlos Chagas.

IA PEOANDO FOOO O
BARRACÃO

Em um barrado existente no
Caminho do Itararé, houve prln
cipio do incêndio, motivado por"agulhas vindas de uni torreno
nos fUndoB onde havia fogo.

Os próprios moradores abafa-
rnm as chammas a baldes dágua,
não sendo preciso a intervenção
dos Bombeiros de Ramos que cor
roram ao local.

O cominlssarlo Ferras, do SO"
dlstricto, registrou o footo,

TEVE UMA TONTEIRA
ECAIU

Em sua residência, A rua José
Veríssimo n. 20, Gilberto Campou
teve uma tonteira e procurou se
amparar, mas fltilti pesadamente
ao solo, havendo suspeitas de
fractura do craneo.

Levado ao posto do Meyer, bü
foi medicado e em seguida inter-
nado nu Hospital üctullo Vargas.

INOERIU LYSOL E FOI
HOSPITALIZADA

Foi Internada no Hospital Jll-
gttel Couto a domestica Maria da
UoncelçAo, moradora A rua riAu
JoAo Boptlst», 60, em consequen-
cia de Ingestão voluntária do ly-
sol. A Infeliz, por desgosto» Inti-
mol, tentou mnlar-sn sendo gra-
vo o C--M1 caLado.

CAIU E FRACTUROU
A PERNA

A Assistência prestou soecur-
roa ã domestica Anna Personn,
residente á rua Silveira Martins,
101, Et qual, em uouFts(|uenoIa de
desastrada quodu. soffreu fruciu.
ra da perna esquerda, sendo In*
tcrnada no II. P. S. O accidente se
yèrlfienü na rua. üu Lapa.

FURTARAM O AUTO

E mais adeante pu.saruui o
"conto do vigário"

0 fiirlo de nm mito, vorltlcado
hon tem, fiitriu ii praxe, porque
Cm BTrtll n Indivíduo que su tipos-
».•!*. dn vtlilüuio, roda a >'idiiiit* tiniu
o ilipoli, ti iiliiiiiiliiiiu om qualquer
pude.

O sr. Romeu Korriuialo deixou
o ciuTii Oe huu propriedade, nu-
lucro "O.liil, pnntiln A ruu Evn-
rlsl.i du Veiga, iltifroiito nti rt, 64
o quando voltou, nfio o encontrou
nm In,

Nto M 7 1|3 tia muniu",
li.-ii êbltlo, queixa A policia tlu

5" llislrlttlO,
MslA ialirh depois parava uni

ii ii t r» ti poria du nrlunzoiii du rua
Marquês dò Abrsnlía u, 165 o uni
Indivíduo bem trajado, mulato,
tliamoil o (UilXêlro da nomo José
HIIvh. qtie o tittoiiilrit.

— Ti'iiBU—n« umn Karrafa tlc
vennoutli e troco pnra. duzentos
mil réis, ilinsc-llio o homem du"llnititislno".

Pouco depois o cnlxolro volta-
vn com a oiictoiitiieiida o cento o
noventa mil nüs do troco.

—- Você tenha pnOlcncla, mas
mo trngu outra, garrafa que ê
para a cafia da iiciihorn Macedo
Soares.

Mnio calxelro virou ns costas,
o auto partiu c o rapas s6 pôde
vir o numero do carro que era
20.-4*.

Cominunlcou o facto no Heron"
te Antonlo Gongalvos Vas o este
apresentou qiiolxa no Conimlssa*
rio Pompeu du 4" flistrloto,

1*01100 riõpoift n f>eti collpffn do
5" dlstricto lhê têlopholiftVa avi-
Bftndo do òc«cotTld6, mní* o cs**
ptlTtalhao JA lu longe nm o dl.
nhelro, o vêrmoutli o o niitu fnr»
lado.

PRINCIPIO DE INCÊNDIO
Os Boinbílfos foram chamados

a intervir num cuméço de incen-
dlo A rua Visconde fia llmim,., Sô.
marcenaria pertencente A flrinn

SEGUREM SEUS PRÉDIOS,
MOVEIS E NEGÓCIOS

MA

COMPANHIA AUIANOA
OA BANIA

A MAIOR «COMPANHIA DB
SEGUROS DA AMERICA DO

SUL, CONTRA FOQO E
RISCOS DB MAR.

_m capital .... ».OO0:(K)O|000
Em reservas ... * 1.&05:05ã***>-44
A. crivo em 31

d 6 Dcxctnbro
Uo lOi-tf 67.814 t2ÍS$365

AGENCIA GERAL:
RUA". DO OUVIDOR, «6.

TelcphiMies : SS-2924—* „S-33«5
(íàdlüclo próprio).

Amorim _ Cia. As chamtniu, en»
contrando .serragem, fitas e ma-
delras, forram, todavia, A pristeüa
com qitê 8_ira.m OS soldados do
forço, dominados, tomando logo,
A estacio fi '-material.

Uo oaso fOTaOU conhecimento a
policia local.

Isto tambetn" lhe pôde acon
tecer!

Segure sua c», moveis e
estabelecimento na Sul Ame-
rica Terrestres, Marítimos e
Accidentes. Rua- Buenos Aires,
31. — Tel. 23-2K.7.

»•»•»•—•»

VIDA CATHOLICA
FESTA DO GLORIOSO» MARTYR

S. SfiBÀSflAO DA BGR-JA
DOS MISSIONÁRIOS CAPU.

. CHINHOS

Inloiou.se ante-hontem. o perlo.
do novenarlo que antece tttíf gran*
das festejos que foram orA—túza-
dos para aommêmorar em todo
mundo catliolico as festividades do
padroeiro desta archidiocese-

Os padres capuchinhos e a «om-
misBÍio dos festejos convida»!» o
povo catliolico do Rio de Jaiu»iro
O todos os devotos de Sâo SeVwts
tlSo a tomar parte nos acto» «ue
naquella monumental egreja, "ur-
na condigna de preciosa* rêllqnl.w
históricas" torfio este anno ertra-
ordinário brilhantismo.

O progrãmma organizado pêlo
revmo, padre frol Jaclntho de Pâ-
lazzolo, suporior do Convento dos
Missionários Padres Capuchinhos
o direotor espiritual da Liga dê
São Sebastião i 0 seguinte:

Dia 15 — Domingo — A'e 8 ho-
ras: missa e communhão geral da
Liga do S. 8ebast!5o e dos devoto!
quo qulzerem prestar essa piedosa
homenagem ao Santo Padroeiro.

Dia 20 de Janeiro — Sexta.fel-
ra —• Missas renadas du 6,30, 6, 7,
8 e 0 horas. A's 10 horas: missa
solenno cantada com acompanha-

JVSTXÇA
11LITAR

Decisões e actos de
liontcm

Panaram em Julsndo no S* Au«
illimia do Cluorra, ns íOlUoinMfl
tltiK Conselho do J uiUcíi fios ro«-
POOtlVOH COipOS ,ÍU0 JtllKtlVülll
prenorlptas at iici-ac-h penuei ln»
tcnttttltiti contra Pedro Tluiinnz,
Follppo Oi Bustos n Miiiioil lí*i-
drlffiiCH Miigullifios, du I" M. 0.:
.v.iiiiindo Porròtra Caniolrúo Alu»
b.i.i AlIBimlo Iníquo IC.xtrinln, ilu
D" k. I,i Ricardo dn Sllvn, Cia-
mos, ile ü" li, c.i Francisco Cun-
In ItiiilrlcucH, do 1» 15. C. D.j
tlonedloto Barrus Llmu, alu •-'" lí,
A. M. o Quliiuo RotlrlRucfl, .lu
l'Yir!iilp;:a do Sniitn Cru;! btílíl CO-
mo ns quo abnolvornni Manoel tia
Conüel-Ro, dã Io 13. _,! Jò»8 BA»
talha, do \i" it. li c Francisco IS*-
Iovpn ilo Almeida, da FortnloM
do ISiiiila Cruz, Lulas tio crime do
lusubinisiiú, i

A Auditoria èncumlnliou & Dl-
1-eCtorlR dn Despesa Publlen. ilovl-
danionto preparado, o processo do
ilnbllltnctlo do montepio militar do
nomes Aliei1, l.attrii, '.Mnrln Xiinry
0 Maria do I.ourde», fllhtts do
fallecldo Kcnernl Alfredo Jotó
Abrantes.

o presidenie do Supremo Tri-
huna.l Mlllinr, general Andrade
Noves, expediu portnrln, conce-
dendo ao lincharei Francisco Fa-
gundos Plratlnlno ile Almeida, au-
tlltor do. 1" Atltlltniia iln MarlnlMi,
seis mezes ile MOQiiçns especial,
podendo ser gozada ondo-lliS eon-
vier, visto contar mala dc irlnla
annos do serviço.

12m Riibslltuiajiio ao eôrohêl Eu-
clydes Eplndola do Noeohiiento,
no cargo de juiz presidente do
Conselho de Jiislloa IVrmanento
da S" Auditoria qno \nc- funccln-
nar no trimestre do corrente an-
no, fui norteado o major AMctor
Orlla «eola;:, do B. M. B., cuju
compromisso o posse está marcado
para o proslmo din 17 du corren»
lo.

O auditor tia ll" Auditoria enca-
IjfJllltOU com parecer favorável o
pedido do pensão espilnl solicita-
du pela senhora Ainelln Maria tio
Aguiar, mãe do fallèõldo cabo Fl-
delis Raptlsta de Aguiar, morto
eln conseqüência ile ferimentos re-
cebldbs na madrugada do 27 do
novembro de 10115, na Praia Ver-
melha, quando combatia os amo-
lllinilon.

KstA marcado para hoje. na "¦
Auditoria, o Interrogatório do
cabo Antonlo Durval, apeusado
como Incurso no crime dè Insu-
bordlnação; o prosegtthnento doi
snmmarios dê culpa do sargento
Adauto de Barros e do marinhei-
1'0 Domingos Pereira. Silva, pelo
Orlme do lesões corporaes; a qua-
Hflcação e uummario de JosS de
Mattos, aceusado pelo crime de-
ferimentos leves c o compromisso
do novo .lulz, tenenta Moacyr
Guimarães, da D. I. Ca.

Foi submettido a julgamento
perante o Conselho de .Tustiqa da
1* Auditoria o ex-militar Elyzio
Soares do ego, aceusado do ter
assassinado por oceasião da ro-
volução cotistltuclonallstâ. dô 193:2
o seu collega Humberto Brahci-
fort. Elysio Soares, que estft fo-
ragido, foi condemnado 6. pena de
1B annos de prisão com trabalhos,
tendo o respectivo advogado Eve-
rardo Ferraz appellãdo da dooteão
para o Supremo Tribunal Militar.

* <i» '—
Cuba vae enviar assucar

para a Hespanha
Savana, 12 (Havas) — O prêsl-

dente da Republica concedeu au-
torizaçãô para a exportação da
seis mil saccas de assucar desti-
nado a população civil hespanhola,
dos territórios nacionalistas « re-
publlcanos. Metade serA expedida
para Valencla ou Barcelona e a
outra motada para Bilbao ou San-
tander. Esto assucar será. levado
A conta do "consumo local".

Xi

mento de grande orchestra. Ao
Evangelho: pancgyrlco do glorioso
S. Sebastião. A's C horas da tar-
de: devota e triumphal procissão
da Veneravel lmagom de S. fie-
bastião, na qual tomarão parto,
além da Liga de S. Sebastião, as
associações religiosas. A procissão
percorrera o seguinte Itinerário:
rua Haddock Lobo — Domiclo da
fj-ama — Dr. Sattamlni — Afton-
(,_ Penna, voltando & egreja pela
rmx Haddoclc Lobo. Ao recolllei'-sa
a jrA-oclssão haverá breve allocugão
ô tiançâo do SS. Sacramento.

A*w*llhontarA os festejos briosa
bftAdto musical.

A ptttrte coral estA a cargo da
"Sehoía Cantorum S. Sebastião",
sob a competente direcção do
revmo. taidro frei Domingos Ròc-
cni'o. Caprichlnlio.

ACTOS RELIGIOSOS

f
IlUrHNf
ctorlnMi

MAURÍCIO COSTA UMA CINTRA
<*••. DIA)

Hilário Clntrn, senho» • filho, Coronel Rita» Coelho
Cintra • família. Vlnvn Rosa Brag-n Costa Mntn e fani-
tln, agradecem n todo* qunnto compareceram uo enter-
riuncntn de «eu tiuerldlmiimo MAURÍCIO e convidam pnrn
UNnlMtlr a mlxn.ii One séri rezada nmnnhfl, din 14, As O lp

na eiçrcln Sfio Frnnolsco de Pnnln, Cnpclla Ti. S. dns VI-
Antecipadamente ntj-rniUêcin. (T 03316)

Josephina Pires
Castello Branco

(NIIANHA')

tUorvaslo 

Castello Brun*
oo, esposa o filhos, Car-
lota Castello Branco c
Duelo Almeida, cunhados,
sobrinhos o genro, oonvl-
dam parentes e amigos

pura usslstirom s, missa, que, polo
.seu repouso, mandam celebrar no
altar-mór da egreja de Nossa
Senhora da Pa», amanhíl, sabba-
do, IV do corrente, às 9 (nove)
horas. (T 01605)

Carlos Martins
(1'UNCeiONAHIO DA POLICIA

CIVIL)

t 

Arlette A. P. Martins,
Ur. Luciano Martins Jor.,
senhora ê filha, D. Ado-
lulilo Serra e filhos, par-
llclpnm o fallecimento do
sou sempro querido espo-

su, Irmão, cunhado, tio, genro e
cilnluitto, CAHLOS, o convidam
pnrn o enterro quo terA logar
hoje. 13 do corronte, ía.s 10 horas,
saindo o ferotro tia rua Dias de
Bnrro sn. 11 (8ANTA THBKEZA)
pnrn o cemitério tio Sfio Jollo Br-
ptlstn, (T 0334")

Rosalina Pinto
Lantarca

tA 

família LA.MAIICA
participa o fallecimento
do mia mão, nngrn, av,'.
o blsnvê, ROSALINA
PINTO LAMARCA e con-
vida os parentes e ami-

gúH pttfa o spu «nterramento
hojo, fts 18 horns, salntlo n fe-
retro Ua rua Yplranço, IOS —
Casa S. para o cemitério de São
JoSo Uiiptistn. tT 033:17)

fSua 

iriiiR, Rosa Rever,
convida os parentes f1
amigos para assistir »
niNsa de 7n rttn, nuo S-ríí
celebrada hoje (alia 13),
no altar-mõr ila igreja

.li. ItOíarlO '** 9,20 liorns, pelo
oue. dcsttí» iã. asfadecc.

IT 01710)

Augusto Luiz
Amorim

tA 

viuva, filhos, genros,
nora o sobrinhos dft AU-
(•JUSTO LUIZ AMORIM.
communlcam o seu fallJ-
ulmtmto em Mlracema.
saindo o enterro hoje, at

II horas da maníiü da Capells.
Santa Thereílnha, Praça da Ra*
publica n. 89, para o cemitério
do Sfio Francisco Xavier.

(T 01708)

Emüia de Gofi-
Credo Soares

tO 

Engenheiro Aífonsrs
Carneiro do Oliveira So:'-
res e filhas, Manoel Cat-
nelro de Ooftrêdo Soares.
Tenente Coronel Mario
Borllnk, senhora, filhos o

Union, viuva Dulco Soares Lavra-
tlor. filhos o netos, Mario Soaren
Borllnk, senhora o filhos, viuva.
Cleonlce Soares Junqueira ê fl-
lha, convidara aos demais paren-
ten o amigos para assistirem a
mlsBa de 7" dia nue, pelo descan-
ajo eterno da alma boníssima do
sua inesquecível esposa, mile, so-
gra, aví» ai blsnvfi — BMILIA Dl"
OOFFT.fcDO SOABES. mandam
rezar, atnaiihfi, sabbado, li *lo
corrente, ;'ih 10 lj2 horas, no rí_l-
tfir-inór dn egreja do São l*"rni»-
cisco de fautii.

Antecipada me nto confcss;iin-sft
agradecidos. (T 01715>

FREIFÁBIAMÕ
Agradeço rra*;n alcançndii. J •*i-''(-

no I)*irl.n.a. IT 2H2J

A FREI FABIANO
Agradece a graça alrançada. — M-'«-

RIA RODRIGUES. _ 'll.''*^1*

Frei Fabiano cie C_rÍ3ta
Agradeço gt-iça ccnccdlda. — M. tt.

tr in.v

FREI FABIANO
AcTadeccmff

C. o.
cr.i(".i altai"¦T 1738)
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EATROS - CINEMAS - MUSICA

PALÁCIO lODEON
T-lcvhune - fj-uirM
IIOIIMIlll U|_ 110,1101 _.1,-m - -,*_o . t . 8,.|0 . 10,_0

A 30th Century l'*ox
aprosonta

ILHA DOS
DESTINOS

— COM —

>0N AMECHE

'ivi-iiiioiini _:t-uii„a

NESTE CINEMA MO HA
CALOR. E' SERVIDO DE
- AR REFRIGERADO -

REX
Tclrl>ll-n- —. 42-0100
IIOItAIIIO UH) IIO.IlOi*• 3,10 - B,a0 . 7 . 8,40 . 10,-0

iinitAttiü :i_) hojii)3 — -I -_ ll — h _ lll hom»

A Alliança Stnr Films
apresenta

MAZURKA
— COM —

ARLEEN WHELAN \POLA
NEGM

I-
ÚLTIMOS PROGRESSOS

DA SCIENCIA
(C.imorniimn.

Fox M.vl.tono News
Complemento Nacional Fox Movlotono News

Complemento Nacional I

A Nova Unlvorsal
apresenta

VIDAS MAL
TRAÇADAS

— COM —

HELEN PARRISH
JACKIE SEAL

E OS O BAMBAS
(lmp. at<S 18 annos)—a—

Universal Jornal
Complemento Nacional

IMPÉRIO
te_,I-I'iiom- -la.-fl-n
HÕRAlVlifrbM HOJE

3 ¦ ..,.0 . 11,80 . 7 - 8.I0 . 10,110

A Metro Ooldwyn Mayer
apresenta

NOIVADO
DE ARRELIA

— COM —
FRANK MOROAN
FI.OK[_..G-_ MCE

JOHN III5AI,
—a—

UM PLANO PERFEITO
CSliort)

Complemento Nacional

GLORIA
Tclclilioiie —. ..-00117

igw NICIA A fLOR DO ALASKA
, !I_U.Í--_,*¦* * t mu '. Pi,r'l"»ount com JEAN PARKER — LEO CARRIIXO

¦ ç.. rur.i — (> T.janii„.d«i Alcalrni*. tom l.ail Patrich e Lloyd Nolan.

HBM

HORÁRIO 1110 HOJEa - a,io - -,2o . t - 8,.o ¦ io,«jo

A R. K. O. Radio
apresenta

CHARLES BOYER
Ka.-iarine Hepburn

— BM —

CORAÇÕES
EM RUÍNAS

SL. JOSE'
Telcnhont — 43-o_g_i

— HORÁRIO DB HOJlOl —
__4-.a--.lll hon,.

CACOPHONIA PASTORAL
(Desenho)

DESFILE DE ASAS
Compleinonto Nacional

HOJB — HOJE
**20.h Century Fojc"

apresenta
TYRONE 1'OWER

ALICE li* A Y E
a DOM AHECIIE— EM —

A Epopéa
do Jazz

Complementos: FOX MOVIB-
TONE NEWS e ARRABALDES

DO RIO _ D. F. B.

POLTRONA « *BALCÃO J\NOBRE **T
ESTUDANTES4»
(atí 5 hra.) el\

CREAN.AS '*?

-.«-feira: FRED ASTA1RB «GINGER ROGERS em "DANSB
COMMIGO" —-R. K. O.¦— Horário

> - 3,-0 • S,30 • 7 • 8,40 . 10,30

ROXY
Rua Copacabana, 045

(E-qnlni-, <ln run llollvnr)
Tclepli-ii- 37-8X.8

— HOJE —

A Motro Goldwyn Mayer
npro-onta

BIIC.vEY nollMiV
— BM —

AMOR DE CRIANÇOLA
SYMPHONtA NAO ACABADA

(Dosonho)
GTMNASriCA — (Sportivo)

NOTICIAS DO DIA
• Complemento Nacional

'^MAM^>.k't-''>>^>''-r^A^^A>v«>Ml*vvw^v^

Poltronna 2|00(
Creanças IfOOOPREÇOS:

MATINÉBS ás terças, quintas,sabbados e domingos, a partir
daa 2 horas

^AAAA**^AAAAM_*<-<>^_^t>VSi*<<WNAA>*VVV%>i°VVWV\rN

2.'-felra: GOLDWYN FOLLIES
com Adolpho Mcnjou

United Artists

IPANEMA
Tcl.i 47-003S

mm n O J E —

A UnltJd Artista
apresenta

AS AVENTURAS DE
TOM SAWYER

— COM —
TOM Í-ELLY

MAY ROUINSON
INSTANTÂNEOS

DB HOLLYWOOD
(Novidade)

Complemento Nacional

SO na Matlnée d» Domingo
O SEGREDO DA

ILHA DO THESOURO
(lmp. atfi 14 annos)

PIRAJA'
Tcl-ilkona — 47-0088

1IORA1MO DE HOJE: —
8 H 10 HORAS

A Matro Goldwyn Mayer
apresenta

STAN lAUItEL
OLIVEIt HARDY

— EM —

QUEIJO SUISSO
FESTA DB PIRATAS

BM CATALINA
(Short)

NOTICIAS DO DIA
Complumonto Nacional

SO na matinês de domlngro
FRONTEIRAS EM CHAMMAS

(lmp. atá 10 annos)

-.•-.eira: — ANOITECIA EM
VIENNA e AVENTURAS

MARÍTIMAS

-..•-feira: NOIVADO DB ARRE.
LIA — Motro Goldwyn Mayer

oom FRANK MORGAN

PARISIENSErARiSMENSE._ "0JE
k^m^ * partir -U» IX hora.

HOLLYWOOD HOTEL -, BULLDOC. DRUMMOND EM AFRLLA. — (Impróprio para creanças) Nacional
2.' Feira Feira — Lobos do Norie. lmp." até 14 annos

Filhos sem Lar.

" -" •**¦* "• **' A •.j.rtii7 ias" 2 hora-.
LOBOS DO NORTE - impróprio até 14 annos

OLYMPIADAS — Nacional
2.* Feira — Mocidade Olympica — Quero 11 ra Marido

lãRl$tOR HOJE - A partir de 1 hora
LOBOS DO NORTE — (lmp/ dará creanças)

FILHOS SEM LAK — Nacional.
2." Feira — Professor Phar..ó. Casamento Fro.1ib.1ao' - Impróprio paru 1 rear.ças.

r^Wf *m3aSmwfBm. ,f\ m m^Fs?1 ^__fc____B_L^«W|W I _—••^l*V*__?JF-HBfl3BB^ •+* ¦'* ¦'JBK**!} 'i_'1l_____Bfc_V- *^:**kí"'-«_-«-_i^
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I cmpatm-^^

AHI VEM OS "TAES" 
QUE TODOJ

JULGAM

MALUCOS!!!

MASCOTTE — HOJE
A Princeza do Eldorado

IlIEBO VM M.*.IIIIIO
— NACIONA L —

-.'.¦-fleiri-.: .Lobos ilo Norte,
(lmp. p. creanças) — Satã-

naz Sobre Rodas.
CINEMA RITZ — HOJE

A partir-das 2 horas
DR. REMI BEMÓL

l*ASSAI**OBTE NUPCIAI,
— NAGIONAJ. —

^.*-f«ir_., hotel dos Nainom-
dns, A ."Jandílra, — lmp.

p. creanças

HADDOCK LOBO - HOJE
SO' PARA MULHERES

, lmp. at». 18 Anno*.
I FILHOS SEU UR— NAfUONAI* -'—

2.*-I,'-íi-:l: Salaniiz Sobre no-
dale — A Caloura Entro ua

/¦' Calouros

' VARIETE' — HOJE
HOTEL DAS SURPRESAS

¦-.URRO UIH MARIDO
— NACIONAI, —

2.*-f.ira: Hollywood Hottl,
Filhos sem Lar

¦JULGAM . ^A,
MALUCOS !!! V^l^^

-1 mBj2-mm^È?T$ mF_mt
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WPTv \íí SEGUNDA-FEIRA

¦ y&£k^£ mtM^aMttmm üü_______________3 __L -__¦

apr-_ent_do por Art-FllmB ao Patti_ Pa-
lEClo. .

—a—
O "PLOT* DB "ItABIDO EM_.RB_.

TADO" — O Odeon vae começar a ex-
hibir na próxima segunda-feira um film
da -.Ul. Century Fox B'ilm, cujo titulo
J. em nl melo cnlematlco. Multa genteficará Btippondo que se trata de uma es»
posa que empresta o sou marido, e a em"
prestar marido Bt-rá para qualquer outra

CINEMAS
lllfe

sS-s-ss-»-«-*--*^^
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Anpccto toninilo muna noite dcitn -eiiinim

•MAMA ANTONIEf-TA" ENTItAHOJE EJl SUA TEltC1-;HtA SEMANA —"Maria Antonlett.." — ainda o sratule, onupremo acoulpcimento do dial — entra,hojo. em sii» terceira slorloaa semann du«lilblçõo» 110 Metro.
De sim rnemnrnv-1 "Breat nlulit", roa-

VARIAS NOTAS

lliada S 20 de dezembro ultimo, aténgora vista diarinmento por multidões, asupor-i-uUzn.iio Metro G-Id-ryn Mayervivida por Norma Shmrer e Tyrone Po-
wlt, marca um dus maiores trlumphba da
írnnde produetorà om todos, e sem du-vida, a victoria mnlor de Norinn Slioarer.

-!»*-_,_!--__»" **
¦-¦¦¦:':¦::; »: oJ^díífí-t^áísÇÍ^SÍcS^- % ***í .
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Vnlerlo Hobson o Roger Livesey, param«.'ncinnar apcniiB 03 «le mnlor Importan-
cia. Ha um "cast" de 3.0CH1 fluurantea,
movimentados por Zolton Korda, quo eo dlrector do film."A Legliio da índia" foi fllnimlo todocm technicolor, e em plena índia, nos lo-caes authenticoa em que se desenrola naçc-o do romance, som auxílios de re-constitui.5es de "neta" em Btudloa.—?—

"QUEM E' MAIS I.-EL1Z DO QUEEU?" — Tlto Schlpa, o tenor conhecido*»m todos os cantos da terra, depois daana acüiesão ao cinema tornou-se aindamal» famoso, graças ás canções que ln-terpreta com a sita voz terna e melo-dlosa, 110 ceclltiloldo. Seu fllra do mnlorsuc.o»_o foi, sem duvida, "Viver"! A can-

Stni-rt Errtln e Pnnllnr* Moore

mulher. Maa lsao aerla lmmorall NIo ae
trata disso. O "plot" é bem Interessante.
Maa digamos que todas as lutas que se
desenvolvem se transformam mais em sce-
nai de comedia, do que de terror. Ha o
romance amoroso, em que turge Paullne
Moore, como o anjo bom, quo m resolve
tlral-o do aperto, dando-lhe a coragem
para lutar contra um bando que, por fim,
depois de mil peripécias, eac nas mfios
da policia.

—?—
-.LOYD NOLAN, UM AOTOE DB LI-

NHA — Diz-se na linguagem familiar do
clnejna quo um actor ê "do Unha" quan-«lo o seu trabalho o solicitado de toda a
parto e quando o neu nome constitue um
chamariz do publico para os trabalhos em
que elle apparece. , .

Lloyd Nolan, o artiata perfeita, estino caso. Surgindo ainda o - outro dia.

qnlcei t ma-aqulcee, gostosas gargalha-daal
Desta res, podemos dizer. Imparcial-

mente « sem susto, que os "doidos" es*
tKo multo mais Impagáveis e esplrltuosos
do que noi films antecedentes.

Como interpretes desta hilariante co-media musicada, podemos destacar o ro*
mantlco par — Phyllls Brooks-nichard
Arlen •*— Ethel Merman e George Bar*
bler.

Etbel Herman, a joven de toi de ouro,
cantará duas bellas cançCei que delicia-
tAo o publico brasileiro que tanto a
applaudlu ha tempos atrás, na inetque-
cível pelllcuia "Epopéa do Jaza".

Não perca o sou bom humor I Assista" Svreept-take do Barulho" que na certa,
gostará immen samente!

ELLE SÓ A AMOU, QUANDO ELLA I
0 CHICOTEOÜ'! I

_MA *W Vi / P
9 heroina de 'MASCARADA* mtmâm t-&

Jmdlt%VS0*P^
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ALHAMBRA
HOJE - ás 20 e 22 horas -HOJE

Continuação do notável successo da linda Opereta em 8 actos

A I atraia
do RolhãoH

Uma ciberba creação da MIRITA CASI1UXRO I t
DUAS HORAS DB GARGALHADAS com VASCO SANTA-

NA o ANTÔNIO SILVA I I
UM BRILHANTE DESEMPENHO DE TODO O ESPLEN-
DIDO CONJUNTO PORTUGUEZ!! — UMA PARTITURA

INSPIRA DISSIMAÜ
A ULTIMA PECA DA .TEMPORADA I

[ .... _,.-*- . .. PENÚLTIMO DIA DA COMPANHIA 1 1

^AMANHÃ - as 16 horas - GRANDIOSO ESPECTACULO em homenagem a querida"Estrella" MIRITA CASIMIROM
f*4'»??-^ — A8 20 E 22 HORAS — DESPEDIDA DA COMPANHIAAVISO —_A COMPANHIA embarcará para a Europa pelo SS/"SANTAREM".

"*&* ^m% ._____S^
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MUS ICA

Fnula Wcssely í n principal In-•Jíirpretc de "Jallka", novo pro-
Krnnimn que «> Ilni:icl**v:iy vntú
iinnunrinniln pnra n próxima sc

fru-nin-feira
—?—

".1 .-FX.1..0 D.V ÍNDIA" — Ha razõos
bn^tantes nara se considerar a estréa do
lt«iji\ no S»o'Luiz, como um verdadeiro
acontecimento cinematographIco neste ai-
vorecer de nnno. I-mbora se trate de unia
obra dc ficção, ft-lta c.ni o propósito di*
divertir o publico, a verdade é (]tie **A
Leclüo da índia" vem mostrar-nos fia-
frantps colhidos no natural, em plenn
repláõ indlntia, onde os nativos lem que
l^n^e^•'.•,. constantemente, rom os máoa
<h''fes il«; trlbu, quo ns comiMjllem a fr<*-
quentes choques com as tropas co!uníz:i-
doras,

Snbú — f|iip já nos vrlu triunipbal-
mente em "O il-nhu. c o lílepbante" — f-
o personnsem central dc "A LeglSo da
Índia", mns ha outros interpret*5» admi-
ravelfs, <*ntrfí elles líaymond Mas*.p>*. jãmulto nos*o conhecido; DrstnonC Tes ter

*p|P p| B

_rL_ã_5__Í ES

Lloyil Nolan e Gall Pnlrlck
Lloyd Tem desde entfio sem ter tempo
para umn folga. E' uma producg&o de»
irais da outra, cada qual mais vibrante,
mais original, mais applaudlda,

Dahl, logicamente, o exlto que vae ai-canjor "O *J.raiino do Alcatra_" na pro-itma semana, nn tela do riaza.
O film, que é tuna magnífica produ-cção dramática dirigida por Robert Fio-rey, apresenta ainda no elenco os nomeado J. Carroll, Nalsh, Gall Patrlck, Har-ry Carey, etc.

—?—
"SWEEPSTAKE DO BARULHO* —

Os Irmííoa Hitz sííosem a mínima duvlduo** melhores cômicos de HoIIjtvooiJ, pois,

Cnícrlna IJorntfo

filo «íuc «l_u nomo no film í "Torna Plc-ciíia mia", depressa foram decoradas pelopublico une se não cansa do as repetirI .1 !.1da instante. Ar.-oni Tllo Rchina vae
lançar mala nma linda canção que sedestina do mesmo exlto popular de "VI-
vir". Trata-.-? egualmente da terna eom-
|_-llC3o «lo Ill-lo: -Qiii*m { mais fellc do
M-i» eu"? o (jue egualmente serve de ti-t'j_í> ao seu novo film."Qurin e mais feli; do qu. *_?¦ Hrá

lf?..^T?-..gH;--.-'.^^

O.. «Ires Irmffo- Rltc

INTERPRETAÇÕES EBKO
NEAS FOR FALTA DE EXAME

CRITICO E LÓGICO
Não poucas vezes temos dlscor

dado, nestas columnas, das inter-
pretaçCes planlBtl«_as, muito par*
tlcularmente quando se trata de
obras de Beethoven e de Cho-
pin. Esses dois autores têm sido
victimas de3sa famosa camarilha
internacional de virtuoses que se
dizem "interpretes" e, na maio-
ria dos casos, não passam de as-
sassinos patenteados, aliás por
elles próprios, co ma triste missão
do massacrar os seus autores ia-
voritos...

Bach, pela grandeza religiosa
da sua obra, quasi sempre consa-
grada ao órgão — Instrumento
polyphonico por excellencla — es-
capou a argúcia incommoda e
falsa desses interpretes, conser-
vando contra todos os avatores a
imponência o a força magniflca
da sua inspiração.

Jâ o mesmo não suecede com
Beethoven e Chopin, por dois mo-
tlvos inteiramente differentes e
os mais disparatados possíveis: o
primeiro, por ser clássico; o se-
gundo, por ser <u&erci<Zoso. Pa-
rece Incrível; mas é assim !

O illustre' compositor italiano
Alfredo Casella, ao fazer intelli-
gente revisão das "Sonatas" de
Beethoven, escreveu as seguintes
consIderaçSes estheticas, que vêm
em abono <^a nossa theoria, e que,
por isso, transcrevemos aqui, com
immenso prasier.

Diz o arguto musicista:
"Segundo uma tradição absur-

da que combatemos com todas as
forças, Beethoven, por ser um
clássico, devo ser interpretado sem
liberdade, sem fantasia, sem lar-
gueza.

Infelizmente, ainda hoje r.ilo ê
difficil encontrar professores "au-
torizados" que sustentam essa
these deplorável, como se a exe-
cução livre e larga ÍOsse invenção
moderna ! Sabe-se quo o "tempo
rubato" e a liberdade agogica e
expressiva, _ que muitos pensam

invenção moderna, eram os

como elles, ninguém tem o dom de fazer
rir o sujeito mais serio e aborrecido, des-
pertando com suas InauallflcaveU malu-

principaes elementos da interpre-
tação musical desde o século
XVII. Não se comprehende, ver-
dadeiramente, como se formou a
ridícula tradição que pretende ne-
gar ao primeiro e ao maior dos
românticos, pois é assim que Bee-
tlioven deve ser considerado, esta
execução expressiva e flexível,
concedida sem discussão, a todos

| os demais autores do século XIX.
A arte de Beethoven, nascida e

desenvolvida em meio 4 Revolu-
ção Franceza e a epopéa napoieo-

nica, basea-se essencialmente no
antagonismo de dois princípios.
Segundo Schlndlor, o próprio Bee-
thoven os definia assim: oltteni,
que implora, o -wtederstrebend, que
nega, ou em outros termos, fraco
e forte. O pathetlco beethoveniarto
extrae sua eloqüência terrível do
contraste continuo entre um lm-
pulso "épico, heróico, plebeu, e
e3ses episódios de uma doçura ma-
r_i.v ilhosa, que encerram quasi
sempre o que ha de mais nobre e
bemfazejo na grande alma do
mestre".

Casella observa, em nota, que
o melo» de Beethoven . sempre
de essência popular, e por isso fl-
liado mais directamente ao rústico
Haydn, que ao aristocrático Mo-
zart.

Maurício Kufferath diz oom
exactidão:

"Beethoven usa as opposdçSes
violentas de luz e sombra, 6. ma-
nelra de Rembrandt."

Numerosos documentos attestam
quo Beethoven executava suas
próprias obras com grande vule-
dade dynamica e rythmica, tendo
declarado muitas vezes que suas
Sonatas deveriam ser declamadas
— palavra textual."Quando se discute ou se es-
creve sobre problemas levantados
por certas interpretações de or-
dem transcendente, não podem ser
esquecidas as observações admira-
veia de Weber (no prefacio de"Euryanthe") sobre a funeção do
rythmo na execução musical. E'
a seguinte a passagem principal:"A voz e os instrumentos mu-
slcaes possuem tendências perfei-
tamente distinetas. A articulação
verbal e o poema impõem ao can-
to um rythmo ondulante, compa-
ravel ao movimento das vagas.
Ao contrario, o Instrumento divi-
de o tempo em períodos mathe-
maticamente eguaes. Ora, a ver-
dade expressiva sõ pôde ser attln-
glda pela funão dessas duas ten-
dencias, de maneira sufflciente-
mente perfeita para supprlmir ab-
solutamente suas divergências
Em resumo, o tempo não deve pa-
recer um "tic-tac" rígido e mono-
tono, mas ao contrario, manter-se
elástico e flexível, sendo para a
musica o que são para o organis-
mo humano as pancadas do pul-
so."

"Essas admiráveis palavras,
continua Casella, deveriam ser pa-
ra sempre gravadas na memória
do interprete.

Em qualquer coso, ao iniciar o
estudo das "Sonatas", 6 preciso
lembrar que, entre as qualidades
necessárias, tanto ao creador como
a. interprete, a primeira, e tal-
vez a única, é a Vida. E, ao nos
approximarmos rias maiores obras
primas de Beethoven, façamol-o
sem receio. Não so deve temer a
belleza; não se deve, mesmo,'respeitai-a" inutilmente: deve-se
amal-a. Só se respeitam as coisas
velhas e mortas. E as Sonatas de
Beethoven não estão nem num,
ntm noutro caso..."

Desconfiemos sempre doe lnter-

mm

Elle casou-se com
ella, npenaa para
constar...
Ulaa o "bando" a
une ella iiertencla...
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STUART ERWIN
MUIINE MOORE • DOUGLAS FOfylEY
Í0AN WOODBORY» ROBERT 10WER

^1-JW.Olt» HUBER

{£S0H>Affl!.A

ODEON

GINÁSTICO
(nnlco _ea.ro do Rio eom

refrigeração)
ESPI-A-.ADA DO CASTELO

Fone: 43.4300
BOJE 20 45 horaa

ÍOI» REPRESENTAÇÃO BA
inala bella comedia doa coa-
tomei da Sociedade Brasilei.
ra de ha 100 ain, original tt,
FORNA'RI — apresentada por

DEIORGES
(Sob oa a-j-ildo* do S. ir. T.)

láiá Boneca
Bilhete* A Tenda dai 10 Taoms
em diante na bilheteria do

Teatro

AMANHA — Vesperal «a 1«horaa — Aa 20 e 45 — 10S» _108* repreaentacO-a de
IA'IA' BONECA

r«em Calcados "IáM Boneca"
da Casa da Onça

r HOJ E i
UÜDANQÀ DE

PBOOBAUUA T0DÁ8 ÁS
BEOVSDAS-PEIRAB

70 MINUTOS EM VOMA
DO MDNDO

TODOB OB DIAS
OTACULO CONTINUO A
PARTIR DAS 11 BORAS
1. CINB JOBNiL BB ABI-

LEIEO.
2. AOTüALtDADES ÜPA.
3. RAINHAS DO BADIO.

O desfilo dai estrellas
do ar, Interpretando as
mnls recentes canções,

4. PABAMOUNT NEWS.
5. FANTASMAS NA 80-

LIDAO. A turma de Ml-ckey, numa sensacional
caçada de fantasmas
apresentada pelo genial!V<l!í Dlsnotl.

tt. IMPRENSA ANIMADA
GINEÁO, com o resumo
dos acontecimentos do
anno de 1D38.

7. OARANGUEIJOS ERE-
M1TAS. O melhor do-
-.montai sobre a luta
pela rida entre os temi-
veis alncracs.

Ê*£Ê3mmK»M*M»MM»ú\

Santa Esplna", do Joven composl-
tor Morera, que foi também um
evidente successo.

Algrumas paginas de Turlna fl-
guravam egrualmente no program-
ma. — JT.

THEATROS
0 sacrifício

pretes, ou antes, appliquemos-lhes
o lemma de Florlano: "Confiar,
desconfiando", porque, na reall-
dade; nem sempro a aua actuação
ê intelllgente, como no infellcls-
slmo caso de Chopln — o mais he-
roico, Impávido, impulsivo e pa-
trlotlco dos autores — que as me-
ninas chlorotlcas e curtidas em
versos melllfluos teimam em fazer
uma tisana de agua de mellssa.
— jia

UMA NOVA BAUARDÍA...
EM MONTE CABLO

3.resina l Um simples nome.
E' a bailarina de mais moderna

nomeada e que está. fazendo furor
na Opera de Monte-Carlo.

Comprehende-se que os seus
melhores trlumphos tenham sido
conquistados com-obras dos seus
patrícios. E que obras ?"A Vida Breve", o "Amor Bru-
jo". "Ibéria", o "Tricornio".

No melo desse svalores incon-
testavels e universalmente reco-
nhecldos, uma "Sardana de Ia

Ws »_ numerosa bagagem, Paulo áe
Magalhães tem varias tecas áe thea.
tro muito interessantes. De «ma dei-
las, a comedia "Saudade", do reper-
torio it Adelino t Aura Abranchcs,
i o curto dialogo qut tt segue, bas-
tanlt fará orientar * leitor sobri o
desfecho da acçâo)»

Quando Vera «ntra aurprehende Otto,
t, atuante, abraçado com a filha,.

Otto — Vera... Eu...
Vera — NSo diga nada... N5o pode

haver explicações em casos oomo es*
to... A gente nSo pode explicar nun-
ca M caprichos do destino...

Oito — Reconheço que agi como um
infame... Mas, saberei redimir o meu
erro, Vera. Embarcarei para longe
daqui c nSo levarei a cabo uma trai-
ção tamanha 1

Vera (com suprema superioridade) —
Você ficará e casará com minha fi-
lha, com a maior brevidade I

Oito — Não poderei Insistir nesta des-
lealdade.,

Vira (enérgica) — E' a mie da aua
noiva que Ih'o ordena, Otlol Você
vae casar e já!

Otto — Mas, «erá horrível!
Vira — Minha fiina nio pode soffrer

uma tamanha desillusáo logo ao prin*
ciplo de aua vidal E eu nio consen-
tirei nunca que Naida vá pagar pelos
erros que nSo commetteu. Você ca-
sara com ella e a fará feliz, estou
hera certa.

Otto — Mas... e você?
Vera — NSo se trata de mim agora:

trata-se da felicidade de minha filha!
Eu sú lhe peço um favor: não conte
nunca á Naida o nosso passado! Elle
ficará sepultado em nossos corações
para sempre I No seu como uma aven
tura; no meu como uma saudadel

NOTAS & NOTÍCIAS

representada pelo homogêneo conjunto
dirigido por Delorgea Caminha..

"A catraia"dÕ" BOLHÂO". noALHAMBRA — Mais duas veies seráhoje representada no Alhambra a alegreopereta portugueza "A catraia do Bo-Ihão", novo successo de Mirita Casimi-ro, Vasco SanfAnna, Antônio Silva eseus companheiros.

ASTROS DO THEATRO E DO RA-1)10, DOMINGO, NO CARLOS GO-MES — Domingo, era espectaculo com-
pleto, que terá inicio ás 8 3/4, apre.

tentar-se-ío aa Carlot Gomei, ei astro,do theatro • do radio, cm números te*«acíonaei. Entra oa inscriptos figuramPaulo Bruno, Maria Clara, Barbosa Tu-mor, Cario; Galhardo, Jorge Muraro,Plácido e Cordelia Ferreira, Alma FI»ra, Amélia da Oliveira, Salú Carvalho,Lindonar Lima, Maria Amorim, todotaob a direcção de Olavo d« Barros.

CASAL SAMWELL DINIZ — Doaartistas Adelina Campos . Samwell Di-mz, nosso» presado» amigos, recebemosue L sboa, consoante antiga gentileza,•"¦"«ia cumprimentos de boas festas.

SEM LAVAGENS
SEM VACONAS

SEM DOR
GONORRHÉA e suas complicações

tt.'*íffi_s*;j^^
termlnlo -e_<e flairelo Inte»».™. - J^ "¦ "«^e™» no ex-
do ente ..corte) e rccphp.iwT-- _.i_"^' ... T HI° (l«n«an_
«iei.tl.lca de .o^vS-sÍVS ST*™** " orlent'*a"

 SEM LAVAGENS, BEM VACOINAg, SEM DOR 

CASA DOS ARTISTAS — Foi elei-ta, a 9 do corrente, a seguinte directo-ria para o exercício de 1939: EugeniaAlvaro Moreyra, presidente; RodolphoMayer, vice-presidente; José de Men-donça Balsemão, 1.» secretario; Zamba-Ia Tamberl.clt, 2.» secretario; Antôniode Oliveira Guimarães, thesoureiro*i-andldo da Silva Nazareth, procurador,-ommissao de syndicancia: Cacilda Gon-çalves, Alvaro Assumpção e lldefonsoNorat. Conselho fiscal: Ângelo Lazarv,Orlando Damasceno Nogueira e MisuelAntônio Lima.
"YAYA BONECA** _ Continua no"l" ?,. Gymnastico a interessante co-media Yayá Boneca", «eellentemente

A nova directoria da Associa-
ção Brasileira de Pharma-

— ceutiíDs —
Realizou-se com a presença desrrande numero de associados, aprimeira assembléa, geral ordlna-ria do anno de 193D da AssociaçãoBrasileira de Pharmaceuticos.
Depois de debatidos diversosassumptos, procedeu-se ft elei-çao da nova directoria, que fi-cou assim cons.itulda: presi-dente, Abel Elias de Oliveira;vice-presidente, Militino CesarióRosa; secretario geral, MarioFrancisco Giffonl; 1.» secreta-rio, José Schelnkmann; 2" se-eretarlo, Ollnto Luna Freire doPlllar; orador, José Messias doCarmo e thesuureiro, JoséEduardo Alves Filho. Paramembros da commissâo de con-tas: Alfredo da Silva Moreira,

í°Jrll?1 LrUlz Pe«a**>l*a. ArthurBaptista Loureiro. Para mem-
.«.?-. 

d-, conselho <*a Caixa em1939; Alvaro de Menezes, Abe-lardo Barroso Pacheco e HeitorJüUZ.
Foi approvada a proposta pa-ra membros correspondentes,

sendo escolhidos os seguintes
Pharmaceuticos sul-americanos:
n^fni V1 ."er* Carlos A' G**au«Orslni Nlcola. Augustln Maren-si. Armando Novelll, Enrique VZappi, Ramon Alcaraz, ChofeCroco, Venanclo Delofen, LuizIlonani, Fernando Rosa Matoe César Landa.

O almoço de confraternizarão
cia classe que se realizará no dia20, será em homenagem aospharmaceuticos mtili.ares, rc-cem-promovidos.

Pelo pharmaceutico José Me«-sIm do Carmo foi proposto umvoto de congratulações com o

(xxx)
pharmaceutico Gerardo MajellaBijos pela obtenção dos prêmios"Granados" e "César Diogo".

