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BERI^M, 
28 (United Press) -—

Pot o seguinte, na integra, o
discurso pronunciado perante o
Helchstag pelo chanceller Adolf
Hltler:
% "O Presidente dos Estados TJnl-
elos da America do Norte enviou-
m« um telpgramma com cujo
curioso conteúdo já. estaes faml-
liarlzados.

Antes que eu, como destlnata-
rio, houvesse recebido esse do-
cumento, o resto do mundo ja o
conhecia por melo do radio e daa
Informações da Imprensa.

Documento de hábil
tactica
Innumeros commentarios dos or-

gaos ria imprensa do mundo rte-
mocratico nos haviam penerosamen.
te "Ilustrado sobre o facto de que
r>sse telegramma.era um documen-' to de hábil tactica, destinado a
faner recnhlr sobre os estr.dos go-
sgernados pelo novo a responsabl.
lidade de medidas bellicas ado-
ptfdas pelos paizes nlutocvaticos.

Em vista desses factos, resolvi
convocar o' Reichsta-g allemão para,
que vós, como representantes elei-
tos- pelo povo, tivessels a oppor-
tunldade de ouvir minha' resposta,
quer para ncceltar. quer para re»
geitar aquella mensagem.

Além disso, julgo conveniente
seguir o methodo adoptado pelo
presidente Roosevelt e informar o
resto do mundo sobre a minha
resposta, de accordo com os nós»,
sos próprios^, recursos. ,

Mas, quizera- tambem aprovei-
tar esta' opportunldade para dar

,, exgrwslo^MS.»»sjnti^enil^,.p^^;jn^

%

acontecimentos históricos do mez
de Março.

Soldado da Grande
Guerra
Só posõo dar largas aos meus

mais profundos sentimentos agra-
decendo humildemente á Provi-
dencia pelo facto de haver-me
escolhido, a mim, obscuro solda-
do da Grande Guerra, para ele-
var-me A posição de chele do
meu amado povo.

A Providencia me permittiu en-
contrar a senda da libertação do
nosso povo, para tiral-o da pro-
íundidãde de sua desgraça sen,
o menor derramento de sangue, e
eleval-o, uma vez mais, ao apo
geu. A Providencia me permittiu
alcançar o objectivo de toda a mi.-
nha vida tirar o povo allemão do
íundo de sua derrota p libertat-t
dos lados da mais Infame *»>ei»
cSo de todos os tempos.

A isso dediquei os meus esforços
Desde que me iniciei na vida pt.-
lltica, não me dominou outra idéa
senão a de reconquistar a lli:er-
dade da nação allemã e const.-
gulr o restabelecimento da poten»
clalidade econômica do Rslcti
vencendo a desaggregação intemsi
do paiz, remediando ao seu lsu-
lamento do resto do mundo e
salvaguardando a manutenção da
eua existência econômica e polltl-
ca, cem inteira independência.

Lutei para estabelecer o que ou-
tros destruíram .pila força. Pro.
eurel ajustar o que outros, co:*i
¦malícia satânica e sem razão hu-
mana, destruíram ou demoliram.

Violação dos direitos
de outrem
Nao dei passo al-íum que acai-

retasse a viol^ão dos direitos de

outrem; apenas quiz restabelece,
v. justiça que foi violada ha viu,

te Annos. .
O actual Grande Reich não

contem território que não formas-

«e parte do mesmo, que nâo cs,-
•Ke ligado a elle. ou que nâo

tivesse sido anteriormente sujeito

i. sua soberania.*Mu?to 
antes de «er descoberto o

eoolincoto americano e, portanto,
2&S ciue os brancos o povoassem,
1« existia este Reich, não em sua

tôrla actual. mas com o aceres-
• rimo de muitas regiões e provin»
cias oue se foram perdendo des-

de então.

Os responsáveis pela
guerra
ila vinte annos. quando chegou

ao seu termo o derramamento de

sangue da Grande Guerra, surgiu
rm milhões de almas o ardente
esperança de que a razão e a

justiça seriam a recompensa da-i
narfles que haviam Hoffrldo o ter-
Tivfl açoite da guerra.

Digo "recompensa", porque to-

dos esses homens c mulheres,
«juaesquer que fossem as conclu-
*õex a qne chegassem cs nisto-
rladores. nfto tinham a reaponsH-
•bllldade daquelles terríveis acon-
leclmentos. Mas. em alguns pai-
2«g, ainda restavam politicos que.
•m taes clrcumstanclas, podiam
«er arcunados como responsavcli
•pelos ma!» atrozes mas-mcre» de
todos os tempos; nfio ob-lante, -*.
certo que grand« numero de com-
batentes e oiitm» peMo-mi de lo
das a* naçOt» mereciam mais

compaixão do que a aceusação Je
culpabilidade.

Eu mesmo, como sabeis, jamais
havia Intervldo na politica antes
da guerra e, como milhões que
fizeram o mesmo, cumpri os de-
veres que se mo Impunham, como
cidadão honrado e como soldado.

Foi assim quc, com absoluta
limpeza de consciência pude
encarre5ar-me da causa da liber-
taçào e do futuro do meu povo,
durante a guerra e depois delia.

Tratados de paz
E posso falar, igualmente, em

nomu do milhões e milhões de ho-
mens-s tambem sem culpa, decla-
rando que todos os que apenas
tiveram a tarefa de lutar pela sua
pátria, no cumprimento fiel dos
seus deveres, mereceram uma pa~.
baseada na razão e na justiça.
afim de que a humanidade pu
desse dedicar-p? Cx missaão de tra-
balhar conjuntamente pava reme-
dlar com os seus esforços as per-
das que se havia soffrido. Ml-
Ihões de seres humanes soffre-
ram com as conseqüências dessa
paz, uma vez oue não foram p.pe-
nas o povo allemão e os outros
povos que lutaram ao nosso lado
cn que soffreram; mas, em resul-
tado dos tratados de paz, os ef-
feitos aoniquiiadores tambem se
fizeram sentir nos paizes victo-
riosos.

Politica dos não-
combatentes
Pela primeira vez se apresenta

como uma desgraça o facto de ser.
a politica dirigida por homens'-qüe.
¦nãoicpjnJ>at^'r.am4lM -.:". '77
'^"Q^sentimehto 

âb odió é -desço-
hhecido para 03 soldados, porém,
não para os velhos políticos que
preservaram suas vidas do horror
da guerra e actuam agora sobre a
humanidade sob a forma de espi.
ritos insanos de vingança.

0 ódio, a malícia, a sem-razão
foram os precursores de Versa-
lhes» 0 espaço de vi'/i e Estados
com uma historia que remonta a
mil annos foram arbitrariamente
desfeitos e destruídos-

Homens quo viviam unidos ío-
ram seipaiados, com o desconheci-
mento das condições econômicas
do sua vida, convertendo.se os po-
vos vencedores e vencidos, uns em
senhores que possuíam todos cs
direitos, «• outros em escravos (les-
providos <io tudo»

__(•) maltratado pelo seu ódio e pela
sua falta de razão, não estava,
desgraçadamente, em situação de
participar desta idéa de fugir á
.•csponsahilldade-

E' impossível enumerar todo o
processo dos sofírimentos do nos-
so povo.

Perda das colônias
— Reparações
da guerra
Despojada do todas as suas p-JS-

sessões coloniaes, privada de todos
os seus recursos econômicos, ultra-
jada pelas chamadas reparações
esta nação empobrecida desappa.

receu no periodo mais lugubre.m
sua desgraça nacional- 7.;

Deixemos bem claro que não 101
a Allemanha nacional-soclalista,
senão a Allemanha democrata qüe
teve a debilidade de acreditar por-
um momento nas promessas dos
homens de Estado democráticos..

A miséria que resultou disso
e as continuas necessidades co-
meoaram a levar a nação, polltl-
camente para o caminho do deses-í;

pero.
A gente descrente acreditou que

poderia existir a libertação na cies-;
trulcão completa cia ordem de col-,
sas que se havia convertido numa
maldição. 1

poluta
(judeus

condição de ,reci
'.parasitas 

judeus, por uma
E despojaram desapiedaòa-

P1 a nação e, por outra parte,
,vam o povo quando o hu-
reduzido á mlserl?J|v

> a destruição de nessa na-
nstltuia o . unlco objectivo
raça, foi possível semear

xcito de desoecupados, cacia
Sáior os elementos da desor-
K
confusão da opinião publica,
ada pela imprensa Judaica ir-

Êiãyéi, levou a novos desça-
1 econômicos, com o que se
ientou a miséria e se creou

o ambiente propicio para atsor-^
ver as idéas subversivas boi-
chevistas.

O exercito da revolução Judal-
ca mundial, com se denominou o
exercito de desoecupados, elevou-
se finalmente a Sete milhões.

Imposta pelos dieta-
dores democráticos
No espaço vital do grande povo

allemão e dos velhos Estados dos
Habsburgos, incorporados apesar
de todas as dlfflculdades da luta
pela existência, creadas pela grau-
de densidade da população, a vida
econômica não su tornou maia
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de discursar quasi siniultanearaen-,
te, disse:

"Não queremos desperdiçar todo
o nosso tempo discutindo as de-'
clarações dos dictadores. Agora a.
politica allemã já não cuida mais
apenas de» trazer os allemães paru
a orbita do Reich- As suas attl-

Üo JFue

WASHINGTON, 28 — (U. P.)
— 0 curso futuro das relações
ccononvico.diplomaticas germano-
americanas estava sondo conside-
rado com grandes duvidas esta
noite, em seguida ao discurso
pronunciado pelo sr. Hitler em
resposta ao appello de paz do
presidente • Roosevelt, discurso
que, negundo affirmavam algu-
mas personalidades officiaes.^ au-
gmentou, em vez de , diminuir, a
tensão européa. Os commenta-
rios no Congresso são feitos se.
gundo o caracter costumeiro, ha-
vendo vários grupos que desço-
brem esperanças de paz no dis-
curso do chanceller allemão, em-
quanto que outros o interpretam
como promissor de mais .exten.
sas manobras de guerra; na Eu-
rópa * central.. ;" ¦" >'.¦-.
"íy(i^*Departtó'enttí;WlV-^
teve-se rie fazer qualquer cq.m-
mentario a este respeito, iüm
vista da resposta do sr. Hitler
não ter sido dirigida através dos
canaes diplomáticos, considerava.
se com-o improvável quc o pre-
sid.--.tc Roosevelt de qualquer
ícsposta, official ou não, ao chan-
celcr allemão. Círculos da Casa
Branca deixaram transparecer re-
sentimento resultante da allega-j Ila,,„ „„6.„ B_ .,... _ _.
ção feita pelo sr. Hitler de que , poU)nez. 0 primeiro não tem maior importância pratica, ern 

yisvaa da. da impossib,lidade do Reich de improvisar uma esquadra tapaz

^íkentes vão mais longe do, quistas, cm aggressões e em con*

Isto e se a Allemanha desen»» Elictos, tranqüilamente decidido a

ÜVÍ3 -esforços potentes para do. tornar-se, se necessário for, o p*.

WÊ o resto da Europa, a essiss ladino da causa da paz
és|6'Íços a Grã-Bretanha terá quo
ÇMfcoppor. E' por isso <\uc. todos
vcem o povo mais amante da pau
'np issuivio, cjiie não pensa em con-

O ãiscursi
rer nao

xtfosoÈUi
a..sÈí\

(COMMUNICADO TELEGRAPHICO EXPRESSAMENTE(LU PARA 
O 'DIÁRIO DE NOTICIAS")

'^^^éai&.-^^T.^ií:

PARIS, 28.

O tão annunciado e tão esperado discurso do sr. Adolf Hitler,

proferido, atinai, hontem, perante o Reichstag, nao muda consi-

SéravelUnte a situação. . Pelo menos nao a muda para melhor

Podcr-se-á, antes, dizer que a aggrava desesperadamente, pis ao

abre tamlícm nenhuma margem para uma espectativa J»Ptim,«a*
Os dois factos novos que elle assignala são a denuncia do accordo

nava° anglo-gcrmauicc, e do tratado de não aggressão germano-" *:"•*'-_..:... „=„ f„... „,ni«r imnnr;-.aiicia uratica, em vista

Desappareceu
Versalhes
Felizmente Versalhes desappa-

receu para as gerações futuras,
pois, ao contrario, teria de ser
considerado mais tarde como o
produeto fabuloso de uma fanta-
sia feroz c corrupta.

Cerca de cento o cincoenta ml-
ihões dç almas se viram privadas
do seu direito de auto-determina.
ção, não pelos soldados victorio-
sos, mas pelos politicos dementes,
e foram arbitrariamente separadas
de suas antigas communidades
para formar parte de outras no-
vas, sem qualquer consideração dc
sangue, sem se levar em conta as
razões de origem, nem as condi-
ções econômicas da vida-

Os resultados foram horríveis»

Europa Central
Se esses estadistas puderam dcs-

truir tanto, ha um fautor que po.
deria eliminar-se: a gigantesca
massa de povo quo vive na Euro-

o presidente Roosevelt havia
do a publico o seu appello de
paz antes do me3mo chegar ao
seu conhecimento, tendo o fuehrer
declarado que treze horas e meia
sc haviam passado entre o tem*
po em que a mensagem foi des-
pachada da Casa Branca para a
Allemanha, e a publicação da
mesma nos Estados Unidos e na
Europa. Em particular, altas au.
toridades do governo sentem que
o Bi'. Hitler ventilou dois poir
loa importantes no s-fJ discurso

 o primeiro que implica uma
reapproximação entre a Inglater
ra e a Allemanha, baseada na
politica de apaziguumento aban»
donada pelo sr. Chamberiain, c
em collocar a possibilidade d».
negociações eventuaes «i-om a I'o
lonia para a cessão de Dantzig a
Allemanha. As mesmas autorldíu
den disseram mais que 6 impossi-
vel sc antever qualquer possibi-
lidade de uma approximação an
glo-allemã, pela qual o sr. Hitio
ficaria em situação de manifesta
superioridade, como aconteceu cm
Munich, além do que, a exigen.
cia da AHemanna a rcspeice de.
Uantzig, apparentementu, consti-
tuiria no momento uma grandu
ameaça para a paz e ségurançi»
européas. Suppondo-se que o
chanceller allemão resolvesse em-
pregar a força no sentido de ob-
ter territórios, e que a Polônia

pa Central, congestionada no cs- decjdjsse entregar Dantzig paci.

de se medir com a inglez*, principalmente quando se> sabe que

dia a dia se aggrava a crise linanceira em que se debate o paiz.

A única signUicaçãu desse acto é politica. Elle topUc» em «ma

resposta do" Fuehrer, ao pé da letra, á conscr.pçao md ar bri

taniiica. Em outras palavras, isto quer dizer que a Allemanha

toma posição militar contra a Inglaterra. „«.«res.
Mas a denuncia do tratado germano-polonez de nao W

são apresenta uma evidente gravidade Por ™J**%Xto£
asseguradas, até 1944, as actuaes fronteiras entre 03 do s paizes.

S" o chanceiler-presiclente Adolf Hitler proçlama que DanU.e c

uma cidade allemã, o problema terá de ser d«scut*«o de um modo

ou de outro, pela razão ou pela força, o que representa uma n-

Uisfarçavel ameaça, dado que a Polônia persistirá «as1 suas ne*

gativas. As linhas geraes do discurso do Fuehrer confirmam, as

sim, que a Polônia é o ponto nevrálgico da situação f"°Pea* o
Quanto a outros pontos de candente interesse do d Sturso,

não necessito sublinhar a espantosa affirmativa do oradoi,^ot

que jamais fez um gesto que pudesse ferir os .dlre'tn0rsf(.d.01*;e1,me,n.
estrangeiros. A anncxação da Tchecoslovaquia parece lhe, en

taes condições, a acção mais lógica possível, que so *•» *cfpe™

ás nacionalidades interessadas, e nunca a Europa.™™G™\ **

mesmo passo em que affirma orgulhosamente o direi te» *¦ ™r«a

esse estranho argumentador se julga autorizado a anathematuu

o Tratado de Versalhes, precisamente sob a allegaçao dc que eli*

sc baseou naquelle principio. Pnósevelt seria
Toda gente já sabia que a resposta ao sr. Roosevelt scwd

desfavorável. Aparte do discurso do;Reichstag em que se con

tém essa resposta perdeu, assim, todo o seu interesse para 11

platéa internacional. Em todo caso, nao deixa de ser cu«osis

Simo o pretexto invocado, de que o Reich não poderia comparecer

a„ banco dos réos, quando é certo que o P'f8idente dos Estado».

Unidos de modo algum pretendia responsabilinal-o pelas conquis

tas já feitas, mas, ao contrar o, sanccional-as e .°«cr"ercoaII0clP1°5"
allemão as facilidades econômicas de que necessita. Na conclusão

só posso repetir o que disse no começo : a situação se mantém

a mesma, sem nenhuma previsão de melhora próxima.

paço de que dispõe, e que pôde
garantir o seu pão quotidiano gra-
ças ao mais intenso trabalho e á
ordem conseqüente. Mas, que sa-
bem de taes problemas esses ca.
tadistas dos chamados impérios
democráticos?

"Uma multidão estúpida o igno-
rante cahiu sobre a humanidade.

Em districtos onde cerca de 140
habitantes por kilometro quadrado
têm que ganhar a vida, a ordem
que havia ssdo o.-eada durante
quasi dois mil annos de desenvol-
vimento histórico foi destruída, e
substituída simplesmente pela dcs-
ordem, sem que desejassem rciol-
ver os problemas quo so apresen-
tam á vída communal desses po.
vos, pelos quaes, como dictadores
da nova ordem mundial, tinham,
então, que assumir a responsabi-
lidade-

Fugiram á respon-
sabilidade
Não obstante, quando esta nova

ordem do coisaâ se transformou
numa catnatropho da paz democrn*
tica, oa ditadores do origem ame
ricona e firopóa foram tão co-
vardes, ¦;» nenhum íoi capaz de
enfrentar c arcar com a rc in*
«abiUdade do quo havia «conte,
cido-

Cada qual lançou a culpa «obre
o* demaií, pretendendo com isto
livrar-se do juixo fina! da Hí**
torla

ficamente arriscando tambem o
fechamento eventual do corredor
polonez, foi dito que a guerra
poderia ser evitada, pelo menos
temporariamente.

As mesmas personalidades dis-
seram ainda que a declaração uo
sr. Hitler impediu mais extensas
e sérias considerações a respeito
da possibilidade do presidente
Roosevelt actuar como intermo.
diário da paz européa- Em cir-
culos diplomáticos latino-amenca-
nes foi opinadj que o discurso do
Fuehrer servirá para consolidar
os pla?;os defensivos do hem-sphe-
rio occidental. Manifesta-se, entre,
tanto, maior preoecupação a re£s-
peito das relações germano-ameri-
canas do futuro, sendo que a pro-
habilidade de regresso do embai.
xador americano em Berlim, sr.
Wilson, parece remota cm vista dns
reíorcncias cáusticas feitas po!o
sr. Hitler á manosra pela qual o
enviado americano, segundo se
allega, íoi retirado no apogeu na
ranipanhn anti-semita desenvolvi-
da pela Allemanha no ultimo 011-
tomno»

Declarações de John
Simon
LONDJIES. 28 (U» P) " Fa

'.ando hoje na reunião nnnual ria

juventude conservadora, organiza
çfio esta conhecida sob a dcnoml.
nnçâb de "Prlmorose League", Si*
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OUE sc enerva o leitor quanao, manw t»u, .***- ----

P n "seu jornal"? A resposta está nisto: esse enervamento

maior cTogiJTa utilidade £ final. Sente-se-lhe a ,at« como

tírio a de um comyanheiro bom, constante, fiel e útil

é o

Entrettnto, • povo, qut /óra John .Simon, referindo-»* ao f»ci<*.

_lTJ_t-«-^£>ttZ- "• '¦"'""' '"'""
(>„ Mappas pura o iiobbo <:oncur8i» n". 26, relativo

„„ mez de Maio, serão distribuídos dentro do Supp e-

mento quc acompanhará a nossa edição de amaniu,
domingo

Menos aggressivo
LONDRES, 28 (U- P-) ~ Con.

sidera-se nesta capital que o dis-
curso do sr. Hitler foi menos ag-

gressivo do que se anteoispava, As
altas autoridades da Marinha de
Guerra britannica lamentam quo
o chanceller allemão tenha dado
por terminado o accordo inaval
anglo-allemão, especialmente por.
quo se destruiu o quo foi combi.
nado estabelecendo que ambas as
nações se informariam mutuamen-
te sobro as construcções de 3eus
navios de guerra-

O Almirantado informou á Uni.
ted Press quo a Allemanha cum-

do* » 
"que "a" 

abolição' dò' mesmo 
*é!

• -.mentavel- A denuncia do trata-
do que estabelece a quota de 35
por cento para a esquadra allemã
em relação á Armada ingleza, não
surprehendeu os funccionarios
britannicos não só porque já cra
coisa esperada como tambem pela
confiança reinante, nesta capital
de que a Inglaterra pode manter
facilmente a mesmo augmentar a
superioridade da sua frota de
guerra sobre, a da Allemanha.

Era evidente a satisfação cau.
sada pela nota germânica enviada
á Grã-Bretanha a qual se abati,
nha de denunciar um outro ac-
cordo naval que limita a tonela-
gem dos navios de guerra o o ca-
libre de seus canhões. Pelo con.
trario a Allemanha promette no-
vãmente cumprir com esto accoi-
do- Se o sr. Hitler tivesse annul-
lado tambem este tratado o ac-
cordo parallelo que tem a Ingla-
terra com os Esindos Unidos,
França, Italia, Rússia, Polônia.
Turquia e os paizes escandinavo»
talvez tivesse corrido perigo, pois
a Inglaterra ver.se-ia obrigada a
continuar adherind» ás restric-
ções do mesmo ao passo quo a
Allemanha poderia superal-a-

Os círculos diplomáticos desta
capital se mostram surprehendidos
por ter o Fueihrer so abstido do
lançar seus conhecidos ataques
contra a União Soviética, omittin-
do toda allusão á mesma, mas cor-
rem rumores do que isto já foi do
caso pensado afim de evitar o ri*-
crudescimento da politica anti.na-

I zista na Rússia, num momento em
1 quo as potências oceidentaes estão

negociando a adhesão dos Soviets
á Frente Democrática-

Nenhuma novidade
PARIS 28 (U- P-) — Os cir

culos officiaes parisienses class--
ficam o discurso do (Chanceller
Hitler como uma peça oratória a

qual não apresentou nenhuma no-
vidade na crise européa.

Estima-se que a denuncia do

pacto germano-polonez pelo Fueíi.
rer não acerescentou nnda do novo
nos factos conhecidos na presente
situação porque a Polônia, entre
o binômio franco-britanmco o a
Allemanha escolheu o primeiro

reaffirmando a alliança franco-po-
loneza o negociando o accordo
anglo-polonez.

Nos mesmos círculos, após se

qualificar o discurso como algo de
"estático", declara-se que a reaf-
ílrmação da alliança, franco-polo-
neza e do recente pacto anglo-po-
lonez são os factos principies pc.
los quaes o sr. Hltler simplesmente
tomou nota dc que a Polônia
equilibrou cuidadosamente a sua

Salienta-so que, contrariamente
aos anteriores discursos que íazem

psrte do dynamlco esforço da Al-
lemanha para o logro de siuas as-

piraefic-H, a declaração de UdJc nao
augmenta o perigo existente, po-
rém. convida n uma permanente
vigilância.

Incerta no decorrer do tempo; mas
pelo contrario, foi cada vez mais
garantida pela diligencia laborlo-
sa e pelo amor á ordem, escrupu-
los que. embora não permittis-
sem ao povo desses territórios ac-
cummular riquezas excessivos, pelo
menos o asseguraram contra a
abjecta miséria resultante da des-
graçaria pas* quo lhe foi Imposta
pelos dlmocratloos, como popuia-
çõess condemnadas em Versalhes.

Sede de despojos
Hoje sabemos que o horroroso

resultado da guerra foi a sedo
i de despojos. O que algumas ve.' 

zeu se dá na vida dos indivíduos
poderia — assim o acreditaram —

ser empregado como útil experi-
oncia: se se despojar e dessan-
grar as grandes nações, será pos-
sivel viver uma vida descuidada
o fácil.

Tal era a opinião dess9S dilet-
tantes econômicos. Para esse fim,
tinham de proceder, em primeiro
logar, ao desmembramento dos
estados.

A Allemanha foi privada de
suas possessões coloniaes, embo-
re. as mesmas não tivessem ne.
nlíum valor para as democracias
mundiaes.

Os mais importantes districtos
que rendiam matcVias primas fo-
ram invadidos — como o julgaram
necessário — sendo collocadoa
sob a influencia da» domocra-
cias.

E, o que é mais, as infortuna*
das victimas desse mau trato de-
mocratico ás nossas nações e in-
dividuos deviam ver.se impedi-
das para sempre. de restabelece-

: rem-se,, afim; de jamais poderem
òp-

Repercussão em
Moscou
Moscor. 28 (U. P.) - Nos clr-

culos extra-offlclnes do e;ov.-mo
?ovlctlco. omrmn-pe que a aenmi.
cia do tratado naval nncjlo-iille-

(Conclue na 2." pagina)

iévántar-se contra' Óa' setU
pressores.

As indemnizações
Assim foi concebido o plane

diabólico de estabelecer encargos
para as futuras gerações, tor-
nando.as victimas daquella sujei-
ção.

Durante sessenta, setenta ou
cem annos, a Allemanha devia
pagar sommas tão exhorbitantes
que continua a ser um mysterio
a forma pela qual ella poderia
reunir essas importâncias.

Seria absolutamente (impossi-
vel obter essas quantias emmoe-
da estrangeira, ou por meio de
pagamentos regulares em ouro,
sem que os cegos cobradores des-
sa obrigação perecessem, como
perecerão.

De facto, esses democráticos
dictadores da paz destruíram com-
pletamente a economia com a
sua loucura de Versalhes.

Seu insensato desmembramento
dos povos © dos estados provo-
cou a destruição da producção
commum e dos Interesses com.
mevciaes creados no decurso de
centenas de annos, intensifican-
do-se assim o desenvolvimento
das tendências autarchicas >e
annullando as condições geraes da
economia mundial até então exis-
tentes.

Sétimo membro do
Partido dos Ope-
rarios Allemães
Quando, ha vinte annos, Iniciei

a minha vida politica como setl-
mo membro do então Partido dos
Operários Allemães, em Munich,
dei-mo perfeita conta de que ha.
via em torno indícios de decom-
posição.

O peor de tudo — já o accen-
tuci — era o desespero das mas-
sas resultado do desapparecl-
mento entre as classes educadas
de toda a confiança na razão
humana e no senso da justiça,
bem como o piedominio do egois.
mo em todos os seres.

Tudo que fizemos no curso de
vinte annos para moldar a na-

ção, levando-a da caótica desoi-
ganização para uma nova ordem
de coisas completamente organi-
zada já pertence ¦'. historia da
Allemanha.

Rumo da politica
externa
Não obstante, o quc quero ex-

pôr hoje, como preâmbulo, é o
rumo de minhas intenções no que
respeita á politica exterior e a
bu.-i realização.

Um dos mais vergonhosos actos
do oppressão que cometteram foi
o desmembramento da nação allu.
mã e a desintegração politica do
seu espaço vital (que nldm dc tu
do lhe ter pertencido hn mille-
nos c determinada nas delibe-
rações de Versalhes).

Fronteiras nacionaes
Nunca dei logar a duvidas, so-

nhores, de que na realidade só *

possivcl chegnr, cm qualquer ^par.
te dn Europa,

A historia dos ultimo» séculos
e o desenvolvimento de grande»
communidades criftram uma si-
tuação que, de qualquer logar
que se a observe, ha de dar sem- ¦

pre pouca satisfação para os in-
teressados.

Foi, não obstante, a forma pela
qual esses factos politicos nacio-
naes se estabilizaram gradual-
mente na Historia o que levou a
que muitos considerassem justl-
ficada a esperança de que se po-
derla chegar a uma transacção en-
tre o respeito pela vida nacional
de vários'povos europeus e o re-
conhecimento das estrueturas poi
litlcas estabelecidas, transacção
mediante a qual, sem destruir a
ordem política da Europa e a sua
base econômica, as nacionalidades
se poderiam manter.

Essa esperança desvaneceu-se
com a guerra.

A paz de Versalhes não fez jus*
tloa nem a um principio nem »
outro. Nem ao direito da auto-
determinação, nem ás necessidade**
políticas — para n&o falar nas eai-
nomlcas _ nem as condições pata
o progresso da Europa foram res-

peitadas.

Limite na revisão do
Tratado de Ver-
salhes
Nfto obstante, jamais deixei lô«.

gar a duvidas, como já o dlssfi,
de que a revisão de Versalhes te-
ria 

"um 
limite. E sempre o dis.

so com a maior franqueza, nâo

por motivos de tactica, mas por
convicção Intima. Como chefe do
estado allemão. jamais dei occa-_
slfto a qyjpse-JlpIUasse de qua.
quando Se tra^^os smãíé.'êlevadqs
Interesses da communidadé èuro-

pêa, os Interesses nacionaes, em
certas oceasiões, devem ser relego-
dos a segundo plano.

Como disse, não foi por motivo»
de tactica, porque foi sempre essa
a minha attitude.

Sobre certos territórios que po-
diam ter sido oceasião de dlspu-
ta, cheguei a decisões finaes que
proclamei não somente no exterior,
como tambem ao meu próprio po-
vo, procurando sempre que «*
abstenha ás mesmas.

Nenhuma reivindica-
ção sobre a Alsacia
e a Lorena
Não fiz, como a França em 1871,

uma descripção da cessão da Al-
sacia e Lorena como algo into-
li ravel para o futuro; mas esta.-
belecl a differença entre o terrl-
torio do Sarre e aquellas duas on-
figas províncias imperlaes. E nun*
ca mudei, nem mudarei de attl-
UNâo 

permltti que essa attltuda
fosso modificada ou comprometa-
da dentro do paiz em nenhuma
oceasião, quer por meio da lm*

prensa, quer por qualquer outra
fôrma.

\1
M

,!teí

7:4

m

harmonia dc fronteiras nacionaes
que i-ntisfuça a todos.

Solucionados os pro-
blemas territoriaes
franco-allemães
A devolução do território *»

Sarro poz fim a todos os proble-
mas territoriaes europeus entre *
França e a Allemanha.

Não obstante, considerei sempre
lamentável quo os homens de ES*
tado da França o tomassem corno
coisa consummada e natural. N&o
ê essa a minha maneira de, vér

Não foi por temor á Fiança

que adoptel essa attitude. Como
«x-soldado não reconheço r azfto

alguma para esse temor. Além ..

dlfso, no que se refere & devolu-
cflo do Sarre, Indiquei claramen-
te que não afrontaríamos a re-

cusa de sua devolução A Alie-
"'confirmei 

essa attitude á. Fran*

ca como expressão de que com-

prehendemos que ê ne«ss*"» *

paz da Europa, em vez de semear
constantes incertezas, além to

tensão em forma de continuas
exigências e constantes pedidos ae

revisão.

Surgiu, comtudo, a
tensão
Se, apesar de tudo Isso, surgir

u tensão, a responsabilidade não
cabe a Allemanha, mas aos el«*
rnentos internacionaes que, syste-
matleamente, dão logar a essa
tensão, com o fim dc servir aot
seus interesses capitalistas.

Exigências terri
toriaes
Fiz declarações cspeclaos a pran-

do numero de Estados. Nenhum
delles podo queixe r-se do que »
Allemanha iâmal." tenha formula-
do nem sequer um vesl.glo do «»f

genclas. ......
Nenhum esir.üsta "W^MS

umn perfeila | por c--emp!o, pôde nllcgar que ja

(Continua na 2.' pagina)
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mais o governo allemâo, ou a op!-• nlão publica germânica, tenha

: formulado a mais ligeira solicita-
Ção què fosse incompatível com a

, «ua «soberania, ou com a integrl-
. .flade dò seu pata. ,
.. , Tive* satisfação em quo varloí
i^x'Estados europeus tenham apro"-

¦¦ veltado essas declarações do go-
verno allemâo para expressar e
accentuar o seu desejo de «absolu-
ta neutralidade.

r'í Isso, so torna extensivo & Hol-
la.riáa, Bélgica, Suissa, Dlnamai*-

: " 
ca, etc.-;-

Já mencionei a França.
Itália, Hungria e

Yugoslavia
Não ô preciso citar a Itatfa, <".om

.'-. a qual estamos unidos pela rnals
pròfünda.e estreita amizade, nem
a Hungria ©;¦ a Yugoslavla, com
»s quaes temos tido a sorte do nos
acKàjrmôg* ém. tènmos multo amls-,

¦ tosos.;;-¦_-_*_-; •"^r-VÕütro lado».nunca deixei a
rnéftr>r,.',du'vi3à,;""dèsde o primilroinstante^ds minha actividade po-Htic'a,^o',qua.-exlstlam outras clr-
cums'tâhéía«": Sue representavam
tal atropelo ao direito de auto-
determinação do nosso povo, quenáo poderão mais ser acceitas e
¦ubscrlptas por nós.

Jámaifi escrevi -uma só linha nem
pronunciei um sõ discurso em queassumisse uma attitude diversa a
respeito dos Estados acima men.
clonados.

Não escrevi tão p0uco uma só
linha, nem pronunciei discurso al-
gum em quo tenha exp«ressado
qualquer attitude que estivesse em
contradição com os meus actos.
A Áustria

Primeiro, a Áustria, o districto
mais antigo do povo allemâo, quenuma época rol o baluarte da na-

. ção allemã no sudeste do Relcn.
Os allemães deste paiz descen-

dem de colonizadores pertencentes
a todas as trlbus allemas, apesar
da trlbu bávara haver contribui-
do com a maior parte.

Mais tarde a Áustria passou a
ser território da coroa e se cons-
tltulu o núcleo, no quinto século,
do terceiro Reich allemâo, com
Vienna como capital do Reich
allemâo desta época.
Desmembrado por
Napoleão
Este Eelch allemâo finalmente

foi desmembrado por Napoleão, o
Corso, porém, continuou subs'ls-

.tindo como uma federação alie-
mâ, e não faz nuilto tempo que
lutou e soffreu na guerra mais
Importante de tedos os tempos,
como uma entidade qu© foi oi-í
pressão do sentimento nacional do
povo. apesar de não ser Já urn
Estado unlco.

Eu mesmo sou filho desta Aus-
,trià. 

.._..,.

Jj -Nãp! sA foi- destruído o «*KeicD
_a]lemão e a Áustria dividida iias

partes^ quê a ln$egij^am pelai
I rfcrlmlnçispr-í.v. de '^Versalhes, coinç

:."tambem; foi" prohlbldo áos aile»
mães reconhecer essa communlda*
de que havia existido durante
mais de mil annos.

tlnuaram vivendo na Bohemia * *
na Moravia. A politica de anniqni-
lamento nacional, que fez-se sen-
tir especialmente vlrulenta depois
do "Versalhes, 

alllada á pressãu
das maiorias e combinada com a.s
condições econômicas e a mari':
crescentes de miséria, incrementos
novamente a emigração dess«;s
elementos germânicos de modo
que os allemães desse território
ficaram reduzidos á approxlinada-
mente tres milhões •« setecenio?
mil". •

"A 
população comprehendlda

dentro dos limites dessa região é
uniformemente allemã, mas, ha
tambem. grandes núcleos de zonas
de idioma allemâo ho Interior.

~~ <ypzz
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Estranhos os tchecos
aos allemães
"A nação tcheca é por suas ori-

gens. estranha a nós allemães, mas,
no decorrer dos mil annos em queos-dois povos viveram relacionados,

• a cultura tcheca se foi formando
.'o', modelando aó impulso das influ-
;;ençlas;igermanlaas. :;:*-.- A-eopnomia tcheca-deve -a sua
.'existência, ao 

'facto 
dèXtér*.'formado

parte; do grande sys"t.eiSft':è'ebttomi-
do rallemão. A capital 'desse paizfoi durante algum tempo a cida-
de imperial e contém a mais an-
tiga das universidades germânicas.
Numerosas cathedraes, palácios da
nobreza e da burguezla denotam os
vestigios da influencia cultural al-
lema. Este mesmo povo tcheco
manteve no decurso dos séculos al-
ternativas de approxlmação e de
afastamento do povo allemâo.

Quando os vínculos se tornavam
mais estreitos, seus effeitos tradu-
zlam-se em períodos durante os
quaes tanto florescia a nação tche-
ca como a allemã. Sempre que es-
tes tendiam para o afastamento,
suas conseqüências eram calamito-
sas.

Estamos familiarizados com os
methodos e o valor do povo al-
IemSo.

Respeito á nação

Porém, era tambem natural que
a remoção dos differentes grupos
nacionaes privasse, ao que ficav-i
do Estado, a capacidade dc subsis-
tir.

Era este um máo facto que ja
se subia quando sc planejou o
assalto de outras minorias, obri-
gando-as, contra o seu desejo, a
tornar-se parto desse Estado, cons-
truido cm fôrma do "amateur".

Tão pouco sc deixou logur «
duvidas sobre a minha opinião "¦
attitude. E" natural que, em*
quanto a Allemanha sc encontrava
indefesa o sem forças, poderia
realizar-se a oppressão dòs alie-
mães, sem que o Keich offereccssc
resistência.

Não obstante, sé um noviço cm
politica pôde haver julgado que a
nação allemã continuaria parn
sempre no estado cm qüc so ncha-
va em 191SJ. S6 emquanto os tra-
hidore3 internncionaes, com si
apoio do estrangeiro, mantives-
sem o controle do Estado allemâo.
teria seu-povo que-supportai' essa
situação desgraçada^."!...'.-.:'.".'.y.Z:.'y'i

Desdo o momento;: em .'que, com
a vietoria do Nacional -Socialismo,
os trahidores houvessem'dé:tinha1
ferir seu domicilio . pára "o logar
de onde recebiam subsídios, a so-
lução do problema era só questão
de tempo.

Além disso era algo que dizia
respeito apenas ás nacionalidades
affcctadas e não á Europa ocei-
dental

cional Socialista Allemâo: oLiüre.-
to á sua própria nacionalidade, o
direito de reviver e3sa na**çÍonáli-
dade. jM«{
Trahição aos princx-

pios raciaes
A Allemanha Nacional ápçia-

lista não tem noção de jâihals
haver trahldo os princípios rfeciacs
des quaes nos orgulhamos,-\1".

Serão benéficos não somente
para a nação germana comó^pi-
bem para o próprio povo t(»|ço.

Per' isso pedimos o recoSiêci-
mento da necessidade hl^riba
em. que vivemos.
Em fevereiro e
março de 1938
Quando ahnunciei a

deste problema no íisíclisti
dia 22 de fevereiro de 19383
va convencido de e[ue obedi
necessidade da situação df
ropa Central.

Posteriormente, no ,.mc
março do mesmo annò,
que. por intermédio de'. uiw*.,
lução gradual,. seria, possível
solver o problema das mlnbr|fc|
neste Estado,' mediante a

Ji3'-¦liüção

m 4
Ru*

¦Jk#
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Anschluss
Sempre considerei a elimina-

ção deste estado de coisas ce»mo
a máxima tarefa de minha vida-,
Nunca deixei de proclamar esta
determinação.

Sempre estive resolvido a rea-
llzar estas ldéas, com as quaes so-
nhel de noite e de dia.

Tivesse renegado ao chamado
da Providencia, se tivesse deixa-
do de cumprir com o dever do
trazer o meu paiz natal, meu po-
vo allemâo da Áustria, de volta
eo Reich. e. cm consequencia,
á ocmmunldade do povo allemâo.

"Assim agindo, fiz desapparecer
tambem o lado mais vergonhoso
do Tratado de Versalhes. Estabe-
Jecl novamente o direito da auto*
determinação e terminei com a.
oporeisão democrática sobra set.«j
milhões e meio de allemães. An*,
núlei a pr.ohibição que os impedia
dé;'votar sobre a sua -própria sói*-
Ue o apresentei ao mundo intel-
ro. ò: resultado"do seu voto. Estu
foi não somente o que ¦ eu esp»c
rava, más'tambem o que previam
os democráticos: oppressores dé
povos na sua reunião de Versa-
lhes."Por 

que i'azão procuraram elles
impedir o plebiscito sobre a quês-
Hn rto AnchlusH ?
Bohemia e Moravia

Ã-rora. tratamos da Bohemia e
da "Moravia. 

Quando no decurso
da migração dos povos ¦ as trlbus
germânicas começaram por razõj.i
qui> atí hoje não são explicável*
a abandonar o tcrrltotrlo que líbif
conatitue aIBoItémia e a Moravia.
o povo sla.vo abriu caminho ness.i.
região e ahiTealabeleceu-se' câtrí;
os éillemaçs. qUè^não haviam eml
grado. Desâe essa época o espaço"
vital deste povo .«lavo ficoti «-'et-'
cado cm forma de ferradura pi?-los allemãe-. Sob o ponto de vis-
ta econômico, a existência Inde
pendehte desses povos tornou-ae
Impossível com o correi* do tempo
Cscepto sobre a ba?e das auaa
relações com a nação e a »>cf«-
nomla allemãs. Apesar disso,
quatro milhõen de allemães con*

tcheca..,
Mas a nação tcheca, com toda

a sua capacidade creadora, diligen-
cia, amor ao torrão natal e t sua
tradição nacional, tambem merece
respeito.

Houve, na realidade, momentos
om que esse respeito mutuo era
coisa corrente. Os pacifistas de
Versalhes podem attrlbulr-se o cre-
dito de haver destinado ao povotcheco o papel de estado satelllte,
capaz de ser utilizado contra a Al-
lemanha.

Com esse propósito adjudicaram
arbitrariamente propriedades na-
cionaes estrangeiras ão Estado tche-
co, as quaes não podiam sobrevl-
ver sobre a base da unidade na.
cional tcheca, Isto é, obrigaram
violentamente outras nacionalida-
des a formar, base de um Estado
que "havia* d©' representar. ..uma
ameaça.latente para a Allemanha
na Europa Central.
..liEsBfr. Estado, -.no^qüàl. o .chàina&í
elemento nacional predominante
era na realidade uma minoria, só
podia ser formado pelo assalto bra-
tal ás unidades nacionaes que o
Integravam.

Só com a protecção e
ajuda das demo-
crucias
Esse assalto era possivel em-

quanto as democracias européas
dessem a sua protecção e ajuda
Essa ajuda natural só podia sei
esperada com a condição de qu".aquelle Estado se dispuzesse leal-
mente a encarregar-se do papel quelhe íoi destinado na sua forma*
ção.