Bibliotheca Nacional
Foi a seguinte a estatística i»consulta publica durante o mezde dezembro passado:

-r?--as u.t?.Is* 80* Consultante»,
Si .»Pé*.la do freqüência dia-ria, 177. Obras consultadas: im*P^ssosC 7.798; manuscriptos, ...i.lSO; cartas geographlcas, 204:peças Iconographlcas, 3.809 e pe-rlodlcos, 19.666. Total, 34.267. Mé-dia da consulta diária, peças, ...1.142. As obras Impressas sSo re-ferentes a: agricultura, commer.
fo. ° _P_.. strla* 263! BelIaa artes,123; bibliographla. 18; scienciasrnathematlcas, 518; sciencias me-dicas, 623; sciencias naturaes.
Í? • „ch-1-0„'íra''hla « historia doBrasil, 288; direito, legislação ejurisprudência, 351; economia po-
_.;.*, *íl?i,eucyclopeclla e poly-
fln? ^ 18i*„Ph'l°l°ela e linguis-tica, 702 phllosophia, 427; physi-
l?..%|0J.ln,Vca*-.*-27.: Wsn-Phla.133, historia, 415; Iconogranhla e
tn^-^,1..'*\20* ioSD» e aespor-tos, 34; literatura, 1.504; llteratu-ra brasileira, 97*2; oicultísmo,theosoph a o espiritismo, 91; pa-leographla e diplomática, 34* _..

(-.a SI) t... r,0ltf'oao* 77i soclolo-
fdióm-, rr.t'-1* 7*853' Quanto aos'«ornas foi í consulta: obras emallemão. 46; em hespanhol 171-em francez, 1.335; em inglez, 23.em italiano, 114; em latim £¦em portuguez, 5.914; em*1Sp?fan-
7.53 

em run,ai,-°. 1. Total, ..

Compareça á Ia C. R.
Está sendo chamado ccin t.máxima urgência á l." Circum-scripçao de Recrutamento o as-Picante a official da reserva ce*.*. 

_i asse, e da Primeira linha
•f«,iEx.,rJ.U-0* da arma de infan-teria. lldefonso Mascarcnhas «14oliva.
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Com este film a United
Artlsts Inicia a sério

A GRANDE
CAMPANHA

A Cruzada Nacional de
Educação colhe os

resultados
Com a persistência que lhe é

peculiar a Cruzada Nacional de
Educação Intensifica, cada vez
mais, a sua patriótica campanha
contra o analphabetlsmo e pela
educação do povo brasileiro.

No corrente anno, será multo
maior a distribuição gratuita de
material didactlco de vez a boa
vontade e o patriotismo de muitos
brasileiros que, attenderam um
appello para auxiliarem a Cruza-
da neste nobre propósito.

Entre muitos destacam-se os
seguintes: sr. Fred Figner que se
promptlflcou a custear a impres-
são de 50.000 cartilhas; professor
Luclano Lopes, que offereceu o
produeto liquido da venda de
1.000 exemplares do livro "Abra-
hão Lincoln" mais ou menos réis
2:5005000; o professor dr. Cesario
ile Andrade, lente da Faculdade de
Medicina da Bahia; dr. Pedro
Haas e outros.

A Cruzada espera receber, ain-
da, muitas outras offertas por-
quanto os pedidos de material di-
dactico que tem recebido do Inte-
rior sobem a mais de 500.

As escolas da C.N.E. recebe-
ram nesse anno 1.812 alumnos
analphabetos; realizados os exa-
mes em dezembro p.p. apresen-
taram o seguinte resultado geral:
matriculados, 1.812; freqüência
media, 90,5 %, considerados prom-
ptoa para cursarem os 2° e S" an-
tios das escolas mais adeantadas,
-l.S87^ porcentagem, 76 %.

Serão encaminhados âs escolas
publicas para os 2°, 3o e 4o annos
1.20Ó.'

Começam a chegar dos Estados
os relatórios referentes fi, acção
da C.N.E. cujos p-ime|ros resul-
tados são animadores.

O novo representante do
governo no Instituto dos

Commerciarios
Assignou o presidente da Repu-

blica decretos exonerando o offi-
ciai administrativo do Ministério
da Fazenda, Raul de Vasconcellos
do cargo de membro do Conselho
Administrativo do Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Com-
merciarios, como representante do
governo, e nomeando para substi-
ttill-o no referido cargo o bacha-
rei Hannlbal Porto.

* ******* •
Um prédio e terreno da
União alienados á Pre-

feitura de Caruaru
Foi asslgnado pelo presidenteda Republica um decreto-lei auto-

rizando a alienação á Prefeitura
Municipal de Caruaru', em Per-
natnbuco, do predlo e terreno de
propriedade da União, situados a
rua 7 de Setembro n. 18, na mes-
ma cidade, que pelo preco de réis
5:000$000, ali foi alcançado na ul-
tima concorrência publica reali-
zada para a sua alienação.

. -ii» 
Círculos dos Officiaes

Reformados do Exercito
e da Armada

No salão dessa Associação rea-
llzár-se-â a 16 do corrente, ãs 2
horas da tarde, uma conferência
sobre o thema: "A unidade hu-
mana é uma utopia", sendo con-
ferenolsta o professor da Escola
Militar, general Salvador Barba-
lho UchOa Cavalcante.

Para essa conferência nio ha
convites. A entrada serft fran-
qtteada Os pessoas que se interes-
sam pelo assumpto.

0 "BRASIL" E 0 "AR-
GENTINA" NA GUA-

NADARA
Regressou o ex-ministro
brasileiro na Guatemala
— Cerca de 300 turistas

norte-americanos
Estiveram na Cluimabnra, hun-

tom, o.i dois transatlântico» <la'•"rota da lioii Vizinhança "Bra-
ull" o "Argentina", i*ato vindo
(Io llueiioa Alies o aquelle do No-
va Ifork,

O "Braall" tem a hou bordo cer-
ca ile trezentos turista*, constitui-
du u iniiiuHii do íunaolonurioH pu-blluim norte-americanos que, apio-
voltando um período du feriai,
realizam uma viagem aos paizeusul-americanas.

Irão, assim, até Buenos AlreB o
regressarão no mesmo navio.

Entro os passageiros quo aqui
desembarcaram estft o diplomata
brasileiro Fonseca Hermos, queexercia, até ha pouco, as funeções
do ministro plenlpotenclurlo na
Uuatemala,

Tendo sido aposentado, para o
seu logar foi nomeado o sr, does
Montoiro.

O sr. Fonseca Hermes foi re-
cebido por muitos collegas do Ml-
nisterio das Relações Exteriores e
amigos.

Chegaram, tambem, pelo "Bra-
•11" a srta. Margaret Young, íl-
lha do ministro da China no nos-
so paiz, sr. Samuel Sung Young,
e o sr. II. Brlghan, conhecido en-
genholro norte-americano.

O engenheiro Brlghan serviu no
exercito do sou paiz por occaslã.0
da GrGande Guerra o teve a dl-
recção doa serviços de estradas de
ferro e de rodagem.

B' um grande conhecedor dos
assumptos sul-americanos e veiu
desta vez, como das vezes anterlo-
res, observar e estudar. Seguira
para a Argentina depois de per-
manecer algum tempo no Bra-
sil.

Viaja para a capital argentina,
onde participará de algumas pro-
vas, uma equipe de nadadores
norte-americanos. Estes nadado-
res pretendem, antes de regressar
a Nova York, tomar parte em
provas aqui no Rio.

O "Argentina" transportou pou-
cos passageiros para esta capital
e tambem poucos conduz em
transito.

j ¦»¦_» »
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NO LIMIAR DA FOLIA
0 desfile, amanhã, do Club dos Democra-

ticos, na Quinta da Boa Vista
A parada das escolas de samba, domingo próximo

rtmi

Seduzir não é nada. Frolon-
gar a seduoção é tudo. Use o

ESMALTE "MYRURGIA"
o domine...
(xxx)

Registro de diplomas do
ensino superior

Tiveram deferidos os seus re-
querimentos de registro de diplo-
mas do ensino superior, os srs.:
Paulo Fernandes de Carvalho,
Godln Sampaio Vianna, Ruy de
Castro Fernandes, João Santiago,
Maria Irene Fernandes Martins,
José Maria Carneiro de Albuquer-
que e Mello, Aloysio Cavalcanti
Caminha, Sophla Eugenia Rabi-
novitch, Carlos Adhemar de Cam-
pos. Ornar de Sampaio Dorla,
Nilo Dantas Palhares, Thales de
Almeida Guimarães, Newton Fer-
reira de Paiva, Moacyr Rocha,
Garibaldl Introcaso, Plínio de Las
Casas, Reynaldo Nascimento Fal-
leiros, Hello Foscolo França, Car-
los de Faria Tavares, Ângelo
Manzan, Celso Adjucto Botelho,
Joaquim Sebastião Silva, Carlos
Ignaclo da Silva, Octavio Lanna
de Vasconcellos, Tagides Ferrei-
ra, Geraldo Majela Barbosa, José
de Campos Mello, Fablo de Arau-
Jo Motta, Geraldo Thomaz de Ma-
gralhães, Hello Campos, Francis-
co Tavares Paes, José Maria San-
tos.

DIA 4
SORTEIO DO

30?
CHEVROLET

GRÁTIS

FASANELLO
AVENIDA, UO AVENIDA, 14T

18826 —200
Ordens e pedidos a Ricardo Faianello — Cx. 3438

4" FEIRA
VENDEU CONTOS

RIO

DIA 4

1.000
CONTOS

(18979)

NO INSTITUTO DOS
COMMERCIARIOS

iVão perder a sua inseri-
pção na Carteira Predial

O Departamento da 8* Região
do Instituto de Aposentadoria e
PensSes dos Commerciarios vae

¦¦ cancellar a inscrlpção dos seguin-
tes associados contemplados na
Carteira Predial, que não atten-
deram a reiterados convites para
apresentar suas propostas: Ins-
cripcão 8 — Joaquim da Costa
Marques; Insc. 11 — Antônio
Azevedo Gomes; Ins. 18 — Jullo
Xavier de Figueiredo; Ins. 17 —
Anna Nopp; Ins. 19 — Bernardl-
no Jorge; Ins. 29 — José Vidal
Barbosa; Inso. 32 — Gualter Tel-
xeira da Rocha; Inso. 34 — Bal-
thazar Barbalho Burlamaqui; Ins-
cripcão 36 — José Onofre Calo-
menl; Inso. 38 —• José Maria
Scardlno; Insc. 4. — Helena Sa-
haglan; Insc. 45 — Alberto da
Penha Nunes da Silva; Insc. 55 —
Arthur Cappellettl Caldas; Insc.
B. — Mario d'Avllla Lima; Insc.
63 — Eurico Spindola; Insc. 70

Ermellndo Ferrolra; Inso. 72
José Ferreira de Magalhães;

Inso. 73 — Helena Mary Gepp;
Trisc 79 — José Mendes; Insc.
88 — Hemeterlo Chaves; Insc. 91
-» Octavlo da Silva Lopes; Inso.
93 — José Vieira de Mello; Insc.
95 —: Armando Arthur Mendes;
Insc. 105 — Jorge Asty; Insc. 110

Manoel Martins Codorniz; Ins-
cripcão 112 — Alcindo Soares Lei-
te; Insc. 113 — Jayme Marques
Fogacci; Insc. 114 — Durcal Du-
arte Moreira; Insc. 123 — Gaspar
Nunes; Insc. 126 — Américo Mar-
Uns de Figueiredo; Insc. 129 —
Luiz Deveza; Insc. 130 — Nelson
Souto; Insc. 139 — Abel Nunes;

• Insc. 147 — Laurentino Pinto de
Araujo Marques; Insc. 160 — Ma-
thlas de Souza Guimarães Leal;
Insc. 162 — Ivan Bandeira de
Gouvêa; Insc. 169 — João Gomes
da Fonseca; Insc. 173 — Ray-
mundo Magalhães; Inso. 181 —
Luiz Sanches Bueno; Insc. 190 —
Antônio Miguel Couri; Insc. 193

Ernesto Bergander; Insc. 204
•— José Garcia Júnior; Inso. 206

Galdino Garcia de Freitas;
Insc. 223 — Joíí Masello; Insc.
224 — Edgard tia Silva Machado;

' Tnso. 227 — Nicolino Pereira de
Moura; Insc. 228 — Carlos Al-
berto Figueiredo da Silva; Insc.
229 — Marino Jordão da Rosa;
Insc. 230 — Durval Giordano:
Insc. 234 — José Garcia Acunha;
Insc. 243 — Eurico Gonuçalves;
Insc. 243 — José Gonçalves Le-
mos; Insc. 266 — Luiz Oliveira
d'Andrade Lemos ;Insc. 270 —
Francisco Ribeiro Netto; Insc.
273 — Annibal Peixoto.

É .**•*** >

Subvenções a diversas
instituições

Foi ordenado pelo Tribunal
de Contas o lecistro cias despe-
s.iS d? :*SI :00ÔSÜ00 e dc ríls
261:000$90d, como dlstribni.ão
;<s Delegacias Fiscaes nos Esta-
dos do Minas rGraes e São Pau-
Io, para pagamento de subven-
i;ões a diversa? inFtltuii;ões exis-
tenteo nos inferidos Estados.

Aposentado no interesse
do serviço publico

O presidente da Republica as-
slgnou um decreto, na pasta da
Viauão, aposentando, no interesse
do esrvifio publico, nos termos do
artigo 177 da Constituição, revi-
gorado pela lei constitucional nu-
mero 2, de 16 de maio de 1938,
Eduardo Câmara Alves na carrel-
ra de carteiro.

A reforma dos Serviços
de Saúde de Alagoas

O ministro da Educação recebeu
telegramma do interventor em
Alagoas communicando haver as-
signado a reforma dos Serviços de
Saúde do Estado, nos moldes esta-
belecidos pelo Departamento Na-
cional de Saúde, Implicando num
auxilio immediato de União, paraa construcção do edificio do Cen-
tro de Saúde oe Maceió.

ggpaJiiH!wntaslictr.
Um sanatório para tuberculo-
sos e fornecimentos ao Minis-

terio da Viação
Foi ordenado pelo Tribunal

de Contas o registro das despe-
sas de 1.100:000} e de 368:641$,
como pagamentos, respectiva-
mente, a Leão Ribeiro & Cia
Ijtd., de inicio da construcção
de um sanatório para tuber-
oulosos ora Recife e a flfllliam
Xavier & Cia. Ltd., de forneci-
mentos feitos ao Ministério da
Viação.

(xxx)

Pagamento de addicionaes
a um official do Exercito
O ministro da Fazenda man-

dou restitulr ao da Guerra o
processo relativo ao pagamento
de addicionaes, na importância
de 2:967$700, ao capitão Candi-
do Alves da Silva, declarando,
em solução â consulta feita pe-
lo Ministério da Guerra que, no
entender do da Fazenda, deve
ser excluída da divida em apre-
ço a parcella, correspondente ao
dia de desligamento do referido
official.

BLENORRAGlA
OR. EURICO COSTA

• compllcacSei — cara pelo
calor em 3 a fl sesiSes. —
app. norte-ame. Ketterlng.

RODRIGO SILVA, 30 . — 22-8500
(xxx)

0 IMPOSTO SOBRE J0IAS
E OBRAS DE OURIVES

E a sellagem sobre bijouterias
e objectos de adorno

Solucionando a consulta de
uma firma commerclal, estabe-
leclda nesta capital, sobre se os
objectos de adorno e bijouterias
que importa devem ser lançados
no livro íiscil, bem como so o
referido livro de stock está su-
jeito ao pagamento de sello por
verba, respondeu o director da
Kecebedoria do Districto Fe-
deral:

a) — que as jóias e obras de
ourives se distinguem das bi-
jouterlas, objectos de adorno e
de utilidade e relógios, obede-
cendo a regimens differentes,
no pagamento do Imposto dc
consumo. Assim, em so tratan-
do de joías o obras de ourives

lei exige o pagamento do im-
posto de 5 %, sobre o preço de
venda, cobrado em livro espe-
ciai — e a escripturação —
quando se tratar de commer-
ciunte varoglsta — de taes ob-
jeutos, no livro do modelo 52,
que acompanha o referido de-
ciclo, silenciando, no emtanto,
quanto ã, procedência, nacional
ou estrangeira, dos mesmos ob-
jectos.

Entretanto, quando se tratar

de bijouterias, objectos de ador-
no e do utilidade e relógios — a
mesma lei estabelece que, quan-
do de producçâo nacional, a sei-
lagem é feita por gula, cobran-
do-se o imposto por verba, na
oceasião do despacho, quando
de procedência estrangeira.

Isto posto, em se tratando de
jóias e objectos de ourives,
qualquer que seja sua proceden-
cia, desde que vendidos por ne-
goclantc-s varejistas é devido o
imposto de B % sobre o valor
da venda, devendo, aluda os di-
tos objectos ser escripturados
no livro de stock, a que se ro-
fere a consulente, quando, po-
rém, tratar-se de bijouterias da
procedência nacional o Imposto
será cobrado por guia e quando
de procedência estrangeira, por
verba, na oceasião do despacho.

Quanto a segunda parto da
consulta, se o livro do stock es-
tá sujeito ao pagamento do sei-
lo por verha, respondeu o dire-
ctor da Recebedorla affirmati-
vãmente.

Associação de Engenhei-
ros e Industriaes

Realizar-se-á amanhã, ás lõ
horas, na sede social, a primeira
reunião ordinária conjunta da dl-
rectorla com o Conselho Director,
no anno em curso.

Um chronlsta desconhecido pu-
bllcou hontem um "gryplio" na
secção carnavalesca dirigida por
um grupo de foliões, de que faz
parte o K. Rapeta. Nessa chro-
nica, de accentuado máo gosto, ai-
ludlu á minha modestíssima situa-
eão de Jacarepaguá, onde, com a
minha família, passo alguns dias
do férias e do calor. Para fazer
graça, o anonymo ohronista, po-
rém, affirmou que ha lá, tambem,
uma criação de gado, inclusive a"Faquita", cunhada da vacca"Ita", dando centenas de litros de
leite por dia.

Como está apparentemente mal
Informado, o homem I

Kllo (Inge não saber que tenho
ali egualmente um outro exemplar
da mesma raça vaceum, produ-
dlndo coisas do outro mundo.

B o chronlsta anonymo bem co-
nhece que "specimen" prodigioso
é esse. — Pilar.

OS FESTEJOS NA QUINTA DA
BOA VISTA, AMANHA

E DOMINGO

Continuarão hoje, como aconte-
ceu durante toda a semana, com
er,trada inteiramente grátis, os
festejos que o C.C.C. vem reali-
zando, eom enorme animação e
varladlsslmo programma, nla
Quinta da Boa Vista.

Amanhã, ás 10 horas da noite,
haverá o desfile festivo do Club
dos Democráticos, sendo repetidos
os números de maior sensação e
dcmlngo será feito movimentado
desfile das escolas de samba de
grande * projecção, especialmente
convidadas para a grande noite de
domingo.

As escolas trut, comparecerão
são as seguintes: Portella, Azul e
Branco, Unidos da Tijuca, Man-
gueira (Estação Primeira), União
de Parada de Lucas e Prazer da
Serrlnha.

Essas escolas comparecerão
completas e desfilarão a-partir dàa
7 horas da noite.

A's 10 horas da noite será feito
o julgamento por commissão. de-
slgnada pelo C.C.C.

Além dessas attracçBes, cons-
tam do cartaz de cada dia fogos
de artificio, sorteio de brindes,
desfile de grandes e pequenas so-
ciedades, havendo sido armados
coretos em quo tocam orchòstras
e bandas, de musica. Haverá pro-
fuso serviço de bar e de volan-
tes, além de charretes, gerleos,
balanços infantis e muitas otttras
coisas interessantes.

O horário destas festas, que
transcorrerão atô ao dia 22 do cor-
rente, será: 6b terças, quintas e
sabbados, das 7 da noite â mela
noite; os domingos das 2 da tar-
de á mela noite.

A directoria do C.C.C. organl-
zou as seguintes commissBes, em
revezamento: portão da avenida
Pedro Ivo, Lourival Pereira (en-
carregado), Luiz Xerez, Arthall-
dio Luz e Alvaro Pereira; portão
da Cancella, Venerando da Gra-
ça. Oliveira Herencío e Carlos
Guimarães (encarregado); portão
da estação de São Christovão, J.
Barreiros (encarregado), Alvaro
Aguiar e Isaao Moutlnho.

A dlrecção geral das festlvlda-
des está entregue aos srs. Pilar
Drumond e Romeu Ar.de.

O PREPARO PRODIGIOSO DA
"SEMANA" DOS DEMO-

CRATICOS

Amanhã e domingo haverá no
glorioso "Castello" duas imponon-
tes festas, como todas que se rea-

lizam no ninho
da ::/.<jruia Ne-
gra". Essas
duas promette-
õoras festlvlda-
des serão em
homenagem ao
veterano "ca-
raplcú" Arthur
ia Motta Ll-
ma, antigo
fu neciona-
rio aposentado
da Prefeitura
do Districto Fe-
deral. B para

retemperar as energias gastas na
véspera, seri offerecido, ás 5 ho-
ras da tardo de domingo, um sa-
boroso pitéo: rabada com carurú
apimentado.

Como se vê, esses "pequeninos"
ensaios para a próxima semana,
para a "semana" dos Democrati-
cos, vão mais eu menos Indicando
o que serão os sete dias seguidos
de pagodeira no glorioso "Castel-
lo", em commemoração â maior
data, a data da fundação do cam-
peão indiscutível de tantos car-
navaes.

O PROGRAMMA CARNAVALES-
CO DO FLUMINENSE F. CLUB

Com o brilho de que sempre se
revestem as suas festas e bailes,
o Fluminense F. Club, vae promo-
ver festas carnavalescas, cujo pro-
gramma completo damos a seguir:

Janeiro 19, ás 9 horas Ca noiteCock-tail carnavalesco offereci-
do á imprensa, com dansas no bar
da piscina e batalha de confetti
nou jardins. Trajo: fantasia ou
passeio.

Janeiro 2S, âs 10 lioras da noite
Uma noite no tyrol, encantado-

ra festa entre as neves frias das
montanhas tyrolezas transporta-
daa para o calor convidativo do
carnaval carioca. Traje: fantasias
de accordo com o motivo da festa.

Fevereiro 4, ás 10 horas da nol-
lí — No tempo dos nossos avós,
festa huinori3tiea no gyinnasio.
Recordação dos bons tempos do
carnaval dos nossos avôs. com bis-
naga e limão dc cheiro. Esplendi-
da visão do carnaval do anlanho.
Dc accordo com o programma da
festa, a mesma ficará mais at-
traente se todos usarem fantasias
allusivas á época. Entretanto, ae-
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rão permlttldas outras fantasias
ou traje do passeio.

Fevereiro 11, ás 10 horas da
noite — Jnrdinelras tricolores,
bella festa typlca no gymnaslo.
Homenagem áa gentis tricolores
Florido "cotillon". Interessantes
prêmios: "Ao grupo mais anima-
do", "A Jardineira mais bonita"
e ao "jardineira mais sem gra-
ça"...

Traje: fantasias de Jardineira e
jardlneiro. (Dlspensam-se as fer-
ramentas). Quem não qulzer ser
jardlneiro podo vir fantasiado de
patrão com roupa de domingo.

Fevereiro, 19 — Grande Bailo,
luxuosa decoração inspirada em
masquerade, maravilhosa sympho-
r.ia de prata e luz. A festa maxl-
ma em luxo, gosto e belleza do
carnaval flumlnonse.

Traje: fantasias (excluslvamon-
te de luxo) ou rigor, permittlndo
summer e dinor jacket. E' rlgo-
rosamente prohibldo o uso de fan-
tasias de marinheiro, macacão,
pyjamas e outras semelhantes.

Fevereiro 20, âs 4 horas da tar-
de .matinée infantil, movimento,
alegria, surpresas. Distribuição
de brinquedos a todas as crean-
ças. O êxito sem par das festas
anteriores assegura o suecesso
dessa maravilho*», festa |da
creança.

A HOMENAGEM DO GRUPO
DOS INDEPENDENTES A' ES
TRELLA BVA TUDOR E AOS

ARTISTAS DO RECREIO

O Grupo dos Independentes ca*
da vez m***8 se firma no conceito
do publico folião da cidade. Seus
bailes semanaes são o que se pôde
desejar de melhor em alegria e
ordem. As graciosas Independen-
tes não param de saltitar no salão
como passarinhos, enchendo o am-
biente de sã camaradagem e sin-
cora alegria.

Os dirigentes da "Torre" da rua
Bethençourt da Silva não descan-
sam, e logo que amanhece a se-
gunda-feira já cogitam de orga-
nizar o baile próximo, por Jsso as
festas Indopendonte3 nunca fra-
cassam.. Elias são o resultado de
maduras combinações e extraordl-
narios esforços.

O que mais caracteriza o pes-
soai dos macacOes azues é a ln-
confundlvel amabilldade com que
trata a todos que têm a felicidade
de írequnentar seus saldes.

Cada semana e dedicada a uma
determinada classe que por seus
trabalhos ou qualidades seja me-
recedora das homenagens não sõ
do Grupo dos Independentes como
de toda a cidade.

Assim é que para amanhã, os
salOes Independentes abrlr-se-ão
para homenagear a estrella Eva
Tudor e os artistas dos theatro
Recreio, que comparecerão em pe-
so â sede dos muchacos da "Tor-
re".

Será sem duvida mais nma vi-
ctoria do Grupo dos Independen-
tes.

E domingo proseguirâ o "fan-
dango".

O PROGRAMMA DE FESTAS DO
GYMNASTICO PORTUGUÈZ

Depois da brilhante festa do
Departamento de Educação Phy-
slca, que constituiu um legitimo
suecesso, o Club Gymnastico Por-
tuguez prepara-se para novos exi-
tos com as festas de carnaval.

O programma organizado está
realmente magnifico e consta de
varias reuniões semanaes, todas
com números Inéditos e que pro-
mettem despertar o maior enthu-
siasmo.

As festas estão marcadas da se-
guinte fôrma:

Sabbado, 14 — Grito de cama-
vai, das 10 da noite ás 2 horas da
manhã.

Sabbado, 21 — Noite carnava-
lesca, daa 10 da noite ás 2 horas
d.a manhã.

Sabbado, 28 — Noite carnava-
lesca, das 10 da noite ás 2 horas
d;l manhã.

Domingo. 20 — Vesperal Infan-
til carnavalesca das 3 da tarde ás
7 horas da noite.
i:K

OS BAILES DOS "MILLIO-
NARIOS"

O appareclmento do "Cordão
dos Milllonnrlos" quo hontem á
tarde recepcionou a chronica car-
navalesca, deixou 03 foliões cheios
de curiosidade.

Quaes os "milionários"?
Era a pergunta feita a cada

passo. Por isso, procurámos des-
cobrir os integrantes do novo
cordão.

Qual não foi a nossa surpresa,
ao descobrirmos que dentre os"milionários da folia", encontra-
se nada menos que o campeão
Bento de Assis, justamente o ho-
mem que mais economisa "tem-
po", nos cem metros. Todos uni-
versltarlos e lnstallados nos salões
do Club Universitário.

Glauco Lessa, Jovinlano de Mel-
lo, Bandeira Stampa o Oscar As-
sis, sâo os outros componentes
dessa equipe que se propõe a ba-
ter todos os records, na grande
olympiada carnavalesca.

O CARNAVAL DOS ESTU-
DANTES

O carnaval, este anno, annun-
cia-se excepcional! E o aeu oxito
é tanto mais seguro quanto sa-
benios que o Club Universitário
do Rio Ue Jnnelro já está. toman-
do as primeiras providencias pa-ra a realização do Carnaval dos
Kstudantes. Para o tradicional
baile da classe estudántina dos
cursos superiores será eleita a
rainha, c o C. U. R. J. jâ eon-
vtdou grando numero de "estrel-
Ias" do nosso broadeasting para
concorrerem ao elegante certa-
mon. As coisas por lá andam ani-

madns o grande 6 a espcctatlvã
om torno do nome quo esto anno
nerá portador do espectro mn.xl-
mo... Como garantia do extraor-
illnarlo suecesso da inicltlva do
C. U. R, J. baíta recordar-so
que, esto anno, n. festa unlverslta-
ria será realizada para acolher o
que de mais fino possue a soclo-
dade carioca.

O CARNAVAL DO CLUB DE
NATAÇÃO E REGATAS

A exemplo do que tem aconte-
cldo nos últimos annos, os "Ja-
gunços" preparam-se para com-
momorar o reinado de Momo com
o mesmo enthuslasmo e anima-
ção que tanto caracterizaram an
suas festas carnavalescas ante-
rlores.

Favorecidos por amplas e opti-
mas instailações, os associados
do sympathlco grêmio da ancora
branca e suas famílias, terão um
optlmo carnaval em casa, pois o
grupo da Ancora vae promover
duas formidáveis festas pre-car-
navalescas neste mez, além dos
bailes de domingo e segunda-
feira de carnaval.

Tambem a Columna Náutica
Morambala promoverá em feve-
relro um animada batalha de con-
fetl.

A primeira festa dos "Jagun-
ços" será realizada no próximo
dia 21, a partir das 10 horas, ani-
mada pola excellente jazz Tan-
kee, quep romete verdadeiras sur-
presas.

Os associados que desejarem
tomar parte no grupo a fantasia,
bem assim os que desejarem con-
vites, deverão dlrlglr-se â noite
aos representantes do Grupo da
Ancora, Pinhão e Língua, que
lhes prestarão todos os esclareci-
mentos.

ENGENHO NOVO INICIARA'
SUA "ARRANCADA" CAR-

NAVALESCA

No próximo dia 21 haverá, na
rua General Bellegard, no Enge-
nho Novo, uma monumental ba-
talha de confetti organizada pelos
moradores e commerciantes do
local.

Vários prêmios serão conferidos
aos blocos, automóveis com gru-
pos fantasiados, etc, e serão
armados seis luxuosos coretos,
apresentando-se a commissão ri-
camente vestida.

Pelo "téréré" que se avoluma
no Engenho Novo, parece que a"guerra de farra" de sabbado, 21,
na rua General Bellegard, vae
sor uma coisa louca!!!

Veremos...

O RIACHUELO NAO DA' CON-
FIANÇA... AO AZAR

A família relachuelense desde o
começo deste anno "quente", queestá Ieaderando o compeonato
prê-camavalesco na "chave" su-
burbana.

O Cláudio Ferreira voltou com
os seus "diabólicos" meninos mu-
slcaes e está fazendo a "alegria"
no Riachuelo T. Club, como nos
tempos de outrôra...

O Rezende e o Oberlandez Já
fizeram uma rica jardineira ca-
da um, e, para mostrar a fibra
do azul e branco, vão commandar
o "socego" da infernal família.

No R. T. C. não se "chora"
castigo... O vlce-campeonato ces-
to-ball é tanto ou mais que o
campeonato para o pavilhão que
brilha no Riachuelo "pescando"
a cidade inteira.

E para não dar razão ao "ba-
te-papo", amanhã, continuando a
quasl-moto-continua folia realiza-
rá outra super-batalha dansante,
das dez ás quatro da madrugada.

Desta vez... é de colher!

O CARNAVAL DO BOQUEIRÃO
DO PASSEIO

A .noticia de que Irão começar
as batalhas de confetti do cama-
vai de 1939, no Club de Regatas
Boqueirão do Passeio, velu alegrar
os foliões cariocas, por serem as
preferidas dos carnavalescos em
geral. A primeira a se realizar
este anno, 6 no próximo sabbado,
que será o "Grito de Carnaval"
dos freqüentadores daquelle quo-
rido club.

O BAILE DE AMANHA NO ES-
TUDANTINO F. CLUB

Realizar-se-á amanhã, nesaa
sympathica agremiação, um bal-
le á fantasia em homenagem ás
dansas e associados dessa querida
agremiação sportlva.

A festa será imponente e ma-
jestosa, dada a soberba enga'a-
nação que o lord Jamelão prepa-
rou para essa noite.

As dansas terão inicio ás 10
horas da noite, ao som de um
conjunto musical, devendo termi-
nar ás 3 horas da manhã.

OS ENSAIOS DOS DECIDIDOS
DE QUINTINO

O "Decididos de Quintino", o
rancho que, no anno passado, al-
cançou a terceira collocação, Já
deu o grito de carnaval na rua,.
E começou entregando a organl-
zação do seu prcstlto á compe-
tencia de Arthur Coimbra, o qual
jâ dou inicio aos trabalhos do
barracão.

Falando-nos sobre o prestito
que apresentará ao publico,. uo
campo de São Christovão, o ar-
tlsta dos "decididos" mostrou-õc
decidido a vencer:

— Estamos dispostos a apre-
sentar um cortejo de valia. Agos-
Unho e Jucá, na carplntaria; Os-
man, Orlando e Adolpho, nas es-
culturas; Oswaldo e Barbosa , na
parte do eloetricldade formam o
grosso da tropa, que está dispôs-
ta a trabalhar do verdado. Não é
pois, optlmlsmo se acreditar na
vlctorla".

Está marcado para amanhã o
primeiro ensaio do valoroso "ran-
cho".

A commissão do "Livro de Ou-
ro" é constituída pelos srs. Oc-
tacilio Lopes. Olympio Pinto, Ar-
lindo Castelaro e Sebastião Silva.

BATALHAS DE CONFETTI

Estão sendo annunciadas as se-
guintes:

Xa rua Araujo Lima — Reali-
zar-se-á no dia :!1 do corrente,
em toda a extensão da rua Arau-
Jo Lima, grandiosa batalha de
confetti e lança-perfume, em ho-
nienagem ús Águas Nazareth e
dedicada ao B° Batalhão da Poli- j
cia Militar .promovida pelos mo- |
radores da reíeilila rua,

_Va arcniiia .áííaiitica — O pri-
melro curso e batalha de confetli
na avenida Atlântica serão leva-
do3 a effeito no dia 24 do correr-
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te o muls elegante e original cor-
so de automóveis em toda a ave-
nlda Atlântica, em homonagem
ao prefeito Henrique Dodsworth.
No dia 6 do fevereiro a Radio
Ipanema apresentará o mais Im-
portante banho de mar á tanta-
sia do Posto 6,

Valiosos prêmios serão confo-
ridos aos melhores blocos, ran-
chos e escolas de samba.

Brove daremos todo o program-
ma das festas projectadas pelasympathica estação de Copaea-
bana.

Va rua Marechal Foch — Os
moradores da rua Marechal Foch,
em Bomsuceesso, commemorando
os melhoramentos introduzidos
com o calçamento e serviço de
esgoto, resolveram promover uma
batalha do confetti com farta 11-
lumlnação e ornamentação.

Haverá coretos para a commis-
são de moças e para as bandas
de musica. Sendo a primeira vez
que se realiza uma batalha nessa
rua, ê do prever uma noite do
encantos e de belleza.

accidentad5"ei»'SERVIÇO
E AINDA DEMITriDO POR
QUERER INDEMNISAÇÁO

0 ministro do Trabalho refor-
num uma decisão do C. N. T.

e deu ganho de cansa
ao paciente

O sr. Arllndo Ornellas de
Souza, medico da Caixa de Apo-
sentadorla a Pensões da Estra-
da de Forro Sorocabana, com
exercicio no Posto de Mayrlnk
(São Paulo), foi chamado, ha
tempos, para attonder um asso-
ciado dessa Caixa que sa. encon-
trava doente no kilometro 9í da
linha Mayrlnk-Santos. Viajau-i
do, porém, em um auto daquel-
Ia Estrada, soffreu, nessa ocea-
slâo, uni accidente grave, resul-
tante do abairoamento do auto
em que se achava com um ca-
minhão. Desse accidente, ficou

o sr. Arllndo Ornellas de Sou-
za impossibilitado de trabalhar
durante 14 mezes por ter soffri-
do uma íracíura cominutlva na
extremidade puperior, Intra-or-
ticular, dos ossos da perna di-
rejta, de quo resultou, como le-
Bões definitivas, um encurta-
mento da perna direltaO shrrm
mento de tres centímetros da
referida perna, deformação e li-
mltação dos movimentos do
joelho.

Tanto a Caixa de Aposenta-
doria e Pensões como a Estra-
da se negaram a prestar ao pa-
ciente o auxilio material que as
condições especiaiisslmas do ac-
cidente justificariam. A Caixa
se limitou a "financiar" o trata-

)l_§_t3iS^l*S|
ii ii -^rt i» * ''i<u s«-'i«ip» o»- k.l|-_»*'"" IffXJP \ •'«•¦¦•<= "imi lt
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mento, a titulo de empréstimo a
Juros de ti % ao anno, e, eomo
o accldentado não se confor-
masse com essa attitude e re-
clamasse, por meio de cartas, â
administração — foi demittido
por Indisciplina.

O paciente recorreu para o
Conselho Nacional do Trabalho
que, em sessão plena, julgou
improcedente a reclamação.
Dessa decisão recorreu ainda o
paciente para o ministro do
Trabalho, juntando ao processo
copia da sentença do Tribunal

de Appellação do Estado de i
Paulo que oondemnou o Esti
como proprietário quo é da Bi-
trada do Ferro Sorocabana, ri
pagar uma indemnização pelo
accidente soffrido. F?nalmen»>,
tomando conhecimento do w-
curso, o sr. Waldemar FaloiS.
titular daquelal pasta, reformo"
a decisão do Conselho Nacional
do Trabalho para que a Caixa;
cm quostão reintogre o medlfin
nos seus serviços e dispense ao
mesmo um tratamento justo e
mais humano. ,M

NOVO E VANTAJOSO PLANO LOTERICO

4.097
PRÊMIOS NO

VALOR DE Ha.:

907:200$

Amanha corre este plano *x-
traordinarlo, em que, além da
grande quantidade de prêmios
importantes, dentre elles um da
500:000)000, promiará a.inda, 08 2
algarismos finaes do 2° ao 5*
prêmios.

COMPRAE BILHETES NO CENTRO LOTERICO, QUE VOS
VBNDE E PAGA A SORTE GRANDE, SOB RIGOROSA
RESÍ3RVA.

CENTRO lOIERICO
TRAVESSA DO OUVIDOR. 9

Uma demissão a bem do
serviço publico

Foi asslgnado pelo presidente
da Republica, na pasta da Fazen-

da, demittindo, a bem do servi**
ço publico, José Agostinho Fer-i
relra do Mello, do cargo de esorl«i
vão da collectorla federal em LI-i
moeiro e Junqueiro, no Estado de
Alagoas.

__  __ «i

* 
*'<£___i_ÍI 
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Declarações
Associação Geral dc Auxl-
lios Mútuos da E. F. Cen-

trai do Brasil
1» ANMIIMIII.IIW (ilCIl.M,

oiiiiinaiii a
(.1* e iillltiui i'iinviii*ii*,*ni.)

Do ordom alo Sr, prosldonto,
nonvldo mi Sra. iiKiiocliiilnu quitou
a om gozo liou (llriiltns riiioliii'11
a so rnunlroin cm itunoinliléu go-
ral ririllniirlii. no dln 15 do cor-
reate, Aa 11 horas, nn Bode uoclitl,
a run. Vlsannda do IInflua ti. -5,
Hobrudn, purn, do imeorilo com ns
letras li o o o I 1° do art. 70 dos
EstatuinH, clognroin ns Coininlii*
«Oon Flscnl do Exumo do Contnu
et Especial do Apuriiçilo. Triilnn-
liorso Uo il1 convociiçfto, llll fiir*
nin do 5 4° dn nrt. 70 dos Ksln-
tuto.i ii iisscmlilén Cunoolonnra
oom qualquer munem (lo miolon
prenontos As 11 113 tiorns dn cl-
tado (lln, nn tinia (lim nssembléns.

Secretaria da Assoolnçlo Clcrul
do Auxílios Mui nos dn Bstriuln do
Ferro Contrai do Brasil, S do Jn-
nelro do 1930,

•Inflo nnptIMn de Ilrlto, Io bo-
oretarlo. (T 00097)

ANNUNCIOS
PREDIO NOVO

De pedra. Construcçüo eterna, Ven.
de-ie, facihta*se pagamento, tabeliã Pri*
ce, pela Caixa Econmnira. líua 12 de
Maio, 108,' flavea, Jockey Club,

(T 732)

APARTAMENTO
Alusa-se exclusivamente para familia,

optimo apartamento acabado de cons*
trulr, com todo conforto. Kua Andrade
Pertence n. 37. (T 2223)

Imposto Sobre a Renda
Em qualquer caso deve procurar os

tecbnicos do Bureau do Contribuinte.
Informações grátis, rua Sete de Setem*
bro, 140, 2° andar, saia 217, tel. 42-2802

_ (T 734)

OPTIMO PREDIO
Alusa-se á ma Theodoro da Silva n.

974, esquina de Luiz Guimarães, optima
cast pintada de novo. Dispõe de uma
grande loja para negocio e amplo so-
brado para moradia. Informações ao
lado, no armazém, (T 2209)

Sua machina de costura
tem defeito ?

O Mello concerta a domicilio, colloca
mesas novas, transforma para qualquer
typo, faz sua machina nova. T. 48-0893.

(T 742)

Verão - Petropolis
Aluga-se casa confortável, mobilada,

tendu 4 quartos, 2 salas, copa, cozinha,
banheiros, quarto para empregado, com
garage, cinco minutos da Estação de Pe*
tropulis .Tratar na charutaría do rafe
Comniercio. Telephone 21S0.

(T 0663)

SEU FOGÃO E
AQUECEDOR

TÊM DEFEITO ?
Escapa gaz? O gazista CARLOS, con-

eerta, limpa, pinta, gradua c/seriedade;
garante economia nas contas. T. 48-3612.

(T 1688)

WALTER GODINHO
ADVOGADO

Praça 15 Nov., 38-A, 4" and., sala
43. Tel. 43-6232. De 13 ás 17 horas.

(T 589)

ESTA* DOENTE ?
Quer saber o que tem? Mande nome,

edade, residência, com enveloppe sellado
para resposta á Caixa Postal 3926, Rio.

(T 1497)

DIVORCIO
Garantido — Novo casamento •— no

Uruguay — México e Bolívia, peça in*
forme» graus: Dr. Luis Medal. Barto*
lomí Mitre, 430 — Ex. 217, Buenos
Aires (Argentina). (S 58807)

PREDIO Á RUA GENE-
RAL CÂMARA, 115

í'*ndò aido annullada a concorrência
ante ir, acceitam-se novas propostas
par» locação deste predio, na Secreta*
ria ila Venerai Ordem 3." de N. S.
do 'I. -do Carmo, á rua do Carmo, 46,
•goti -Io, até ás IS horas do dia 16 do
cai. ..ite,,as quaes deverão ser entregues
«rn 'iveloppe fechado, mencionando:

1 - prazo e aluguel;
2." - obrigação do pagamento de

todo.1* "S impostos, taxas e do prêmio
de seg*'*n contra fogo;

3.° — "brigação das obras de con*
servação e asselo c das que forem exi-
gidas . pelas autoridades competentes;

4."'— indicação do ramo de nego*
cio r i!a garantia offerecida (fiador ou
¦deposito ch* títulos da Dívida Publica
rCederal).

Quaesqüer -.aclarecimcntos serão da-
Hos 

' na Secretaria, diariamente, das 9
és 11 V, c das 13 ás 16 horas.

Rio de Janeiro, 11 de Janeiro de
11939. '— João Pedro de Fraga _._»•>
renço — Procurador da Ordem.

(xxx)

LEILÕES
CASA JOSE' CAHEF

Leão da Silva & Cia.
UUCCUBSOUIÍS

'•¦'II.IAIa", H1.'A II, ,-IANOI'l,, 111
l.nlliiii, om k] do Jii.nulro, ii.iii

(T 081110) 77

LEVY GOMES & CIA.
IIIIA T 1113 NUTUMIlItO. 177

l.olliio om 10 ilu .liiiidlro ilo t-_.it:.
Cl 0207111 77

I0M 17 ¦>¦•: .lAMIlllO Dl', lllllll
MEIO-DIA

CASA DIAS & MOYSÉS
A' run l.uli*. di. (.-iiiiK.iin n- bl,

furil lollíln ilini iiiiiiliorcn voniil-
don do Joliifi o morciidorliiH.

O ciitnloRO M'i',1 ptilillcndo no
"Jornal do Cominorcln".

Cl liu.ri27) 77
i,i;ii,t(i m: imcmhiiiiis

CASA JOSE' CAHEN
7 — RUA sn,va jaiiiiim — 7

um 18 mo .lANUiiio mo iii.io
(T 03134) 77

Implorando Caridade
1'iiuIIiiii ile KlKiicirrilii, vluvn

com 3 filhou o Impossibilitada do
trabalhar, rua Occidental n*> 121,
Catumby.

liitirn Xnvler dt. Sllvn,, vluvn,
com 8 fllliuo, rua Occidental, 121,
Catumby,

I,narn Mnniuc» de Aliren, rua
Clnrlmundn de Mello, 185.

Mnrln Forrei™, run Dnrílo do
Itnpnglpo, 137

Arn.lniln I*. dll Sllvn, Sldonlo
Paes. 285, viuva, SI annos.

Mnrln Vfiilurn, com 03 nnnos,
rua Senador Alencar n° 154, SSo
Chrlstovfto.

Cnrlntn dn tlu.tn 1'lnto, viuva,
com 70 iiiinoa, com 3 notos or-
pliüos, rua Itapirú, 2C4, fundos,
Cuncadura.

Mnrln l!ii|>tl*i(n.
Ikiici de All.nyilc, rua Eino-

renclana, 17, SKo Christovfio.
Mnrln Roçou
Mnrln du Glnrln Castello, Inva-

lida, 70 annos, rua Vde. de To*
contlns, 37, fundos.

An ren Conta.

Cattete e Gloria
Al.ru 

i :;i. o laiilirtnlii ii rim •!•> «'nin--
. In li. Dll iirin.*,! IIIIH9 ii i'-s il<> la-

xna. 1*>i.lt.r A rim ilu CattOtO. BO-i.7. lojn,
-nr,-,-,r*,-,nr,nnn-----Lr_!J-__!'

Copacabana e Leme
\ i.ToA.NK uu 'iiiKiirTTTiiii .'<'i -

i V Imiiii 137,1, i'\,'i.||,.|iln Molirmlii COIll
,1 iiiuiriii.i, ;i miIii», il.'.. í fnmllla ile
Init.niiciihi. Infiiriiidij-Ae-rt no local.

(T 1720) H

Porteiras e enfermeiras

Al.Pii.VM' 
o |.iiillii ilu 2 |.nvl..ii'iiloa

n g-truui' ii run Coniolíiftlro i.ufi.y-j*
ti> u, UQ1 cliavfi in» lOüfll. Tratar eom
l.i-niil.lln Cuinrn íi Cln, I.lil.i., A Av, H*_i*
rliiiii' Viilliiiliirc» n, 11», ÇI' 1721) 8

I""/i>Ti'Í('Tm""m'.\íiinài,I)'a 
- ilua Ay-

_ ri'ii Miililiiiilm n. 118, l-.ii.lo 1, Jullin
uo Úlnomn lluxy, Ahi_«m*«« conforta*
vi-Ih iipiirlniii.iitoH frente *l«* rim -rum 1!
i|iiiirt(iH, hiiln. *iim i-ni cr Indo. Informa*
1,'fti'» canil li |liirli'lril. (T |II70J_H

A l'\iri'.* — Ciiiiiiciiliinui — liíaa ilíi
é\ iiorii.i, *J7 —¦ 1'nrit entoti iimirto,
-ul . linliliflrii, riazllilin, ruim. 37U. KHl.