Mas o objectivo desse papel não
era outro senão estabelecer umu
ponte até a Europa para a aggres-
s9o bolchevista e, sobretudo, pai.,tornar o novo Estado mercenário
das democracias européas contra ív
Allemanha,

Tudo mais surgiu automática
mente. Quanto mais procuravuaquelle Estado cumprir a tarefa que
Jhéfpl destinada, tanto maior era
a resistência ofiereilda pelas ml-
uorlás nacionaes...'

Quanto maior tra a resistência,
mn;» necessário 6q tomava recor-
rer á oppressãc Mas, este. peoraida 8itUiição intensa fez que aquellç
Estado tivesse de recorrer aos oeui*
fundadores e bemfeltores europeus
o democráticos, pois eó elles estu-
vam em condições de manter í'.nrg-a a existência econômica fies
r« creação r.-.tificial e .anti-nat'i-
rp.l

A primeira reivindi-
yyàação allemã rta,,.,,,, )y
y-Tchecoslòvaquia
¦£*¦ A' Allemanlia'"se. interessíou._pri-
meiramente nunut única coisa; —
libertar de sua situação insusten-
tavel cerca de 4.000.000 de alie-
mães nesto paiz, fácilitando-lhea
a volta para a sua casa e para o
Reich, de mil annos de antigui-
dade.

Eva natural que esse problema
fizesse surgir immediatamente to-
dos os aspectos da questão das na
cionalidades.

Perigo para a
Allemanha
E' claro e se comprehende que

a Europa occidental estivesse in-
teressada em um Estado artificiai
creado para seu beneficio.

Emquanto esse interesse so ti-
vesse concentrado simplesmente
no estabelecimento financuiro
desse Estado, a Allemanha nada
teria que dizer, a menos que essu
interesso financeiro fosse utin.
zado exclusivamente para fins
políticos das democracias.

Os requerimentos deste Estado
tinham um só fim: a creação d»,
um Estado militar armado até os
dentes com o objectivo de forma»
uma cunha que «Se introduzisse
no Reich e que promettia ser o.
ponto de partida para operaçoe»
militares relacionadas com a ii«
vasão do Reich pelo oeste, oo
pelo menos, para base aerca di
indubitavel valor.
Campo de aterris-

sagem
0 que se esperava desse Esta*

do surge claramente da observa-
ção feita pelo ministro da avia
ção da França, sr. Pierre Cot, o
quai, com toda a tranquillidadtj,
manifestou que ó dever daquelle
Estado, em caso de conflicto, cri»
o de servir de aerodromo para
descida o decolagem dos appare-
Ihos de bombardeio, do onde se.
ria possivel destruir ,os,„ centro*»
industriaes allemãt^s mais . impoi-
taníes dentro de poucas horas." ^

Séria. pois,' v ; comprchVnsívcli
que o governo allemâo, por sua
vez, resolvesse destruir esse ae-
rodvomo por ódio aos tchecosí
Divergências entre

tchecos e allemães
Pelo contrario, No decorrer de

mil annos, durante os quaes os
povos allemâo e tcheco viveram
unidos, houve, freqüentemente,*-
períodos de estreita coopetação
quo se prolongaram por séculos,
e entre elles, é certo, alguns pe-
r.odos de tensão, mab apenas bre-
ves.

Ern taes períodos de tensão as
paixões *o povo que luta nas trin-
cheiras da posição nacional podem
muito facilmente debilitai* o sen-
timento de justiça, creando assim
uma impressão totalmente ,erro-
nea.

E' esta uma característica de
toda guerra.

Foi somente nos largos períodos
em que viveram unidos harmonl-
camente, que os dois povos con-
cordaram em que tinham titulos
para apresentar a sua sagrada o::I-
gencia de respeito a sua naciona-
lidade.

Porém, nesses ánnos de luta.
minha attitude para com o p«)vo
tcheco não foi senão a, de guar-
dião do interesse nacional do
Reich, combinado com o sentimen-
to de respeito aquelle povo. ,
Se os tchecos tives-

sem lutado
Existe uma coisa certa: — se as

potências democráticas tivessem
conseguido finalidade plena, o po-vo allemâo, ainde. que, certamen-
te, não tivesse sido destruído, po-deria ter soffrido muitas perdas.

Se o povo tcheqò, em razão do
seu tamanho e íc.nua posição') ti-
vesse de lutar, as conseqüências
disso, estou convencido, seriam "ia-
tastrophicas. • -- . . '..

Sinto-me feliz de que hajáv sido
possivel, apesar do despeito dos
Interesses democráticos, evitar
essa catastrophe na Europa Cen-
trai, graças a nossa moderação e
ao bom critério do povo tcheco.

Aquillo por que lutaram, du-
rante décadas, os tchecos' ma!t
capacitados, cito povo conseguiu
facilmente dentro do Reich Na-

ração mutua e uma plataforma'
commum, vantajosa para todos õs
interesses em jogo, política e éco.j
"omlcamente. vx ,í
Edouard Benes -Jm •

Somente quando o sr. Edouai.
Banes, que estava completamenl.
nas mãos dos seus amigos, l|f
é, os financistas lnternaclònaiL
das democracias, transformouí^èMe
caso num problema militar e pri*
clpltou uma rojada de repress
centra js allemães, tratando \
mesmo tempo de Iniciar á';m
blllzaoâo que todos conheç'"'
com o intuito de Infligirif-.jjSra
derrota Internacional ao Estado
allemâo e assim enfraquecòr o seu
prestigio, foi que cheguei & coh-
clusão de que Já nâo mais; jera
possível uma áolução por estes
meios, uma vez que a falsa ;no-
tlcla da mobilização allemã ha-
via sido indubitavelmente forjada
n» estrangeiro e Insinuada aos
tchecos com o propósito de dlmt-
fitir o prestígio r'o Reich.
Como exemplo, a sor-
te de Schuschnig
"Repito, mais uma vez, que fip

maio do anno passado a Alleròã-
nha não havia mobilizado umíüni-
co soldado, embora todos estives-
semos convencidos do que a soíte
que teve o sr. Sshusohnig houvãs-
se servido para ensinar aos jjoyjP:mais a conveniência de chegiatoní
a um entendimento nnutuo,'-.., p.òr
meio de um tratamento mais jus.
to para com as minorias raciàes.
Da minha parte, estava disposto
a procurar esta solução pacífj(iá
com paciência e, so necessário
fosse, concordar até mesmo co'hi
U,in processo, que exigisse variôs
annos. Infelizmente^- j*orem',"»fbl
esta esperança de solução que acií-
rou os ânimos dos agitadores das
democracias-

"Elles nutrem ódio contra nós
ailemães e preferiam eliminar-nos
por completo. Qu«* significavam
;;nra elles os tchecos? Nada, além
de uma escada para chegar ao fiw
visado. Quo importava a elles a
scvte de unir. pequena nação? Querespeito lhes merecia a sorte de
quinhentos mil bravos soldados
que haviam 3 do íccrifiçados aos
moTiejos d-i sua politica?

Estes_ pseudo-paeifistas da Euro-
pa occidental jamais tiveram a
preoecupação de trabalhar poia
paz. O que elles queriam, era o
derramamento de sangue; ânsia-
vam por lançar as nações em luta
contra as outras para que corres,
se mais sangue.

"Foi com este propósito em
mente <jue elles inventaram a bal-
leia da mobilização allemã » pro-curaram envenenar a opinião pu-
bUca em Praga. Fazia-se mister
encontrar u mpretexto para a mo-
bilização tcheca- Por este meio
esperavam poder exercer uma pres.são militar sobre as eleições sude-
to-allemâes que já não mais po-deriam ser evitadas.

duvida alguma do que qualquer
tentativa de. intervenção encontra,
ria toda a iiação allemã unida."Nestas cirtumstancias ordem.'
a construcção das íovtificaçoe-i da
frunteira cocidental. No dia 25 uo
setembro de 1938 ellas eif,ava;v
operfelçonJas do tal maneira que
o teu pode: «Jo resistência tornou-
so do trinta a quarentu vezes
nutior do que o da antiga linha"Siegfrid*' 

,.1a Grande Guem... Ac-
t.nn!mentc (llns estão quasi ulti-
madas o estão sendo augmentadErj
com novas linhas que se ramifi-
cam no Serre, como ordenei mais
tarde, as ruaes estão iguamiento
prohiptas para a defesa.

Intransponível a li-
nha Siegfrid
Em vista desias fortificações (ns

mais formiraveis que jamais ie
co7istruiu'i a nação allemã, pôde
íicar tvanquilla porque não ha
poder algu'a no mundo que cousi-
gs rompei.n.*.

Segunda phase
"Quando a iht-nição provo-.-a.lo-

i't Üe utilizai a mobilização teht-
lea pára fins políticos, fracasso«,

quanto ao resultado esperado, co-
meçou a segunda phase, durante
a qual mais ovidento ainda se fe
sentir a veraridado da asserção
do quo este problema ua realidade
interessava apenas á Eurona Cen-
trai-
"Nunca mais outro
Munich!"
Surge hoje no mundo o grito

de "nunca mai.-r outro Munich".
Isto não vem senão confirmar o
facto de que para os alarmistas
a coisa mais fatal, foi a solução
pacifica do problema.

Elles se lamentam de que não
houve derramamento de sangue -
por supposto não o delles — por-
que estes agitadores nunca são
encontrados nos logares onde s«s
õão os disparos, mas sim, onde su
fí.z dinheiro.

Não se lamentam de que nao
houve derramamento de sangun
de numerosos soldados desconhe-
cidos.

Além disso não teria havido n
necessidade de celebrar a eonfe-
rr-ncla de Munich, porque essa,
conferência só foi possivel por-
que os paizes que primeiro ha-
viam incitado aos affectados n
resistir a toda a custa, mais tar-
de, quando a situação exigia uma
solução, do uma forma ou de ou-
tra, se viram obrigados a tratar
de buscar para elles mesmos um->
retirada mais ou menos honrosti;
porque sem a conferência de Mu-
nich, isto é, sem a intromissão
dos paizes da Europa occidental,
a aoluçfto de todo o problema — si*
ê que elle se tornara tão grave— com toda a segurança, teria
sido a coisa mais fácil de obteisse.
no mundo.

Incorporação dos —'-'
sudetos
A decisão de Munich deu o se-

gulnte resultado:
t-" — O retorno ao Reich das

partes mais essenciaes das com-
/«mnidades fronteiriças allemãs da
Bohemia e da Moravia;

2." — Deixou certa a possibilí-
dade de encontrar-se uma solução
para os outros problemas desse
Estado, isto é, a volta ou a sepa-
ração das minorias húngaras o
slovacas;

3.o — Ainda fica latente a quês-
tão de garantias.

Num dilemma a
Allemanha
"Segundo o critério adoptado

pelos agitadores das democracias,
restava ¦ então á Allemanha esta
alternativa: ou acceitar a mobill-
zação tnheca sem reagir e assim
desfechar um golpe mortal 110 seu
prestigio internacional ou ajustar
contas com a Tchecosiovaquia
numa guerra sangrenta quo désso
tempo a que as demais nações da
Europa occidental completassem as
suas mobilizações e todos se vis-
sem envoltos pela sede de sangue,
que lançaria a humanidade na vo-
ra;*ein üo uma nova catastrophe.
na qual 

"alguns teriam a "honra"
dç per.de.1' a vida è óutrós o pr»i-zer de tirai* proveitos dá guerra.
Solução summaria

''Conhei-tfi.s tis deci?õc-s quo to*
mel então: primeiro, liquidar esl«
questão o, ainda mais. com prazoí:xo mar.-ido para o dia 2 de ou-
tubro; Bogn-üo preparar cita so-
lúcio com todos or meios neces-
sarios parn que nâo subsistisse

iy

AFOCIARAAl-SE
ir^NAOS, 23 fD. N.) — No logare(*n':.~.:'-rulo A::iomR. um menino de 3»n.ur . r.o ten-ar embarcar numa ca-n}.., alu ao rio, afogando-so Junta-mt.: r cm o -.% pae. Alr-xandre da tal,qus -¦* jogou u correnteza tr.iiçoc>n.em xc-rnorro do filho.

I ? tIiíl." , íarl° occorreu mor.ientos•pós « dellv.-r.nca da espoui de /Oc-::anar?, n os Infelizes, pac c filho, ti-nham sanído fi. procura dc remédio u»-ra a parturlcnlc.

o ?i..ixtio do rniGo
HECrPE. 30 (A. N.l — DÍTfr;.Oaagrlcultorç» do município tle Qarn-nhunn, cítfto Intensificando os trabu-JDos preparatórios dos terrenos paiu.\inlclar o plantio do trigo, que ter*"-!»r.*B- fins do inez próximo.Serão ocoupados cerca de £00 lie-«are» de terrenos. Os tcclinlcos ciaBcereUrio da Ajrrlcultura calculam quo»*r»o colhidas na proxima r.nlrn, dr*vete* mais a quantidade apanhada ns«'ra «nteiior.

Mo município Bonito, tambem cerce.

(is cincoenta hectares de terrcnou es-tão sendo preparados para receber ire-
mente australiana.

Maranhão
ELEITO SÓCIO HONORÁRIO O*ASSOCIAÇÃO COMMERCIAI, DO

ESTADO
S. LUIZ, 28 (Do Correspondente) —Foi eleito sócio honorário da Associa-

çüo Commercial o ministro Osv.alúoAranha. Desejando dar maior relevoao acto a assembléa deliberou golloltnrdo Interventor Paulo Ramos, rio .-ceiohonorário Hannibal Porto c dos de*-'mlir.rBa^cren Colle.vcs Moreira e Al-fredo Tavares r. dlstincçfto ric etft-rtuarern a rnf.rr-ra do dlplomn, que•¦-.•* enviado pelo p:-lmciro ivlfio

Rio G. üo Norte
MEDIDA DE ECONOMIA

Jl!\TA}J' 28, (A' N-> - Bin "«reto
publicado hoje, o interventor federaiextinguiu quatro logares vagos nas er-
çrelnrias ú% Agricultura a Oaudo Pu-blica. por motivo da economia O mes-mo decreto declara que tortos os lo-(•«res que vagarem, nao sendo impres-clndivclt, eer&q «upprlmldoe.

As garantias promet-
tidas á Tcheco*
slovaquia
No que diz respeito a Allemã-

nha e a Itália, a garantia deste
Estado se íez depender do pt'in-
cipio do consentimento de todas as
partes interessadas, que lidavam
com a Tchecosiovaquia, Isto 6, a
garantia deveria ir unida a uma
solução total do todos os proble-
mas, affectando as partes menclo-
nadas que ainda ficam sem solu-
clonat.

Ficaram sem solucionar os se*
guintes problemas:

1.° — O retorno dos districtos
maglares á Hungria;

2.o — O retorno doa districtos
polonezes &. Polônia;

3.» — A solução do problema
slovaco;

-1.° — Solução da questão ukra.
niana.

Como sabeis, apenas haviam-se
iulciado as negociações entre a
Tchecosiovaquia o a Hungria,
quando os negociadores solicita-
ram da Allemanha e da Itália-
paiz que noa apoia, que actuassem
como árbitros para definir as"-.iô-
vas fronteiras da Slovaquia, da
Ukrania o da Hungria.

O3 paizes Interessados nao flze*
ram uso da possibilidade de ap-
pellar para as quatro potências

Ao contrario renunciaram ex*-
pres8amente a esta possibilidade,
ou melhor dito, declinaram-na,

E isso é apenas natural. Toda
a população que vive nesse terri-
torio deseja paz e tranquillidade

A Inglaterra e a Fran-
ça não offereceram
objecções
A Itália c a Allemanha estavam

dispostas a responder ao appello.
Nem a Inglaterra nem a França
offereceram objecções a esse ajus-
te que, realmente, constituía uni
afastamento do accordo de Mu-
nich, nem era possivel que o fi-
zessem, „,

Seria uma loucura por parte de
Paris c Londres protestar contra
a acção que a Allemanha e a
Itália haviam cmpvchendido, agin-
do somente a pedido dos paizes
interessados.

A decisão a que chegaram a'Al-
lemanha e a Itália demonstrou —
como suecede sempre em taes cn*
bos — não ter resultado satisfa-
tortamente para as partes,

A difficuldade com que se tro-
pecou desdo o principio, foi que
ambas as partes acceitassem a so-
lução voluntariamente.

Dest'arte, quando chegou o mo-
mento de applicar, na pratica, n.
decisão ndoptadsj, surgiram im-
mediatániehíè protestos violentos,
depojs da neceitação pelos df*ls
Estados.

A Hungria por motivo de ln-
teresses gerar.3 a particulares, so-
licitou a região carpatho-ukranla-
na, ao passo que a Polonin pediu
meios de communieação directa
«om a Hungria.
O fim

Era claro em taes circumstan-
cias, que, o que restava do Estado
creado cm Versalhes, estivesse
predestinado a extinguir-se.

A realidade é que havia sómen-
tc um Estado interessado na ma-
nutenção do "statu quo", e esse
Estado era a Rumania.

A pessoa mais autorizada para
fslar cm nome daquelle paiz, me
disse pessoalmente que seria eon*
veniente contar com uma linha di-
recta dc com municações com a
Allemanha, talvez pela Ukrania e
Slovaquia.

Ameaça allemã so-
bre a Rumania
Menciono isto como exemplo da

sensação de ameaça allemã que
pesa sobre o governo rumeno, sc-
gundo os clarividentes homens de
Estado dos Estados Unidos,

Porém, era evidente quò não
correspondia á Allemanha oppor-
se permanentemente á coisas, 011
lutar pela manutenção de algo.
pelo qual não podíamos haver-nos
responsabilizado nunca.

A situação chegou a tal ponto
que decidi, em nome do gover-
no allemâo, fazer uma declara-
ção no sentido de que não tiniu-
mos razões para reprovar os da-'
sejos communs da Polônia e ria
Hungria, relativamente a? suaa
fronteiras, simplesmente par*
manter o caminho entre a Allf;
manha e a Rumania. , .....
Independência da ,
Slovaquia ,
Desde o momento ein que o

governo tcheco recorrera nova-
mente aos seus antigos methodos,
e a Slovaquia manifestava o seu
desejo do tornar-se independen.
ic, era desnecessário uma prova
posterior deBse Estado.

A construcção da Tchcooslova-
quia, elaborada em Versalhes,
havia tido o seu dia,
Desmembrada

li li
"Mais tarde os factos compvo-

varam quão justificada liavla sido
a minha, advertência.
Actuaçao da impren-

sa tcheca ,
A crescente onda de propaganúu

subterrânea e a tendência gradual
da parte dos Jornaes tchecos de
volverem ao antigo estylo de re-
dlglr os seus artlgas, revelaram
nitidamente até ao mais simplo-
rio dos allemães. que se prepara-
va suçtiimente a volta ao antigo
estado de coisas.

O perigo de unia guerra aug-
mentava cada vez mais, emquante
houvesse a possibilidade de um
louco qualquer apoderar-sts doo
grandes depósitos de munições.
AvlzInhava-se o perigo de gigan-
tescas explosões. Como prova dis-
to, senheres, não pesso deixar do
dar-lhes uma Idéa daa enormes
quantidades 

'de explosivos nrma-
asnades na Europa Central.

Material de guerra
apprèhendido aos
tchecos
Desde a oecupação desse terri-

torio feram confiscados e collo-
cados em legsr seguro:

1.582 aviões — 501 canhões an-
tt-aereos — 1.175 canhões de
campanha — 785 morteiros de
trincheiras — 469 tanks — 43.876
metralhadoras — 114.000 pistolas
automáticas  1.090.000 fuzis —
T.000.000.000 de pentes de mu-
nição de infantaria — 3.000.00Ò
de séries de projectls de artilha-
rla.

Entre outros elementos bellicos,
havia, material para construcção
de pontes, motores de aviação, r-5
flectores, instrumentos de preci-
são, vehiculos motorizados e tucVj
isto cm grandes quantidades."Creio que foi em beneficio de
milhões e milhões de seres hu-
manos que eu, graças a visão que
no ultimo momento pude ter dc
intimo dos homens responsáveis
do outro lado, consegui impedir <•.
explosão e encontrar uma solução
que, estou certo, liquidou por fim
este problema, afastando-o para
sempre com foco de perigo para a
Europa Central.

Solução contraria ao
accordo de Munich
"E" impossível apoiar ou con-

firmar a asserção de que esta so-
lução é contraria ao accordo de
Munich. Este accordo, sob pontode vista algum, poderia ser con-
siderado como definitivo. Elle ad-
mittia a existência de outros pro-blemas que ainda dependiam desolução.

"Na realidade não se pode ro
provar o facto de que as partesinteressadas — e isto constitue
Um factor decisivo — não se di-rigiram ás quatro potências, masapenas, á Itália e & Allemanha,
nem a circumstanciá de que o Es-tado, como tal, finalmente se •*!-vidiu por sua própria vohtàdVcessando portanto de existir' a ¦
Tchecosiovaquia.

"E' comprehénslvel, todavia, qu*.«
muito depois de ter desapparec'-
do o principio ethnographico, a Al-
lemanha tomasse sob a sua pro-
tecção Interesses que datam da
mil annos e que não eram somen-
te de natureza politica, mas tam-
bem econômica.

"O futuro demonstrará se a so-
lução que a Allemanha encontrou
para o problema é acertada ou
errônea. O que ê certo, porém, 4
que esta solução não pode de mo-
do algum ser submettlda á. super-
visão critica da Inglaterra, por-
que a Bohemia e a Moravia, como
retalhos da antiga Tchescolova-
quia, nada têm que ver com o
accordo de Munich.
A Inglaterra e a
Irlanda
Do modo idêntico as medida»

que o governo ingiez decida por-
ventura tc~iar na Irlanda do Nor-
te. sejam clies justas ou não, não
estão sujeitas â apreciação crltl-
ca da. Allemanha. Este tambem
se refere quanto a esses velhos"eleitorados" allemães,
O accordo com
Chamberiain
E'-me impossível comprohenrler,

todavia, que o accordo a oue che-
guei com o sr. Chamberlaln em
Munich possa ser applicado a este
caso, pois o problema da Tcheco-
slovaquia havia sido solucionado
até onde era possível soluciontiJ-o
naquelle m0mento, mediante o
protocollo de Munich. firmado en-
tre as quatro potências.

Além de tudo isto, a unlca esf.i-
pulação que se fez, foi que se as
partes interessadas não chegassem
a um accordo, teriam o direito de
appellar para as quatro potências,as quaes concordaram em que rea-
lizariam novas consultas, depois
de transcorrido um prazo de tre»
mezes, se tal appello fosse feito.

Acontece, porém, que as parte*interessadas em vez de appella-
rem para as quatro potências ap-
pellaram apenas para a Itália e a
Allemanha. Que isto era justo, foi
demonstrado pelo facto de quenem a França nem a Inglaterra
fizeram objecções a respeito e queambas, pelo contrario, acceltai-am
a decisão dada pela Allemanha •
pela Itaüa.
Annuliada

Não, senhores, o accordo a quecheguei com o sr. Nevüle Cham-berlain não tinha relação alguma
com esse problema, mas, sim, ex-oiuslvamente com problemas que3e referiam ás relaçOes reciprocas
entre a Inglaterra e a Allemanha.
Isto ficou claramente demonstra,
ao pelo facto dc que taes questõesserão consideradas no futuro noespirito do accordo de Munich edo tratado naval anglo-allemãõ,
Isto e, num espirito amistoso pormeio de consultas.

E' obvio que, se se appltcasse aeste açcôrdo toda a actividade po-litíca allemã, por sua vez, a In-glaterra não. deveria, dar passoalgum; seja' na FalèS"tTna*^ü-"èm--ÍT
qualquer outro logar sèm cônsul-(Continua na 4/ pagina)

"Ella foi desmembrada não poi»
que o quizesse a Allemanha, mas
srm, porque é logicamente im-
possivel crear.se no seio de uma
conferência Estados artificines
que, com o correr do tempo,, não
são capazes de sobreviver."Por conseguinte, em resposta
a uma pergunta formulada pela
Inglaterra e pela França, dias
antes de processar-se a dissolu-
ção, pergunta esta que. abordava
uma garantia, a Allepianha re-
cusou-se a garantii^w as novas
fronteiras da Tchecosiovaquia,
porque haviam cessado de exis.
tir as condições que, para esse
fim, haviam sido estabelecidas em
Munich.

AÜGMENT0U, mrm~DÊ~õM-
NUM- A TENSÃO EUROPÉA

Annexação
_Ao contrario, quando se ini-

ciou o desmoronamento de toda
a estruetura desse Estado, o go-verno allemâo decidiu finalmen-
to intervir. Pel-o apenasmente
ein cumprimento de um dever
elementar.

"Torna-se necessário ter em
mente o seguinte facto: Quando o
primeiro ministro e o ministro das
Relações Exteriores da Tchecoslo-
vaquia fizeram a sua primeira vl-
sita, em Munich, o governo alie-
mão sc!entlficou-os francamente
dos seus'pontos de vista com re-
ia'«7io ao futuro da' Tchecoslova-
quin. Eu mesmo assegurei nessa
cecasião ao sr. Chalkowsky que,
sempre que- fosse garantido um
tratamento razoável ás grandes
minorias allemãs residentes nu
Tchecosiovaquia e que elle cou-
seguisse uma pacificação geral em
todo o seu Estado, eu poderu»
garantir-lhe uma attitude leal por
parte da Allemanha e que nos
Jamais collosarlamos obstaculci
no caminho do Estado tchecw. í

IM0TIC
Alagoas

VÊM TRATAR DOS INTERESSES DOS
AGRICULTORES DO ESTADO

MACEIÓ'. 28 (A. N.) — Embar-ctirÃo parn a Cipltal da Republica,
no pro::lno tlia 5 do mulo, os f.rs.Ruy Palmeira c Moacyr Pereira, rc-
preeentíntea do Syndicato dos Ban-
(tuesclros e PornceirdorcB dc Canna deAlajronr, rjuc vflo ttratar Junto 110 pre-ílrieiHr Oetiilio Vnriraii dor, interesse-
dessa classe de agricultores do Estado.

"[AS 
DOS ESTADOS

| fovestin sobra o guarda

(Conclusão da 1." pagina)
mao e do pacto germano-j-oionea« uma prova da falta de valldez
dos compromissos intemacionaes
assumidos pela Allemanha.

O dfscurso do sr. Hltler orovo-
cou surproí-a nesta capital, ondese antecipam os pontos prlncipaesda oração, deucls da publicação Coappello de pai- do presidente Roo-sevelt.

As estações ne radio locaes naoderam a mínima noticia sobre oreferido discurso do ch«nnceílcr ei-lemão, o qual sô foi conhecido
através de uma estação ingleza.

Por isso, emquanto* não sela re.cebido pelo governo o texto dodiscurso, nenhum commentaric of-flcial será dado a conhecer.
Não foi surpresa
para Varsovia
VARSOVIA, 28 (TT P) _. KoVcírculos políticos c'o.«rta cao'tal. aopinião dominante é a de qu* aPalcnla n3o p«*>rte reconhecer a dc

miocU do pacto germano-poloheo,fazer-de \v.i'--.r que essa, div melaé unilateral. A medida ànnuncla-
da pelo chanceller Hltler, em seu
discurso de hoje. não surprehcn-
deu os círculos políticos e as rrs-
pheras bem informadas acreditam•;uo a* palavras do Fueh.*er nftocernvrso definitivamente a portapara novas negociações entre aAllemanha e a Polônia.

, o ministro das Relações Exterl'-• res, ;oronel Beck. estudou o tex
j to da ornção e submettêl *o-a áõ
j m-trechal Sml-rly Rydz. Sabe- *j quo
j os funccorarlos do Ministério dos! Estrangeiro» tratam de vei se odiscurso deixa margem para qua'-quer nova futura neg. utação

Afrirma-se. por outro iado, queo recente accordo anglo-polonez
não violou o tratado com a Alie-manha e asslgnala.se que a Fran-
ça tem Idêntico compromisso psracom a Polônia, desde 1931, ao qualo sr. Hltler não apresentou qual-

quer restrlcção. Não se espera, holenenhum commentario official, po-rem. os círculos officiaes c.-inslde-ram calmamente a situação.
Em realidade, porém, não'se oc-culta a esperança de que ainda sepossa chegar e. um entendimento

eom a Allemanha. a Julgar-se cer-tas passagens do discurso, nas
quaes se reconhece a Justificativade varias pretensões polonezas,além do trecho que afítrma estara Allemanha prompta a negociarmais uma vez.

Poi offlcialmente annuncjado
quu as suggestões contidas na no-ta allemã serão consideradas como espirito de grande seriedade eoca vontade.

Por outro lado, foi affirmado
officialmente. que teda tentativa
de exercer, pressão para que cechegue a uma solução unilateml
será categoricamente recusada po-Ia Polônia, do medo mais encr-tüleo possivel."Um 

gesto de paz"
BUDAPEST, 28 (U. P.) —Nau

espheras bem informadas, consl-
dera-se o .iiscurso do chancell-ir
Hitler como din gesto dô pai, «
qual abre as portas para futura»
negociações. A Imprensa ofíicit'.
assignala que a Hungria concor-
da plenamente com as referencia»
do Fuehrer. assim como a con-â
demnação da Sociedade das Na-"
cões e dos methodos conferência-
tas.

Em compensação, nenhum eoni-
mentario se faz sobre a denuncia

-des tratados com a Inglaterra «
Polbnia."Moderado e pa-

cifico"
SOPHIA, 28 (U. P.) — N«tcírculos políticos desta capitai,

experimenta-Be geral e grandi «a-
tisfaçáo pelo tom moderado e pa-cifico do discurso do chanceller
Hitler.

Sergipe
COMAIEMORANDO O CENTENÁRIO

DE FLORIANO PEIXOTO
ARACAJU'. 38 (A. N.) — O Pcpar-tamento de EduençAo do Estado baixouuma portaria, determinando que ae-

J»m realizada» no próximo dia 30,commemorações cívicas nns escola»,
em homi-ivici-iii, a nueuoria da 71o-rlano PclxoU».

Empunhando uma barra de ferro — Attingido a
baía varias vezes, ainda assim tentou fugir da dl-

legacia galgando uma janella
FORTALEZA. 28 (A. N.) — Quando era Interrornclo na Policia Especial,o coramunlita Josc tyrlaoo de Oliveira, foragido do Rio O. do Norte, porler tomado parle na intentuna de 183S, Investiu contra o guarda, que sacou.10 revólver para anicdrnntat-o. EntSo, Cyrlaco lançou oito de uma barra de

u ' ?""mlnd" altitude mais afgrenslva contra o policial, qne, em rlsladisso, detonou varia, votes a. sua arma contra o preso.
!.--». at""*ldo o extremista tentou fugir da delegaela, t, quando galgava aJanella, perdeu as forcas e cahiu na calçada.

.íi.2erl*JM0 ex,!rrml>'1' bastante ferido, foi removido para a Assistência soba guarda da policia.

São Paulo
INAUGURADO O PALÁCIO DA»MUNICIPALIDADES
b. PAULO, 28 (A. N.l — Ao aetc,di-. inauguração do Palácio das Mu-nleipalldadoí, situado A rua Boa Via-ta. estiveram presentes todos os pre-feitos rjue vieram n estn capital, es-•trclnlmente para n.-slt.tlr in comnit-mor.-içüos de hontem.
Compa-.ecer.-.m tambem íi nercmonli.(|iie se -Tfcrtiiou pela manhã, o in-icrvcntor Adhemar dc Barros, exmasenhora e altas autoridades do Et-tado.

Paraná
VIRA' AO RIO O INTERVENTOR

DO ESTADO
CURITYBA, 28 (A. N.) - Annun-cll*-;»e niul nue o Interventor Ma-noel Itlbas esta em véspera» ae ee-gulr para a Capital d» Republica,

uiide trutara junto aos poderes fc-tleraes de assumptos que se ll-ram aosinteresses administrativos do ParanáR. G. úo Sul
OS IMPOSTOS QUE AGGRAVAM O:r,ÜJL, TRIGO
PORTO ALEGRE, 28 (A. Kl) - O

uistr^Si^iSiíSf1 r«P°<*<-eu ao mY-lst.ro da Agricultura, a propósito da

dbSrardea ^to^^1 
"«

Minas Geraes
A 

Bn^ HO^ZONTK. 28 (A. N.l .-A Pocledade Rural do Trlanculn mi
Sm? ParaC0,,strui,r,em ™»HE& na
?íli?iT? n,°' ¦ ¦"«•'onda sociedade iã*:™*« centro urbano' ,íma Manoel Borges, cm frent» * •ü.do Uberaba Sport Club. um arando

Goyaz
RESCINDIDO O CONTRACTO COS»

iuwii. .„.(, 1 .min, para reorgonlr».

??°-.d08 ""Ti?0» Públicos e adminta.tratlvos . do Estado.Matto Grosso
t-P,ÍIK^BA' ae - (Do corregpondentê)*Revestlram-se de gaonde brttho aacommemoraçfies que, em homenagema Tlradentes, os estabelecimento* d*ensino de Cuyabá promoveram no dia21 de abril. No Palácio da to«trU.cçSo realizou-se a solemnidade.Na tribuna official viam-se o 4r.

;*• .?nc! .de A«uda. Secretario Ge-ral do Estado: capitão Samuel Du-
Vat- r?Presentante do sr. Interven-tor Federal: o sr. Archlmedes Lima,mr.-ctor da Imprensa Official; gr.
Jrr-.iiclsco Mendes, director da Ins-niceâo Publica; dr. Sylvlo de Oilvel-

¦ í?*}1".1,n!'.ftCÍ' dlr'cl<*"- d<- Directoriad" Estatística e Publicidade: dr. Oe-
5SSS? *Foüe! d! Arruda, Procurador
Iii,.». tI"E,,»<,o: e d. Allna do Nas-
cimento Tocantins, directora da Esco-"-Modelo "Barão do Melgaço".
JJSSPif íRl* ll*seram-M ouvir o dl-
tSSSL d - ln«tr,>!;?*o Publica, a pre-fesrera d. Carolina de flouia « aa
í??BJl£ Animueu» Reis Coelho e Ly-«Ia dos Santos Perrelra.
»,«.?". Ss »utorlded»a, os alum-
??* í» ««cela Modelo "Barão de Mel-
1» 

'm,,;™.0. I5rc'.V, Cuyabeno e da Roce-ia Normal desfilaram pelas prlnelpãte«*«* • praça» da capital, v"""v%™

¦

/
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O tempo consagrado ás sabbatinas escriptas será de hora e meia — Um aviso ministerial a respeito--Chegou o general Mauricio Cardoso — O general Lúcio Esteves regressou de Piquete — Exer-
cicios com os novos canhões do typo "Brandt" — O coronel Luiz Procopio no Supremo Tribunal— Chamados com urgência os candidatos á Esc ola Preparatória de Cadetes — Convite ao gene-

ral Pedro Cavalcanti pelo director do Pedro II — Pagamento de inactivos — Outras notas
O ministro da Guerra, em aviso de hontem datado, endereçado uo

Inspector geral do Ensino do Exercito, declara pnra cxecugSo Imme-
«ata das "INSTRUCÇÕES PROVISÓRIAS PARA O FUNCCIONA-
MENTO DA ESCOLA MILITAR ESt 1DSÍT, o seguinte: 1.") —• O tem-

>ü consagrado ás sabbatinas escriptas das differentes disciplinas será
do uma hora e trinta minutos; 3.°) _ Essas sabbatinas roallzar-se-fio
cm dias nSo attribuidos 6s aulas theorleas; 3.°) — A Revisão prevista
para algumas matérias do prlmolro anno do Curso Preparatório será
ministrada, dentro dog tompos das aulas consignadas á essas mesmas
matcrlf-3; 4.») — a Revlslo acima nfto constituirá assumpto Isolndo
• figurará, como complemento Indispensável, quando necessário. ílcomprehensão das «iludidas disciplinas, n»o comportando, assim, tra
balho** correntes mensaes.

CHEGOU O GENERAL MAURÍCIO
CARDOSO

Chegou hontem. de Juiz de Fora,•apresentando-se em seguida ao minis-tro da Guerra, o general Maurício JoséCardoso, antigo commandante da ifiRegião Militar e guarnição do Estadodc Minas Geraes. O genoral Mauriciovae gozar nesta capital um periodooe féria.**, para depois assumir o com-mando da 2.a Região Militar para o
qual foi recentemeuto nomeado pordecreto governamental.
REGRESSOU O GENERAL LÚCIO ES-TEVÊS. ACOMr ANDADO DE SEI)

ESTADO MAIOR
Regressou, hontem, da viagem dsiTípecção aos serviços subordinados &Dliectoria do Engenharia em Rezendae Piquete, o general Emílio Lúcio Es-teves, que viajou acompanhado dosseguintes officiaes: tenente-coronel Al-cebiades Ribeiro dos Santos, majorAdalberto Mendes da Silva e capitães

Raul de Albuquerque, Francisco Ama-najás de Carvalho e Nairo Villanova
Madeira, o general Luclo Esteves re-

assumiu, em seguida, as suas altas
funeções de director da Engenharia
Militar.
O CORONEL LUIZ PROCOPIO NO St>-

PREMO TRIBUNA!
O tenente-coronel de engenharia Luiz

Procopio de Souza Pinto, cm missão
especial do ministro da Guerra, es-
teve hontem, no Supremo Tribunal Mi-
litar, conferenciando" durante longo
tempo com o ministro general Andrade
Neves, presidente daquella alta Corte
de Justiça. Não foi conhecido o motivo
da ida do cel. Luiz Procopio, que é
official de gabinete daquelle titular,
ao referido Tribunal.
O NOVO COMMANDO DA INFANTA-

RIA DA Sfi R. M.
Assumiu, hontem, o commando da

infantaria divlsionarla da 2.a Região
Militar o general Octaviano José da
Silva.
CHAMADOS COM URGÊNCIA OS CAN-
DIDATOS A' ESCOLA PREPARATÓRIA

DE CADETES
Deverão comparecer com urgência, íl

Inspectoria Geral do Ensino do Exer-

A apresentação deve
ser espontânea

TORNADO SEM EFFEITO 0 EDITAL DA 1' C. R.
QÜE DETERMINAVA 0 COMPARECIMENTO DOS

CARIOCAS NASCIDOS EM 1918
Do Serviço de Divulgação e Propaganda da 1"

Circumscripçào de Recrutamento Militar, recebemos
a seguinte nota:

"A Chefia da 1* C. R. torna sem effeito o Edital
t[ue fez distribuir á imprensa diária, cujo teor? na in-
tegra, foi publicado pelo DIÁRIO DE NOTICIAS, na
edição *de 27 do corrente.

No interesse pessoal dos jovens nascidos de Io de
janeiro a 31 de outubro de 1918, sujeitos á incorpo-
ração do corrente anno, a Chefia, por intermédio do
tenente Marques Leitão, receberá, desde já, a apresen-
lação espontânea desses jovens, para informal-os da
situação militar em que se acharem, orientando-os
quanto aos deveres e direitos que lhe6 assistirem cm
face do Regulamento do Serviço Militar".

cito, os candidatos á Escola Prepara-
tojia de Cadetes, afim de receberem
instrucções sobre seus embarques para
Poi to Alogre :

Dilermando Rodrigues Davilo. Diler-
mando Rocha, Edmundo Adolpho Mur-
ger, José de Almeida Vrllas Boas, Joeé
Thomaz,- João Antonio Pires Netto,
José Maria Anastácio Guimarães, Jor-
ge de Araujo, Renato Fernandes de
Sour.a, Walter Felix Tavares.
O DIA 3 DE MAIO NO GYMNASIO
PEDRO II.  CONVITE AO GENE-

RAL PEDRO CAVALCANTI
Para a solemnidade cívica do has»

teamento da bandeira nacional, no pro-
ximo dia 3 de Maio, no Collegio Pe-
dro II (Externato), que terá logar ás
8 c meia horas, com a assistência
das altas autoridades civis e muita-
res. foi convidado o general Pedro Ca-
valcanti, inspector geral do Ensino do
Exercito.

O referido convlto foi levado por
uma commissão dc professores, presi-
dida pelo dr. Raia Gabaglia, director
daquelle tradicional estabelecimento de
ensino secundário. ¦

CONGRAÇAMENTO DAS CORPO-
RAÇÕES POLICIAES MILITARES

A's altas autoridades do Exercito
foi, pelo coronel Commandante da
Policia Militar do Districto Federal,
communicado que íará realizar, na
primeira quinzena de maio, como pro-
gramma commemorativo do seu 131)0
anniversario, uma competição despor-
tiva, patrocinada pelo ininistio da
Justiça c a que denominou — JOGOS
DESPORTIVOS DE CONGRAÇAMENTO
DAS CORPORAÇÕES POLICIAES MI-
LIT ARES.

CONCURSO niPPICO
A Sociedade Hippica Paulista ínra

realizar nos dias 13 e 14 do maio pro-
ximo vindouro o seu concurso hipplco
annual, no qual serão disputadas as
provas "Taça Reppy", "Taça Alias Al-
ves Lima", "Taça Raul Pompeu ao
Amaral" e "Trophéo Puro San&uo".

A Directoria convida os officiaes da
ia Região Militar para abrilhantarem
as provas em disputr>,.

As inscripções acham-se desde Ja
abertas na Secretaria üa Sociodade rio
o dia 4 de maio. .

Na 3» Secção do E. M. R., fcam
archivada."* o á disposição dos Inte-
ressídoj. as copias dos regulamentos.

O C. P. O. R. E A ARMA DE
ENGENHARIA

O general Meira de Vasconcelloa,
commandante da Ia Região, por nã»
estar o C. P. O. R. ainda appare-
lhado em pessoal e material para ml-
nistrar a instrucção da arma rte En-
genharia, Curso "A", determinou que
os alumnos matriculados tenham, no
correnle annti, a instrucção rte que
trata o artigo 12 do Regulamento do
C. P. O. R., n. 1 e n. 2, letras "a"
até "e", naquelle Centro, durante o
primeiro mez; e a instrucção da letra"í" do n. 2, mesmo artigo. "Instru-
cção peculiar ao sapador, ao -ponto-
neiro ou ás transmissões (conforme
especialidade a que se destina o Ins-

O retrato de Floriano no
Estado Maior do

Exercito
O Estado Maior do Exercito

prestará tambem hoje a sua ho-
menag-em ao marechal Floriano
Peixoto, fazendo inaugurar no
Salão Nobre do Edificio o retra-
to d*o grande soldado.* -- '¦' ¦•¦ !••".

O sr. general Firmo Freire,
chefe daquelle importante órgão
do nosso Exercito, fará, por essa
oceasião, um discurso

Zarpará, hoje, a
visão de cruzafr%

efima
ores

As homenagens de hontem, a bordo do capífanea "San
Francisco" — Concursos para o Corpo de Saude e inten-
dentes navaes — A ultima reportagem de Gomes da Silva,
o decano da sala de imprensa da Marinha — Outras notas

A bordo do cruzador "8an Francisco",
capltanea da Sétimo Divisão de cruza-
dores "yankees", realizou-se, hontem, ás
12 horas, o almoço de cordialidade que
o almirante Limmcl offereceu aos ml-
nlstros da Marinha, do Exterior e ao sr.
Jefferson Caffery, embaixador doi Es-
tados Unidos.

Compareceram o almirante José* Ma-
chado de Castro a SUva, chefe do Esta-
do Maior da Armada e representante do
titular da Marinha; o ar. Cyro de Frei-
tas Valle, secretario geral do Itamaraty.
pelo ministro do Exterior e, pessoalmen-
te, o embaixador Jeffferson Caffery,
sendo-lhes prestadas as honras militar
res e tendo a musica de bordo execu-
tado os hymnos nacionaes dos dois pai*
zes. ....

O agape teve logar no galão principal
do capltanea, caracterizando-se por uma
expressiva cordialidade de todos os pre-sentes.
HOMENAGENS AOS MARÜJ03 BRASI-

LEIROS
A banda de musica do "San Fran-

cisco" prestou uma homenagem multo
expressiva aos marujos brasileiros e que
consistiu em uma audição especial pela
Radio Cruzeiro do Sul.

O programma que íoi executado, das
19 ás 20 horas, nos studios daquella
emissora, foi Iniciado com o Hymno
Americano.

Seguiram-se as ultimas novidades em"foxes" americanos e por ultimo, « HJ-
mno Brasileiro.

O sr. Heber Eoscoll, locutor-chefe da-
quella estação, agradeceu aos mar!-
nheiros americanos, n&o sô pela ho-
menagem feita aos seus collegas do Bra-
«II. como por terem escolhido, para ls-
so, a Radio Cruzeiro do Sul.

O auditório, cm que se viam as ban-
dclras dos dois paizes, esteve replecto
de officiaes e marinheiros americanos
e brasileiros.

ZARPARA' nOJE
Com destino a Montevidéo deverá «ar-

par, ho.le. & tarde, após a chegada do
submarino "Scrgo", a Sétima Divisão de
cruzadores, em proseguimento ao cru-
zclro de amizade, que ora emprehendfl
bos portos sul-americanos.

A CHEGADA DO "SAJBGO"
TrXf. sendo esperado, hoje, pela ma-

nhS. procedente do sul. o submarino"Sargo".
COMES DA 8ILVA

Rcallzou-se. hontem, A tarde, o en-
terramento do nosso prezado compa-
nheiro Francisco Gomes da Silva, ten-
do o feretro sahldo da capella de Frei
Fabiano. A praça da Republica, ás 17'•"ras. Veterano da imprenso. Gomes da
SlVvó ha 50 annos vinha exercendo a.*,
(mas funeções Junto ao gabinete do ml-
nistro da Marinha, onde prestou assi-
pnalador. serviços, principalmente eui
IfiOlL quando emprehendcu a nobre cam-
panlia da reforma do esquadra, vendo
os seus esforços coroados de exito, com
a construcção do "São Paulo" e do "Ml-
nas Geraes". Apesar da avançada ida-
de, Gomes da Silva continuava a pro-
duzlr e a trabalhar, encrevendo como
os mocos e com elles vibrando, ao as-
slstir ás solemnldades cívicas da Mari-
nha de Guerra.

A HOMENAGEM DOS JORNALISTAS
DA MARINHA

Entre as homenagens que os reporte-
res acreditados Junto ao gabinete do
ministro da Marinha vão prestar ao
querido companheiro fallecido. figura a
collocação do seu retrato na sala ri*
imprensa, para o que vão pedir a devi-
d* autorização ao almirante Oullhem.

PESSOAS PRESENTES
Grande foi o numero de pessoas pre-sentes aos funeraes do antigo Jorna-

lista. Dentro essas, destacamos o com-
mandante Eurico Fcnlche, official do
gabinete do ministro da Marinha e rc-
presentante do almirante Guilhem, os
almirantes Isaias Noronha, Carlos Fre-
derlco de Noronha e Noronha dos Sau-
tos; os caplt&es de mar e guerra Ro-
dolfo Graça e Galdlno Pimentel Duar-
te; os commandante Carlos Mala Fer-
reira d Atahualpa da SUva Neves o
numeros.os outros officlaes da Armada,
pessoas 

'da 
família e amigos do cau*.

doso Jornalista. Muitas foram as co-
rôaa enviadas, destacando-se a, qun
offertou o Ministério da Marinha.

Gomes da Silva morre aos 71 annoa
de Idade, deixando viuva e oito filhos.
AS MANIFESTAÇÕES DE PEZAB DA

A. B. I.
O falleclmento do velho profissional

da imprensa Francisco Gomes da Sil-
va, que durante muitos annos milltou
em vários Jornaes cariocas, repercutiu
dolorosamente nos meios Jornalísticos,
onde o extineto era estimado mercê
das suas qualidades de bom compa-
nheiro. A Associação Brasileira dc lm-
prensa, de onde Francisco Gomes da
Silva fazia parte, em homenagem to
extineto Integrou a todas as ceremn-
nlas fúnebres, enviando a "Gazeta tte
Noticias", o ultimo posto daquelle pro-
tlssional, o seguinte telegramma: --
"Em meu nome e no da Associação
Brasileira de Imprensa apresento tos
prezados collegas sentidos votos de pe-
zar pelo passamento do velho Jorna-
lista Francisco Gomes da Silva. —
Herbert Moses".

A ULTIMA REPORTAGEM DA
MARINHA

Gomes da SUva Jamais esqueceu ob
«eus deveres de repórter. A's vésperas
da 

'morte 
e já se sentindo doente, lez

aos companheiros a seguinte carta, qunfoi a sua ultima reportagem da Mii-
rinha:"Queimados, 37 de, abril de 193b. —
Prezados collegas. — Saudações:

Trouxe para Queimados uma grippe
formidável que tem pintado o "sete"
commigo.

Peço a voeis que náo deixem dc dai
a "Gazeta" o que houver de impor-
táncla. O Candinho, sempre prêstl-
moso, estou certo, n&o deixará de at-
tender, como sempre, ao velho compa-
nheiro e amigo.

Acredito que amanhã (28) é a data
natallcia do Atahualpa. Sou sol lie-
ilo e assoclo-me a qualquer mantfes-
tação que vocês queiram fazer ao ex-
collega.

do concorrer todos os candidatos que
satisfizerem ás seguintes condições:

a) ser brasileiro nato; b) ter no ma-
ximo 30 annos de idade para medico
ou cirurgião dentista, e ser maior de
18 annos o menor de 25 annos de Idade
para contador; c) ser solteiro, para os
contadores; d) ser reservista da Mari-
nha ou do Exercito; e) possuir bons
antecedentes de condueta civil e mlll-
tar; f) ser vacciuado; g) ter aptidão
physlca para a vida do mar e possuir
no minimo 1,63 de altura; h) ser dl-
plomado por uma das Escolas ou Fa-
culdades de Medicina ou de Odonto-
logia, para médicos , ou dentistas, e
possuir o curso gymnasial ou o de con-
tadores, par» contadores; i) pagar na
D. F. a taxa de 40J000; J) ser ap-
provado em todas as provas no exame
do habilitação.

EXAMES DE HABILITAÇÃO
Os exames de habilitação para a

admissão, comprehendem as seguintes
matérias, distribuídas em secções:

PARA MÉDICOS
l.a secção, Hygiene naval e medicina

tropical; 2.a secção, Clinica medica; 3."
secção, Clinica cirúrgica e 4.& secçíto,
Technica opcratorla.

PARA CIRURGIÕES DENTISTAS
l.a secção, Clinica odontologlca; 2.*

secção, Prothese clinica; 3.a secção, Hy-
giene e ifi secção, Pathologla e thertt-
peutica applicada.

PARA CONTADORES
l.a secção, linguas, portuguez, france*

e inglez; 2.» secção, mathematica, arl-
thmetica. álgebra até o 2.o gráo inclu-
sive e geometria.

3,a secção, noções geraes de contabl-
lidade publica e mercantil e estatística;

4.a secção, conhecimentos geraes de
Direito Publico Administrativo e Com-
mercial e dactylographla.

NOTA — A data e o local respectivo
paro o Inicio das provas do exame de
habilitação serão marcados pela Dire-
ctoria do Ensino Naval, em edital pu-
bllcado no "Diário Official", com uma
antecedência razoável.

OFFICIAES JULGADOS APTOS A*
PROMOÇÃO

Foram inspeccionados e Julgados aptos
á promoção, em inspecção de saude, os
seguintes oíflclaes: capitães - tenentes
contadores navaes Edmundo Gonçalves
c Sylvlo Henrique de Siqueira, capitães-
tenentes "P M" Pedro Paulo Feitos» t
Aviionel Lopes de Aguiar c o official de
Igual patente "Q M", João da Costu
Marques.

NO GABINETE DA MARINHA
Transcorrendo, hontem, o annlversa-

rio natrllclo do capitão - tenente Ata

truendo)" e a do n. 13, no Batalhão
de Transmissões, durante' os quatro
ultimos mezes.

Em época opportuna o Director do
C. P. O. R. fará apresentar os *ilum-
nos, directamente, có Commandante do
Batalhão de Transmissões, para pro-
seguimento de sua instrucção.

CANHÕES "BRANDT" PARA O
EXERCITO

A experiência realiza-la hontem, na
região do Serraria — Esteve prosenu

o general Sillo Portella
Realizou-se, hontem, pela manhã, no

Campo de Instrucção de Gericinó, nu
região de Serraria, uma demonstre-,
ção do novo material bellico. do fabri-
cante "Brandt", recentemente adqui-
lido pelo nosso Exercito.

Trata-se do material francez, rooi-
telros de 60 mllllmetros. Essa demons-
tração foi realizada pelo commandante
Sier, representante technlco da la-
brlco, que executou varias espécies do
tiro. Esteve presente uma commissão
de officiaes da Directoria co Material
Bellico O peso do material "Brandt"
é de 18 kilos e 500 grammas. O pro-
jéctil peco 1.500 grammas 'o o seu
alcance máximo é de 1.700 metros.
Além de diversos officiaes asslstirar-í
à demonstração os generaes tSilio Por-
teUa, director do Material Bellico, o
Chadebeck Lavalade, chefe da Missão
Militar Franceza, tendo o ministro da
Guerra se feito representar pelos .seus
officiaes de gabinete, majores Pory
Constant Bevilacqua e Asdrubal Pai-
merjo Escobar.

A 1.» FORMAÇÃO SANITÁRIA RE-
GIONAL VAE SEGUIR PARA A SUA

NOVA SfiDE
Seguirá, na próxima quinta-feira,

para Valença, no Estado do Rio. ondo
aquartelará definitivamente, a Ia For-
mação Sanitária Regional.
A CnEFIA DO SERVIÇO DE SAUDE

DA 7.» REGIÃO
Assumiu a chefia do Serviço de

Saude da 7.a Região Militar, com séde
em Recife, o tenente-coronel medico
dr; Manoel Guedes Corrêa Gondin.
NA DIRECTORIA DE AERONÁUTICA

DO EXERCITO
Apresentou-se, hontem, o cap. Gulr

lheime Aloysio Telles Ribeiro, do l'q.
C. Ae.. por ter de Ir a Belém a ser..
viço desta D. Ae. E::.

DESIGNAÇÃO DE OFFICIAL
Foi designado o major Carlos Ro-

drigues Coelho, do Q. S. P. (addido»,
para prestar serviços no gabinete da
Directoria.

TRANSFERENCIA DE SARGENTO
Foi transferido do N!2.o R. Av. para

o l.o R. Av., em vaga existente dn
radiotelegraphista, o l.o sgt. Othelo do
Gouvéa Maia. correndo as desnesas
por conta própria.

CORREIO AÉREO MILITAR
Poram designadas para fazer o ser-

viço do C. A. M., na próxima semana
as seguintes eqDipagens:"ROTA 

DO LITORAL — Dia 1 - Pi
loto — 2.*" ten, Victor de Assumpcnu
Cardoso; Trip. — 2.o sgt. Moacyr Frei.
re' de Athayde. Dia 2 — Piloto — l.o
ten. Tindaro Pereira Dias; Observ. --
2.o ten. Deoclecio de Lima Siqueira
Dia 3 — Piloto — Sgt. ajd. João ,7oü8
Aldrighi; Trip. — 3.o sgt. Cody Azam-
buja. Dia 4 — Piloto — 2.o ten. Wal-
mlkl Conde; Trip. — 3.o sgt. Heracüto
Romeu de Lima. Dia 5 — Piloto —
2.o ten. Hélio Silveira; Trip. — l.o
cabo João Seixas de Limo. Dia 6 —
Piloto — l.o ten. Fernando Luiz de
Vasconcellos; Trip. — l.o cabo Home-
ro Soccal. Dia 7 — Piloto — 2.° ten
Newton Lagares Silva. Trip. — 1.0' caCrn * João da Cunha Couto;-- *. —>

NA DOtECTORIA DE ENGENHARIA
Apresentaram-se k esta Directoria

os seguintes .officiaes: —.major. Adalj
bcvto Mendes da Silva, da D. E!, pòi
ter de seguir com destino a Rezende
a serviço; capitães Paul» Monteiro
Valente, da F. P. A., por ter sido de-
signado pela D. M. B. para receber
um pavilhão em Juiz de Fora e Syi-
vli Lisgoa da Cunha, tío Q. S., por
ter vindo a esla capital a serviço. —
capitão José Siqueira de Menezes Fl-
lho, do C. E. T., por ter sido trans-
ferido do Curso Especial de Trans-
missões, para a sub-Directorla de
Transmissões; 2.° tenente convocado
Estanlslau Zack, do l.o Batalhão Ro-
dovlarlo, por ter de seguir para o Es-
tado do Amazonas, onde vae servir
na Inspectoria de Fronteiras 'Madeira-
Guaporé; aspirantes a offícinl Flavio
Dia* de Castro, do 2.o Batalhão Rodo.
viário, Nelson Alves Portilho, do 2."
Eatelhão Ferroviário, Milton Robles
Madeira,- do 2.o Batalhão Rodoviário,
Joatham de Meira Lima, do 2i? Ba-
talhão Rodoviário e Adhilvo Paiva e
Silva, todos por terem de seguir di:s-
tino, afim de se recolherem ãs suas
unidades.

A DATA NACIONAL DO
JAPÃO

Commemora-se hoje o
anniversario do impe-

irador Hirohito
O Japão, á maneira de. todas as

monarejiias, celebra hoje a su.i
festa .nacional, na data do anni-
versaKo do imperador Hirchilto.
O monarcha nipponieo, que tem os
títulos de "Tenshi", o que quer
dizer "Filho do Céo", ou "Ton-
no", .".'Rei Celestial", é o 124° da
suailinha dynastica, a mais nn-
tlga do mundo. Nascido a 29 de
a':ril,de 1901, teve uma severa
educação de principe, confiado a
principio aos cuidados do conde
Kawamura, antigo almirante da
Armada imperial. Nesta parte da
sua vida incluo.se a singularidade
para um herdeiro do throno do Sol
Nascente ds ter feito uma viagem
de estudos á Europa". A 35 de no-
vembro de 1921 foi nomeado Ro-
gente-Jdo Império, em vista da en-
fermjdade do seu pae. Subiu ao
throno' a 25 de dezembro de 1926.
A.noya éra, inaugurada, segundo
iriraâíção nacional, com o seu rei-
naSo^.fÔi denominada "Syowa",- o
q**£;qüér dizer "Luz e Paz". Foi
coroado a 14 o 15 de novembro de
li$3, no "Palácio dos Antepas-
sádos".

Tendo recebido um paiz joven «
enppleno impulso de prosperidade,
o ^imperador Hirohito manteve a
lióha de progresso incessante que
vinha caracterizando a historia

fineza 

desde fins do século
¦ Depois de úm período de paz..

. . se seguiu á conflagração mun.
diijll; ainda no reinado do seu pae,
a áolitica expansionista do imre-
rio. no Extremo Oriente collocou
permanentemente o Japão no cir-
cujp das preoecupações internacii-
náss, até este momento, em que
todüs as questões suscitadas por
essa condueta attingem ao ueu
ponto culminante. As ultimas m-
formações de que o illustre impe
rio vao se desilludindo aos pou.
cos das tendências fascistas que o
levaram a se ligar ao eixo totali-
tario europeu certamente contri-
buirão para restabelecer cm torno
delle a atmosphera de sympathia
e de respeito de que gozou em um
dos instantes maiores da sua his-
toria moderna, quando derrotou a
Rússia, na memoi*avel campanha
de 190S-
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© m* GetuHo Vargas
S. EX. ESTEVE, HONTEM MESMO, EM PETROPOLIS ;\ -i

Aspecto do desembarque do sr. Getulio Vargas no aeroporto Santos Dtivwnt
Regressou, hontem, a esta capi-

tal, o sr. Getulio Vargas, dando,
assim, por terminada a estabSo
de veraneio, que fizera em Petro-
polis e Caxambú'. ars. Luiz Vergara, secretario da

presidência da Republica; com-
mandante Américo Pimentel, o
ministro Attila Soares, desembar
gador Barros Barreto, o sr. João

Como sou duro para "entregar os . hualpa da Silva Neves, ajudante dc or-

*
. ... . ¦. y ..,-¦ 
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pontos", espero na próxima semana
reappareccr na Marinha.

No caco de ser verdadeira a minha
*uppostção sobre o anniversario do
Atahualpa, rogo ao Candinho dar tmu
nota na "Gazeta".

Abraço do velho companheiro —
Gomes".

INSCRIPÇÕES PARA O QUADRO
MEDICO

Estão abertas as Inscripções par.
bamlssio aos cjuadros de medico» b
cirurgiões dentistas do Corpo de Saude
«Ja Armada e para o Quadro du euii-
tadores navaes, conforme o dccreio
J.891, assignado pelo chefe do gover-
no, na pasta da Marinha. A admlKsco
aos referidos Quadros far-se-á, me-
diante requerimento dirigido ao alím-
rante Carlos Augusto Gastou I.avlKli*.,
director geral do Ensino <*.',•-...!, poden-

Tm& ..

.¦'cns do titular da Marinha, os seuu
amigos e coUe*rcs prestaram-lhe carl-
nho.^a hoir.rnnnem, & sim che**r.da ao
Ministério. Em feliz improviso, o rom-
mandante Sylvio Heci: anreçentou as
felicitações do- nrc$cntct, tendo rc-pon-
dlrto o conmindp.nte Atahualpa.

TIM*AS DE FUNDO PARA A MA-
aiKHA

Vâo ser re-ilir.adc:, p.-ovr.s praticas de
tintas de fundo, onirc tintas de fabri-
caeflo nacional, para escolha das que
podem concorrer aos íorn*clmentos üa
M.-.rinha.

Os repre.-i-ntante,-: das fabricas queruelram conrorrer a esaa*! prova», d--
vrrrto comparecer a esta Direclorla --
••llftclo do M!nlet?r!o da Marinha —
íenfo de 15 dias, para toirc.rem conhe-
t:meiitn das Jní-.trucçôea relativas áo
assumpto.

¦ciiMMuaii

NA DIRECTORIA DE SAUDE DO
EXERCITO

Apresentaram-se, hontem, a esta DI-
rectoria: — Coronel pharrnacêutico An-
tonio Joaquim Damazlo, do L. Q. P.
M., por ter regressado de Bello Ho-
rizonte, onde íôra representar o Exer-
oito no ni Congresso Brasileiro de
Pharmacia; capitão medico dr. João
Nomlnando de Arruda, da P. M,, porter regressado do S. M. I. e cum-
prido a sua mlssSo; io tenente phar-
maceutico Olyntho Luna Freire do
Plllar, do L. Q. P. M., por ter re-
gressado de Bello Horizonte, onde fora
representar o Exercito no III C. B. P.,*
2° tenente pharrnacêutico Gerardo Ma-
Jella Bijos, do H. C. E., por ter re-
gressado de Bello Horizonte, onde rc-
presentou o Exercito no ni C. 3. P.

AINDA OFFICIAES ADDIDOS
Pol mandado addir á Directoria, pa-

ra effelto de vencimentos, a partir
de 3C de dezembro do anno p. findo,
o 1° tenente medico dr. Antonio Bor-
ges Machado, que se acha nesta ca-
pitai com licença para tratamento de
saude.

Picou addido a Directoria, aguaraan-
do commisíão, o capit&o medico, dr.
Raymundo Costa da Silva Santos, quehoje se apresentou por ter revertido
ao serviço activo do Exercito.

PERMISSÃO
O ministro da Guerra permittiu ao

1° tenente medico dr. Samuel dos
Santos Freitas, servindo no,5° B. C,
vir a esta capital, afim dc assistir á
pessoa de sua familia, gravemente
enferma.

DESIGNAÇÕES DE OFFICIAES I
Foram designados: o major medico

dr. Alfredo de Oliveira Vianna, capitão
medico dr. Francisco Corrêa Leitão c*
o io terxente medico dr. Mario Moller
de Melrellos, para constituir a com-
missão de Investigações e estudos ne-
cessados á elaboração de medidas ten-
dentes à prophylaxia da tuberculose.
TRANSFERENCIAS DE ENFERMEIROS

Foram transferidos, por necessidade
do serviço e para preenchimento de
vagas, os seguintes sarsentor, enfer-
meiros: da Fabrica de Realengo para
o Hospital Central do Exercito, o 2»
sargento enfermeiro Oldcmar Teixei-
ra Soares, excedente naquella Fabrica;
do Arsenal de Guerra do Rio para a
Escola de Aeronáutico, o 2o sargento
enfermeiro Jorge Pinto do Couto, ex-
cedente no mencionado Arsenal: da
Fabrica de Bomsuccesso, onde ê cx-
cedente. para o Horpltn] Central do
Exercito. o 2» sargento enfermeiro
Walter Leandro Paschoal; do Hospital
Contra! do Exercito para a Fabrica
de Bomsuccesso. o 2° sargento enfer-
m?iro Francisco Leite Plrcp; do Hos-
nltal Central flo Esercllo pnrn a Fn-
brica d? Realengo, o. r.o nargento cn-
fcnrvírn Derntnval Mendonça.

TRANSFERENCIA nf* OFFICI\L
Foi trsncforldo de orta-.i do mini.--

tro cia Guirra e p-r hecsssldade «o
serviço. c'o W E. *| T. lQuarah7) par»

cr * •¦¦). i,- • - i*aortn Coimbra
Oa r. M.>. o 1" tKientc* oln**--..

cautico .'-. i. lo Alexandrinoi
PAGAMENTO »". INACTIVOS

A Directoria f'0 Recrutamento nvlca.
por nosso Intermédio. n*ie o pat?amcnto
de InaottvoS, referente ro corrente mes,
obedscera A r?guin!e ordem: mareíhiio»,
mlnirtroíi p itencrne*! — t'.ii 23 de nbrll.
d?.-, 0 an 12 horas: eoronelr, tenente*
coronel» e profcs.iore.i — dia 2 Ct maio,
dns 12 a» 16 hora.*;: ria.iore»; *• "enltics
— dia *1 tl* mnlo, das 12 As 18 horas;•• orlmelron #* r-*»vn-!o*> t-nrníi-s — dia

it- r\»'n dn-, !3 fa 11 horas. NOTA*
A distribuição de fichai terá Inicio,

1_

l-SE OS EX-
ALUMNOS DO COLLEGIO

MILITAR
Diversas deliberações

tomadas pelos presentes
Mais uma vez reuniram-se os

ex-'alumnos do Collegio Militar,
em concorrida sessão, na séde do
Centro' dos Professores Tsehnlcos

i Sooundarios.e. do Centro.dos Pro-
fessores Nocturnos, no largo de
Sao Francisco n. 36, salas 6 e 8,
primeiro andar. i

Entre vibrantes manifestações
dos presentes, ficou deliberado o
seguinte: Adherir ás homenagens
commemorativas do centenário do
marechal Floriano Peixoto. Crear
uma sociedade de cx-alumnos do
Collegio, assumindo os presentes
formal compromisso quanto á con-
secução da iniciativa. Marcar
sempre para as quartas-feiras, de-
pois das 19 horas, sessões destl-
nadas a estudos das questões do
momento e outros assumptos.
Abrir lista de adhesão a um almo-
ço de confraternização, seguido de
uma parte litero-musical, ficando
as listas á disposição dos interes-
sados na séde do Centro com o
associado Oliveira Sá ou o sr.
Nascimento, na portaria do Col-
leglo Militar, e no Automóvel
Club, á rua do Passeio. Convocar
os professores aposentados ou re-
formados para, no próximo dia 2,
ás IG horas, comparecerem ao Cen-
tro para tratar de assumptos tto
Interesse de todos. Prestar uma
homenagem á. memória de Pe-
dro II, no próximo dia 5 de maio,
na Quinta da Bôa Vista, de com-
mum accordo com o Centro Ca-
rioca e o Centro de Professores.
Visitar, no próximo dia 4, ás 13
horas, os túmulos do marechal
Deodoro, de Benjamin Constant,
Thomaz Coelho, generaes Ribeiro
Guimarães, director do Collegio, o
José Alipio Costallat, seu comman-
dante até 1904. Render um prelto
de admiração ao Exercito e á Ma-
linha Nacional.

no dia 29 de abril, As 8 horas, e cessa-
ra ás 11.30, e nos demais dias come-
çurá ás 11 e cessará, ás 15.30 horas.

Os que não comparecerem ao paga--
mento uos dlaa mercados na faoelia,
só serão attendidos nas segundas,
quartas e sextas-feiras, a partir dss
14 horas, após o ultimo pagamento c
até o dia 25.

O chefe do governo viajou no
mesmo avião da Panair que o con-
duzira de São Lourenço a Bello
Horizonte, o PP-PAX, sendo, tam-
bem, passageiros o interventor fe.
deral no Estado do Rio, e os srs,
F. M. Wanick, Alfredo Nevei*.
Irineu Sampaio, José Campos t
Gregorio Portunato.

O avião, que partira de B'ello
Horizonte, ás 9.30 horas, teve sun
viagem retardada devido ao ma«
tempo, chegando ao aeroporto
Santos Dumont, sob chuva torren-
ciai, ás 10.55.

Ao, desembarque compareceram
os ministros Francisco Campo.*.,
Eurico Gaspar Dutra, Aristides
Guilhem, Fernando Costa, Gustavo
Capanema, Waldemar Falcão, o
capitão Alencastro Guimarães, mi-
nistro interino da Viaçâo; o in-
terventor Punaro Bley, os gene-
raes Francisco José Pinto, Góes

Negada autorização para
um sobrevôo no território

O ministro do Trabalho mandou
convidar todos os directores de
Departamentos, chefes de serviços,
presidentes de Institutos de Apo-
sentadoria e Pensões e demais
funccionarios do ministério, a
comparecer á parada trabalhista
de 1° de maio.
MANIFESTOS TRABALHISTAS

Do Syndicato dos Proprietários
de Vehieulos de Carga do Rio de
Jnneiro'*'da--€asa> doa Artistas, do
Syndicato de Distribuidores e Ven-
dedores de Jornaes e Revistas c

. da União dos'Empregados tio Com-
Consultados os Estados-Maioros i mercio, recebemos cópias dos ma-

do Exercito e da Armada, que de- I nifestos que dirigiram aos seus
ram parecer contrario, não foi associados, concitando-os a com-
concedida a licença pedida. ¦ parecer a parada trabalhista.

Monteiro e Almerio de Moura, o Neves da Fontoura e outrar, pe»prefeito Henrique Dodsworth, o soas
chefe da casa militar do' inter- Depois de receber cumprimen-ventor Adhemar de Barros, os * tos no pavilhão central do Aero-

porto, o chofo do governo tomou
um automóvel, com destino á Pc-
tropolis, onde chegou cerca das
12 horas.

No palácio Rio Negro, recebeu
os cumprimentos do coronel Ody-
lio Dcnys, commandante dó 1»
B. C, aquartelado em Petropolis.

Acompanhada do interventor
Amaral Peixoto, seguiu, depoi*j,
para o palácio Itaborahy, onde
almoçou, regressando, após,1 ao
Rio Negro.

A's 16 horas, partia, de novo,
para esta capital, de automóvel,
em companhia da senhorita Alzira
Vargas e do commandante No-
lasco.
REGRESSAM, TAMBEM. OS JOR.

NALISTAS
Em outro avião "Electra", da

Panair, vieram, á tarde, os jor-
nalistas cariocas que. em compa-
nhia do dr. Lourival Fontes, di-
rector do Departamento Nacional
de Propaganda, foram á capital
mineira, afim de assistir á inau-
gnração da Fazenda-Escola.

O chefe do governo re-
ceberá, hoje, a Missão

Belga
O chefe do governo receberá, hoje,

no Palácio Guanabara, ás 16 horas,
a Missão Commercial Belga, ora che-
gaüa a esta capital.

A PARADA DE 1." DE

Convidado a compare**
cer o funccionalismo do
Ministério do Trabalho

\mU

naciona!
A "Foeke Wulf Flugengbau *

solicitou, ao Departamento de
Aeronáutica Civil, por intermédio
do M. das Relações Exteriores,
permissãe-para-um dos seus aviões
sobrevoar . o território nacional,
tentando obter um record dé dis-
tancia'em'Vôo'directo a S. Paulo

No M. da Agricultura
O ministro da Agricultura recebeu,

hontem, os srs. Glycon de Paiva. Ma-
rio. Pinto, Capper Alves de Souza, co-
ronel Gcnesio Lunardclli; e os directo-
res dos seguintes serviços: Fomento ds
Producçao Mineral. Departamento Ad-
ministratlvo e Contabilidade.

APOLÍCES POPULARES
BAULJSTAS

SE AINDA NAO ADQUÍRÍÜ'SEM'"TULO, FAÇ.A-O SEM
DEMORA

¦•¦•£:&
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JUSTIÇA MILITAR
1'KOCESSO OOS CAPITÃES LYRA

E CAMPELLO
Discordando da resolução do Con-

selho de Justiça da 1.* Auditoria
nue, depois de considerar nullos os jnetos do Conselho anterior, deu pro-•ioguimento ao processo instaurado con-
tr*i os capit&cs Antonio Pereira Lyra

Milton Campello Nogueira, o respe»
«tivo promotor solicitou ao Supremo'tribunal Militar correição parcial. Re-
latado pelo ministro Bulcão Vianna o
pedido foi Julgado, tendo esta Côrtti
tle Justiça deixado de conhecer da
caiTPiçao, determinando que se prose-
gu-sse na acção até seu final.

SUBSTITUIÇÃO DE JUIZES
Para substituir o major Paulo Krug-

ger da Cunha Cruz, na presidência do
Concelho de Justiça Permanente do
1/- Auditoria, foi sorteado o official
do igual posto José de Souza Pratta,
eujü compromlíso terá logar hoje.

Em seguida, a Conselho deverá sa
manifestar sobre um pedido de prisàn
preventiva solicitado pelo 14.» Hegl-
nu-.ito dc Infantaria.

COXDEMNAÇÕES
Foram submettidu.i a Julgamento pv- |

rante o Conselho Permanente de Jus-
tír-i da 3.» Auditoriu, os mllltare»
Lourival Ccelho >intz e João Jftlbciro,
denunciados t- processados como ln-
iu;so:i r.o crime de furto. Depois de I
<ii.*õcl:-.ü-.;í'car o delicto, o Conselho rt- |
nolvcu condra:iüI-os á pena do acii
nu-7.es de prisão.
LIUE.VCIADO O AUDITOR DK GUEP.KA

ÁLVARO DE BRITTO
O presidente do Supremo Tribunal •

Multar, gen. Anarado Neves, expediu |
portaria i-cnccdcndo ao auditor Alva-
ro de Britto, da 3.» Auditoria da 3.»
Ri!Clíio Militar, Santa Maria, Rio «ran-
d« do Sul. quarenta, c cinco dias do
licença, para tratamento de auút,
1>: ra ser gozada onde lhe convier, con- ,
formo requereu c á vista de attestado '
medico que apresento*', a contar da
diup da t*>rmlm»çíio da» féria» regula-
mctitarei, cm cujo gozo se achava.
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não obtern á força.», j 
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examinarem-se os artigos expostos ' ¦''"^""¦¦¦¦Bi^MHt-M^J * V i <
â venda. Um ambiente correcta* "jjk :; 'j
mente illuminado é mais alegre. ^jáTÍSr^v
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>-Wm invento precioso
í£~;",Qí catholiclsmo no

.-¦,.'¦ Japão
|g Energia formidável.

ÜM 
INVENTO PRECIOSO. —

Perdemos todos um tempo
valioso ao telephone, quando es-
peramos que a linha se desoc-
eupe; Náo raro. Interrompe-
mos um serviço urgente, atè
que possamos obter ligação,
Ora, o engenheiro Gustav Taus-
rhelr, de Nova York, victima do
mesmo suppllcio, que multo o
irritava, resolveu estudar o me

jj lhor melo de acabar com a mas-
«nda. E Inventou wm appare-
llío realmente engenhoso, que
IW"e presta o Inestimável servi-
X» de avlsal-o da desoccupaçfto
da Unha, sem que elle tenha
necessidade de interromper uma,

-Haas, tres vezes a sua tarefa.
O Invento, que já está paten-
teado nos Estados Unidos, con-
siste num systema dc cartões
perfurados como os rolos das pia-
nojas, e que repete automatl-
eamente determinados números,
«om Intervallos regularcs, atft

•que se estabeleça a communt-
cação desejada. As fichas per-
furadas sfto collocadas juntas
num pequeno apparelho c de-
vem ser correspondentes ás cha-
macias para um dia. Adaptado ao
telephone automático, o appa-
rellto, por sua conta. íaz func-
clonar o disco e communica o

- asslgnante com os números o«
¦ .que necessita. Um tjmpano es-

peclal adverte o asslgnante dc
que pôde falar. Na realidade,'trata-se de um Invento que pou-
pa ao Interessado o suppllcio
de pedir ligação vezes seguidas,
ouvlpdo sempre o slgnal de "oc-
cupado". Essa massada passa n
caber a'o novo apparelho. o
asslgnante limita-se a esperar o
aviso do t.vmpano. Esse enge-
nheiro Tauschek é um bene-
mérito...

*
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OCATHOLICISMO 
NO JA-

PAO. — Entre os 97 ml-
lhões de habitantes do Império
do Japão, incluindo a Corêa e as
colônias, havia, em junho do
1937. data em que se fez o UL
timo recenseamento. 286.000 ca-
thollcos. No .Tapão propriamente
dito, sobre 69 milhões de ha-
bltantes, só havia 11.827 catho-
Hcos. O total de catholicos nlp-
ponleos é. pois, bem modesto.
Sem embargo, no Japão não
ha. nunca houve aquelles fa-
natismos que em outras terras,

-através dos tempos, oppuzeram
Jjobistaculos aos progressos do"Cristianismo...Nos 

Séculos 16 e 17
a missionários- catholicos puderam

, facilmente evangellzar provln-
cias inteiras. Como se explica,
então, a debilidade do catholl-
cismo no império do mtkado V
Certo missionário italiano os-
pllca o caso. Observou que tio
Japão a força actual da Igro-
Ja é multo superior ao numero
de seus fieis. O catholiclsmo
está. ahi. mais assegurado rio
que em qualqu-ir outra região do
Oriente asiático por elle visita-
da. A fé penetra lentamente
mas continuamente em todas as
classes soclae.s e em toda. a ex-
tensão do palz, e tanto na casa
do professor universitário, quan-
to na cabana do pescador. O
eathollcismo no Jap&o é verda-
delramente "catholico", quer dl»
zer — universal.

H-
*¥* *¥*

ENERGIA 
FORMIDÁVEL. —

A energia total desenvol-
vida par uma gramma de ra-
dium, depois de sua transfov-

j roac&o ein 911 mllllgrammas de
."polônio", eqüivale & energia que.
.seria necessária para elevar a.
uma altura de 30 metros um
transatlântico do peso de 50.000
toneladas! E' verdadeiramente
prodigioso.

w

PAGAMENTOS NO
THESOURO

Na pagadoria do Thesouro Na-
cional serão pagas, hoje, as se-
ímlr.tes folhas do primeiro dia
ntil :

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Presidência da Republica. Su-

premo Tribunal Federal. Secreta-
ria de Estado. Juízos Seccionaes.
Ministério Publico. Trilvunal de
Appellação. Secretaria da estinct.a
Câmara dos Deputados. Secretaria
«Jo extineto Senado Federal. Dl-
rectoria de Estatística Geral. Es-
crivães e escreventes das Varas e
Pretóíias. Instituto Sete de Se-
tembro. Escola João Luiz Alves.
Departamento de Propaganda o
Dif fusão Cultural. Avulsos e Ser-
ventuarios do Culto Catholico.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Tliesouro Nacional. Tribnnal

úè Contas. Contadoria Central da
Republica. Directoria de Estatis-
tica Econômica c Financeira. Con-
tadoriás Seccionaes. Directoria do
Dominio da União. Palácios Presi-
denciaes. Laboratório Nacional dc
Analyses. Directoria do Imposto
¦obre a Renda. Avulsos. Finca-
lização e Ministros Aposentado.;
do Supremo Tribunal Federal.

MINISTÉRIO DA EDUCA-
ÇAO E SAUDE — Secretaria do
Estado e Observatório Nacional.

—.' MINISTÉRIO DAS KELA-
ÇÕES EXTERIORES — Secretaria
de Estado e corpos diplomático c
consular.

MINISTÉRIO DA AGRICUL-
TURA — Secretaria de Estado.
Directoria de Organização •¦ Dc-
fesa da Producção. Directoria dc
Estatística da Proclucçiio. Depar-
tamento Nacional dn Producção
Vegetal. Instituto de Chimle.i
Agrícola • Instituto de Metcorolo-
gia.

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO -
Secretaria de Estado. InapectorLi
áe lllumlnaçâo c Saneamento <!.
Baixada Flumincnee e Acron.iu
(Ica Ciril.

outra co
Entre as numerosas idéas que o DIARIO DE

NOTICIAS constantemente sustenta, objectivan.
do o progresso econômico, social e cultural do
paiz e que. temos certeza, não cessam de en-
contrar repercussão sympathica na opinião pu-
blica, conta-se a que se relaciona com a pre-
parayão physica, intellectual e profissional do
trabalho rural por nacionaes.

Acabamos de ler que o Conselho de Immigra-
cão e Colonização voltou suas vistas para a si-
tuação dos trabalhadores agrícolas nacionaes
que emigram periodicamente do nordeste e de
Minas para o Sul, no rumo das fazendas que
precisam de braços nas plantações, nas colhei-
tas c no beneficiamento dos produetos da terra.

Já aqui mesmo temos commentado mais de
uma vez com sympathico interesse a orientação
do Conselho no que toca & immigração e colo.
nização estrangeiras, orientação que abrange a
questão relevantissima do povoamento do nos-
so território, para o qual é indispensável a co.
uperação do colono adventicio nas condições
que realmente nos são convenientes e necessa-
rias.

Voltaudo-se agora para os trabalhadores
agrícolas nacionaes, mostra-se o Conselho intei-
ramente ambientado na complexa matéria, por-
que, effectivamente, sejam quaes forem as im-
perfeições do seu labor, de que, devemos con-
vir, a culpa não lhes cabe, prestam os nossos
camponezes inestimável concurso á producção e
á riqueza do paiz, e, no emtanto. nenhuma es-
pecie de assistência encontram. .

O próprio observador que tem o Estacio de
S3o Paulo no Conselho de Immigração e Colo-
nização clamou ultimamente a attenção dessa
entidade tecTinica sobre o "importante problema
das migrações de trabalhadores nacionaes, o
qual, pelas conseqüências que pôde trazer para
a economia do Brasil, já sem mencionar o pon-
to de vista humanitário, merece ser cuidadosa-
mente estudado e resolvido pelo Conselho".

Effectivamente, assim é. Desviando sertane-
Jos nordestinos pnra as lavouras do Sul, impe-

lonização
de-se que sejam estas sacrificadas pelacaren-
cia de braços, mas despovoa.se e empobrece.se
o sertão. Cura.se um ma! com outro mal...

Infelizmente, porém, semelhante situação sô
poderá ser efficazmente corrigida com a ,inten-
sificação da corrente immigrantista estrangeira.

Un.e, portanto, agir, nesse sentido, porque
S Paulo — Estado que absorve annua-Imente
dezenas de milhares de trabalhadores mineiros,
bahianos. sergipanos, alagoanos, etc. — não
pôde interromper o curso das suas safras agri-
colas, porque, sem el'.as, onde iria parar a nos-
sa balança de intercâmbio? •

Mas a complexidade da questão do opera-
rio rural brasileiro é tão manifesta, que a sim-
pies assistência econômica e humanitária aos
que se deslocam de um Estado para outro não
e sufficienté.

Cabe, assim, ao Conselho ampliar a orbita
dos seus estudos, afim de poder indicar ao go-
verno as medidas que. em conjuneto, possibili-
tem a solução mais adequada. ¦»-

Essa solução estará, incontestavelmente, :-na
lundação de grandes colônia» modeüares, que
sejam legitimas escolas praticas de prepararão
physica. intellectual e profissional dos nossos
aertanejos. , .„-'i

E' idéa que o DIARIO DE NOTICIAS preço-
niza ha vários annos e a que vem dar noya
¦>pportunidade o interesse demonstrado pelo
Conselho de Immigração e Colonização sob.*e
um dos aspectos do problema, interesse qúe {se
pôde apreciar com o facto de ter o Conselho
enviado um technico ao Norte de Minas «fim
de proceder a iuvestigações. :f$

A vantagem capital das grandes colônias
agricolas-modelo, para cuja creação e -para cujo
apparelhamento poderiam associar-se o gover-
no federal e os governos regionaes, estariapa
fixação do trabalhador e na sua educaçãqifno
officio. -M

Seria esse o meio mais seguro de acabar
com o pária sertanejo e de transformar radical-
mente a atmosphera de trabalho e o nivel de
producção nos campos.

ASSISTÊNCIA AOS
DOENTES MÇNTAES,
NAS CAIXAS DE PEN-

SÕES E APOSEN-
TADORIÁS

VAE SER CONSULTADA A LEGIELA-
X.AÇAO ESTRANGEIRA

O ministro do Trabalho folicitou
ob bons officios do seu collega da
paata das Relações Exteriores nn sen-
tido dc serem obtidos, por interne-
dio das Representações do Brasil na
Dinamarca, França, Suissa, Allema-
nha, Estados Unidos da America, Ar-
gentina c Uruguas', afim de serem uti-
llzados pela Commissão Especial ins- jtitulda no Ministério para organizar
o serviço psychiotrlco dos Institu-
tos e Caixas de Aposentadoria e Pen-
sões, estatutos da legislação traba-
lhista relativa á organização dos cer-
viços do assistência rociai, particular-
mente n& que conterne a alienados.