('1' 22UU) 8

APAItTAUMNTO 
NO 1,11)0 — ÃIiiiíii-

mm por >• incw-s, mi •¦¦Min» nniliur •*.«
uotiibliiar, o,, tiniu *ipiirlami-iitit com frente
pnru n l.l.lu « piirii n pruln. lUXUOSfltltvnU
innblln-lo e i'i|iil|t*iilu. Vnr c trntnr no
l-ãillfli Io l'i'innil-1, npnrlnnionto i.01*

(T 21». 8

\flA I •/

Ar.UOA<SB, 
molillndo o prcdlo du rua

MlgUCl I-vmn» 1), Dl, Copnriilnillii,
nim '2 Biilns, hnll, tt ipuirloN. '2 biinhet*
rol » clcmnls dvpendonclfll) ver e trntar
no local mi |M'lo (cl, 27*11117. (T 722) S

AliUGA*SE3 
cniin inolilititín por '2 ou tt

mi-ws com '2 niIiih. ."í qtinrton, dn*
mula dí-ppiidsnclflii rom ou ieni lítiritg.,
Tel, 117.1,127, (T_M^_£>_»

IPOIITIOIO 
IlMÍtANOA — Avenida

J Allllllllm, lllllll, |"i»lo 0, nlim-n-Mi
por HiMi.iKiii nptliiiM npnrtnmento com 'A
quartos, 1 nula o (Jt-pendeimlns pnrn crlu-
dou, Iiiforiiiii.Ci'8 com o porteiro. Truta*
hu A run VíncoimI. do Inbníimn, .10*5° nu*
dar. Tol. '.'-1*1 r.r.it. (T 2220) 8

Casas e commodos
no centro

POU 
MOTIVO do vinBctn tras|.aaaa-»c

o reato do coutrato de um uportn*
mento eom 3 ns., 2 salas, 3 tcrrui-os, 2
biinbclrui-, 2 entradas, etc. Itua do Se-
nodo, 222, apt.» 5. (T 1748) 1

ALTíGA-SK 
uma nula para escrlptorlo,

a rua dn Alfândega n. 85, 4» an*
dnr. Tem elevador. Tratn-so no mesmo.

(T 3330) 1

ESPLANADA DO CASTELLO
DB 450» A' llOOOÇ

Alugam-se apartamentos novos
o|todo conforto. Av. Presidente
Wilson, 228 e Av. Aparlclo Bor-
Bes, 15. (T 02199) 1

ALUGA-SE 
um apartamen-

to, com tres salas, no
Edificio Visconde de Moraes,
sito á rua Monte Alegre,
12 e quartos com café pela ma-
nhã no Hotel Monte Alegre,
Uua Monte Alegre, 6, esquina
da rua Riachuelo.

(xxx) 1

Andarahy-Grajahá
GltAJAHU' 

— Apartamentos novos
com snln, 2 quartos, cozinha, ba*

nhelro 4 rua Juiz de Fora, 28. Aa cha-
ves estilo nn rua Cacapava, 60. Tele-
phone 23-4003. (T 1604) 3
ly%-'V'*-ft.*'^^r*^VV^'-'^a-*-»naAaAa*M>-a**ai-**»1*'iAAAAAMA^

Botafogo e Urca
,\ I.UGA-SE o predio n. 20 da rua Fro-

jt\. fessor Alfredo Gomes; chaves no 31.
(T 1008) 4

«lugam-se bons,-.i-limorfn.-. «lUgam-Be cons,
iriauieiUUb, ,*ua3 salas, tres

quartos qsnrage.
Pátria,, 236.

650$. V. da
(T 02198) 4

ALUGA-SE 
o excellente predio dn Ave*

nida Paatour n. 47, Junto no Club
Gnnbnra, com duns frentes e garage para
dol» corroa. (T 2230) 4

LARGO 
DOS LEÕES — Aluga-se opti-

mo apartamento na rua Vlctorlo dn
Costa, 51, apartamento 1. Informações
com o porteiro. Trata-se 4 ma Vlscondo
de Inhaúma, 30, 5° andar. Tel. 23-1553.

(T 2227) 4

Edifício 
uoxy — itu» lAipninbnna

II, 045, e .nina do llollvnr, lapnrta*
nii-iitoH com quarto, Knlii, h.niliHr*», cosi*
nim o lima AIurucI ri. ir.i. .noo. Tem
nImiii vago um npnrtitmonto <Io quarto
p liiuihclru compli-to por .'t2Ü$0(K) dc nin*
lílli'1. (T 3348) U

QU 
AUTOS com pensiío, ngua corrente;,
rtc, (inrto da prnla desde 5í.0$l)ÜO

pnrn cnsal* fnmllliiH; preco reduzido. Ho*
Ioi Halncnrlo. Itun Slipiflrn Cnmpos, 43.

(T 3350) 8

DK 
janeiro a abril ou inalo, nluga-Bu

optlmo apartamento mobilado á run
Souza Limo, 8, apart.» 11. Tel. 27*4072.

(T 2217) 8

A SENHORA
I>IA ulixct A.
niiiir reuniu «An
ilaaliaro-ll- .' Iiru-
Klllurri, I o in <•
CAI'NI'I,A.S Hill-

V I* N K H A II T
lAi.Inl. Nlllilllll,
Arriiiln) que
flmrA non Tu-

lm, ll»(l(l(l — A' vemln un llio-
Itnrln lliiher, lt. T Scteinliro, nl

(T 3148) 84
VVS/VVVIA/VWtiiV*iiVVV'^,-'*tr,^>**-**^'*^''*>l>^<**

Jardim Botânico _
l"!'l.\|(l ArAHTAMIlSTÕ-iii)—freiTti

com II i|iiiirln», 2 anlna, lianlielru
compliitii, l.".i COíInhn cotn urmnrloH 1*111-
biilldo., i'iitriiilti de »ervl«;o eum nren. tnn*
r,n(ii *í W, Ci d-) rmpregadoH; uu mu Kll-
ripo (.'r.ir, n. 2K. Traln-ao 88*011(111 ou
27.1821, _S 10371 II

. — ÃílIKIl-HO
• .itlmo nonb.i-

do do construir, com 3 quartos, 1
Kriiudi* Balai quarto do omproga-
dn, cln, Todo conforto modorno:
AlllKUol C.1II. 100 — Uua Hnjithilll
da Costa, 1.2 — ap. 201.

(T 1715) 14
TAÇA  Aluga-no ucnbiida do
Vrlijn. e0_triilr esplonillda mo-
radia pnra famllln, do tratamen-
to, com 5 quartos, 2 salas, quarto
tle empregados, garago o d-emals
dcpoiiilenclns A Av. Kpltaclo Pes-
níui, 2030 (Lugfla). Vêr por fa-
vor, depois ínB 10 horas, Infor-
mações: Tel. 26-0809.

(T 1746) 14
J^nJ*ay^i*^J**^J**u*v*^l%^*1^*^^*^ — ~ **************^*

Villa Isabel
ALUGA-SE 

por 800$ por" família de
tratamento, o prcdlo dn run Jonqnlra

Tnvora n. 51 (antiga Alvnro). Villa lan-
bel. IT 727) 28

OITIMA 
OASA — Aluga-*» uma c»

plcndlrVi cau com 2 conforttvel»
qunrtos, fala, cozinha n gar, banheiro c
quintal. Clima wilubcrrlino. BondCB o
omnibus ÍAnn VaMonr-ellos A porta. Alu*
miei 270$, d ru» Vlllela Tavorea, 342.
Trnlnr cum o encarregado. Tel, 2D-4828.

(T 8305) 26

i jaca

I' 
IDO — Aluga-se no Kdlflclo llablra,

u optlmo npnrtnmento mobilado, rua
Oopacaliann, 210. Tel. 27-30(11).

(T 2238) 8

\LUGAM-SI-* 
bons quartos com pensão

á famílias e cavalheiros, d rua Xa-
vier dn Silveira, 80, cm Copacabana, pro-
xtmo no posto 5. {T a_75) H

COPACABANA 
— Por motko de iln-

pclu, nliisn-sc ou vende-ie h»:i cntfn
cm locnl frebeo e nprnzlvpl c multo nc-
ccssfvcl n IiuihIi-b e umtillMi.s. V .r e tra*
tnr ú run dos TnlinlnrnB, 172 inntlgii 20)

IT 3285) 8

ALUGA-SE 
n confortável residência ô

rua .BulbSes de Carvalho n. 124, com
tt Biil.ir. .. quartos, sala do almoço, cozi-
nhu, bnnhelro purn banho de mar, espe*
ciai. garage com 2 qunrtos «obre a mes*
mn. Trntn-He pelo telephone 25-1065. —
Pode ser visto a qualquer bora.

(T 3143) 8

*!»>*.J»*^*la'**»»**.»-«*»**a*-,**.tJNl**_***^

ALUGAM-.E 
bonn Mias ou quartos A

fnmllla!. ou diva lhe ir os ua rua Xa-
vier da Sllvelrn, S0, próximo ao posto 5
cm Copncabnna, \.'E 658) 8

VEltAO 
COPACABANA — Posto 4 —

Alugfl-Bc cnsn moblladn por dois
ou tres meze». 1:200S. Telepbone 27-6288.
Santa Clnra n. 292. (T 2147) 8

APARTAMENTO 
recém-

construído, r. Francisco
Sá, 108. Trata-se r. Alfande-
ga, 71 — phone 23-0761.

(XXX)*»^*ii*N/a^^.**»/S/VN^/VV-a»»**^V*a»*VS.***»i*_

Flamengo
A I.UGA-SE o apartamento n. 3 com

____. 2 quartos, sala, banheiro completo,
quarto e bnnhelro para empregados, no
l-MIficio Joppart, 6. rua 1-nj*. andi, n. 245.
Tratnr com o porteiro ou A rua 1° do
Marso n. 101, 1» nndnr, Tel. 23-0642.

(T 2222) 10

APARTAMENTO 
— Aluga-se, multo

fresco, lodo conforto, ruas Marquez
Abrantes, 91, Fernando Osório n. 2.

(T 702) 10

Ipanema

ALUGA-SE 
casa arejnda, um pavimen-

to, -4 quartos, 2 Balas o demais de-
pendências, podendo aer vista das 10 ãs
15 horas i run General Sevcrlano, 78.
Botafogo. (T 3278) 4

ALUGAM-SE 
no Edifício Bnriio de Lu-

cena, rccem-construldo nn run São
Clemente n. 158, luxuosos apartamentos
dotados das lustnllnçõcs exigi vels por
quem apreciar o conforto. (T 064) 4

COPACABANA 
— Por motivo de vin-

gem pns.n-se o contrato de um apnr-
tamento eom linda vista para o mar
prompto a ser habitado a quem flcnr
com os moveis, . pelo preco de 1:200c.
Telephonar pnrn 27-9123. (T 3321) j?

GÁVEA
Vendem-se lotes de terreno á Estra*

__t da Gávea. Tratar com Paulo R.
ie Jl irigny, rua da Candelária, 19, 4o
mndar sala 4, Edifício Western Tele
__ph. (T 726)

EDIFÍCIO serlú
Avenida Rio Branco, 134. Alugam-se

k preços correntes, esplendidas salas
nesse'novo edificio. Trata-se no mes*
roo, TV andar, sala 402, . (T 2238)

SOBRADO
Aluga-se o sobrado da rua Gago Cou-

tinbo n. 51, largo do Machado. Chaves
e tratar no n. 56 da mesma rua.

(T 721)

Stenographa-Corres-
pondente

Precisa-se de hábil stenographa-corres-
pondente, ágil dactylographa, redigindo
•de iniciativa própria com correcção c
clareza. Bom ordenado inicial. Tratar
n'"A Equitativa", avenida Rio Branco
n. 125, 4o andar, de 5 í_i em deante
de todos os dias uteis, (T 716)

Pratico de laboratório
Precisa-se senhor ou senhora, especia*

lizado em hipodermia, optimas referen-
cias e pretensões razoáveis. Informa-
ç6es completas para n. "04, neste jor*
nal. (T 704)

CASA DE CAMPO
Vende-se no Independência (n,° 570)

em Petropolis, casa nova e mobilada,
com garage, cocheira e animaes para
montaria, abundante agua nascente e
grande terreno. Próximo á Egrejinha.
Telephone 3735. (T 707)

APARTAMENTO
Vende-se, liarão da Torre, 698, apt.

11, 2 q., 2 s , w. C, coz. e copa.
42 contos. Tratar: Muniz, Rosário, 131

(T 2224)

A PABTAMBNTO MOBILADO — com
_____ luxo: sala, dormitório, cozinha e
banheiro em cOr por 550$. Tem contrato
somente de 3 mezes. Tratar com o por-
teiro no Palácio Blnlr, A rua São Cie-
mente n. 100. tT 8307) 4

APARTAMENTOS 
DE LUXO DESDE

300$0O0 — Alugam-se optlmo» apar-
tamentos dc frento para o mar com sala,
quarto, cozinha americana, banht-lro em
c6r, terrneo coberto, Jardim próprio,
BUinptuosn entrada em mármore e espe*
lhon, pervldo por 2 elevadores e bondes
o omnibus de 400 reis. no Palácio Blnlr,
& run Süo Clemente o. 100. Tpl. 20-U100.

(T 3300) 4

UltCA 
— Alugnm-se 3 optimos apnrta*

mentos com pintura nova com sala,
3 quartos, bnnhelro completo e cozinha,
ngua cm abundância, próximo a 2 praias
de banhos, omnibus A purUt de Estrada
de Ferro e Forte de Sno João, Run Jon*
quim Caetano n. 67. Ed. Cairo. Aluguel
3808 e 450$. Loznry Gucde» & Cln. Ltda.
Avenida Rio Branco n. 114, 7° andar.

(T 8275) 4

CASA 
— Aluga-se optlma casa, à rua

Barão de Iturnb** n. 35. Chaves no
Armazém líunrnny. Uun *'Iiirl..sf- índio
dc BmbII, 206. Ili formações pelo tele*
phone 22-4187. (T 3271) 4

APARTAMENTO t7RcArre_na-
Marechal Cantuaria, 143, apto. 1,
com 1 sala, 2 quartos, etc. (bem
próximo á praia). Tratar com
ANTONIO C. GAMA á Av. Rio
Branco, 143, 4» and. (18862) 4

Cattete e Gloria
á 

LUGA-SE? casn nova com todo con*
forto mod, no a família de trota*

mento. Aluguel 530$. Bua Bento I.lslion
n, 170. Chaves na c. 4. (T 1607) 5

LUGA-SE uma sala completamente In*
dependente em cnsa senhora -estran-

geira; rua Andrade Pertence, 20.
(T 3332) 5

\ LUGA-SE cnsn typo apt. 2 q, 2 a,
j£_L quarto empregado, banheiro de cOr
oecupando todo o andar térreo com quln-
tal. Rua Nascimento Silva, 102. Chaves
por favor no 1° andar. Tratar Jacyntho.
Tel. 23-1000. (T 3270) J2

ALUGA-SE 
em Ipanema A run Bnrão

de Jaguarlbe, 388, por 800$, bun-
galow moderno com 2 b, 6 q, garage, e
mnls dependenclns. Informações telephone
27*0716. (T 700) 12

ALUGA-SE 
de um pavimento, garage,

3 quartos, 2 RnlnB, q, para emprega*
da. Rua. Alberto Campos, 100. Informa-
ções no lado. (S 57000) 12
+****s***ss**sr%**<i*s*^>+i*>+*<i*t*vv**>+vi<ir>**s^

Laranjeiras
A PÚSENTOS — Alugam-se amplos com

a\ agua corrente e optlma pensão, a
•--.saes e cnvalbelios de tratamento, é rua
LaranJelraB n. 32S. (T 4104) 10
*»VWVV<MI^«MVVy%^A-^_MM_V<.VA

Leblon
LUCA-SÉ ii fnmllln de tratamento o

predio fi run Campos dc r*ii*vnliiit,
104, e&qulnn de A cnm li). I.Hilon, com 5
quartos, snlas, bnnhelro moderno, quarto
para creados e demalH dependências. Cha-
ves no lado, rua Acnrnh*. 02. Tratar com
Bncellar, Bnnco do Brasil. 23-0732.

(T 008) 17

ALUGA-SE 
residência com Installações

de ngua quento chuveiro, pin, bldet
e banheiro, 3 qi... ampla sala e área. —
Prof. tlablío, 258, c. XX, apt. 3, por
400$ e tuxoa, próximo Mnrlr, e Burros.

(T 1740) 27

ALUGA-SE 
mn apartamento 4 rua Dr.

Octavlo Kelly, 40, com 1 tala, 8
quartos, cozinha, banheiro. InformaçCet)
no local com o sr. Caldas ou pelu teleph.
27*1050. (T 22021 27

ALUGA-SE 
o apartamento n. 1, da

casa n. 1, da rua Sorinno de Souza
n. 55. Chaves na rua General Rocca,
205, ondo ae trnta. (T 705) 27

Petropolis
DETROPOLIS — Alu-

ga-se a casa da rua
Casimiro de Abreu, n.°
162. — Informações com
Leonidio Gomes & Cia.
Ltda., á Av. Henrique
Valladeres n.° 148.

(T 01723) 35

PETBOPOLIS 
— T.ndo duna ca»a»,

25 e 28 conto» . dol» terrenos —
11x50, 5 contos o 15x160 — 37 conto».
Ref. 42-4031. (T 8340) 35

Médicos e Pharmaceuticos
u o n o r k h £ a :::ova ou antiga, ou

qualquer corrimento
no homem e na mullior. Cura radical e ra-
pida com l a 6 viiooiria. de sua preparação.
Dr. Jorge A. Franco. Chefe de Lab. do Iiist. Oswaldo Cruz,jj

67 Assèmblêa, 1.°, de 2 ás 5. T. 22-3112. ;

HEMORROIDAS
Dll. IMIDUO ¦1.*(..*.l,ll,\i:s _ OURIVES N" 6,

- aotn operucAo o
nom dor nos ua-
soa Indlcndos.

3.» _ Ah 10 horna
(S 57884) 80

SANATÓRIO BELLO HORIZONTE
Itlviillxrt com nn melhor» dn Niil.nn. >*__ ecinlm-nte rnn.trnldo
pnrn 11 (riilntiieiada dn tuherculn.e, 11111,1,0 HORIZONTE. MINAS.
Dlrec_ln toclinlcn do Profeesor Snmuel l.lhiaailu e doa Uri. Mlttcr-
miijor d-. 1'nlvn, Oraelrai» « Nelann I.lhiinlo. C. Pontal, 460, 15nd.
Tologr. "Sanatório". Tel. 2148. Informações no Rio — Mnurlcl»
Vllletn - a a Pedro, 90, 1' — Tel.l 48-6825. (xxx) 10

(xxx)

DR. BRÂNDINO CORRÊA
Molo.itlas do apparelho Genito-

Urlnnrlo no homem e na mulher
OPERAÇÕES — Utero, ovarlos,
licrnliiH, uppendlce, próstata, rln»,
bexiga, ato Cura rápida por pro-
censos modernos sem dor da

G0N0RRHÉ
e suas oomplIcacBes, prostatltes,
orchites, cystltes, estroltamentos,
etc. Dlathormla. DarsonvalIzacHo.
Rua do Carmo, 49, 1.» andar, das
14 áíi 18 horas. Domingos e (e-
rlados, ás 7 hora».

(T 1459) 80

CLINICA DE SENHORAS
DO DR. CÉSAR ESTEVES
Olagnoatlco precoce dt urarldei,

falta de regra», atraio», nemorrb»-
«Ins, eólicas, suvpeuifio. eto. rmta
mento preventivo nem dOr • icm
operncão. rua da Assèmblêa, Uo, H*
andar, d» 1 i» 5. Pbent: 22-nhtl2

(S 57925) 80

Dr. José de Albuquerque
AffeetOe. acianea mnaciillnn»

venercn» oa nflo. Tratamento da
IMPOTÊNCIA EM MOÇO

Kaiiermatorrhtn. Polloçtes, Per-
daa semlnnca. 1'hotiln» lexnnes.
Temores Ucpres.Oes Blenorrhn-
líln aarado oa chrnnlca. Proslntl-
(es. Orchites. VealrnlKea. Bs-
treltnmento. Cancros. Rna do
Rnanrlo, 1*2, de O fia 10 ha.

(S 58816) 80

DR. DUARTE NUNES n^:
nnrelho iconlto nrlnnrlo cm am-
boa os sexos — IILIÜNOnnilA-
GIA — SUAS OOMPI.ICAÇAUS
— HBMORRHOIUAS B DOBN-
VAS ANU-RECTAKS — S. Pedro,
(M. Dns 8 áa 18 horna. (xxx) 80

Consultas grátis
Pelo Ur. Luis Lima Bltten*

oourt, especialista em mo-
lesttas doa

OLHOS, OUVIDOS
GARGANTA e NARIZ

Com pratica dos Hospltaes de
Nova Tork • Boston

Todos os dias, das 10 ás 12
horas a pagas, das 16 ás 18.
Consultório: — Rua Buenos

Aires, 168 (entre Andradas
e Uruguayana) ¦

Também las tratamento da
catarata sem operncHo, nos

casos Indicados.
 (3288) 80

FlBROMAdoüTERO
e homorrhn*. as consecutivas"TRATAMENTO SEM OPERA-

ÇAO pelos Raios X e o Radium
Dr. von Dorlllnger da Grafa"
Assombléa u* 98. As 4 horas
Edf. Kanltz: 27-3218 - 22-2298.

(S 69802) S0

Empregos diversos
T. HNDKDOREB PROPAGANDISTAS —

V Procura-se á rua Haddock Lobo, 80,
da» 15 áa 17 hora», sabbado, ato 12
bnros. Opportunldade para faser carrel-
ra era cnsa Importante. Bom salário flio.

(T 1733) 55

VENDEDORES 
E PROPASANDIBTAS

— Cam Importante procura para lo*
par de futuro, preferindo*» Joven. Bua
do Rosário n. 113, sobrado, dai 8 áa tt.

(T 1785) 65

AUXILIAR 
DE ESCRIPTORIO —

Procura-lo com bora preparo, prefe-
rindo-se moça. Escrever para "Emprego".
Rua do Rosário n. 143, sobrado, dando
detalhe» o pretencSe», (T 1735) 55

P^^^^t^^^^^^^^^t^^^^^J^^^^t^^^Sír^^

Venda e compra de
prédios e terrenos

IPANEMA 
— Vende-se ene», pintada de

novo, 2 salas, escriptorio, 3 dormi-
torlos e garage. Preco 120 contos. Vér
das 10 As 15 horas; A rua Bnrno de
Jasuorlbe n. 855. (T 3280) 01

TERRENO 
— Vende-ae no Leblon, ter-

reno medindo 17 metros de frente,
pel» rua D. Fedrlto, por 20 metro» de
fundos, pela rua Campos de Carvalho.
Fica a uma quadra da praia, próximo ao
n. 47 da run D. Pedrito e »e compõe de
dol» lote»: ura de IOiSO e outro de 7x20,
sendo aquelle o da esquina, A. rua esta
eendo ar-pbaltada e já lera esgoto. Lado
da sombrn. Trnta-ae S|A. Vicente Fer-
nandes. At. Rio Branco, 109, 8°, aala 20.

(T 2170) 91

VENDE-SE 
por du contos, casa com

aala, quarto e demais dependências
em terreno 8x20. Rua das Missões (IO
minutos de Ramos). Trata-se com Ra-
poso, rua General Câmara, 328, i. 6.
Tel. 43-2225, de 8 lie 6.

(T 1642) 91

VENDE-SE 
na Avenida Vieira Souto,

nm optlmo terreno 10x60. Trata-se
pelo tel. 27-1555. (T 8102) 01

SM 
FRANCISCO XAVIER — Vende-Be

o predio a rua Costa Lobo n. 01), em
leilão pelo Palladlo, dia 21 de Jnnelro de
1030, á« 10 lioras. (T 3828) 91

GAMBOA 
— Vende-»o o predio A rua

Livramento n. 192, em Iellüo pelo
Palladlo, dia 10 do íanelro do 1039, ás
16 lioras. (T 3327) 91

Apartainenios, 2 nuarto. 1 ta-
Ia. 11. Aristldes Splndola, 11 e
R. Rita Ludoir, 16. — Na praia
— 500. (T 02197) 17

VENDE-SE 
na praça da Bandeira (Ma*

riz e Barros, 00), optlmo predio,
com armazém de 8 portas e sobrado para
residência. Trntar com GnlmarSe», rua
General Câmara, 41, loja.

(T 8324) 91

BOTAFOGO 
— Vende-so o prcdlo í

rua Arnaldo Qulntclln n. 43, em
leiliio pelo Palladlo, dia 19 de Janeiro
de 1989, ás 16 112 hora»,

(T 8329) 01

ENDE-SE — O luxuoso predio de
apartamentos acabado de construir

á rua 19 de Fevereiro, 63 (Botafogo).
Trata-se pelo telephone 27-0551. Pôde
ser visitado dns 8 ás 16. NSo Be.acccl-
tam Intermediário». (T 1719) 91

OFFKRECE-SE 
uma empregada para o

serviço de 3 pessoas, lavando, cozi-
nltando e arrumnçtlo. Trata-se i run
Octavlo Corrêa n. 378. Urca.

(T S325) 65
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Automóveis de oceasião
CHEVROLET 

1936 — Imperial de 7
logares em bom estado, troca-se por

um Mas tor de 5 logares 038, ou vende-
se nccêttnndo-se uma parte do pagamento
á vista « a outra como so ajustar. Tír
e tratar á rua dn Constituição, 45, Nfio
sc acceita Intermediário.

(T 1705) 64
iAAMAAAAAMA^>tM*MM^t<M^-M*i»t*t/»-VI

4 nimaes
1TENDE-SE CACHOR-
T RO GALGO.— Ver
rua Ynhangá, 46.

(T 01722) 63

CAVALLO 
puro sangue Inglez, em opti*

mns condições de saude. Vende-se:
27-6017. (T 2225) 63
******>m**^*S*******<+l+^**++***+-+**>**

Chiromantes
CLARIVIDENTB 

— Occultlsta, con-
sultas grátis sobre qualquer assum-

pto, attende das 14 ás 18 horas, á rua
Cadete Ulisses Veiga, 48, S. Christovão.

(T 8323) 60

MÉDIUM 
ESPIRITA — Queres saber

o por que de suas atrapalha gões.
Visito hoje mesmo Madame Azevedo, Tra-
balhoB garantidos. Rua Luiz Gama, 14,
casa 7. Oolliglo Militar. (T 8343) 60

ÕARMBN — Cblromonte, adendas oc.
cultas, revela o segredo humano pela gra-
pbologin, psycbologla experimental e tra-
bnllios de transmissão de pensamento; lô
toda o Bina da pessoa, pela chiromancin
aclcntif Icn; consultas sobre qualquer sen*
tido: particular o commercial. Tiram-se
horóscopos completos. Attende todos os
dlos dns 10 ás 7 horas menos aos domln*
gos. Rua S. Jos6, 61-1°. Tel. 22-7905.

(T 1684) 69

Achados e perdidos
PERDEU-SE 

a cautela n, 81.431 da
Agencia 7 de Setembro, da Caixa

Econômica. (T 3263) 61

Dentistas e protheticos
DR. PLÍNIO SENA

Edifício Porto Alesre, T.° andar,
atraz da Escola de Bellas Artes.
Sede nova, própria e modelar,
dispondo de um corpo de proíls-
slonaes especializados para Exa-
mes clínicos e aos Ralos X dos
focos dentários; tratamento com
a conservação dos dentes, resul'
tado garantido. Anestesias re
slonaes e eeraes para os casos
Indicados com asslst. medica. Ex-
traecões de dentes Inclusos, focos
retidos, apparelhos em fracturas,
pyorrhSa Inicial, eto. Instituto
de estomatolosla completo. Fun-
dado em 1931. Edifício Porto
Alegre. R. Araujo Porto Alegre,
70, 7,° andar Atraz da Escola de
Bellas Artes, Telephone 22-1059.
Radlographlsa a 10$ Interpretada,

(T Í80) 72

EQUIPO SIEMENS
Vende-se barato,' & Rua Ca-

rloca, 28, 1." andar.
(T 02193) 72

AAMAMMiMM^i^*.r*t^M^i//lrV'><>»V

Dinheiro
niUIIGipn — Sob promissórias,UU-IIGIIW duplicatas e papeis
de credito, Mario Cunha, (lnter-
medlarlo). Av. Rio Branco, 138,
3." andar., dns IO ás 17 horaa.

(S 6S791) 73

APÓLICES?
Compras, vendas e em-

prestimos - Luiz de Camões,
42 — Bemoreira — Casa
bancaria.

(xxx) 73
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Diversos
ENCERADOR 

— Jo»6 Franclaoo, com
peBsoal habilitado, attende desde 1

commodò, 43-3150, rua Senador Pompeu
n. 231. (T 3835) 74

BARCO 
"DOUBLE-SOOLL" — Compra*

ee um desse typo. Telephone 23-0604.
Sr. Rodolpho. (T 2181) 74

PROF. FLORIAL
Celebre em seus vatieinlos. Consultas,

horóscopos e lições, das 0 ás 10 horas
e nos domingos. Praça Tiradentes, 9, Io
andar. (T 1689) 60

EDIFÍCIO
Sto. ANTONIO DO MORRO

LAVRADIO, 106
Apartamentos de 1." Ordem a 2 passos do centro — Preços

módicos. Todo conforto moderno. Entrega immediata. Informações
no local, das 8 ás 12 e das 14 ás 18 horas.

(xxx) 91
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Oaro e jóias

OURO - OURO
Não se llluda, venda no

maior comprador do Banco do
Brasil. Brilhantes e pratarias
é quem melhor paga.
14, LARGO S. FRANCISCO, 14

(xxx) 76

BRILHANTES
Não ha limitei para preto». Paga-se

aeu justo valor. Joalberia SSo Jorge,
rua Uruguayana, 21. Tel. 22-1552.

(T 3279) 76

Machinas diversas
MACHINAS 

SINOGR para bordar «
coacr desde 130» até 580$. Trocam-

re, reformam-se e compram-se. Av. Sal-
vador do Sá, 74, largo. Tel. 22-1312.

(T 747) 78
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Modas e bordados
TliSIB. AMARAL fa» ctinpíoa desde
JLtJL 10$, reformas desde 6$, faz vesti*
dos desde 25$, corta e prova desde 10$.
Rua Chile, 5. Tel, 42*1401, esquina São
JosC. (T 8311) 81

NÀO ATIRE FORA
ESTE JORNAL

l<Hi:WM>$000 GRA TIS
(GRAUS DE FACTO, PORQUE NAO LHE CUSTARA' UM REAL)

Concurso "LOÇÃO BELÉM" promovido pela 
"A NOITE"

•*A NOITI!". dc necordo con* na .NniwmiAM nSUNIUAS CHSSAR OANtlM LTDA.. offe-
recerú uu -luMIr» inrlncn, 1.11.11 premiu» liilflrniiieiitii itrntl». „_„•„,,. iur,iaesi "Cor.

A nnlillolilnilo ilcNle oonouran «cri*, 'tltu, alnmlInnenmcn e, __*>"„ "f*u''{ÍÃ?»fio 
dá Noti"rclo du -miihfl". ''Correio dn Noite", "Ulnrl.i dn Noite", «DlMlO O^^-V- «-Diário de Ifotl-

cln»", "O r.lobo", "O Jornnl", "Jornnl do Ilrn.ll", "O nndlcnl", «*Vnn_unrdn e A Nota .

Pnra tomnr pnrl. ne.te Concurso tin.tnri*. almple.mente. a P"*^'* ''« '" .*?.JXdM "íí"
rente, nPr-»ci.tnr um exemplar de A NOIT13 ou de qunluuer un don Jornne*. acima i Iludo» pn-
" "Ti»" 

(S. r»e.,,c,nr7oe.fl.°d«r«o direito d troe. por um «.«pon nuinermle ,«. coneorrerA
aoa prêmio» nbnlxo i

1» Prêmio — IlAIJIO MIDWB 8T DB 18 VÁLVULAS .... . . . . . . • • ¦ • • ?!2?SKSJ
SI» - VM nEFI-IBEIlADO-l FAIltnANKS-MOI*SE, DE 5.B PltS LV». . . « *»?*?™

3» — UM nEFIUGEllAT-OI* KAlRBANKH-MOnSE. DB B,5 PÈS CJ. B . . ««J^OOO
4" - UM nEFIUGEHADOR PAinilANKS-MOIlSE, DH B,B PÉS CUB. . . »*«^J9
B" •' — UM RADIO MIDWBST DE 11 VÁLVULAS •••„••_.••*• •?.*•• _\ ÍSSSjSX
fl. — UM nADIO PAIRBANKS-MORSE tMM8 — IO JAJ-VJJLA; • • ¦* • * £_2SxS

— UM RADIO PAIRIIANKS-MORSE 8140 — 8 VÁLVULAS _,__«__
s- " - um radio •• " Ttm — l 

S 
íooíoooO" UM RADIO 7148 » 5,40oSSS>?

IO' UM RADIO T14« " _______
IJ. UM RADIO 711TA ** - rmÍÓoO12- UM RADIO 7U7A •* ...... S B|?J™9
13' UM IIAÜIO 7117A *• . . a . • * "soSoon
14" UM RADIO 7117A ...... - JgwOOO15» UM RADIO 7117A "___í_2
10- UM RADIO BI.T2 ** ÍSmon
17- U5I RADIO B8TÜ *' .,_^___S?
IS» UM RADIO BBHIN » í _____II)- UM RADIO BBION *• }_____
20" UM RADIO ** B7TO ** ...... 1 *™W™
SI" UM RADIO BRT2 ** ?,_______
22' UM RADIO BHT2 " J __.!__.3.T UM RADIO BUTa - I Í2__S2
_»' •• UM RADIO *'.nT2 ** ______
2.V UM RADIO BATI •* _______
2(1' UM RADIO *¦ BATI » ______
27» UM RADIO ** BATI ...... J '_\______\
28' UM RADIO BATI ** ...... i'*_J3x!_
20» UM RADIO BATI _ _Í_S__
30» >• UM RADIO BATI ...... ''-OWOOO
31» UM RADIO 401B *' ...... 5SSSJK
32» UM R.-DIO »* 4018 ...... _____
33' UM RADIO 401B ** f°^___
34» UM RADIO *¦ *» 4015 . •,;¦•¦ 8W14JO0O

1.000 VIDROS DB LOCAO BELÉM PARA OS COUPONS CUJOS S
ÚLTIMOS ALGARISMOS FOREM EGUAES AOS 8 ÚLTIMOS _¦_•_

ALGARISMOS DO 1." PRÊMIO, A 1_»300  MiS00«O00

Rs. lOOiOOOfOOO

Este Concurso é promovido pela A NOITE, eoneeaalOBarla da carta patente 14B, • ter* a
presença de um fiscal do Governo.

Nlio haverá espera (Blchn) nem formnlldadea para aa trocas.
O Concurso terá a durucSo de OO dlu».
<_ ínliiucr pessoa poderá trocar quantos cartSes desejar.
O» prêmios JA se acham cm exposIcKo, no enilereço abaixo, ande também «erâ a locai

para as troon».

I««- nprFU A MAIOR DESCOBERTA DO SÉCULO XX CON-
LOÇaO ãSmUMjÃUJjM TRA CALVIOE. CASPAE QUEDA DO CABELLO

INDUSTRIAS REUNIDAS CÉSAR GANEM LTDA.
RUA BUENOS AIRES N. 104

GUARDE ESTE JORNAL PARA TROCA.
•MIO

Moveis novos e azados

COMPRAM-SE 
moveis, pia-

nos, crystaes, etc., ou mo-
biliario completo de casas on
escriptorio. Casa André. Tele-
phone 43-6332. (T 691) 83

COMPRAMOS: 
morei» de escrlptorlo,

machinas d£ escrever, cofres, urebt*
vos de aco, etc, á roa. Teopnllo Otto-
nl, 118-A. Tel. 43-4648.

(T 8201) 88

VENDEM-SE 
cofre», archhoa de aco,

moreis de escrlptorlo e machinas de
escrever por preco de liquidação, â rua
do» Ourivei, 110. (T 8201) 88

COMPRAMOS 
morei», cryatae», tapete»

machinas de costura e tudo que re-
preaente valor. T,'26-3128. Faga-ae bem.

(T 21S2) 83

VENDE-SE 
aala de jantar, dormitório,

cadeiras ds balanço, radio, geladel*
ra, tudo por pre. d» occaalão. Rua San-
to Amaro, 14. apt.° 81. somente até ás
11 hora». (T 1743) 83

DORMITÓRIOS 
— 4305000

salas de jantar, 500S00O,
fabricação garantida em im-
buya e peroba; á rua Frei Ca-
neca n.° 9. (T 03287) 83

MOBÍLIA
De sala de jantar, recera-adquirida,

typo colonial, por 3:000*000 e mobília
de quarto 1:500(000, Vêr e tratar á
rua Copacabana, 1.039. Tel. 27*3868.

(T 3331) 83
*>>*-r*<-i>)»-**<Ai-*)at**i»-*^--->>>**i-^

Pensões e hotéis
PENSÃO. 

— Tende-se uma A rua Pay
sandú com 15 quartos, todos oc-

cupndos, casa em centro de Jardim, gran-
do quintal. Informações á rua do Ouvi*
dor, 0D-A, 8°, tala» 31 e 32 com Nunilo,

(T 1701) 85
)Í^&*^&*^^^W1^*Ím'\*^*m*m\r***VW*'

Professores
INGLEZ 

desejando adquirir rapldnmen-
te, durante as ferias, procura dlstln-

ttsslma companheira, que tenha o mesmo
objectlvo, qual pode aer realizado ex-
cluslvamentc, do que jâ sou persuadida.
pelo Irradiante "BRIGHT'S SYSTEM".
Peco telephonar a MI»» Arllnda A. M.
estudante da Faculdade de Medicina —
28-8308, daa 18 âB 21. (14843) 87

PROFESSORA 
Ingleza, acceita alumnos

em eua eaaa. Av. Paulo Frontin, 230
nport. 10. Telephone 22-1738.

(T 2180) 87

INGLEZ 
rapidamente só pelo radical e

lrradlnnte, methodo "BltlGnrs
SYSTEM" que é unlco Incómparavel,
Intuitivo e notável pelos seus exereitn-
mentos formidáveis em problemas typi*
co» e phllosophlco» que habilitam Imme*
diatamente a falar livremente nesse Idlo-
ma. Tel. 42*4224. (T 3342) 87

ALLEMÃO 
— Professora allema nntn,

ensina seu idioma por preço razoa-
vel. Tel. 27-3283, Tcnanclo Flores, 130;
Leblon. (T 1717) 87

O COLLEGIO BAPTISTA
(FUNDADO SH 1808)

Foi classificado em 1088 "excellente". Em 1039 AOOBITA
TRANSFERENCIAS pura todas aa •eccOes do Corso Comple-
mentar diurno e noctnrno, para todas a» aêrles do curso Gy-
mnaslal e do Cano Propedêutico, SEN COBRAR JÓIAS.

Inocrtpç&es abertas, para oa exame» de Admissão aoa enr-
so» Commercial e Grmnaalal da 1 a 1B de fererelro.

Rna José Hy*. no, 410 — TeL 48-S600 — Expediente daa
8 áa 18 hora»

Collegio Baptlsta. — Ponto final de feonde A«alar.Fabrlca

FUJA DO CALOR
Vá á SUISSA BRASILEIRA

HOSPlTOAlíDO-SB NO MODERNO

HOTEL SUMMERVILLE
Máximo conforto — Apartamentos com Banho —

Caslno — Sport Hypplca — Grande Piscina — Vida
campestre.

Informações e Prospectos: Prof. Miguel Pereira —
Tel. 16. Rio — Exprlnter. Tel. 23-5656 — Rio — Tele-
phone 25-0172. (T 01728)

Dr. Benzae,«, rk 8i__-t_ Paris.

BAUMI.BEH6UÈ
RHEUMAT/SMO-GOTA

NEVRALG/AS,
Venda em todas as Pharmacias

Professores
MOQA 

educada lecclona a creança»,
nas ferias, preparando para qualquer

anno prlmnrlo ou _-mnnslnl. Tol. 27-5838.
(T 1732) 87sENITORITA ensina a dan.nr com rapl*

de: e dá aula» de treno. Tel. 48*0428,
(T 4048) 87

DANSAS
Modificação de dansas modernas de sa-

lão para fnmllla». LAMBETH WALK,
SWING 1'iME, TANGOS, FOS-TROTS,
etc. Aula» Indlvlduaea, diariamente. —
Frala de Bota _,-o, 412. Tel, 26-0850.

(T 3287) 87

DAD OftÇmônsaes, Inglez, Fort,
TUR OU*, fcrith. e Dactylog., em
classes especializadas: 7 Set".
107, Escola Tirania.

(T 03210) 87

17RANCEZ 
— Mmo. Anotlnette-Marle,

? aperfeiçoamento dlccSo, Hterntura;
rua Urbano Santo», 61. Drca. T. 26*4208

(T 8315) 87
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Vendas diversas
FOGXO 

A GAZ com quatro bocas em
perfeito eatado. Vende-se 4 rua Silo

Francisco Xavier, 451. (T 8318) 80

(xx-O

SELLOS
PARA COI/LECCfiES .

V. S.* deseía
BBASIL-CORREIO ^6X" Sto"

ck, lota ou
Collecc&o? Pro-

oure H. BUR-
LE MARX,
Banco das
Cancellas, 11
— 1.» andar.
(Entre Ouvi-
dor erua do
Rosário). Te-

lephone:
23-4112, Rio.

Getullo Vargas
10 - 11 - 1937

1
(18974)

Piano novo 1/4 cauda
Vende-se pela terça parte do valor

peça para pessoa de fino gosto- motivo
de embarque do aeu proprietário. Ur-
Siente. Rua Uruguayana, 39, sob.

(T 2084).

URIMS TURVAS OU FÉTIDAS
NAO HA SAUDE SE OS RINS NÃO ESTIVEREM SÀOS — DORES RE^
NAIS E CÁLCULOS — CISTITES — BLENORRAGIA—REUMATISMO

CLAREIA AS URINAS — ACALMA A IRRITAÇÃO DAS VfÀS URINA
RIAS — ELÍMINADÒR E DISSOLVENTE DO ÁCIDO URICO

ADOTADO NOS HOSPITAIS
(1S864).

31) FOLHETIM DO "CO RREIO DA MANHÃ"

0$ Mysterios do Povo
 POR .

EUGÊNIO SUE
IDIga, senhor.
Que pensa de mim..., vendo

Que sirvo a Republica ?
Uma tal pet-gunta, senhor,

pede uma resposta franca.
Espero .ue assim sueceda,

senhor.
Pois bem! o senhor não

acredita na Republica; pensa ser-
vir-se ultimamente, para o futuro
do- seu partido, da autoridade que
lhe confia, bem como a tantos
outros realistas, um poder per-
juro... Espera, finalmente, em
oceasião opportuna, fazer favore-
cer a vinda de seu amo e senhor,
como julgo que assim denomina
esse rapaz, o derradeiro dos Cape*
tos e dos reis francos por direito
do conquista... O governo do se-
nhor Bonaparte dá-lhe armas con-

tra a Republica...; o senhor ac-
ceita-as, é guerra leal ao seu pon-
to do vista.

E ao seu também ?
Ao meu ?...
Sim...

Eu nunca faria isso, senhor...
Aborreço a monarchia pelos hor-
rlvels males com que, durante se-
culos, opprimlu o meu paiz, onde
se estabeleceu como conquistado-
ra, pela violência, roubo o assas-
slnio I Sim..., odeio-a! comba-
U-a com todas as minhas forças...;
mas jamais a teria servido...
com Intenção de prejudicai-a...
Nunca usaria nem da libre delia
nem nas das suas cores..

Eu não uso a libre da Repu-
blica, senhor I disse vivamente o
senhor de Plouefnel; visto apenas

o uniforme do exercito francez!.,.
— Vamos, senhor, replicou o

fanqueiro sorrindo, confesse sem
reproche que, para um soldado ê
talvez um pouco... um pouco...
sacerdotal... o que o senhor aca-
ba de dizer... Mas passemos ade-
ante...; cada qual serve a sua
causa do modo que quer. B, repa-
re, ambos nfis estamos aqui..., o
senhoi* revestido das Insignias do
poder e da foi-ça; eu, pobre diabo,
arrastando a corrente do forçado,
nem mais nem menos como nns-
sos avós, que traziam, ha mil e
quinhentos annos, a collelra de
Cerro do escravo; o seu partido é
poderosíssimo e considerável; tem
o voto e teria, em caso de neces-
sidade, o apoio das armas estran-
geh-as; tem a riqueza e o clero;
demais a mais, os tímidos, os sa-
ciados e os ambiciosos de todos
os governos alliaram-se com os
senhores pelo receio que lhes cau-
sa a soberania popular; dizem em
alta voz que preferem á democra-
cia a realeza de direito divino e
absoluto da época antes de 1789,
apoiada, se assim for necessário,
por um exercito..., por um exer-
cito cossaco e permanente... Pola
bem! eu e os do meu partido, es-
tamos cheios do fé na duração da
Republica e nas próximas e cxcel-

lentes conseqüências do suffragio
universal, que não se desviará do
seu caminho duas vezes consecu-
tivamente; e pôde acreditar-me
que o senhor nunca attingirá o
alvo que pretende chegar, a sa-
ber: a restauração desse rapaz de
direito divino e conquistador...
Ri-se... Descancei quem viver
verá, e, como espero, o senhor ha
de viver muito tempo, muitíssimo
tempo...; verá..., verá...

A entrada do Inspector do arse-
nal poz fim á conversação do ge-
neral e do fanqueiro, o qual obte-
vo facilmente, pela Intervenção do
sou protector, a permissão de le-
var comsigo a braga,

Na noite desse mesmo dia, o
senhor Lebrenn seguia pela estra-
da de Pariz .

XII

O que fora feito da' familia do se.
nhor Lebrenn emquanto elle es-
tivera na palé. — De uma car-
ta que a dita familia recebeu.

No dia dez de setembro de 1S40,
dois dias depois que o general de
riouernel fOra levar o perdão ao
senhor Lebrenn, a familia do fan-
queiro achava-se reunida no mo-

desto salão do pavimento supe-
rior.

Tinham fechado a loja havia
perto de uma hora; o canâielrò
collocado em cima de uma grande
mesa redonda, allumiava as dl-
versas pessoas que a rodeavam.

A senhora Lebrenn tratava da
escripturação commercial da ca-
sa; a filha vestia de luto, e em-
balava nos joelhos uma creança
adormecida, emquanto Jorge Du-
chêne, vestido também de luto co-
mo a esposa (o avO tinha morrido
havia alguns mezes), desenhava
numa folha de papel os ornatos
para uma obra de madeira; por-
que depois do seu casamento, e
segundo o desejo do senhor Le-
brenn, Jorge tinha estabelecido
sobre as bases da associação, uma
vasta offlclna de marceneiro uo
réz do chão, num dos prédios con-
tiguos á casa do sogro.

Sacrovir Lebrenn lia um trata-
do de mecânica applicado ao teci-
do de pannos de Unho, e de vez
cm quando annotava o livro.

Joanninha franlava guardana-
pos, emquanto Glldaz, junto de
um buffet carregado de roupa
branca, dobrava e marcava com
o algarismo da venda, diversos
objectos destinados â loja.

A physlonomla da senhora Le-

brenn mostrava estar pensatlva e
trlstonha: tal teria sido sem du-
vida a expressão das feições de
sua filha, agora com todo o bri-
lho da formosura, se naquelle mo-
mento não houvesse correspondi-
do ao riso do filhinho.