ERRADO. 29 DE ABRIL DE 1939

No M. da Fazenda

oipes Ú® vlsia

Para a construcção de
Entrepostos de Pesca

em Pernambuco e
no Pará

O ministro da Agricultura assignou
portaria, designando o sr. Ascanio de
Faria, dlrector da Divisão de Caça e
Pesca, para realizar os estudos pre-
liminares relativos ás construcções de
Entrepostos de Pesca cm Pernambuco
e no Pará.

HISTORIA E CIVISMO
A passagem do centenário de Floriano Pel-

xoto faz-nos recordar que não temos ainda, es-
pecialmente escripta. ao mesmo tempo co.M fon-
te de consulta e como subsidio dc cducaçilo cl-
viça do povo, uma historia da Republica no Bra-
sll. abrangendo os antecedentes da nossa üemn-
cracia republicana, c o extenso período que vae dc
188D a 1030, por ser o da chamada primeira Rc-
publica.

E' realmente lamentável essa omissão, tanto
mais quanto freqüentemente se verificam Inflde-
lidades ou insufflcienclas de narrativas e largas
controvérsias em torno do factos oceorridos den-
tro das mais próximas cinco décadas.

Teremos a commemorar este anno o clncoen-
tenario da Implantação do regimen. Não seria
adequado o ensejo para se escrever e publicar a
historia do Brasil Republicano, mas unia historia
criteriosamente elaborada, idoneamente doeumeh-
tada, completa, lmparclal\, substanciosa, digna
de todo apreço e confiança 7

Por motivos que lido vêm a propósito rere-
rir, ê evidente que de ttto grandiosa tarefa nilo
hão de querer lncumbir-íe os Industrlaes da
edlç5o.

Mas poderá Incumblr-.i c* o governo, por Inter-
mcdlo do Ministério da Educação, que, aliás, está
louvavelmente promovendo a celebração dos nos-
sos grandes centenários e relmprlmlndo velhos
textos scientifico», artísticos, literários c histo-
ricos (excellente Iniciativa) relacionados com a
vida da Nação.

Suppomos que o ministro Gustavo Capanema
poderia promover a elaboração e publicação da
obra suggcrlda, obra dc historia c dc civismo,
o*>ra que nfio fosse apenas de historia política,
mas que espelhasse tambem as transformações
econômicas, sociaes e culturaes do Brasil na vi-
gencia da primeira Republica.

Formulando a suggcstão a S. Ex., e porque
não haja tempo a perder, queremos acerescentar
que existem ninda, felizmente, tanto civis, como

ANTES TARDE...
Divulga-se que o prefeito determinou a aber-

tura dc concorrência publica pára a construcção
immediata de uma variante da Rlo-Petropolis,
partindo da avenida Kiodrigues Alves, no extre-
mo do cães do porto, pelo subúrbio da Leopoldi-
na, até Vigário Geral.

Será, na realidade, uma nova estrada que,
suppomos, ficará reservada ao trafego de auto-
moveis, continuando os caminhões e outros ve-
hlctilos a trafegar pela via actual. que segue pelo
Pcdrcgulho, Bcmflca, Bomsuccesso, Olaria, Ha-
mos, Penha, Braz de Plnna, etc.

Vae ser um melhoramento de incontestável
Importância e de ha multo vivamente reclamado.

O que admira é que os construetores da Rio-
petropolis, tendo tido bom gosto e bom senso para
construir os trechos magníficos e confortáveis da
Baixada e da Serra, tivessem tido o mâo gosto
e, mesmo, a Insensatez de Iniciar a rodovia, logo
á sahida da cidade, com um trecho por vários e
sérios motivos mal preparado e que rapidamente
o trafego Intenso estragou.

Demais, a entrada por S. Chulstqvâo, atra-." 
vessahdb 

"ruas 
pessimamente calçadas, foi uma

ldéa simplesmente Infeliz, maxliné quando a Rio-
Petropolis foi aberta soib o signo do turismo. .

O que se vae fazer agora, entrando pela praça
Mauá e subindo pela avenida Rodrigues Alves até
tomar a variante, é o que se devia ter feito
cm 1028.

Emfim, entes tarde...

iflilitares, diversos republicanos que testemunha-
ram os acontecimentos desde o seu Inicio c. entre
esses, consummados historiadores políticos, dos
quaes é bastante mencionar dois : o sr. Toblns
Monteiro e o sr. Dunshee de Abranches.

Uma escolha Judlclosa para formar sein de-
mora a commissão elaboradora nfto seria, por-
tanto, difficil; e poderíamos ter, assim, a historia

da Republica que tanta e tamanha falta, de
longo tempo, nos faz.

O PETRÓLEO DO
LOBATO

O MINISTRO DO TRABALHO ASSIS-
TU) A UMA EXPERIÊNCIA DE

DISTILLAÇAO
O ministro do Trabalho assistiu,

hontem, a uma experiência de dls-
tlUaçáo e refinamento do petróleo
do Lobato, no Instituto N. de Tchenolo-
gia, por solicitação do general Horta
Barbosa, presidente do Conselho N
do Petróleo.

j Entregue a carta de re-
! conhecimento do Syndi-
| cato dos Exportadores

de Leite
Realizou-se, hontem, no M. do Tra-

balho, a ceremonla de entrega, pelo
titular da pasta, da carta de reco-
nhecimento do Syndicato dos Expor
tadores tle Leite para o Districto Te-
deral A directoria da referida asso-
ciaçilo de classe, que 6 constituída dos
senhores Maurício Frontin Hess, presi-
dente. Cezar Pires de Mello, Lindo)
pho Martins Ferreira e Sócrates M.
Bittencourt.

Decretos publicados no
"Diário Official"

O "Diário Oíficíal", dc hontem, pu-
bilcou o texto dos seguintes decretos"
N. 1.308, de 11 de abril, (creando t.
/meção gratificada de chefe de Por-
laria da Divisão do Expediente do
Gabinete do Ministro da Guerra (re-
producção); e N. 3.967, de 20 de Abri)
declarando caduca a autorização con-
ferida a Ivo Fellsberto pelo Decreta
n. 370, de 8 de outubro de 1935, para
pesquisar ouro num trecho do leito
do rio Piracicaba, no municipio de San-
ta Barbara, Estado de Minas Geraes.

PARA ADUBAR AS
TERRAS PAULISTAS

O MINISTRO DA AGRICULTURA
OFFERECE APATITA

O ministro da Agricultura mandou
offerecer a todos os lavradores pau-
listas, por intermédio da Sociedade
Rural Brasileira, de São" Paulo; . 10
toneladas, de apatita de Ipanema,

pagando ó lavrador, apenas o respectl-
vo frete. • 

'

O MOVIMENTO DO
AEROPORTO SAN-

TOS DUMONT
NO l.o TRIMESTRE DE 1939 —

8.803 TASSAGEIROS
Nos tres primeiros mezes deste anuo,

embarcaram ou desembarcaram no Ae-
roporto Santos Dumont, 8.803 passa-
gelros. sendo 4.430 pelo "VA", 2.281 pela"Pp.nalr". 1.105 pela "Pan American",
752 pela "Condor". 91 pela "Lufthansa"
c 94 em aviões militares e de turismo.

Esse movimento assim se distribue
pelos mezes:

Janeiro 2.903
Fevereiro  2-734
Março 3-166

Das contradicções da letra á unidade do espirito
— De quem a culpa ? — Carreira militar e carreira

—— politica
SE 

o quo o "Fuehrer" pretendia, com o complicado processo que es-

colheu para responder ao sr. Frnnklin Boo»evelt era co nto rnnr

a necessidade de se definir, a que o oompedlla^ a:™^™J^ Vj*
sidente dos Estados Unidos, podemos desdo iú, atflr.nar quo o seu

plano fracassou. O discurso pronunciado, honteni, perante o Reich

stag. esta so prestando realmente a interpretações w1""' '«™f"

o ler Unha por Unha não poderá fugir & perplexidade das suas con

tradições. Mas, nu medida em que foi pedido ao.sr. Hitler.que res

pondessé sim ou não, ninguém deixará de «°»P^e"d« ad" i*Uf0"'
pondeu não. A Interpretação analytlca pela letra do *«*».d"J?J^p°*
documento comporia dubiedades. Assim SO "P"™™ 

B^Simpressões formadas a respeito. Mas a l»^*.^%£$
espirito de que* está impregnado todo esse texto n&o comporta essas

lllusõcs. *
O nosso correspondente em Paris, sr. Lindolfo Coilor, tem muita

razão quando considera a denuncia do convênio naval germano-
britannico como meramente platônica, do ponto de vista material.

Por esse convênio a esquadra allema ficaria limitada a 35 por cento-
do total da esquadra ingleza. Até agora.a Allemanha, com todos
os malabarismos financeiros do dr. Schacht, e com o desesperado
esforço armamentifcta que acabou jogando na rua o próprio cir.
Schacht, não attlngiu sequer aquelles 35 por cento. A denuncia,
significando que ella se reserva o direito de uitrapassal-os, repre-
senta, pois, apenas uma attitude de máo-humor pueril, como o de
uma criança que affirmasse que la comprar um brinquedo maior
do que o da outra. A sua significação, como observa o sr. Coilor,

é puramente politica. Por ella o sr. Hitler se VQlta Offlcialmente
contra a Grã-Bretanha, coisa que não tinha sido feita até aqui, pois
as diatribes :1a imprensa controlada não são consideradas offlciaes
pelo nazismo. Mas essa política é tambem daquelle meslno typo pue-
ril: se você pretende ter mais Boldados com a sua conscrlpção mili-
tar, eu quero ter maia navios. *

Todos os observadores. são unanimes em declarar que o ponto
Immediatamente perigoso revelado pelo discurso é o da fronteira po-
loneza. Os norte-americanos entendem, com evidente razão, que o uni-
co meio de ser evitada a guerra será a Polônia entregar sem luta o
que a Allemanha lhe exigirá pela paz ou pela guerra. Porquê as pa-
lavras do Fuehrer, sobre este ponto, não deixam illusões: elle estã
olhanúo para Dantzig. Informa o sr. Coilor que a Polônia manterá as
negativas que vem fazendo até agora. Se assim fôr, sobre base dessas
duas circumstancias, parece-nos que a conscrípção britannica já vem
até atrasada e que o alarme do sr. Chamberlain è ultra-justificado.
Mas, voltando ao conjuneto do discurso, é preciso assignalar que nin-
guem sa deve deixar embalar pelas expressões pacificas que elle con-
tém, A Rumania, porta do Mar Negro, via ãe passagem da expansão
para leste, ponto de apoio do bloqueio da Rússia, só pôde se ma-
nifestar optimista, neste momento, por terror, para não aggravar o pe-
rigo. Porque, na medida em quo acontecer o' que tem de acontecer,
ninguém escapará.

• •

0SK. 
AlíOI^F HITLER dedica diversas passagens, das mais cara-

cteristicus, do seu discurso á imprensa democrática. Fará «He
a Imprensa dos paizes livres é uma das grandes responsáveis pela
atmosphera de mal-estar do mundo. Esta afflrmação nfto vale cvl-
dentemente mais do quo us outras da mesma oração. Quem a lôr
poderá suppõr naturalmente quo não ha jornaes mais pacifista** o
mais serenos do quo os jornaes dos paizes totalitários. Hasta acom-
pnnhar a campanha da Imprensa italiana contra a França e da
allema contra a Inglaterra para verlflcar-so cm que fundamentos so
baseou o orador do Relchstag. Mas, se quizermos encarar o assum-
pto mais a fundo bastará quo perguntemos: quem appareceu pri-
meiro no mundo, foi a Imprensa democrática ou os Estados totall-
tarios? E por que motivo, então, como está mencionado na mensa-
gem do presidente Roosevelt, a que se reportam as criticas do "Fue-
hrer", só dfopols que esses Estados Iniciaram a sua politica expan-
sionista, o mundo foi mergulhado nessa atmosphera de apprehenaões
de guerra?

• •
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surgia aos olhos do mundo, a principio como Lord do Sei-
lo Privado, que o um dos tantos cargos de denominação extra-
vagante do gabinete britannico, o sr. Anthony Éden trazia o

titulo de capitão. Depois, na proporção do augmento do seu presti-
gio, foi perdendo esse titulo. Agora volta ás fileiras, em um corpo
territorial, mas já com o posto de major, tendo recusado o de tenente-
coronel, por falta de treino militar, desdo a guerra. Embora seja
evidente que a carreira militar do joven "leader" conservador bri-
tannico seja muito menos vertiginosa do que a politica, o que tra-
duz a seriedade com que esses assumptos são encarados no 3eu paiz,
não ha duvida de que progrediu um pouco. Muito menos, em todo
caso, do que o ministro Goering. por exemplo, que era capitão avia.
dor quando acabou a guerra, e saltou logo a general e marechal,
quando chegou ao poder.

Foram recebidos, hontemKpe|6*mt-
nistro da Fazenda, os srs. Landulpl.o
Alve-. interventor íederai na BahU.
ÍKvrXa Guedes, presidente do Depar-
Knto Naclinal do Café: Manoel
F-neira Guimarães, presidente da As-
sociaçao Commercial; o ministro pie-
nmotenclarlo da Hollanda: o coronel
Máisonette e os directores das Cartel-
raa Cambial e de Credito Agrícola do
Banco do Brasil.

No Palácio do Cattete
No Palácio do Cattete, estiveram,

bentem. os srs. capitão Alencastro
Guimarães, ministro interino da .ia-
çSo, e Edmundo Miranda Jordão, pie-
sidente do Automóvel Club do Brasil,
nfirn do convidar o chefe do governo
para a inauguração solemne do vil
Congresso Nacional de Estradas d»
Rodagem, a realizar-se no próximo dia
3 de Meio, ás 21 horas, no salão üe
honra daquella instituição.

Cem contos para paga»
mento de juros de

apólices
Ao presidente do Tribunal de Conta»,

o ministro da Fazenda remetteu copia
do decreto-lei n.l.221, de 24 do cor-
rente mez, que abre o credito espe-
ciai de 100.271$700, para pagamento
de juros de apólices e solicitando pro-
videnclas no sentido de ser o referido
credito distribuído á Caixa de Amor-
tizaçã.o

NO MINISTÉRIO DO TRABALHO
O ministro do Trabalho deu, hontem,

audiência publica, tendo sido attendi-
das em seu gabinete todas as pessoas
que o procuraram.

Despacharam com o ministro os dl-
rectores do Departamento N. do Tra-

balho e do Instituto de A; c P. dos
Empregados cm Transportes o Cargas,
havendo este ultimo communicado que
o prefeito do Recife doara ao referido
Instituto um terreno para a constru-
cção da respectiva séde.

O HORÁRIO DE TRA-
BALHO DOS MA-

RITIMOS
SOLICITADO O PA.íECER DO M. DA

MARINHA
Tendo a Commissão Especial de Lo-

L-lslação Social, instituída para rêvor
os projeçtos de lei trabalhista que
tlcEram por ultimar na extineta Ca-
mara dos Deputados, approvado um
substitutivo ao projecto no. 553, de 1037,
que fixa em oito horas a duração
do trabalho normal effectivo das equl-
pagens das embarcações da Marinha
Mercante Nacional, o ministro do Tra-
balho solicitou ao seu collega da pis-
ta da Marinha parecer sobre o as-
sumpto.

Pagamento de subven-
ções a Escolas de

Aviação
O Departamento de Aeronáutica Cl»

vil officlou ao ministro da Fazenda,
solicitando o pagamento, á Escola
de Aviação Hugo Cantergianl. da Ira-
pui tancia de 10:161$200, relativa A
instrucção ministrada a 29 alumnos
em 69 horas e 44 minutos de vôo.

Igual pedido foi feito para a im-
portancia de 7:200S000 A Prefeitura
Municipal de Rio Claro, em São Pau-
lo. relativa A 72 horas de vôo de ins-'rucçfto ministrada a 7 alumnos.

Efsa subvenção é concedida ás esco-
Ias de pilotagem que preenchem as
formalidades exigidas pela lei que re-
gula o assumpto. «¦

Compareçam ao DASP
Estão chamados ao Serviço d»

Biometria Medica, do Instituto
Nacional de Estudos Pedagógicos
(l.o andar do edifício da Im-
prensa Nacional, á Praça Maré-
chal Ancora), com urgência, á«
II ou ás 14 horas, afim dí
so submetterem á prova de sa-
nidade o capacidade pliy3lca, Ji9-
cessaria ás transferencias de car-,
reira que solicitaram, os seguln-
tes funcclonarios: -^y^-

Olegarlo Metrellea Garcia," ^eS^"'
crlpturarlo da classe E, do Qua-
dro II, do Ministério da Viaç'"-> ..
e Obras Publicas; Paullnó de Al-
meida Costa, escrlpturario d»
classe E, do Quadro II, do Mlnls-
terio da Viação e Obras Publicas;
Eugênio dos Santos Pacopalba.
carteiro da classe P, do Quadro
III do Ministério da Vlaçáo e
Obras Publicas'; Antonio Bodrí-
gues de Preltas, servente da cias-
se C Quadro Unlco, do Ministério
da Agricultura; e Carnot Germa-
no Franco de Aqulno, pratlean-
to de conduetor da classe P, Qua-
dro II, do Ministério da Viação »
Obras Publicas.

%, ti

arantias solicitailas pelos ELUU
(Continuação da 2.* pag.)

tar previamente a Allemanha. B'
evidente que não desejamos isto.
Da mesma fôrma recusamos con-
ceder este direito é. Inglaterra.

Agora, se de tudo isto o sr.
Chamberlain tira a conclusão de
que o accordo de Munlch foi an-
nullado, então tomarei conheci-
mento do facto e agirei da ac-
côrdo.

A Inglaterra e a
Allemanha
Durante toda a minha activida-

de politica sempre ejtpuz e ex-pli-
quei a minha idéa irrevogável de
uma intima amizade t, collabora-
çâo entre a Allemanha e a Ingla-
terra•

No meu movimento encontrei
innumeras pessoas que tinham con
cepção idêntica ã minha.

Quiçá tenham apoiado a causa
da minha attitude nesta questão.

Esto desejo de amizade © to-
operação anglo-allemã está de ac-
cordo não só com os sentimentos
que resultam das origens raciaos
do nossos dois povos, como tarn.
bem com o meu conceito da impor-
tancia que tem a existência do
Império Britannico para a huma-
nida<2e inteira.

De valor ineslimavel
a existência do Im-
perio britannico
Jamais deixe! -qus subsistisse

qualquer duvida sobre minha cren-
ça <lo que a existência deste Im-
perio é um factor de valor ines-
tlmavel para toda a vida cultural
e econômica da humanidade.

Por algum meio a Grã.Breta-
nha adquiriu on seus território*;
coloniacs — o sei que os BGU8 me-
thodos foram os da fort;a c a meu-
do os da brutalidade — ní.o obs-
tante, sei bem que nenhum outro
Império chegou a sel-o de outra
maneira, o quo em ultima annly-
se, nfio «fio tanto 03 methodos
mas o «xlto o que so leva cm
conta, e na maioria dos casas,
dove.s» considerar o bem geral
qus taes methodos praticam.

Mão ha duvida dn que o povo
anglo-saxáo levou a caho uma
incommensurnvel obra colontofl-
dora on mundo.

Admiro» síncesainentc, ¦-.•..¦>•.
obra, .

O pensamento de destrnlr esae
trabalho me pareceu e me pare-
ce ainda, considerado sob um ele.
vado ponto de vista, nada mais
que uma effusão òé desenfreada
dostruetividado humana; não obs-
tante, «ste meu sincero respeito
por tal realização, não significa
que eu vá deixar de assegurar a
vida do meu próprio povo,

Allemanha e Yugo-
slavia
E' impossível lograr uma ami-~adc perduravel entre os povos

allemao e yugo-sJavo se. por ou-
tra parte, não se reconhece que
ha interesses allemães, como os
ha britannicos, e <iue. como a
manutenção do império britani'1.
co é o objectivo vital dos ingle-
íc*s, para os nllemães a liberdade
e preservação do Reich constitut
o principal fim da sua vida.

A verdadeira e legitima ami-
zade entre essas duas nações só
se concebe na base de considers-
ções mutuas.

O povo britannico governa um
vasto território. Construiu seu
império cm momentos em que o
povo allemao era internamente
débil.

Anteriormente a Allemanha ti-
nha sido um grande impcrio.
Chegou a dominar no oceidente.

Em virtude de lutas sangrei*,
tas, dissensôes religiosas e desin-
togração politica interna, o im-
perio declinou e sua potencial!-
dade adormeceu. Mas, quando o
velho império parecia chegar ao
fim, começaram a apparecer os
primeiros signrl s do seu resur-
gimento.

Desde Brandenburg e da Prus-
sia, surgiu uma nova Allcmunhu,

segundo Reich. e delle saiu
por fim o Reich do povo alie-
não.
Igualdade

Er.pe:-.") que o povo britannico
ornprchenda que não temos o me-

nor complexo de inferioridade rc-
btivnmente aos inglezes. Nosso
passado histórico {• demasiada-
mente grande para isso.

A Inglaterra deu a-, munrtn mu'.
toa prande» homens, a Aliem»*
nha nfio deu menos.

,*, lula intensa, que pela manu-
tençâo da vida que tovo ¦111a »>i<«-
tentar o no»«o povo no trunacur<n
dos eeculos, custou sacrifício» de

vidas qu© excedem em multo as
que tiveram que sustentar os ou-
tros povos para assegurar a aua
existência.

Se a Allemanha. palz que foi
sempre atacado, não pôde reter
suas posições, mas qu>"i se viu for-
cada a sacrificar muitas de suas
províncias, ne deveu tão somente
ao seu mal desenvolvimento poli-
tico e a impotência resultante
disso.

Essas condições desappareceram
agora.

Em conseqüência, nós os alie-
mães não nos sentimos, na menor
particularmente, inferiores A nação
britannica.

Nosso amor próprio é 13o gran-
de como o que os inglezes sentem
pela Inglaterra.

Na historia de noss0 povo, que
conta agora quasi dois mil annos,
houve, em occaslões, actos suffi-
cientes para encher-nos de sincero
orgulho.

O Reich não ê
vassallo
Agora se a Inglaterra não coin-

prehencte o nosso ponto de vista,
acreditando, possivelmente, que
pôde preceder com a Allemanha
como se fosse um Estado vassallo,
entfio os nossos sentimentos amiç-
tosos p.ara com a Inglaterra terko
sido em vão.

Nilo nos desesperaremos, nem
nos desalentaremos por i3so, se-
nao que dependeremos da con-
nclencla do nosso próprio poderio
e de nossos amigos.

Isto quer dizer que nssües fa-
otores encontrámos os meios de
garantir a nossa lndonend^nciu,
«em menoscabo de nossa digni-
dade.

Falta de confiança
na garantias
allemãs
Checou ao meu conhecimento

uma declnraçfio do Primeiro Mlnlt-
tro brltcnnl30, ecsiundo a qual nAo
podia confiar nas segurança» dadas
pela Allemanha.

Neítns circumstancias considero
que varia a sltuaçfo pois oue uma
Mtunvfio fixa só í conreblvel em
melo do uma atmo:phcra de cou-
flnnça mutun.
O accordo naval

Quando a Allcmunhu ae conver.

teu em Nacional Socialista, ahrln-
do o caminho para a resurrelçao
nacional, seguindo a minha firma
política de amizade com a Ingla-
terra, voluntariamente propuz uma
restrlcçfio voluntária do armamen-
to naval allemao.

Essa restrleç&o, entretanto, ee
baseava em uma unlca condição,
Isto é, na convlcçáo de que Jamais
seria possível uma guerra entra a
Allemanha e a Inglaterra.

Esse desejo e essa convlcç&o ?ub-
slstem ainda hoje.

"Não obstante, hoje me vejo
obtlgado a declarar que, a política
da Inglaterra, tanto official como
extra-offlclalmente, não deixa ne-
nhuma duvida cobre o facto de qu«
tal convicção não é compartilha-
da mais por Londres e que, pelo
contrario, prevalece ali a opinião
de que qualquer que seja a espe.
cte do conflicto em que algum dls
se veja Implicada a Allemanha, a
Grã-Bretanha sempre teria qua
manter uma attitude opposta á Al*

j lemanha. Deste modo. a guerra
I contra a Allemanha. se dá por cer-
1 ta nesse pai?;.
I

Devolução das
colônias
"Lamento multo profundamente

lal coisa, pois o unlco pedido que
fiz e que oroserjulrel fazendo 6. In
glaterra é"o da. devolução das nos-
srs colônias. Porém, sempre desc.
Jel o certo estou de que Isto nun-
ca será motivo pnra um conílicto
armado. Sempre sustentei que os
Inglezes para os quaes estas colo-
nlp.s não têm valor, comprehentle-
rão algum dia a situação da Al-
lemanha c a entregarão então a

posee desses territórios, cujos rendi-
mentos de nada valem p3ra a In-
glaterra, mao para. a Allemanha
tim Importância vital.

"Fora disso, nunca apresentei
uma pretensão que pudesse in
terferir, de algum modo, nos in-
teresseH britannicos ou mesmo
trnnsformar-sc cm um perigo pnrn
o Império o que significasse alzu-
ma espécie dc ilnmno parn o Rei-
no Unido,

Sempre me mantive dentro do
limite de tnes questões, rclaclo
nando-«s intimamente eo:vi o es-
paço vital dn Allemanha e destt
modo corn n prusperidude da na-
fãv alIcmS,

Denunciado o trata-
do naval
De vez que hoje, já que por ln-

termedio da imprensa ou já of-
ficialmente, sustenta a opinião
de que se deve oppôr á Allemanha
em todas as circumstancias e isso
é confirmado pela politica de cer-
co que é do nosso conhecimento,
pela qual fica completamente eii-
minada a base do tratado naval
de Londres,

"Em conseqüência, resolvi en-
viar, hoje, a Londres uma com-
municação ao governo britannico a
respeito desse particular. Isto não
é para nós um assumpto de ire-
portancia pratica e material, pois
todavia, espero que se possa evi-
tar a carreira armamentista com
a Inglaterra, mas é uma acção
de respeito próprio.

Disposto a novas
negociações
Entretanto, sc o governo tíri-

tannico deseja participar, uma vez
mais de negociações com ,a AUe-
manha sobre este problema, nin-
guem se sentiria mais complacido
que eu ante a perspectiva de poder
ainda chegar a um entendimento
claro e sincero.

Mais forte que
em 1914
Além disso conheço o meu povo

e sei que posso confiar nelle.
Porém quem quer que acredite

poder atacar a Allemanha se en-
contrará frente a uma medida de
poderio e resistência, perante a
qual a de 1914 íol insignificante.

Relativamente a Isto quero falar
dc um assumpto que foi escolhido
pelos próprios círculos que provo-
caram a mobilização da Tchecoslo-
vaqula. como ponto de partida pa-
ra a sua nova campanha contrí-, o
Reich.

Sabels quo o território do Me-parecem noa jornaea deraocratócoi

Annexação de
Memel
Indiquei, com relação no proble-

ma dos allemães do Memel que
esta questão, ire nâo fosse resolvi.
dn pela própria Llthunnln de modo
digno e generoso, toria que aer
apresentada algum dia pel:. própria
Allemanha.

rnel íol arrancado, arbltrarlamento,
ao Reich pelo tratado de Versa,
lhes, • que, finalmente, este ter-
rltorlo íol oecupado pela Llthua-
nia.

Durante o processo da relncor-
poraçSo da Boêmia e da Moravlu
ao Reich Allemao, me íol tambem
possível chegar a um aocordo com

governo lithuano, que permlt»
tlu o retorno deste território para
a Allemanha, sem derramamento de
sangue.

Estou convencido de que tal so-
ução será vantajosa para as rela-

ções entre a Allemanha e a LI-
tluianla, ao verificar-se que o
Reich, como o demonstrou o nos-
so comportamento, não tem outro
interesse que o de viver em paa
e harmonia com esse Estado, e
estabelecer e fomentar ae rela
ções econômicas com elle.

Os accordos commer-
ciaes allemães
Sobre este particular quero de!>

xar perfeitamente esclarecido um
ponto a saber;

O significado dos accordos eco-
r.omicos com a Allemanha se ba
selam não só no facto de qué a
Allemanha é um palz exportador,
que pode satisfazer quasl todas
as necessidades industrlaes, mas
tambem que é um grande conau-
mldor, a todo o momento, do nu.
merosos produetos que facilitam
que outras nações participem nu
seu commercio internacional.

Prefere lutar a dei-
xar-se esgotar
On chamados estadistas demo-

cratleos consideram como uma•Ias suas maiores realizações po-litlcas o haver excluído a esta
nação de 3eus mercados, median-
te, por exemplo, o "boycott", com
a finalidade, segundo presumo, de
esgotal-o peln inanição, porém,creio desnecessário assegurar-lhes
que abrigo a confiança de queesta nnçfio preferiria lutar quedeixar-se esgotar sob taes clr-
oumstanclag.

Isto, nilo obstante, nán inte-
rei-ta «omeutf. a nós, mau tambem
aquelle» que commerclam com-riosco, ,

Oi artigoa econômico» que ap

affirmando que a Allemanha fan
depender de si todoa os paizes que
mantêm estreita» relações eco-
nomicas com «Ha não «ão aenão
intrigaa judias-

Ptorque se a AUemamha hoje pro»
vè a um paiz agraria com machi»
narlaa e recebe em troca disse
producto» alimentício», o Raich,
como paiz consumidor, depende
tanto ou mai» do paiz agrarie,
como este depende de nós.

Independência do§
paizes balticos
A Allemanha colloca o» palzea

balticos entre os seu» mais impor-
tantes associados commerciaes.

Por esta razão, é de interesse
para nós que estes paizes gozem
de uma vida nacional independen.
te e ordenada.

"Congratulo-me por termo» pe«
dido resolver este ponto de dlsptt»
ta entre a Allemanha e a Lithua-
nia.

' Com isso eliminon.se e unlco
obstáculo que existia, mantendo-se
agora uma politica de amizade
com a Lithuania quo não somente
o seu valor se pode demonstrar no
campo político como tambem no
econômico.

"O mundo democrático, estou
certo, lamentou extraordinária-
mente o facto de não se produzirnenhum derramamento de sangue
e que cento e setenta e cinco mil

(Conclue na 5.* pagina)

Sujeitos ao sello propor*
cional os ajustes de
transportes realiza-
dos pela Leopoldina

Em officio dirigido ao presidente d*Co"»e'ho de Contribuintes, o chel»«Jo gabinete do ministro da Fazendacivmmunlcou que aquelle tltulnr pio-feriu o seguinte despacho no proeecsorui que é interessada The Leopoldln»
?.?'*•?'.Co" Ud" e relativo ío ie-cutie interposto pelo representante dafazenda, da declsio constante do ue-
H«d«°„.n.- ,..8"í83' Pub»lc»do no "Din-

".'"•en tanta da raienda para. annul-
mHm?„.°.JfCC0,r.,,fi0 '«eorMo. declarar

Ll, ,tLllV"S°',itK "*»*»do* pela Th»
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(Conclusão da 4.» pagina)
allamães voltaram á terra nativa
que ntiism, ante todas as coisas,
sem quo os outros poucos cente-
nas de milhares <juo offorecem a
sua vida para isso se conseguir. E
novamente, como no caso da Tche-
coslovaquia, recorreram ao argu-
mento da que a Allemanha dava
um passo militar, que mobilizava
a que essa mobilização era diri.
Rida centra a Polônia-

As relações com a
Polônia
"Ha pcuco que dlze_-.no concer-

nente á_ relações germano-polo-
necp.c. Aqui tambem o Tratado
de Paa de Versalhes inflinglu uma
profunda ferida á Allemanha. A
maneira pela qual foi delineado
o corredor que dã accesso ao mar
A Polônia; íol destinada, acima
de tudo, a evitar a creação de
um entendimento entre a Polo-
nia e a Allemanha. Este prcblc-
ma é talves o mais dolorcso de

. tdâcs para a Allemanha. Náo otw-
tante ella jamais deixou de su.-
tentar a opinião de quo a neces-
sidade de um accesso livre ao mat
para o Estado polonez, é algo su-
bre o que mão se pede passar pot
alto e que as nações a quem a
Providencia destinou — ou se o
quiserem, condemnou a viver juu-
tas. deveriam abster-se de crear
ainda maiores dlfficuldades entre
ai."O finado marecnal Pilsudski.
que era da mesma opinião, esta-
va preparada para tratar a quês-
Mo de melhorar o ambiente dfl.
relações entre a Allemanha e n
Polônia e para concertar final-
mente um accordo mediante o
qual a Allemanha e a Polônia ex-

prensassem sua Intenção de renun-claf & guerra como melo de solu-
clonar as questões pendeutes en-

tre ambas.

Respeitada a alliança
franco-poloneza

Este accordo continha uma
unlca excepção e esta favorecia
a Polônia. Estabelecia que os pa-

!'. ctos de assistência mutua do.
quaes Jâ participava a Polônia
nao deverlm ser ffectados pelo ac-
cordo. Era obvio, porém, que lstt)'s* 

poderia aer applicado a um
pacto de ajuda mutua, Jà con-
certado anteriormente, e nao a
quaesquer novos convênios , que
pudessem vir a ser. firmados nu
futuro.
__ _r __P^ -¦-•.:¦'> *"Dantzig e uma ci-
dade allemã!"
"Ninguém poderá negar o ía

cto de que o accordo germano
polonez teve como conseqüência

v.ma apreciável melhoria na ten
T/. efto europêa. Apesar disto fie»

"Sifr--- •'' atada pendente uma questão en-
«^XiTjfc» a.Allemanha.e a.Poloni>, qw

mais cedo ou mais tarde terá qut
V'set solucionada: A QUESTÃO DA

CXDAXXB ALIiEMA DE DANTZIOl
"Dantalg 6 uma cidade allemã

quo deseja pertencer á Allemiv
ate. Por outro lado essa cldad»
tem vínculos com a Polônia, quo

VVV«rimltte-se, lhe foram lmpostoe
- , pelos vencedores da paz de Ver-

'¦'-;¦."!"«aH_es.
"Desde então a Mga das N«*

çfl«_ — o grande íõco dos trans
fornos — ficou representada, *

ainda hoje o ê, por um alto cora.
tnlssarlo. O problema de Dantzig

í. em qualquer caso, deve surgir co-
mo matéria de dlscussfto com a
«xtlnoçao gradual dessa situação
calamitosa.
Liquidação pacifica

mistas insensatos, mas, sim, oom
d eliminação do todos os clemen-
tes perigosos''.
Proposta feita pelo

Reich
"Depois do problema de Dant

zig já tér sido discutido varias
vezes, ha alguns mezes, formulei
uma proposta concreta ao gover.
no polonez. Agora, senhores, dar-
vos-oi conhecimento dessa offer-
ta e vos mesmo podereis julgar
se ella representa ou não aí
maiores concessões que se possa
fazer no interesso de manter a
paz na Europa.

"Conforme já tenho dito, sem-
pre conservei em mento a neces.
sidade que tem a Polônia de pos-
suir uma saida para ó mar. Sou
um estadista democrático, nacio-
nnl-eacialisía c realista. Nào
obstante julgo necessário fazei
comprchender ao governo de Va»-
sovia que da mesma forma que
cllc deseja o accesso ao mai. a
Allemanha necessita contar com
o aecerso á ¦ s"a província d-_
Prússia Oriental. Trata.se, nãv*
ha duvida, dn problemas diff)-
ceis. Não 6 porém, a Allemanha
n responsável por elle, mas sim,
os malabaristas dc Versalhes qufc,
por malícia ou falta de visão, col-
locaram uma centena de barris do
pólvora na Europa, todos e'les
equipados com detonadores mui-
to difficeis de serem apagados.

"Este3 problemas não podem
ser solucionados de accordo com
idéas passadistas. Creio que, pelo
contrario, deveremos adoptar me-
thodos novos. O accesso da Po.
lonia ao mar por meio do corre-
dor e por outro lado, o caminho
da Allemanha através do mesmo
não representam problemas de
importância. O seu valor é pu-
ramente psychologico e economi-
co. Emprestar valor estratégico
a uma senda de trafego dessa
natureza, seria denotar absoluta
ignorância em assumptos milita-
res."Em conseqüência disto, delibe.
rei que fosse submettida a se-
guinte proposta ao governo da
Polônia:

1) — Dantzig regressa como
Estado Livre á estruetura do
Reich allemão,

2) — A' Allemanha é concedido
direito de transito pelo corredor
e a linha ferroviária ficará á sua
disposição com a mesma conces-
são legal de extra-terratorialida.
de para a Allemanha que o cor-
redor possue para a Polônia.

Concessões offereci-
das á Polônia
"Em' troca dessas concess.es a

Allemanha esta prompta para:
1) — Reconhecer todos os direi-

-tos econômicos da Polônia em
Dantzig.¦ - «{) - _- Assegurar á Polônia um
porto livre em Dantzig eom ac-
cesso completamente livre para o
mar.

3) _ Acceitar os actuaes Jlan-
tes entre a Allemanha e a Polônia
« conslderal-os como definitivos.

4) — Firmar um pacto de nilo
aggressao pelo- prazo de 25 annos,
tratado este, portanto, que prova-
velmente durará multo mais do
que a minha própria vida.

6) — Garantir a Independência
do Estado slovaco, Juntamente
com a Polônia « a Hungria, o
que, na pratica, significa a renun-
cia a qualquer hegemonia allemô
unilateral nesse território.

Recusa de Varsovia
O governo da Polônia recusou

j acceitar a minha proposta e llmi-
< £'_.à ___'___! _¦_, ..Anlnwnx ______ _¦_<__•!_. _?n i__f__"Considero que a liquidação par j tou-se a declarar que estava dl»

llnii

cinca deste problema, constituirá
-uma nova contribuição para sa«
near definitivamente a tensfto rei.
nante na Europa. A esta liquida
çto nfio chegaremos certamento
eom agitação por parte, dos alar-

Torne-se importante
Aprendendo a falar Inglez cor-
rectamente. Pôde conseguU-o
em tres mezes com ALVES" S
ENGLISH LES80NS. B. 7 de
Setembro 183-1.» apdar. Ie-

lephone: 42-6444

posto:
1) — A negociar um melo de se»

substituído o commlssariado da
Liga das Nações em Dantzig.

2) — A estudar a concessão d*
facilidades para o transito alie-
mão através do corredor.
No mesmo erro da

Tchecoslovaquía
Muito bem, a Polônia incorret»

no mesmo erro commett do ha um
anno pela Tchecoslovaquía o jui-
ga — influenciada por uma cam-

i panha internacional de embustes
— que deve convocar a3 suas tr»

I pas apesar de que a Allemanha

nfto tenha chamado ás arma. um
só homem e nao tenha nutrido a
menor intenção de desferir quo»
quer golpe contra ella.

Segundo a minha convicção pes-
soai, a Polônia nao era — se che-
gassemos a firmar o accordo put
mim proposto — a parto doadoro,
mas sim, a parte receptora do bfi-
iiotlclos, porque nao se deve dei-
xar logar a nenhuma duvida de
que Dantzig possa vir a ser ai-
gum dia parto integrante da Pc
lonia.
As garantias da Fran-

ça e da Inglaterra
"A Intenção attrlbuida á Alio-

manha de pretender atacar a Po-
lonia, não passa do uma inven-
çâo da imprensa internacional o
deu logar ao chamado offereci-
mento de garantias è a obriga-
çáo por parte da Polônia dc pres
tar um auxilio mutuo que, err.
certas clrcumstancias, a forçará
a emprehender uma acção milita--
contra a Allemanha emquanto
que a Inglaterra tambem ver-Se-a
obrigada a envolver-se no conflicto.
Esta obrigação está om flugraii
te desaccordo com o pacto quo
concertei, já ha algum tempo, con,
o marechal Pilsudski, porquanto
este pacto referia-se única e ex
clusivamente ás obrigações j A
existentes, Isto é, as obrigações,
que ligavam a Polotilu A Frfcjiça
nos termos que todos nós conhe-
c£mos,
Denustcia do pacto

de não-aggressão
"Portanto considero que o ac-

cordo que firmei com o marechal
Pilsudski foi unilateralmente vUr
lado pela Polônia e que, em con
seqüência, elle jâ nao mais existe
Neste sentido fiz chegar ás mãos
do governo de Varsovia uma com-
municação.
Disposto porém, a

novos accordos
Agora, todavia, cabe-me decla-

rar o seguinte:"Esta minha decisão nâo cons
tltue modificação da minha atü-
tude com relação aog problemas
anteriormente mencionados. Se o
governo da Polônia deseja chegar
a novos accordos contractuaes
que se destinem a reger as sua.
relações com a Allemanha, n3o
poderei deixar de receber com
agrado essa idéa, sempre, porém,
que taes accordos venham a ser
baseados sobre uma obrigação
que obrigue em proporções iguaes
ambas as partes."Nas ultimas semanas surgiu no-
va lntranqulllltíade na Europa e
a responsabilidade da mesma deve
ser attrlbuida exclusivamente á
propaganda realizada a serviço dos
alarmistas por numerosos órgãos
dos Estados democráticos, que pro*curam arremessar a Europa no
abysmo de uma nova catastro»
phe.
A questão hespanhola ¦

*'E' fácil conceber-se o odlo quenutrem estes perturbadores, le-
vando-se em conta que elles se
viram privados de um dos pontos
de maior perigo -para a crise eu-
ropéa, graças ao heroísmo de um
homem e da sua nação e tambom
— posso dlzel.o graças a Deus —
devido ao auxilio dos voluntários
Italianos e allemães."Nas semanas findas, a Allemã»
nha celebrou com o maior enthu-
slasmo a victorla da Hespanha na-
clonallsta.

Pois, nessa occaslão eu resolvi
responder á petição do general
Franco e dar-lhe a ajuda da Alie*
manha nacional - socialista para
contrabalançar o apoio internado-
nal dos lncendlartos bolchevlstaa."Estes mesmos agitadores Inter.
nacionaes declararam que a Alie-
manha pensava em estabelecer-se
na Hespanha e se propunha a
apoderar-se das colônias hespanho-
Ias — o supposto desembarque de
vinte mil soldados nos Marrocos foi
Inventado como uma Infame men-
tira.

mmm mwcmm
Instituto de A. e P. dos

Bancários
PROCESSOS DESPACHADOS

li
Pelo presidente, hontem, foram des-

p.clmdos os seguintes:
Auxilio Enfermidade — Carlos Willl-

baldo Matte — Deferido.
Auxilio Maternidade — José Buz.lnl

ia parte — Deferida; Agostinho Ardo-
víno Barbosa c Davld Ribeiro, 2* par-
te — Deferido.

Auaillu Funeral -— Banco Commercn-
• Industria de Minas Geraes (reque- !
rente) — Deferido. |

Ecst. Contr. Indev. — Gualter du
Miranda Pinto — Deferido.

Transferencia da Reserva Technica
— Ruy de Souza Marques e César Lo-
pis — Deferido.