Jorge, um instante distraído do
trabalho com aquelle riso infan-
til, contemplava o grupo mater-
nal com uma alegria Inexplicável.

Sentia-se vagamente que um
pezar, por assim dizer de todos os
momentos, pesava sobre uma fa-
milia tão ternamente unida; ê
que effectivamente não se passa-
va uma hora sem que esta não
deixasse de recordar com amargu-
ra, que lhe faltava o chefe tão
amado e tão venerado delia...

Diremos em algumas palavras
como o filho e o genro do senhor
Lebrenn, não tinham seguido o
seu exemplo depois da Insurrei-
ção do mez de Junho de 1848, o
consegulntemente partilhado a
sua sorte.

No principio daquelle mez, a
senhora Lebrenn dirigindo-se á
Bretanha, com o fim de fazer ali
diversas compras de panno de li-
nho, e de visitar algumas pessoas
da sua familia, partira acompa-
nhada da filha e do genro, via-
gem de recreio para os dois noi-

vos. Sacrovir Lebrenn tinha Ido
a Lilla para interesse do commer-
cio do pae. Devia voltar a Paris
antes da partida da mãe; mas de-
morado na província por alguns
negócios, soube, quando chegou a
Paris, da prisão do senhor Le-
brenn, então encarcerado na tor-
re Van-wro como insurgente.

Ao saber desta funesta noticia,
a senhora Lebrenn, sua filha e
Jorge, tinham regressado da Bre-
tanha a toda a pressa.

Precisará dizer-se que o senhor
Lebrenn recebeu na sua prisão
todas as consolaçSes que a ternu-
ra o a affeição da sua familia po-
diam ofefrecer-lhe ?

Logo que foi pronunciada a sua
sentença, a mulher e os filhos
quizeram seguil-o e ir estabelecer-
se na mesma cidade que elle, e
vel-o amludadas vezes; mas o se-
nhor Lebrenn oppoz-se a esta re-
solução por muitos motivos de
conveniência e de interesse de fa-
milia; dahi, finalmente, o seu ar-
gumento contra uma mudança
considerável e incommoda, fOra...
(desta vez o seu excellente dis-
cernimento habitual falllu) fora a
esperança de uma amnistia geral
mais ou menos próxima. Fez par-
tilhar esta convicção á sua fami-
Ha, de modo que tanto elle como

os seus viram decorrer dias, se-
manas e mezes numa espera bal.
dada, e sempre renascente.

Todos os dias o preso recebia
uma extensa carta collectlva da
mulher e dos filhos; também elle
lho respondia todos os dias, e a
estas quotidianas effusSes do co-
ração, bem como ao animo e â se-
renidade do seu caracter tão fir-
memente temperado, devia o se-
nhor Lebrenn ter supportado sem
fraqueza, a terrível experiência
de que acabava de ver finalmente
o termo

9
A familia do fanqueiro estava

silenciosamente reunida em redor
da mesa redonda. A senhora Le-
brenn deixou um momento de es-
crever, e encostou a cabeça â
mão, emquanto que com a outra
sustinha a penna, e parára im-
movei.

Jorge Duchêne apercebendo-se
da preoccupaçao de sua sogra, fez
um signal a Velleda. Ambos olha-
ram silenciosamente para a se-
nhora Lebrenn. A filha, no fim
de alguns instantes, disse-lhe com
ternura:

— Minha mãe, vossemecê pare-

ce estar desassocegada e pensaü-
va ?

Ha treze mêzes, meus filhos,
respondeu a mulher do fanqueiro,
que é este o primeiro dia que não
recebemos carta de teu pae...

Se o senhor J^ebrenn estivesse,
doente, minha mãe, disse Jorge,
o não podesse escrever-lhe, teria
mandado aviso. E' provável, co-
mo dizíamos ha pouco, que a sua
carta se extraviasse.

Jorge fala com acerto, minha
mãe replicou Velleda; não se af-
flija sem motivo.

E dahi, quem sabe? aceres-
centou Sacrovir Lebrenn comamargura, os regulamentos da po-licia são tão singulares, tão des-
poticos, que talvez quizessem prl-var o pae do seu ultimo lenitivo...
As pessoas que nos governamodiam tanto os republicanos... Oh!t-ue triste época é esta em que vi-vemos...

Depois de ter sonhado umfuturo tao hello! disse Jorge sus-
pirando, vel-o agora tão assom-brado é quasi para desesperar!...
O senhor Lebrenn! preso! trata-do daquelle modo!... Ah! é ncaso d<? acreditar que o trlumphodos homens de bem... S6 pédaser providencial !

(.Continua.)
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Cor
u

reio Sportivo
TURF

A CORRIDA DE DEPOIS DE AMANHÃ
NO JOCKEY-CLUB

Para a corrida quo o Jueltey-
Club Brasileiro realizará, no pro-
Nltno domingo, vigoravam homem,
ou seguintes cotaçflOB:

Premio Rigoroso — 1,200 mu-
tros — 1OTU00Í000.

Ks. Cot.
1 J 1 São Luis .... 55 35

l 3 Malta ..... 63 80
! f 3 Vuml ...... 53 50

l 4 l.rayon 65 80
f 6 Duco 56 _0

-I t! TlngmiSHlba. . 53 115
l 7 Iblrá. ...... 53 60
r 8 Bifa 53 -10

-I 9 Diamantina ... 53 40
110 Represália ... 63 70

Premio Prateada — 1,800 m«>
tro» — -IlOOOSOüO.

Ka. Cot.
— 1 Salyrgan .... 48 40
— 2 Patrulha .... 62 30
— li Auditor . , . . -in 50
— 4 Sanguenol ... 52 60

6/5 Prateaada .... 53 35
. 8 Verônica .... 50 3Q

Premio Mery — 1.100 metros
6:000$000.

Kfl. Cot.
t — 1 Oitlcoró .... 65 35
3(2 Discreta .... 63 25

l 3 Marolm 65 50
.( 4 Fé 63 40
l 6 Rigoroso .... 66 40

4(6 Vei-az ..... 63 35
.1 7 Glorista . , -, . 56 40

Premio MarabO — 1.600 motros
*» 6:000J00O.

Ka. Cot.
Monte Alvo ... 65 25
Indayatuba ... 66 35
Repórter .... 56 30

Valdo 66 30
6 Pogyruâ .... 55 40

Premio Fada — 1.200 metros
4:000$000.

Ka. Cot.
1(1 Cadete ..... 66 25

l Grey Glrl ... 60 30
2(3 Klsber ..... 56 25

. Gatilho .... 66 30
f Polycarpo Sereno 56 40

8 . Baquaronm ... 60 50
,1 Belartea .... 52 60
f Roalleglo . ... 66 40

4.9 Lamina 64 40
l Myrna ..... 54 40

Premio Desafio — 2.200 metros
-*• Premio: tim objecto d» arte.

Ks. Cot
MaroD» ..... 61 —
Aa de Ouro» . . 64 —

Premto Ontco — 1.600 metros*-. 4:000$000.
Ks. Cot.

— 1 Cambuqulra . . 63 25
— 2 Galopador ... 63 25
— 8 Quarahim ... 55 20
— 4 Catú 66 40

5(6 Divertido. ... 65 50
.( 8 Lutando .... 61 35

Premio Patrulh» — 1.Í00 me-
troa— 4:000$000.

Ks. Cot
1 í 1 Braeatéa . « sr 64 80

>. 2 Mlrorfl .',,,, 61 80
3(2 Susan ..... 51 40

1 4 Núncio 48 35
f 6 Onyx ...... 61 35

M I Qui-ta-tâ .... 50 30
.1 7 Lido ..,,,, 60 25
f 8 Carreteiro ... 43 30

1.9 Soissons „, ... 60 40
110 Nerone ..... 48 40

Premio Caclul» — 1.800 metros—,4:000$000.
Ks. Cot,

— 1 Onico ..... 58 30
't. 2 Ijuhy ..... 54 35
t- 3 Bill 61 40
— 4 Bornabé . . * , 48 60

5(5 Urussanga ... 68 50
l 6 Passaporte .... 58 40

*
SIGNAES DE PROGRESSO

DO TURF DE BELLO
HORIZONTE

Organizado um projecto Ue
inscripções clássicas

A directorla do Derby-Club de
Bello Horizonte, em reunião rea-
lUada no dta 2 do corrente, ap-
provou o seguinte projecto de
prova» clássica» e gnuidos pre-
mios, para a temporada officlal
de 1939, elaborado pela commls-
s&o do corridas:

Em abril — Clássico Serviço da
Remonta e Veterinária do Exer-
cite — Para animaes naclonaes,
na distancia de 1.600 metro» —
i.-ooojooo ao vencedor • 80O$000

aò segundo collocado. Pesos es-
peclaes.

Em maio — Grande premio Ma-
jor Ernesto Bornelles — Animaes
do qualquer paiz, na distancia de
1.80.0 metros — 4:000$000 ao ven-
cedor e 800$000 ao segundo coi-
locado — Handlcap.

Em junho — Grande premio Dr.
Israel Pinheiro — Animaes ven-
cedores das eliminatórias officlaes,
lia distancia de 1.200 metros —
2:000$00O ao vencedor e 400$000
ao segundo collocado! Pesos es-
peciaes.

Em junho — Grande premio
Dr. Benedicto Valladares (sweep-
stake) — Para animaes de qual-
quer paiz e na distancia de 1.800
metros. Posob eapeclaes. 10:000$
ao vencedor, 2:000$OOO ao segun-
do collocado o 1;000$000 ao ter-
ceiro collocado.

Em Julho — Clássico Jockey-
Club de São Paulo — Para ani-
mães de qualquer paiz, e na dls-
tancla de 2.256 metros. Pesos es-
peclaes. 5:000$000 ao vencedor e
1:000$000 ao 2° collocado.

Era agosto — Clássico Jockey-
Club Brasileiro — Na distancia de
1.600 metros. — Animaes nacio-
naes. Pesos da tatjella, por edade.
5:0001000 ao vencedor e 1:000$000
ao segundo collocado.

Em setembro — Grande premio
Derby-Club — Para animaes de
qualquer paus e na distancia de
2.556 metros — Handlcap —
5:000$000 ao vencedor e 1:000$000
ao segundo collocado.

Em outubro — Clássico Prefei-
tura Municipal — Para animaes
naclonaes, e na distancia de 1.600
metros. Pesos especlaes. 5:000$
ao vencedor e 1:000$000 ao so-
gundo collocado.

Efn novembro — Grande pre-
mio Dr. Getulio Vargas — Para
animaes do qualquer paiz e na
distancia de 2.256 metros — Pe-
sos especiaes. 10:0002000 ao ven-
cedor, 2:000$000 ao 2o collocado.
o l:000$00t) ao 3o collocado.

PROVAS ELIMINATÓRIAS PA-
RA MESTIÇOS E INCENTIVO
AOS CRIADORES MINEIROS

Contribuindo para a melhoria da
raça oqulna em Minas Geraes,
o Derby-Club fará realizar a par-
tlr do mez de março, 15 provas
destinadas a animaes mestiços de
2 e 3 annos e de, no mínimo,
melo sangue, ingiez ou anglo-
árabe, cabendo ao vencedor SOOS
c 400ÍO0O ao criador do animal
vlctorioso. Essas provas serão
corridas em SOO, 900 e 1.056 me-
tros e terão caracter cllmlnato-
rio.

Todas essas provas, que lerS>
por patrono u nauie du saudoso

mineiro dr. Joflo Pinheiro, em
cuja gesl&a previdência! foram
Imporlndos os primeiro» reprodu-
ctores de sangue para Minas e a
quem ue presta uma homenagem
multo Justa, receberdo, alím dls-
so, denominações do» diversos
posto* do monta o fazendas de
orlução do EBtado.

Sorfio desde agora, recebidas na
aeorotarla do Derby-Club do Bello
Horizonte, (1 rua Rio de Janeiro,
n. 383, sobrado (Edifício l<"erret-
ti) as Inscrlpç.es para aa provas
clássicas o grandes prêmios, en-
cerrando-ne as mesmas um mez
antes, o as respectivas confirma-
çCes, qulnzo dius ante» da reall-
znçáo de cada prova.

A inscripção cuntará 8 % sobre
valor do premio a ser dispu*

tado, sondo o pagamonto feito,
% no acto da mesma, e 2 %

no acto dn confirmação.
Para os animaes vencedores

dos clássicos c grandes premiou
vigorará a seguinte tabeliã de
sobrecarga por victoria nus pro-
vas do anuo: se vlctorioso de 47
a 60 -Itlk/H, cinco kllos; de 51 a
53 kllos, -quatro klloa; de 54 a
66 kllos, Ires kilos; de 67 kllos
em deante, dois' kllos.

Os animaes estreantes concor-
rentes âs grandes provas, levarão
mais tres kllos em relação aos
que Já correram no Prado Ml-
nelro, soja em peso . de tabeliã,
handlcap ou pesos especlaes.

DIVERSAS INFORMAÇÕES
Pensionista de José Salfate

destinados ao turf do Panamá
Josí - Salfate, que ao regressar

ao turf chileno passou a cuidar
de animaes de sua propriedade e
de alguns amigos, vae enviar para
o Panamá os seus pensionistas
Blanca Nleve, Qulnteno e Mal-
ven, acompanhados do entraineur
Hector Anguita. O sen ultimo
Buccesso foi conseguido em 18 d*
dezembro do anno passado, no
Club Hlpplco; com Malven, que
ganhou uma prova de 1.200 me-
tros em 73 segundos. O filho de
Omer Emerth e Qulntrala, mon-
tado por J. Santander, derrotou
Cute Eyes, Caballero Errante,
Sarraut, Isquerda e Colo-Colo.

O entraineur Gonçalino Feijó
ameaçado de perder um

pensionista

Appareceu hontem atacado de
totano o cavalio Canto Real, ha-r
vpndo »ldo chamado pj_ra examt-
nar e medicar o filho de Ronden
o dr. Octavio Dupont, veterina-
rio offiolal do Jockey-Club Bra*
sileiro. o dr. Octavio Dupont, de-
poi» de examinar detidamente o
pensionista do entralneur Gonça-
Uno Feljô, julgou-o em multo
graves condiçfles, havendo puu-
cas probabilidades de poder sobre-
viver.

Embarque de animaes parn o
turf paulista

Foram embarcados hontem, pa-
ra a capital paulista, os animaes
Anervo, Gran Fino, Ventarola e
Muzamblnho, Este filho de Em-
baixador e Pororoca, vae cumprir
a sua Inscripção ne premio Chro-
nistas do Turf, principal provada corrida de depois de amanhã,
no hippodromo da .Mofica.

A actuação de Oswald Ullòa no
turf chileno

O jóekey Oswaldo Ullôa, cujos
serviços continuam sendo preten-
dido» pela Coudelaria Paula Ma-
chado, para a temporada do cor-
"•nte anno, terminou destacado
dos demais collegas na estatística
do turf chileno, oom 93 vlotorias,
seguindo-se P. Flores com 76, A.
Gutlerrez com 65, F. Irigoyen
com 45, Juan de Dio» Molina com
45 (o mesmo qne actuou aqui em
São Paulo sem suecesso), J, F.
Marchai! t com 45, E, Castllio com
43, M. Quesada com 39, R. Za-
mudid com 39 e M. Ocampo
com 37,

Afastada do entrainement
uma pensionista de G. Reis
Encontra-se arredada do entrai-

nement a potranca Resalva, de
propriedade dos srs. Santos ft
Oswaldo e pensionista do entrai-
neur Gabriel Reis. Nos joelhos da
filha de Silver Image e Marllla,
foram applicadaB hontem pontas
de fogo pelo veterinário do Exer-
oito, sr. Hilbernon da Silva.

REMO
PARA O CAMPEONATO

BRASILEIRO
Hoje, á tarde, reune-so pela

primeira vez o novo Conselho
Technico da Liga de Remo, que
após a sua Installação, tratará,
do preparo da representação ca-
rioca que vae intervir no Cam-
peonato Brasileiro de Remo,
marcado para. marco, nesta ca-
pitai. Nesse ponto, a Liga ja
havia tomado ás providencias
Iniciaes para o trenó das guar-
nicSes, escalando os clubs que
as devem fornecer, entretanto
sflmento Rapunano e as turmas
rubro-negras estão ensaiando,
tendo os demais clubs interrom-
pldo as suas actividades.

NATAÇÃO
ULTIMO DIA DAS ELIMINA-

TORIAS
Amanhã — os infantis

Na piscina dos tricolores effe-
ctuam-se hoje, as 9 horas da
noite, as ultimas eliminatória»
para o concurso patrocinado pe-
lo G. R. Gragoatá.

As provas de hoje, serão ape-
na» as da 3* parte do referido
certamen náutico, e destinado
aos homens.

— Amanhã, ã tarde, os gurys
inscriptos para o concurso do
dia 22, terão que sujeitar-se ãs
provas de classificação, que te-
rão inicio ás 3 horaí da tarde,
na piscina dos tricolores.

PARA UMA NOVA BENTATI-
VA DE MARIA LENK

O Guanabara 'solicitou 
& Liga

de Natação o necessário contro-
le technico para a tentativa do
record mundial dos 200 metros
femininos do peito, que Maria
Lenk, a consagrada campeã sul-
americana, vae disputar ama-
nhã, ás 3 horas da tarde, na
piscina do Guanabara.

A entidade carieca escalou
esta dlrecção: — partida — Ro-
berto P..I.uz; Juizes chegada e
chronometrlstas: Max Repsold,
Theo Vaz o José Albano.

PARA MELHORAR UM RE-
CORD DE CLASSE

O Tijuca fiz idêntico pedido a
L. N. li. I. quanto á prova que
vae submott.r-se a sua nadado-
ra Regina Fonseca e Silva., om
200 meti-üs livres; amanhã, na
piscina dn ••'.iihiln-.nsc, âs
ras da tarda

VARIAS SPORTIVAS
VM PERDOADO D OVTRO NAO

O presidente d« Liga de Foot-
bnl| Indítoriu o podido do releva-
ção de multa do bandilt-lnlia An-
tonlo Soares Ferreira o deferiu
Idêntico pedido do llnesman Eu-
olydes Trlstão, tambem niultado
em 100)000.

O .811. LUIZ ARANHA B-QVIU
PARA A BAHIA

Em avião dc carreira, seguiu
hoje pela manhã, para a Bahia, o
nr. Luiz Aranha, presidente daConfedoraçáo Brasileira de Da»-
portos.

ve pabbaq_m, as nadado-
ras yankees

A bordo do transatlântico "Bra.
sll" passaram hontem por este
porto, com destino ao Prata, as
nadadoras campeãs da America,
do Norte, acompanhada» do cam-
peão olympico' Peter Flck. Essa»
nadadora» s&o Katherlna Thom-
pson e Jane Lanphelmer, acompa-
nhando-as a "manager" Leonard,
que aa segue a Buenos Aires, on-
de participarão de competi..es
patrocinada» pelo Hindu' Club.

ARY BARROSO DE1XAJIA' A
F. B, F.

Por ter tomado posse do cargo
de dlrector geral de sports do São
Chrlstovão A. C, o sr. Ary Bar-
roso deixará o cargo que oecupa,
de membro do Conselho da Fo-
deração Brasileira de Football,
que 6 Incompatível com qualquer
funeção em clubs ou entidades,

PARA INAUGURAR O
STADW1Í DS PAOAEMBV

Ainda demoram uns 6 ou 8 me-
zes, para a conclusão das obras
do Stadium Municipal de S Pau-
lo, e Já se cogita de commemorar
tal facto com uma significativa
competição sportlva,

Assim, O» paulista» já deram os
primeiros passos para termos aqui
os craks italianos, campeões mun-
diaes de football, além de uma
fortíssima > equipe de athletas e
nadadores americanos e japone-
zes.

CONVOCADO O CONSELHO
SUPERIOR

Afim de resolver sobre a pro-
posta do Departamento technico,
reype-se na próxima quinta-feira
o Conselho Superior da Liga de
Football do Rio de Janeiro.

O SAWGUEt
E> A VEDA !

*¦ nnrtnrleiilu a»0» ¦ (uliglt devem uu ¦ANOVE1NOL, v*_sreeuperar mi« perdido.PIIAOOS I SANOU 13 I lANCiUIO I IIISIUIU |roMir.QU.SM-SB OOM O MAIS IJNKIlfílCO TÔNICO.

SANGUENOL
HVB CONTON ( tOMOMIONTOS TÔNICO».

ARSDNIATO, OAI.CIQ, VANADATO,
rilOfPHORO, Me.

Os pallidos, Depauperados,
Esgotados, Anêmicos,
Mães que criam, Magros,

Creanças rachltlcas,
RECEBERÃO A TONIFICAÇAO
GERAL DO ORGANISMO COM O

SANGUENOL

_M >Ji9_BBW.

IX ' JÊd ^m*f___w _____
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FOOTBALL
FAUSTO E O FLAMENGO

Como fdra noticiado qu» o Fia-
mengo deixara ao abandono o seu
center-half Fausto, -qu e»e acha
gravemente enfermo, procuramos
ouvir o presidente do club rubro-
negro, a respeito.

— Não são verdadeiras taes ai-
flrmaçSes. Fausto desde o prlr
metro momento cie sua doença,
tem tido o conforto de- nosso au-;
zillo, quer sclentifico como finan-
oelrò.

Desde que se declarou a gravl-
dade do «eu estado, o mesmo tem
sido visitado diariamente por um
medico do club, e um dos dlre-
otores do club andou horas per-
correndo aa casa» "de saúda desta
capital, afim de o internar. Ne-
nhuma o qul» accéltar por dlnhoi-
ro algum, por se tratar de mole»-
tia infecciosa..Em vista disso, ti-
vemos que deixol-o no Hospital
em qué se encontra, tudo fazen-
do junto & dlrecção do mesmo pa-
ra melhorar a sua triste situação,
e quem conhece o Flamengo eabe
bem como tratamos os nossos Jo-
gadores, mesmo após terem nos
deixado, como aconteosu oom o
nosso ox-raedlo direito Arthur.*

WALDEMAR DISPOSTO A
VOLTAR A' ARGENTINA

Buenos Aires, 12 (Havas) — O
Jogador argentino Cosso, actual-
mente no Rio de Janeiro, telegra-
phou ao» dirigente» do Club San
Lorenzo de Almagro, communi-
cando que o Jogador brasileiro
Waldemar estaria disposto a ac-
oeitar o contrat oque lhe fo! pro-
posto e a embarcar para Buenos
Aires.

CONQUISTOU A TAÇA
DE FRANÇA

Paris, 12 (Havas) — Foi o «e-
gulnte o resultado final da Taça
de Franca — O F. O. de Meta
bateu o F. C. Sochaux por 2x0.
O F. C. Sochaux foi o detentor
da Taça de França em 1938. Os
adversário» empataram por lxl
no ultimo domingo,

O BOCA JUNIORS NAO VEN-
DERA'OS PASSES

Buenos Aires, 12 (U. P.) — O
Boca Junlors responderá 6, pro-
posta do Vasco, da Gama, do Rio
de Janeiro, declarando que não
pretende vender os passes de Er-
nesto Lazattl e Victor Valussl,
players que ora Integram o team
da Argntlna, na capital brasllel-
ra.

TENNIS
TENNISTAS DO S. CHRIS-

TOVAO A. C. QUE PARTICI-
PARAM DOS CAMPEONATOS

DA F. T. R. J.

Nos campeonatos promovidos
pela Federação de Tennis do Rio
de Janeiro, na temporada de 1938,
figuram nas representaçSes do
São Chrlstovão A. Club, o» se-
gulntes tenntstas:

DIVISÃO INTERMEDIÁRIA

Ernani Schloback 12 jogos
Jos. A. Martins ...... 12 "
Walter T. Casqueiro ..13 "
Newton Motta 11 *
Odilon Almeida 11 "
Mario Leão Castro ... jogo
Oswaldo Azevedo "

SEGUNDA DIVISÃO

Maria Leão Castro .
Ricardo N. Ribeiro .
Abílio M. Silva ......
Adelio Martins 
Oswaldo Azevedo
Ernani M. Rezende

jogos
"
"
»
"
"

José Khair  4 "
t) <i> >

Debates sebre a acquisição
da Ferro Carril Transandino
Buenos Aires, 11 (Havas) —

ConUnuou em discussão no Sena-
do o projecto de acquisição do
Ferro Carril Transandino, sobre o
qual falaram os srs. Sanchez So-
rondo, Palácios e.Eguiguren.

O ministro das obras, tomando
por ultimo a palavra, rebateu va-
rios argumentos do sr. Eguiren,
declarando que os debates trava-
dos na Câmara dos Deputados de-
monstraram que todos os sectores
da opinião eram accordes em res-
tabelecer o trafego ferroviário
com o Chile e em estreitar cada
vez mal sas relaçSes de Inaltera-

ho- vel amizade quo mantefa as duas
republicas irmãs

,.»

Os Estados pelo telegrapho
SSO PAULO

NA ACADEMIA PAULISTA DE
LETRAS

São Paulo, VI (Hav»») — Rea-
llsa-se amanhã no salão nobre do
Departamento de Cultura da Mu
niclpaiidade a reunião mensal da
Academia Paulista do Letra».

"FOGO SELVAGEM"

São Paulo, 12 (Havas) — O Ser-
viço de Estudo» Pesquisa» e Pro-
phylaxla do Penfigo Foleaceo (Fo-
go selvagem) communica que foi
visitado ultimamente pelo dlre
ctor e assistente technico desses
serviços na cidade de Bocaina
tendo sido fichados 8 doente» na
oidade e arredores. Jã sobe a 16S
o numero de pessoas atacadas por
esse mal.

TRATAMENTO DA LEPRA

Hão Paulo, 12 (Havas) — O sr.
José Maria Gomes, leprologo in-
oumbido pelo governo de reallsar
estudos sobro a therapeutlça da
moléstia esteve om palácio para
communicar offioialmente os re-
sultadoi que obteve com o em-
prego do alfon no tratamento do
mal de Hansen.

No dia 14, o sr. José Maria Go-
mes fará uma communicaçâo a
Bucledade paulista de leprologta
sobre os resultados obtidos na»
sua» experiências.

NA ASSOCIAÇÃO DE BNFER-
MEIROS E MASSAGISTAS

Sia Paulo, 12 (Havaa) — Na
Associação dos Enfermeiros •
Massagistas de São paulo,, por
oocaslão da poise da nova dire-
otoria, foram inaugurado» os re-
trato» dos srs. Adhemar de Bar.
rog • Waldemar Falcão, ministro
do trabalho.

NOVA ORGANISACAO DA BB'
COLA DE ENGENHARIA

B&o Poulo, 12 (Havas) — o ln-
terventor ar. Adhemar de Barro»
por decreto do hontem deu nova
organlsacão A Escola Palyteohnl-
ca da Universidade de São Paulo,
aproveitando para Isso a propôs-
ta .<JU9.. fiesse -sentido.. íoi ela*
borada pela congregação • desse
Importante estabelecimento e que
foi approvada pêlo Conselho Uni-
veraitarlo.

PARA A MATERNIDADE

Bõo Paulo, 12 (Hava») -. D.
Flora Jaguaribe Elsnan • «eu
esposo Cario» Elsman doaram &
Maternidade de São Paulo, um
terreno situado em Osasço oom
20.000 metro» quadrado» avalia-
do em 26 contos d* veis. A e»-
oriptura de doação foi lavrada no
Tabelllão Veiga que desistiu das
custas. I

OS OFFICIAES UA ESCOLA
TECHNICA

Bão Paulo, 12 (Havas) *- Os of'
fieiaes da Escola Technica do
Exercito que se encontram «m
São Paulo, visitarão hoje a Gene-
ral Mptors • a Companhia Na-
cional de Conductorta Eleotrico»
Plrelli.

DEPARTAMENTO DH
ZOOLOGIA

Sdo Paulo, li (Havas) — O tn-
terventor federal asslgnou hoje,
na pasta da agricultura, decreto
oreando o Departamento de Zoo-
logia, cujas finalidades i o estu-
do da fauna de São Paulo e do
Brasll, não »6 sobre o ponto da vil-
ta da systematlsáção como aobre
qualquer outro aspecto em aue se
possa tornar utll ao desenvolvi-
mento sclentifico, cultural e eco-
nomlco do Estado e do pall. Jun-
tamente cora .o Departamento de
Zoologia foi creado um Museu
Zoológico, que se destinara ao es-
tudo, ensino e exposição da nos-
sa fauna e que Be moldara nos
Mumeus europeus e norte-ameri-
canos.

Nos conslderanda do decreto,
frisa-se a importância do estudo
da zoologia e da botânica da con-
trlbulção. que ella trás a varia»
sclenclas, principalmente, ts agro-
nomicas, e no que sa refere ao
ensino, feito quasi que exclusiva-
mente sobre material Importado
que não diz respeito ao nosso paiz,

Ainda nos conslderanda, faz-se
notar que "para incutir no es-
pirlto do povo a consciência do
seu próprio valor, necessário se
torna revelar-se as grandesas na-
turaes da terra que lhe deu o
berço.

NO INSTITUTO DOS
ADVOGADOS

São Paulo, 12 (Havas) — O Ins-
tituto dos -Advogado» realisou na
sala "João .Mendes Júnior", da
Faculdade de Direito uma sessão
destinada a. homenagear o sr.
Francisco Bernardes Júnior, pe-
la sua ascenção _ corte de Ap-
pellacão e & recepção dos novos
sócios.

Saudando os novos sócios falou
o sr. Passos Filho, respondendo
em nome daquclles o sr. Nicolau
Nazo.

Em seguida, procedeu-se 6. ho-
menagem ao desembargador
Francisco Bernardes Júnior, sen-
do o homenageado saudado pelo
professor Noê Azevedo.

Respondeu, agradecendo, o des-
embargador Bernardes Júnior, que
estabeleceu no decorrer de sua
oração interessante parallelo en-
tre juizes e advogados,, demons-
trando que ambas as f uncçSes são
de responsabilidade que se riva-
Usam. A oração do desembarga-
dor Bernardes Júnior foi, ao ter-
minar, recebida com calorosa sal-
va de palmas.

RIO GRANDE DO SUL
ESCASSAS AS CHUVAS

Porto Alegre, 12 (Havas) — O
serviço de informações do boletim
metereologico adianta que duran-
te o mez em curso haverá escassez
de chuvas, o que virá prejudicar
grandemente a lavoura e a pecua-
ria. A cultura de arroz vem dei-
xando ' apprehenslvos os rislcui-
tores, que lutam jâ com deflclen-

c|a de água para a Irrigação.
Tambem a lavoura do milho Jft
vae experimentando os rigores da
secca prolongada.

ESPERADO O MINISTRO
DA GUERRA

Porto Alegre, 12 (Havas) —
Communicam de Alegrete que o
general Gaspar Dutra ministro da
Guerra está sendo esperado na
semana ontrante naquella cidade.

PRESO UM DEMENTE

Porto Alegre, 12 (Havas) —
Communicam de Cachoeira que a
policia local prendeu o demente
João Waldemar que queria pro-
vocar um desastre ferroviário na-
quella cidade. 'Ao ser, preso o re-
ferido Indivíduo declarou que
desejava ser testemunha do maior
desastre ferroviário* do século".

EMQUANTO NAO HOUVER
CONCURSO

Porto Alegre, 12 (Havas) — O
Interventor coronel Cordeiro de
Farias asslgnou um decreto da-
terminando que os serventuários
da. Justiça, emquanto não forem
estabelecidas novas normas pa-
ra o respectivo concurso, serão
nomeados pelo interventor, lnde-
pendentemente daquella forma.-
lidade, entra os cidadãos de ra-
conhecidos méritos e competência.

COOPERATIVA DB AUTORES
RÍOGRANDBNSES

Porto Alegre, la (Havas) —
Dentro de breve» dias, será fun-

I CONGRESSO BRA-
SILEIRO DE TRAN-

SITO
Os trabalhos prclimina-

res d csua organização
Nn' iifido do Tourlng Club do

BhihII rouniini-Ho hoje, os dlre-
Otores dessa Instituição, autoiidu-
dos ptihlleiiH e tiviinlrn.H em nn-,
siiliipui» do trafego quo estão or-
f;niilr,iimlo ns bases du l Cougreimo
n.Hsllelro de Transito, a celebrar-
so nesta cnpltnl em abril próximo.

Na reunião do hojo serão rece-
bldas as dlversap suRgcstOos ten-
dentes ao melhor oxlto do certa-
men, quo se dostlna a propor Ah
altas autoridades da Republica
medidas capazes de melhorar au
condiçSes geraes do transito, não
sd nesta capital como cm todas uu'
unidades federativas.

Sérl estudado, lambem, o pro-
gromma da "Semana do Transi-
to", destinado a uma campanha
essencialmente educativa e dc
propaganda.
—— » ^e__» i

O presidente e os dire-
ctores do I. P. A. S. E.
em conferência com o
ministro do Trabalho
O tltudar da pasta do Trabalho

recebeu, hontem, em seu gablno-
te ,o presldonto e os dlrectores ro-
cem-emposSados do Instituto de
Previdência a Assltencla aos Ser-
vilores do Estado, srs. Llno de
Sã Pereira, presidente: Francisco
Bcllzarlo Tavora, Ivo Familiar,
Assis Ribeiro e Mario Leal RI-
beiro. •

.*> «i» i 

O ministro do Trabalho
despachou rios Institutos

dos Marítimos e da
Estiva

O sr. Waldemar Falcão, minis-
tro do Trabalho, despahou, hon-
tem, 410 Instituto de Aposentado-
ria e Pensões dos Marítimos e no
Instituto de Aposentadoria e Pen-
sSes da Estiva, com os respectivos
presidentes, ars. Homero Mefe-
quita e Antônio Ferreira Filho.

dada nesta capital a Cooperativa
doa Autores Rlograndenses, que
jft conta com o apoio de quaren-
ta intellectuaes gaúchos.

FALBCCIMBNTO EM BAGE*

Porto Al*ore,*\t (Havas) —• In-
formam de Bagd que, em conse-
quencla do feílmento recebido
por um tiro que lhe foi desfecha-
do pelo demente Bellsarlo Mefte-
ze» falleceu o jovén João Pinto
Bittencourt, filho do sr. pinto
Bittencourt.

Vários Syndicatos rece-
bidos pelo ministro do

Trabalho
o ministro do Trabalho recebeu

hontem etn audiência os acgtiln-
tos .yndk-utOHT.

Syndlnato Brasileiro do Banca-
rios, Kcderução Niiuiimul dus Dos.
pauhunlcs, l-Vd. imjào Naoluiinl
dos Empregados no Coinilforolü
Hoteleiro, Centro dos Operurlou du
Llglil, Syudlcalo dos Seguradores
do* Rln do Jnnolro, Slindlcnto dns
Vendedores Pnu:l»tnH, UnlSo Fe-
mliiliiu, Syiulleato dos Trubullm-
dores om Fabrica» do Tecidos do
Frlbufto, Syndieato dos Iudiis-
trlaos em Lavanderias, União Go-
ral do Empregados do Dlstrlcto
Federal, Syndlcatu dos Emprega-
dos das Docas do Santos, Federa-
ção Nacional dos Muritlmos.
d"3Rvoo «TDsT Itcdth
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Tomarão posse hoje os
presidentes das duas no-
vas Juntas de Concilia-

Ção e Julgamento
Apresentaram-se hontem, ao er.

Waldemar Falcão, ministro do
Trabalho, os membros 'componen-
tes das 4* e E* Juntas de Conrl-
Ilação • Julgamento, recem-crea-
das nesta capital. O titular da
pasta do Trabalho manteve com
os mesmos cordial palestra, sall-
entando a Importância da incum-
bencla que vão desempenhar.

Os membros das novas Juntas
que hoje tomarão posse, foram
acompanhados pelos srs. Hugo
Leão e Bezerra de Menezes, res-
pectlvamente presidentes das 4* o
5" Juntas de Conciliação e Jul-
gamento.

z—

OS JUDEUS NA TCHE-
COSLOVAQUIA

Praga, 12 (U. P.) — O Conse-
lho Ministerial estudou hoje pela
primeira vez o problema dos ju-
deus na Tchecoslovaquia, examl-
nando tires projectos de lei pro-
pondo es seguintes medidas:

1* — Revisão da cidadania con-
cedida desde 1919.

2o — Expulsão dos lmmigrante»
allemães e austríacos.

8« — Numerosas cláusula» 11-
mltando o numero de Judeus noa
serviços públicos, segundo a sua
porcentagem na população.

Em vista de haverem certas ob
jecçSes aos projectos de lei, não
foi tomada qualquer resolução
em definitivo. Os círculos bem in-
formados aoredltam que a quês-tão judaica serft novamente abor-
dada na próxima sessão do gabl-
nete na sexta-feira, dia 13.

ACADEMIAS
& ESCOLAS

INTBHNATO 110 < ol.Ml.lo
i-i.nno ii

Hllo oonvldudoi a comparecer,
nom u iiiuxlniu urgencln. possível,
nu m-iTi-iilurlii. do Inii-rniitii (ln
Collegio Pedro li os responsáveis
pelou seguinte» aluiunos;

1» «.rio — Nestor Moura Filho,
Joiin Porolrii Martins, Lincoln
Martins Ttlxelra, Ney üulm»ra*«
do Carvalho, Ruy da Konseea
Bittencourt e Sylvlo Ferreira da
Coxta o Souza.

2" eCrlu — Carlos Albsrto Fer-
relra du Fonuccu, Abri do At-
molda Bnrrotu, Ullbortu Bahln,
rtoraldo Hermes Monteiro, HellO
i.reco du Abrou, Luli Alberto
Ntstai'1, OScar Murlllo Gomes,
Sylvlo Abblatc, Jos6 Augusto dc
Almeida e Zacharlas Bauer.

!)« círle — Kvc-rurdo José Dias,
.TosS Assis de Oliveira Torres,
Puulo Lincoln dos Santos,

4> sírio — Attillo Behrlng, .Tos.
I_ulz ferreira, Pedro Wilson Ver.
slinil o lluul Alfredo do Amorim
Barrndm.

Médln» da» alumiin»
Acham-se afflxados na porta-

ria do Collíglo Pedro II — In-
ternato os boletins com o resul-
tado fina! das mídias dos alu-
mnos deHte liitc.niito e relativos
fts seguintes sírles: 1> A,' 1* B,
2» A, S" C, 3" A, 8» B, J« C, 4» B
» í»,

Taiu de promoflo
Aoham-se na thesoururla deste

Collegio, na rua-Marechal Fio-
rlano Peixoto n. 8ti (edifício do
Externato) as guias para paga-
mento das taxas de promoçfto •
relativas ás seguintes sírios: 1«
A, 1« B, 3« A, 2' B, 2» C, 3" A,
3» C e 5", ondo os interessados
deverão effectuar o seu pagamenr
to com a máxima urgência pos-
slvel.

FACULDADE! NACIONAL DB
DIREITO

A partir do dia IB até o dia 28
do corrente, estarão abertas, das
3 ds 5 horas, na secretaria du Fu-
culdade, as InscrlpçOes para pro-moçfios e exames de 2> época.
ESCOLA NACIONAL DB ENGE-

NHARIA
Sfio convidados os aiumnos da

cadeira de Estradas (4° anno) a
comparecer ao gabinete do pro-fessor cathedratlco da mesma ca-
delra, na próxima segunda-feira,
dia 16, ãs 2 1|3 horas, afim de
tratar de assumpto referente 6.
excursão de exercido pratico.

Conourso de habilitação — Es-
tão chamados, com urgência, to-
dos os candidatos que ainda não
asslgnaram o livro de Inscripção,
ao gabinete do secretario.

ESCOLA MILITAR,
Deverão comparecer amanha,

sabbado, para exame medico na
Escola Militar ás 8 hora» (trem
do 6,35 horas em D. Pedro II), os
seguintes candidatos: "

Celso Zobaran, Delfo Pereira de
Almeida, Higine Caetano Corset-
ti, James Rosb, Japyr do Carmo,
João Josê de Souza Mendes, Josê
Ferreira Lopes, José Luiz de

IRRITAÇÃO
DA PELLE <
0 rosto da mulher devo eatur

jompio fresco como uma flor....
Nada mais desagradável que t.i-
borbulhas, lmpingens, vermelbidOei,'
crestai oo eezemag. A Fomad».
Boroslyrol faz desapparecer tudo '
isto como por encanto, deixando '
rapidamente a pelle st e macia,

A' venda em todas as phwinaoia..

(ISOIti)

Mesquita, Milton de Abreu, Orla-
vio Soares da Silva, Romeu Bi-al-
ner Nunes dos Santos, Urqulsa
Pessoa de Mendonça, Jorge l.til»
Schucli, Iftlvcelo Fagundes Pe-
Ilido.

A's mesmas horas os seguim.r-
aiumnos dos Collegios Militares
do Ceará e Porto Alegre: Aldo
Hugo Elnloft, José Geraldo Mo-
reira de Souza e Paulo darge de
Azambuja Morck.

Os candidatos residente, nos
Estado» e que já se acham n:<t_.
capital, dsverfio se apresenti r A
Secretaria da Escola Militar, mu-
nldos do carteira do Identidade c
2 retratos 8x1, afim de que pos-)
sam ser chamados ao exame me-'
dico.

Os candidatos ao curse pre-
paratorlo á Escola Militar é ao
«urso de administração, deverá"
apresentar Improterlvelmente, até
o dia 20 do corrente, aquelles, o
certificado de conclusão ds 5'
série e a declaração paterna ou-
do tutor, de responsabilidade pelo
pagamento do deposito e eitxò-
vai regulamentar, o este», sonion-
te o certificado da conclusão da
6« série.

Deverá se apresentar com a
máxima urgência á secretaria da
Ksoola Militar o alumno do ('oi-
leglo Militar do Rio dojairlro
Roberto Brabo Saletto.¦» *m*** 
Moageiros gaúchos em

conferência com o minis-
tro do Trabalho -

Esteve hontem no Mlnfsteri» do
Trabalho sendo attendlda pelo bi-.
Waldemar Fale&o, tltudar da pas-
ta, uma commlssfio do moagelro?
do Rio Grande do Sul qu» «e fa-
zia acompanhar do sr. Manoel
Gonçalves de Freitas, chefo do
Serviço de Fiscalização do Com-
merclo de Farinha».

INDICADOR PROFISSIONAL
Advogados
IOAO NEVES DA FONTOURA

Edificio Porto Alegre — 5.» andar.— Salss 50J/504. '«. Tel.l 43-8538.
Fernando de Andrade Ramoa
Avenida Graça Aranha, 43, H« andar— sala 1101. — T-ltphomi 4.-9H4.
OB. MARIO LEMOS - »¦ » »««¦

10T. — !•_,! 82-0701. — O. PoiUL
l;«8_ - End. TA i U_MQ8ABICÍ.

Pr. ITERNANDOMAXIMIMÃÍÍO
Em. R. do Carmo, 49, a ... T. 2W.20.

JOÃO MARIO RANGEL
Bueno» Aires, 66-A-8». T, 23-9619.

BAPTISTA BITTENCOURT
Bueno» Air»». 8E-4». Tel: .8-411Í.

MEDEIROS NETTO
8. José, 85 — Phone: 22-8813.
RODRIGCBS NBVBS — AR*mbnna Barreto — i/uiz ai»VÀRENOA VIANNA — Av. Rto
Branco, 183. Tel. 23-626$.

MARCOS G0NSTANTIN0
Edif. REX, «•, tala «07. Phonsi 42.27*7.

DR. HEITOR LIMA
ADVOGADO

OUVIDOR, 71 -r- S.« ANDAR.
 Tel.: as.2_87.

HUMBERTO SMITH DEI VAS-
CONCKLLOS -, B, f Setembro
n« 187 . .•• — Tel.: 33-493».

Bolivar Caldas Barreto
Edil. NILOMEX - Esp. do Captello.
Ar. Nilo Peçanh», 1SS — i* andar.
Salas 223 - 1 4a 3 hs. diariamente.

TabAUS.es e Cartórios
Drs. Carlos Penafiel e Júlio de
Castílhos Penafiel r.Xffi
doi* Offlclo. _ Ouvidor, ll. —
Telephone: 23-0366.

0LEGARI0 MARIANO
TabaWEo - R. B. Aires, 40. T. 23-5218.

Engenheiros e architectos
MARCELO ROBERTO
MILTON ROBERTO

Architectos. — _ú. Re», 7.» A.

OLIVEIRA LIMA & C Lt.
Construetores — Av. do Mezlco
n. 80 - 7». — 42-4380 — 42-4780.

ARTHUR C. DE ABREU
Eng. Civil) Projecta, Fiscaliza e Constróe.
Pr. Nações, 76-sob. Bomsucccsío. 48-6367.

Cfinica Medica
OR. I. MALAGUETTA - Rua

do Carmo, £ — Tel,; 42-0600.

DR. OLIVEIRA BOTELHO
Trat9. pela vncclna do próprio¦sunga? de íoente, tabereqlose,

BIB*. diabetes, etc. R. U ffevueU
te, MO. T. 1M-6I6B. tn*. 8 áa M ks.

DR. HEITOR ACHIUES
Doenças do pulmão. Raios X. Ed. Nilo-
me*, s. 707/9. Ts.: 27-2405 — 424671.

Pedlcuros Dr. Scholl
(Dr. ScholVs Chlropodlst)

Serviço moderno, Eqolpoa e Ins-
tramenta! apropriado».

LOJA DR. SCHOLL
S. José N« 114. Tel. 924817.

£' favor solicitar bora com antecedência.

DR. BARBARÁ i^iSST
Bado ¦ Pancrêas. Curso de
aperfeiçoamentos nos hosp. de
Paris. Cons.i Edif. Rex, 10°.
Tel.: 22-7313. — Res.: 25-0880.

Dr. José Sarmento Barata
MEDICINA INTERNA

Ed. Gonçalves Dias, ». 306. As-
sembléa, esq. de Gong, Dias — 2«s.
«¦a e 6's, 9 ts 13 e d» IH is 6 hs.
DR. LUIZ RAMOS Ed. R«. Altra-
ro Alvlvm, 37. a. 1301. T. 22-6957.1 is 4.
DR. OSWALDO DE ABREU
Ed. Rex. S. .17. 9.». T. 22-7907
Cirurgia
DR. JAIME FOGOI - Mol. _._„¦•.
2's. 4«5 c »a: 4 hs. áv. Blo Branco, 257.
DR. MARIO BROEFF - o«-

Clinica cirúrgica Fac. Cirursla |<ral.
Tratamento do câncer pcU tleçtro-cl-
rurzta. — Druiuajtna, 104.

DR. ANTERO B. JUNQUEIRA
— Do Houp. 8. F»c» A.ji. — Clmrjle.
V. Drlnarlns. Glnci-olu^li, MoleBttts «oo
rectace — Q.ltar.ís, 83 (4..) _ __._540.

Para Annuncios Nesta secção Telephonar para 22-2190.

. DRS. FERNANDO VAZ
e ORLANDO VAZ

Clrnrila, Ventre, app. dl2e1t.ro. Partos emola. fenlto-urlnarlaa do ambos os' sexos,lt. Alcindo Guanabara, 14-A. Ta. (Pae)92-adüU. (filho) 42-0048; 14 em deante.

DR. MARIO PARDAL
Doe. da Faouldade • Cirurgia se-ral.-Moléstia» de Senhoras, Edif.
Rex, 12,» and. e. 1.216/6; 3>s, 6»s e
sabbados. Tel.: 42-2482, As 4 bs.