SERVIÇOS MÉDICOS
Forcai concedidos, hontem. nesta

eipltal. 32 consultas, 10 exames du
laboratório e 10 radlographlas. No ln-
terlor foram concedidos 3 tratamentut,
especializados aos seguintes: essoulauo
Carlos Padlgos. de Faira. de SanfAnna,
estado da Bahia; Maria Nazareth, 11-
lha do associado Manoel Gomes t.e
Araújo, de Belém, Estado do Pari. u
Zulmira, esposa do associado - Antônio
Luis Tavaref, de Fortaleia, Estado t.v
CearA.

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS
Demonstrativo do movimento

7'otaes anteriores. S.flflO
empréstimos, na im-
pomncla dc . . . .

ConredleíOF, hontem, no
interior, 2 fmpretM-
mos, na :_«icu.-:i-
ola de

¦•i ¦> 
, .:¦<."'..

*¦-'¦;

Tolae* geraei, 9.670
empréstimos, na im-
portancia de ... .

PROCESSOS .H.I.OADOS PELA Jf.VT
ADMINISTRATIVA NA 8ESSAO DB j

24 Di> ABBiZ. DR 1CSV I
Carteira Predial — João de Agulti

Cardoso, Domingo» Thumlslocles dou
Bantos. Haroldo Mayrlnk, Manoel do»
«anto», Danton de «Juelroa • Jo»*
rmllto Martlni — Approradas a» ron-
horrendas para comtrueçlo «os pre-
dios; Oullhermlno Tavelra Gulm*r._»
— Autori**.» % «ptraçio, » Jullo U-

sar da Fonseca Vas — Autorizada a
Imratura da escriptura.

Benefícios — José Severiâno Borje»,
Antônio Nelson Mala e Argemiro tle
Gousa -íi Concedidas as aposentadorias
por Invalides.

Noticias Diversas
STNDICATO BRASILEIRO DE

BANCÁRIOS
Parada Trabalhista

O Syndicato dos Bancários, por nos-
rn intermedia, pede o compurecliiiento
ilts todos os collegas syiKlloalizados ai>
M .toras do dia l.o dc Maio, na Praça
(ans, afim de, incorporclob, toirarcm
parte nn parada trabalhista promovida
Adu Unl&o Geral dos Syndicatos de
ümpregados do Dlstrlcto'Federal.

LIGA BANCARIA DE SPORTS
Será realizada hoje a terseira rn .adá

do campeonato bancário de football,
com os seguintes Jogos:

DIvlsSo Rc.il Hobn — Germânico %
B. A. T.; Juiz, Luiz Pelluoio; City at
Borges; juiz, Hylas Leal.

Divisão Adolpho .cherman — Ban-
meris x Lar Brasileiro; juiz, Odilon
Lima.

O Jogo Bandustria :: Boavista fo.
transferido para o final do turno.
O BANCO H1'P. E AGR. DO ESTADO
UE MINAS GERAES CONTRA O 8YN-

DTCATO DOS BANCARIOB
On funcclonarios do B.-.nco supra c_-

(4o .cceontcntcs con r. attltude tio
Kt. Edgard Baíta Neve., rub-gorcnto

vi 053-3001000 ! -ecentemcnlo chegado d* Bello Hon-
_:rit?. proiilbihdo a cobrança rte rc-
i 'cor. do Syndicato no recinto dessa

, l ' .urlcctmcnto.'ilibemos 
que o EyndlíAto dos Ben-

••-- vae providenciar Junto no dyn-
-.'.o dos Bancos c ao _>parl»m tnto
ionul do Trabalho, itf) sentido «o
«uslada essa medida Injurt».

4 iOOOMC

O OANCO ALLEMÃO TRANR
ATLÂNTICO CONTIU A LEI

DB 9 .rnr.v

Km pr •)•;!..> da cauda e do dc»eaasu
rie feu* íuneelonarlo», o Banco «upr»
mencionado tem prorozendo Uiariü-
ment* o oxptdlente da **eçio at C»in-
mo; tal farto, «egundo no» foi reiaiadc*.
f*re o», «liíponltivo» da lei <jue rrgul»
_ horário ia irabaibí».

O apoio da Allemanha
e da Italia a Franco
"Para abreviar, nâo se omlttiu

nada que pudesse dar logar a sus-
peitas sobre o Idealismo do nosso
apoio o o da Italia. com o ílm de
encontrar material para tornar a
traficar com a guerra. Dentro de
poucas semanas o heroe vlctorloso
da Hespanha nacionalista celebra»
rá com retumbantes festejos a sua
entrada na capital do seu palz."O- povo hespanhol o acciamarâ
como o libertador que o livrou dos
temíveis horrores e dos bandos de
incendiarios, sobre quem calcula-
se, pesam na consciência mais de
setecentas e setenta e cinco mil
vidas humanas, victimas única-
mente dos seus crimes e. exe-
cuções. Neste desfile triumphu'.
os voluntários da nossa legião ai-
lema marcharão juntos com es
seus camaradas italianos nas fi-
leiras doe valentes soldados He.-
panhoes. -

"Esperamos que pouco tempo
depois possamos dar-lhes as bons-
vindas ao lar. Se as forças do
bolchevismo tivessem sido vi-uo-
riosa» na Hespanha, cilas podiam
sc ter propagado facilmente cor
toda a Europa. Dahi o ódio da-
quelles que estão decepcionados
pelo facto da Europa não ter sido
novamente presa das chr.rnmn.s.
O nervosismo actual

"Os factos que estes alarmistas
internacionaes têm forjado por
meio de affirmativas falsas pu-
blicadas por numerosoB join_e._,
«So em parte tão infantis tomo
maliciosos.

0 primeiro rosultado de lud-.
isto é a creação de um estado
do nervosismo hysteriuo que che-
ga até A considerar como viável
n descida doa habitantes do pia-
neta Marte h lerrn. O fim real
que com iuso perseguem é prepa-
rar n opinião publica pnra qu"
considere necessária a política d»
cerco Ingleza c em consequeticin
que a apoie para o peor que possa
surgir.
Tranquilla a Al-
lemanha
"Nfio obstante o povo allemão

p(.<J<* occupur-te dos seus u.-.suin-

ptoB com perfeita tranquIlUdacle.
As suas fronteiras estão guarda-
das pelo melhor exercito que ra-
gistra a historia da AUeihanna.
No ar está protegido pela mala
poderosa frota aérea e as nossa3
costas nâo são accesstvcts pnr*
nenhum poder inimigo. No Oeste
estâo sendo construídas obra... de-
fihitlvas as mais poderosos dè to-
do3 os tempos.. Porém o factor
decisivo na causa da naçáy aue
ma é a confiança de todoa o. ai-
lemães na direcçãò dos seus dos-
Unos.

Confiança na Italia
— Annexação da
Albânia
Porém não é menos a confiança

em nossos amigos. E à fronte
delles figura um Estado que se
acha estreitamente vinculado ao
nosso om todos os aspe-itoy comi»
conseqüência dos destinos com-
muns que nos une.

Esto anno a Italia fascista tor-
uon a dar a maior prova de com-
prohensâo dos interesses legítimos
da Allemanha. O governo allemão
aprecia e comprehende o direito
que confere á sua amiga Italia na
acção emprehendida na n/.bania e
se compraz disso.

Se não é somente um direito e
sim um dever de se assegurar de
um espaço vital, indubitavelmen-
te isso corresponde a Italia, por
motivos de natureza o de historia.
Além disso não póde existir a me-
nor duvida no resto do inundo
acerca da missão civilizadora do
fascismo, como tambem não p-ôde
existir acerca do que corresponde
ao nacional-socialismo.

Japão ' *¦>_*&
O governo allemão deseja sem-

pre estreitar cada vez mala as re»
lações entre a Allemanha, Italia
_ Japão. Consideramos quo a exis-
tencia e a manutenção da liber-
dado o independência desse3 gran-
des poderes ê o factor mais lrn-
portante para a preservação fu-
tura da civilização e da ordem no
mundo.

Resposta a Roosevelt
"Conforme mencionei a princi-

pio, a 15 de abril de 1939 o mun-
do íol lnformad,o do conteúdo de
um telegramma que eu mesmo
não vi senão mais tarde. Assim,
dlfflcilmente se poderia classifi-
car esse documento, ou enqua-.
dral-o em qualquer plano conhe-
cldo. Portanto, tratarei do ana-
lysar as respostas necessárias."Primeiramente, o sr. Koose-
velt tem a opinião de que eu
tambem devo comprehender que
existe centenas de milhões de sê-
res humanos, no mundo, que vi-
vem em constante temor de uma
nova guerra. Para elle, Isso é um
motivo de intranquillldado para
o povo dos Estados Unidos,- em
oujo nome fala, o tambem deve
ser para os povos de todas as uu-'
trás nações do hemlsphcrlo oc»
cldental. Em resposta a tal at»
flrmatlva, é preciso, em primeiro
logar, dizer que o temor da guerra
sempre existiu, desde os tempos
immemorlaes e com razão. Poi
exemplo, depois do Tratado de
Versalhes, a humanidade assistia
a 17 guerras, desde o anno de 1919
a 1938, somente.

"Além disso, durante o mesmo
período de tempo, registraram-se
26 Intervenções violentas e se ap-
pllcaram saneções, lnvocando-se o
derramento de sangue e o em-

prego da força. A Allemanha não
teve o menor papel em tudo Isso.

Intervenções milita-
res dos Estados
Unidos
"Desde 1916 que os Estados Uni-

do» por sua parte, têm levado a
cabo intervenções militares em
seis occaslões. Desde 1918, a
União Soviética tem partlclpadu
de dez guerras ou mais, além de
aojões militares, lnvocando-se t.
império da força e o derrama-
mento de sangue.

"A Allemanha não tinha, tao

pouco, nada que ver com isso e
nem foi a causadora de taes fa-
ctos. Portanto, seria um erro con-
siderar que o temor da guerra
possa retroceder as guerras pas-
sadas. A razão desse temor se
acha na agitação desbotada de
certa imprensa, na circulação de

pamphletos, sobre certos chefes
de Estado e no pânico provocado
artificialmente.

sociaes sem recorrer & violência
das Armas."
Ameaça das armas

"Quarto — o sr. Roosevelt con-
sidera que "o cut-so dos aconteci-
mentos" traz cada vez mais a
ameaça cias armas o que se esta
ameaça persistir, grand. parte do
mundo se verá condemna-la A rui-
ua; .

Resposta: — No que diz respeito
fl. Allemanha, não sei nada dessa
espécie de ameaça ãs outras na-
ções."
Soffrerâo todos

"Quinto — o sr. Rcosovelt. cré
que, em caso de unia nova guer-
ra, tanto soffrerâo a3 nações ven-
cedofas como vencidas, assim co-
mo as próprias nações neutras.

Resposta: — Como politico, ex-
puz eása convicção ha 20 atines,
quando, desgraçadamente, os ho-
mens do Estado responravels, na
America, não quizeram reconhecer
essa verdade."

Novamente d impren-
sa y— Retirada dos
embaixadores
"O ar. Roosevelt acredita scr

dever dos dirigentes das grandet
nações, afastar os seus povos do
desastre iminente;

RESPOSTA: Se isto é verdade,
então- trata-se de uma negligen-
cia lamentável para não utilisar
uma^palavra peor, já que os di-
rigentes do nações com todos os
seus poderes não são capazes de
controlar os jornaes dos seus res-
pectivos paizes, que estão empe.
nhados em provocar a agitação
capaz de desencadear uma guei-
ra. E'-me impossível comprehcn-
der por que estes dirigentes res-
ponsaveis, em logar de cultivar
as relações diplomáticas entre na
nações, antepõem.lhes todas as
difficuldades, fazendo retirar os
seus embaixadores sem que exis-
ta a menor motivo para isto.'

Ignora as nações que
perderam a inde-
pendência
Sétimo; o sr. Roosevelt ae-

clarou finalmente que tres na-
ções na Europa e uma na África
assistiram & perda da sua inde-
pendência.

RESPOSTA: — Não sei a que
tres nações da Europa se refere
o sr. Roosevelt. Se f>; trata das
províncias reincorporirtlas ao Rei.
ch allemão, devo chamar a at-
tenção do senhor Roosevelt so-
bre um erro histórico. Não foi
agora que estas nações sacrifica-
ram a j sua existência indepen-
dente na Europa, mas sim, em
1919 quando, contrariando pre
messas solemnes, foram secciona-
das das suas communhões para
ío.ina-em' Estadüb-;  """

lAlZthioptit. „, •,¦,;/¦;;.:
"Allega-se 'ainda' 

que uma' ria-
ção da África perdeu a sua iiber.
dade* Trata-se de um erro pois
não se pôde dizer que uma nação
africana viu-st> privada da Sua li-
berdade; pelo contrario antiga-
mente todos os habitantes desse
continente viram-se sujeitos á to.
berania de outras r.açõe3. Os mar-
roqu.inos, os berberos, os árabes,
os negros, etc- cahiram todas,
victimas do poderio estrangeiro.
Novos actos de

"" K.^jlLt^MIL^mmW&^XimfflMmmmWÇ^l 
__W! ''\
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Censura aos jornaes
"Estou convencido que, tão de

pressa os governos responsáveis
se imponham a si mesmos a «cs
jornaes de seus respectivos pa
zes a disciplina da verdade, com
o respeito á_ relações entti, o.
diversos paizes, e, em particular,-
em respeito dos acontecimentos
internos de outros paizes, o temor
da guerra desapparecera.

"Segundo — Em neu telegram
ma, o sr. Roosevelt expressa a
confiança do que uma guerra te-
ria graves conseqüências omquan-
to dure, assim como para as gera-
ções vindouras.

"R.sposta — Ninguém sabe dl»-
so melhor que o povo allemão.

"Forque o tratado de paz do
Vei_aih.es Impo. taes cargas ao
povo allemão que não poderiam
as mesmas ser pagas nem num
século todo. ainda quj esteja pro-
vado que a Allemanha nâo tevo
a culpa da guerra mais quo qual-
quer outra nação. Porém, não
creio quo todo confllcto possa ter
desastrosas conseqüências para
todo o mundo, e sempre qué não
se arraste esse mundo a esses
conflictos, por melo de uma rede
de nebulosos pactos e obrlsaçOíH.

O primeiro appello
de Roosevelt
"Terceiro — O piesidento Rooi*

velt declarou quo mo havia feito
um appello anteriormente, e'.f
prol do um accordo pacifico dor.
problemas econômicos, político,. *
sociaes, sem sc precisar, portan
to, se recorrer ;'._ armas.

Resposta: — Eu menino tenbo
exposto eese critério t, como o
demonstra a hlstjrla, resolvi ot
problemas econômicos, poiltlcoi •

aggressao
Oitavo: — O sr, Roosevelt fala

a seguir de informações <jue se-
gundo admitte, não crê que sejam
certas, mas quo se referiam a pro-
jectos de novos actos de aggres-
são contra outras nações indepen.
dentes* ..

PiOsposta: — Considero cada
uma dessas insinuações totalmen-
té infundadas e um aggravo á tran
qui-llidado geral e, em consequen-
cia disto, á paz do mundo.

"Se o senhor Roosevelt possue
realmente alguns exemplos con-
cretos a este respeito, pedir-lhe
ia que desse a conhecer os nomse
dos Estados quO so sentem amea.
çãdos de aggressao e ao mesmo
tempo solicitar-lhe-ia que tornasse
publico o nome do aggressor. Só-
mente assim ser-me-ia possivel
responder.lhe" •
Perigo de guerra

"Nono  0 sr. Roosevelt mani-
festa que o mundo se encaminha
dolorosamente para um ponto em
que a situação deve terminar numa
catastrophe, a menos que se en-
contre um meio racional que de-
tenha os acontecimentos.

_ Tambem declara que eu, por va-
rias vezes, assegurei que, nem eu
nem o povo allemão.. abrigamos
desejos de guerra,e se isto é ver-
dade, não ha necessidade de que
a guerra irrompa.

RESPOSTA — Desejo assigna-
lar, em primeiro logar, que jàmaid
dirigi uma guerra; em segundo
logar, quo no decurso dos ulti-
mos annos expressei varias vexes-
que detesto a guerra e os alarmís-
tas bellicos; em terceiro logar,
que não comprehendo que fim po-
deria eu estar visando com r.ma
guerra.
Defesa legitima

"Dccinio  O sr. Roosevelt é
<lc opinião <jut não poderia pai-
suadir-se os povos da terra dt
que poder governante algum tives-^
se o direito ou a necessidade dé
infligir a s conseqüências d_
guerra a qualquer delles, salvo
em caso nítido e evidente de laçi-
tim* defesa.

RESPOSTA — Juigo muito ra-
ssoavel que o sôi- humano seja uéSr
_h opinião, ma», parece-me quu
em todas ns guerras ambos os
lados consideram a sua cuus» ro-
mo inquestionável legitima dcTe-
sa. Espero que os Estados Unido.i.
«junndo tomem qualquer nüitu.e
contru outros paizes por motivou
capitalistns. o fnçatu somente cm
caso de inquestionável legitima
defesa.
Nem egoísmo nem

fraqueza
DÉCIMO PRIMEIRO — O «r.

Eooseveit acerescentou que nfto
falava com egoísmo e nem fra

do por um sentimento de aml-
zade para com a humanidade,

"RESPOSTA — se esse senti-
mento do amizade pela humanl-
dade tivesse surgido, na America
do Norte, em época devida, e se
tivesse tido algum valor pratico,
na occaslão, pelo menos não te-
ria consentido naquelle tratado
que se converteu numa fonte dl-
recta de perturbação para a hu-
manidado e para a historia, isto
é o Tratado *ç Versalhes.

Conferência inter-
nacional
DÉCIMO SEGUNDO — O ST.

Roosevelt declarou ainda que
achava viável a resolução de todos
os problemas numa conferência
das potências interessadas.

"RESPOSTA  Theoricamente
apenas se deve acreditar nessa
possibilidade, porque o sentido
commum deveria corrigir as recla-
mações por equidade e demons-
trar a necessidade imperativa de
uma transacçâo, por outro lado.
Sentlr-me-ia deveras feliz se se
pudesse solucionar todos os pro-
blemas no selo de uma conferen-
cia. Meu scepticismo, sem duvl-
da, razoável, se baseia em que,
foram os próprios Estados Unidos
que exterlorlzaram, na forma mais
clara, sua desconfiança na effe-
'ctlvidade da maior conferência do
mundo, a Sociedade das Nações,
onde áté hoje não se conseguiu
resolver um sô dos decisivos pro-
blemas Internacionaes.

Segurança previa
"Décimo terceiro — O sr. Roo*

sovelt disse tambem que nao seria
responder ao appello a negociações
pacificas, se alguém o fizesse ar-
gumentando que se receba segu-
rança prévia de quo o veredicto
lho seria favorável, não doporii»
as armas."

"Resposta: — Acreditará, po.
acaso, o sr. Roosevelt que, quan-
do está em jogo a sorte finai das
nações, os governos ou os dirigen-
tes dos povos deporiam as armas
ou se entregariam a uma confe-
rencia com_ a cândida esperança
de 

"quê" 
os'demais membros da con-

ferencia chegariam a uma con-
.clusão.JUEitay.Sr.' Roosevelt, exis-
te um só paiz que tem cumprido
essa receita: A AllemanhaI

A Allemanha que, confiando nas
solemnes promessas de Begurança
do presidente Wilson e na confir-
mação d03 alliados, depoz as ar-
mas o se apresentou desarmada à
conferência em questão. A verda-
de é que, tão depressa a nação
allemã depoz as armas, não sô-
mente não foi convidada & confe-
rencia como teve ainda que aca-
tar a violação das maiores pro-
messas de que se ha memória na
historia. E, num dia, em logar de
se resolver na mesa de conferen-
cia a maior questão registrada pela
historia, com o tratado quo se ie-
digiu, a confusão foi enorme."

Boa fé
"Décimo quarto — O presidente

dos Estados Unidos acredita que
uaa salas de conferências, tal co-
mo nos tribunaes, é necessário
que ambas as partes entrem com
boa fé e presumindo que haja
uma justiça equitativa a se distri-
buír ás referidas partes."RESPOSTA — Os representan-
tes da Allemanha Jamais entrarão
outra vez em uma conferência qut
seja para ella um tribunal. Quaes
serão as pessoas ali que os hão de
Julgar ? Numa conferência não ha
accusado e nem aceusador, serão
duas partes contrarias. Se seu pro-
prlo sentido commum não permlt-
te que as duas partes cheguem u
um accordo, menos possível é qu»
so rendam ambas ao veredicto de»
Interessado das potências estran-
geiras.

Declaração franca
sobre a politica
actual e futura
— Recusa
"Docimo quinto — O sr. Roose-

volfc crê que seria multo utll ã
causa da paz mundial se as nu.
çfies todas formulassem uma de
claração franca a respeito da p-->
Iltlca actual o futura de seus %¦>-
vernos.- "RESPOSTA — Eu, que Já fia
esse appello em numerosos cllscut
sos públicos, devo recusar, comtu-
do, dar uma tal explicação a quem
quer que r.eja excepto ao povo por
_uja existência eou o responsável.
Todavia, proclamo os objeotivos da
politica da Allemanha do uma for-
ma tão clara que todo o mundo
l/Os_a se inteirar delia. Mas essas
declarações náo têm significado
,iara o mundo exterior, pois é pos-
wlvel que a Imprensa estrangeira
falsifique cada uma dessas decla.
raçõea.
Declaração con-

juneta"Décimo soxto — O sr. Roose-
velt cré que, pelo facto da Ame-
rica do Norte, como uma das na-
ções não envolvidas nas contro-
versias Immedlatas surgidas na
Europa, ser uma nação tão dl-i-
tanto rie. t<" continente, eu deveria
formular tal declaração dlrocta
mente a elle.

"Resposta — O sr. Roosevelt
acredita seriamente que a causa
da
«erv
sidente amerlcaijo esperar que o
chefe rt* nação allemft faça uma

vldado os outros governos a faser
o mesmo? Por mim, acredito que
não correspondo fazer tal decla-
ração a um chefe de Estado es-
trangelro sem que todo o mundo
dô uma prova de que deseja acâ-
tar o pedido feito pelo presidente
Wilson, no sentido do bandonar
a diplomacia secreta.

Objectivos na Ameri-
cado Sul e Central
"O sr. Roosevelt acredita quo

está habilitado a fazer tal pedi
do á Allemanha o Italia, porque
o seu palz está distante da Eu-
ropa."Nós não teríamos o direito de
perguntar aos Estados Unidos
quaes são os seus objectivos na
America do Sul e Central. Alôn»
disso, eu Jamais faria tal pet-
gunta «o presidente da America
do Norte, porque, em realidade,
consideraria isso como uma falta
de tacto.

Nações ameaçadas
"O presidente estadunidense dé-

clarou que communicarla qualquer
Informação quo recebesse da Al
lemanha ãs demais nações que
actualmente tomem o rumo da
nossa politica."Como sabe, porém, o sr. Roo»
sevelt que existem nações que so
consideram ameaçadas e quaes
são ?

"Está o sr. Roosevelt em si-
tuação, apesar do enorme traba.
lho que sobro elle pesa, com os
assumptos de seu paiz, de reco-
nhecer, por si mesmo, as . impres-
sões espirituaes dos outros po-
vos e do seus governos T
Respostas ao questio-

nario de Hitler
"Décimo oitavo — Finamente,

o sr. Roosevelt pediu a garantia
de que as forças armadas não
atacariam principalmente as pos-
sessões territoriaes de certas na.
ções independentes."Resposta — Preoccupei-mo
primeiramente em icomprovar,
nos Estados em questão, o se-
guinte:  ...... ., *->

"Primeiro" ~- Sobre" se se sén-
tem ameaçados. T.,,»-"Segundo .— Se a mensagem
do presidente americano noa foi
dirigida a seu gosto ou consen-
timento,

"A resposta, em todos os casos,
foi negativa, b nalguns. de ma.
neira firme."Porém, se restasse alguma du-
vida sobre o valor dessas decla-
lações geraes o directas, qual-
quer outra declaração geria
egualmente inútil.
A Irlanda e a Pa-

lestina
Devo ainda chamar a attenção

do sr. Roosevelt sobre certos er-
ros históricos. Menciono a Ir.
landa porque elle deseja obter
uma declaração do quo a Allemã-
nha não atacará esse Estado."Recentemente 11 um discurso
do presidente De Valera, no qual
este nSo aceusa a Allemanha d*
opprlmir a Irlanda, porém é a
própria Inglaterra quo faz esse
paiz victima de constantes ag-'
gressões. Tambem, ao presiden-
to Roosevelt não deve ter C3ca.
pado quo a Palestina não é pre.
sentemente oecupada por íorçau
allemãs e sim iriglczas.
Dará as garantias so-

licitadas, em abso-
luta condição de
reciprocidade
"Não obstante estou disposto a

dar a cada um do3 Estados cita-
Uos as garantias de segurança da
natureza que deseja o sr. Roose-
velt, com a absoluta condição de
reciprocidade o que os paizes que
as desejem se dirijam á Allemã-
nha, solicitando taes seguranças,
conjunetamentu com as propostas
adequadas. Quanto á duração
tiesst-a í accordos, a Allemanha'
convencionaria com cada um des-
ses Estódtís" individualmente o de
accordo còm « próprio desejo des.
se mesnio Estatí*.
Ataque ou invasão de

território americano
"Declaro aqui solemnemente

quo todas as asserções que têm
circulado, seja de quo forma se
revistam, acerca das intenções da
Allemanha de atacar o território
americano ou de Invasão do me.-
mo, pertencem 6, categoria da.
mentiras ignoteis e grosseiras.
O desarmamento

"DÉCIMO NONO: — O Presl-
dento des Estados Unidcs declara

telt nos di ftnalttMiat. a promer
sa do que está, disposto a tomar
parte om discussões tendente»{¦ -.-»¦

achar a formula mal» pratica ,d«
abrir rotas ao oomnwrclo tntér-
nacional, para qua todas a»,^#f
ções do mundo fiquem «m conal-
ções de comprar e Tender,,; nfflil
pé.de,Igualdade, em todo»..08 »&•?..
cados do mundo, ;. ^;.(;;."" :-..-:

RESPOSTA -— Oretó; eWBlior
Roosevelt, quo ee trata menos-de
discutir theoricamente estes .pio-
blemas do que remover. ua pra-
tica as barreiras que entravam, o
comraerclo toternacional. As
maiores barreiras são, sem duvl»
da aquella* que cream os pft>»
príos Estados todlvldualmeiit«r*t

Os responsáveis p_*>. v
los destinos da
humanidade
í-Vigeaimo primeiro —» O n..

Roosevelt disse tambem, em con-
clusão, que os chefes de 'todos ^s
grandes governos são, nesta hora,
os responsáveis pelo destino 'da

humanidade. Disse, ainds, que- ei-
les não podem deixar de ou*ir
os rogos dos seus povos para que
os protejam do cahos, que inevi-
tavelmente suecede a uma guerra.

RESPOSTA — Comprehendo, sr.
Roosevelt, que a immensidade da
vossa nação e suas riquezas lhe
pormittam sentir-se responsável
pela -historia do mundo e pela
historia de todas as nações. Eu
me encontro collocado numa es-
phera menor e mais modesta.
Tendes 130 milhões de habitantes
em nov* milhões e quinhentos tnil
kilometros quadrados de territo-
rio. Possuis um paiz com enormes
riquezas mineraes e recursos^ süf-
ficientemente férteis para alimèn-
tar quinhentos milhões de seres
humanos.

"Eu, entretanto, assumi a _che-
fia de um Estado que se achava
á beira da ruina. Nesse Estado,
existem, approximadamente, 14(1
pessoas por kilometro quadrado,
e não quinze, como nos Estados
Unidos. O meu paiz possuía.sete"
m.tthõp.9..,.de desocçupádp_s,^lg!?JJ3 .
milhões que trabalhavam apenas __^_
meia jornada e milhões ide-^agíáíVB^T
riBS^igütôiàni defihhahdo^-náí-ttiais
negra das misérias. Desde, então,
sr. Roosevelt, só pude dedicar-me
a uma tarefa. Não pude sentir,
me responsável pelo destino do
mundo, pois o mundo tíhhá. ura
interesso minimo na situação de-
sastrosa do meu Wjpo.

Em conseqüência disto passei ps
últimos quinze annos dedicando-
me a uma única tarefa: Desper-
tar as forças latentes do meu povo
deante do abandono a qüe nos re-
legara o mundo. Colloquel-m*
acima do chãos então reinante na
Allemanha, restabelecendo a or-
dem e augmentando enòrmetnén-
te a producçâo e todos os rectir-
sos da nossa economia nacional.

'--.

%

Sem derramamento
de sangue
VI coroados de exlto os mou»

esforços no sentido de achar trà-
balho adequado para os sete ml-
Ihões de desoecupados. Tambem
tratei de destruir, folha por fo-
lha, esse Tratado que 

"em 'séti.

quatrocentos e quarenta, é OltO ?ir.-
tigos, contém a mais vil- oppres.
são que povo algum no mundo :J4-
maia poderia ter esperado que iht

• fosse imposta. Recuperei ¦pftfa-ev
Reich as províncias que nos fO-
ram roubadas em 1919. Reintegrei
no seu paiz natal milhões dé alie-
mães que haviam. sido violenta-
mente separados do nós e lança-
dos na miséria; restabeleci a uni-
dade histórica do espaço vital ger-
manico e, 3enhor Roosevelt,, tra-
tel de conseguir tudo isto, sem
derramamento de sangue e sem le-
var o meu povo — e consequen-
temente tambem os outros — ft
miséria da guerra. ,Tw

Eu, quo ha 21 annosníÉra:- um
operário desconhecido' e--*obseurof
o um soldado do meu povo conse-
gui tudo Isto, senhor • Roosevelt.
pelo meu próprio -esforço, < -o- sf*>.
nhor chegou á presidência d08>E*..
tados Unidos em 1933, Justamente.,
quando eu assumi o cargo de chan-
celler do Reich. Em outras pàla_
vras, logo de entrada; o senhor
assumiu a chefia de um dos maio-
res e mai._ ricos Estados do mun-
do. - ,"As condições qua prevalecem
no seu palz attingem uma,escala
tâo ampla, que lhe sobra tempo
sufficlente para desviar a sua at*
tenção para o estudo de problemas
unlversaes.

"Consequentemente, a mundo *,
tão «pequeno para o senhor, qu» \
o senhor julga que a sua Int».. \

a seguir que considera como ura I vfil5âo e a 8ua a?ç&a Podem «^ V.
/.r>_ fnr.nr,v<_ mole l«.,.«»*„„i.._. .. I efflCaZCS

mesmo.dos factores mais Importantes, a
dlscuf.ão da forma mais eíflcas
o rápida, mediante a qual os pc-
vos do mundo possam obter um
alllvlo das pesadas despesas qu.vôm 3upportando sob a rebrlca de
verbas para armamentos."RESPOSTA — O senhor Roos*-
v.lt talvez não saiba que no qu.
concarno a Allemanha, ella Já ti-
nliri uma vez resolvido este pro-
blcma. Entre a. annos de 191B e
1923 a Allemanha permaneceu to-
tnlmente desarmada segundo o
puderam confirmar as commlsaõc.'tliadno.

em qualquer parte do

pas seria, em tol caso, melhoi ,
.idn. porém, como pode o pre | 'Sarretras ao cortxmer-

cio internacional
queza, porém, apenas Impulsiona.I declaração sem que se tenha con | VI0E.IMO: ~- o senhor Roose.

"Ncbs cscntldo, pelo menos, as
suas preoccupoçOeB e suggestões
abarcam uma zona multo mais
ampla do que a minha, porqueo MEU mundo, senhor Roosevelt,
o mundo em quo a Providencia
me collocou e pelo qual sou Obrl.
gado a trabalhar, é desgraçada-
mente muito menor, embora mais
precioso do que qualquer outra
coisa no universo, porque elle eo
limita ao meu povo 1"Creio 

quo . esta a fôrma pela
qual posso prestar um servlga
mais efficarz aos objectivos quaInteressam a todos nos."A justiça, o bem-.«tar, o pro»gresso e paz de toda a humanl-dade. .
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^Credito especial para pagamento das dividas do
1 Syndicato Unitivo Ferroviário — Será desapro-

priado o edificio da Caixa de Pensões da Centrai
r-- As commemorações do "Dia Militar" — Pa-
gamentos na Associação de Auxílios Mútuos —

Requerimentos despachados

Uma grande concentração escoteira
na Quinta da Boa Vista

0 "AJÜRI", PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO CARIOCA DE ESCOTEIROS,
A REALIZAR-SE DE HOJE ATE' A PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA

Credito especial — Com a extlneção
do' Syndicato Unitivo Ferroviário da
Central do Brasil, em face do decreto

. n. 240, de 4 de fevereiro de 1938, foi,
conforme, publicamos opportunamente,
nomeada uma commissão especial, pelo
ministro do Trabalho, pava dar destino
ao respectivo patrimônio social. A re-
ferida commissão vem 'do concluir e
apresentar o seu trabalho ao ministro
da Viação, que solicitou ao director da
Central do Brasil, no sentido de ser
relacionadas todas as dividas daquelle
syndicato, afim de scr nberto pelo go»
verno, o necessário credito para a res-
pcctlva liquidação.

Desapropriação — A Caixa de Pen-
£6e_ e Aposentadorias tia Central do
Brasil, para augmentar as suas Ins»

, tallações,- Já bastante deficientes que
fez construir para a sua sedo hà cerca,
de des annos, n rua Visconde tia Gn-'
vea. realizou umá concorrência entro

m diversos construetores, tendo sido. ven-
cedòra a firma Cavalcanti,' Junquei»

, ra» ¦¦•» -Cia. Submettido, ¦ entretanto, o*
processo da rcfsrida concorrência Aapprovação do Conselho Nacional dnTrabalho, este órgão acaba de' mnn»dnr tornar sem cífeito a projectndareforma visto como, conforme Já estádecidido pela Directoria de Fiscaliza»cão do Obras e Desapropriaçfies daPrefeitura, o predio daquella Caixa dePensões deverá ser, dentro cm brevntotalmente desapropriado para dar lo»
íar á amplliição do Ministério das Ee»
Wções Exteriores.

«Bi» Militar" — O director da Cen»
«•oi tio Brasil, sr. Waldemar L'iz, emJreulár expedida hontem, convidoutodo o pessoal das diversas repartiçõesdaquella ferrovia a comparecer á cere»monia do "Dia Militar", em commr»»morcoao ao centenário de FlorianoPeixoto, a ser realizada Junto 4 esta-tua dò consolidador do regi'nen re-publicano,- amanhã, ás 9 horas.

. Pagamento tle Pensões — A director.a da Associação Geral do AuxíliosMútuos da Estrada de Ferro Centraldo Brasil, organizou a seguinte tabel!»
para pagamento de pensões reíermteaao mez de maio. que serão effecti*fa<lo!>das 12 ás JG horas: Dia.-,: 2 — Letra Ade 1 a 150. — 3 — Letra A de 151em deante. — 4 — Letra B e C. -
5 — Letras D e E. — 8 — tetras •?
j e menores. — 9 — Letras Hei.-

10 — Letras J, K e L. — 11 — Maria»
do 1 a 150. —- 12 — Marlas de 151 em
deante. —15 — Letras M, N e O. —•
10 — Letras P, Q e B. — 17 — Letras
8, T, U. V, W, X, Y e Z. — 18 —
Procuradores de A a H; e 19 — Pro
curadores dc I a Z.

Requerimentos despachados — Pelo
Directoria da Central do Brasil, foram
despachados hontem os seguintes re
querlmentos:

Comp. Siderúrgica Belgo Mineira b
A. — Deferido de accordo com as ln
formações.

Gokkes do Brasil Ltd. Imp. e to».
Dirija-se, querendo, á Commlssfto

Central de Compras, onde sfio feita»
as acquisições de carvão para esta
Estrada.

José Menezes e «T. Dias Magalhães
Deferido de accordo com as con-

dições cnnexus ao processo ;c mediam*
o pagamento prévio da importância de
Its. 10:0525500.

. Mario Ferreira Ramos — NSo ha o»
que deferir. • * :• *. •'*•• j

Fernando Carlos , da Fonseca Costa
Mantenho o despacho recorrido.

A partir de hoje, 29, até a
próxima segunda-feira, deverá
realizar-se, na Quinta da Boa Vis-
ta, uma grande concentração esco-
teira, promovida pela Federação
Carioca de Escoteiros, que organi-
zou o seguinte programma ;

Dia 29, sabbado (chefe geral,
professor Gabriel Skiner.

Á's 18 horas — Abertura offi-
ciai do Aj'uri. Reunião geral. Pa-
lavras de abertura, chefe geral.
Hymno Escoteiro. Apresentação
dos chefes de sub-campos. Ordens
pai-ticulares. Saudações, gritos de
guerra. A's 18.80, liberdade de
manobra. A's 20 horas, fogos de
Conselho nos sub-eampos. A's 22,
silencio.

zelar para que aquelles rondedo-
res não fiquem nas proximida-
das.

Empresa Distribuidora de Annuncio»
— A" vista da informação revogo a
concessão.

Pimenta & Fablão — Compareça au
Serviço Central do Communicações.

Thereza Lino de Miranda Borges -
Idem, idem. idem.

Américo Pereira Guimarães -— Idem,
idem. ldem.

Maria Amélia de Oliveira Santos -»
Idrm. idem, ldem.

Luiza da Conceição — Idem. lrten»,
idem.

Francisca Ignez Floriano — Compa-
reca á estação dc Bello Horizonte.

Francisco Antonio da Silva —- Certí»
Iltme-se.

Christovão Sampaio Loureiro — Cer-
tlflq-.ie-sè.

Joaquim Gulifiarães — Certifíquc-Ke
Manoel Alves Ferreira Netto — Cer-

tlflque-se.
João liuciò Marins — Certifiquc-sii.
Eugênio Severo Leal — Certifique-se.
Benedicta Barbosa da Silva — Cer-

tlflque-se.
Joaquim Ribeiro da Costa — Certl-

fique-se.
Deodoro Monteiro Gomes — Ccrt,-

fique-se.

romoções e nomeações
na Central

i
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Por decretos de 22 do corrente fo-rsm nomeados, interinamente:
l.iitcn.iciros da classe "K": — Gui-lnerme de Souza Campos Netto, JorgeWashington tle Souza Lobo, AdolDboae Freitas Madeira, Solon de Castroe Luiz Rodrigues de Carvalho.

Machinistas da classe "G"
Os oxtranúmèrarios: Benedicto Mon-teiro dos Santos. André FredericoCarrupt, Oswaldo Pinto da Gama,Arnô de Aguiar c Octacilio Bonifáciorie Queiroz.*¦"_ Agentes da classe "E"
Or, cxlranumerarloa: José Pedro deCarvalho, João Fernandes Duarte, Fe-liciRSimo da Costa Netto, Reynaldo" -,, i: pil;.110' Leoncio de Campos Junior, Ly-

,.' «•,-. m, tlJO-PerelraSampaio. Geraldo dos San-Vgr A<<^tosvLoque-.v»José Cândido d'a»àllva, YorkLannos dc Oliveira. Arnaldo Paes de'-^'Figueiredo Junior, Lamartine de Sou-'»'**«»i^v*.-2:,»lt!'a*r,,;Antonio José _Uçi*so <je* *¦- ..ti -Sa; Coràcy Pinto Duarte, jòsè Pinhei-ro da Silva. Paulo Pereira Palhas, JoséPompeu Pereira Freixo, Orozimbo deMoraes Penna, José Thaumaturgo Cor-rêa. Alfredo Egypto da Silva, Onofre
ryr- da Silva Esperança, Arykoerner Car-relro Ribeiro, Sylvio Leite Soares, An-tonio Cardoso doe Santos, José Maria

da Silva Junior, Lauro da Silva Ara-nha. João Araues Carneiro Filho, JoséPinto de Aoreu, Citl Lopes da Silva,
Chrlstoiolino de Lima Isaias, Heitor
José da Silva e Sylvio Pinto.

Conduetor de Trem da classe "E"
Os extranumèrarlos: Armando Cam-

pos. José Cyrillo de Senna e Costa Ju-
nior. José Ignacio, Osv/aldo Teixeira
Meirelles, José Sabbatlne Filho. Syn-va! Felix da Silva, Manoel Henrique
Figueira. Horacio Ferreira Machado,
Manoel Pereira da Silveira, Alloio Pc-
dro Garcia. Abilio de Castro Novaes,
Octacilio Rufino dos Santos, Antonio
Felismino Barbosa, Albino José dcMoura, Josino Machado Qnintanilha,Carlos Corrêa da SUva. Máuricio Cos-ta, Alberto Pereira, Manoel Jarbas
Peroira da Silva, clarlndo Tavares Sl-nes, Manoel dos Santos, Irineu Calvet
Corrêa, José Antonio Vieira Junior,
Jayme tle Moura Bastos, Aristóteles
Henrique de Miranda, Aggcu da Ro-cha Silva Coelho. José Simplicio de
Oliveira, José Teixeira, Agenor Bor-
bpsa tia Silvo, Francisco Falcão, Re-
nato Lourenço Vieira da Silva, Paulino
de Oliveira e Silva, Antonio DamasioPessoa, Silvino Nunes de Azevedo, Hu-

iv-.::.. go Domingues Vieira. Adão Villaça No->.:... guelra, Juliáo Baptista Jorge, Hugo
¦. *"''.'* Pompéa da Cruz, Edmar Mourcm da

Silva, Waldemar Quaresma, Álvaro Pa-
dlnha, José Francisco da Cruz Junior,Pedro José Marques, Jupyr de Moura
e Silva, Luiz Gonzaga Pereira Junior,
José Manoel Novaes Filho, Luiz Murat
Filho e Miguel Ribeiro.

PROMOÇÕES
Por decretos de 22 do corrente fo-

ram promovidos, POR ANTIGÜIDADE.
CABINEIROS da classe "I":

Arlindo Pires Franco o Mario da'
Silva Cruz.

Da classe "H": — Aprigio da Bllva
Braga e Flausino Bernardo de Oliveira.'

Da classe "G": — Álvaro Francisco
Xavier e João Ferreira.

»•'....,., Da classe "F": — Fernando José de
...r. 

"Men -res.
Por merecimento — Cabineiro da

ts fi «las-si» "J": — Antenor* Jacyntho de
Almeida.

,;,",...' Da classe "I": — Corel Ângelo de
oliveira-.*«•-¦ Da classe "H": — José Leal de Car-

fil 'valho.
í.-v ..D» classe "G": — Joaquim Cordeiro

Mendes.
Da classe "V": — Antonio de Olivel-

ra Soares e Sebastião Augusto Ferreira.

Ensalador da classe "I": — João
Germano.

Por antigüidade — Machinistas da
classe "I": — Eugênio Barana c Ma-
noel de Aguiar.

Da classa "H": — José Oscar d<>
."Salles, Sylvio Martins e Francsico
Sanches.