MIIIIRFR0a ünlv- de Ber-s nUDEn iim. _ cirurgia e
moléstias de senhoras. — Álvaro
Alvim, 24-8», ás 2's-6's./22-2667.

Dr. Arthur Orofino La Porta
Cirurgia neral. moléstia» de ¦«-

nhorns. Ondas cnrtn», Cons.i Av.
Rln Branco, 1Ü8-A, esq, de R. 7,
10°. S, 1.003. Dlarlo, Aa *i_ ha. —
T«l»,i «-SOOS, — BRS.I «7-3380.

PROFESSOR ANNES MAS
Transferiu o son consultório para o

Ed, Araújo Porto Alegro, O.» andar.

DR. DIOGENES MAGALHÃES
Ex-asslBt. do Prot. Ksj-SMr (Barilm).

Tumores e olceras. Afí«cc3ea pro*cance*
rosna. Mol. senhoras. Electroclriiraia j 8
As 8. B. México, 164-11.°. Tel. 43.8409.

Dr. Alfredo Pinheiro
Doenças de Senhoras, com 4 annos d*
aperfeiçoamento na Europa. B.'8üo Joaí,
lOH/llú. 1°, T, 42-0478, á noite 25-1058.

DR. CAIO BARDY Cirurgia
groral.Cons. Hora marcada. Tel. 27-0607.

*»*>^*_*«*»^sV>**s^_*»^»^^M«^*A**^V'«_>V»_sVV'

Médicos especialistas
Prof. RENATO SOUZA LOPES
Do.ncaa de aprarellio digestivo
e nervosa» -~ RAIOS X, — Ru»
S. Josí n» 83. — Tel.: 28-7287.

DR. MANOEL DE ABREU
Oa Acad. Medicina — IIAIOS X. —

Badlongnostlce, Badlothcrupla profunda.Ar. Rio Branco, 207-2°. — T. SS-OUZ,
DR. ALVARES BARATA

CoracSo, rins • aypbllla. Das 3 em
deante, Riu SSo JosO. 23 — 42-1621.

DR. ANNIBAL VARGES
Uolestlss de Senhoras, Syphilis, Sjstema
nerroso. Moléstias Internas. Ralos X •
tlectrlddade. 7 Set». 141, T. 22-1202.
Rea.: Ramon Franco. 63, — T. 26-6342.

HYDROCELLE Cura radical
sem operação,

pelo Dr. Leonldlo Ribeiro. Tra-
vossa do Ouvidor n. 36. — Rio.

PROF. NABUCO DE G0UVÊA
Moléstias das Senhoras - Opera-
Coes - Vias urinarias - Perturba-
ções glandularcs. — Tel. 26-1030,
14 ás 18 hs. - Trav. Ouvidor, 36.

DR. JOSÉ' MARIO CALDAS
da Aa». M. O. Krap, Mnalclpau.
DOENÇAS ANO-RECTABS. Trat.
HEMORRHOIDAS SEM OPERA-

CÃO _ SEM DOR.
R 7 Stttmbro, 140, s. 316; 1 As 4. 42-3166

HYDROCELLE-^ %__*$8Sl
sem operação — Quitanda, S —
Rua Frei Caneca n« 273.

Clinica de vias urinarias
DR. EMÍLIO SA' - "i. ntlnanu,
doenças sno-recUea. Qoltandi, 17, 4*. —
22-7308 * B. Clara. 8, ap. 104. 27-9250.

HÉRNIAS Dr. José Muni» Mello,
cura sem dôr, sem
operação, sem repou-
so. Tratamento porInjecções locaes. Formula do sua desço-

berta. Uruguayana, 12-6°; ás 2as, 4*3 e
6as. Das 8 ás 11 e das 14 ás 17; 3"a,
5's c sab. Das 8 ás 77. — T. 22-2218.

DR. SANTOS ROCHA
V. Urinarias. Av. R. Brinco, 183, 6°.
T. 23-6784. Diário 16 Y, ás 19 horas.

DR. R0DOLPH0 JOSEÜI
Longa pratica dos hospitaes da

Allemanha. Trata pelos mais re-centes processos. R. 13 de Maio
37-4.°. Dias úteis, das 16 âs 10.
8abbs„ das 14 ds 16 Tel.: 22-1000.

HomcEopathia
COELHO BARBOSA & CIA. -
Rua Carioca, 32 — T. 22-2940. —
Recebe pedidos para o Interior.

HOMEPATHIA
DR. GALHARDO

Edifício Re_ — Sala 916 — Tel.:
22-1560. — Das 16'J ás 17<í.

DR. BARGREAVES
Ru» 7 du Sítembro. U_. T. 2:-7I. 8. I

Laboratório Hargreaves _ Cia.
7 Setembro, 172 Remessa para o Intorlor— Marca Be». "Indiana' - T. 83-1188.

DR. A. DUQUE-ESTRADA
Assembléa. 46; 8>s. 5°» o sab.. is 17 ba

DR. R. ELOY. DOS SANTOS
— Homespathla e appllcacOeo
electricas. Ramalho OrtlgSo. 88,
tu 16. - T. 22-7361. «. 16 áa 17.

Institutos médicos
e physiotherapicos

THERMAS CARIOCA
Teixeira de Freitas, 27, Lapa.

Tels.: 22-1046 e 22-1946.
Hyd-otherapln — Duchas,
banhos de Weber e massa-
gens sob aeua, etc, c. sepa-
racSo entre homena e senho-
ras. Couinltorloa medico».
Dr. Raul Paeheco. Partos, mo-
lestias e operações de senho-
ras, radium, electro-coagula-
Qão. Res.: 26-6729. Dr. Corrêa
do Luso Filho. Doenças dos
ossos e articulações, niecha-
notherapla. Dr, Rocbe Mo.
relra. Nutrição, recimen», cil-
nica medloa d» adulto». Dr».
Corrêa do Lago (Pae), Mar-
tln» de Almeida e Olwaldo
Costa. Moléstia» de oreancas.
Dr. Theodoro Goulart, Via»
urlnarlas, cirurgia geral, La-
bornlorlo completo para pes-
qulsas. Analyse* clinicas. Exa-
mes prenupciaés, periódicos
de saúde e de amas de leite.

Sanatórios
SANATÓRIO RIO DE JANEIRO
DIRECCÃO CLINICA DOS DRS
HEITOR CARRILHO, J, V. CO.
LARES MOREIRA, I. COSTA RO-
DIRIGUES e ALUISIO PEREIRA

DA CÂMARA.
R. Dcnemb. I_ldr», ISO . 160. —

Tijuca. — Tel.l 48-5429.
Para nervosos, esgotado» e

convalésoente». Caras dc repou-
bo • desintoxicação Malatiothe-
rapla. Tratamento» pelo cardla-
sol e Insulina Assistência medi-
ca permanente Pavllhfi» lnde-
pendentes, com quartos e apar-
tamento», Local apraslvel, de
clima privilegiado,

CASA DE SAÚDE DR. ABILIO
Para nertosos mentaes, obaedadoa, con-

ralescentes e Intoiicados. Trat de escbl-
eepbrenta (demência precoce), pelo cbc-
que lnsullnlco. Malarlotlicrapla e outros
trst°s. Reglmen da liberdade vigiada. Dl-
recçSo medica dos Drs. Edmundo Haas,
Raul de Tnutiay e Adriano Tanna; Gul.
marües. R. S, Clemente, 109. 20-0807.'

Sanatório N. S. Apparecida
Rua D. Marlanna n° 182. Tel. í
26-2973. _ Doenças nervosas.
Exclusivamente para o sexo
feminino. Director: Dr. Murlllo
jle Campos,

SANATÓRIO BOTAFOGO
* DOENÇAS NERVOSAS B

MENTAES.
Methodos especlaes e actuallsado» de

tratamento Malariotherapia. Choque
hipogllccmlco (insulinotherapia em altas
doses). Convulsotherania (cardiasol ln-
travenoso). -Firethorapia Narcose prolon-
gada, eto. Controle technico e seien-
tlfico dos professores A. Austregesilo,
Adauto Botelho a Pernambuco Filho.
Corpo medico especializado. Racionai
serviço de enfermagem — Rua Álvaro
Ramos n. 177. — Phono l 26-5600,

CLINICA DE REPOUSO
DIRECCÃO _ ASSISTÊNCIA DOS
PROFS. GENIVAL LONDRES E

ALUIZIO MARQUES
Destinada a Convalescentes, Es-

gotados, Nervosos Calmos e Do-
entes de Clinica Medica. Curas de
Isolamento, Regimes Dietetieos,
Tratamentos de Hormônios, Cho-
Q«es Biológicos e Psychanalyse.

Sanatório B. Vicente. Rua Mar-
quez de S. Vicente, 316. Gávea.
Tel. 27-4036.

SANATÓRIO DA TIJUCA
RUA JOÃO ALFREDO, 25.28-1188
Tratamento moderno da» dnonçna
nervosa* e iiicntuea de ambos us
sexos. Caras de repouso e desta»
toxlenyflo, Inaullnothernpln (me-
thodo de Sabei). Convalaotaern-
dia (CSrdlosoI cndovcmiso). Trn-
tamento daa formas nervosas du
¦cphllla malariotherapia. Assis-
tenda medlva e*|iecluIlEada e per-
mnncntc. Parques arborlsadoa.
Conforto. Hrglenc. Ulreccfio doa
Dra.i Oacnr Coulhn dc Souaa, Ar-
ruda Cumpra e lracy Ooyle.

SANATÓRIO SANTA JULIANA
Curas de repouso e tratamento biolo-

pico dss doenças nervosas, exclusiva*
mente para senhoras. Predio especial,
mente construído. Direccão clinica do
Prof. Dr. Xavier de Oliveira. Religiosas
enfermeiras. — R. Carolina Santos, 170
- Te).: 29-395-1. - Docca do Matto.

Doenças nervosas
t mentaes

DR. W. SCHILLER — H. As-
sumpsao, 10. — Tel.; 26- 6000.
DR. MURILLO DE CAMPOS

P. Florlano, BS; 8'», 4*s e 6<st ? n».

Prof. Dr. Henrique Roxo
Consultório de clinica medica

em geral a doença» mentaes e
nervosa, no Largo da Carioca, 6,
salas 107 e 10S, nas 2»s, _•» e 6"s,
das 3 ás 8. T. 22-6800. Res.: Al-
varo Ramo». 30. — Tol.; 26-0824.

DR.ARG0U0-Kr.rBK.e:
ctrotborapla tfrankllnliacio, Araonvalt-
ia_âo, lonlsacfe cerebral, Duchas e ba-
nhos ststlcoi, alta-lrcqucncli • bjrdro-
electricos, Ondsa curtas, Golvanloi, Fe-
radica, slnuioidal, ondulatorla, BlMtro-
magnetismo). Apparelhos Pronemm pa-
ra uso próprio. B- 8. JosO, 112-1°., 8 âs
12 (208) « 14 ás 17 ba. 160}).

Dr. Cortes de Barros.
Trat». da Syphilis n«rosa. Malartottcra-
piá. Ionlsscio transeerebral « etc. Àa-
__mbl«a, 11B-3*. Tis: 22-0109 • 27-6580.

DR. ALUIZIO MARQUES
Doenças Nervosas • Glândulas

I-ndocrlnaa — Psyehnnnly»» —
Asaemblúa, 98 — 7." — 2'», ias «
6's. — Tel.: 27-3954.

LIGA BRASILEIRA DE
HYGIENE MENTAL

A Liga mantém ambulatórios gratuitos
nos sabbados, as 10 bs., na sede, Ed.
Odeon, sala 516 — Prof. Dr. Januário
Bittencourt» diariamente, ás & hs., no
Hosp, Fsychíatrioo, Prof, Dr. Plínio
Ülinto; nas 6"s, ás 11 ha,, na Clinica
Psychiatrica Prof. Drs. Henrique Roxo,
Sá Freire e Carneiro da Cunha,

CLINICA ESPECIALIZADA -
TRATAMENTO PELOS
AGENTES PHYSICOS

Nervosismo, Esgotamento, Eipaimos,
Insomnlas, Nevralglas, Poljnovrltea. Fa-
ralysins, Elteumatisrao, Affeçcwii car-
dlo-aortlcas, daa artérias e veias* Qytfer-
tensücs, Anemias, Ulcera do estômago,
Aerophâgla, AdhereneiflB peritoneaes,
Coustlpagão, Colites, Intliunmacoee do
(lgado o vesleula — BronclHteii, Asthma,
Âdenopatliln, rncontlnencla do urina,
Doenças da mulher, Eezemas, Verrugas,
Ulceraa, Erysipela, Pruridos, Pelloa, DIS-
turhloi glsndulares, Magresa, Obesidade.

UR. VIANNA MARQUES
Rua Álvaro Alvim, 27, 0.» and.

Apto. 93 - Tel 23-0667

ADULTOS. E CREANÇAS
DR. A. DE MORAES .

COUTINHO
Do Instituto de Psiquiatria da Ünlversi-
dade do Brasil — Cons.: Alcindo Guanu-
bnra, 15-A, 18», «. 1301. T. 22-0400.
Ti"s. 5's. Baba., das 10 ás 12,, Res. tel.
27-0780.

O calistas
DR. GABRIEL DE ANDRADE
Oculista — L. Carioca, 3, de 1 As 6 hs.

Prof. Dr. Mario de Cies
Oculista — R. Álvaro Atàm, 27-2».
Das 14 âs 17 hs. Tes.: 22-6376/22-5110,

PROF. LINNEU SILVA
Trat», medico • cirur. das doenças e de-
-cltos dos olhoi. R. 6. JosC, 86-5». 23-6877

DR. JOSÉ' LUIZ NOVAES
S. José, 85 — 1 âs 0. — Tel. : 22-0877.

DR. JOAQUIM VIDAL
Doen.ss e operacScs dos olhos. — As
19 hs. — ít. Quitanda, 5 — T. 22.5121.

Laboratórios ,
Dr. Jorge Bandeira do Mello

Lab. do Anui. Clinica». Assem-
bléa, 115-2 . S. Q/18. T. 22-6358.
-AS. CENTRAL DE ANALYSES

Drs. A. Lobo Leite, J. C. N.Penldo e A. Penna de Azevedo.
Chefes de I.an. do Inst Oswaldo
Cruz — Analyses clinicas e exa-
mes histo-pathologlcos. —. Rua
Uruguayana, 12-A-2». T. 42-2610.

Clinca de creanças
DR. ESBÉRARD LEITE

Cursos de especialidade. Paris e Barilm
Ed. Rei, s. 1.015. G. Polydoro 200. 26-2813

CRIANÇAS Ora. E. Bandeira de
Mello e Zev Bueno

OUTldor. lS_-..°. .. 316. T. _2-S_72: 3 is 6.

PROF. MAKTAGÃO GESTEIRA
DOENÇAS Í.VTERNAS E NER-

VOSAS UE CREANÇAS.
R. Alcindo Guanabara, 17 (Ed. Re-

.ina), s. 606/60?. Cons.: das 16 ás 19.
Tcls.: Cons.: 226477. Res.: 27-6461.

Pulmões — Tuberculose
DR. CARLOS ABILIO DOS RÊÍS

DOENÇAS DOÍ PULMÕES
7 Setembro, 91 • 7,o _ 42-1466.

^******"****^"Y%VV%_VVV*<»VVVXiVVPartps e moléstias
 das senhoras

m. F. CARVALHO AZEVEDO
Av. Alm. Barroso, 11.1»; 8 <s 7; 32-0021.'

Dr. JoSo de Alcântara
Cirursla. Moléstias das «nhora». Crolo-gla. Edf. Porto Alegre, rua Aranjo r«toAlea^re, 70. de 1 âs 0. — Tel, 42-OTilD.
¦¦^^ '"* *^PWs^Www*t_ataiMfc,3____i

Parus, gjucfolo.ia • cirurii. üenhor.is
, OlBECIOBI

Prof. Arnaldo.de Moraes
Cons.: Das 10 ás 12 boras.
Rua Frederloo Pamplona ». 32
COPACABANA — Tel.: 27-0110

DR. ALOYSIO MORAES REGO
Oa Assist, e da Poi. Bot Ed. Nilo-
mut, 3 hs. Ts. 32-9738 e 37-41 OS.

DR. MIRANDA JÚNIOR
Prsca Florlano, 87 — Tel.l 92-0002.
y>»yyi^_»iv>_svv>>s^yA<v>^^tvvMMM^vwvPelle e syphilis
DR. A. F. DA COSTA JÚNIOR
Docente e Chefe de Clln, da íac. —
RADIUM E RAIOS X NO CÂNCER.
R. Rodrigo Silva, 34.A-2». — 22-1587.,

DR. JOAQUIM MOTTA
Di Ac. Iled. Pello • Sjphllla. Pbjsiotte-
rapla. Baios JL Aod. Silva, 84-A. 22-7136.

DR.A.E.DEARÊALEÃ0
Clieíe de Lab. do Inst. Oswaldo
Cruz, R. México, 164, 1«.T.4?t7H0

Olhos, garganta,
nariz e ouvidos

Dr. RAUL DAVID DE SANSON
S. José, 43, daa 3 ga 6. — Tel. 43-0703.
Dr. Joaquim de Azevedo Barros
Assembléa, 70, 3». -T. 26-0503; 3 is 7 hs.

Dr. Gastão Guimarães
Alraro XWn, 27. Tela. 23-05B7/42.7272.

Dr. Aristides Guaraná F.
Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta, —

Trav. Ouvidor, 5. 23-3332; 3 is 6.

Garganta, nariz e ouvidos
DR. MILTON DE CARVALHO
Medico-adiunto do Serv. DR. PAULO
BRANDÃO, no Hosp. S. Frc, de Assis.— L. Carioca, 5-6° — Tel.: 22-0209.

DR. ANTÔNIO LEÃO VELLOSO
Livro dooento da üniver.íd^d*,
Chefo de Clinica da PolIclInMi.
ds Botafogo — R. Uruguayana,:
85/87. — Salas 42/43. — Dis 14

_as 16 horas. — Tel.: 28-8271.

DRA. LILY LAGES
Dooente-Livr» Av. R. Bratio»,128-Ai 2.», B|206|7. Das 16 As 18.

Cirurgia esthetica
DR. PIRES- Pelle t> cabêllos—

R. Florlano, BB-6».

Dentistas"DRrPLIHIO 
SEHNÃ"

Rsames clloleos e aoa Ralos X dos tócof
dcntartoi; tratamento com a cousírrai:So
dos dentes, rcsiiltndo garantido. Aneí.iie-
slaa reslonaea o ecraes para os eaaos _n<
dlcadoa com assist. medica. Instituto <Jo
Kstomatulosla completo. Edifício Porlo
AIe.ro. R. Araújo Torto Alegre, TO. 7.»
atidar. AlrAs da Escola de Bellas Artes.
Phone: 22-1650. r.adlosraphlas a 10$O00.

Octavio Euricio Álvaro
DENTISTA - Technica proçria

para clientes nervosos. Especialista
cm trabalhos de porcelana e pontes
moveis; cirurgia bucal e focos d«
infecção controlados pelos Ralos X.
Av Rio Branco, 137 8.» andar.
S. 812 - Tel. 23-3632. Ed. Guinle.

1

RAIOS X A' DOMICILIO
Raios X do3 dentes. Dlagnosti.o
Immediato. NOP.X. Tel.: 22-0221.
Dr. SÍLVIO PALETTA C. LAGÈ
Cir. Dent. Clinica Prothese. Raios X
dos dentei, 10$000 — Largo da Catioca
n. 18-2» andar — Telephone: 22-63Í3.'

Dl otoioXgõnçãlves
P V O R R H ft A
niaxllarcs. —. K.

- Cirurgia dr.j
Setembro, MJ.
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Commercio - Cambio - Finanças - Movimento da Bolsa
CÂMBIO
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P/J.omlrcK. . . .Novo Vork," Pariu . . . ." llollllllllil . .Alloniiin.ii ir 1
pem.at.ao)Bucnoi Altf .

" (5l|-?5«[l , . ." miniPoríUBiil, . .Sloviuinlí) . . .Snwln . . ,Montevidéo. .BclKle.i. . . .

• 11 p.irn :
!• • »»t(i Bl
ohtilumi

ae ¦.*<
hntititfii

Os
tom.

DAOCOI '-f-tr.-iii.- 'rn?
a» leiiiilntpi :.. tas:

Polonln . ,
Austrla . ,
Dinamarca. »
Japão (yen),

állemanun:
n.-lehmíii-li .
Uelsornnrh .

l-.t-.HK
$.11)11
1ll$lll)C

, .. (ÍÇ.ÍM1I
m- IMMI

13200
SH70

. fino

. IS nm¦limo
i$i>itn

IIA-lKN-ln
A' vlsln

S-JJ.|"0
njjiio
mus

(1-ilIUM

IISUUII
is.r.n
iiSius

SIW5
S7.VI
sn.ii

.$:-oo
HS710
.-isona

nfNíiir.iip ono

A' flBta
HJ5IIÜ

4$9**ll II
IISUOO
1511 Ul

7SH0
4S.II0

COMPRA OE OURO
Hon tora o

pnra t çomu
1.00'..' O PI

O Umir- 1
nal» qiinnf -n:»

liontem . ..

M.S

¦Io Hrnsil n í fixou
. rim 1 mil" poi

uü in» KraiuitiH
¦ iuiiriiii turfl 'Inr

Ve 1 t 11,.,
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rcfiTldd ri iMli'-lfclin»'iito himrnrlo.

CÂMARA SYNDICAL DA
BOLSA 1)0 RIO DE

JANEIRO
¦ Hu II

lll-lchi-

l.onürci •
Parlo . .
\'i. -minim

mnrk) .
«II. iinnl.a IIIfImv
uinrk)

\v> ni.inliA 1 V-prrfcb"
nillij:miinrk) , . .

Uli-iiiiiiilni tUuterr
liicunuirbmfirk) . .

iiiiiiu
Portugal
.-..'llilrn luiirol, . ,
Itclclm ((«npi-ll . *
S*.|(ss;i,.,,..
Ilftpiinlui . • 1 •
Novn Yorlt . • • •
Mnntovld-èo . • . •
Bueela»
llollllllllil, , ¦ . •
lHuumiimi ....
NorHHttn ...
Tcheco Blovtujulfi . •
Ruciioi Alrrn. . . .
Canadá 
rolonin
.lii pito

83$i:iii
$182

7$120

-I'I7I

osoni

'V.IMI
$0:18
$701

.1$IHI2

3500Õ

17Í70.
Il»7fl1
4$:i00
P$07O

$1120
.$241

Mi.KHAS
nia 11

Peno aftW.tlliO.
I?«eudo. . .
Dollnr uiiierlvmto
Libro -esterlina.
Franco rrane-i ¦/..
Peso tirit»tiii,\Ot
Prnnc omisso .
Ftorhu. . . .
Zlot- ....
Marco . . .
I.lrn
Pese t a ...

8S50O
•I5H87

4SS81
$014

2(ISS.ril
05$77O

S5IÍI1
7Í05»
4SMI1

8J700
3S00O
$700

ÍS-OOO

Resi:mn dn Mo.rcado de
Car-ihio ki 11 Santos

SANTO!», 12.
I.lbril, dopofclto 8S$770
I.lljra, corarni ....' 80$57O
Uollar. depnsiio 18J.W0
Dollnr comnni 17$270

A' 1.30 dn Inrdr:
Libra, di-noslll 8S$800
I.ibrn, puui|.r 8(l$600
Dollar, deposil 18S.100
Dollnr, compri 17$270

C mbios estrangeiros
LONDIIES. l:l
Abertura:

LOSbKKS s/.\„ hrt 1 rlau por i..
1 -nn, « «leta por 
i.-i...rn a vista poi 
ht'iHn h vista por 
a ...i ¦r.iatn fl vista por £.»
l: "ua fl v1*t« por i......
Ilm.nini A -l»tn por .....
: --1».,. .1 »1-r« ...r 
'i -1.111.h11 

LONUIlli! 12,
Fecbnn" i'i<

LO.nuki-a ..m a mu poi t..
i-<i"ii t vista por 
ilenuvn â vista por £.*...,
MtIih. fl vista por 
Aniatfirdam h vista por £..
Bt-rna 6 vlata por 
Bruxoltab & vista por £..*.
Lisboa fl vista por £.,••••
Heapanba 

LONDBES, 12.
Fechamento ¦

lONmiKS «/si-miiiimo t «rtBta por £.,
Oslo a vista por ''¦nnonhncTie fl vista por £••

NOVA YORK, 11.
Fechamento:

Jl. TOBK s/l-i-oiiireb tel. por $..•••••.
Pari. tel. por 
Gênova tel. por b».-*-,«..
Barcelona tel. por P......
Amsterdam tel. por B\,..,"3nrna tel. por •••••
?nijp|ias tel. por F,,.ft,
B«rllm f*l. por 

NOTA TORK, 12.
Abertura:

B. ÍORB eilMiitíret tel. por 
Pnrls tel. por •••••
Gênova tel, por 
Barcelona tel. por P.••<-...
Amsterdam tel por 
Berna tel. po' B1
Bruxellas tel. por F,*<.••.
Ilnrllm tel, por 

PARIS, 12.
Fechamento t

PÃBIS a/Nova Vorli fi vista por F,,,,.
LondreB A vlata por (,«
Italln A vistn por 100 F.,...

Buenos aires. 12.
Fecha men to

BUENOS ai nus .mn, uindrca. tnia t»
legTaphlpo por £ i

Tniu d. «nda
Taxa de compra ....•-.*--

MONTEVIDÉU .nhrp l/indrea. taia telo-
graphlca por S onroí

Taxa dp vnnda
Taxa do compra

Hoje Anli-rlor
$ 4.68.01, S 4.IIT.81
P. 177.12 )'. 177.11
h. 88.75 l„ SS.81 1|2
M. 11.84 M. II.0r. 1|4
Fl. 8.53 5|8 Kl. 8.50 7|8
F. 20.88 l'\ 20.07 8|8
II. 27.64 8|4 H. 27.Ull 1|2
E»c. 110.11* Hw 1111.18
p. 85.00 r nr> oo

Boje Aiilerlur
$ 4.67.09 S 4.117.,11
P. 177.17 F. 177.11
7,. 88.80 L. 88.81 1|2
M. 11.64 114 M. 11.85 1|4
Kl. 8.50 Fl. 8.69 7|8
F. 20.67 114 F. 20.67 318
li. 27.65 l|a B. 27.66 1|2
Ek. 110.18 Bs.. 110.1»
P. 95.00 P. 95.00

Boje Anterior
Er. 10.42 Er. 19.42
Kr. 19.90 Kr. 19.00
Kn. 22.40 Kn. 22.40

Hoje Anterior
$ 4.66 112 $ 4.67 7|16
e 2.63 1.2 e 2.68 18|16
e 5.26 l|4 o 5.26 1|1
C 5 50 e 5.60
c 54.88 e 54.40
o 22.60 - 22.60 118
o 16.80 c 18.89 12
e 40.09 c 40.08 1|2

Hoje Anterior
$ 4.67 118 $ 4.66 1|2
o 2.63 6 c 2.63 112
C 5.20 114 o 6.26 1(4
C 5.60 c 5.50
C 54.88 o 54.38
e 22.60 e 22.60
e 16.80 e 16.89
c 40.13 c 40.09

Hoje Anterior
F. 87.92 F. 87.90
F. 176.18 F. 176.00
F. 190.611 F. 199.45

Hoje Anterior

P. 17.00 P. 17.00
F. 15.00 P. 16.00

Nflo publicado
Niio ptiblieade

Telegramma financial
LONDRES, 12.
TAXAS Ull UH8CONTOBI

Do Banco d* Inglaterra ••••••
Do Banco dn BYança •••••*•
Do Banco dn Italln 
Do Banco da Hespanha •••••••»••••••
Do Banco da Allemanha •,«.••••
Em Londres, tres mercê .*•*••••••*••
Xa Nova Vorfe, tree mezea I

Taxa de comprn ....,».•-..#•••••
Taxa de venda
OAMIIMI.

Londres 8nr»re lirnxellae fl vlata por i
Gênova Sobre Londres & vista por l
bladrlrt Sohrp i-ondrp» 6 vlBtn por i
Genovn Sobre Parlp 6 vista por

100 Fc,
¦Lisboa — Robrp Londres:

Tam de rendn por í ,,,,
Taxa dp compra dot i •¦•¦¦••¦•¦

Hoje Anterior
2 2 fe
2 fe 2 fe
4 1/2 ft 4 1/2 ei
8 6 %
4 fe 4 fe
9|16 fe 9|16 %

7/8 fe T/8 f,
1/2 fe 1/2 fe

F. 27.65 111 F. 27.68 1|2
L. 88.82 L. 88.82

L. 60.15 L. 50.15

7.K. 110.20 Ese, 110.20
Esc 110.00 Esc. 110.00

SERVIÇO AÉREO
ÍCNTKADAS IS SaTTFdAS

Ml-;/. 1119 JAM.IIIO III. Ill-.ll

l'riii'«.|||.|i«.|n — Ch. .
Mnliiin o Curollnn lii

liiimiiin Alrea
Mu nina . , .

ii
15

HlllllliiRo (Cllllll) III

Uclfim
Porlu Alegro
Snnllagu (Chllo)
Per d - M Gro-no

Bcloin o Carollnn 'JO

Buonos Alros
ir.ii ropa . . .

SnntliiBO (Clilld)

Beiôm'. 
'. ', '. '. 

,
Porto Alo_.ro . .
Santlueo (Chile)
Perd ' M. Grosso

¦Jl

SI2

Belom e Çarollna 'J7

Buenos Aires
Buropa . . .

!!8
20

Santiago (Chllo) SO

Belém 31

AvIAo .In
(.Miiil-tir . ,
Ooinliir
Oomliir
l.illllill.iwn
Ciiinliir ,.
(.'nililm- ..
«.'niiihir d
(.'omliir .,
Cimliir ..
Omiiliir
Coiiilitr »•
(Jiiiiilor
i.iiriiniiiMi
Cmiilur
íJoiiftitr
Cniiilnr
l.iirilinii-n
Cotiilur
Conilor
Cnmlor ..
Cnnil.ir
t'on.litr
Condor .,
''uudor ,,
Condor
l.nfthnnan
Condor
Condor
Condor
l.uftliiiii-n
Oondnr
Gondor

 sh. — .li.-lhio
lii Holôm ii ChiiiIIiki
lii lllli-IHIII Alrcu

Suntlaiíd (Chllu)
M, (Itosso / Perd
Porto Alotjro
Holíin

IM .Siiiiiiimi, iChilrii

22
Sil
2,1

lOuropu
IlU"IHiS
Bclôir, o

Alros
ClU-lllIllll

SitntliiRO (Chile)
M. (irosno / Porú
Porto Alegro
Belém

2n Santiago (Chllo)

211
27
27

20
20

MALA REAL INGLEZA
1'AHA A 101 IIOI'A"ASTURIAS"

Dln -I dc «liincli-o do lllilll
Plllll II Itlo llll l'1'lllu"H. PATRIOT"

Dln Hl ilu Jiiuclni tle lllilll
l'iini nnil*» (MforilMlvACh «Mlir**

liiiKNiiut-iii» «• frvten
KOV.VI, MAU, AI.KNCIMS

(IIIlA/.ll.l I.IMITIOII
AvüoIiIii Illo llriiiicn, m-tlH'riüLIOPIIONR — 2ÍI-2KII

(XXXI

i.iiniiui:s, 2.

t''t:chuiiitntti
Ahkiirur nara entrega

cm junulro. . . .
AhMiH-ni parn enlreRH

(.•lil mu njii ....
Astoinir para ciilrena

-flii inalo ....
Afttiiicnr imrii entreca

fn» minuto, . , .

Boje

6|2 14

6|2 %

«12 %

«12 <ri

recliameu*
to anterior

6|2

8|2 H

6|2 V,
0|2 14

AJGODAO

Procedencln

Estados Unidos .
Bello Horlzonto
Manaos - Belém .
Buenos Aires . .
Bello Horizonte

Elstados Unidos .
Porto Alegre
Bello Horizonte
Recife
Buenos Aires . .
Bollo Horlzonto
Bello Horizonte
Porto Alegre . .
Bello Horizonte
Estados Unidos
Bello Horlzonto
Manaos - Belém .
Buenos Aires . .
Bello Horizonte

Estados Unidos .
Porto Alegre . .
Bello Horizonte
Keolfe
Buenos Aires, . .
Bello Horlzonto
Bello Horlzonto
Porto Alegre . .
Bello Horizonte
Estados Unidos .
Bello Horlzonto
Manaos - Belém
Buenos Aires . .
Bollo Horizonte

Estados UnldOB .
Porto Alegre . .
Bello Horlzonto
Recife Hll
Buenos Aires . .
Bello Horizonte

Condor  .10
Condor  HO
Condor  —

MB/. III. JANRIltO 1)10 lOilU

Ch. AtMo da Sh.

12 Pnn Amerlc. Alrivnj- 13
13 Pnnnlr 13
13 Pnnnlr 14
13 t*nn Amerlc- A!r«ny« 14
14 Pnnnlr 14

Pannlr 1B
1.1 Pan Am-rlc. Alrwnys 10
15 Pnnulr _
10 Panalr 10
IO Pnnnlr 17
lfl Hnn Amerlc. Atrivnjs 1?
17 Pnnnlr 17
18 Pnnnlr 18
18 Pannlr 10
1B Pannlr 10
19 Pnn Amerlc. Alrouyn 20
20 Pannlr 20
20 Pnnnlr 21
20 Pnn Amerlc Alrwnys 21
21 Pnnnlr 21

Pnnnlr 22
22 Pnn Amerlc. Alrwnys 23
22 Pnnalr —
23 Pnnnlr 211
23 Pnnnlr 24
23 Pnn Amerlc. Airways 24
24 Pmintr 24
25 Pannlr 25
25 Pnnnlr 20
20 Pannlr 2(1
20 Pan Amerlc Airways 27
27 Pannlr 27
27 Pannlr 28
27 1'nn Amerlc* Alrun.ru 28
28 Pnnnlr 28

Panalr 20
20 Pan Amerlc. Alrwnys 30
29 Pnnnlr -
80 Panalr 30

Pnnnlr Ul
30 Pan Amerlc Alrwnys 31
31 Pnnnlr 81

Europa
Bu.íiioh Aires
Bolem o Cai-oltna

Santiago (Chllo)
M. Grosso / Poiú
Porto Alogre

Belém

Destino

Buenos Aires
Bello Horizonte
Porto Alegre
Estados Unidos
Eello Horizonte
Recife
Buenoa Aires

Bollo Horizont.
Porto Alegre
Estados Unidos
Bello Horizonte
Bello Horizonte
Belém Manaos
Bello Horizonte
Iluenos Aires
Bello Horlzonto
Porto Alegre
Estados Unidos
Bollo Horizonte
Reolfe
Buenos Aires

Bello Horizonte
Porto Alegre
Estados Unidos
Bello Horizonte
Bello Horizonte
Belém - Manaos
Bollo Horizonte
Buenos Aires
Bello Horizonte
Porto Alegre
Estados Unidos
Bello Horizonte
Recito
Buenos Aires

Bello Horizonte
Porto Alegre
EstadOB Unidos
Bello Horizonte

MEZ UE JANEIRO OE 1930

(RIO)
Alndn limitem, -use mercado funecio»

noli em conillcSei cutavcl,, «em moilKI-
cn.iln uo» |ire.o» e com resular mo-l-
mento de procura.

Movimento do Mercado
Fardos

Stock nnterlor 10.857
MOVIMENTO DO DIA 11

Entradas:
T)a Parahyba . .*,
Du Macclé 

Total

D-íb<1p 1 do mer..
Hnldns 
Desde 1 do mez...
Stock actuiil ....

111
340

467

e.oei¦no
2.010
10.SIS

I,lrt>», 1, I, I,
llllo Ilu I 1111111$, *>,

III, lllll, 
Dllo liliilll, lUH. II..
llllo i'/ Juroa ile 10

Ir. ii. IL', .11. .'II,

III, Fill,
.-.IIIIMIIUI

7Nh'llllll
..SUSIIUO

I lll.ll-UUII

Cotações
Por 10 kilo.

í-flira lonua — Tipo
Beruti:

Tjpo » 
Typo 4 

Fibra tuiWa: — Ty-
p» Sertões:

Tj-110 3 
Typo 5 

Do Ceará:
Tj.io 3 
Tj-po 

Fibra curta, Matta:
'ftlio 3 
T.vpo 5 

Fibra curta — Pau-
Hula:

Typo 3 —
Tjpo 5  S6$00O a 87-JOOO

Nominal
.1$IKJ0 a .1$500

3(l$500 a 40$5OO
3IÍS500 a 375500

Nominal

Nominal

Procedência

Sul, Prata, Chile
Norte e Buropa
Sul, Prata, Chile
Norte e Europa
Sul, Prata, Chile
Norte e Europa

.•Vvlflo dai Sh. Destino

Norte e Europa
Sul, Prata, Chile
Norte e Europa
Sul, Prata, Chile
Norte e Europa
Sul, Prata, Chile

Fechamento daa mnlnai Todas as terças-feiras, para o Sul do
Brasil, Uruguay, Argentina e Chile. Todos os sabbados, para o
Norte do Brasil, África, Europa e Asla.

Na agencia da cia., até ás 6 boras da tarde. No Correio Ge-
ral, até ás 9 horaa da noite.

Registrados, nos Correios d o centro da úldade, até âs 8 ho-
ras da tarde.

Ch.

15
17
22
24
20
31

Alr france IS
Alr Frnnce ......... 18
Alr Frnnce 21!
Alr France 25
Alr Frnnce 20
Alr'France ,,.* 1

Stock Exchange de Londres
LONDRES, JX

Títulos Brasileiros
FIS1)I511A1!3:

B-un-iuii. t, **, 
Noro B-undlng, IBM
ConreraSo. 1910, 4 % 
Empréstimo de 1018. 5 ••••¦
Fundiu? ae 11)31, 5 f. (.0 auno, B).

EST-UUAUS]
Dlltrlcu- B-ederni 5 f, 
Rio 1e Jnnelro. 11)27. 6 « 
Babla. 1021.. 5 
Pará. i 
City ot 8ü( panlo Fmprovementa tnd

ITrt_'i'linlrt '. Vi Prol •••••••

Títulos Divcrpns
Bank ii 1-nmi'u- A t-inetJ. Amerlea, Ltd»
Bnzllliin |Vinl.,n Llshl * Pow«l Co

i.m 
BmHH.m -.Virrifit Aepnry * Flnanw Oo..

l.td 
Cahle. (. n-lrolem. Md.. Ilrnlaarla. ....
CWfln C0.1I & Wilson*. LM
Imm-riai (.hemlra' !nfln»irlcs Ltd
LtvntnMI». Ilnllirri Oo Md 6 11* f.

IHHft 
I.lo»^-, llnnll Md ("A" Slinresl 
Rto j. Innptro flty Imp (V>.. LM, ....
Illn Flnm MUI. » Irotinrln Md ....
8.1- 1'nolf HnlLm, ().. I.M., "•¦-¦-'nrn Tnlorr-mb IV». I.M . 4 %. Del»

¦¦¦Ha*-*

Titulos Mslransíeiros
Emp > líncrrn HftifitinlCfl. B t|2 7*

192714» .. 
Conrol».. ? 112 %, »>i -1lTlilf>-ni1n

OUMPBAl)OBl_S
Ho]»
S p.m.

13.0.0
14.0.0
6.B.0
T.B.0
11.10.0

23.0.0
6.0.0
2.10.0
0.0.0

10.0.0

4.17.8
0.87

0.10.0
30.1B.0
0.2.1 1|2
1.10.1 112

D.0.0
2.17.B
0.12.10 1|2
n.17.0
20.0 (I

BS.lü.O

IIS. 50
7(1.12.8

Anterior
8 p.o.

17.10.0
18.1B.0
6.0.0
6.1B.0
11.0.0

28.0.0
S.0.0
2.10.0
8.0.0

10.0.0

4.17.8
0.37

0.10.O
80.10.0
0.2.1 113
1.0.10 1|9

9.0.0
2.17.8
0.13.0
0.17.8
29.0.0

98.10.0

Idem o anuo pausado  1.117.443
Cafô revertido ao «tock Ucs-

de 1 de Julho  204..884

EMBARQUES

Cabotagem. ... —
Europa 17.478
África 1.46»
America do Sul. —
Aala 5.064
America do Norte. —

Total .... 24.011

Idem o anno passado 12.184
Desde 1 do mez 80.224
Desde 1 de Julho 1.805.712
Idem o anno passndo 1.037.480
Stock em 10 do corrente mez 099.015
Consumo do dia 11 do cor-

rente mes 500
Revertido ao mercado —
Café doado 215
Cafô bonificação —
EslBtencla em 11 do corren-

te mez 699.170
Idem o anno passado.,.,.., 670.614
Pouta (cafés cotnmuua) .... 1180(1
Caffts S. Mina 28100

O mercado desse produeto funcclonou,
bontem, em poslcüo bus tentada, sem pro*
cura de lnteresa ee com as cotações Inal-
te radas.

Ob negócios registrados foram de 868
saccas, ao preco de 138500, por 10 kllos
do typo 7.

Cotações

Tj-no'I-J-po
Typo
Typo
Typo
Typo

Por 10 klloa
16S500
1118000
148900
148000
18$500
188000

Desde o fechamento anterior, bnlxa
parcial de i|4 de frnnco.

HAVRE, 12.
Ho]»

Feohamento
Cafô pnrn entrega em

marco 231 !4
Cnfé uara entrega em
maio 228

Cafô para entrega em
aetembro .... 227

Café para entrega em
dezembro .... 227 Í4

Vendas  15,000
Estado do mercado: boje, calmo; an-

terlcr, estável.
Desde o fechamento nnterlor, alta de

1|2 franco e baixa de 1|4.

Fechamen*
to anterior

280 94

228 U

227 **«.

227 %
0.000

LONDRES, 12.

Disponível

Preco do typo 4, Superior,!
Santos, prompto para em-
harque 181/8

Preco do typo 4, Rio, prom*|
pto para embarque 121/0

Bole | Ant.

31/8

121/0

ASSUCAR

SANTOS, 12.
PoslcAo do mercado: boje, calmo; an-

terlor, calmo; mesmo dln no anno pas-
sado, estável,

Preco do n. 4, disponível, por 10 kl-
los: hoje, 208500; nnti-rior, 258500;
mesmo dia no anno piibsudo, 20JGU0.

Embar.uea: ho]c, 408804 saccas; au»
terlor, 41.892 Bauru--.; mesmo dia no an-
no passndo, t)0.U4Õ tmeens.

Entradas: hoje, 27.534 aacena; ante»
rlor, 88.706 saccas; mesmo dia no anno
passado, 40.811 saccas.

Existência de hontem, por embarque:
2.461.242 saccaa; anterior, 2,474.572
saccas; mesmo dia no anno passado,
2.113.871 saccas.
Baldas: Baccas

Para a Europa  24.813
Para os Estadoa Unidos  5,017

Total. 29.830

8. PAULO, 12.

BntraSot:

Em Jundlaby. nela Gs-
trada Paulista . . .

Em S. Paulo, nela Es-
trada Sorocabana. .

Hoja Anterior

Baeta» Baeeae

8.000 8.000

28.000 68.000

98.7.8
71.0.0

CAFÉ
Hlo dr Janeiro,
Mu vi monto do

12 «I» jnnelro di» 193J.
dia 11 :

Hntrad
Peln Leopoldina

ESTATÍSTICA
Saccas

n»
D..

ii»
T'e
Di.

MIiiiiü
Ulo

Mino;
II In

711
15

1.5.U

Do Rio —
De Mina? —•

ítcíiii fluminense
IHIol —

Beeul. Bit Minas
<>:;•¦> 2.0S2

Kecnlmlnr Espirito
Santen&e —

Total

J.08-.

Idem
Desde
Mídia
De.de 1
Méd1» -

nnno pjssado.
1 do mei.....

de julho.

13.095
107.147

9.740
1.922.17fV

8.008

Total  31.000 68.000

NOTA TORK, 12.
Boj» ractiun*-..

A5wli.ro t» ínterim
Oontnto» 4o Rio:

Café para entrega em
marco  4.24

Cafô para entrega em
maio 4.2T 4.29

Cafô para entreca un
Junho  4.38

Cafô para entreca em
setembro .... 4.34
Estado do mercado: hoje, apalhlco;

anterior, calmo.
Desde o fechamento nnterlor, baixa dc

2 pon to f.

NOVA IORK, 12.
Hoje Fedia men

FffoAamenfo to nntcrtai
Contratos do Rio:

Calfi para entrega cm
marco  4.24 4.24

OaTô nnrn entrega em
maio  4.2» 4.20

Caf-1- nnrn entrega em
junho  4.33 4.3.1

Cnfô pnra entrega em
setembro .... 4.34 4.34

Vendas  5.WI0 5.000
Estado do mercado: hoje, calmo; an-

terlor. calmo.
Desde o fechamento anterior, Inalte-

rado.

HAVRE, 12,
Hojt Fechamen*

Abertura to nntrrlor
Café para entrega cio

marco 230 *. 2*!U »i
Café para entrega em
maio ':"B 228 >4

Cafô para entrega em
setembro .... 227 227 '.í

Café para entrega cm
dszímbro .... 227 \. 227 - _

Vendas S.OUii 0.000
Estado do mercado, boj». eattno; sn-

t-BF-tor. estarei.

(RIO)
O mercado desse produeto funcclouou,

bontem, em posição sustentada, com pe-
quenas modllcagões nas cotacílen o
guiar movimento de procura.

Movimento do Mercado
Baceo»

Stock anterior 80.040

MOVIMENTO DO DIA 11
JSníradas:

De Pernambuco 1.888

Total 1.838

Desde 1 do me 98.075
Salda 15.151
Desde 1 do me. 53.570
Stock actual 70.228

S. PAULO, 12.
Abertura

Algodão para entrega
em jnnelro. . . .

Algodão paru entrega
em fevereiro. * .

Algodão pnrn entrega
cm marco ....

Algodão para entrega
em abril ....

Algodão para entrega
em mnlo ....

Algodão pnra entrega
em junho ....

Algodão pnra entrega' cm julho ....
Algodão para entrega

em agosto. . . .
Algodão para entrega

em setembro. . .
Vendas: 600 arrobas.
Mercado, estável.

8. PAULO, 12.
Fec7iamcnfo

Algodão pnra entrega
em jnnelro. . . ,

Algodão pnrn entrega
em fevereiro. . .

Algodão para entrega
em margo ....

Algodão pnra entrega
cm nbril ....

Algodão para eatrega
em maio «...

Algodão para entrega
cm junho ....

Algodão para entrega
•nm julho ....

Algodão para entrega
em agosto. . . .

Algodão para entrega
cm setembro. . .
Vendns: não houve.
Mercado, estável.

Compr. Vend.

45$100 —

458600 468300

458900 468500

458600 48*300

448400 45J00O

438600 448000

438800 488800

otiriym.uti, iin Unuur.
Tllexilini Illlilll) de I IMIIIS.