Por merecimento — Machinistas da
classe "J": — Antenor Augusto da
Silva Braga.

Da classo "I": — Manoel Alves PI-
nheiro, Indalecio Pimenta Brasiel e
Joaquim Ferreira Leite.

Da classe "H": — Quihtlliano Men-
des, José do Nascimento Braga e José
Mattos do Amaral.

Conduetor de Trem da classe "G": —.
Affonso Guimairães, . Reis, Bernardino
de "--Mello.*'*».Junior, Amaury -Nascentes
Cfocniu, DlóníSr RaniSs", José Homero
de Castro, Frederico do Egypto Rosa-o- Antônio de- Oliveira»!--»- i ,•*iDai- ciaí-üí ¦¦__•¦>' ii-osVjatdO'Fernan-
des Leitão, Gagliario Bigio, Sylvio Hen-
riques, Norivaldo Álvaro Pinheiro Lobo,
Belmiro Marques e Carlos Fortunato
da Silva.

Da classe "1": — Carlos Joaquim de
Castilho, Octavio de Oliveira Quiutanaí
Altamlro Stampa; Álvaro Ferreira Sal-
gueiro e Vicente de Paula Lopes Gama.

Da classe "J": — Octavio Viriato
Martins, Dlocleciano Quintanilha, Er-
nani Moutlnho Maia, Joaquim da Silva
Barreto, Luiz Edmundo da Costa, Al-
varo Marques de Abreu e Lourival
Fllntz Coelho.

Por antigüidade — Conduetor de
Trem da classe "G": — Leoncio Frei-
tan, DJalma Gonçalves VIgler. Hernani
Ventura da Cunha, Felippe Eiras, João
Escolastico Fagundes e Joaquim Perei-
ra Pinto.

Da classe "H": — Santiago Villalba,
José tios Santos Leite Junior, Rodol-
pho Duarte Filho, Glycerio Rangel,
Edolyres de Albuquerque e Silva e Ro-
mualdo Costa.

Por merecimento — Agentes da cias"
se *'G": — Álvaro Martins, Adoloho
Pinto, Waldemar Luiz dos Santos, Ray-
mundo Nonato tle Oliveira Junior, Luiz
da Veiga Pinto e Augusto Amaral
Rocha.

Da classe "H": — Bartholomeu .Tose
da Silva Filho, Alberto Carlos Pinto
Coelho, Leoncio Ribeiro de Souza, Joa-
quim Backer Chaves e Adalberto Silva.

Da classe "I": — José Fernandes
Dias Junior, José Valentim Cardoso,
Ernesto do Azevedo Leal e Joaquim
Victorino de Souza.

Da classe "J": — Celso Leite de OH-
veira e DJalma José de Lara.

Da classe "Ii": — João Victor.
Por antigüidade —- Agentes da cias-

se "G": — Jorge Marques Caldas, José
Daclo Cavalcanti, Thepohllo Augusto
Germano, Waldemar da Cunha Passos,
Luciano Pinto Lopes, Levindo Lana
da Silva, Hormindo Pinto Barbosa.
José Vieira Sampaio, Raul de Oliveira
Roxo, Waldemar de Cerqueira Corrêa
e Moacyr Pereira dc Faria.

Da classe "H": — Ernanl da Costa
Campos.

Da classe "I": — Nestor Rocha da
SUva, Mario Vieira Machado e Joaquim
Silva.

Da classe ",T": — Luiz Indig.
Por antigüidade — Conduetor dc

Trem da classe "I": — Paschoal Ni-
coláo Panella, Antonio de Oliveira
Azevedo, José Antonio. Vieira, Jovlano
dn Souza Vai, Annibal Meyer do Frei-
tas, Fernando de Carvalho Miranda e
Wilbsrfone Reis. .,':¦

LIVRARIA ALVES
demices.

Livros colle-
glaes e aca-
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BEBAM CAFÉ GLOBO
O MELHOR E O MAIS SABOROSO

BOM ATE' A* ULTIMA GOTA !!
GUARDEM AS CAPAS QUE TÊM VALOR

Dia 30 — Domingo (chefe ge-
ral: 1° tenento Hugo' Bcthlein;
auxiliar, aspirante Justino Vieira"

A's o horas — Despertar è âs-
seio. 6.30, gymnastica. .Tômpo Mi
vre, praticas religiosas*. Arruma-
ção dos acampamentos. Refeição
matinal. 7.45, reunião geral. 8
horas, hasteamento do Pavilhão
pátrio. Filiação do Conselho . Me-
tropolitano de Escoteiros Catho-
licos. Ligeira palestra pelo chefe
geral. . 9 horas, inspecçiio do
campo, sendo premiada a barra-
ca que esteja cm melhor ordem.
Recebimento de inscripções para
o concurso entro patrulhas (4 ele-
mentosl. Tempo livre para pe»
quenos passeios, treinos, traba»
lhos de acampamento, etc. 10.30.
Conselho de chefes. 12 horas, al-
moço ajantarado. Descanso obri»
gàtòrlo. 15 horas, competição en»
tre patrulhas technieas e Jogos.
1*7.15, reunião geral. 17.30, des-
cida solemne do Pavilhão pátrio.
IR horas, Jantar. 20 horas, fogo
do Conselho, chefe geral, profes-
sor Gabriel Skiner. 22 horas, mu-
te e pão. 22.30 horas, silencio.

Dia Io, segunda-feira (chefe ge-
vai: capitão dr, Bonifácio Bor
bn. assistente).

6 horns — Despertar tí asseio.
C.S0, gymnastica. Refeição mat!»
nal. Tempo livre. 7.45, reunião
treral. 8 horas, hasteamento so
lenine do Pavilhão pátrio. Fala
sobre a data e sobre o dia 3 dp
r.iaio, e referencia ao dia 21, quc
deixou de ser homenageado. 8.3Ü,
renovação rta promessa escoteira.
Desfile em saudação ás bandeiras.
9.30, visita de cordialidade ao
sub-campo dos escoteiros catholi-
cos, pelas tropas dos outros dot»
sub-campos. 11, Conselho de che-
fes. 12 horas, almoço ajantai-ado.
Descanso obrigatório. 14 horas,
grande Carbéto. 

' 
Palestra do che*

fe Borba e outros chefes. Termi-
riará este Carbêto com a Cadeia
da Fraternidade. 16.30, descida
solemne do Pavilhão pátrio. Des
installação tios acampamentos.
Regresso ás sedes.'

INSTRUCÇOES GERAES
ACAMPAMENTOS 

"— 
Cada tro».

na Escoteira deve installar, ns-
local que lhe for determinado, no
sub-campo a que pertence, seu
acampamento próprio, devidamen*
te cercado por cordas, ou -da fôr
ma mais escoteira possivel, de
maneira a constituir uma boa de
monstração de sua pratica e um»
efficiente propaganda do Movi»
mento Escoteiro. Por entendimen
to entre seus chefes, duas Tro
pas Escoteiras podem se reunir
num só acampamento.

ASSISTENTES — Cada sub-cam-
po fornecei* um pioneiro, ou es»
coteiro maiores, se possivel con»
uma bicycleta, para ficarem ft
disposição da chefia geral do cam .
po, por dia.

BANDEIRAS — Solicita-se qui
as Tropas Escoteiras compareçam
rom todas as suas bandeiras na
eionaes e associativas e que todos
os monitores formem com bastào,
com as suas bandeirolas-totem,

DISCIPLINA — Cada sub-cam-
po terá seu serviço de sentilella».
Não ê permittida a sahida dt»
acampamento a escoteiros, lobi
nhos ou pioneiros, a não ser com
licença do chefe geral do sul»
campo ou a serviço de sua Tropa
Escoteira. Espera-se dc todos a
melhor boa vontade para que i»
disciplina no campo seja 100 %.

Fica terminantemente prohibido
aos escoteiros passearem em bar
cos, comprarem gulozeimas nos
vendedores ambulantes ou andai
desuniformizados após os traba-
lhos no campo. Os chefes devem

EISTOeiETAS
Por motivo império-

so, deixamos de publi-
car hoje a nossa inte-
ressante secção de
Historietas, o que vol-
taremos a fazer já em
nossa edição de ama»
nhã.

RONDA DO CAMPO — Será
feita entre poineiros, sub-ohefes
e chefes, pnra a ronda do campo.

FOGOS DE CONSELHO E CAR-
BETO. — Com a devida anteceden-
cia, cada Tropa Escoteira enviará,
por escripto, os números erepre-
scntaçóes que poderá apresentar,
sendo de insistir para que todas
tomem 

' 
parte nestas actividades,

numa boa prova de sua boa von-
tade e espirito escoteiro, devendo
estas representações ter o cunho
patriótico,' aitruisticoJ, moral, para
a elevação do espirito dos meni-
nos, bem como de accordo com as
directrizes do Escotismo. As re-
laçõès deverão ser entregues' nos
Conselhos de Chefes; \ .*'-'.7- ."
;V-FÒRNEGIMENTÓâ ^ÍÒ's'-'Escó
teiròs da ¦Light' fò.ri\ç(»<èrão';,1á',Bàn-,
deira Nacionar e aa dri-jãff. pn.ra o'
acampamento." Òs Escoteiros da
Light, de N. S. .dá Gloria e do
Sacramento, fornecerão; as Ban-
deiras nacionaes, em seda.'

LOBINHOS — Os Lobinhos po-
derão tomar parte neste- Ajurí-
Escoteiro, sendo solicitado que tc-
nham á autonomia qde^caracte-
riza este, ramo do Escotismo e que
venham acompanhados * dé' seu
ohefe próprio (Akalá).. 

'.&*¦

MASTROS — Haverá' um mas-
tro geral do acampamento e cada
sub-campo terá tambem o seu
mastro próprio. As ceremonias se-
rão feitas todas junto ao rnastro
geral, devendo ficar uma patrulha
em cada sub-campo, encarregada
de hastear os Pavilhões nacionaes,
na mesma hora ao signal de com-
mando de trompa de chegada gu*»
ral. Os mastros serão todos na-
turaes, escolhendo-se arvore qui.
se destaque no conjuneto do sub*
campo. •

REUNIÕES E ORDEM — Sendo
este programma e instrucçoes ge»
raes enviados a todos os chefes
e dirigentes escoteiros, todas as
Tropas Escoteiras, no horário es-
tabelecido, devem estar promptas
a comparecer immediatamento.
evitando o tempo perdido em
reiterar o signal de reunião e em I
esperar pelo comparecimento dos
atrasados.

SUB-CÁMPOS — O acampa-
mento será dividido em tres (3)
sub-campos, respectivamente, sob
a direcçâo dos chefes Gabriel
Skiner, Theodorico Castello e Al-
demar Tertuliano dos Santos, as-
sim compostos •

1» sub-campo —.Chefe-Skiner.
Tropas : Light, Natalino Ricardo,
Sacramento, José Anchieta, Azam-
buja Neves e Baden-Powell. Effe-
ctivo total, 116 escoteiros.

2o sub-campo — Chefe Castello.
Tropas : N1,.S,. .da..Gíó-rià, Vianna
Carvalho, Nilo Peçanha,~Aymoré,
Duque de 

'Caxias, "Pãrácis, 
Rio

Branco, Rita de Cássia. Effectivo
total; 78 escoteiros,

3o sub-campo — Chefe Tertúlia-
no. Tropas: S. Tarcizio, Piedu-
de, SanfAnna, Santa Thereza, São
Luiz, São Pedro. Effectivo total:
150 escoteiros.

UNIFORME — Sendo este Aju*
ri-Escoteiro para propaganda do
Movimento Escoteiro, todos os
seus participantes, principalmente
da parte da tarde, quando affluem
visitas, devem estar correctamen-
te uniformizados, para bpa im»
pressão ao publino e prova do boa

disciplina. Nenhum chefe ou di-
rigente escoteiro, podírá tomar
parte na direcçâo . de qualqueructividade escoteira, sem estar
correctamente uniformizado

A LEI DO CAMPO — A Lei do
Campo é a "Lei Escoteira" Sem-
pre alerta! — Capital Federal
20^—939. __. (a-0 HugQ B.o
thlem, 1» tenente, presidente da
F. C. B..

As contribuições dos cor-
reteres de fundos piilbli-
cos ao"

y;i.. meraanos
• .No requerimento em que o sr
Ai*y"de Almeida ','e 

Silva pedia arestituição de 
' 
contribukjões reco-

lhldas ao Instituto dos Commer-
c!arios,,por sl e. seus emprega-
dos durante o uerictlo de Julho a
dezembro dt» 1987, o ministro do
Trabalho wroferlu o seguinte de3-
pacho: "Como 

parecer ao Con-
oultor Jurídico, no tocante & In-
terpretaçâo da rjortarla em apre-
ço, qvt. visava tornar ainda mala
explicita uma disposição gev.erlca
da lei".

O parecer a oue allude <> des-
-pacho ministerial está assim rt-
disçido:

"Os corretores- são. sem duvida,
agentes auxiliares do commercio:
portanto, a portaria mlnls*arlal
não estendeu, realmente, aos em-
pregados de escriptorio de corre-
tores as vantagens do decreto
24.273, mas, apenaa ao tornou •*•*•*•--
plicltas. Nestas condições não» cabo
a restituição pedida: o requerente
-de fls. devia as ditas contribui-
ições desde a data em nue entrou
em vigor o decreto 24 273 e nilo
da data da portoria ministerial".

Vão ser, portanto, cobradas pelo
Nnstltuto .dos Commerciarlos ns
contribuições de lanelro de 1935
a dezembro do 1937.

CASA DO SARGENTO
De conformidade com as letras "a"

e "b" do art. 46 dos estatutos em vi-
gor, realizar-se-á hoje, ás 16 horas,
uma assembléa geral extraordinária,
afim de preencher os cargos vagos
existentes nos conselhos: Superior, Ad-
ministra tivo e Fiscal.

CURSO PRÉ MEDICO
PREPARAÇÃO PARA O
CONCURSO DE HA8ILI-
TAÇAO DE MEDICINA.

PHARMACIA E ODON-
TOLOGIA

Corpo docente constituído pe-
(os professores: Drs. Flovantl
Dl Piero, Aliclon Lins, G. Ro-
semback, E. V. de Castilhos, b'.
Nascimento, A. Sarmento, Ama-
dor C. Campos, S. Pereira Lima,
etc.

Acham-se abertas as Inseri-
pções, na secretaria da Escola
de Medicina e Cirurgia do 1.
H., A Rua Frei Caneca, U4.

Informações: Diariamente das
16 ãs 19 horas.

PRO' LA
ORGANIZAÇÃO NACIONAL DESTINADA A* ACQUISIÇÃO

DA CASA PRÓPRIA
MATRIZ: — VICTORIA — ESPIRITO SANTO

RESULTADOS DOS SORTEIOS REALIZADOS EM ABRIL DE 1939
"SÉRIE A"

Mensalidade 5$000
lo Premio N. G. H. no valor de  10:000$000
2o Premio B. G. F. 110 valor da 5008000
3o Premio R. F. A. no valor de 500SOOO
4o Premio C. A. Y. no valor de 5OO$00O
5o Premio E. C. W. no valor de 500$000

INVERSÕES DE 200$000
N. H. G. — G. H. N. — G. N. H. — H. G. N. — H. N. G.

B. F. G. — F. B. G. — F. G. B. — G. B. F. — G. F. B.
R. A. F. — A. F. R. _ A. R. F. — F. A. R. — F. R. A.
C. Y. A. — A. C. Y. — A. Y. C. — Y. A. C. — Y. C. A¦— E. W. C. — C. E. W. — C. W. E. — W. C. E. —¦ W. E C"SÉRIE B"

Mensalidade 1 C$000
Io Premio C. H. P. no valor de  15:00«$000
2o Premio P. A. X. no valor dç  1:500$000
.1° Premio Z. K. A. no valor dç  1:500$000
4o Premio A. U. T. no valor de  1:500$000
5o Prcmlo Y. D. C. no valor dc  l:50fl$000

INVERSÕES DE 500S00O
C. P. H. — H. C. P. — H. P. C. — P. C. H. — P. H CP. X. A. —A. P. X. — A. X. P. — X. A. P. — X. P. AZ. A. K. — A. K. Z. — A. Z; K. — K. A. Z. — K. Z. A.A. x. U. _ T. A. U. — T. U. A. -_ U. A. T. — U. TAY. C. D. — C. D; Y. — C. Y. D. — D. C. Y. — D. Y C
VISTO: _ F. F. COELHO, FISCAL FEDERAL.
Exija do cobrador o nosso jornal "PRC.LAR," ou peça direc-

tamente ao nosao escrlptorio, quc contém sempre assumptos dé
alto interesse dos sra. prestamistas, bem como o "SELLO DE
QUITAÇÃO" para tornar valido o pagamento da mensalidade.

Convidamos os prestamistas contemplados e que estejam cm
dia com as suas mensalidades, a receberem seus prêmios. Na falta
do cobrador cm domicilio o pagamento da mensalidade deverá ser
effectuado no Escriptorio Central á

AVENIDA RIO BRANCO N" 173, 5o ANDAR
TELEPHONE: 42-3523 — RIO DE JANEIRO

Melhoria de salários para
funccionarios do Minis-

terio do Trabalho
Foram approvados pelo chefe

do governo, com parecer favora-
vel do DASP. as propostas de me-
lhoria de salário, i feitas pelo ml-
nistro do Trabalho, dos extra-
numerarios-mensallstas Floriano
Segala Filho e Rubens Geraldo
Pamplona Machado, e as propôs
tas, do mesmo titular, para admls-
são, oomo extranumerarlo-mensa-
listas, de Aleixo Menezes e Marins
de Atreu e Limí!, ambos para au-
slliares de 2.a classe.

Concurso de carteiro
Estão sendo chamados ao Servi-

ço de Bicmetrla Medica do Ins-
tltuto Nacional de Estudos Pe
dagoglcos (l.o andar do Edifício
da Imprensa Nacional, & Praça
Maerchsl Anocra). hoje, sabbado.
&s 11 horas, afim de prestar a
primeira parte da provi de sanl-
dade e capacidade physica, os se-
miintes candidatos Inscriptos no
Concurso de Carteiro, mandado
realizar pelo DASP:

Ary Machado Ramos. Colatlno
Siqueira Caldas, Jorge Vieira Aris-
tides Durão da Cunha e walde-
mar de Alvarenga.

ULTIMA HORA SPORTIVA

SOMENTE BRASILEIROS NATOS PODERÃO DIRI-
. GIRCLÜBS DE FOOTBALL! 1

Adiado o julgamento do "caso" Mc-
nutti por 72 horas

Reuniu-se, hontem, o Conselho
Superior da Federação BrasiUlra
de Foot-ball, sob a presidência do
dr. Nelson Hungria.

ADIADO POR 12 HORAS O JUL-
GAMENTO DÓ CASO MENUTT1

O assumpto referente ao joga-
dor Menutti não se decidiu hon-
tem. O relator do mesmo, sr.
Ciovls Martins, está de acconlo
com o parecer da Commissão de
Justiça, quanto á eliminação du
jogador em questão mas discoi-
do. da advertência ao responsável
pelo Vasco da Gama no alllcla--
mento verificado.

O sr. Camillo Mendes Pimentei
pediu vastas do processo e deantt.
desse imprevisto o representante
da Liga de São Paulo, sr. Paulo
Luiz de Oliveira, de accordo com
a alinea "c" do artigo 19, solici-
tou a convocação de.uma reunião
extraordinária no prazo de 72 ho-
ras, afim de não scr adiado ln-
terminavelmente o julgamento.

Esta solicitação determinou Umi]
nova sessão que foi marcada parnj
terça-feira próxima, ás 20.30 ho-ij

NACIONALIZANDO O SPORT
BRASILEIRO

O conselheiro Camillo Mendo» j
Pimentel apresentou a segulnt*
proposta:

"Proponho que, por Intermédio
da presidência do Conselho Supe-
rior da Federação Brasileira de
Foot-ball, se offlcle á Commissão
Nacional de Desportos no sentido
dessa Commissão suggerir ao sr.
ministro da Educação e Saude ou
ao sr. ministro da Justiça a con.
veniencia da nacionalização doa
clubs que praticam o foot-ball,
isto é, obrigar os referidos clubs
a terem como directores exclusi-
vãmente brasileiros natos. Sala,
das sessões, em 28-4-39. — (a.) -Ca-
millo Mendes Pimentel.

Esse requerimento foi approva-
do unanimemente.

I
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PROGRAMMAS
DE HOJE

THEATROS
MUXICIFAL -— Comp. Lyrica

Metropolitana. — A'« 31 noras. —
Trâ vis tfv"

GYMNASTICO — Tel. •ÍS-4SU0
Companhia Renato Vianna. — A's
10 e 20,45 hpras — "A ultima
conquista".

''LH/iMBRA — Tel. 42-0157 —
Comp. -Jo Comédias Dulclna-Odl-
lon. — A's 10, 20 e 22 horas. —
"Senhorlta minha rafie".

CEPUBLICA — Tel. 22-0271 —
Fechado.

JOAO CAETANO — T. 22-2712
Chinlta UUman e Kltty Bode-

- A's 17 horas. — Bal-

CARLOS GOMES — T. 22-7581
J/cchudo.

RECREIO — Teleph. 22-81111 —
Companhia de Revistas Igleslas-
i*'n ir.: Junior. — A's 10, 20 e
22 horas. — "Cablu do Oalho".

RIVAL — Telephone 22-2721 —
Companhia df» Comédias Jayme
Costa. — A'5 10, 30 * 23 horss.

"Os amleos do Barata".•— MODERNO — Tel. 4»'-0107 —
Comp. de Espectaculos Typicos
Musicados. — A's 16, 20 o 22
horas. — "Petróleo do Lobato".

CINEMAS
CINELANDIA

BROADWAY — Tel. 22-6788 —"A Convidada n.o 13", com Gin-
ger Rogers.

GLORIA — Teleph. 42-0007 —"Irmãs", com Bctte Davis e Er-
rol Flynn.

IM1-ERIO — Teleph. 42-0003 —"Katla", com Danielle Dar-
rleux.

METRO — Teleph. 22-C4D0 —"Com Os Braços Abertos", com
Spencer Tracy e MlcUey Rooney.

ODEON — Teleph. 42-00.-Í.1 —
"Transpaelfico", com Victor Mac
Laglcn e Chester Morris.

PALÁCIO — Teleph. 42-0020 —"Dlfficll de Apanhar", com Oil-
via do Havilland o Dlclc Fo-
well,

PATHÉ PALÁCIO — T. 42-00.14"A Besta Humana", com Blmone
Simon o Jean Oubln.

PLAZA — Teleph. Stí-1t»7 —
«U0UI]g li;.*... '„n_.umi» «jWR V.

Simon c Jean Gabln.
-— REX — Telephone 42-0100 —"Gunga Din", com Cary Grant e
Victor McLagleu.

CENTRO
CENTENÁRIO — Tel. 48-ÍÍ02C"Mlle. Frou-Frou" e "Vingança

Fatal".
CINEAC - TRIANON — "Do-

cumentarlos", "Variedades", "De-
senhos" o "Actualidades".

ELDORADO — Tel. 42-0082 —"O3 Segredos do üm D. João" e"Anjo da Felicidade".
FLORIANO — Tel. 43-3831 —"Boliemlo Encantador" e "Cara-

vana do Progresso".
GUARANY — Tel. 22-3135 —"Parnell" e "Adeus Para Sem-

pro".
. IDEAL — Teleph. 42-008.". —"Duplo Enigma" c "Moleque de

Circo".
ÍRIS — Telephone 42-0017 —"Valle dos Gigantes" e "Sohcra-

nos da Sella".
LAPA — Tebphone 22-2543 —"Prlne.-jt do Eldorado" e "Gre-

ve di Noivos".
MEU DE SA' — Tel. 42-01J0 —"Do Mundo Nad» 80 "Leva",

METRÓPOLE — Tel. 23-8280"Sangue de Cossaco" e "Malan-
dro Velho".

OPERA — Teleph. 22-540S —"A Grando Barreira" e "Flores
da Primavera".

PARIS — Teleph. 22-0131 —"Dlze-mo em Francez" e "üm
Milhão de Testemunhas".

PARISIENSE — Tel. 22-0123 —"Serviço de Luxo" e "O Guarda
Vingador".

PATHÉ — Teleph"Carnet do Baile" e
Destemido".

POPULAR — Tel."Destino Glorioso" (
Circo".

PRIMOR — Teleph. 43-6081 —"A Filha do Samurai" e "12 do
Diabo".

RIO BRANCO — T. 43-16311 —"Um Yankee em Oxford" e"Miss Broadway".
S. JOS-K — Teleph. 42-0502 —"Quatro rilhas".

42-0192 —
"Fortsteiro

43-1854 —
"Reis do

BAIRROS
ALPHA — Teleph. 20-8215 —"O Meu Boi Morreu" e "O Amor

Nasceu do Odlo",
AMERICA — Tel. 4Í-00Í7 —

"Os Segredos de Um D. João".AMERICANO — Tel. 47-00X0 —"Fibra de Campeão" e "Moleque
de Circo".

APOLLO — Teleph. 28-1040 —"Ahi Vae Meu Coração" e "O
Bando dos Fantasmas".

AVENIDA — Tsleph. 28-1910 —"Maria Antonietta".
BANDEIRA — Tel. 28-7575 —"Valle dos Gigantes" e "Lua de

Mel em Paris".BEIJA-FLOR — Tel. 29-8174 —"Fibra de Campeão" e "Circulo
do Crime".

BRASIL — Teleph. 28-1822 —"Joven no Coração" e "Sob Sus-
peita".BRAZ DE PINNA — T. 48-7889"Cavadoras cm Paris" o "Dlcb
Tracy, o Detective".CATUMBY — Tel. 22-3681 —"Mannequlm" o "O Tigre Bran-
eo".

COLYSEU — Tel. 29-8753 —"No Turbllhilo Parisiense" o "Ul-
tima Testemunha",

D.. PEDRO — Tel. 43-0154 —"Feitiço no Trópico" o "Guarde-
Costa Alerta".

EDISON — Teleph. 29-4440 —"Mlle. Frou-Frou" e "Lobo» da

Fronteira".
FLORESTA — Tel. 30-6257 —"A Voz do Hawaii" e "Abutre

dos Negócios".
FLUMINENSE — Tel. 28-1404"O Cow-Boy e a Gran-Fina" e"Ilha do Paraíso".
GRAJAHU' — Tel. 28-1808 —"Nancy Tem Tres Amores" e"Fugitivos Por Uma Noite".

•— GUANABARA — Tc). 2(1-0018"O Cow-Bob e a Gran-FIna".
HADUOCK LOBO — T. 23-8(170"Pequena Sapeca" e "O Gladla-

dor".
HELIOS — Teleph. 48-0008 —"Por Conta do Bonifácio" e "Fan-

tasma das Planícies".
IPANEMA — Tel. 47-0935 —"Conquistadores do Ar" e "Fugi-

tivos Por Uma Noite".
JOVIAL — Teleph. 29-0652 —"Argélia" e "Marido Empres-

tado".
MADUREIRA — Tel. 29-8133 —
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47-0058 _ «n  . _
Vlngan-

"Patrulho Submarina
Benemérito".

MARACANÃ — Tel. 4H-IUI0"Ingratidão".
MASCO f*TE — Tel."Serviço do Luxo" •

Sajieca",

Um

•i-i,;ii —"Pequena

MEYER — Teleph. 29-1222 —"O Mundo Se Diverte" e "A Cl-
ganinha".MODELO — Teleph. 29-1578 —"Patrulha Submarina" e "Relam-
pago da Pista".

MODERNO — (Bangú) —"Louca Por Musica" e "Seremos
Mllllonarlos".

NACIONAL — Tel. 20-6072 —
O Professor Pharaó" e "Jo-
sette".

ORIENTE — Teleph. 48-6010 —"Cidade do Peccado" e "Comple-
mentos".

PALÁCIO VICTORIA — 48-81136"Bloqueio" e "Complementos".
PARC BRASIL — Tel. 38-1304"Rosa do Adro" e "Aves SemRumo".
PAItA TODOS - Tel. 20.41103"Dia de Promessa" e "Policial

Entro Bandluos".
PARAÍSO — Tel. 48-0000 —"Caipiras Ladinos" e "Bandolcl-

ro do Valle dc Fogo".PKNIIA - Teleph. 48-0000 -"A Epopéa do Jazz" _ "ne-
senho".

PIBDADK _ Tel. 20-4030 -"Ingratidão" • "ilha do p».ralso .

PIRAJA' — Teleph"Maria Antonietta".POLYTHEAMA _ Tel. 25-1143
Vid!*?' 

EnlBma" e "Naufrago da
~v,^}ÍlNJIJi,?. ~ Tel 2B-**»32 -Rooin Hood .RAMOS - Teleph. 48-6094 —Domando Hollywood" a "Tvran-
no do Alcatraz". '
Ti^iílEA.1' r* •»'e!*P<-»one 29-3407 —Silencio Que Condemna" c "Hol.
lywood E* Nossa".

REALENGO — "Aproveite a"nte^d°" " "8an8U0 B"n1eí
~nRI/íZJrJTí.,cphone 47-1202 _
da°S°tBe".ad0r * "«"'«voltas

ROSÁRIO — Tel. 48-0JUM1
[Aventuras de Tom *'£S 1"Complementos". B*r*M •

—¦ BOXY — Teleph. 27-8245 _"Quatro Filhas".STA. CECÍLIA — T. 48-08'.3Fu/Bf!i?:.o "Complemento?"
o. CHRISTOVÃO — i "n ,„.¦,¦"Por conta do Bonifácio" t"%.bos da Frontclrv. **
8. LUIZ — Teleph. 20-0051 —
TIJUCA — Teleph. 48-0034 —

"Sangue de cossaco" •
ça Fatal".

ptc,:™ohres"d0 8aaUra1'* • "86te

^r^nP.1 TeIeP'»one «8-1874 —i§SB5Sí53 d0 M" • "Tut,°

do crlm?» e 
"clrcuU

NILOPOLIS
r^B?,^f ^.RIA1V..— "Symphonia to»acabada" e "Aranha Negra".

NICTHEROY

^n^DEN 
~ "L-»8-Ao da índia" »Relâmpago da Pista".

^r,fmP'!SniA,J - "Cadetes di
^VV-°„.,0 

"Roses do Deserto".— ODEON — *So Eu Fora Rol"

PETROPOLIS
r* ÇlpOlUA — «Do Mundo Ntid«Be Leva" e "O Bando des Fpiii-tasmaa".
-PETROPOLIS - "8c Eu Fôr».
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0 freguez foi accommettido de um ataque epiléptico e o motorista julgou que elle tentava assaltal-o
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"tambem 
os de ambos os

Não somente reclamam *» «"«I8*™.*-1** DlwcYorla de Obras Publicas,
bairros, prejudicados, pedem providencias a uirecio"»

Com a Saúde Publica
OQRá O PÃO ANTI-HYGIENICO —
"VD pedem-nos a publicação do se-
aulnte*. "Foram ultimamente inausu-
fadas nesta capital algumas novas pa-
darias que, pelo =lsPc:p'0.m°d"1l° .,„*
Installação, pela qualidade do produ-
So fabricado a vista do publico, en.
louváveis condições de hygiene, tim
Bttrahido grande clientela. Entretan-
to ainda ha, justamente em matéria
de hygiene, senões a reparar.

Num desses novos estabelecimentos,
collocado em ponto dos mais centraes
da cidade e onde é grande a frequen-
cia de freguezes, observa-se que o
o-lo trazido directamente dos fornos,
é despejado em cestos postos sobre o
balcão onde os clientes, sobretudo os
do sexo feminino, parecem experimen-
tar prazer especial em apalpar, ex-
premer, aquecer as mãos ao calor do
pão fresco que, como dizia uma velha
canção, é paradoxalmente quente. B
esto pão assim manuseado por mãos.
ás vezes enluvadas, outras suadas, o
sempre empoelradas, não se torna por
isto mais appetitoso. Pelo menos paru
os freguezes que cultivam certas su-
perstições hyglenlcas.

Mas ainda ha mais. Até ha pouco
tempo permanecia ao balcão dessa pa-
dar'a um empregado especialmente eu-
carregado de receber o dinheiro das
nãos do publico e de fazer o troco.
Hoje, esse empregado desappareceu. B
são os próprios calxelros_ que, a mão**
nuas, embrulham os paes adquiridos
pelos clientes, os que recebem o dl-
nheiro, entregam o troco e, com as
mesmas mãos com que lidaram com a
moeda, tornam a pegar o pao para
Eérvlr a outros .víreguezes.

'¦• isso, aliás, se verifica era quasl to-
«J -'da**; as-ji-J-durias-, da-üldàdc -é-^verdaa-i-

Más hüm estabelecimento onde exista
a preoecupação de cultivar as appa-
rendas de hygiene, parece ^M»ser evitado. Não é o. caso de intervir
a Saüde Publica ?" '.

Com o director do Col-
legio Paula Freitas

OOfit; UMA TRISTE EXCEPÇÃO —
Communica-nos uma leitora,

pedindo as necessárias providencias a
queni de direito, quo é no caso o dr.
Arthur Victor, que, ao contrario ae
todos os outros, o Collegio Paula Frei-
tas não dispõe de omnibus para a
conduceão dos seus alumnos.

ílEse facto, indiscutivelmente, cons-
tltuc uma triste excepção pois, hoje
em dia. os mais modestos collegiòs do
Rio possuem tambem tão utels, quanto
mdírpensavels vehiculos.

Com o Departamento de
Educação -

OO f-.fi AS CARTEIRAS AINDA NAO
FORAM VISADAS — Pedem-

nos para chamar a attenção da dire-
ctoria da Escola Gonçalves Dias sobre
o Jacto das carteiras dos alumnos ain-
da não terem sido visadas, até hoje.

ura: as carteiras, além das suas
vantagens naturaes, dão direito ft ac-
qulslção de passes escolares, com aba-
timento. Essa irregularidade, portanto,
prejudica em extremo, os paes dos alu-
mnoE pobres, i
oqfi7 NAO HA PROFESSOR — As

turmas A-, C. e D. da Escola |
Bento Ribeiro estão desde Março até i

agora sem professor de Portuguez —
dlr,se-uos um leitor, pao de um alu-
mno. „_

Entretanto, approximam-so as pro-
vas parciaes (que serão realizadas em
Maio). E o mesmo leitor pergunta:

- Como poderão os alumnos aa re-
ferida matéria fazer essas provaa, so
não tiverem um explicador ?

Com o Ministério da
Fazenda

9QfiP PREÇO EXORBITANTE — Do
accordo com a lei que regula

a venda de terrenos'a prestações, uma
averbação custa apenas 5$000.

Entretanto, um leitor, indo ao 8.»
Officio teve a surpresa de ver coor-t-
rem ali a exorbitante quantia de
305200.

Achando que se trata de um absurao
e de um desrespeito ao referido ue-
creto, o leitor queixa-se, por nossu
Intermédio, As autoridades competen-
tes, das quaes espera providencias.

Com o Ministério do
Trabalho

¦JOgO ASSIM, E DEMAIS — Empre-
gados da firma Fonseca Ss Fl-

lho, estabelecida á rua Camerlno n.»
89, queixam-se de que ali não são ob-
oervadas as leis trabalhistas: nem a
dos 2 terços, nem a das férias, nem
a do descanso semanal, nem a do ho-
rario. Todos são diaristas, trabalham
fora de hora e não ganham extraoi-
tíinarlo.. •

Dessa fôrma, appellam, por nosso
intermédio, para o Ministério do Tra-
balho.

llI -Com.-- a Fiscalização
Municipal

007*1 CARNEIROS, PORCOS, E OU-•í*." TROS BICHOS — Os morado-
res da rua Evangellno, - na estação
de Olaria, pedem providencias contra
a existência de criação de porcos, car-
nelros e outros animaes, em plena via
publica, Isto ê, num terreno baldio all
situado, nos ns. 40 a 48. Allegam quo,
além disso, o terreno citado não tem
esgeto, mas tem uma quantidade enor-
me de mosquitos, devido & criação dos
suínos.

Pelos guardas municipaes quo@
servem no largo do Jacaro, emY
Riachuelo, foram detidos, non-
tem, pela madrugada, o empre-
gado da Companhia Luz e Força,
Jacyr Lima dos Santos, de 26
annos de idade e morador á rua
Flock n. 101, e o motorista Pas-
choal Merola, residente á rua Tor-
res Homem 0 139, casa 9, que
lutavam desesperadamente dentro
do auto n. 13.961, que este ulti-
mo dirigia, precisamente quando
o carro trafegava pela rua Souza
Barros. , ., , .

Ambos foram'* conduzidos a ue-
legacia do 19° districto policial,
sendo ali ouvidos pelo. commis-
sario Vicente Martins.

Paschoal declarou que se acha-
va no seu ponto na praça Ver-
dun, quando o outro tomou logar
no carro, mandando-lhe que o le-
Vasse á rua Flack. A viagem ficou
contractada por 10?000. Em ca-
minho, 

'porém, Jacyr agarrou-o, e
o motorista, presumindo que sru
freguez pretendia assaltal-o, rc-
aeiu. dahi resultando a luta.

Interrogado, Jacyr affirmou que
não pretendia assaltar o motor is-
ta, exhibindo á autoridade do-
cumentos que attestavam a sua
boa condueta. Explicou que, o que
Paschoal entendera como umn
tentativa de aggressão, fora sim-

plesmente um ataque epiléptico.
Ambos foram mandados em paz,

pois o commissario Vicente Mar-
tins constatou que durante o csn.-
po em que Jacyr estivera na de-
leo-acia. soífrera outros ataques.

'¦"' -.-'-'¦'¦'-"*'''''" ¦ '-''¦¦¦•"••••¦'"SSffiflm
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o „„•••»„>..•" 20.062 t,mo0^ m ¦*- *"•<••¦" d° 'reMo A r,,°
u auiornuv Theodoro da Silva

O automóvel invadiu uma resi-
dencia em Villa IsabelPreso o proprietário do

"Café Chave
de Ouro"

Investigadores da 2* delegaci-*.
auxiliar, por ordem do delegado
Dulcidio Gonçalves, effectuaram.
hontem, a prisão do sr. Armando
Augii3to Pinto, proprietário do
"Café Chave de Ouro".

Conduzido á Policia Central, o

wmMm§ã0m \ £riP*oiadaqueiia"
iÍfSrfi IrmandfAuguS; ! 0°muro da frente com gradll
Pinto declarado desfrutar dei foi derrubado e.o vehiculo ainda

grande prestigio na 2» delegacia avançou atê a parede do predio,
I™"liar, ondf tinha "elementos ficando completamente avariado

para conseguir tudo o que qui- Viajava Junte do volante uma

£èsse. ' crian5a> 1ue f-cou ligeiramente f e^

O automóvel n. 20.062, seguia
pela rua Theodoro da Silva em
grande velocidade, como se esti-
vesse disputando uma corrida na
pista da Gávea. Bm certa altura
o Imprudente motorista perdeu o
controle e o vehiculo esbarrou era
uma arvore, invadindo, em segui-

rida e o motorista illeso, pretex-
tando levar o menino para ser s0=-
corrido na Assistência, tomou ou-
tro automóvel e desappareceu.

O commissario Mario, de serviço
na delegacia do 18." districto, logo

que teve conhecimento do facto,

partiu para » local, onde encon-
trou o automóvel cercado de
"curiosos.

O motorista carregou os 3<sus

documentos e esta sendo procura-
do pela autoridade. Os peritos do
Gabinete do Pesquisas realizaram
os aeus trabalhos e sobre o caso
toi aberto o competente Inquérito.

2971 NINGUÉM PÔDE DORMIB —
Leitores que residem & rua d»

Alegria reclamam que existe all, perto
do n.o 249, uma fabrica que funeciona
noites a fio e não deixa ninguém
dormir,

Esperam os queixosos qus as autori-
dades competentes tomem conhecimen-
to do facto e providenciem . devida-
mente para felicidade geral e socego
de toda a vizinhança...

|ifordiàòs por um caõ
hyarophobo

A senhora falleceu e o menor continua em trata-
mento no Hospital Getulio Varga?

tTm cao hydrophobo de proprle- l victima uma outra senhora, dona
dade de D. Isabel Bibeiro Braga, I Leopoldina Vieira, moradora á
moradora á rua Ennes Filho nu- I rua Magé, n. 118
mero 127, na Circular da Penha,
mordeu, no dia 17 do corrente, '«

O ministro Fernando
Costa inscreve-se como
associado da Cooperati-

va Mixta de S*^**ici-

/
W cultura

Wa sua séde provisória. Largo de
S. Francisco, 3-2.° and., prosegue am-
mado o serviço de Inscripção de quo-
tas-r-artes do capital social da Coope-
'ativa. Já ultrapassou de trezeentos
eontos o capital social, pois o nu-
mero de quotas-partes4* attingiu o
numero 3.612

Com a Policia
OO72 O ETERNO FOOTBALL — O»

moradores da rua J0S0 Alv»-
res, na Saúde, reclamam enérgicas pro-
v'díiicias contra a malta de malan-
dros turbulentos e atrevidos qu» tel-
mam em fazer dali um campo de foot-
bali.

Vidros quebrados, gritos, Insultos, p»-
lavradas são as conseqüências dessas
partidas deseníreiadas.

E quando alguém reclama — corra,
porque as pedradas chovem...

Com a Directoria de
Obras da Prefeitura

2973 RESERVATÓRIOS DE AGUA —
Escrevem-nos: "Moradores da

rua Leopoldina, em Piedade, no trecho
comprehendido entre as ruas Silvana
e João Pinheiro, appellam, por vosso
intermédio, para a Prefeitura, no sen-
tido de ser a mesma via publica do-
tada com os meios fios (para o quu,
ah já se encontra, ha longos mezes,
o material Indispensável) bem como
aterrada e calçada, pois aceusa pro-
sentemente sérias depressões que cons-
tltuem verdadeiras piscinas reservata-
rias das águas das chuvas".

Com o proprietário do
Salão Carlos Gomes

KJggjgKsS^.-jí-MB

Jorge continua em tratamento
no Hospital Getulio Vargas.

Victima de um atropela-
mento o cantor Gastão

¦ Gaitâo Pormenti, o conhecido
pintor e cantor de radio, de 44
annos de Idade, casado, morador

1 á rua Aristides Splnola n. 28, no
Leblon, transitava, hontem, pela
avenida Augusto Severo, quando
foi colhido por um automóvel.

Tendo soffrldo em conseqüência
contusões e escoriações genera-
llzadas bem como fractura do cra-
neo Gastão Pormenti foi medi-
cado no Posto Central de Assis-
tencia, sendo a seguir transporta-
do para a sua residência, onde
continuará em tratamento, dada
a natureza do seu estado que é

assás melindroso. O motorista
culpado evadiu-se

Sahiu de casa para traba-
lhar e desappareceu

A Secção de Segurança Pessoal
da D. G. I. está empenhada em
diligencias para descobrir o para-,
deiro de José Casanova, branco,
de 34 annos de idade, casado com
d.-Olinda Casanova e residente-á.
rua Moraes é Valle, n. 67.''•'••'•'jdsé"tíàsanqva 

sahiu de casa
para b'trabalho no dia 16 do cor-
rente, tendo tomado rumo Igno-
rado.

Ha muita gente que tem o prazer especial de complica^

as coisas mais simples "e^ m«n°°'. 
„ aimunciando, com>

Vimos, hontem, por exJe.mp;"« osn?"; 
„ s- Adolpho Hitler

manchettes berrantes o 
^ 

o 
jg 

* «. 
£^ ^

pronunciou no Reicnstag, em » k «tnln-j earrafaes davam
Slrigta o presidente^Roosev^ O^eI^1^nffTJiafiado todp-
a° PUlC°DaraTSara°e 

quH 
°»2Stodí 

estava «a obriga, .
o mundo para brigar *£"? ». 

^ m-incipio do fim. A guerra

chanceller allemão esteve tão comfliedido como h°n£m,;MgÍ

sua aítitada vida de demagogo, certamente o autor do Mem

Kampf» nunca proferiu um discuto tão sereno, tao,0medi-

tado e tão pacifista. Segundo as suas palavras, a Allemanha,

não0quer0agPgrCedir ning/em. Não térn »*™^jfí£

com a Franca. Deseja um accordo com a Polônia • 
JgJJJJ,.

preza a idéa de entrar em entendimentos com a ™g«W™£

E' certo que denunciou o accor-do naval anglo-germamw

e o tratado de amizade germano-p-olonez. Mas 
j^mjlBe* 

dg.

nn coração foi levado a esses extremos... As palavras din-

gmasTíõlonm então, foram as de um ^mprado enciumado.;
«Devolvo-te as cartas e quero que me restituas immediata-

mente o meu annel! Soube que tens andado de braço com

Tutros e 
™to 

é intolerável. Tú m« trahiste justamente_ co*m

es es sujeUos com os quaes antipathizo '^SSS^^

entretanto, que gosto de ti e se quizeres, poderemos fazer

as pazes e ser ainda muito felizes no futaro..v _

Que ha de anormal nessas palavras? Alg«e™ de bom

sensol Poderá vêr o lampejo da lamina do P^-^^rí

nessas queixas ? Estará o mundo prestes a assistir estarre

cido a mais uma tragédia passional .
Claro que não. A Europa vae respirar com desafogo e o

presidente Roosevelt deve estar satisfeitíssimo com a negativa

P°SÍLVeiamos 
mais uma vez, o discurso de Hitler e procure-

mos dar-Theo"eu justo significado. Não procuremos ver mos-

qStos nà íua nem'guerreiros ferozes nas azas dos momhos

de vento. O leão era um Satoj71VIBO

CACA
LADA

NAO ENTRAMOS CA

Sabem o que quer dizer isto % Não ^Tf^f^fM

Pois, então, leiam de vagar e verão que esse "|tncfdo enigma

nada mais é do que um velho provérbio que diz: EM BOCA

CALADA NAO ENTRA MOSCA".
E, assim, é tudo na vida... i

ACCUSADO DO CRIME i o vigialoTlesaMêiõ
DE BURLA mestre de obras

O ministro pábnando Costa que tem
jnc-ntlvado e auxiliado mesmo aos or- 0074 QUE GRACINHA! — Escrevem»
tanlzadores da Cooperativa, como agrl- !""'* nos. ,.Meu caro re(jactor. 80
cultor que é e enthuslasta aa =¦ ijaea, , mosmo neste pall! po(*em acontecer la-
foi quem abriu o livro de inscripção . otos com() 0 quo lho paS£0 a narral>
na Usta do sócios, como1 associaüo •: Trata.so dc um sr. Lemos, portuguea
nr.mero um daquella instituição. quo chegou ao Brasil, como sts costuma

^_ • ! dizer em linguagem da gyria — "de
! - - i tanga" e hoje é artista de radio e ate
"L ..'^..t. J« Cnn : negociante estabelecido nesta capitai.

lí ITPPnnnfiClineníO UO uYU" ' Mao. afinal, isso mio tem importan-
U I CtUlUKliUIIVUlV uw mj » 1 cla*pols qi;antu aj lamur-aS-que ello

j canta no radio só as escuta quem1 quer. O que tem importância — Isto
j sim! — e o desaforo com que ello

traia os freguezes da sua barbearia,
bom all na rua Pedro I, Junto ao Cl-
nema Moderno.

D. Isabel Ribeiro Braga

dona da-casa e o menor Jorge, fi-
lho de d. Alice Costa que ali tara-
bem reside.

Unia ambulância do Hospitai Oe
túlio Vargas, no mesmo dia com-
pareceu aú local, sendo então ap-
mentou os effeitos benéficos que
plicadas injecções nas victimas. .

D. Isabel, porém, nâo experi-
se esperava da injeç^çâb,' vindo a
fallecer depois de um accesso de
raiva do qual por pouco náo foi

UM CASAL Dfc PORTUGUEZES
DETIDO A BORDO DO "MONTE

SARMIENTO"
A pedido da policia portugueza,

íoram detidos por investigadores
da D, G. I., a bordo do "Mon-
te Sarmiento", quando de sua
chegada a esta capital, o indivi-
duo Joaquim Mattos Cerqueira e
da sua esposa Maria Mattos Cer-
queira, aceusados de terem- pra-
ticado, naquelle paiz, crime de
burla.

Ambos foram recolhidos a sala
de detidos da Delegacia Especial
de Segurança Politica e Social,
afim de serem repatriados.

Homenageado o chef e de
Policia

UMA. MANIFESTAÇÃO DA
ASSOCIAÇÃO BRASILEI-

RA DOS INVESTIGA-
DORES DE POLICIA

Por motivo do transcurso, 'ante-
"lontom, do sexto anniversario da
gestão do capitão Filinto Muller
na chefia de Policia, a Associação

Ao 1 ° delegado auxiliar, foi

encaminhada, hontem, a *len1i"-

cia offerecida ao Tribunal de Se-
-mrança Nacionai pelo vigia rte

3 » classe da Prefeitura. Alcides

Galvão, morador á rua D, n. 1*.

cm Rocha Miranda, contra o mes-

tre de 2-** classe da Municipa-
Udade Adelino Sebastião Ne to,

resmente & rua Moura BolUm,

n 
O 

4vigla 
aceusa o mestre da

Prefeitura de o ter lesado em al-

gígíns contos de réis. onrlgandp-o
a assitçnar documentos de trás-

paslSlè um predio de sua pro-

priedade. no qual o aceusado íi-

zera certos concertos

Brasileira dos investigadores de
A respeito foi aberto Inquérito.

Policia, representada por numero-
.sos associados, compareceu, hon-
tem, ao gabinete: do capitão Felis-
berto- Baptista Teixeira, chefe de
Policia, interino, offerecendo-lhe
uma. "corbeillé'' de flores naturaes.

• Em nome dos manifestantes fa-
lou o investigador João Guima-
raes-Machado.

|||||||||||||||I1IIIÍII1IIIIIIII1IIIIIIII»I»«««»»««»»,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,Í,W|

O crime do Catoueji
Depoimentos e acareações fsrdéegüeiri

em absoluto sigillo
íía delegacia do 22

S*?í

Sua esposa, affUcta o com uma
criança recém-nascida, appella pa-
ra os nossos leitores na esperança
de que alguém forneça noticia do
seu paradeiro.

E* do desapparècido a photogra-
phia que encima estas linhas.

Roubaram autos do in-
ventario de vultosa
herança

O 2." delegado auxiliar, attvsn-
dendo ao pedido de um promotor
de uma de nossas varas cíveis, ef-
fectuoU, na madrugada de liontem,
a prisão de cinco indivíduos, ln-
clusive um advogado, aecusados
de terem promovido o desappare-
cimento dos autos do inventario
de vultosa herança, que ha an-
nos corre os transmites legaes no
Palácio da Justiça." 

Em torno do caso, guarda a po-
licia absoluto sigillo.

districto,
o respectivo delegado continua
tomando depoimentos e realizan-
do acareações, em absoluto sigilo,
sobre o estrangulamento do an-
cião Antônio Abranches, oceorrido
na sexta-feira santa.

Só elle o escrivão sabem como
são tomados os depoimento» e
realizadas a3 acareações. Dentro
da própria delegacia, ninguém
mais tem conhecimento dos de-
talhes que estão sendo apurados
para instruir o pedido de prisão
preventiva do motorista Orestes
Lopes e, talvez, de João Lauria,
um, como autor, e outro, como
cúmplice do rumoroso delicto.

Quasi que diariamente, o dele-
gado Moraes comparece á Policia
Central, onde presta informações
sobre o caso ao dr. Linneu Cotta,
3o delegado auxiliar. Esta auto-
ridade declarou, hontem, ao re-

porter do DIÁRIO DB NOTICIAS,
que Orestes Lopes não se encon-
tra detido na Policia Central, nem,v
4 sua disposição, como fòi in-
formado a um pedido de "habeai-

corpus", o favor, do mesmo,'
Adeantou-nos, tambem, *o »'-,

Cotta, que não houve em aua de-
legacia qualquer acareação rela-
tiva ao crime de Cabuçu*, e que,
de accordo com as informações
prestadas pelo delegado do 22*
districto, o inquérito prosegue
normalmente.

Desappareceu um annel
de brilhantes de uma
residência em
Botafogo

em Botafogo, compare- cido e foi dar queixa na delegaçH
•tracla do 3.0 districto po- do 6.*» districto, acompanhado d'

O sr. Alberto Kaurrmann, mo
rador & rua Paulino Fernandes nu-
mero 42.
ceu & dele;, ..
licial, afim de communicar ãs au
torldades o desappareclmento de
um annel de ouro e brilhantes,
avaliado em 1:500?000, que guar-
dava ern sua residência. • '

O commissario Assis Braga, en-
tão de serviço, tomou as provideh-
cias necessárias, para apurar o. fa-r
cto, detendo para averiguaçee-? a
empregada da casa de^nòmo Dul-
ce eivo das suspeitas do ar.
Káuffmann.

Passaram a noite nos bo?
tequins e amanhece'
ram na delegacia

José Marianno de Amorim, de»
empregou-se do "Café Lamas", 4
recebendo o saldo de seu ordena»
do, na Importância de 120$000f<i
procurar seus amigos Cândido Mo»
reira e Malvino Honorio Soarei
tambem desempregados, para pae»
sarem a noite em uma "farra".

Visitaram innumeros botequins «
quando já se achavam bastante al-
coollzados, nm delles, Malvino,
desappareceu do grupo. Marlannc
nfto tardou a verificar que o set
dinheiro tambem havia desappare-

Moreira e quando o dia conaeçavi
a clarear.

A policia tomou as providencia1
necessárias e pouco depois Malyl
no era preso, ma •¦ rua do Nunclç
distribuindo nickèls'.com os crlaa
cias que encontrava.^ Levado par

: a delegacia, confessou haver "fui

tado o dinheiro de' Marianno ?
havel-o gasto 58S5QOO em bebidas
o resto com as crianças pobre».qu
.perambulavam pela rua.

dicato dos Proprietários
de Jornaes e Revistas

AS CONGRATULAÇÕES DO
SYNDICATO DOS JOR-

NALISTAS PROFIS-
SIONAES

Veja sô, sr. redactor, sa nSo e, í»
facte, Irritante. O homemzinho, esque-
cido de que deve tudo o que tem ex-
clustvamente aos brasileiros que, pn-
meiro, o acolheram na sua terra e,

„.„ depois, offercceram-lhe a solidariedade
,„ nrcqldente do Svndlcato do- I da sua preferencia — collocou na tal ,.jo Prf3me"" f(„,ony" a recebei. Mfttoearta uma figura em attitude ob»- '

Jornalistas Profissionaes receneu ^^ lnsultuosa para cora os que ftn
o sr. Ozêas Motta o seguinte te- , ,.nlrami e que s5o naturalmente seus
legramma: ' freguezes.

. c f, /n„ -MniijL  O Svndi- B-itou certo de que o sr. redacto»"Sr. Ozéas Motta — u °y*'" trou na tenda do referido
cato dos jornalistas ProflSBionaes. junca 

epnol^unenm 
entrCi 3ena0> pa„.

órgão official da classe, recooeu y (Wá pe,a mcsraa decepção que eu pab-
cnm a maior satisfação a notlcU ,et de ser insultado com o tal bo-"'" ••. «—^,i....„ ne(,0 ridículo e indecente com a se-

guinte legenda — "Tomai".
Peço-lhe publicar esta na lntogra. E

se o desaforado estrangeiro n&o to-
tirnr dali o seu "fantoche", creio que,
um din, perdendo a cabeça, quebrarei. 1
com as mlnhar. próprias mnos, aqui^lin
figura ridícula como o seu próprio

Aqúl fica, sr. redactor, a minha quei-1
xa. certamente o senhor «charA Justa,¦ a como j

áo seu

do reconhecimento do Syndlcuio
dos Proprietários do Jornaes e Ro-
vistas do Districto Federal pelo
ministro do Trabalho. Esso acon-
tecimento marca uma nova etapa
na vida da imprensa brasileira n
estabeleço em fôrmas definidas ««
relações entre Jornalistas empre-
gado» o empregadores, dentro "[«fcgfi^fjrSniSSSr*
,.m principio dc larga « «mlstosa «ernjoji.-*rque 

^ d(gnldtvde
.«>n.~>^<r. t. 1 — \ K1I.1 il<- Cut- 1..1. ii. r «mnitantn. I- ¦',. V,

l*t----i^iiiiii-»i»T-*a»**^a-»jjjB^a--i^^^^a^'a^^

t ¦¦¦•¦-.

' ~iyy>^v'(si«>ym^f&~,.

E3-* fuBy

BasilKathbone. David Niven
DONALD CRISP • Melville Cooper • Barry Fitzgerald . Carl Esmond

ACÇAO VERTIGINOSA NO C:,0>
DRAMA ANGUSTIOSO NA

TEr.RA, O DELÍRIO DA
GUERRA *

cooperação."iti) - Attila de Car-1 ^','0 
v'j%r 

Tmqüãnto,""Tib. B tmuto'
vnlho, presidente.- ' obrigado, s* ANTENOR P* PAIVA .

2afeira ^•¦"^^^

ATRUL
mtomm^HPmmmmmmmim» 1 1 ' " ~mmmmtmwmmmum^^•^tta.im^mmaÊmmmÊrrt^mai^mmmmmmÊimmÊmm^mmnmm^iaamm^mtmmi^»'
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K adiophonices...
vf^alenW o Programma Guanabara,

^•^n^Àr quartas-feiras sob a «31-

t7£s» fla 5%. Lulra Torres Paranfcos.

progi**iriimtt ' a s
sras. O a r W e n
Bolsscp. e Mes-
sody içiiruel, ar-
listas (consagra-
rins pelas melho-
ves p Wêas do
Drasil. \* * •
proseg íem com

buc cesso as
lai-ansml ksf,es da
.^mporafla lyrica
]i»clonal„ pela P
il A 2, do Mi-
r.lsterio <?a Edu-
cf.füo. Hoje bu-
viremos li "Trar

.vlata", r*i interT
preta ?fto; de
Ala?d"eBJtanl, no

KOISSON papel pí lnclpal.

TTma noticia alvlçarelra para os on-
vintes da Tupy: o "fessô" Zé Ba-

curi o esta ae malas promptas afim
de deixar a P R G 3. Para onde irá
o terrível educador caipira . Nnm xi
*«¦"-•••. . 

.... ,
' As estaçdes Paris Mohdlal e Brítisn
¦"• Broadcasting ampliaram os seus pt-
rlodos de transmissão de noticiário
attendendo 4 necessiaade de manterem
¦os ouvintes de todoA) mundo a par
dos acontecimentos que se desenvol-
vam na Europa. Comtudo, nfio íotani
prejudicados os seus programmas musi-
caes e literários.

Virgínia Carreno, notável compositora
¦ cubana; serft-entrevistada Pjj»; N»"

Uonal Broadcasting Çompany IWra os
ouvintes das cstaçes de_ ondas enrtas
W3XA1V e WSXt na terça-feira, ~3
do Maio, das 17.43 A* ", hora, do Rio.
Durante.esta entrevista Virgínia Car-
rehn executar* ao plane «sumas oas
suas composIç-Sés, qtie s^rap. cantadas
pela senhorlta tfena Moreno e por
membros do çonjunoto" Caribe. ...

19» iíi»

,W.a'..'íSl»»S*»*a«!«M:-S«55iií(í
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PROGRAMMAS PARA HOJEj
MINISTEBTO DA EDUC/llÇAO

(P R A ~) . _ _ ,

Escola
15,30
Gymnaslo

*7
^mor\tlva do centenário depna=c.

^°VHort^" ^.Tornai dos Prof*

^Supplemento » ¦ » - »«<!a
PRU

SV_ . Radio Escola Munlc p^ » 
dfl

Programma da Casa.Co ^

|Ít* do Theatro Municipal, da ope-

ra: "Travlata".
RADIO CLUB

(P R A 3)
9 _ Popular internacional. 10 ~>

?o«c Muíad - Carmen Barbosa.
XnSn| Silva ?8«^-
•gSE Pta^DUermandTRels. Oino

H fcd/o„«B _°rpCí? -nmS
Car

Gu*li Huber e Willy Fritsch, numa scena do film
"A pequena de outra noite", que Art*Films collo*

cará em cartas no Pathé Palácio, segunda-feira próxima

18 — Jornnl. héo Villar.
níita Pinho e Dilermando Reis.
Sen Barbosa. 19 -; 

^charlas 
Montei-

ro. Trio de Ouro o] D»1™*1" °,lv£.*-
e nupla Preto e Branco. 19,30 — An-

Belo Freitas e José Maria de Abre".
r™Tsí. pupSk 31  Typica de erossi.Irmãs Pagas. ai 

^ __f%a^m_.- Morl:symphonica.

|

liai-'

m

mm ar45, -"Sm- symphonlM. 2Í
ílfrmss Pagas. Typica de Grossl.
^jb1 - Orcheltra de Salão sob a^dU
ícèc&o de Glúckmann. 22,45 - Jm-

> aâ"723 r-. Final.. .
DIRECTORIA DE EDUCAÇÃO

(P R D 5) »•
A's'9,30 — Hora Infantil: Commen''¦' rtnracãò do primeiro centenário -do

•' ffimento%^ «•"^'HSi"0^'

^SS-5^9-r^SiifflB io' Floriam. Pel-
*â4?t -iáieelár-pw»f»ssora Marln» 3le

r.WW ao»e« («a ¦»£? g
i §c^nclas Sociaes). IV - Ojfdora da
f;: v Escola Republica do Peru (Centro ae

Brafllldade Floriano P^xoto). M.» de
(5nii7a V  Oradora da Escola cea-

• fáfSiumna Iiuclana Rtoo. VI - H?-
nino 4 Republica. As 13 ",„.,„•

V Cantil: Commemoraç6es do primeiro
fe centenário do «"R}»*»1?*" ™*£S
T- l*lnrIano Peixoto*. I — Hymno Nacio-

IS n -Palestra do professor Pe-
S?o d? Couto. OT - "A vida . a obra
tfoçonsolldador da Republica" - pela

professora Marina de Padua Barros
65 Ofimes IV — Oradora da Escola rio-HWO Peixoto: alumna Cela Fernan.'

úosV V — Oradora da Escola Alagoas.
m: &na Neuza de OUvelra. VI - H^.

mrio A Republica. Das 17 ás: IB —
ífanal dos Professores: Noticias —

kri comentários -- Y^™™™1^-k - pela superintendente D. Cellna Paoi-
lha „ da Secretaria Geral de Educação
e Cultura. Supplemento Musical. I -

Vllla-Iiobost P'ra frente 6 HrtóH. H
—. Carlos Gomes — O Guarany ¦**¦

Abertura. HI — Alberto Costa: Cisnes
i Canto da saudade. *>V - Bachlanas
hrafileiras n.o 1 de H. Vllla-Lobos
Das 18 *s 1» - Hora do funcclonario
Municipal: Noticiário administrativo.
Supplemento Musical: I - Carlos Go-
n>es — Lo Schiavo: Alvorada. H -

S. Vllla-Lobos - Bachlanas brásilei-
ras nó 2 III — P. Manoel da SUvara., n.o 2. Btaslielro 

. pe o

do Gury - 17,30. Alvarenga e Ran-
chinho — 18.30. Radio Sports — 18.49.
CancSes Italianas com Dora Barblerl
Gomes — 19,30. Alvaienga e Ranchl-
nho — 19.45. Piano o Violão —¦ Um
programma com Rogério Guimarães e
Carolina — 21. Dora Barblerl Gomes

21,15. Heloísa de Vasconcellos —
21.30. Radio Visão — 22. O Momento
internacional — 22.30. Programma es-
colhido no Thesaurus Musical da NBC

22,35. Jornal — 22.50. Transmissão
do Casino de Conãcabana — 23.

MAYRINK VEIGA
(P RAS)

9— Mundo musical cm revista. v>
Programma variado. 11 — Hora

do Tira. 12,30 — Hora do Bom Gosto.
X7 _ Supplemento Musical. 18,30 —
Pr,*f*ramma de studlo com Xerêm e
Bentlnho. Mareei Klass, Patrício lei-
xeira, Cyro Monteiro, Muraro, 3 Ma-
lucns em rythmo. Ella e Elle. Jararaca
e Zé Formiga. Barbosa Júnior. 21 —
Continuação do programma de studlo.
22 — "A Semana em Revista" —.. re-
constltulçRo de episódios da vida mun-
dial, escriptos por Gramury. 22,30 —
Supplemento Musical Seleccionado.

CRUZEIRO DO SUIi
(P R D Ü)

9 _ Dlarlo do Ar. 10 — Rio em
Revista. II — Volta ao Mundo. 11,30

Programma carioca. 12 — Pro-
gramma de Studio. 13 — Musica 11-
ceira. 13.30 — Programma Feminlco.
14 — Salada Mixta. 17 -- Hora fl»
Broadway. 18 — Jantar Sonoro. 18,30

Hora do Mocinho. 18,45 — Lendas
do mundo. 19 — Continuação do prò-
gramma do Jantar. 19,30 — Sports,.
na batata. 21 — Progr.--.mmn/ de studlo.
21,30 — Coisas que Incommodam. 33
—' Boa noite. Ultima:*' noticias.

O fllm PEQUENA DE OUTRA NOITE
é uma satyra feliz aos deveres da
diplomacia. Nâo no terreno político,
mar. no do amor. Conta a historia de
um diplomata solteiro quo se viu
envolvido num escândalo que quasi
la lhe compromettendo a carreira.
Estava elle dormindo tranqulllamente
quando uma linda morena, á meia
noite, pulou a janella do seu quarto,
desplu-se e metteu-se na sua cama...
Até ahi, embora o facto não seja com-
mum, nada de mais...

O diabo é que ¦ a policia pouco de-
pol? batia ã porta do aposento para
perguntar se ,o diplomata tinha visto
por acaso uma' ladra que se oceulta-
ra no seu Jardim... A desconhecida
attendo os polieiaes e rocommenda
silencia para não despertar o "eu-

poso"...
No dia seguinte o diplomata chega

todo contente da vida ao Ministério.
Os collegas o recebem com sorrisos.
Ha cochlchos por onde passa. Ou-
tros riem francamente... Intrigado,
Olo não sabe o que pensar... Nisto
o chefe o chama e lhe mostra um
jcrr.al do dia. Havia ali, com desta-

que uma noticia: O DIPLOMATA
8TANLEY e SUA JOVEN ESPOSA...
Ora, Stanley, era solteiro! O escan-
dalo rebentou como uma bomba. Os
lníerpretes são Wllly Fritsch e Gustl

____JABBA^^JiiBWLM=19M

Loretta You^g e kichard Green, em uma scena ~_^^ Ç* -r-^^^S
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Ka tela do Palácio, será apresenta-
da a mais excitante e sensacional pel-
licula colorida do anno — "Romance

Com úm enredo completamente in-
édito e um soberbo elenco, "Romance
do Sul" é o typo de fllm que a todosHuber — esta ultima aquella linda mo- do Sul" é o typo ae mm quc <*¦;"">>'"na 

que appareceu em TERRA DE ,.agrada, pois> contem um pouco de tu
A«í?,r> Tts-nríii-NA nlü OUTRA NOI- do. Como film colorido, e uma veroa-
RéSo n° PATHÍ PALA- I deira maravilha, apresentando o Ken-
CIO. segunda-feira próxima.

PALA- deira maravilha, _r----.--¦---¦-, .
. I tucky Derby. uma infinidade de jo-

CARMINE G0LL0NE - 0 DIRECTOR DE "VERDI"!

Orpheâo de Profesores do DistrietoHymno
Orõheâo de froieauii» «« —;
Feleral. Floriano Peixoto. --pela sra
professora D. Mercedes R6I0 da -Fon-
Sica, Chefe da Secção de Bd»M|lí
Cívica, do Departamento de Educação.

VERA CRUZ¦;- I. (P R E 2)
8 — Jornal. 8.30 - Bom Dia Mu-

^leal Novidades brasileiras. 10 — Hora
•'..STUnSTlUllMUl. 10,30 - JBU««

^rsmmCa8npaopeP;er.a 13° -' SaÜdades^d"
Portugal, lí - Programma Popular.
18 - Momento Espiritual. Boletim
forimerclal. 18 — Musica norte-ame-

-rtSS? M - Chronica do BrMll • da
cidade. Hora Gymnaslal. 21 — Bane

$*& 
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RADIO NACIONAI.
(P R E 8)

STUDIO— DE 18 A'S S8t —

Irmãos ffapajós. Rose Lee, Almirante,
Kuno Roland, Lollta ,™™*-r™"V ?
Saldai, Orchestra Carioca, Radamés e
a AU Stars. Regional de Dante San-
ftre * 21,35 — A Canção do Dia —

tSerlnta e üiterprctadn por jLamar-'tSíeBabo. 21,30 - Audição das Ma-
rimbaí de Cuzcatlan.

RADIO IPANEMA
<P R H 8)

4fí8 _ programma Festa da Viaa.
«...— programma Copacabana. 11,30
-Mela Hora em Portugal. 12 — Sup-
piomento do Almoço. 17 - Program-
51» Ajeentino. 18 — Programma Mo-
Srnò 10 - Programma de Studlo e|
Sa BaptUta. Marimbas de Cusca-
tSü (ás 31,30)', Do Cesarlno. Henri-
«U?aulmarãÉs Humberto Brandi, Ge-
que u".",1»^"'w.^., pnlltnno. Rc-

Sa-orse» Moran, Werther Pplitano.
ííohal dê Jacob. Orchestra de
Si? sob a direcção de Tomasclll.
iSTfo - Georges Mills cm solos de
órgão electrlco.

; RADIO TRANSMISSORA
- (P R E 8)
t — Columnas Bonoras (çom canos

«íberl 11 — Prog. da Bolsa de Va-*7" 
iom David Pereira). »~- Oan-

5 do Brasil (com Lauro Borges). 17
Z.T coôktall Musical (com Fen*/^do
Salgado). 18 - Vo^es Amigas (com
Paulo Netto). 19 - Prbí>,„RCA-vlcí,0'*
I9.1B ~- Jornal Militar. 10,20 — Ha-
dlotonc. 19,30 - Palavra Sportiva. 21
— Bate-Paco da Torcida. 32.30 —
ra..eBano Ar° -transmissão directa

ja sédc do America F. Club.
RADIO TUPY

(P R O 8) _
twslca symphonica - 18. So<«mi.

Musica americana — 17. Tneavrmno

, SUSPENSÃO ou FALTA pa

KWSTRUAÇÃO. DjIJJ Aliem*.

RADIO «lUANABARA
..(PRO 8>

8 — Jornsí. Canções francezas e Ua-
llanai: Melodias. 9 — Musica popu-

,lar. 11 — Programma Rl... alto —
RondlnelU em sadio humorl6mo. Bole-
tim de InformaçSes do café. 13 —
Musica variada. 15 — Musica variada.
18 , Hora do Lar, sob a direcção da
Asnasiá- Musícat..,,'s^lp.Cçlonad»„,-17.í-:,
Brerlsocs^ do<--tempoi-» Musica, porte-
r.ha. 18 •— Boletim de informações do.

¦ oité. Píagtáinma,a.'daí5stuâlo ;comi-Rn-
bdlla"— Nhfl-Natlnho-— Yolanda Ba--
ptista — Celso Almeida — Marlazl-
nha Garcia — Milton Moreira — Wal-
dyr Calmon — Conjuneto Regional de
Eduardo Vaccanl. 21 — Programma
Árabe. 21,45 — Baile. Chronica do

RADIO EDUCADORA
(PRB »>

10  Carnet commercial. Santo do
dia. 11 — Gazeta radiophonlca. II -*,
Boletim do Mercado de Cate. Parada"
Musical. 14 — Programma Luis Brall-
le 15 — Gazeta radiophonlca. Varie»
dades Sonoras. 15,30 — Portugal atr;-
vés suas melodias. 18 — Programma do
Jautar, Previsão do tempo. 19 — Ga-
zet.-i radiophonlca. Programma Ítalo-
brasileiro. 19.30 — Hontem e Hoje
(Chronica). 21 — Horas de Baile.

JORNAL DO BRASm
(P R F _

750 — Jornal da manhã. 8 — Hora
de Juli de Fóra. 9 — Cruzada em prol
da saude. 9,15 — Supplemento musl-
cai ii — programma do almoço, ld
— Saudação. 13,30 — Transmissão dl-
recta do Hippodromo da Gavea. em
combinação com o Jockey Club Brasi-
'e>rc 17.30 — Programma do Jantar,
is" — Invocação do Angolus e Palestra
de monsenhor dr. Henrique de Maga-
lhaes. 19 — Programma Cosmopolita
20,30 — Programma de studlo.

RADIO INCONFIDÊNCIA
(P R I 8)

730 — Aula de gymnastica. —. Dis-
coi! 9,15 — Jornal. 11,30 — Jornal.
11 u  DIscob seleccionados. 17 —
Audição da Escola de Radio. 18 —
Angelus. Hora do fazendeiro^ 1M5 -¦
Hora de hygiene e saude publica. 16
— Noticiário sportivo. Jornal falado
ig,45 — Discos. 21 — Studlo. 21,30

,¦ Mela hora com o Compadre Bel-
larmlno. 23 — Studlo. 23 — Nota ln-
ternacional e ultimas Informações.
23 30 — Encerramento.

PARIS MONDIAL
(T P B 6)

0. — Musica em discos. 0.45 —*,""*
ticiarlo em francez. 1. — Noticiário
em hespanhol. 1.15 — A mensagem ds
Pails, em hespanhol, pelo sr. Fran-
çois Porché. 1.30 — TIotictarlo em
portuguez. 1.45 — A mensagem de Pa-
ris, em portuguez. pelo sr. François
porché. 1.60 — Musica em discos. í.
— Musica em discos. 2.15 — Fim da
Emissão. .

• BRITISH BRQADCA8TING
30,20 .— Noticias desportiva» am in

rlez. 20,30 — Music-METAOINUNÜIN
Mez. 20,30 Musio-Hall.V Apresen
lado por John Sharman. 31,00-21,15 —
Notloiarlo em portuguez _(«* na fte-
quencia GSE 11,80 Mo|s). 21,30 — "Re-

latorio de Londres."* Palestra em. in-
glez 31,45 — Noticiário em inglez.
Sl,4." — Signal horário de Greenwlch
22,00 — Blg Ben. "Beethoven." O Trio
Rostal: Max Rostal (violino)., Sela
Trau (vlolojieello) o Louls Kentner
(piano). 32,30 — Blg Ben. Fim da
l?ansml»s&o em GSE. 22,30 — Trans-
nTiMãn em GSB: Noticiário em hespa-
nhol e Notas Semanaes sobre o Mer-
«ado da Carne. 32,45 — Fim da trans-
missão em GSB.

COI.UMBIA BROADCASTING
(W2XE — Nova York)

18 — Noticias. 10,15 — Noticias em
portuguez. 17 — Sessão do Club Swlng.
17 ->0  O comediante Joe Brown. 18
-"Musica. 19 -- Drama. 19.30 — Rí-
eord ações. 20 — Orchestra Goodmann
21,30 — Musica de Dansa. 22 — Or-
chettra. 

GEN)ERA1( ELECTm0
(W2XAD — Sehenectafly)

Das 21,10 is 23,45 (Hora do Rio) t
oi Chico. Spanlsh Revlew. Mestres de
concerto. Melodias Ravorltas. Rendez-
Vcus with Ricardo & His Muslc. Ben
Cutler's Ralnbow Room Orchestra
Murlca Hawallana. Orchestra de Ro-
«rio Bourdon e artistas. Musica Dan-
tar',eNATIONAI. BROADCASTING

ÍWIIXL ' W3XAL - N0f» T0*> .
Das 15 i« 23 hora» (Hora do Rio) .

TIKSPAKHOL: 15 — Noticias. 15,15 —

tit-sumo dos programmas. 15,17 -a
t.srclra. 18 — Noticias. 18,15 — Dln-
ner Concert - Musica Scml-Classlca.
Sêacçes PORTUGUEZ: 17 -Noti-
cla^ 17.15 — Rhapsodlns. HESPA-
tmOL: 18 - Noticia». 18,15 - Resumo
do« Programm»». 18,17 — Hora ae
PÍata. HE8PANHOL: 10 - MotW»'.
19,15 — Questionário mu«lc»l do» o»1'-
badoi (Prova de Memória). INOLEZ:
ÍO _. Notlclni.. 20.15 - Orchestra Sym-

"Ruas da cidade"
Depois de amanhã Ji estará em cx-

hlbição esse, fllm que a cidade aguarda
com um interesse pouco commum:
"Ruas da Cidado". Thema que toda
cetíte sent6 que é vivido num ambiente
tão usado, tão repetido, não deixa por
isso de ter um sabor dlíferento quan-
do se sabe, tambem, que o novo cel-
lulolde da Columbla traz um senti-
mento novo para se sentir, uma la-
grima fresca para se soltar o um sor-
riso espontâneo a coroar as magnl-
ficas situações de alegria creadas pela |
obra de Albert S. Rogell. "Ruas da
Cidade" é assim. Ha vida na inter-
pretação de Léo Carlllo e Edith Fei-
lows e ha um movimento novo no fa-
ctor clnematlco. Ha uma these ad-
mlravel. aquella em quo um homem
que tudo dera aquella que elle mais
amava e que, forçado pelas Inclden-
elas que esse próprio amo* creou, se
vê forçado a cortar em meio todo o

tratados,
ClD™vid 

Butler foi eleito director
film acima mencionado, pois alem de
ter dado provas de ser um opta dl-
ilgentel é ura grande oonhecedor de
cavallos de raça e aaora as corridas..
fã poíquc, como Perito no assumpto
Mr. Butler acha que animaes de puro
sangue são Indispensáveis na PeUiÇUla
Romance do Sul", o que tambem dc-
vem sor muito bem tratadoo. „„rfn

Oi princlpaes papeis estão ao cartjo
do Loretta Young e Richard Greene.
loven par que encantou peio seu ta-
\°nlo quando Greene íol pela prime -
ra vez apresentado ao publico, em "4

Homens e uma Prece".

Scena do film "Verdf*, que Árí-rums vae estrear
a 8 de maio próximo, nos cinemas Plasa e Pathé Palácio
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O fllm VERDI se desenvolve numa
atmosphera creada pela musica do
grande maestro, na qual ¦ tomam par-
tlcular relevo Vs vdàf a'ct'ercs „ flôs.' s?us!

O cinema REX, continuará exhlbin-
do esse gigante cinematographtco que
e "T.UNGA DIN"... Esse fllm da RKO
Radio, vem marcando o mais sugges-
tivo suceesso, o que prova quo o pu-
Mico carioca, conheoe os grandes es-
pcctaculos e sabe admirar conveni-
entemente as grandes realizações de
Hollywood, Cary Grant, Victqr McLa-
glcn c Douglas Fairbanks Jr., têm
admiráveis Interpretações nessa pel-
licula onde tudo é grande e empol-
gante... "GUNGA DIN". entra assim
na sua segunda victorlosa semana e
aquelles que ainda não -tiveram op-
portunldade do assistir esse gigan-
te da clnematographia moderna, por
certo não deixarão de fazel-o agora,
poroue isto constituiria, o mesmo que
perder uma das mais imponentes
obras Já apresentadas, pelo cinema.

O filho de Frankenstein
Fazer gracejos e brincadeiras vale

ouro quando te realiza um fllm de
mNem°Basil 

Rathbone, Boris Karloff,
Bela Lugosl. Lionel Atwill nu José-
phlneHutchinson escaparam das brln-
cadeiras durante a íl magem de O
Filho de Frankenstein'. o novo nim
da Nova Universal, que provoca cala-
frios nos "fans" e o qual estréa se-
gunda-felra no Plaza. .

Esso passatempo recebia todo apoio
do director Rawland V. Lee, que sabia-

vários personagens. Esta fusão entre
a narrativa e o elemento musical,
6 obtida, pela primeira vez na his-
toria' do-cinema, neste fllm-que não
se serve da musica para _ efeitos de-
ccratlvos de puro acompanhamento,
mas a transforma na protagonista ^do
fllm, no espirito mesmo dos factos
apresentados.

No desenrolar do fllm o publico
teia opportunidade de assistir a hre-

i ves scenas de innumeras operas ver-
diar.as: "Oberto dl San Bonifácio
"Nabuco", "Lombardl". "Attila", "Tra-

vlatn", "Rigoletto". "Trovatore". Don
Carlos", "Aida", "Otello" e "Falstaff",
cantadas por Beniamino Gigli, Maria
Cebotari o outras celebridades. A par-
te musical é dirigida pelo maestro Tul-
Uo Serafln, dò Scala de Milão e conta
com a cooperação de mais de 100 pro-
íessores de orchestra, além de grande
massa coral. .

VERDI é a glorlfloaçfio suprema da
arto lyrlca na tela. Será estreado nos
cinemas PLAZA e PATHE- palácio

a 8 do maio próximo.
PALÁCIO
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QUANDO 
se sentir fraco e indisposto, ou cons

calor e mal humorado — reponha o seu or-

ganismo no caminho normal saboreando uma de-
liciosa e nutritiva Malzbier da Brahma. Encon-
trará, em cada copo, novas forças e vigor, e uma
vitalidade vigorosa invadirá o seu organismo. E
torne tambem as refeições mais proveitosas e
mais appetitosas, servindo Malzbier da Brahma.

QUANDO SE TOMA MALZBIER
DA BRAHMA?
Quando o calor é muito.
Ao almoço e ao jantar.
Antes de deitar. Após os
exercícios. Emfim —a qual-
quer hora e a toda. boca.

mm i

Léo Carrillo, o gula de
Ruas da Cidade", que-o

Broadway vae exhibir
segunda-feira

seu Ideal de aventura e de felicidade.
A Boclcdade, implacável, exigla^he
mais. E o que esso homem fez, e o
quo sentiu e o que soffreu, tudo isso
encerra uma verdadeira epopéa cheia
de emoção, de doçura, de humanidade.
Um espectaculo magnífico que falará
forte a nossa alma, affelta que é a
dôr humana fe condescendente sempre
com os erros da civilização. Um film
maravilha, e que certamente levar;
ao Broadway uma concorrência ln-
cgualavcl nestes últimos tempos.

"PATRULHA DA MADRUGADA"

Malzbier
cia

iRNUIA
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LEILÃO DE
PENHORES

CASA CAMPELLO
ERNESTO CAMPELLO

38 —¦ Avenida Passos — 25
Leilão em 5 de Maio de 193!)

i
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mente permittlu toda espécie de brln-
cadeiras e formas de- humor quando
os actores nâo estavam deante das
Ca"Ma?s'de dois mezes na filmagem
de uma producção macabra, a tensão
nervoso augmenta, mesmo para os
membros mais práticos de Hollywood ,
disse o director Lee. Comquanto não
Interfira com a filmagem,: damos am
pia liberdade ás brincadeiras, e o des

canso destas provou ser um tônico pa-
ra os nervos".

As lojas de novidades durante a ro-
dagem deste fllm fizeram bons nego-
cios vendendo charutos que explodiam,
almofadas que ao se sentar nellas
faziam cossegas, copos que ao beber-se
a agua canta no côllo e outras novl-
daúes foram levadas para o scenario ¦

damos am- durante a realização de "O Filho de
Frankenstein".

Dr* Fernando de Castro
Rebello

"COM OS BRAÇOS ABERTOS" SERA' EXH1B1D0
AMANHA, NO "METRO", EM SETE SESSÕES!
Além das sessões communs das 12, 14, 16, 18,
20e22 horas, o film será exhibido em "matinée

infantil âs 10 horas

Faz annos hoje o advogado dr.
Fernando de castro Rebello. Dire-
ctor de Publicidade do Broadway
Programma e figura estlmadlssima
no foro desta capital.

Technico competente e de trato
fidalgo, o dr. Fernando de Castro
Rebello conquistou em breve tempo
a estima de quantos militam nos
meios clnematographlcos, e. por
isso, grandes serão as homenagens
que recebera de seus amigos, »C-
miradores e collegas.

8 I* II

EM 0 DE MAIO DE 1931)

Vianna, Irmão & Cia.
BUA PEDRO 1, Ns. 38 e 30

(Antig-a do Espirito Santo)

JOSÉ* MOREIRA DA
COSTA & CIA.

9 — Becco do Ròsarlo — 9
EM 4 DE MAIO DE 1939

Fazem lell&o de todos os penho
res vencidos.

CASA LIBERAL
LIBERAI. BEBEINER & CIA.
Lellüo em 29 de Abril de 1939

53 _ Bua Luiz de Camões — 61
O catalogo scrà publicado no

Jornal do Oommerclo.
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Scena de "Patrulha da Madrugada", com Errol
Flynn e Basil Rathbone, que o Odeon nos dará

8egunda*feira

Francisco de Aguiar & Gia.
BUA LUIZ DE CAMÕES, 30

Entrando em liquidação defini-
tiva, convidam os 8rs. Mutuários
a virem resgatar suas cautelas.
Anecocipnmos que se realizará um
lellfio tio dia 10 de maio, dc todc-3
os penhores Já vencidos.

CAUTEA PERDIDA
CIA. AÜBEA BBA8ILEIBA

Filial: Bua 7 do Metcmbro.lHÍ

1 

Perdeu-se a cautela n.° 103.713
da eerio B da RUal desta Com-
panblí.

O Odeon, a partir de segunda-feira
nroxima, vae apresentar uma vigorosa
e sensacional versão moderna da no-
vella original de John Monk Saundws,
oue ha annos marcou uma esplendida
victorla dc Richard Barthelmess c do
Cinema: -Patrulha da Madrugada"
(Dawn Patrol).