7 Tr, port., fi, 
Tlii-Miiiro (111321, ilu I :iimifj

7 '., porl., 2, 0, 15, f'0.
llll, n 

Àpultcvs âlunldpnva do Üls*
fríiífu Fcdttai:*.iii|iri>htliiiii lie 1908 ile 21,11$

1!%, iinrl., 20, 30, a,,,
IIIiiih ilu 11131 du 21111$, 5 ','e

port,, 8, 7, 16, 
Dllns lileni, 7, 
1 Illu» lilein, .10, 
Dcerelo 1,585 ilo 2005, 7 %,

port;- 42, a 

ApultiHis tístmüwies:
Porminibuoo du 100$, & ',.-.

port., G, a 
Kiln 1'uulii de 2111181111*1. 6 04,

IHirt., 1, l, II, 0, 0, 7 a
llllni liii in, 211, 
Mlini. Uerne* ile 21111$. 5 '.'.

port. (1934), 1, 10, QU,
KIU, ii 

Dllns 2.» sCrle, 9 fe, porl.,
8, III, 17, 20, 20, 30, 33,
(18, a 

Dllns 8," «erle, 7 .4, port.,
I), 10, 10, 50, 

Dltns de 1:000$, 7 %, port.
decreto 111.240, 50, n...

Acçòos dn Bancos:
Mercnuttl do Rio do Jnnrl-

ru, 10, a 

AcçÔes de Companhias:
Dorna dc Santos, nom., 6,

40, a 
Dllaa port., 6, 17, 2, 88, a.

Debentures:
Docas de Santo*., f

7, 7, 30, 70, a.
Banco Hpotb. Lnr

ro, 8 Tc, 8, 82, i

fe, 7,

1:03ii$iiiiii

I :l)72$iiiiu

l.-.-iSiiiin

17.-í»5*i(l(i
tTUlJÜUU
l7IIS.'illll

IKII$IIII(I

881000

1MI$MIII
IIIIISDIHI

III $11011

I7r.?niiii

17080(10

7-|ll$lll)U

5h0$000

2378000
2515000

1915000

2005000

.liTnll.v IHil
Kvt muita

In»

. |nir*

i/k Ferro i
.Mlnu» Hll
l>llllllatll ile

lie l'i'l
«li.iillin ItoliMiIro,

loiirulu, . .
Uatitp, tlivvrstii

Uqchh d»- Hnn (oi
tiiclõr, . .

IHlilh, 1)0111rr«rrfln i' OoIuiiixiiifAo
Hnillrt (lil Hiilllii . .
Hulgil Mtiii'lni, port.
min", mini, . . .
C, Kniliinii ....

/'¦ iicutttrcHi
Aiilnrtitleu 1'nullHta .
IlelliiH Ai-le-. . , ,
Mu nn í, Pliimlnmiíro .
Kliltnlnmikc !•'. Club
IlueilH llll lllllllll . .
IIiu-iih lie Killltn» . .
Iiiiliixtrliil riitu|ilhlit,
l,nr llriiallelr
Meri-mlii Mimleliuil .

I17ÍIHIII —

2IIISUIIII —

Nll$llllll —

255*000
UÜDIOUU

IIIMIilll
M5IHIII

i:iii$iiiiii
ii2íihiii

•2;ir,siiini
IISUUII
IISUUII

il.iSníiii
IU7S.IIUU
IS2SIIIIII

21115(1(10 —
2ll.-,$llllll

11125000
ItSÍOOO
20(18000
3128000

1111511111)
".•.$l|IIU

|sll$illlll

'.>IIM5I)UII

OFFERTAS NA BOLSA
Vend. Compr,

1:0305

1:0305

1:0728 1:0705

1:030$

702S00O

786S000
8005000

7005000
802S0OO
7005000

7005000 —

7805000 7885000

1:0225 1:0205

600SO0O
585SOU0

8008000 7855000

438200

488800

<7on*pr,

455200

458600

458500

458700

448000

438800

488500

438500

488600

438800

458000

488600

468600

465400

445400

448000

448000

445000

S, PAUI.O, 12.
Cotações do disponível:

Typo 4  488500 t 408000
Typo  485000,488500
Typo 6  475000 a 485000

RECIFE, 12.
Kstado do mercado: hoje, estável; an-

terlor, estável.
HoJ. Anterior

Prego por 15 kllos:
Primeira Sorte, ven-
dedores —

Primeira Sorte, com-
pradorea .... 488000 46800O
Entradas:

Deede hontem em far-
dos de 180 klloa. 700 100

Desde 1.° de setem-
bro p. passado far-
dos de 180 kilos. 138.800 138.100
Exportação: Fardoa 180 klloa

Para portos aa Eu-
ropa  1.600 —

Existência em saccoa
de 80 klloa . . . 84.400 87.800
Abatimento de consumo: — saccos 4c

80 kllos.

LIVEKPOOi,, 12.
Fechamento Hoje Anterior

Sio Paulo Falr . 4.90 4.82
Pernambuco Falr. 4.00 4.S7
Maceió Fair. . . 4.60 4.57
Universal btandards,
1035

American Futures, pa-
ra março . '. * .

Amerlcnn futures, pa-
rn maio ....

Amerlcnn Futures, pa-
rn julbo ....

American Futures, pa-
ra outubro. . . .
DiBponlvel brasileiro,

5.20

4.82

4.50
alta

8.17

4.80

de 8
Termo americano, alta de 2 a 4 pon-tos,

tos.
Posição do mercado: hoje, estarei;

terlor, estarei.

4.64

4.46
pon<

142S00O
175S500
1715000

4805000

LIVKItPOOL, 12.
Boj» Fechamen.

to anterior

Cotações

Branco crystal ,,,,
Demeraras ,
Mnscnvo (regular)
Mascavlnho

Por 60 kllo»
575000 a 505000¦125000 a 53S000
38$000 a-805000

Nominal

BECIFE, 12.
Posição do mercado: boje, estável; an-

terlor, estável.
Preco por 60 klloa:
Usina de 1": hoje, 465000; antorlor,

458000.
Usina de 3>: hoje, nlo cotado »nt**

rlor, nlo cotado.
Oryataes: hoje, 405700; anterior —

408700.
Demorara»: boje. 3582001 anterior,

868200.
Terceira Sorte: boje, 288 «• 381100;

anterior, 888000 a 288700.
.Preco por IC kllos:
Somenoa: boje, 05000 o 85500; ante-

rlor, 85000 a 05500.
Brutos Seccos: hoje, 58000 a 55200;

anterior, 68000 a 55200.
Boj» AnteriorAirrattet

Deids hontem, em
saccoa de 60 kl-
lo»

Desda 3.° de se*
temhro p. passa»
do, saccos de 00
kllo» . .
Deportação

Para o porto do
illo de Junelro.

Para o porto de
Santos ....

Tora- outros portos
do norte . ¦ *

Existência em sac-
cos de 80 kllos. 1.605.1110 1.686.300

21.800 40.000

3.180.300 8,168.600
Saccos da fio kllos

13.500

MIO —

1.000

NOVA YORK. 11.
Hoje Fechamen-

to anteriorFechamento
Assucar para entrega

em janeiro. . . . 1.78
Assucar para entrega

em março .... 1.89
Assucar para entrega

em maio .... 1.94
Assucar para entrega

era Julho .... 1.97 1.93
Mercado, firme.
Deade o fechamento anterior, alta Je

¦í pontos.

«Fffc/iamenío
American Futures, pa-

ra mnrço .... 4.85
American Futures, pa-

ra maio .... 4.80
American Futures, pa.

ra Julbo .... 4.89
American Futures, pa-

ra outubro. ... 4.88
Merendo — De caracter normal
Üb baixistas estilo se cobrindo,

5 a 7 pontos.

Obrig. da União:
Obrigações do The*

SOUTO (1021), 7%
Ditas (1030) llOOOS

Ditas (1032°) i:ll0IIS

Ditas Ferroviárias de
1:0005, 7 % . .

DltOB (1037) 1:0005
0355000

Apólices da União:
Uniformizadas de rs.

1:0008, nora. 6 fe
Diversas Emissões de

1:0005, 5 %, nora.
Ditas ao portador .
Ditas port. (cnuteln)
Empréstimo de mim,

1:0005. port. 5 %
ReHjustaniento de rs.

1 :OO0S, port. 6 «*.
Dito (titulo defini»
tlvo)

Dito cora juros de 10
semestres ....
Apólices Estaduaes:

Minas Geraes de rs,
1:0005 5 fe, port. —

Dltns, nom 695500O
Ditas de 1:0005000,

fe, port. . . .
Ditas, nom. . . .
Ditas (em cautela),
Dltns dc 200$, 5 fe,

port. (1034). . .
DltaB S fe, 2.' sírio
Ditas 7 fe, 3.' série
Blo de 5005, 6 .'.,

portador ....
Ditas, nom
Ditas de 5005. 8 fe
Ditas de 1:0005 . .
E, do Espirito Santo

de 1:0005, 8 fe,
nom

Ditas, 6 fe. . . .
E. de Pernambuco do

1005, 0 fe, port..
Süo Paulo. 1:0005,

(Unificação). . .
Ditas de 2005, 5 fe,

portador ....
Ditas do Rio Gran-

de, Barreto Gravn-
tnliy, de 1:0008,

fe, port. . . .
Munlclpaes de Bello

Horiz., de 1:0008,
7 fe 7065000

Ditas de Porto Ale-
ere de 50$, 3 % %
portador ....

Ditas de Petropolis,
de 2008, TA port.

Sio Bernardo de réis
1:0008, 0 fe port.

Ditas do Paraná, de
2008, 5 fe, port. .

Prefeitura de Recife,
508, 4 fe, port. .

Apólices Munlclpaes
do Dlítr. Federal:

Munlclp. £ 20, 6 fe,
portador. .

Dltn» de 1014, 8 fe.
port  —

Ditas de 1908, 6 fe,
port  1668000

Ditas de 1917, 6 fe,
port 1555000

Dltaa de 1020, 6 %,
port

Ditas de 1031. 2005
5 ¦%, port. cnutela

Ditas (titulo). . .
Ditas decreto 1.535,

(Castello), 7 % .
Dltns decreto 1.980,
port

Ditas decreto 1.833,
(Lyra), 8 % . .

Dltns decreto 2.008,
(Lyra), 8 % . .

Ditas derreto 8.624,
7 fe, port. . . .

Ditas decreto 1.622,
(Lngon) 7 % port.

Dltaa decreto 1.048,
(Lagoa) 7 fe port.

Ditas decreto 1.550,
(Lagoa) 7 fe port.

Dltaa decreto 2.338,
(Lagoa) 7 % port.

Ditas decreto 2.007,
7 fe, port. . . .
Acções áe Bancos;

Brasil  _
Commercio, nom. . . —
FunccionarioB Publi-
co  448000

Mercantil do Blo de
Janeiro  —

Bonvistn ..... —
Português do Brasil,
nom  —

Dito, port
Commercial de Alfe
nas

141SO00
175S0OO
1705000

310S000
8105000-ir.osmio
90S000

8105000
6205000

Hlirlettil |i/ o llin-ll
CUÍCA llll - Vm*) i'"-

ra IiiihIicI.
Pnrn nutres» om maio
1'liril elllreiill «Hl JllHl»

llll. 011
llll. .Ml

llll.llll
1111.12

CAIXA DE AMORTIZAÇÃO
TKANSKBIIHNOIA DK AI'0I,1CE8

Aa llllWIll. llll. U0t«ÇÍM dn» >IKiHee>
dn Dlvlila Pnllllcá. (iirlivi-lilna pelu L'«'
mara imrii efleltu il» trõiiafttreiicitt. Uoje.
Nllo UD Hfdlllllttill
lllvermis Hinl-nOi'», liiliiiln» ... —
Ulilfiiriillrnilo.. inlii.lii» "•*._
llnlfiirnilznilii» «lu 1 :0U(I5 .... 7025U00
lllversn. -'iiiIhhAp- de I Ml""?.

nominativa T88I000

MERCADO DÊ~BORRACHA
NOVA VOUK, 12

878500 808500

9885000 0855000

1805500 1895000

8555000 8305000

825000 808000

1855000

0605000

1305000 —

335000 —

4845000 4605000

— 1535000

1555500

1585500

1555000165Ç500

1765000
1755000
1755000

— 1705500

1758000

200SO0O

1808000

1738000

1755000 —

— 1735000

INFORMAÇÕES DIVERSAS

CONCORRÊNCIAS
ANNUNCIADAS

Dln 13 — Admlulltr-íílo do l'orto
do Hlo ile .lanelro, pura o forneci men*
to de trilho*-, e nccesuorlus,

Dln 13 — 1'atroniiio Agrícola Arthur
Bernardes, pnrn o fornecimento doa artl-
_oa cuuhtnntcB dos srupuii 1 a 10.

Uln 18 — ServlCO de Fomento de
Produeçilo Animal, pnrn . o fornecimento
(Ioh nrtUui constantes dos grupos 1 n --.

Dlu 1-1 — Comintsflilo Especlnl dc
Compras dn Prefeitura Municipal, para
o foruucimento dos artigos contftnutcs do
itrupo 14.

Dlo 10 — Dlrectorla dos Serviços do
Itumontu u Veterinária, Coudelorln Ha*
cluuut Hnlcnn, paru o fornecimento dus
artigos ron st un U'ri dOH grupos 1 a 10.

Dln 10 — Estabelecimento de Suhsls-
tencla da Segunda Iteglão Militar, pnra
o fornecimento dos arttKOB constantes dos
grupo» I. G. 22, 23, 25 o 28.

Dln III — Dlrectorla de Ubrns Pu-
blicas. Prefeitura Municipal, para o cal-
Comento da run Engenho, estação de
Deodoro.

Dia lil — Dlrectorla de Fazenda do
Ministério da Mnrinlni, para o forneci*
mento de material medico cirúrgico.

Dia 16 — Comnilssüo Especlnl de (-um*
prns dn PrfMturn Municipal, pnra o for-
neclmento dos artigos constantes dos gru-
pos 28 o 30.

Dia 17 — Aprendliado Agrícola do
Rio de Janeiro, pnra o fornecimento de
gêneros, etc.

FALLENCIAS~Ê"
CONCORDATAS

MANOEL GOMES DA CUNHA

No Juizo da 6" vara clvol (1°
ut.lu-lo), Alberto Gomes 4 Cia.,
dizendo-se oredores da quantia de
62.J5000, requereram a decretação
da fallencla de Manoel Gomes da
Cunha, estabelecido & rua Gene-
ral Bellesard, 08.

SEBASTIÃO MARTINS NEIVA

Antônio Aug-usto de Freitas Aa-
sls, dizendo-se credor da quantia
de 2:0005000, requereu no Juízo
da 0« vara clvol (2o officio), a
decretação da fallencla de Sebas-
tlão Martins Neiva, que commer-
cialmente se assigna S. Nelva,
estabelecido á rua da Alfândega,
200.

A. LUIZ RIBEIRO & CIA.

O juiz da 1* vara cível nomeou
syndico da fallencla supra o Ban-
co Boavista.

BARCELLOS & CIA.

O juiz da 4' vara cível nomeou
llquidatario provisório o advoga-
do Theodoro Arthou.

ANTÔNIO DA SILVA BOBEDA

O juiz da 4* vara clvol, nomeou
llquidatario provisório o advoga-
do Luiz de Andrade.

LÁZARO HOMCT

O juiz da 6" vara cível desi-
gnou o dia 23 do corrente mez
para a assembléa de credores da
firma supra.

CARNES VERDES
MATADOUBO DA PENHA

Foram abatidos bontem — Bois, 115;
vitellos, 17; auinos, 10.

Rejeitados — Parclaes, 466 kllos.
Vigoraram os seguiates preços — Bois,

157H0; vitcllos, 1$S00; suínos, S$100.

MATADOURO DB SANTA OBUZ

Foram abatidos hontem — Bois, 221;
Tltellos, 23; suínos 4.

Vendidos em Santa Crus — Bois,
125 114; suínos, 1.

Vendidos em SSo Dlogo — Bois, 95 B|4;
vitellos, 23; suínos, 8.

Vigoraram os Begulntes pregos — Bois,
J.ÇS0O; vitellos, 2$O0O; suínos, 8*400.

MATADOURO DE NOVA IGDASBD'

Vendidos para os subúrbios — Bois,
1 1|4; vitellos, 1 1.4; suínos, 1.

Vigoraram os seguintes preços — Bois,
1$70U; vitcllos, 29-UO; suínos, 8*200.

MATADOURO OB MENDES

Vigoraram os seguintes preços — Bola,
1$760; vitcllos, 2ÇO00; suínos, 8S300.
ye"JotA

RECEBEDORIA DO DIS-
TRICTO FEDERAL
COMPARAÇXO DA RENDA

llnjo
ltUprlner Fluc. cts, . ,

H in o k f d 1'tantatlon
Klieerls, ClS. ... 16
Hstndo ti» mercado i boje,

terlor, calmo.

Anterior
1.

10
cnlmo; ti

MERCADO DE CACAO
NOVA VORK

/líifrliiro
Cacao pura entreca

em marco . . . .
Caniu pnrn entreso

em Julbo , . . .
Cacfto para entregn

em setemWo. ¦• .
Cncúo para entrega

em dezembro. , .
Merendo, estável e

12.
Bojo Anterior

4.02

5.07
firmo.

4.117

ALFÂNDEGA

1.831:21)55400

12.218:7515300

14.538:4805100

2.317:7315800

Renda arrecadada hon-
tem (papel) 

Remln arrecadada de 1
a 12 do corrente...

Em egual período de
1038

Dlfferença parn mais
ern 1D38 

DISTRIBUIÇÃO DB MANIFESTOS
(Em 12-1-1D39)

N. 73 — De Buenos Aires, topor nrae-
rlcano "Argentina", rarlos gêneros, se*
nlior T.uls Marcai.

N, 74 — De Oslo, rapor norueguer"Burgos", vários gêneros, sr. Bello Amo*
rim.

ST. 71 — De Houston, vapor ameri-
cano "Delnorte", vários generoB, sr. A,
Pinheiro,

Niin-I»

OilieiMIn ii oil,'", "llniiilelriinlo",... 1.1
ll.iiiil.ua, o IW(, "rliilitlirílll"  

Jl"
Nuvn Vorli o cnm, "1'MlwlMrbl ••'.« }8-.'orlo AI-ím e ii"«. "Ungll***"  

JJ
lliirrn il" lliiiieim-rlni "Amlm  1&
Ulllinn " tam, "A'|ilriiiilu

IIUHlo" _.'."",",".'.
Num Vurk ii Oiilli Turiiiiliyli'1
llllenii» Alre» ii «Kl, "MíIllUMll
Irlul"

lBiiii|io o oícj; "lliil|nivii 
Helém ii rwi, ".Mimy" 

Aiii.uilii.i «» «Kl, 
-*li.«|llnrj- ...

Anii.iilii.-i .< i-m-b. "Viihiiit"

K|iuliiiiii|«i|U o i"«-«. "Annn ...

4.80

NOTA TORK, 11.
Hoje

Fechamento
Amerlcnn Middl inf

Uplands  8.80
American Futures, pn-

ra marco ....
American Puturvs, pa-

ra maio ....
¦American Fntnres, pa-

nt Jnllio ....
American Futures, pa*

ra outubro.

8.80

8.0*

T.íl

Fechamen-
to antorlor

8.8S

T.40

•.01

T.80
Mercado — .Melhorou depoU dt «bor-

tara, devido A pressilo dos op-wadorea á*
bedgo.

Desde o fechamento anterior, alta 4*
2 a 10 pontos.

NOVA TORK, 12.
Ho]- "Tecliaio-B»

to anteriorAbertura
American Futures, pa*

ra marco .... 8.31 8.30
AiiiiTJriiii Futures, pa*

ra maio .... 8.08 8.08
American Futures, pa-

ra julho .... T.íl T.*a.
American Futures, pa-

ra outubro. . . . T.48 T.40
Mercado — De caracter normal.
Desde o fechamento anterior, alta par*

dal de I a 8 pontos.

A BOLSA

1555000

300SOOO
2455000
'405000

8405000

1415000

MAIS TÍTULOS NA BOLSA
A Câmara Syndical dos Corretores da

Bolsa de Fundos Públicos do Rio de Ja*
neiro, resolveu admlttir A negociação o
respectiva cotação official da Bolsa, as
accôes nominativas e ao portador do,
Laboratórios Raul Leite, Sociedade Ano*
nynia, em numero do 7.000, do valor
nominal de 1:0t>o$ cada uma, Integradas,
representativas do seu capital social de
7.0UI):0.05.

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Buenos Aires " Salland" 13
Recife e escs. "Comte. Alcldlo".,. 13
Buenos Aires "Campos Salles".... 13
Santos "Santarém" 13
Porto Alegre "Bandeirante" 13
Angra "West Nllus" 18
Bueaos Aires "Grotx" 13
SantoB "Parnahyba" 13
Buenos Aires "Prlnclpessa Glovanna" 14
Florianópolis e escs. "Uc&n 15
Portos do sul "Laguna" 15
Natal e escs. "Carioca" 16
Antuérpia "Pirianopolls" 10
Amsterdam "Amstelland" 10
Londres "Hlchland Pntrlot" 16
Portos do norte "Maceió" 17
Torto Alegro "Comte. Cnpella" 17

VAPORES A SAIR

Mamíos a cbc. "Affonso Penna"... 13
Laguna e esc. "Miranda" 13
Cabedello e esc. "Itaquatlâ." 13
Buenos Aires o esc. "Brasil" 13
Porto Alegre e escs. "Itaimbó" 13
Finlândia "Aura" 18
Antonlna e escs. "Buarque de Ma*
cedo" 18

Amsterdam e escs. "Salland" .•¦.** 13
Havre e esci. "Grolx" .,, 13
Aracaju e escs, "Apody" 13
Norfolk e escs. "Fercllff 14
Porto Alegre e escs. "Olty" ..' 14
Trleste e escs, "Prlnclpessa Glovan*

na" 14
Belém • escs. "Itaquice" 14
Pará a escs. "Aratanha" 14
Recife . oscs. "Pirntinj'" 14
Porto Alegro o esc. "Comr*. Alcldlo'' 15
Buenos Aires « escs. "Duque de

Caxias" 15

CAES DO PORTO
NhvIoj e iKMitimiiis em barca çflei atra-

i»iii|.is no caos ilu 1'orlo do Illo d. Ja*
neiro, limitem. *. 10 horns dn manha:

Aruiawm 4 — Vnpor fl ti landes •'Mer*

entor" — lli-scnrun do p-ipol.
.\rinnit',iii U —- Vapor nacional "Biquei-

rn Cnnniim" — Dciwar".-! uernl.
l'nleo li!0 — Vnpor un.lunnl "Ajriiriio-

c«" — Dencurpn do trigo em grilo.
Aniin.iMii 8 — Hlute miclonol "Ooral"
i)t'st.-nr«n w sul a jínincl.

Ariiiii*i-iii 8 — ninto nacional "Ixtlo*.
Ileimiriiii ik» «il n Brnncl.

Pnli'0 1110 — Vaiwr grego "Cnrrn»*—I
Carga do minério.

Ariniiíem 11 — Vaiwr nacional "Faria,

po" — Cabotagem.
Armazém 13 — Vnpor nacional "Ita*

quiillíi" — Cabojagern,
Armarem 13 — Vapor naclonsl "Ata.

rniiüilí" — Onbotnsom.
Armnwm 14 — Vapor nacional "Aia>

timbó" — Cnbotngem.
Armarem 15 — Vapor nacional "Onuy"

Cabotngem.
Armnr.em 10 — Vapor nnclonnl "Pot.*'

Cabotagem.
Armazém 1" — Vnpor nacional "Mb**!

-— CalMitageni.
Arniar.em 17 — llinto nacional "Alar*

do" — Ciibotiigem.
Armazém 18 — niat» nacional "Sfaça'

lhües" — Cabotagem.
ArmazMn 13 — Vapor nacional ''Ara*

by" — Cabotagem,
Prol. — Vnpor grego "Mlcba.l J. Golt«

lnndrls — Carga de minério.
Prol. — Vapor grego "Nestos" — Des-

rnrsn de carvão.

MOVIMENTO DO PORTO
ENTRADAS DB HONTl*M

De Matutos a escalas, paquete naclo»
nal "Duque de Caxias",

Do Belém a escalas, pnquet. nacional
"Italmbé".

Do Porto Alegro e escalas, rapor na»
clonal "Jary".

Do Santos, paquete nacional "Affonaoj
Penna".

De Boston e escalas, Tapor amerieann
""West Imbuden".

Ds Buenos Aires e escala,, paquete,
americnno "Argentina".

De Novn Tork o eacnlas, paquet. am«v
rlcano "BrazilV

Do Oslo e escalos, Tapor norue-u»
"Burgos".

De Üouston e escalas, vapor atnerlcand"Delnorte".

De Buenou Aires a escalas, paquete
Japone» "Rio de Janeiro Marn".

De Belém e escalas, paquete nacional
"Prudente de Moraes".

De Buenos Aires e escalas, paqn-st*
allemfio "Monte Ollvla".

Do Porto Alegro «. escala., rapor *»«
clonal "Piratln-f",

De Florianópolis e escalas, pa.neti,
nacionnl "Anna".

De Rosário e escalas, vapor íiulandefl
"Aura". ¦ ¦

SAÍDAS DB HONTEM

Para Penedo « eacaln-s, paquete nacfo-*
nal "Itaberá".

Para Buenos Alrea o escalas, rapo»
americano "Delnorte".

Para Macáo a escalas, rapor nacional"Potr".

Para Cabedello . escalai, paquete na.
clonal "Araraquara".

Para Nova York e escalas, paquete)
americano "Argentina".

Qara Lota e escalas, vapor yugo-alava"Kupa".

Pnra Hamburgo • escalas, paquete ai-
lemüo "Monto Ollvla".

Pnra Santos, vapor nacional "laboaUo1*,
Para Buonos Alrea a anulas., vapof

norueçuer "Burgos".

Para Kobe o escalas, paquete japone^"Rio do Janeiro Maru".
Para Buenos Alrea e escnlns, vaporf

americano "West toboden".

Renda arrecadada de 2
a 11 do corrente...

Idem em 12 do corrente
14.090I925S30Ü

1.052:144.. 000

Comp. da Tecidos;
Corcovado
Progresso Industrial.
America Fabril. . .
Ditos, port, . . .
Petropolltana, nom..
Brasil Industrial . .

Comp. de Seguros;
Sagres
Lloyd Atlântico . .
Continental ....
Integridade ....

Comp. de Estradas

100S0OO

oosooo
380Í000

310*000 —
200*000 —
200S0OO —

310S000

150$000

4Õ0S000
105S0OO

.-05000

Total  15.752:0085300
Em egual período de

1038  11.750:1645500

Dlfferença pnrn
om 1080 

mais
4.001:0045800

MERCADO DE TRIGO
BUENOS AIRES, 11.

Fechamento Hojo Anterior
Preco por 100 kllos:

Paro entrega em ja*
neiro  —

Paru entrega em feve*
reiro  7.00 7.00

Pnrn entregn me março 7.07 —
Hstndo do mercado: hoje, estável; an-

terlor, calmo,
DISPONÍVEL — Tjpo

BOLETIM
de entradas, embarques e existência de café

na praça do Rio de Janeiro
BM 12 DE JANEIRO DB 1939.

ENTRADAS

QOANTIOADB EM SAO»
OAB DB 80 ÜL0S

Procedente, do. Betado, d.

NOVA TORK, 12.
Hoja Fechamen*

to anteriorAbertura
AsMii-ar i'iira tntrega

em Janeiro» ... 1.78
Assinar para entrega

um mnrço .... 1-.8I 1.89
Assm-ar puta entrega

nn ninio .... 1.94 1.94
Assucar para entrega

era jullio .... 1.96 1.67
Mercado, ppenas estaril.
Lieiilf v íecnam-n-o anterior i-alxa

Piin-iul d»* 1 pontu.

Funcclonou o mercado de Títulos, bon-
tem, cm condições animadas, mas, sem
operações de maior monta.

Ab apólices da Uniío encontravam-ae
bem collocadas, liem como as da Muni-
clpnlldade, não tendo nenhum dos outros
títulos em movimento aceusado alteração
apreciável em suas cotações. As acçõea
do bancos permaneceram bem collocadas,
o mesmo se tendo verificado com na dc
companhias e debentures, tudo como se
vè ndeante.

VENDAS

Apólices da União:
Uniformizadas do 1:0005000.

& fe, nm., 5, 12,  1B250O0
Diversas Emissões de 1:0005

5 Ti, rom.. 3.  7885000
Ditas port., _¦. 7. IO,  S015000
Ditas idem, .*..  S035O00
Reajuítamentn Econômico d***

601)5. •"¦'.-. port.. 1. 4. n ::mjSW0
Dito c/ Jurot. d* 10 semes-

B. P. Central do Brasil
E. P. Central do Braail
E. F. Leopoldina 
E. F. Central do Brasil
E. F. Leopoldina 
Reg-ulndor 
Sommas das entradaa
De 1 do mei nté o dia 11..

Atô esta data

2.424 —
2.040 —

357 —
2.589 —

335|

8.062
2.424
2.640

857
2.589

335
3.U02I 5.0701 2.9401 335] 12.013

22.103, 52.8771" 20.2021 C,Sl*i|~ÍÕ7.147
¦-'5.8251 57.947] 29.2381" O.I50| 110.100

Existência antorlor — dia 11[ (W9,Í75
Entradas de hoje 12.013
Cnf¦&_ontreino pt-lo D~y. CT|
(doado) 1.075

| 712.283
. EMBARQUES:

Europa — Oste e Norte
Amerlea do Norte
Cibotag*nn — Sul .. .. ,

•>mnin doi embarques ,. .«n 1 do mez atâ o dia 11.,
Ate esta data 

2.575
5.900
1.620

10.095
80.224
00.319

10.0961

'.•itrmtQ do mercado
De 1 do men nté o dia 11.. .. ,.

Ate tata nata  ..

C.üR-010 local dlart. (ti,, -. M

-)

5001 K..S95•
Cxlítenclo is 6 Lorai da tardei 701.608

CÂMARA DE RE-
AJUSTAMENTO

ECONÔMICO
Processos julgados

Pela Câmara de Reajustamento
Econômico foram Julgados os se-

gulntes processos:
N. 23.104, série C, de Cannavl-

eiras, Estado da Bahia, em aue
s&o credor, Antônio Martins Lima
e devedores, José Maria da Silva
e sua mulher, oom o credito de-
clarado de 16:077Ç100, sendo de-
negado.

N. 23.105, série C, de Cannavl-
eiras, Estado da Bahia, em aue
são credor, Antônio Martins Pe-
reira Lima e devedor, José Tor-
auato dos Santos, com o credito
declarado de 6:669*400, sende de-
negado.

N. 23.106, série C, de Canna-
vieiras, Estado da Bahia, em aue
süo credor, Antônio Martins Pe-
reira Lima e devedores, José Be-
niclo do Nascimento e sua mu-
lher, com o credito declarado de
9:138*1000, sendo denegado.

N. 23.114, série C, de Cannavl-
eiras, Estado da Bahia, em aue
süo credor, José Francisco Per-
reira e devedor, Porflrlo Telxel-
ra Salles, com o credito declarado
de 2:676(666, sendo denegado.

N. 23.115, série C, de Cannavl-
eiras, Estado da Bahia, cm aue
são credor, José Francisco Fer-
reira e devedor, João MendeB So-
brlnho, com o credito declarado
de 4:016$059, sendo denegado.

N. 23.117, série C, de Cannavl-
eiras, Estado da Bahia, em aue
são credor, José Francisco Fer-
reira e devedor, Eliezer Francisc»
de SanfAnna, com o credito de-
clarado de 3:692$292, sendo de-
negado.

N. 23.118, série C, de Cannavl-
eiras, Estado da Bahia, em que
são credor, José Francísoo Fer-
reira e. d«vedor, Francisco Ursu-
Uno de Oliveira, com o credito
declarado de 15:763(998, sendo de-
negado.

N. 23.142, série C, de S. Fran-
cisco, Estado da Bahia, em que
são credor, Erico S. Souza e de-
vedor, Irlneu de Araújo Britto,
eom o credito declarado de ....
47:437(800, sendo denegado.

N. 23.148, sério C, de Camamu",
Estado da Bahia, em que são cre-
dor, Brlco 3. Souza e devedoreB,
Buzeblo Silveira NeTy e sua mu-
lher, com o credito declarado de
5:776(400, sendo denegado.

N. 33.144, série C, de Itambé,
Estado da Bahia, em- que são cre-
dor, Zeferlno Corrêa de Mello e
devedores, João Eduardo dos San-
tos e sua mulher, com o credito
declarado de 20:000(000, sendo de-
negado.

N. 23.149, série C, de São Fran-
cisco, Estado da Bahia, em quosão credor, Banco da Bahia e de-
vedor, Gabriel Vianna, com o cre-
dito declarado de 23:1005900, sen-
do denegado.

N. 23.155, série C, de Caniamu*.
Estado da Bahia, em que são cre-
dor, Arnulpho Reboucas Rodrl-
gues e devedores, Alcebiades Re-
bouças Rodrigues o sua mulher,
com o credito declarado de 
70:000(000, sendo denepado.

N. 7.420, série C, de Macahê,
Estado do Rio de Janeiro, ein quosão credor, Companhia Engenho
Central de Quissamã e devedores,
José da Silva Caldas e sua mu-
lher, com o credito declarado de
65:000(000, sendo denegado.

N. 26.095, série C, de Santa
Maria Magdalena, Estado do Rio
de Janeiro, em que são credor,¦Francisco 

Manoel de Almeida
Santos e devedores, Antônio de
Oliveira Barros e sua mulher,
com o credito declarado de 
42:419(400. sendo concedida a in-
rtí-innização de 20:500(000. Quita-<;ào plena.

N. 26.0S6. série C, de Santa Ma-

ria Magdalena, Estado do Rio dei
Janeiro, em que são credor, Ban-
co Commercial e Agrícola de Ma-,
gdalena e devedor, José de Al-«
melda Cordeiro, com o credito de-
clarado de 10:671(900, sendo dcJ
negado.

20.942, série C, de Duartlna, Es-
tado de S. Paulo, em que são cre»'
dores, Bertone & Soares e deve*
dor, Manoel Francisco Moreira*
com o credito declarado de 
8:668(600, sendo denegado.

N. 21.211, série C, de Bauru,
Estado ile S. Paulo, em que são.
credor, Francisco Assumpgao Pe-
reira e devedores, Proderico Fri»1
nl e sun mulher, com o credito»
declarado de 8:215(400, sondo con-
cedida a Indemnlzação dc «
3:500(000.

N. 22.G04, série C, de Joanopolli,
Estado do S. Paulo, em que sãS
credor, Alexandre Antônio dei
Oliveira e devedores. Antônio
Adão de Moraes e sua mulher,
com o credito declarado do ....
7:930(000, sendo denegado.

N. 27.310, série C, de Santo*
Antônio da Platina, Estado doj

Paraná, em que são credores,
Barbosa Perras & Cia., em IlquN
daç&o e devedor, Nelson de 011*
veira Andrade, com credito decla*
rado do 8:166(400, sendo dene*
gado.

N. 17.143, série C, de Ouro Fino,
Estado de Minas Geraes, em qu»
são credor, Banco de Credito Real
de Minas Geraes e devedor, Aí-«
fonso Troysl, com o credito de-
clarado do 3:400(000, sciiilu dc
negado.

Os processos devem ser
encaminhados ao auditor,

mais antigo
De ordem do ministro Ua Guei*-'

ra, foi transcripto no boletim da
hontem do D. P. A. o seguinte
officio do auditor da 3' auditoria,
do 12o R. M.

Estelbel«3Cr3iiido oaicftual Cadigoj
de Justlga Militar que os proces.*
sos entrados devem ser distribui*
dos pelo Auditor mais unilgo dai
Região, tenho a honra de solicl*
tar a v. ex. sejam as unidades)
independentes da 1* R. JI. scien*
tlfIçadas d'e que aetualmente ei
Auditor maia antigo ê o da 1* Au-i
ditorla da 1" R. M., a quem do***
vem ser encaminhados os referi*
dos processos.

Visa esta solicitação evitar re*
tardamento no andanu-nto doa
processos, bom como nucumulu
do serviço, uma vea que 6 grandla
o numero dos que têm slilo devol-
vidos ás Unidades de orlg;»in, afln»
de serem encaminhados conve-
nientemente".

¦»—OI» » ¦

Transferencia e c.assifi-
cação de officiaes

Foram transferidos eni data da
hontem, por necessidade de ser-
viço, os eguintes officiaes: — do
Q. S. para o Q. O., sendo classi-
ficado no 6o R. A. M. ds accor-
do com a letra b, art. 6o da Lei da
Movimento dos Quadros, o cap.
Evarlsto Rodrigues Teixeira, q.**-servo á disposição do inspector
geral do :)¦ G. R. M. sendo queeste official somente de\erá ser
desligado apôs a terminação do.
I. P. M. presidido pelo generalFrancisco Ferreira, do qual ê es-
crivão. do Q. S. (official sup-
plementar do Q. G. da 3* D. C.)
para o Q. O., sendu e!. ¦ .ficado
no ir," R. c. I. o cap «\rthup
Dentou ile Sá e Souza; • -!u IH
para o 12° R. I., o 2o ten. çouy»Godofredo José Santoro.
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ECONOMIA E FINANÇAS: | pe topo o mundo |
Informações das Agendas Havas, United Press e Nacional

porto .Miiiir. ia (Havaí) — a
propósito do niiimiirlnl quo seira
«invindo uo pi*qnI(Ii*iUu <1ii IíhiuiIiII-
ca iioIoh (liroctorcH dou niiilnliou
lIogldmlCllhCH nm quo bllu follllH
i-eaívIo-jílB» uotj avtlgoa i o 4 da
lail (|l|0 ruglllll 11 qiiolit da IrlgQ 11
nm- moldo om cada etalidiolcclmeii-
Io, llveintjs occiihIiío do nnvli* ou
Bl>8, Roliorio Mbjw o Arllnil' Ver.
vi.» iimiiialo ou moriniüti iialuin do
iml.-tcld do Koviinin.

Os gei'íiiteH don niolnlins rio-
grillllIlillMiil (iaac.llliuialli: "Ql|Ul|tO
tt Hiig:;a:alúu niunnro 1, do uiimio-
rial a uor apresontudo, uulIuItu-Be
do gavorno (|iio xu enllpulã aoa
mciinhiia uma riiintii fixa do trigo
>iucloii;ii a aer moldo cm cada
•Mtat-gleclmento. B' nossa oplnlüç*
cnm a quota a aer fixada pelo B°-
verno dove dar unia percentagem
«obre n trigo moldo, pola que,
jiio seria Junto calabe)coei'-ae uma
fiuota fixa. a Min determinado
moinho oue no ultimo qulnquen-
rio moeu uma oerta quantida-
de a que no decorrer do preaente¦armo inoa maia ou menoa que a
mídia estabelecida. Asalm 6 que,
ao noséo ver, o governo dove ea-
tabeleoer a percentagem sobre o
trlgo.mòldo, visto que densa ma-
jielra todos os molnlioa ficarão
equlpai'adpa."

Interrogados aobre o motivo da
•«•salva quanto •*¦ auggeatao nu-
¦moro 4 os entrevIatadoB respon-
fleram: "A lndemnizacSo a per
paga deve tambem aer feita so-
bre ó excedente que cada moinbo
rnoer da quota, que lhe fflr asai-
fjnaloda e não como pleiteia o
niainorlal — ser f6*ta solí*-e o tri-
gn comprado. Pela forma acima
além de não se poder estabelecer
•upi ooptrola perfeito sobre o tri-
go comprado que a|nda pão foi
nioido, permitte innumeraa frau-
des que, a nosjo ver, convém evl-
(tar por todos os meios, estapele-
fccnd'o-6i- a indemnização pelo ex?
eesao do trigo realmente moldo.
Além do governo possuir todoa os
elementos para poder exercer
Uma fiscalização muito mais equi-
tativa, aquelles que nSo moerem
9. porcentagem estabelecida pejo•governo indemnlearSo os outros
«jue a ultrapaesaram."

PBGÜliAMBNTO DA PRO-
DUOQAO

Porto Alegre, 18 (Havaí* — O
hovo regulamento da producção e
ío commercio do fumo eatA pro-
vacando reelarnaQSès dos interea-
sudOa, tendo a Associação Rural
4a/ IJuhy enviado um «eij t-epre»
montante para se entender com o
Beçretarlo da Agricultura sobra o
•ujsqmpto.

MULTIPLICAÇÃO DB SH-
MENTES

Porto Alegre, 18 (Havas) tm A
prefeitura de Dom Pedrlto píf«-
tçeèu ao governo do Estado um-•rimpo destinado a multiplicação
da*) sejnentea.

ÍIRÍlTBS FERROVIÁRIOS

aj-arfo Alegre, 1? (Havas) -*¦ A
I'edôi*a«&o Rura) e a Federação
das AesoolacSea Commerolaea dl-
rtgtram ao governo do Estado
pumérosos telegrammas contra-¦fios & majoração doa íretes ferros
fiarióí.

PREÇO DA CARNB

Porío Alegre, 18 (Havas) «- Ob
ZL-lgoriflooa estão pagando o kilo
(5e carne a 750 réis. Os xarquea-
(Sores declararam que não podem"Acompanhar semelhante prego,

Adsanta-ss que a Federação
Kuraí está. empenhada em con-
eeçulr que seja antecipada a ma-
tanca nas zarqueadas, bem assim
*• exportação de carnes novas, em
virtude da secca reinante que
yem prejudicando o gado.

FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS
DE S. PAULO

Sáo Paulo, 12 (Havas) •— Ter-
felinou hontem, fts 17 horas e 30,
••¦¦ eleição para a nova directoria
da Federação das Industrias de
Sâo Paulo. Num total de 128 vo-
fcintea, venceu por 127 votos a se-
guinte chapa: presidente, Roberto"Simonsen; primeiro vice, Paulo
Álvaro de Aeeumpcão; segundo —
pedro Assis de Oliveira; primeiro

QUALQUER PESSOA
Que, depois de muitos cuidados com a

1.14a saude, nio tenha conseguido melho.
ra» satisfatória!), deve pedir, gratuita-
«rente, um diagnostica, afim de ter as.
iiiEteticia espiritual e ser doutrinada, ob-
tende, assim, o beneficio desejado. E'
preciso mandar o nome, edade, profls-
¦So, residência o um enveloppe subacri-
ptado • sellado para * resposta. Cartas
par» • Cii*ta Postal a.» 101O — Rio
da Janeiro, (T 2144)

ALUGA-SE
No Entenho Novo, espaçoso e con-

íurtavel prédio completamente reforma*
do com bom terreno, a família de tra-
tamento. Alueuel 600ÍOO0 e taxas. In-
fotmaçSes telephone 48-3*157.

(T 3312)

COMPRO UM
PIANO _tSm

(T 00618)"VERÃO 
EM FAZENDA

li hs. do Rio, clima optimo, diária
50$. Numero limitado de hospedes. —
Mais informações tel. 47-.,9l)u.¦* (T 1646)

ADRESSE0GRAPH0
Çampra-se. optimo preco, com fichas

íi gavetas, funecionamento perfeito, ty-
po manual. Oi ferias para n. 1.661,
«teste jornal.  (T 1661)

PENHORES
De Jóias, Cautelas Caixa

Econômica e Machinas Sin*
ger — Bemoreira, rua Luiz
de Camões, 42.

(xxx)

QUER DINHEIRO ?
Apólices ao portador.

Compras, vendas e empres-
timos. Bemoreira. Rua Luiz
de Camões n.° 42.

(xxx)

LIDO — Copacabana
Aluga-se 1 pequeno apartamento mo*

Tnilado á rua Reynaldo de Carvalho. 70,
Telephone 27-7219. (T 737)

COLLEGIOS
Internato e Externato
Par» todas as posses. . COLLEGIO

PAN AMERICANO. Educado e ins-
trueçlo esmeradas. Clima excellente.
Curso de ferias Rua Mianei lrcrnandee,
44. Meyer Tel. 29-1155.

(T -1064) 71

INTERNATO' EM PETROPOLIS
Para ambos os aeses çm nredlns iepa-

radoe. '.'«Ilfjlaa Pílula Lelt». Cursos: prl-
mario, wcundnrío, comraerclal e normal
ctTIclaIludo*. AV. 10 du Nnvcmtiro. PI
c 261 lei. L-SC7- (5 &DÍÍÍ3) TI

•neitiliirln, Aiilnnln i|ú Hull nu XriH-
OllUttS, tl|.|,'ll|lllll —¦ AniIlMo Ialipi'H|
lulmelro lliouourolro, (Ogydio Bl<
iniwlili iita|!iiii(lu — Miu-vnii DIiin
do Í>'lBiie|i'txlo| rtlroutorsH hpiii
iiiii'KO — Animnilii Amulii Peiul-
ru .MiinliniiH liiin-ialn, Ciirlim riu-
to aivom, lajaliiiirdo .iiiifci, lüloy
Mlrumlii OlmvciH, ilniiii:lo Krugoll,
alnigc (Jrliialmiili, Jühó Cnrloa dn
MiHTriii ijouvo», ,|086 (Ir Atanlu lil-
liolrii, I,ulz Korroirii 1'Iith, MiiiiouI
larraiH Loiii-aalro, iMurliiiii* Mui'-
ooiicias |i'ori'a>!, Octavlo da SA fi|u-
fíjfji Orlando Angiisto do Tolo-
(lo, Orlando da. fniitn Melra, l'un-
lo l'(ii-i>lra (gnitolo, conda llaul
Ol'o«pl, Tlicnphllo Olymplo de
Arruda; ComiBlliç rino»l — Cur-
loa Eduardo do Azovpdo, Maria
Vi-olre e aarmauo HoIiubIü! sup^
lilunlo.i -t Heitor 1'Velre de Cjgr,
vftllio, Numa do oliveira a Stan-
loy Bmíthi

A nova directorla tomará, possoojiportuiiunicnto e dirigirá a Ve-
denujão no exerclolo de 1839,

A. SITUA0AO MUNDIAL DA
INDUSTRIA ASSUCAREIRA

Londre», l? (U. P.) — O Coi)-
tolho Internacional de Assucar
composto de representantes da
vinte e uma na-jOes Iniciou hoje a
claboraoão daa esiittistlcau visan-
do (|elqr!i)!nar b, sitiiHajüo niuiiillal
da indiisti-la assucareira, em vir-
tude das réstriocSee estabelecidas
na Conferência do julho ultimo
sobre a pioducyiio da actual saíra
a de aucordo com ae n)Qdft|çacSes
que se observam nos mercados,
Calcula-se em S.100,000 toneladas
métricas as necessidades do con-
sumo mundial no segundo anno
do accordo que começou a vigorar
em setembro de 1988, ou 6.335 to-
neladas métricas menos que as
quotas básicas fixadas pelo Con-
telho. Considera-se que foi conse-
guldo o equilíbrio entre a produ-
cção e o consumo, visto como as
compras da China são maiores
qi|e o total esperado e a safra da
índia foi multo reduzida e afnda
devera. Iniportar assucar de ou-
tros palzes para aupprlr seu pro-pi*lg mercado.

O conselho poderá, adiar qual-
quer decisão sobre a. politica futu-
ra atá o mes de julbo próximo.Espera-se porém que o Conselho
na sessfto que começa hoje Inicie
q estudo da provável situação do
anno çoinnWolaJ qne começará
em setembro de 1889,

Frlsa-se que de acoordo com o
artlgp 28 do convênio, P Conselho
tem ft faculdade de reduzir as
quotas em cinco por cento por
anno, desde que a maioria de seus
membros concorde oom uma do-
cisão nesse sentido.

A PBSVAM>R!S?AÇAO
DQU-AR

DO

Lima, U (Havae) — O "Uni-
versai" aaijegura, que a deavalorl-
nação do dollar continua preoo-
oupando o mundo de negócios porisso que a e)la se seguiria ft des-
valorização das princlpaes moe-
das mundl*ea. O jornal declara
que aa cansas da desvalorização
São as seguintes: falta de paga-
mento da divida externa doa pa!-
ses que receberam empréstimos
durante a guerra mundial, cons-
tante augmento do orçamento
norte-americano, corrida arma-
mentleta no mundo Inteiro, dese-
qulllbrlo entre o ousto da produ-
cção e oi preços das vendas dos
artigos de primeira necessidade.

A RPNDA DA "CEARA1 TRAN-
WAT LIGHT AND POWER»

Londres, 12 (U. V. )— O rela-
torio da Ceará. Tranway Light
and power lido hoje na assembléa
geral dos aoolonlstas dessa em-
presa declara que a renda liqul-
da no anno financeiro que ternii-
nou em 30 de junho ultimo, ele-
vou-se a 23.908 libras esterlinas,
sendo transportada 4 conta nova
8.201 libras.

O dooumento refere que a Com-
panhia estA privada agora de to-
do recurso monetário cora exca-
pfiâo do necessário para o paga-
mento dos generoB Importados no
Brasil • qu» se tornam necesarios
para o funecionamento dos ser-
viços da empresa. Por esse motl-
vo embora os lucros sejam suffl-
cientes para cobrir taes despesas
tornou-se Impossível fazer frente
aos compromissos relativos ao

polfHmontÒ dn Junifí n nniortlnu-
l/d) llilH lltllIllH,

A ENTIIAIM li|'J OUItO EB-
Tli.V.NUElUO NOS ESTADOS

UNIDOS

lCflíi/ildijliiii, 13 (U, IM — Um
relatório do Ministério du Coui-
iiicruiu inibllcudu IkiJu revela <tuu
iih aiilruiliis do nurn ustrungalm
nus EhIuiIiis IJiiIiIiis ciiiitlniiurain
nn imv, ilu iloiiaiiiliii) niiliiM, i.iu
proparflUp iih.iuiiiliriiiiii.

As luipnrlaçiVu do iiriviu.su me-
tal im iilllin.> mu/, ile IIIH8 niniilii-
rum a 2-10.500.0(10 dollares, nu
li.1.000.000 mnls que em nnveni-
bro e 270.0011.000 de du|lures nel-
ma do intui recebido em slumun-
bro do 10.17, Durante euuo anno
ma Estudos Dn lata ata luipiirtiir-im
íaniiiTisliiiailaiiuinlH IU98.U0II.0IHI
du' drillariis, eniquaulii tualiiu ns
c.**pqrtagAes soinmRdiis represen-
taram uni valor Inferior 
fl.000.000 da ilnlliires.

Os stoclis de ouro dos Estados
Unidos suhfram de i .741 .uim.uup
de dollares a 14.BOtl.OOU.000 de
dollares nn fim do anno, Httlngln-
do uma cifra rocord de todns os
tempos, Esse ouro enviado de dl-
versos palcos estrangeiros fal de-
pusltado e não faz parle do encal-
se mctalllcn doa Estados Unidos.

As autoridades do Ministério do
Thesouro annunclaram que a pro-
ducção ds ouro dos Estados Unir
dos e de sous territórios subiu
consideravelmente no decorrer r|o
nnno passado, utllnglndo o total
record de 5 000.000 da onças, rio
valor de 177,000.000 de dollares
cm comparação com o record an-
terior de 108.000.000 de dollares
em 1937.

MERCADO DE TÍTULOS

Sdo Paulo, 12 (A, N.) — O
mercado de títulos esteve hoptepi,
sensivelmente movimentado, prln*.
clpalmente, no fechamento, quan-*
do, então, foram concluídos nego-
cios em torno de considerável nu-
mero de pape|a com espqclallda-
deB, os t|lulos piiblicoq. Elevado
foram os papeis que conseguiram
interessar os operadores e que fo-
ram adquiridos em proporções
apreciáveis, destacando-se as Apo-
lices Federaes, ao portador, ex-,
juros aa Apólices Munlclpaes"1938", de 500$000 e as acçBes da
Cia. Paulista, definitivas. Estas
ultimas soffreram ligeiro recuo
nos preços, sendo vendidas, em
bases mais baixas que ultima-
mente.

Os negócios realizados corres-
ponderam, em mil réis, a,..,,.,.,
1.777:108|000 aendo 868:010(000
de negócios realizados na abertu-
ra e 909:196$000 de vendas effe-
ctuadas no fechamento. Aa trans-,
acçfies realizadas com papeis pu-
blicos ascenderam a 1.567;199?000
e os negócios com papeis parti-
culares orçaram em 209:907|000.

CAFÉ' DISPONÍVEL

São Paulo, 12 (A. N.) — Foi
hontem novamente calmo o mer**
cado de caíé disponível. Os ex-
portadores, A mingua de boas en-
commendas dos centros de consu--
mo, compraram somente os cafés
appllcaveis promptamente aquel-
les lotes de procura mais cpns-
tante, offerecidos em melhores
condioSes, isto e, baratos.

Calmo, o mercado de entregas
direotas fechou liontem com Pob-.
slbilidade de negócios a 19f por 10
ldln.% para os oafâs duros de typo
4 e boa fava, a serem entregues
em partes eguaea de janeiro a
dezembro do anno em curso, ex-
clutdos os cafés brecados, bar-
rentos, humldoa e de gosto Rio.

O CAFÉ' NA ALLEMÁNHA

Berlim, 12 (U. P.) — Concl-
tando as donas de casa a não
comprarem maior quantidade de
café dq que oneçesario para guar
dar na dispensa o "Deutsche AH-
gemeine Zeltung" diz que "além
do facto do café guardado por
muito tempo, não produzir bom
aroma, o café torrado ha multo
tempo fica ranuoso e com gosto
de forragem,"

Acereseenta o mesmo jornal
que uma vez que o pagamento do
cafô deve ser feito por compensa-
cão quer seja do Braail, da Vene-
zuela ou da America Central, é
possível que venham a se regls-
irar novas dificuldades de entre-

gil, l'li .|U IIH" O UUtltlUIIIU ||U (lllll*
lin .Wliuiiiuilui qua i ulilii do |,|la'i
lilln "1101' r:i|l|lll" (llll III.H |»Vn¦'..í llll |U'lll..'l|llii ilu 11138, prova*
\t* 1111 »• lt I ,*• flll K llllllia l|e 2,7 Mlaai.
na) iiiinii (iiiNHiiilo "rio virtude riu
mulliiiiiu geral dina ucgiu-lus",

CONKIOnKNOlA DO TnKIO

f.oiulrrs, Vi (IIiivhm) — Nu re-
iiiiIAii rciill/.Hilii liuji. peln miiiilm
II Ci.lllllú COnSUltlVO llU l'aallliari.il-
l-lll llll Tl'|gQ| ('(lllllllllllll (I CHll|llaa
l|llH |l|-aa|iiinl,aii inllillVllH A OoflVO*
|a|li;All «VUlIllllll llll (.'nllfuruliulil lu-
tei naulonnl du Trlfto e dus nnxil-
das quo doveni sor tunimiua uiuo
peja roKoiviiiu h çoiivoph.ÇÍ\o *la
ui.iitiiiT.urliL que vlnii rliiviir os
preços nu" nieroudoa iiiuiuIIiioh.— O ilclogudu dn Ciiniuiíi sr,
MUbuny |iiii|iu;i u iluslguaçini do
um Hiiii-iiuiiiliri eiiiuirrugiidn riu
flxur uu Iiiihi.m du iMinfi:i'i.ni'hi ilu
tilgn.

Os membros do aemlté campe-
iiuii" ruJuliiirHin antrotunto, nu-
Ira suggestãu du mesma delegado
nu se|)tli|o de dnr ao aii|i-i.iiiniiC)
plepos |i(iiio|()H pura decidir, so-
gundo as ulriuiinniiiniiliiu, a res-
peito do abandono dn projeolo do
convocaçüq, A suggast4o foi nom-
batida peln delegado da Austrália
sr. liougall,

LA SYNTUETICA

VursoMlu, 12 (Haves) — Infor-
maçAes da I-K>d-) uiinuliolam quedopuls de seis annos de pesquisas
q ahlmli'0 Jean líul^llia desenlniu
um metiiodo de fahrlcaaão da lã
Hynllietlua com os restos dos cas-
eus do anlmaes domésticos, O
novo produeto renehei* a doí)o*nl-
tiurjiio da "welnoilt". o mesmo
chimico, acereseenta a Informa-
r,)3o, logrou tamborn fabricar fl-
bnis semelhantes ás da Juta e do
algodão estrahldus de pinho, Aimprensa polonez*-*. aocontua a Ipi-
pflrtai)o|á do invento qjie permlt-tiva. reduzir a lmpórtaçeó de algor
diles do Brasil e dos Estados
Unidos,

A RENDA DB VÁRIOS MUNI-
CIPIOS PERNAMBUCANOS
Iieclfe, 12 (A. N.) — Os jor-

naes desta capital continuam no-
ticiando as arrecadações dos mu-
nlcipios do Estado, durante o ul-
tlmo exercício, que ultrapassaram
as receitas verificadas nos exer-
ciclos anteriores.

Hoqtem forem publicadas aa
arrecadaçüea dqs seguintes mu-
nlcipios:

Queimadas — 71:818J900: conr
tra 50:687?500 no anno anterior;
Novo Bxú — 47:303(41.0, contra
44:690J3H0 no exercjclo de 11)37:
Pau d'Alho ¦-. 187:6488600, contra
148:5845000 no anno passado;
Qoyana — 524;Q48Í900, havendo
um superávit do 94:048f990 sobre
o exerclolo de 1987; Macapá —
83:09455300, contra 65:252?900 no
exerololo de 1937; Victoria •—
689:414)900, contra 327:633*700 no
exercido anterior; Ipojuoa —-
82:602(000, contra 82:140(600 du-
rante o exerclolo de 1837.

ASSOCIAÇÃO COMMERCIAL
DE LEOPOLDINA

Bello Hortsottte, 12 (A. N.) —
Communicam de Leopoldina que
a Associação Commercial daquelle
município, recentemente fundada,
já iniciou o registro de aeus asso-
oladoB.

AS ZONAS AGRÍCOLAS
DO REICH

Bqi-Jim, 12 (U, p.) -± Segundo
as estatisticas officiaes, as zonas
destinadas a todos os fins de agri-
cultura no velho Reich, tiveram
uma diminuição de cento e oiten-
ta mil hectares, passando a ser
de 20,54 mllbOes de hectares em
1938. O decréscimo decorre em
grande parte das necessidades
crescentes do estabelecimento de
aeroportos, campos de exercícios,
rodovias e outros objectivos pu-
blicos, apesar da recuperação de
cento e vinte mil hectares de ter-
renos pantanosos.

Os maiores cortes verificaram-
se em terras cultivavels, as quaes
tiveram um decréscimo de dueen-
tos e trinta mil hectares, sendo,
agora uma extensão de 19,18 mi-
lhõea de hectares, e nos campos
que diminuíram trinta mil beata-
res, Qs terrenos cultivados de
cereaes tiveram uma reducção de
4.500 heotares, abrangendo agora
11.88 milhões de hectares.

O Jornal "Correspondência Na-
cional Socialista" diz que em vir-
tude da falta de alimentos calca-
reos para augmentar a clara doa
ovos ,foi lançada no mercado uma
nova mistura consistindo de cin-
ooenta e cinco por cento de fari-
nha de peixe, vinte por cento de
farinha de carne, vinte por cento

INSTALLA-SE HOJE A CONFERÊNCIA
RODOVIÁRIA DE SANTIAGO

Estarão representados iodos as jwizos do continente
Waililitutim, 13 — (lluiry \V,Fruiiiz, oarresponiVinto ilo Unlttq

1'i'obk) — a lil Conferência fio-ilnvlnrlu l*iiii-,\iii(*rluiiiin n sor tnl-(ilmlii iiiiiinilin, mn Himtlugii do
chiiu, devera! iiroporolonar, nó queko Quporu, nm estimulo opportu-
mi piirii InrtuH os iiuaiiinptii-i touhai
nicos reliiuliumilou uniu n nvnlti»
«íln du um vasto syntoniu roílovlft-
rio luiur-iiiiierlciinu,

O luicruHi.ii cnntliiouinl illupeu-
hiiiIu A reuMitu uiinfereiiclu geraldna HupiililluiiH AuiurlcuiiiiH em
I.llllll, uo que nuriiilltiiiii tunlinl-
uns estrangeiros douto iml-s, dove-
i'A se rofloutlr, gradualmente, naiiHlUiiüiiu rins priijiicliis pbysloos,entro os quaes o da rodovia Pan-
Americana ê considerado unnin b
ninls pratica, uill e cnm menor
nrobübllldade ile provocar quês-
IflOM |llllllil'HS.

A Coiiferenula d« Santiago é n
teiuelra ds série, tendo sido qs an-
turlorea reu|M»dHS em Buenos Ai-
res, a de 1026 e na Hlo de Jmiolm
a de 1029, com o qbjeatlvo de pro-mover a aooperaçüa rios engenhei-
ros vodnv|ar|ds americanos, de
pernuitur Informações technlcas,
e de despertar Interessa na cons-
triioçüo rto Bystoma rodoviário
continental,

Como o projecto da Rodovia
Pan-Amerlcana esta definitiva-
monte no caminho de reulluação
das maiores cidades do continente
norte-americano até ao PanamA,
o Interesso doa trabalhos em Sàn-
Mago se relacionara prlpclpalmen-te com o impulso dada nas planos
rodoviários eo sul do Panamfl.

Hltorlcumepte, a construcção
de rodovias modernas e dq cami-
nhos do ferro, na Amerlea do Sul
tem sido retardada devido ao ré»
lativamente econômico e sempre
facll transporte por mar, entre as
princlpaes cidades, geralmente Ja?calizadas na costa, ou em suas
proximidades. Em annos reçen-
tes, entretanto, o desenvolvimen-
to do commercio entre palzes vi-
zinhos, a adopção geral de auto-
moveis e omnibus para transpor-
tes locaes o oa benefícios eco-
nomtcos dlrectos proporcionados
pelo turismo internacional, colio-
oaram a construcção de rodovias
em evidencia mais favorável, ten-
do se verificado um progresso
enorme na maior parle doa pai-
zea da America do Sul.

Muita ão trabalho a aer reall-
zada em Santiago sera principal-
mente de Interesse technlco para
os engenheiros rodoviários. En-
tre os papeis apresentados & con-
ferencia, por exemplo, estão os se-
gulntes:"Traços salientes do desenho e
construcção dae tres maiores pon-
tes da rodovia lnter-amerjoana'*,
pelo dr- Conde B. McCulIough,
ex-engenheiro de pontes dp Bu-
reau de Vias Publicas dos Esta-
dos Unidos, que se encpntra tem-
porariamente em São JoSo da
Costa Rica, e Raymond ArpMbald,
engenheiro de construcções. da
mesma organização em 8, José."Padrão de classificação para
as condições physlcas da Rodo-
via Psn-Americana", de Raymond
Arcliibald;"Classificação de solos para
fias rodoviários", por Edward A,
WIllIs, engenhejro rodoviário as*,
soclado do Bureaq de Vias Pu-
blicas dos Estados Unidos;"Le|s e regulamentos de trafe-

go uniformei", por c. w, Btavlti
Houroliirln da Gonferenoiu Nnclu-
uni sabre a Huguriinçii nus Kims
ii líiiiliivlim;

"A|)|mrolli(iH de controlo rio Ira-
fogo uniformes pnrn us Amorlca»"
pur wiiiiuin u, Eiiim, economista
rudnvlarln du Hiirenu rtfl Vias I'u-
bllnns ilun KstudiiH Unidos;"Hiihiiiiliu a coiisIruuçAn rio Su-
psrflalM HeluinlnosftH pnr IhiIxu
uiiHto", nar 4, T. Pauis, ohoie dos
engenheiros rndnvliirlns i|n Bu-
reau de vins PuIiIIchh dos Esta-
dos Uiililn-i.

A Cniiforencla de Suntlngo torA
lambem ria onnslrterar, e pusulvel-
mente faier roonmmondauõe», o
relutaria do Camltp Klnanoelra da
ltndovla Puii-Aiiimluaiiii, que foi
preparado em virtude d» oanven-
çfta anhre a iinduvln Pan-Amerl-
cima o usslgnndn em 23 de desem-
bro de 1838, nft Conferência du
Vas de Buenos Aires,

Segundo esse relatório, o res-
tante da sanção PanamA ao Mexi-
nn. da rodovia continental, seria
completado pe|o custo de dollares
66.6119.000, dos quaes 12.888,000
dollares seriam precisos na Pa-
iiainil; 12,487.000 dollares em
Costa Ripa, 8.418.000 dollares na
Nicarágua e 4.876,000 iloljares em
Honduras ,e 4.208,000 dollares em
El Halvadui*.

No México, a unlca parte da
estrada a ser construída 6 a que
vae da fronteira com a Cluatema-
Ia a um ponto a oerca de 40 ml-
lhas ao si|| dft Cidade dq México,
numa distancia total de 865 ml-
lhas. Engenheiros do Departa-
mento de communicaçõss do go-
verno do México estimaram o ous-
to para completar esta parte da
rodovia om approxtmadamente
22,702,000 dollares. Isto elevaria
o austo total da Rodovia Pan-
Americana da PanamA aos Esta-
dos Unidos a cerco, de 78,308.000
dollares.

"O Comitê sabe que program-
mas extensivos para a constru-
cção de rodovias tóm sido ataca-
dos nos países da America do
Sul; que entre diversos desses
paizes JA existem rodovlae Inter-
nacionaes; e que em outros os
programmas dos departamentos
nacionaes de rodovias cogitam da
construcção de estradas ligando*
os com os países vizinhos", diz o
relatório,

"O Çomltó, entretanto, não tem
presente se nenhum registro de
acçeltação official sobre' uma es-
tráda com ligações, dados technl-
cos completos ou estlmulatlvas do
ousto oom referencia As secções
de estradas que ainda não foram
oonstruidás e que farão parte da
Rodovia Pan-Amerlcana. Em
quanto nãp se diapuzer dessa in-
formação não será possível ao
Comitê fprmujar suggestões a
respeito da maneira por que as
partes -restantes da rodovia pode-
rão ser financiadas",

O Comitê suggertu que os as-
sumptos acima fossem con^dera-
dos na Conferência Rodoviária de
Santiago e o sr, John Van Ness
Philip, memhro do Comitê Finan-
celro, se aohara entra os delega-
dps dos Estados Unidos, Recente-
mente elle conferenclou com o
presidente Roosevelt que, ao oue
se deprehende, ae encontra mutto
Interessado no progresso da Ro-
dovla Pan-Amerlcana.

de ossos moldos e cinco por cento
de fermento secco.

AS EXPORTAÇÕES ARGBNTI-
NAS EM 1938

Btlenp» Aires, 12 (Havas) •—.
Segundo estatística publicada, as
exportações da Argentina duran-
te o anno de 1938 atttngiram a
1.400.204.000 pesoa contra...,..,
2,310.998,000 pesos em 1937,

AS PALLBNCIAS COMMER-
CIAES NA ARGENTINA

Buenos Alrea, 1! (Havas) •—
Uma estatística publicada pela
imprensa sobre as fallenclas com-
merciaes em 1938 demonstra que
o valor destas montou 
66,040,006.45 pesos contra,
71.522.219.73 em 1037.

CONFERÊNCIA DO TRIGO

Londres, 12 (Havas) — A con-
clusão do secordo relativo A pro-
xima convocação de uma confe-
rencia internacional de trigo, lm-

pressionou favoravelmente o mer-
eadp de cereaea. As cotações au-
gmentarara em Llverpool,
COMMERCIO ENTRE O CA-

NADA' B A AMERICA
LATINA

O característico primordial do
commerolo entre o Canada e os
palzes da America Latina consls-
tiu de grandes acqulslcões de pe-
troleo crú na Colômbia, isso quan-
to ao período relativo aos doze
mezes que terminaram em agos-
to p. findo. Aa Importações de
todos os produetos, provenientes
da Colômbia, embora o petróleo
fosse o principal artigo Importa-
do, subiram A cifra de $5.948.309,
em comparação com $4.619.893
nos dozp mezes precedentes, As
compras de petróleo do Peru' e da
Venezuela foram praticamente as
mesmas aue no anno anterior, po-
rím, os preços mais reduzidos oo-
caslonaram uma diminuição, do
$4.642.951 para $3.995.491, nas
importações totaes do Peru' e do

Informações do Exterior
Rèquereu a exhumação
do cadáver do marido

Paia entrar na posse de
um bilhete de loteria con-

templado com o maior

prêmio
/VI*, 12 (U. P.) — Verificou-

ho iiiiiiI mu (imtii (ixtroummcuie
ourlorioi uniu v In vil rèquereu u
(!Xliiiii\iii;ãii do untliiver ile mou

nmrliln pura iimlor rwiülier o pro-
nili. niiilui* do um bllheto ilu lute-
ria,

Ú fuulo piiiuuiii-na assim: Em
agosto du anuo plissado, seu ma-
rido cuinpniii um bilhete e poucos
dias dopuls falli-niii,

Ella havia tuinadu nula dn nu-
moro do bilhete, miju extraeção se
deu upns o 1'iilluclnicii'tu, sendo
sorteado cam o prendo inului-.

Por mais que robusousua a cnsn,
a viuva não encontrou o bilhete,
mas reclamou o pagamento do
prêmio a que se Julgava com dl-
reito.

Não sendo attendida, rèquereu
a exhumação do oadaver e, effe-
ctlvamente, no bolso da roupa oom
que foi enterrado, estava p bl-
lliotn da norte.

--(3

A reconstrucção da an-
tiga s"de do Reichstag
Berlim, 12 (Havas) — O Rei-

chatqg pnsaarft a funcclonar no-
vãmente na mitiga sóile assim que
esta seja transformada e parei-
aimente reconstruída. s

E siiliialo que desde o Incêndio
do pnjaclo em 28 de fevereiro de
1033 por elementos communlstas
o parlamento allemão passou a
rounii-Tae na Opera de Kroll, cujas
InstallacOes são entretanto aoa-
nhadas para conter as diversas se-
cções do Reichstag.

A fachada do antigo edifício
sera Inteiramente diversa da an-
terior, embora seja conservada a
inscripção, em letras douradas —
"Ao Povo Allemão". O recinto
será ampliado afim de oonter os
800 membros do parlamento, .

A "Koenlgsplatz" situada de-
ante dn palácio será augmentada
nonalderavelmente afim de servir
de quadro para aa grandes para-
das militares.

Os trabalhos confiados ao en-
genheiro Speer serão Iniciados na
próxima primavera.

A Bélgica vae reiniciar
. as negociações com o

governo de Burgos
Bruxelias, 18 (Havas) — O prl-

melro ministro ar. gpaak depois
de ter communlcado ao rei, todos
os detalhes da situação política,
declarou aos Jornalistas que pre-
tendia reiniciar as negociações
oom o governo de Burgos, antes
üi modificação qtie se deve operar
no Mlnlstorlo, dentro de poucos
dias.

$2.037.317 para $1.899.009 nas
compras A Venezuela.

Afastando quaesquer lueros no
commercio com outros palzes da
America Latina, aa Importações
no Canada, de produetos argentl-
nos, caíram de $12.877.691 para
$3.102.712. Este notável declínio
nas importações da Argentina foi
devido ao facto que nos annos an-
teriores esse pulz exportou lm-
mensas quantidades de milho pa-
ra os portos de Montreal e outros
do rio St. Lawrence para tranB-
bordo em vapores menores com
destino aos Grandes Lagos e por-
tos de Melo-Oeste dos Estados
Unidos, devido a uma colheita de
milho inteiramente desastroso na-
quella paiz em tal eBtaçõo do an-
no. Eliminando o milho como ge-
nero de Importação da Argentina,
outras acqulslçSes daquelle paiz
permaneceram relativamente es-
taveis, com pequenas fluctuacOes
nos preços.

Nas importações totaes do Co-
nada, dos princlpaes palzes da
America Latina, durante os doze
mozos terminados em agosto de
1037 e 1938 respectivamente, o
Brasil figura oom $979.800 e
$821.367.

Queria, no caixão mor-
mario, cachimbo, tabaco,

vinho e phosphoros
Interessante cláusula

r.estamcntaria dc um ve-
lho marinheiro italiano

Renovo, 12 (ir. P.) — Curioso
o tOHtamonto iiclxmiu polo velho
marinheiro Hecnnrin lliinn, fnllu-
Olifn com n Olinda (In 80 uiiuuh.

Entre ns vnrliis olnUBUlas, dlx-
luii'. i|iin n nou CUlXflO iiinrtiiurlu
fosse provido cum um cachimbo,
tnbüBOi algumas garrafas dc bom
vinho, COPOS o pliosplioros, "pnrn
iiuii eu possa, fazer minha viu-
gem confortavolnionle".

Dando cumprimento ao» deno-
Jus dn extlncto, sua esposa An-
gli-llna mandou collocnr no cul-
xão indo quilato Huuundo sollcl-
tou,

Quandio deverá realizar-
se a Conferência da

Palestina
laOiirtVea, 12 (Havas) — A Con-

ferencia, dó. Palestina, não se re-
unira antes do fim'Goste mez om
virtude de não ter *ndu ainda cons-
tltulda a delegação do árabes. Se-
gundo ns círculos bom Informados
a rounlfio doverA ter lugar uo dia
31 de Janeiro ou em 7 de fovo-
i-ülru próximo. Estão sendo íel-
tas varias negociações entre os
Estados árabes e o governo bri-
tunnlno de um lado e representou-
tes das diversas tendências em
quo se divide a Palestina, de ou-
tro lado, Ob delegadas do Esta-
dos, como a Trunujnrdanin, o Irulc,
a Arábia Saudita e o Hodjnz, j.1
partiram para o Cairo onde ao
avistarão com o governo egypclo,
que parece desempenhar papel im-
portante pas negoolações quo ea-
tão sendo levadaa a effeito em
Londres. Logo que a delegação
árabe eateja constituiria, irá Jun-
tar-se fls demais delegações na
capital egypola,

Vae visitar a Inglaterra o
príncipe herdeiro da

Noruega
Londre», 12 (Havas) — Annun-

cla-se que o príncipe herdeiro da
Naruega visitara a Giã-Bretanha,
em caracter particular durante o
decorrer da próxima semana. Sua
Alteza sera hospede dos reis da
Inglaterra no Castello de San-
drlngham.

Mais uma ferrovia ar-
gentina que vae ser na-

. cionalizada
Bueno», Alre», 18 (U. P.) —

O Senado approvou o projecto de
acquislção da ferrovia transandi-
na, dando assim o apoio do Cen-
gresso, pela segunda ves em pou-
cos dias, ao plano do governo de
nacionalizar as estradaB argentl-
nas.

Reoorda-se que o Congresso
approvou recentemente a acqul-
slção da estrada de ferro central
da Cordoba. O projecto de acqul-
slção da Transandlna fixa o pre-
ço de 760.000 libras esterlinas e
aútorlsa, o governo a gastar
6.614.489 pesos para reconstru-
oção de trechos da linha.

—————n
A certidão de edade de

Napoleão escripta em
italiano

Boina, 12 (U. P.) — O "Glor-
nole d'Italla" publicou a repro-
ducção da certidão de edade de
Napoleão Bonaparte, escrlpta em
Italiano, pretendendo provar que
a França não tem o direito do
considerar o corso como seu fi-
lho.

O novo gabinete japonez
roftto, 12 (Havas) — O sr. Hl-

rahuna, primeiro ministro do Ja-
pão, declarou aos representantes
da imprensa que o governo actual
proseguirâ na política Inaugurada
pelo príncipe Kopoye no sentido do
dar solução ao confllcto oom a
China.

O chefe do governo acerescen-
tou que por emquanto era lmpos-
slvel revelar as medidas concretas
examinadas pelo novo gabinete
para chegar ft liquidação do actual
confllcto armado.

Noticias de Portugal
CODKUTll DH PLOKEB O TC-

MULO DE JOÃO r.E DIÍUS

i.isiiiin, 12 (rniioti preu) —•
o túmulo a|i< Jofio dc HciiM, foi
i.aniciii complotnincnto coberto ò»
Flores ColllICIIilalH pulam nuiis (lllll-
gns c iidiulrn lorcs, durante uma
r.ainiirin rcniiz.idii nn Mosteiro dos
Jcronyiuos pur occnsISo tio nnnt-
versarlo ria piiu morto,

A MUNI01PALIDAD15 nw iil«-
BOA VISITADA POR UM

MHDICO FRAJ-TCB?

filítioo, 18 (United Pren) -
O medico francos sr. Vlotnr Bu-
.¦niiiai membro do CuhhcIíio Muni-
clpiil de 1'iu'Ih, visitou a Munlclps-
lidado dn í.i.-.inaii, cHiiiiiiiiidu n mi-
va urbanização da capital • o seu
(luenvolvlmonto, tendo «ido ho-
menngeatlo cum um almoço offe-
rei Mu peln profollo Hodrlgues de
Carvalho,

A HOMENAGEM DE FACULDA-
DH DB MEDICINA DK COIM-

BnA AO SR. APRAN1Q
PEIXOTO

f^iílinn, 12 (United Press) —
Ko: transferida para o dia vlnt»
e novo do QOl'1'enlo, a cerimonia,
cm tino sera concedido o titulo d»
doutor liniiorls-caiüiii, da Fsciilda-
de do Medicina de Coimbra, so
professor brasileiro Afranlo Tel-
xoto.

REdHEBSA A FRANÇA O PU*
QUE DE CADAVAL

Llshoa, 12 (United Press) ¦—
Embarcou para. a Fiança o du-
quo de Cailuv.il que veiu u, por-
tugnl para firmar o contrato d»
venda do seu palácio de Pedrou-
gos fi. Prefeitura de Lisboa, pela
importância de 4.000 contos.

A'AO SERVIR NA AVIAÇÃO
NAVAL DE MACA'0

íalifiloa, 12 (United Press) —
O governo portuguez convidou se-
gundos tenentes aviadores, par»servir no centro de aviação naval
de Macfio.

A CONFERÊNCIA REALH5ADA
POR UM HISTORIADOR '

INGLEZ

Lisboa, ¦ 12 (United Press) --
O professor iruglez Charles KJngs-ley Webster, .notável historiador,
realizou na Faculdade *Je Letrau
da Universidade de Liboa, um»,conferência intitulada: Portaugai e
a Inglaterra na primeira metade
do século XIX.

Esta conferência que íôra or-
ganizada aob os auspícios do Ins-
tltuto Britannico-Portuguee íoi
muito applaudlda. i

UMA CONFERÊNCIA SOBRE"WELLINGTON E PORTUGAL
Lisboa, 12 (United Press) —

O Jurlsconsulto Philip Guedalta,realizou no Instituto Inglês daFaculdade de Letras da Unlversi-dade de Coimbra uma conferência
Intitulada: Wellington e Portugal.IA esta conferência compareceram

.além do reitor da Universidade,
varias personalidades de destaque.
CONFERÊNCIA DO PROFES-

SOR HAROLDO VALLADAO
LleSoa, 12 (U. P.) — A conte-rencia que devia ser realizada ho-

Je, na Faculdade de Direito destacapital, pelo professor brasileiroHaroldo Valladão, Intitulada "A
execução das sentença» estrangei-ras no Brasil, e, notadamente M
portuguezas" foi adiada para o
próximo sabbado, 14 do corrente.

HOSPITAL DE POMBAL
Lisboa, 12 (U. P.) — O pavi-lhâo de cirurgia inaugurado hoje,no hospital de Pombal, pelo dr.BIsala Barreto, é montado com

uma apparelhagem modernisslma
e recebeu o nome de Custodio
Pessoa, provedor do mencionado
hospital.

Durante o acto inaugural, osoradoreB realçaram aquella lm-
portante realização nacional ten-
do sido dados vivas ao presidenteCarmona e ao ministro Salazar.

O dr. Bisaia offereceu a sua
competência clinica para assistir
aoa enfermos pobres de Pombal,

TERRENO
Vínde-st, na tu» Gustavo Rtedcl ti.

70, no Encantado, medindo 11 metros
de frente e 66 metros de extenrôo, A
chive está no n. 68 e trata-ss ria ma
da Alfândega, 108, 1° andar, com Far-
rulla. (T 17S9)

LIDO — Apartamento
mobilado

Aluga-se de luxo. com sala de estar
e jantar, dormitório, tianlio completo,
cozinha, tambem serviço dc uso domes*
tico e roupa de cama e mesa, pelo pra-
w de 3 meies. Informações com o en*
carregado, rua Copacabana, 208. Tele*
phone 27-2628. (T 1721)

COLCHÕES
Encarrega.» do fabrico e reformas de

colchoea para o mesmo dia. Solteiro,
desde 15)000; casal, desde 20$000; man
damos mostruarfos a domicilio. Tele*
phone 4J-0603. Rua SanfAnna n. 100.

(T 1739)

VERÃO COPACABANA
Aluga-se por 900JOOO mensaes moder-

ro prédio mobilado, com Frisidalre, por
4 mezes, abrigo para automóvel á rua
Djalma Ulricb, 326, tel. 37-54(58..(T ícao)

PATHE' BABY
Compram-se quae«(|uer machlnas t fi-

las de cinema. Tel. 29.2521.
(T 3313)

Residências de campo na
Rio-Petropolis

Vcndem-ie, com frente para a estra-
da Rio-Petropolis, no cometo da subi-
da da serra, entre os Iiiiie. 27 e 31.
lotes de qualquer tamanho para resi.
deuciaa de campo. Auua era abundan.
cia e clima optimo. Tratar » avenida
Itio Branco, 91, 7» and., saia 3, tele-
phone 23.1561.. (T 1473)

Piano novo — Vende-se
Por menos da terça-parte do valor.

Negocio de rara oceasião. Urgente. Rua
do Ouvidor, 81, sob. (X 2065)

CAMINHÕES
Vendem-se por preço de oceasião 2

optimo» caminhões, Saurcr e Interna*
tíonat, em bom estado. Ver e tralar a
rua Torres dc Oliveira. 297.

(T 1615)

Apart. mobilado — Lido
Aluga-se, confortável, por 3 mezes; 3

salas, 3 qts., k rua Copacabana, 1/8.
2.°; tratar Ronald Carvalho. 81. 3».
apt. 33. (T3JÍ.5)

Vtw s_í D Vi m S Wi ^*i^%, S*Ta aB-fô _, aLüi^
PHII.CO, PHH-IPS o PILO
Por prec»» Ijnrotlualinns. Tnrl-

lila-ne o pnB.imento n. 1 dc Be.
icmlin*. 38. Tel. 43-1171.

IT O20ÒS)

Apartamento — URCA
TRASPASSA-SE o contrato de um

pequeno apartamento: sala, 2 quartos,
cozinha e banheiro. Aluguel 350(000,
vago no fim de janeiro p.f. Vir rua
Marechal Cantuaria, 102, apt. 1,

(T 1693)

SÓCIO
Com 5:000(000, precisa-se para uma

casa de livros novos e usados. Tratar
com José Romana, na av. Gomes Frei-
re, 67-A- (S 58970)

ADMINISTRADOR
PARA FAZENDA

AlIemSo de boa familia c educação,
casado, procura colIocaçSo numa fasen-
da como administrador. Di as melho-
res referencias. Cartas para n. 58969,
neste jornal. (S 58969)

Recanto aprazível
Vende-se chácara produzindo, com ca-

sa e asua, optimo para militares refor.
mados, no Dist. Federal, facilitando o
pagamento e a reconstrucção predial.
Tralar: 22-0571. (T 3346)

PETROPOLIS
Aluga.se casa mobilada: 6 quartos, 3

saia», garatie, varanda, jardim. Aveni-
da Portugal, !0. Inf. tel. 26-0760.

(T 3341)

GRANDE EMPREGO
DE CAPITAL

Vem!e*se a grande c moderna aveni»
da, com 17 predios Internos e 1 exter-
no, á rua Clareia Redondo, na praça
Avahy, Meyer, 48 e 50, rendendo
46:6801000; e neparadanieiitc o prédio
n. 52, com 3 quartos c 2 salas, etc;
o prédio n. 56, com 3 quartos e grau-
des dependências para familia de trata-
mento; e o prédio 62, com 3 quartos,
2 salas, etc, Ssrá vendido em leílfio
pelo lelloeiio JÚLIO, no dia 19, As
•f horas da tarde, pela melhor offerta,
cm virtude do proprietário rftirar-sc
dcsla capital. ,T 1734)

LIDO
Apartamento de luxo para casal, trás-

passa-se o contrato a quem ficar com
os moveis pfla metade do custo, no
Edifício Continental, avenida Atlonti-
ca ll. 3SS. (T 1737)

PIANO
Compr,v*e de preferencia r.iarca al-

lema. Informar lei. 22-4178. Santa Crm
Hotel. (T 1741

PR. FLAMENGO, 278
Alngri-fe luxuoso ap.iiUmeutu, com

lindas vistas para bahia c Corcovado,
Ti alar no local. (T 1747)

TIJUCA — USINA
Vende-se terreno plano, murado e com

passeio, de 10 x 28, jnnto e antes do
predáo n. 31 da avenida Tijuca, anti-
¦m listrada Nova. — Rua .Mipicl Cou-
lu ii. 36, sob. (T 3347)

Àv. Epitacio -- Terrenos
Dois magníficos terrenos, vendem-se

proxímof á Fonte da Saudade, recanto
maía lintio da capital. — Rua Miguel
Couto, òõ, sob. IT õJ 17 J

"GRÁTIS"
Sente-sa doente? mande os symptomas

dc sua moléstia, nome, edade, residen-
cia e um sello de 400 riin para resposta
á Caixa 1'ostal 3087 — Rio.

(T 1699)

IPANEMA — 15 x 15
Terreno 4 rua Barão de- Januaribe,

lado da sombra (Impar), 15 metros de-
pois da rua Maria Quiteria, — Com o
dono á rua Miguel Couto, 36, aob.

(T 3347)

Prédios desde 20:000$
Construo em terreno dc minha pro*

prtedade casa e terreno por 20:000$.
pertinho do omnibus e eslacüo de Eli-
senho Dentro, — Rua Miguel Couto
n. 36, sob. (T 3347)

Eng. Dentro — 7:000$
Tcrre.no plano, pertissimo da estação

e de omnibus, vende-se urgente. — Com
o dono, rua Miguel Couto, 36, ou tele-
phone 48-9049. (T 3347)

PRAIA DE BOTAFOGO
Vende-se um prédio de 2 pavimentos,

construcção moderna, próprio para gran**
de familia de tratamento. Tralar 26-2140

(T 332IH

COPACABANA
Posto 5

A!uga-se por 1:2001000 moderna re-
sidencia com 3 quartos, 2 salas, banhei*
ro, garage, quarto e banheiro de em-
pregados. Terreno 10m. x 40m. —
Tratar çom o proprietário residente no
próprio prédio, á rua Copacabana, 1.0.19
— Tel. 27-3868. (T 3330)

LABORATÓRIO
Vende-se um compressor e bomba de

vácuo, campanula. bal5es, moveis, cte.
— 13 de Maio, 37, 1° andar.

(T 3336)

SALAS
Alugam-se no 1° andar da rua 13 de

Maio, 37, 1* andar. Passa-se o tele-
phone. (T 3336)

PAULO DE FRONTIN
Vende-se terreno com 5.000 m.2 pro-

xlmo á estação, já tendo água, luz c
esgoto. Preço 12 contos, Procurar o
sr.. Orlando cm frente ao Hotel Ypi-
ranga no local acima. (T \73\)

Casa Therezopolis
Aluga-se com 4 quartos, sala, cozinha,

banheiro e quintal, toda mobilada rom
moveis novos, ali fim de Maio, Vêr
na rua Coronel Clauairn, 102 (chaves
no n. 82), informações no Kio pelo
tel. 42-3675. IT 1707)

CASA EM GRAJAHU'
Aluguel 235(000. Avenida Eng. RI-

chard n, 130, casa 7, aluga-se para
ca*nl dlsliucto. IT 170í.t

MENDES HOTEL
Trabpasia-se o contrato com todo mo

biliario, em (rente á Parada Ney Ver-
reira, locar optimo era pleno íunteiona-
mento. Tratar com o proprietário, logat
Mendes. Efctado do Bio*

(T ,-7(i?)

CELLULOIDE
Compro «paras c retalhos — MAIA

- A' KUA CHILE, 17. (T 1737)

APARTAMENTO
Aluga-se um apartamento no Edificio

Possolo, 4 rua Tenente Possolo n, 24.
Tratar com Leonldio Gomes & Cia,
Ltda., á av. Henrique Valladares n.
148, loja. (T 1726).

PALACETE
Vende-se lindo em Laranjeiras. —

Rubens Gomes, av. Rio Branco, 109.3».
(T 3344)

PRAÇA DA BANDEIRA
LOJA — Aluga-se a rua Joaquim

Palhares, 313, antiga SSo Christovão,
uma loja com moradia nos fundos. Ac*
ceitam-se offertas. Tratar no n. 211 da
mesma rua, (T 1696)

SR. COMMERCIANTE
NSo fique acabrunhado por esta dif-

ficuldadc momentânea. Empresto sobre
mercadorias de lei, ou compro excessos
de itocks- Guardo sigillo absoluto. Car»
ta? para a portaria deste jornal para
3317, (T 3317)

LEBLON — 12,50 x 32
Magnífico lote nivelado á rua Cuper*

tino Durão, defronte ao prédio 131) ven-
de-se por 55:000$. — Rua Miguel Cou-
to, 36, sob. (T 3322)

CONDE DE BOMFIM
14x70

Esplendido terreno, próximo á rua
Uruguay, frente tambem para av, Ma*
racanã. Vende-se por 100:000$. — Rua
Miguel Coulo, 36, sob. (T 3322)

IPANEMA — 15 x 15
Terreno i rua Barão de Jaguaribe,

lado da sombra (impar), 15 metros de*
pois da rua Maria Quiteria, — Com
o dono á rua Miguel Couto, 36, sob.

(T 3322)

Granjas em Friburgo
Vendem-se duas importantes granjas a

8 klms. de Krilmryo, com intensiva cul-
tura de frutas européas c de grande
futuro. Installações completas para rc-
sidencias e para animaes, grande quan*
tidad? de madeira para caixas. Gado e
;u:ua eni bundancia. Para melhores in-
formações tel. 23-3043. (T 1736)

TERRENO A' RUA DA
PASSAGEM N.8175

Na Secretaria da Santa Casa da Mi*
serícordia, á rua Santa Luzia ti. 206,
recebem-se propostas, até o dia 14 do
corrente, para a locação do terreno á
rua da Pas-tazent n. 175, com 14ni,90 x
77m»4ü. Os proponentes deverão decla-
rar, tm Mias propostas, o prazo do ar-
ren damente, o aluguel e o fim a que
n destinam. O que fòr acceito ficará
obrigado á coussrvaçSo do nue construir,
bem como a pai;ar os respectivos ini-
postos.

Secretaria da Santa Casa da Mi-.*-
rtcordia, 5 de janeiro de 1939. — O
diiector. João Jcsé da SUia, 'xxx)

PETROPOLIS
Casa para verão, mobilada, centro

jardim. Rua Coronel Veiga, Trata-se
Garage FUpo, (T 1700)

ESCRIPTORIO
Aluga-se optlma sala á rui Visconde

de Inhaúma. 39, 5° andar. Edifício do
Banco Mineiro da Producçío. Informa-
çoea pelos tels. 23-2936 e 23-1553.

(T 2187)

Senhora ou senhorita
Que desejo regressar ao E. Pará.

Paga-se a paisagem para cuidar de cre-
anca durante a viagem. Tratar a rua
Bambina, 167 — Botafogo,

(T 2194)

RÁDIOS
PHIUPS, PHILCO, ZENITH
Vim pequenas prestag&es, a lon-

Bo pi-tiso a il vlstn. Av. Rio
Branco, 25. Tel, 43-1393.

(T 020581

OPTIMO TERRENO
Vende-se, situado na rua Saboia Li*

roa, entre os números 78 e 82, (Tra-
plcneiroe), logar saudável e tranquillo.
Negoeio dlrecto, tratar £ rua da Alfan*
dega 146, com o sr. Camljlo,

(T 0678)

Cozinha de 1." ordem
Fornecemos almoço • jantar era hy-

gicnicai marmitas thermicaa, Acceltam-
se pensionistas. Bua Copacabana, 1150.

(T 1666)
MECÂNICO - CHEFE

Procura-se, para tomar conta de offi.
cina de fabrica no Interior do Minas
Geraes, sendo necessário conhecimentos
de desenho. Cartas para H. W. —
Caixa Postal 514. (T 1595)

PIANOS
Doí melhoras fabricantes Pre-cos baratlsdlmoa, a lonso prazo.Rua 7 de Setembro, 38.

(T 020R8)

CASA — COMPRA-SE
Copacabana on Flamengo, ati 100

contos. Rua das Laranjeiras, 486, apar-
tamento 35, tel. 25-3823.

(f 1730)

li
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¦ CÁLCIO.
SÓDIO

MAGNESIO
(xxit)

CASA EM CORRÊAS
Vende-se na Fazenda SSo Manoel,

optimamente situada, com quatro quar*
tos, varanda, ampla sala, copa, garage
e demais dependências com todo o con-
forto. Optima procedência. Tratar di-
rectamente c sem intermediário pelo
tel. 27-9272, com o proprietário.

(T 1702)

SANTA THEREZA
Apartamento, 2 salas, 1 quarto ba-

nlio, co*., jardim, q. criada, entrada
indep., honde na porta, Almirante Air-
sandrino, 90, chaves na tinturaria, 3503.

ÍIL3^-

UUKU tea, ate t0:000t Kllato.
Platina, até 30} Ema, Prata Cau-
telas, nSo vendam aem ver offor-
tas da Jonlberla Gomes, Carioca,
37. Não tem Clllaea. T. 22-06U8.

ÇT 735)

ÍJÉ4S
KLECTRICAS . Westlnshousa,

Norce e Crosley. Por preuoa ba-
rattsstmoã. FacfHta-sa o pag-a-mento. R. 7 ''a Setembro, ÜS —
Tel. 13-1171. IT 0:03í)

LIDO — Copacabana
Aluga-se por seis metes apartamento

.nobilado, pequena familia. Optima si*
ttiaçfio. Kdificio Petronco, Ronald de
Carvalho, 29. A tratar com o porteiro.

(T 1585)

Casa á venda no Canto
do Rio (Nictheroy)

Prédio i rua Joaquim Tavora, 45.
Aberto para informações: dias úteis,
das 8 ás 10 boras; domingos, das 8 is
16 horas.  (T 4060)
"INVESTIGA VOHS» — Vlglli-n.

dns e lnliarimn;an.„
rom sigilo abüolu-
to, para noivos,

ele. — Detective
I.H1A - Itua iln Cnrloen, 10 . I."
sala 1. Pagamento ao terminar.

(T 2141)

Livraria AlvesnUA DO OUVIDOR, 166Livro» collegiae» e acadêmicos
(xxx) 80

IPANEMA
Aluira-ie por vários mezes cana mo*

bilada, todo conforto, iiertn da praia,
lado da sombra, garase. apua abundan*
te. Joanna Angélica, 35.

IT fl8)

APARTAMENTO '
Aluga-se amplo apartamento com tf

peças, prédio novo, sendo servido por2 elevadores. Edificio Ibia, á av, Hen-
rii|ue Valladares, 148-C.

IT 1723)

A DOIS PASSOS
do CENTRO.'t
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Vila Leopoldina
Situada na ultima Estação dc Subúrbio da
Estrada de Ferro Leopoldina — Caxias.

(TRENS A TODA HORA)

TERRENOS DE 10 x 40

Com frente para a Estrada Rio - Petropolis

Valo ris a ção Assombrosa!
PREÇO MÍNIMO 60 PRESTAÇÕES DE 17$500
PREÇO MÁXIMO 60 PRESTAÇÕES DE 100$000

Projecto approvado pela Prefeitura
Registrada na 3." Circumscripção de Iguassú, no
Livro Auxiliar 8, ás Fls.4, sob ív 3, de accordo

com o Decreto Lei 58 de 10/12 de 1937.

Companhia Proprietária Brasileira
Eseriptorio Central — Rua 1-" de Março. 82
3.° - Tel. 23-3069 — Agencia — Av. Plinio
Casado, 19 em Caxias -— Todos os dias

Arseniato de Chumbo
PO' ADHESIVO VIANNA

Produetos para a lavoura.
ABTHUR VIANNA St CIA.

LTDA.
Rua da Alfândega n.* 59.

(T 01674)

CONJUNTO DE SALAS OU APARTAMENTO
Aluiía-M optimo conjunto de ulas adaptáveis « consultórios mtdicoi oudontarloi, cora as demais conunodidaile** do mn np/trUmeuto moderno. Raraopportuoidode, portanto, tambem para profissional n.ii«» queira consultório aolado da própria residência no centro. — Ví-r o tratar ã rua 1'KL'GL'AYANAN. 87. com o Pr. Morar*'. (T 33311
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OUVINDO 0 DR. PINDARO CARVALHO,
BACK DO TEAM BRASILEIRO DE 1914

INTERESSANTE RELATO DO QUE FOI A VICTORIA
DOS BRASILEIROS

Quando argentinos o bnvallel-
ro« vão disputar pela terceira vez
a "Copa Roca", julgamos IntoroB-
minto ouvir o dr. Plnrtaro Car-
vallio, nm Brande full-baclc na»
nlonnl do 1911 a 21, companheiro
do ziig.i do saudoso Kiiiiiinnuel
Nory. O dr. Pindaro foi into-
granto dos seleaolonados lirnsllol-
ros durnnto vnrlns iiiinos o dlspu-
tou a primeira "Copa Roca".

Medloo do nomenda, chefe da
Saudo Publica no districto do Bo-
tnfogo, o dr. Pindaro é um ho-
mem occiipndlsslmo. Procurado
por nõs para fnlnr nobre a "Copa
Roca", quiz esquivar-se. Allega-
mos, então, a sua prolongada
actividade sportiva o os seus dl-
lotados annos como membro do
Conselho do Sports Terrestres da
C. B. D.

Como o seu antigo companhel-
ro e collega Allicrto Borgerth, não
qulz falar sobro o jogo de depois
do amanhã, declarando não pos-
siilr baso para opinar sobre o
grando jogo. Desviamos a pales-
tra para a grando partida do 1914,
e então o dr. Pindiu-o Carvalho
falou longamente, começando pela
origem desses Jogos:"O saudoso vulto americano ge-
neral Jullo A. Roca, visando con-
solidar cada vez mais a política
internacional do approximaçâo,
entre o Brasil o a Argentina, Inl-
ciada pelo barão do Rio Branco
e Saenz Pena o continuada por
elle e Campos Salles, resolveu
instituir, em 1914, uma taça de
prata, para prêmio de Jogos de
foot-ball entre os dois paizes,

Comprehendla o general Roca
a necessidade do incentivar as
relações entre os dois povos, pa-
ra assim approxlmar os paizes,
despertar a amizada entre ns mo-
cidades e garantir uma união in-
dlssoluvel presente e futura en-
tro as duas nações lrmâs.

Era a politica do "tudo nos
«ne e nada nos separa" de Saenz
Pena.

Tão acertado andou o estadista
argentino realizando sou pensa-
mento que, o governo brasileiro,
por Intermédio do ministro das
Relações Exteriores, general Lau-
ro Muller, resolveu tambem of-
íertar uma rica taça de prata
para os jogos disputados entre o
Brasil e o Uruguay, taea essa de-
nomlnada "Taça Rio Branco"..,

E quando foi disputada a
primeira "Copa Roca"?

"A primeira disputa da "Co-
pa Roca", foi realizada, em 27 de
setembro de 1014, na cidade ãe
Buenos Aires, no antigo campo
do Club Gymnosla y Esgrima,
hoje desapparecldo, em virtude
um enorme incêndio, por ocea-
eião do Campeonato de Tucuman,
em 1916.

Foi escolhido o mez de setem-
bro para a disputa da primeira
partida, em virtude da realiza-
ção, nessa época, de um Con-
gresso Sul-Americano do Foot-
Bali.

Em conseqüência desse Con-
gresso foi fundada a Confedera-
ção Sul-Amerlcana de Foot-Ball,
organizadora dos campeonatos
sulj-ametricanos de foot-ball.

Em 1914 era a Liga Metropoll-
tana. de Sports Athletlcos a dirl-
gente do foot-ball carioca, sob a
presidência de Álvaro Zamlth, um
dos maiores enthusiaotas dessa
nova politica de approximaçâo
internacional, tendo sido mesmo
o fundador e primeiro presidenta
da Confederação Brasileira de
Desportos.

Os tratados que foram assi-
gnados entre os Representantes
dos paizes que compareceram ao
Congresso, encareceram sobremo-
do as Iniciativas brilhantes dos
seus autores e foram olhados com
vivas sympathlas pelas chancel-
larlas sul-americanas.

Qual íol o team brasileiro
que jogou?

"A embaixada desportiva
ique seguiu, em 15 de setembro
de 1914, a bordo do "Alcântara"
com destino a Buenos Aires, era
exclusivamente constituída de
desportistas patrícios, pertencen-
tes aos mais distinetos circulos
sociaes cariocas e poulistas. Com-
punha-se ella das seguintes pes-
soas:

Dr. G. de Almeida Brltto —
Presidente da embaixada e dele-
gado ao Congresso.

Raul Guimarães — Delegado e
(representante da Associação Pau.
lista de Sports Athletlcos.

Antônio Miranda — Represen
tante do Centro de Chronlstas
Sportivos e Alberto Borgerth, Juiz
e delegado ao Congresso.

Marcos Mendonça — goal kee-
per; Pindaro Carvalho, íul-back-
rightj Emmanuel Nery, full-baclc-
left; Mario Pernambuco, half-
back-left; Rubens Salles, center-
half; Sylvio Lagreca, half-back-
rlght; Adolpho Millon Junlor,
out-side-rlght; Oswaldo Gomes,
In-slde-rlght; Luiz Bartholomeu,
center-forwaird; Arthur Frleden-
reich, lnside-le£t; Arnaldo Silvei-
ra, out-side-left; Otton Baiena, re-
serva; Arnaldo Machado Guima-
rães, reserva; Octavio Egydlo O.
Carvalho, reserva; José da Silva
Couto, reserva; Júlio Mesquita
Filho, representante do Jornal
"Estado de São Paulo", que
acompanhou a embaixada.

Compareceram ao embarque: o
representante do governo brasi-
lelro, membros do corpo diploma-
tico, dlrectores e membros da L.
M. S. A. e dos seus clubs filia-
dos, representantes da imprensa,
numerosos dlsportistas e grande
massa popular.

A viagem foi cheia de aippre-
hensões por causa da "grande
guerra", pouco antes iniciada.

O "Alcântara" navegava des-
viado da sua rota habitual, com
marcha reduzida, luzes apagadas,
e bastante precaução, devido aos
cruzadores de guerra allemães,
"Dresden", "Lelpsig", "Gnelse-
nau" e "Scharnhortz", que esta-
vam pondo a pique ou aprislo-
nando navios do passageiros e de
carga inglezes, que encontravam
nns águas sul-americanas.

O mar sempro baetante agitado,
principalmente nas costas de San-
ta Catharina (cabo de Santa Mar-
tha), concorreu para o atrazo do
navio e para o enjôo do va-
rios jogadores, principalmente do
grando Rubens quo permaneceu
durante toda a viagem em sua
cabine.

Quando o "Alcântara" naive-
gava jâ em águas uruguayas,
numa manhã chuvosa, foram dl-
visados ao longe, no horizonte,
tres navios de guerra e dois car-
gueiros, sem quo fosse possivel,
logo no primeiro momento, Eer
feito por parto do commando do
navio qualquer reconhecimento
internacional, mesmo porque,
além do distantes estavam "ca-
mouflados".

Foi um momento angustioso a
bordo! Muitos Jft estavam dc sal-
va-vidas e aprestando-se para
qualquer emergência, quando os
officiaes do bordo communicaram
que eram navios inglezes...

A alegria foi lndescriptlvel. Os
jogadores reunidos deram formi-

VIRÁ DE AVIÃO UM KEEPER PARA OS ARGENTINOS
t

0 EXERCÍCIO DE CONJUNTO DOS JOGADORES VISITANTES NÃO DEIXOU BOA IMPRESSÃO

Pindaro Carvalho relembra o primeiro 
"match" entre brasileiros e argentinos em disputa da Copa Roca

Do facto, vorlflcou-»e poBtorlor-
monto quo ernm os cruzadores
do guora Inglezes, "Glasgow",
"Good-Hopo", "Momouth" o dois
cargueiros allemães a'i|irohondl-
dos.

O "Alcântara" que, JI havia
domlnuldo a marcha movimentou-
bo com mais velocidade em dlre-
cção aos navios do guorra, quo
fnzlnm signaes significativos de
paz,..

A mil metros de distancia dos
ditos navios, o "Alcântara" pa-
rou em alto mar, com intimação
amistosa, e recebeu vários of-
flclaes da Marinha de Guorra in-
glcza, transportados em uma
lancha especial.

Depois das devidas formallda-
des os officlaes requisitaram ao
commandanto do "Alcântara"
grando quantidade de mantlmen-
tos.

Os marinheiros que se achavam
na lancha, solicitavam aos pas-
sagelros do "Alcântara", noticias
sobre a guerra e disputavam an-
ciosamente os jornaes inglezes
que lhes foram fornecidos.

A alegria a bordo era tal que,
os passageiros jogavam frutas,
doces e até dinheiro aos marl-
nheiros inglezes".

Os brasileiros Jogaram no
dia da chegada?

Devido a estas peripécias,
prosegue o dr. Pindaro, o "Al-
cantara" chegou com atrazo em
Buenos Aires, justamente no do-
mingo, pela manhã, dia em que
devia ser Jogada a partida of-
ficial,

A partida jft estava annuncla-
da; milhares de entradas tinham
sido vendidas antecipadamente;
foi, por isso, necessário empre-
gar alguma diplomacia para que
o jogo fosse adiado.

Realizou-se, entretanto, uma
partida amistosa, com o team
brasileiro incompleto, contra uma
equipe argentina, comparecendo
enorme assistência.

Perdemos, como era de esperar
esse Jogo amistoso, entretanto, a
Impressão deixada pelos brasi-
leiros foi boa. Barthou assombrou
a assistência com seus possantes"tiros".

Na quinta-feira seguinte foi Jo-
gada outra partida amistosa,
contra os Estudiantes de La
Plata.

No domingo, 27 de setembro,
realizou-se a partida official, que
terminou com a victoria do Bra-
sil, pela contagem de 1 x 0.

Foi um jogo movimentado,
sem haver predomínio de qual-
quer dos combatentes, cheio de
lances technlcos e emocionantes,
predominando sempre um critério
elevado de cavalhelrlsmo e de
alta cultura desportiva no de-
correr da pugna, acompanhado
pela elevada assistência que afi-
nava pelo mesmo dlapasão, ap-
plaudindo com egualdade os altos
feitos de todos os jogadores.

Quaes foram os melhores,
dos nossos?

Como astros de primeira
grandeza destacaram-se Marcos,
Nery e Rubens. O primeiro in-
terceptando magistralmente todas
ns bolas que lam ter ao seu re-
tangulo; o segundo, com sua pro-
verblal calma arrebatando sem-
pro a bola do adversário e con-
duzlndo-a para a frente, com o
seu clássico sorriso, de bom hu-
mor e de perfeito cavalheiro. As
cortadas de cabeça e seu jogo
largo de passes para frente fo-
ram commentados pela productl-
vldade dos lances termlnaes.

Rubens Salles, marcou bem o
"center" . adverso, distribuiu o
jogo na fôrma de passes largos
para as extremas, ora para a di-
reita, ora para a esquerda, col-
locando sempre em difficulãade os
halfs e backs contrários para a
devida marcação.

Rubens conquistou brilhante-
mente o unlco goal da tarde, me-
diante uma possante rebatida, de
15 Jardas, em virtude de um
"munhecaço" dado pelo goal-
keeper, quando estava-em situa-
ção critica, perseguido por "El
Tigre".

Os argentinos fizeram tambem
um. goal e o juiz brasileiro, Al-
berto Borgerth, conslgnou-o, man-
dando collocar a bola ao centro.
Os jogadores argentinos/ em
massa, inclusive o autor do goal,
ponderaram ao Juiz que o goal
havia sido feito com a mão.
Deante da insistência das af-
flrmativas e da opinião dos "11-
nesmen", foi, então, annullado o
goal.

Naquella época o espirito des-
portivo permlttia essa prova de
cavalheirismo, hoje, porém, as
coisas estão tão mudadas...

Os demais Jogadores portaram-
se fi altura da victoria conquls-
tada e o resultado da partida ex-
prime bem o valor dos vencedo-
res e vencidos.

Do team argentino destacou-se
brilhantemente, o in-slde-half —
Izaguirre, que em 1919, disputou
o Campeonato Sul-Amerlcano, no
Rio de Janeiro.

Quatro vencedores da partida
realizada em Buenos Aires Jâ
falleceram. São elles:

Emmanuel Nery, Adolpho Mil-
lon, Luiz Bartholomeu e Rubens
Salles. O jogador reserva, Octa-
vio Egydlo tambem Jâ é fallecido.

Todos os membros da embaixa-
da foram considerados "Sócios
Transeuntes" do club Gymnasla
y Esgrima.

A volta da embaixada se deu
pelo vapor "Darro", da Mala
Real, que ia em demanda â In-
glaterra, cheio de voluntários
de carnes congeladas para a
guerra.

O embarque foi effectuado na
cidade de La Plata.

A embaixada chegou ao Rio,
em 4 do outubro; foi recebida
triumphalmente, tendo o governo
mandado embandeirar a praça
Mauft ê avenida Rio Branco".

E assim, terminou a interes-
sante entrevista do dr. Pindaro
Carvalho.

UM SERVIÇO REGULAR DE NAVEGAÇÃO
ENTRE 0 RIO E NICTHEROY.

0 Ministério da Viação autorizado a contratar^ '

mediante concorrência publica

Hercules, Tim, Leonidas, Romeu e Luizinho

RECEBIDOS PELO PRESIDEN-
TE DA REPUBLICA OS FOOT-

BALLERS ARGENTINOS
Em visita ao presidente da Re-

publica esteve, hontem, no Pala-
cio do Cattete, a delegação argen-
tina do footbal, que veiu ao Rio
para a disputa da "Taça Roca".

A delegação, que tinha ft sua
frento o seu chefe sr. Dario Dra-
go, o estava acompanhada do sr.
Luiz Aranha, foi recebida pelo sr.
Getulio Vargas no salão dos des-
pachos antes do despacho com os
ministros das pastas militares.

O chefe da delegação, em nome
da mesmo, apresentou cumpri-
mentos ao presidente da Republi-
ca, que agradeceu e desejou que
aos jogadores argentinos fosse o

daveis ale-goah, aos aliados, ao mais agradável Dosslvel a perma
Brasil e íi Inglaterra. nencia no Rio.,

Ha uma differença completa
entre os treinos dos seloccionados
brasileiro e argentino. Esclarecem
os technlcos que os argentinos jft
estão escolhidos para o scratch e
não necessitam actuar a fundo
para alcançar um posto entre os
que terão a honra de representar
o paiz, motivo por que os seus
treinos são levos, de simples pra-
tlca com fito preparatório. Os
brasileiros, pelo contrario, em vez
de treinos preparatórios,, realiza-
ram exhiblçâo de quelldades de-
ante dos olhos ávidos do publico
e dos organizadores, que aprovei-
taram o ensejo para selecclonar os
elementos necessários ft organiza-
ção do scratch nacional.

O exercício nocturno dos brasi-
leiros valeu como um espectaculo
de football.

Algumas horas depois, ao assis-
tlrmos ao treino dos argentinos,
tivemos a impressão de que não
se tratava de dois scratches, mas
de quadros secundários que se
preparavam para a preliminar de
um encontro amistoso ãe ama-
dores.

Depois de melo tempo de exer-
ciclo, os dois quadros soffreram
diversas modificações na defesa e
na offensiva, parecendo-nos que
surtiram effelto, pois o quadro
julgado como provável effectlvo
passou a actuar melhor, com mais
decisão.

Bello não treinou e Bresoll, ha-
vendo contundido um dedo da mão
direita, deixou o campo por ai-
guns minutos, voltando mais tar-
de, sem conseguir, comtudo, fazer
defesas capazes ãe impressionar,
sem duvida em conseqüência da-
quelle Imprevisto. •

A zaga Montanez e Coletta, que
ensaiou no segundo período, lm-
pressionou melhor que as outras,
constituídas por Montanez e Va-
lussl, Ibanez e Coletta e Ibanez e
Valussl. Isso quer dizer que a
substituição de Valussl por Co-
letta trouxe benefícios ao quadro.

Rodolfl treinou no mesmo plano
de Lazzatti, emquanto Arcadio
Lopos íol o molhor dos halvos de
ala. Arico appareceu mais que
Martlnez, o que Importa concluir
que os halves de ala do Boca Ju-
nlors (Arcadio e Arico) são os
mais indicados para o quadro que
jogará depois de amanhã. Logi-
camente, o centro-medlo do club
a que pertenceram Domingos e
outros jogadores brasileiros 6 _ o
elemento Indicado para a posição.
Teríamos, assim, Arcadio, Lazzat-
ti e Arico, os favoritos.dos enten-
dlâos, como Integrantes ãa linha
media dos argentinos. Parece não
restar duvida que Montanez (ca-
pitão do selecclonado) e Coletta
deverão formar a zaga.

Sastre treinou primeiro como
half e posteriormente como mela-
direita. Sua actuação na offen-
slva íol' mais destacada e efficl-
ente. Não nos pareceu, todavia,
melhor que ãe La Matta, Jogador
mais malicioso e capaz de con-
cluir os lances deante do arco com
pleno exlto. Peuceile e Cavadinl,
os dois ponteiros direitos, equiva-
leram-se na conducção das invés-
tidas, mas o primeiro revelou-se
melhor nos momentos em que se
Impõe decisão rápida ou shoot a
goal. Cavadinl arremessou dlver-
sas vezes para fora do goal, ou
sem violência. Masontonlo e Cos-
so, os dois center-forwards, não
são differentes de Leonidas ape-
nas na epiderme. Differem do
center-forward brasileiro pelas
qualidades technlcas. Cosso ê, po-
rém, o mais fraco de toãos, ape-
sar ãe exhibir Invejável physico.
Dessa maneira, Leoniãas deverá
commandar a offensiva brasileira.
Masantonio será o centro-avante
dos argentinos e Cosso assistirá
ao cotejo entre os dois selecclo-
nados. Esta a conclusão a que
chegaram os que presenciaram o
treino de hontem em São Janua-
rio.

Moreno foi o mais destacado
meia-esquerãa e demonstrou, co-
mo registramos ao fazer referen-
cias ao exercido levado a effelto
no campo do Botafogo, habilidade
nas carregadas sobre o keeper.
Sem ter feito um foul sequer,
aproveitou-se bem dos corners.
Além dessa virtude, o bohemlo
player argentino tomou parte em
lances durante os quaes patenteou
bom domínio da pelota. Houve
um momento em que, depois de
tintar Ibanez, caminou em dlre-
cção do keeper, que fechou o an-
guio, Isto ê, collocou-se em posl-
ção para defender com Jeito qual-
quer shoot cm direcção das redes.
Controlando a pelota, o atacante
deu dois passos e fintou o keeper
com rápido deslocamento de cor-
po, conquistando o goal sem ne-
nhum esforço. Temos a impressão
que ê um elemento insubstituível
na offensiva dos argentinos.

Acreditamos que de La Matta,
Masantonio e Moreno formariam
o melhor trio atacante dos platl-
nos, embora o primeiro venha en-
saiando entro os reservas.

Serft despistamento?
Quanto aos ponteiros direitos,

parece nâo restar duviâa que o
impeãimento ãe qualquer dos dois
não constituirá grave damno para
o team visitante. Garcia e Peder-
nera são Jogadores capazes de
agir a contento. Como ambos es-
tão em condições de jogar, acre-
ditamos que Garcia merecerá pre-
ferencia, pois ê um jogador mais
experimentado. No ultimo sul-
americano "El Chueco" estava
em plena fôrma e deu grande tra-
balho ft defesa brasileira.

De accordo com estas observa-
ções, chegaríamos ft conclusão de
que o scratch argentino deverá
contar com os seguintes elemen-
tos para o match de estréa: —
Montanez (capitão) e Coletta;
Arcadio, Lazzatti e Arico; Peu-
celle, de La Matta, Masantonio,
Moreno e Garcia.

Não fazemos qualquer refe-
rencia ao arqueiro, pois a delega-
ção argentina está em difficulda-
des, Bello continua contundido e

Bresoll, como Jâ dissemos, machu-
cou hontem um dedo da mão dl-
relta, sendo possível que tambem
não actue. Afim de evitar qual-
quer situação ãe embaraço, o che-
fe ãa delegação argentina jâ pro-
vldenclou para que seja enviado
um outro arqueiro a esta capital.

A viagem, o calor e a dltferen-
ça de alimentação devem ter con-
trlbuido decisivamente para a
apathia visível dos scratchmen
argentinos, cujos exhlblções em
Buenos Aires foram tão elogiadas
pela critica.

O TREINO DE HONTEM

O sr. Carlos Monteiro, Juiz es-
colhido para dirigir o Jogo entre
brasileiros e argentinos, arbitrou
o treino dos argentinos, no sta-
dium de São Januário. A sua
actuação foi Julgada excellente
pelos visitantes, que tiveram o
ensejo de demonstrar a suo satls-
facão, cumprimentando o arbitro
depois ão ensaio.

Durante o primeiro tempo, os
quaãros treinaram assim constl-
tuldos:

Bresoll (Aragoez), Montanez e
Valussl; Sastre, Lazzatti e Ari-
co; Peuceile, Vaschetto, Cosso,
Moreno e Garcia.

Stabile, Ibanez e Coletta, Ar-
cadlo, Rodolfl e Martlnez; Cava-
dinl, ãe La Matto, Masantonio,
Ganduglia e Pedernera.

Bresoll contundiu um dedo, sen-
do substituído pelo half Aragoez.

Os goals foram conquistados na
seguinte ordem: Masantonio, Gar-
cio, Masantonio, Cosso e Moreno,
terminando o primeiro período,
com o score de 3x2 a favor do
quadro em que Bresoll actuou.

O segundo período foi de me-
nor duração, apresentando-se os
teams em campo assim constitui-
dos:

Stabile, Ibanez • Valussl; Ar»
cadlo, Rodolfl e Martlnez; Cava-
dlni, de La Matto, Cosso, Gandu-
glla e Pedernera.

Bresoll, Montanex e Coletta,
Aragoez, Lazzatti e Arico; Peu-
celle, Sastre, Masantonio, Moreno
e Garcia.

Com oito minutos d» treino,,
Bresoll passou para o outro team
mas nâo se empregou.

Os goals foram assignolados no
seguinte ordem: de La Matto,
Sastre, Moreno, Masantonio, Ma-
santonlo.

Teremos, finalmente, o score de
4x1 a favor do team mais cotado
para effectlvo, isto é, umo vanta-
gem mais accentuaãa depois dos
modificações ordenados pelo te-
clinico.

Masantonio marcou quatro
goals Moreno dois, Cosso, de La
Motta, Garcia e Sastre um cada
um.

Nos últimos minutos o zoguel-
ro Ibanez deixou o compo, por
precaução, em conseqüência de
contusão sem motor gravidade.

PEDIDO EM KEEPER POR
AVIÃO

Logo depois do treino, os dele-
gados argentinos examinaram a
situação em que se encontravam
com os dois arquelros contundi-
dos, e resolveram telegraphar á
Associoção Argentina, pedindo
seja enviado, por avião, um outro
arqueiro.,

O cabogramma foi enviado âs
7 horos do noite, lembrando o sr.
Dario Drago o arqueiro Gualco.
do San Lorenzo de Almagro, ou
Yustrlch, do Gymnasla y Esgrima
de Lo Plata.

GUALCO CHEGARA' AMANHi

Buenos Aires, 12 (U.P.) •— O
presidente do delegação argenti-
na de football actualmente no Rio
de Janeiro, sr. Darlo Drago, te-
legraphou á Associação de Foot-
bali Argentina: "Bello e Bresoll
estão contundidos, enviem Gual-
co ou Yustrlch por avlâo."

A Associação do Football Ar-
gentlno enviou Immediatamente,
um telegramma a Mar dei Plata,
onde o Jogador Gualco está vera-
neondo, ordenando-lhe tomar o
nocturno de hoje porá Buenos At-
res, oflm de seguir para o Rio de
Janeiro no avião de Babbado de
manha. Com os Jogadores Bello
e Bresoll contundidos o scratch
argentino ficou sem um arqueiro.

RIGOROSA OBEDIÊNCIA AO
HORÁRIO

argentina. Os representantes da
entidade carioca levarão os seus
cumprimentos aos argentinos,
que em dia da semana próxima
retribuirão a gentileza, visitando
a Liga do Football. *

TREM ESPECIAL DB CAMPOS

Chegará domingo, pela manhã,
um trem especial do Campos que
conduzirá cerca de trezentas pes-
soas para assistirem ao Jogo ãa
"Copa Roca".

O POLICIAMENTO NO
STADIUM DO VASCO

DA GAMA

O 2' delegado auxiliar baixou
as seguintes instrucções sobre
o policiamento no campo do C.
R. Vasco da Goma no próximo
domingo:

"Reallsando-se ali a segunda
disputa da "Copa Roca", designo
o delegado Hugo Auler para, au*
xlliar do commissario Alfredo Ly.
rio Junlor o Investigadores Ma-
noel Sardinha, Pierre Barreto,
Albertlno Soares e Salvador Cor*
rêa, controlar a entrada das au-
toridaães e demais elementos da
policia, no portão n° 7 e borboleta
n° 6 do rua Bomflm, ãaquella
praça ãe sports. Somente o pes-
soai escalado por esta Delegacia
Auxiliar poderá penetrar na pista,
lnstallando-se nos bancos, junto
â grade, na cabeceira que dá pa-

ra o rink de basktboll, ali espe-
cialmente collocados paro a tur-
mo de policiamento effectlvo. Tal
policiamento será superintendido,
dentro da pista, pelo delegado Gil-
berto de Lacerda, a quem egual-
mente deverão apresentar-se os
commandantes dos forças requisl-
todos.

A PRELIMINAR NAO SERA* DE
JUVENIS

A Liga de Football do Rio de
Janeiro Indeferiu o pedião de 11-
cença do São Christovão A. C.
paro os seus juvenis disputarem,
com o Silva Telles F. C, a prova
preliminar do jogo entre argenti-
nos e brasileiros, depois de
amanhã.

O indeferimento se baseou no
dispositivo que veda aos clubs fl-
liados a faculdade ãe disputai'
com grêmios avulsos.

SERÃO ESCOLHIDOS HOJE OS
22 BRASILEIROS

Sô depois do trenó Individual
de hoje, á tarde, em S.o Januário,
o sr. Carlos Nascimento escolhe-
rá os 22 jogadores que serão re-
colhidos ao Hotel Tijuca, numa
concentração, atê a hora do jo-
go, domingo próximo.

Sabe-se, porém, que os 22 ho-
mens indicados para a concentra-
ção serão, com ligeiras altera-
ções:

0 RIO E UMA FORNALHA
Em bnsca de nm ponco de viraçao, o carioca procura

as lindas praias da "Cidade Maravilhosa"

VÁRIOS CASOS DE INSOLAÇÃO
O Rio de Janeiro ê uma for-

nalha. Estamos vivendo um
principio de estação verdadeiro-
mente alarmante. Se o verão co-
meça assim, como poderemos vi-
ver em fevereiro? São estas as
ponderações do povo, que já não
sabe como supportor os rigores
do, calor. Até mesmo os balr-
ros' habitualmente frescos e ven-
tllados estão soffrendo a alta da
temperaturo. Os subúrbios, o
zona norte é um vulcão. No cen-
tro ê um horror. Os que têm
necessidade de cruzar as ruas,
debaixo da canicula, estão pade-
cendo horas amargas. Os sorve-
tes, os refrescos, os gelados jâ
não satisfazem. Os bars vivem
cheios de gente que busca alguns
minutos de pauso no martyrlo do
calor. Uff! Que horror! Os tu-
rlstas que têm chegado nestes
ultimos dias ficam alarmados.
Mas será sempre assim? O ther-
mometro vive osclllando entre 34
e 39 grãos.

INCERTEZA

O peor ê que nâo ha uma fes-
peronço lundomentaãa ãe que as
coisas melhorem. As noticias va-
riam. Emquanto isso, o carioca
íita o céo azul, na especíativa ãe
que appareçam nuvens negras
promettendo a chuva salvadora.
Ainda hontem, durante grande
parte do dia, o céo escureceu e
correu uma ventilação annuncia.'dora de aguaceiro. Mas, houve
reacção. Os horizontes clarearam
e o calor se manteve, tornando-
se atê mais abafado ainda.

O sensacional Jogo de domingo
entre brasileiros e argentinos se-
rá Iniciado precisamente ás 6 ho-
ras da tarde, afim de que esteja
terminado entre 6,30 e 6,40, Isto é,
sem necessidade de serem accesos
os ceflectores do stadlum de São
Januário.

AC. B. D. providenciou no
sentido de ser rigorosamente
observado o horário estabelecido.
Assim, os dois teams, o Juiz e 11-
nesmen deverão entrar em cam-
po os 4,30. Formados em fila co-
mo nos jogos do Campeonato
Mundial de Football, os quadros
ouvirão os hymnos naclonaes do
Brasil e da Argentina, seguindo-
se o sorteio do campo.

Emquanto o programma estl-
ver sendo cumprido, os photogra-
phos dos jornaes terão tempo do
fazer as suas photographlas. Mi-
nutos antes da hora aprazada pa-
ra o inicio do campo, os quadros
formarão em suas posições, em-
quanto os circumstantes evacua-
rão o campo. A's 5 horas, o sr.
Monteiro, dará o signal para o
ponta-pê inicial.

VISITARÃO A DELEGAÇÃO
ARGENTINA

O vice-presidente da Liga de
Football, sr. Noel de Carvalho, o
secretario, dr. Domingos D'an-
gelo, e membros do Conselho Su-
perlor visitarão hoje a delegação

OS PONTOS PREFERIDOS

O Corcovado, Santa Thereza,
foram os recantos preferidos pe-
los que dispõem de algum tempo
para alliviar-se dos soffrimentos.
03 veraneios começaram este
anno mais cedo. Numerosas fa-
mlllas apressaram a partida e
buscaram em Petropolls e There-
zopolis um ' ambiente physico
mais amigo.

FUGINDO PARA AS PRAIAS

A' tarde, as praias têm estado
mais concorridas que nunca. Até
o limiar da noite ha gonte se
banhando no Flamengo, em Co-
pacabano, nas Virtudes. A' noi-
te, Copacabana está cheia de fo-
mlllas que se consolam com a
aragem agradável da ovenldo
Atlântica. Mas, durante o dia, as
esperanças da véspera se desta-
zem na realidade do calor que
abrazo, lncommoda e faz victimas
em todos os cantos da cidade.

BANHOS QUE QUEIMAM

Santos. Porque o sol queimasse,
o sr. Lúcio estendenâo uma es-
telra â sombra ãe uma arvore,
ali se foi deitar, esquecido de
que, dotado de somno duro, po-
deria ferrar nelle e não acordor
mais.

Foi, justamente, o que se deu.
O peor é que, mudando o sol ãe
posição, a sombra a que Luclo
se abrigara em dado Instante o
deixou desprotegido. Exposto aos
raios solares assim ficou a tar-
de toda a victlma, que, ao dei-
xar, mais tarde, a esteira, fel-o
para ser levado, desaccordado, á
Assistência onde, sem resistir ás
queimaduras, falleceu.

OS CASOS DE HONTEM

Dois novos casos de lnsolaçâo
se registraram hontem.

O primeiro a bordo do carguel-
ro grego, "Zeur", ora no porto,
onde foi vlctlmado o marítimo
Constantlno Adelino, de BO annos
de edade, o qual, delxanüo-se fl-
cor, por mais tempo, no porão
do navio, ali foi encontrado, mais
tarde, desacordado. Verificadas
as causas do mal súbito que o
acommettera, C o nstantino foi
mandado A medlcar-se, sendo ln-
ternado no H. P. S.

Havia sido presa de um ataque
de itisolação.

OUTRA VICTIMA DO CALOR

O industriai-lo Dedo Vianna,
de 44 annos de edade, casado,
morador á rua Silveira Martins,
n° 135, hontem, na rua Visconde
de Itaúna, foi acommettido de
mal súbito quando passava em
frente ao n° 69, da referida rua.

Uma ambulância o foi buscar,
constatando-se, emfim, que De-
cio era umo das victimas do in-
tenso calor de hontem.

Apôs aos curativos de urgen-
cia, Vianna foi recolhido ao H.
P. S.

CHUVAS PROVÁVEIS, DECLI-
NIO PORTANTO DE TEM-

PERATURA

Batataes, Walter, Domingos,
Mochoão, Guimarães, Florindo,
Biorõ, Brandão, Médio, Zézé, Mor-
tln, Canal!, Luizinho, Romeu,
Leonidas, Tlm, Hercules, Sá "Wal-

domar, Paschoal, Peracio, e Pa-
tesko.

O SCRATCH BRASILEIRO

A actuação dos jogadores bra-
sllelros e as observações ãbs sra.
Carlos Nascimento e Flavlo Cos-
ta, têm contrlbulão para acreãl-
tar-se que a representação do
Brasil na "Copa Roca", será a
seguinte:

— Batataes, Domingos e Macho-
do; Blorô, Brondâo e Médio; (ou
ConolI), Luizinho, Romeu, Leoni-
dao, Tlm e Hercules.

LEONIDAS MELHOROU

O commandante do ataque na-
cionol não participou dos ãols
meios tempos ão trenó de ante-
hontem, tendo deixado o compo
depois de conquistar o 3» goal
para o team branco.

O facto causou apprehensões,
Julgando os espectadores que
Leonidas tivesse peorado da con-
tusão âo que soffre ha dias.

Soubemos, porém, que o referi-
do jogador recebeu Instrucções do
seu medico dr. Alberto Borgerth,
pafa abandonar o campo logo
que sentisse começo ãe cansaço.

Hontem, pela manhã, Leoniãas
apresentava sensíveis melhoras

no seu estaâo physlco.

OS SRS. LUIZ ARANHA E DA-
RIO DRAGO NA HORA

DO BRASIL

Presentes no studio do Depai*-
tamento Nacional de Propaganda,
os srs. Luiz Aranha, presidente
da Confederação Brasileira de
Desportos, Lourival Fontes, dlre-
ctor do Departamento Nacional
de Propaganda e outros pessoas,
folou no Hora do Brasil, hontem,
o sr. Dario Drago chefe da dele-
gação argentina de foot-balll, so-
bre o encontro desportivo de do-
mingo entre os selecclonados bra-
slleiro e argentino, paro a disputo
da "Copa.Roca".

O sr. Drago fez uma saudação
aos brasileiros declaranão-se pro-
íunãamente agradecido pelas pro-
vas de sympathla e amisade que
a delegação argentina vem rece-
bendo nesta copital, referindo-se
por fim, a significação do disputa
de domingo e as relações de ami-
zade argentlno-brasilelra.

Falou, a seguir, o sr. Luiz
Aranha que declarou ser a pugna
de domingo mais um pretexto pa-
ro se fortalecerem, ainda mais,
os laços de amizade dos dois pai-
zes, acerescentando que os chefes
das delegações desportivas apenas
interpretam a linha de condueto
seguida, pelos chefes de governo
dos dois paizes, condueto de cor-
dealldade e de fortalecimento da
amizade.

.*» _i» >

Foi asslgnado polo presidente
da Republica um dccrcto-lcl, que
autoriza o Ministério da Viação
a contratar, mediante concorren-
cio publica, o serviço regular do
navegação entre a Capital Fe-
deral e Nlcthoroy, bem como pnra
as Ilhas do Governador e Paquo-
tá, ou em qualquer tempo, outros
locaes na bahia do Guanabara,
para transporto de passageiros e
mercadorias, mediante as condi-
ções do presente decreto e outras
que forem reguladas1 nos clausu-
los do contrato.

Estipula o decreto que o servi-
ço serft effectuado por embarca-
ções modernas, dotadas de todos
os aperfeiçoamentos e commodl-
dades da espécie, sem interru-
pção dia e noite, sendo para Nl-
ctheroy com viagens espaçadas de
10 & 60 minutos nas horas de
maior e menor movimento e com
duração máxima de 15 minutos
no percurso, e para as ilhas na

proporção dos horários actuaea
convonlentomonto molhorados, O
serviço serft contratado com flr-
ma nnclonal quo menor preço
propuzer pnra a unldado constl-
tuida pelo proço ãa passagem ãe
1» elasse da capital para Nlctlie-
roy, sondo o prazo do contrato,
no máximo, do vinto annos, com
direito a prorogação por prazo
egual, mediante accordo entre o
governo e o contratante. As con-
dlções de construcção de cães «i

pontes de embarque e de desopro»
prlação de terrenos necessários,
bem como as condições de encam-
poção, rescisão e reversão, tanto
quanto possível nos moldes das
concessões de portos, serão regu*.
Iodas em cláusulas do contrato.:

O decreto-lei ora asslgnado „
em conseqüência de não haver eU
do apresentada proposta alguma,
na concorrência publica aberta em,
11 de novembro do anno pas»
sado..

I

Goebbels'affirma a superioridade da civi-*
lização da Itália e da Allemanha
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O sr. Goebbels, ministro da Propaganda do Reich
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Acção suave/
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Mas mesmo as praias Infun-
dem receios. Ha dias, porque o
thermometro subisse, um polo-
nez ãeixou a casa, â rua Ge-
neral Caldwell, e, diriginão-so á
praia ãas Virtudes, ali se deixou
ficar por horas esquecidas. Quan-
do chegou "ao domicilio, ardia em
febre. Deitou-se. Verificava-se,
depois, que a pelle se lhe empol-
lava, sendo alarmantes os sym-
ptomas que a victima apresen-
tova.

Uma ambulância foi chamada
a soecorrer o homem que, tosta-
do pelo sol, dera entrada no H.
P. S., sem fala, onde ainda se
encontro.

O CASO DE ANTE-HONTEM

A rua Caicô, em Jacarépaguá,
começa á altura do 215 da ave-
nlda Geremario Dantas, antiga
estrada da Freguezla. De um
lado o doutro da rua não ha
casas. As edificações, emergindo
da malta quo emoldura os dois
lados da via publica, sô Irrompem

O sr. Francisco de Souza, dlre-
ctor de Meteorologia, em declara-
ções prestadas á imprensa revê-
lou, o que mais tarde foi assigna-
lado pelo boletim, que a tempera-
tura máxima média registrada
hontem foi de 34,4 grãos, sendo
que no Jardim Botânico e em Pa-
quetá a maior temperatura regis-
trada foi de 35,6 grãos.

O sr. Francisco de Souza, depois
de accentuar que no Observatório
Meteorológico da Avenida Presl-
dente Wilson a temperatura foi de
34,7 grãos, declarou que é aguar-
dado para hoje, atê ás 6 horas
da tarde, um declinio de mais de
seis grãos, sendo ainda muito pro-
vavel a oceorrencia de chuvas
acompanhadas de ventos bastante
frescos do quadrante sul e do tro-
voadas. Nada se pode entretanto
affirmar sobre as possibilidades
de üm temporal, embora a situa-
ção atmospherica reinante per-
mitta a formação de chuvas for-
tes.

Adeantou ainda o director do
Instituto de Meteorologia que o
calor intenso destes ultimos dias
vem surgindo caracterizado por
grande excesso de humidade exls-
tente, circumstancia que o torna
de certa maneira perigoso.

Até 1 hora da tarde, foram es-
tes os pontos da cidade em que o
calor se fez sentir com maior in-
tensidade:

Saenz Pena, 36,6 grãos; Campo
dos Affonsos, 35,8; Santa Cruz,
34,9; Observatório do Calabouço,
34,7; Jardim Botânico, 37,4; Ipa-
nema, 36,8; Bangú, 36,2.

Foram, assim, o Jardim Bota-
nico, Ipanema e o praça Saenz

Um concurso hippico na
Escola Militar

Será realizado hoje, ás 2 horas
da tarde, um concurso hlpplco
na Escola Militar, cm homenagem
oo coronel Antônio da Silva Ro-
cho, director da Remonta e da
Veterinária do Exercito.

O uniforme para os officlaes ê
calção cinza e túnica branca.

TENTAMREÂRTI-
CULAR-SE OS INTE-

GRAUSTAS

Varias prisões em Ni-
ctheroy, Petropolis e

Barra do Pirahy
A policia fluminense teve co-

nheclmento de que elementos ln-
tegralistas procuravam reartl-
oular-se no Interior do Estado,
entrando o sr. Ramos "de Frei
tos, delegado da Ordem Política
e Social, em diligencias por va-
rias cidades.

A referida autoridade prendeu
em Petropolls os Integralistas
Hans Oscar Schmidt, Thompson
Polhares Quadros, João Carlos
Brochman, Carminio Cabral, Al-
berto Justo Catiá e Jacy Araujo.

Em conseqüência dessas prisões
foram presos em Barra do Pira-
hy, José Sabino, José Garcia Du-
arte. Antônio José de Oliveira,
José Pinto de Paula Garcia, José
Guilherme Hollanda, José Perei-
ra Gomes, Carminio Montuari,
Carlino Costa Aragão, Manoel
Hontana e em Nictheroy, Celso
Peçanha, Senna e Silva, capitão
reformado da Força Militar e o
advogado Luclano Amaral.

Todos os presos estão recolhi-
dos á Casa de Detenção.

Ouvido pela nossa reportagem,
o sr. Toledo Pizza, chefe de po-
licla, declarou que ha calma em
todo o Estado, mas que a policio

Berlim, 12 (Havas) — O mlnls-
tro do Propaganda, sr. Goebbels,
Inaugurou hoje uma série de
emissões communs germono-lta-
lianas íozendo > um discurso em
que affirmou a superioridade da
civilização da ltalla e da Alie-
manha.

"A America, disse o ministro,
foi descoberta pela ltalla, e se
hojo imprime livros e Jornaes é
porque o allemão Guttenberg des-
cobriu a imrrensa. A telegraphia
sem fio ê, para todo o sempre uma
Invenção do italiano Marconl. Os
allemães Bentz o Dailer crearam
os primeiros motores do explosão.
Sem elles os automóveis e os
aviões não so poderiam conceber.

O allemão Diesel Inventou o mo-
tor que tem o seu nome, O Ve-
lho e o Novo Mundo apoderaram-
se destas creações e dellas vivem.
Sem ellas não se poderia pensar
num mundo civilizado. Durante
um millenio, o bloco allemão-ita-
liano foi o centro da civilização
occldental. Do mesmo modo, o

estado e as ldéas sobre as «rnaâj
aquelle repousa correspondem <\
esta base cultural e obedecem ao,
mesmo espirito creador que hoj^q
determina o política do eixo r.oj»
ma-Beriim," i

Depois o sr. Goebbels aceres^
centou em tom sarcásticos 1

"Se os observadores que hojtj
criticam os actos dos estados to*.
talltarios conhecessem a pollticai
européa reconheceriam quão pre»
tenciosos são os ensinamentos qu*i
"pretendem dar aos povos qu«i
lançaram os fundamentos da cl»
villzação européa, muito antes dai
descoberta da America." |

Terminando, o sr. Goebbels ã$i
clarou que o eixo Roma-Berlin.
servirá para aprofundar nos do-i
mlnlos da cultura e do amizade ai
sua evolução política, orgulhosa,
do seu passado histórico. I

O embaixador do ltalla, sn,
Bernardo Attolíco, agradeceu emj
breves palavras ao ministro dai
Propaganda,

l
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FILMS PARA HOJE:

SAO LUIZ — A Legião da
índia — United — Sabin, Ray-
mond Massey e Desrrtond Tes-
ter.

METRO — Maria Antoniet-
ta —• Metro — Norma Shearer
e Tyrone Po-wer.

PALÁCIO — Ilha dos Desti-
nos — Fox — Dom Ameche —
Arleen Whelan.

IMPÉRIO — Noivado de ar-
relia — Metro — Frank Mor-
gan.

GLORIA — Corações em
ruinas — R. K. O. — Charles
Boyer — Katherine Hepburn.

PLAZA — Nicia, a flor' Oo.
Alaska — Paramount — Jean,
Parker. — Leo Carrillo.

VARIETE' — Hotel das snr-
prezas — Quero um marido.

PARISIENSE — Hollywood
Hotel — Bulldog Drummono.
em África.

REX — Vidas mal traçadas
- Universal — Helen Parrisíii

OPERA — Lobos do Norte
Olympiadas.

PATHE' — Barbeiro de Se-
vilha — A mina mysteriosa.~HADDOCK 

LOBO — Só pa-
ra mulheres — Filhos sem lar,

a partir do „• 110.'Na casa nu- Pena os pontos de maior calor da tomou medida3 P»to*»Y*U! «a»
mero 218, morava o sr. Luclo I cidade, • «autelar a ordem.

MASCOTTE — A princeza do
Eldorado — Quero um marido.

PARIS — Só para mulheres
- Vida nova.

POPULAR — Vida Nova
Coração do Arizona — Booloo
o TigTe Branco.

BROADWAY — Os homens
são uns trouxas — Warner -—

Priscilla Lane — Wayne
Morris. 

PATIIE'-PALACE — Nostel-
gia — Art Films — Harry Baiu;Jeanine Chrispin.

ODEON — Mazurka
liança — Pola Negri. .*

Ali

SAO JOSÉ' — Epòpéa do
Jazz — Tyrone Power — Doin,
Ameche — Alice Paye.

IPANEMA — As aventuras;
de Tom Sawyer.

CINEAC TRIANON — 
~Im»

prensa animada.
NACIONAL — Raptado —.

Caipiras da Fuzarea.
PIRAJA* — Queijo Suisso —

MG — O Gordo e o Magrt».

PRIMOR — Lobos do Norte
- Filhos sem lar.

RITZ — Dr. Remi Bemol
Passaporte Nupcial.

ROXY — Amor de Creançola— MGM — Mickey Rooncy.

THEATROS

GTMNASTICO — Cia. Dc-
-Jorges —, Yâyá Bpneça.;

ALHAMBRA — Oia. Portti-
gúeza de Operetas e Revistas
—- A catraia do bolhão.