Errol Flynn no papel que deu a glo-
ria máxima a Richard Barthelmess.
Flynn mais uma vez acompanhado por
Basil Rathbone o, ambos, secundados
por um punho.do dr artistas queridos,
taes como Donald Crlsp, Mclvllle
Cooper. Barry Fltzncrald, Carl Es-
mond. Stuart Hall. etc.

Um fllm sem mulheres. Um fllm
só de homens, mas um fllm para mui-
tldfles dc ambos os sexos. Um espe-
etaeSo qa» leria. por si »ó, grandioso, xima.

sem esso grupo de interpretes e sem
a desgraçada actúalidade de seu tra-
gleo assumpto: A guerra, a luta entre
os homens, a mocidade heróica, Inútil-
mente sacrillcadal

Edmound Oouldlng deu ás seqüências
tíe "Patrulha da Madrugada", ura rea-
MMT digno de um Mlchael Curtiz
Incontáveis cio as scenas de comba-
tes, bombardeios e, no emtanto, nfto
tòm tnlvez, mais cmoç&o do quc o ara-
m? dlarlo dos que voltam com vida
cm seus estroplados aviões, para M«iar-
dar, no dia Immediato. novo madn.-
gada. que os vejo. no céo. como de-
monlos matando o morrendo I

O Odeon apresentará "Patrulha da
Madrugada", desde segunda-feira pro-

r. "* 
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ÍCÕNTRflyfl CASPA VA
JUVENTUDE
ALEXANDRE
HAOTEM SUBSTITUT<

ALUGA-SE
Uma oasa, quarto, sala, cozinha •
quintal. Aluguel 1809000. Bua

Hermengarda 145, Meyerr

ÍNDÍCÃDÕRl
Dr. Octavio Rodrigues

Lima
Docente da Universidade — Fartas.
Gynecolof la . - Cons. Bna da As-
semUés, 18, J.» ana. Telephaao i
23-8788. Diariamente de 4 to 6
horas. Res. i Telephone t S8-2T84.

LIVRARIA LAURIA
BUA DO ROSABIO, 178 'fntrs Owçslm Dtsi e ,F'u*u»>:,,n»)r..<^n4, ,iU

Mickey Rooney e Sencer Tracy, os grande» "astros"
de "Com os braços abertos", aclual suceesso do
Melro, e que amanhã, em exhibiçâo "extra", tam*
bem será exhibido na matinée Infantil que o Me*

tro realisará, como de costume, á$ 10 hora*

DAIAC VProfessor JOSÉ»
A/UUJA GUILHERME
Caibedratleo ds Radiologia Cllnles
da Sociedade Aliem* ds Rsdloloeia

Longa MpsclaUxaçie as Careça
Da Au. Municipal. Consultor!» :

Prat-s Floriano, BA (5.** andar) —
Tei.: 22-8268. Dlarlsments ds 4 As
7 (Ssbbados de 2 is 4). Exames em

domicilio — Telephone: 25-8984.

Dr. Ubaldo Veiga
Pelle e 8yphlllt«, das
V;-. aas. 4os. e en.*..

Dr, Motta Granja

B^>. Va-
rlzes.

Pelle e SyphllltB. cias 4 fts 6 'A .
^'a 2as. 4os. e das.

Esp. He.
mor-

rholdM. K. do ap. digestivo,
dan 3 ás 4, diariamente. Me-
thodos próprio* « rápidos, Mts
opera<ç5o. Cons. R. OuTldor

188, 8.->, Tcl. 38^*901
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PAGINA NOVE — SEGUNDA SECÇÃO DIÁRIO DE NOTÍCIAS SABBADO, 29 DE ABRIL DE 1939

NO LAR E NA SOCIEDADE
O DESTINO, SEGUNDO
A ASTROLOGIA, DAS
PESSOAS QUE NASCE-

REM HOJE
A criança que nascer hoje

será intelligente, mas pouco de-
votada aos estudos.

A mulher é dotada ãe cspiri.
to arguto, e de notável capa-
cidade de racionar. Bastante
refleetida e criteriosa', difficil-
mente perde nas suas realiza-
ções. A advocacia, a medicina e
o commercio ãar-lhe-ão fortu-
na ou pelo menos independeu-
cia. Tudo indica qrie será feliz
no casamento.

O homem é prudente e des-
confiado,t em excesso, o que po.
dera, de 

' 
qualquer fôrma, ãifi-

cultar o seu progresso. Na en-
jenharia, na industria e no
commercio poderá vencer.

— Hely, filhinha do sr. Nestor Medei-
ros e de'D. Jurema Medeiros.
Noivados

Com a srta. Noemia Vieira da Crua,
professora municipal c filha do sr. Cai-
103 Reis da Cruz e da sra. Felicla Vlel-
ra da Cruz, contractou casamento o ts-
nente do Batalhão de Guardas, Jorde-
Uno Moraes Carneiro, filho do general
Moraes Carneiro e de D. Jardeiina de
Moraes Carneiro.
Casamentos

Nascimentos
ROBERTO JOSÉ' — Aeha-se enrique-

cido o lar do sr. Christodelino de Mat-
tos, funecionario da 2,a Vara Criminal,
e da sra. Nice Carneiro de Mattos, com
o nascimento do um menino que rece-
ber o nome de Roberto Josí'.
Baptisados

CILA — Será levada, amanhã, & piabaptlsmal, data do seu segundo anni-
versario natalicio, a menina Cila, filha
do capai Vicente Spena.
Anniver sarios
DE HOJE:

Srtas. :
Nosmia Figueiredo, filha da viuva Ja-

cy Nascimento.
Odette Sourie, filha da viuva Mn-

ria Couro Sourie.
Iracema de Souza Sampaio, filha

do casal Souza Sampaio.
Léa Cardoso, filha do coronel Fe»

llctslmo Cardoso, chefe do Serviço Cen-
trai de Transportou do Exercito e de
sua esposa, sra. Alexandrina Cardoso.

Sras. '
CONDESSA DOLAEELLA PQRTELLA

— Ho.ie transcorre a data na talicia ds
condessa Dolaljclla Portella, dama de
Crande relevo na nossa elite, social.

Esposa do conhecido e conceituado In-
(Instliai conde Dolabella Portella, a II-
lustre annivcrsariantc é figura prcstl-
giosa nas iniciativas caridosas da me-
fropolc, opportunidades cm que se evl*
denciam.os seus dotes de coração.

Viuva general Collatino de Góes.Albertina Wanfredo Pereira, espo-
sa do dr. Carlos Augusto Pereira.Isaura Bella de Araújo Góes, viuva
do gecnral Araújo Góes.

Srs. :
DR. JOSÉ1 RAUL DE MORAES - Fa»

aunos. hoje, o dr. José Raul de Mo-
raes, destacada figura do corpo de ad-
vogados do Banco do Brasil. Não é ape-
nas nos meios forenses que altamente
se evideneu a personalidade do Ar,
Raul de Moraes, porque cm qualqueroutro ramo de sua actividade tem con*
quis tado amigos e admiradores, por sua
inlclllgcneia c operosidade. Ha 28 annos

Dr. José Raul de Moraes
injrcss.-.u no Banco do Brasil o annl-
versariante de hoje, cercando-se, com •
seu esforço c dedicação, de amizades •
do mais elevado conceito.
— Dr. Honorio MenelicK.

Dr. José Paula Chaves.
Dr. Pedro Vicente dos Santos.
Dr. Sario Carvalho da Silva.
Dr. Arthur Ribeiro da Costa.
Renato Paulino Carvalho, acade-

mico de Direito.
Professor Albino Lima.

Meninos :
Wllds, filha do casal Abel-Esther Al-

ves.
—¦ Jurema, filha do casal Aristides

Baptlsta-Edith Guimarães da Fonseca.
Elza, filha do casal Mathlas-Cecilia

Le poente.

TIJUCA TENNIS CLUB — O Depara».
, mento Social do Tijuca Tennis Club pro

moverá, amanhã, uma grande excursão
á ilha de Paquetá. A partida dos cx-
cursionistas está marcada para as 7.30
horas e o regresso as 16. Naquella apra-
zivel Ilha a familia tijucanti passara
um domingo cheio de divertimentos, de
dansas, na maior animação e encanto.

GEAJAHU' TENNIS CLUB — Encer-
rando o seu nrogramma social de abril,
o club grolahúense farã realizar, ama-
nhã, das 21 ás 2 horas, uma interes-
sante reunião dansante.

CLUB BOR CONTADORES — O De-
partamento Social do Club dos Conta-
dores, organizou para amanhã, nos ea-
lões do Club Municipal, á rua Álvaro
Alvim n. 52, l.o andar, uma encan-
•tadora festa dansante, commemorati-
va da passagem do seu segundo annl-
versario <!» fundação. As dansas terão
inicio &s 17 horns, impulsionadas por
uma excellente jazz.

VILLA ISABEL F. C. — O Departa-
mento social do Villa Isabel F. C. em
regosijo pelo 27.° anniversario de sua
fundação, offerecrã aos seus sócios e
exmas. familias. um baile, amanhã, das
23 ás 4 horas do dia immediato, Uina
optima "Jazz-band" abrilhantará as
dansas.

A sua directoria tambem prestará uma
homenagem póstuma a todos os associa-
dos fallecidos, mandando celebrar ter-
ça-feira, 2 de maio. ás 8 '/2 horas, na
igreja de N. S. de Lourdes, missa em
sua intenção.

C. R. FLAMENGO — O Departamen-
to Social do gremio rubro-negro farã
realizar, hoje, em sua séde, ás 21.30
horas, uin grande baile em homenagem
aos seus nadadores que se sagraram
campeões de 1939. As dansas serão im-
pulslonadas por excellente Jazz.

ASSOCIAÇÃO POTIGUAR — À Asso-
ciação Potyguar, commemorando o seu
5.» anniversario de fundação, realizará
no dia 6 de maio próximo, elegante soi-
rée dansante nos salêes do Botafogo F.
Club. O Departamento Soeial da presti-
giosa aggremlação vem tomando todas
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HO J E
MATINÉE oa mocidade a* preços reduzidos

A' Noite — Duas Sessões ;— Ás 20 e 22 Horas
Continuarão do notável Suecesso da engraçádissinia Revista tia

victoriosa parceria lOMíSlAS-KREihn juxioi;.
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CAHIU DO GALHO

CAHIU DO
GALHO!
criticas do momento in-
ternacional k do pano-

. íuma politsco nacional! \

Grande p\itu tio foinililuvel
T)!o _ WALLY — r.UALTKU

nml VVONNE !

Suecesso tios quadros : "COL-

LEGIO BRASIL" — "AS UVAS»
."GENTE DA RESERVA" —

"O HOMEM SEM MULHER NAo
VALE NADA» _- "UVAS DK

CAMINHÃO" — rte
*

Unia fabrica de gargallvidas
com OSCARITO o Ioda a

Companlila !

Lindos bailados por
DELF c EVA !

AMANHA — A's 15 Horas
MATINBE CHIC

KEOUNÜA-FEIKA — FERIADO
UNIVERSAL — MATINÉE DE
GALA _ A'n 15 HORAS com

:i esplendida licvlstí

! "

SRTA. ELZA AUGUSTA DO VALLE-
SE. LOUBIVAL BITTENCOURT — Kea-
llza-sc, hoje, o enlace matrimonial do
sr. Lourlval Baptista Bittcndcourt, func-
cionario da Insnectoria de Águas c Es-
gotos, com a srta. Elsa Augusta do Vai-
le. O acto civil terá logar na O.a Preto-
ria Civel, ás 11 horas, e o religioso á?
J7 horas, na igreja de SanfAnna.
Diplomáticas

Pelo "Asturias", que zarpará fts 13
horas, parte hoje para Buenos Aires,
onde assumirá as funeções de ministro-
conselheiro da Missão Diplomática Bra-
sileira junto ao governo argentino, o
ministro Antônio de São Clemente. O
diplomata brasileiro receberá, na esto-
ção do Tourlug Club. as despedidas de
suas relações e de seus amigos e colle-
gas.Inaugurações

ESCOLA TECHNICA DE AVIAÇÃO
CIVIL — Serão inauguradas, hoje, ás 21
horas, na rua Moneorvo Filho n. 17-B,
as novas installaçoes da Escola Techni-
ca de Aviação Civil.

Homenagens
DE. FRANCISCO DE PAULA BAL-

DESSARINI — Será homenageado com
um almoço, hoje, pelos seus antigos col-
lesas de turma, cm virtude de sua cias-
cificação, em primeiro lojar, no eon-
curso para adjuneto de promotor, o dr,
Francisco de Paula Baldessarini.

O almoço realizar-se-á na séde do
Club dos Advogados, á rua Buenos Ai-
res n. 70, 6.° andar.

Presidirá a festa o dr. Justo de Mo-
rc.es, presidente da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, secção do Districto Fe-
deral, actualmente na presidência ge-
ral da Ordem. Usarão da palavra o dr.
Justo de Moraes, o advogado Adaucto
Lúcio Cerdoso. em nome da turma de
1027, a que pertence o homenageado e
o juiz P.ibns Carneiro, em nome cios
amigos e admiradores do novo promo-
tor.
Conferências

JARBAS RAMOS — Pelo microphone
da Radio Ipanema, o sr. Jarbas Ramos
fará, amanhã, ás 14 horas, uma confe-
rencia sobre o espiritismo.

AGRIPINI GRIECO — No salão no-
bre do Gymnasio Vera Cruz, o escriptor
Agripino Grieco fará .hoje uma confe-
rencia sobre a literatura brasileira..
Exposições

O "U SALÃO DE OUTÒMNO" DA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE BELLAS
ARTES — Inaugura-se no próximo dia

5, a exposição de Outomno, da S. B. B.
A„ nos salões da Associação Christã de
Moços, ár 17 horas. A este grande e tra-
dicional certamen, concorrerão os ar-
tístas plásticos dc maior renome do
Brasil. Para esta exposição foram expe-
didos mais de 4.000 convites.

Entre outros artistas que vão expor
neste salão, podemos citar alguns, co-
mo Jordão de Oliveira, Cândido Portl-
nari, Oswaldo Teixeira, Augusto Bracet.
Georgina Albuquerque, Armando Vian-
na, Hellos Seelinger, J. Menezes, Fer-
nando Martins, Bustamante Sá, Jos"
Maria de Almeida e João Reseala.
Festas

DE PARIS
Por Lucie Seguiér

i^r%

í [ jj '.• 'H iJÀ *.'.• Jm:^"' ^j$ I
1'AKIS, abril — rata as

leitoras que já começam a sentir
nm pouco de frio, .estampamos
hojo um lindo casaco, de meia
estação, que se tornará muito po-
pular. E' feito cm lã fina na
côr beige. O mesmo tecido duplo
forma a golla cm quadro e con-
tinua em toda a frente. O casa-
co leva bolsos ao nivel do bus-
to e das cadeiras.

A gravata typo "Ascot" é
ta cm jersey dc seda preta,
botões na frente do casaco
cm forma de folha preta.

fei-
Os

são

as providencias para que seja revés-
tido do mais completo exito a festa cm
apreço.
Viajantes

Pelo avião "Électra". da linha minei-
ra da Panair do Brasil, viajaram hon-
tem. do Rio de Janeiro para Bello Ho-
rlzcnte: Gustavo Martins, Frederico
Simmermann, dr. Luciano Jacques de
Moraes, sra. Elvira Moraes, Fernando
Conde. sra. Heloísa Conde, srta. Lygia
Lins, Josó M. Vergara, sra. Phyllls Ver-
q;ara. Vera Vergara e Afranlo Moreira
ria Silva e de Bello Horizonte para o
Rio de Janeiro: dr. Linneu de Paula Ma-
chado, David Teicholz, Curt Rauten-
bach, padre José BonardI, Ary Barbosa,
Mario Oliveira, dr. Rubens Farrulla e
João Moreira da Rocha.

Em outro ayião "Electraí!, dârPa:
natr,-'especial,- viajaram,--dar-Belloi-Hd-
rizonté para o Rio dé Janeiro; em duas
viagens "seguidas, dr. Getulio Vargas,
'•ommandanto Ernani do Amaral Pelxo-
to, capitão F. M. Vanique. Alfredo Ne-
ves, Irineu Sampaio, José Campos, Hu-
pro Mosca. Gresorio Fortunato, Julio
Barata. Cândido Camnos, Calo Julio
César Vieira. Lourlval Fontes. Wladimlr
Bernardes. Luiz Coutinho Cavalcanti,
Severino Nunes e Belisario Augusto Soa-
res de Souza.

Pelo avião "Douglas", da linha in
ternacional da Pan American Airways,
chegaram, hontem á tarde, procedentes
de Buenos Aires: Howard L. Aller, dr.
Alberto .T. Fernandez, dr. Fred L. Bo-
por. Austcn T. R. Walter, Enrique M.
Amorim, sra. Esthér Haedo de Amorim,
Tàtsiuò iüyosugi e Vicente Blanco e do
Foz dn Ijrusssu. Hugh E. Davy Jr.

Com destino aos porto3 do nortu
n Estados Unidos, parte hoje. ás 6.30
horas, do Aerooorto Santos Dumont, um"rlipper" da linha internacional da Pau
American Airways, conduzindo os se-
trulntes passageiros: para a Cidade do
Salvador: srta, Tliprezluha Palm e pro-
fessor Francis V. Eyre; para o Recife:
Arnaldo Almeida e Austen T. R. Wal-
ter; nara Belóm do Para: Kenneth N.
Wood e dr. Aloysio Santa Rosa; para
La Guayra: Vicente Blanco c para Mia-
mi: sra. Mary S. Foucht, Kenneth II.
Mc. Crimmon, Morris F. Powell, Fred
L. Emerson, Tatsuzo Uyesugl, Enrique
M. Amorim, sra. Esther Haedo do Amo*
rim, Romeu Silva, sra. Aina Revlto Sil-
va. Yara Silva, Antônio V. Guimarães,
Oswaldo Gogliano, Luiz Silva Lopes,
sra. Frederika S. W. Silva Lopes, Fer-
nando de Albuquerque, Vicente La Fai*
ce, Jullo Pasquallnl, Ivan Corrêa Lopes,
João Chagas, José Patrocínio do OH*
veira o Mario de Moraes.Do mesmo aeroporto, parte As 8 ho
ras, com destino aos portos do sul, üm
hydro-avião da linha gaúcha da Pa-
nair do Brasil, conduzindo os seguintes
passageiros: para Santos: Arthur Lacer-
da Pinheiro, sra. Irene L. Pinheiro. Ju-
Ho dc Souza Avellar e sra. Alair Gar-
cia Avellar: para Florlanonolis: dr.
Crontre S. Guimarães e para Porto Ale-
gre: Podro Barreto.Falcão, sra. Luzlnet-
te L. Falcão, Raul Guimarães, Eugênio
Mattoso, Olyntho da Rocha Schmldt.
Joaquim Laranjeira Formiga e dr. Jullo
s.iontlaeo. . .

TOD OS
PREMIADOS...

Òs bilhetes' ifuo tenliam òs
dois algarismos finaes Iguaes''aos 

do '}.", :{.". 4." e 5.» pre-
mios. rta cxtraçojip rte boje;
são Iodos premiados no Cen-
Iro Loterlco,- á Travessa dd
Ouvidor, n.» o; ¦ ¦

0INTEÊSSE PESSOAL, VERSUS ARTE E BRASIL
As coisas começam erradas do cima c, por isso, proseguem

erradas até o fim.
Não. se ignora a luta quo teve a Companhia Lyrica Metro-

politana, no sentido de conseguir do governo que lhe cedesse o
Theatro Municipal, para umu curta temporada popular. A má von-
tade em servir ao interesse desse grupo do abnegados brasileiros
patenteou-se, claramente, na morosidade com que foram attendi-
üos, isto já,nas vésperas da chegada do maestro Louis Masson,
facto que impediu se pudesse dilatar por mais longo prazo a refe-
rida concessão.

Mas, se acabaram cedendo o theatro, ficou nisso o auxilio
prestado peio governo aoa nossos artistas. Ninguém se envolveu
eom a parte dos corpos estáveis. Ninguém cogitou do determinar
a quanto deveria montar a verba excedente dos musico» da orches-
tra, coristas c bailarinos, por espeetaeulo. o governo deu o theatro
o cruzou os braços. E o resultado 6 o abuso que se está verifl-
cando destes elementos para com a Companhia Lyrica Metropoll-
tana, num procedimento estranho o Injustificável, já qUe se traía
rte uma Iniciativa — esta sim — genuinamente nacional, uma rea-
llzação popular e cujos responsáveis são meros artistas sem nen-
lium recurso que - lhes garanta o exito da mesma, a não ser üm
Idealismo e uma coragem quo tiubsistem a todos os revezes da
sorte.

Emquanto o theatro esteve sob a vigência da Prefeitura,
havia uma tabeliã quo determinava SOSOOO para cada symphonista
e 128000 para cada corista, como gratificação dos espectaculos Iso-
lados e independentemente do ordenado,que percebiam da Munici-
pulidade. Agora, entretanto, çiie aquella tabeliã ficou suspensa,'
om vista do se tratar de uma empresa, particular, os músicos pas-'
saram a exigir 35$000 e os coristas 20S000, num acerescimo exor-
bltante o que veiu difficultar e quasi impossibilitar a realização
perfeita dos espectaculos lyricos, pois que, attendendo a esse au-
gmento, tanto a orchestra, como o cOro e os bailados, terão de se
limitar a um numero reduzido de elementos, o que occaslonará um
menor brilho para o resultado total.

Bem sabemos que nada poderá obrlgul-os a trabalhar poi-
esta ou aquella tabeliã, se uão existo nenhuma por onde se guiar
o se o governo ficou indiffcrente ao exito do emprehendlmento.
Depende do livre alvitre dos corpos estáveis exigir maior ou mo-
nor remuneração. Mas, o que não se pôde encobrir é quo a atti-
tude assumida por esses artistas revela uma falta do patriotismo
o um desamor â arte que contrastam demasiadamente com o gesto
nobre e bello quo foi' o que tiveram o anno passado, attendendo
ao meu appello, para quo secundassem a obra de Gabrlela Besan-
«onl, auxiliando-a a realizar os espectaculos ao ar livre, pois que
se tratava, verdadeiramente, de uma grande Iniciativa para o bem
do povo.

A resposta que então deram ao meu artigo' foi além do que
eu suppunha. Ku pedi uma reducção na tabeliã, mas os nossos
músicos tocaram de graça. 

.. '

E porque tanto lhes apreciei o gesto é que agora desconheço
esse outro, inteiramente inverso, duplicando, quasi, o preço da un-
tlgn tabeliã, justamente quando so trata do uma companhia bra-
sileira, organizada e dirigida'por artistas nacionaes, gente sem
nenhuma capacidade material, sem o menor subvenção do gover-
no e que se propõe a dar espectaculos por preços ao alcance dns
possibilidades do publico modesto. Emquanto antes, era a uma
estrangeira que se beneficiava, uma empresaria que tivera do go-
verno mais de 600 contos de auxilio e cuja fortuna particular po-
deria cobrir qualquer prejuízo que porventura houvesse.

Não pleiteio o mesmo desprendido gesto dos elementos da
orchestra, dos coros, o dos bailados. Bem sei que todos são pobres
e vivem do seu trabalho. Mas, acredito que, como da primeira ver.,
o meu appello mereça a mesma sympathica ncolhida, sendo feita
uma reducção sobro a antiga tabeliã' o oxlglndo-se dos empresa-
rios o cantores, que. dirigem a Companhia Lyrica Metropolitana,
um "cachet" que não os Impeça de realizar amplamente os seu»

planos, primeiro o necessário impulso para a definitiva constru-
ccão da opera nacional."B? o que espero, confiando em que não será, desmentido •
af;o conceito que se faz d0 espirito de arte e brasllldade dos corpos
estáveis do Theatro Municipal.

D'OB.

A "TRAVIATA", HOJE, NO MUNICI-
; PAL, COM ALAYDE BRIANI

Cemo Já foi annunciado; a Compa- Madeleine Rosay. e Luiza Carbonell,
nhia Lyrica Metropolitana dará recita i sob_ n_dJrecçap_jle^>Mari»^pjenewa;
todos os dias, nesta sua curta tem-
porada, que promette resultar uma sê-
rie de invulgares suecessos. Prosegue

Soprano Alayde Briani
hoje a companhia apresentando uma
notável edição de "Traviata", cuja pro-
tagonlsta será a soprano Alayde Brla-
ni, a joven artista brasileira, cuja bre-
ve apparição na Temporada Nacional
do anno passado constituiu verdadeira
revelação, tendo-se affirmado desde a
sua estréa como uma nova estrella de
primeira grandeza que apparecia cs-
pli;ndorosamente no horizonte do thea-
tro lyrico nacional. Sua reapparlçáo
esti noite no papel da romântica npn-

¦ra db Verdi. que ha quasi um século
oommove todas cs platéas do munno.
constitue um grande c legitimo motivo
de. Interesse. Os outros principaes pa-
pele da "Traviata" serão interpretn-
dos por dois artistas de indiscutível
valor e Já consagrados pelo publico
e a critica em temporadas anteriores":.
o tenor Roberto Miranda e o barytono
Asdrubal Lima, completando o elenco
de Interpretes a soprano Djanira do
Mesquita Barros, o barytono Stefano
Bruno c o baixo Josó Perotta. A or-
chestra obedecerá á batuta do maestro
Santiago Guerra. As dansas serão exu-
cutadas pelo Corpo de Baile do MU-
nicipal, com as primeiras bailarinas

THEATRO JOÃO CAETANO

MATINÉE AMANHA COM "AIDA"
O espeetaeulo "Alda", que inaugu-

rou hontem a Temporada Nacional,
será, novamente e por ultima vez, le-
vado á scena amanhã, em vesperal,
com os mesmos interpretes da estréa,
tomando parte no espeetaeulo o Corpu
de Baile completo: uma edição verda-
dèiiámènte excepcional da deslumbran-
tc opera do Verdi. •

O preço para esta Vesperal é popu-
Iirissimo e unlco para todas as loca-
lidades, com excepção das galerias, e
comprehendldas as cadeiras de frlzas
e camarotes. Ficarão melhor colloca-
dos os primeiros que cheguem a ad-
quirlr as localidades, cuja venda co-
meçnrá hoje de manhã, ás 10 horas.
CHEGA AMANHA NO "OCEANIA" O
NOTÁVEL TENOR. ITALIANO ÁLVARO

BANDINI
Como já foi annunciado, para au-

gmentar o brilho da presente têmpora-
ria, seguindo a lei que mandava aos con-
cessionários da temporada nacional no
Municipal contractar artistas lyricos
no estrangeiro, os organizadores da
Companhia. Lyrica Metropolitana, con-
t^ctaram expressamente na Itália dois
artistas precedidos de nomeada, que
chegarão amanhã no vapor "Oceania".
Trata-se do tenor Álvaro Bandinl, que,
ao que se diz, constitue a revelação
do momento na scena lyrica italiana,
quer pela extraordinária belleza. da
voz como pela elegância da figura, e
da soprano Adelaide Dubourcq, dc na-
clonalidade. argentina, mas radicada ha
vários annos na Itália, onde está des-
envolvendo brilhante carreira.

OS PRÓXIMOS
CONCERTOS

MAIO
TERÇA-FEIRA, S — Centro Ar-

tislico Musical. — Pianista Undine
rte Mello. — E. N. d» Musica — 21
lioras.

SEXTA-FEIRA, B. — Concerto of-
lici.il da E. N. Musica — Violinista
Chiaffitelli — A's 21 horas.

SEGUNDA-FEIRA, 8 — Concerto
official da E. N. âe Musica. —
Cantora Marietta Lopes de Souza.
_OUINTA-FEIBA, 1» — Alexandre
Brailowsky — Theatro Municipal
— A's 17 horas.

QUARTA-FEIRA, 34 —¦ S. Inter-
cambio Musical — Pianista Cláudio
Auan. —- E. N. Musica — A's 'ti
noras. ,

EMPRESA N.

HOJE ÁS 15 HORAS
VESPERAL A PREÇOS REDUZIDOS

RECITAL DE BAILADOS
DESPEDIDA DE

Chinita Uflman

Kitíy Bodenheim
AO PIANO: — HANS BRUCH
Programma Completamente Novo

Bilhetes á venda — Poltronas 12$000 — Frizas e Ca-
marotes «C$000 — Balcões 8$000 — Galerias 5Ç000 e

mais o sello municipal

Instituto Brasileiro de
Mineração e Metal-

lurgia
Realizou-se hontem, As 17 horas, no

nuiphllheati'0 de Geologia da Escola
National "de Engenharia, uma sess&o
do Instituto Brasileiro de Mineração
e Metalliirgia pnra ouvir hs seguintes
còmmunicações: coronel Juarez Tavo-
ra — "Explicação pessoal sobre o caso
do petróleo do Lobato"; prof. Vlktor
Lplnz — "Roscnbusch no Brasil"; prof.
Buy de Lima o Silva — "Forque a
Pctrobrás vae pesquisar petróleo cm
Sergipe e Alagoas"; prof. Othon Henry
Leonardos — "O monopólio do rutllo
vn Goyaz".

Directorio Acadêmico
da Escola Nacional

de Musica
Na sala do Directorio Acadêmico

da Escola Nacional de Musica, Inau-
guva-se hoje, ás 16 horas, solemn?-
mente, o retrato' do Reitor da Univei-
sidade, prof. Leitão da Cunha. Pede-
se c comparecimento dos alumnos o
professores.

Brailowsky de viagem
para o Rio

E" PASSAGEirO BO "EASTERN
r.v?:.CE"

Embarca hoje uo "Eastom Prince*
em New York com destino ao Rt»,
Alt-xandre Brailowsky, o pianista mala
querido da platéa carioca, que, com a
niagia da sua arte, fascinou desde a
.primeira, vez que nos visitou. ...

A? localidades tomadas por assigna-
tura superam em numero as das anu-
riores temporadas o que quer dizer
que o genial pianista tocará para casas
completamente cheias. A assignatura
para sete recitaes continua aberta ua
bilheteria do Municipal devendo, pu-
ré-n, encerrar-sè dentro em breve.

Chinita UHman e Kitty
Bodenheim hoje á tarde

no João Caetano
RECITAL DE DESPEDIDA DA PLATÉA

CARIOCA
As duas bailarinas que são no nosso

meio felizes expressões do baile cias-
slco expressionista, proseguindo na
sua victoriosa trajectoria realizam,
hoje, no João Caetano, seu segundo
c ultimo recital, brindando o publico
carioca com mals um encantado ins-
tante de emoção esthetica transcen-
dente. Chinita e Kitty, por entre np-
plausos, executarão o seguinte e brl-

jhantissimo programma:
l.a PARTE — l) Marcha solemne

Grieg, Chinita UUman e Kitty Bo-
denheim; 2) • Deux Arabesques — De-
bussy, Hans Bruch; 3) Meditação —
Moussorgsky, Kitty; 4) Abysmo — Ch.
Ullinan, Chinita; 6) Lenda do caboclo

Villa Lobos, Hans Bruch; 6) Dansa
do êxtase — Mommsen, Chinita; 7)
Embalar — Schumann, Kitty; 8) Dansa
do fogo — Falia, Chinita.

2.o PARTE — 1) Valsas — Brahms,
Chinita Ullman; 2) Dansa húngara

Brahms, Kitty Bodenheim; 3) Cap-
priecio — Scarlatti, Chinita; 4) Bo-
neca —¦ Schubert, Kitty; 5) Ballade Ia
hcmol major — Chopin, Hans Bruch;
6i Pas de deux — Chopin, Chinita
Ullman e Kitty Bodenheim.

Hoje mesmo, & noite, as duas fes-
tejadas bailarinas embarcam para Bel-
lo Horizonte.

A CRISE DO CLUB DOS
ADVOGADOS

Integra da carta de re-
nuncia do secretario

do club
Noticiámos, opportunamente, a

crise que se vem desenrolando no
Club dos Advogados, motivada
pela n&o indicação do nome do seu
presidente para o Conselho da Or-
dem dos Advogados.

: Renunciando ao cargo de secre-
tario, pelo mesmo motivo, o dr.
João Nicolau Madcr Gonçalves
dirigiu ao vice-presidente do club
a seguinte carta :

"Exmo. sr. Attilio Vivacqua,
dd. vice-presidente do Club dos
Advogados — SaudaçSea respei-
tosas.

Acabo de ler a noticia da re-
nuncia do meu prezado amigo dr.
Alberto do Rego Lins.

Desapparece, assim, o motivo
que ainda me obrigava a perma-
necer no posto de 2° secretario,
do que era do meu intuito afãs-
tar-me desde o dia 27 do mez
próximo passado.

Ingressei no Club dos Advoga-
dos por proposta do grande pre-
sidente renunciante, que foi, du-
rante muito tempo, o animador
dessa associação, prestando-lhe
serviços que não admittem con-
fronto.

Prestei, portanto, a homenagem
de que era merecedor ao defensor
impeterrito e desinteressado da
classe dos advogados.

Com a apresentação da minha
renuncia do cargo de 2o secretario,
formulo, tambem, o meu pedido
do exclusão do quadro social do
club.

Aproveito a opportunidade para
dar aqui o testemunho do meu
alto apreço a v. ex., de quem
me despeço, como dos demais col-
legas com quem mantive perfeito
convívio, com effusâo e reconhe-
cimento.

(a.) j. N. M. Gonçalves."

A reintegração de um
medico pela junta de

conciliação -
A l.a Junta de Conciliação o Jul-

gamento, depois de cuidadoso . c ri-
poroso exame dos factos allegados pelodr. Luclantt Rossl o o Centro Cosmo-
polita, resolveu mandar reentregar o
dr.' Luciano Rossl no cargo de medi-
co daquolle Centro, do qual havia sido
afastado injustamente.

A reclamação do dr. Luciano Rossl
foi defendida pelo dr. Lenolr Mero-
uònit advogado do Syndiçato Medico
Brasileiro.

MOVEIS!!!
Dormitórios e salas de

jantar dos mais recentes
modelos, por preços exce-
pcionaes. A' vista c a p-Vazo
Só na Casa NAUM

R. SENADOR EUZEBIO, 61
— Telephone: 43-4334 —

DIA 8 DF MAIO í|jTV| Ba °| j/•% f-\M \0\\
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Embelleze seu sorriso
com KOLYNOS

Para dentes bons e bri-
lhantes e gengivas sadias,
unia bocea limpa e delicio-
samento fresca como as
flores —use Kolynos. O
dentifricio scientifico e
garantido. É muito eco-
nomico.

Centenário de Vasques
AS HOMENAGENS QUE SEBAO HOJE

PRESTADAS AO GRANDE ACTOR
BRASILEIRO

Passa hoje o centenário do nasci-
mento do grande cômico Francisco
Corroa Vasques, cuja vld* tanto dlgnl-
fica a carreira theatral.:.

O actor Vasquw soube honrar a su»
arte, elevando-a no conceito do pu-
blico e da critica, como representante
de sua ploria; e dissertar sobre a eus

THEATRO

mmrnmmmmmmÊmmmm
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Corrêa Visques
personalidade é recordar toda s evo-
lução do nosso theatro, ao qual elle at-
tribuiu papel proeminente.

As commemorações de sou centenário
de nascimento valem como um teste-
munho de admiração nacional a quem
tanto ennobreceu a arte de repre-
sentar.

O Centro Carioca e a Associação
Brasileira de Críticos Theatraes, pro-
movem hoje, as 11 horas, uma romã-
ria ao túmulo de Francisco Corrêa
Vasques, no Cemiterio do Caju', onde
depositarão uma artística palma de
flores naturaes sobre o mausoléo, de-
vendo falar, em nome daquellas cntl-
dades, o sr. Nobrega de Siqueira. A
ceremonia será assistida pelos mem»
bros da família Vasques, representan-
tes de varias autoridades, Jornalistas,
artistas, escriptores e críticos thea-
traes.

A's 10 horas, na Igreja de S. Fran*
cisco de Paula, a família Corres Vas-
quês manda celebrar missa.

Hontem, na "Hora do Brasil", falou
sobre o actor Corrêa Vasques, de ao-
cordo com- o programma da Associa-¦ cab "de. Críticos Theatraes ,e o-Centro'
Carioca, o dr. Bandeira Duarte, pro-
sidente da primeira e critico do "O
Globo". i

Tambem discursou ao mlcrophone da"Hora do Brasil", o sr. Faulo de Ma-
galhães, vice-presidente da Sociedade
Brasileira de Autores Theatraes, íalan-
do em nome dos autores.

A Casa dos Artistas por mia dire-
ctoria comparecerá, á homenagem pos-
tuma que o Centro Carioca e a Asso-
ciaçSd Brasileira dos Críticos Theatraes
vão prestar ao saudoso actor Francisco
Corrêa Vasques. Dirá algumas pala-
vras a respeito o velho actor Cândido
Nazaré th. Ainda em homenagem a
Corrêa Vasques, a Casa dos Artistas,
por.,gentileza da Radio Nacional, lrra-
dlará o terceiro acto da peça "A Fi-
lha de um taverneiro", o grande dra-
ma de Vasques. Incumbir-se-á da Ir-
radiação o elenco da Companhia Dra-
matica Brasileira da Convenção Col-
lectiva do Trabalho.

No Estádio Brasil
ADIADA PARA HOJE A ESTRÉA DO
CIRCO DOS ANÕES E INAUGURAÇÃO

DA CIDADE LILIPUTIANA
A inauguração da Cidade Liliputlan»

e do famoso Circo dos Anões, hoje,
nn Feira de Amostras, e no Estádio
Brasil — registrará qualquer coisa de
novo para o publico carioca. Veremos
um espeetaeulo de suecesso pela va-
riedade de números que os anões apre*
sentarão — alguns com os "ponies" —
cavallínhos amestrados. A criançada
carioca terá amanhã, domingo, ás 14
e 16 horas, no Estádio Brasil, as guaa
primeiras vesperaes, sendo.que á noi-
te, haverá duas sessões ás 20 e ás 23
horas.
BASTIDORES

"CAHIU DO GALHO", NO RECREIO
A Companhia do Recreio represen-

tara hoje, ás 16 horas, mais uma ma-
tlnée a preços reduzidos em todas as
localidades, com a revista "Cahiu do
Galho", da nutorla: de Luiz Iglesias e
Freire Júnior, com a collaboração de
Oscarlto, Isa Rodrigues, o "trio" Wally,
Güalter e Yvonne, onde se destaca »
garota de 5 annos, Wally, e mals Eva.
Margot, Itahy, Helena, Alzira, Pedro
Dias, Manoel Vieira, Nascimento, Be-
nito, Remo e outros nos mais variadas
papeis, inclusive o bailarino Delf em
seus bailados com Evn Todor."A ULTIMA CONQUISTA", NO

GVMNASTICO"A ultima conquista", o cartaz do
Gymnastico, dará hoje e amanhã, em
vesperal c á noite, as suas ultimas
representações.

Renato Vianna dá por encerrada •>
sua demonstração de valores iniciada
com "Deus", ha um mez. De segunda
feira cm deante o Gymnastico entra-
rá na phase nova do esperado lança-
mento da temporada, offlcial, - cuja

Inauguração está annunciáda para 18
de .maio com a peça "Margarida Gau-
thier"."OS AMIGOS DO BABATA", NO

RIVAL. :rY:.',YYL
Repete-se hoje, no Rival, cóm inter-

pretação da Companhia Jayme Costa»
em vesperal ás 16 horas, è, á noite ém
duas sessões, a engraçada comedia "Oi
amigos do Barata"* de Gastão'BaJC-'
roso."SENHORITA MINHA MAE", NO

ALHAMBRA
A Companhia Dulcina-Odilon dá hoje

em vesperal ás 16 horas, e á noite at
20 e 22 horas a comedia "Senhorita
minha mãe", de Louis Verneúil, exn
traducção de Bandeira Duarte.

Os principaes papeis dessa peça es»
tão a cargo dos artistas Dulcina, Odl-
lon, Aristóteles Penna, Sarah Nobre,
Mario Salaberry e Oscar Soares.

Amanhã, vesperal ás 15 horas, e dua»
sessões á noite, com "Senhorita minha
mfie"."PETRÓLEO DO LOBATO", NO

MODERNO
A Companhia de Espeetaeulo* Typs-

cos Musicados que inaugurou o eiegau»
te "boite" — Theatro Moderno — da
Empresa Paschoal Segreto, com exito, -
representará hoje, em primeira vea-
peral ás 16 horas, a peça "Petróleo
do Lobato", de Faulo Orlando e De
Chocolat. Serão novas opportunldadea
para que o publico assista á actuação
impagável de Jararaca, no "Professor
Terencio", e de Apollo Corrêa e Grljo
Sobrinho, em outros papeis. Na parte
feminina a platéa applaudlrá Durva- '
lina Duarte, Áurea Brasil, Alice Ar- <
chambeau, Maria Lisboa, Maria Vidal
e Alda Grijó; em números os teste-
jados cantores Odyr Odilon e Zá Com"
fome. "Petróleo do Lobato" irá á sce-
na hoje, ¦ ainda, em duas sessões, tt
20 e ás 22 horas.

Noticias Diversas
Em virtude do atraso da chegada,'

a esta capital, da Companhia Rey Col-
laço, fica transferida a homenagem
que a Companhia Renato Vianna pre-
tendia prestar a eminente actriz por-
tugueza e aos seus illustres compa-
nheiros de embaixada artística. En-
cerrando, porém, a sua temporada pre-
liminar, Renato Vianna realizará a
annunciáda homenagem no decorrer da .
temporada official.

Em torno das figuras d» Amélia, Ref
Collaço, Robles Monteiro, Lucilia SI-
mões. Nascimento Fernandes a Samuel'
Diniz fulgem no elenco da Companhia
do Theatro Nacional de Lisboa, qué
aqui aportará no dia 2, nomes illus-
tres dos palcos portuguezes e que são
outros tantos ílorões do theatro da
Portugal: Raul de Carvalha, Maria.
Zalíude, Maria Clementina, Adelino
Campos e Maria"Bra&aã.òvv''" """r'~.

E ha ainda elementos eomo Voie,
Villarett, Vital dos Santos, Beatriz dos
Santos, Pedro Lemes, Virgilio Macieira
e . Armando Pires, que por sua alta
valia mereceram ser incluídos no me-
lhor elenco de comédia, qúe Portugal.'
possue.

A Comp. Rey Collaço ' estrará na
quinta-feira. 4 de maio, com "Recom-
pensa", peça do dr. Ramada Curto,
uma das obras mais fortes do theatro
portuguez contemporâneo.

Commemorando a data 0a l.a d*
Maio, a Companhia Renato Vianna
dará na próxima segunda-feira, depoia
de amanhã, um espeetaeulo extraor-
dinarlo em homenagem ao senhor mi-
nistro do Trabalho e aos syndicatos.
reunidos. A peça escolhida, será "Deus",'
a obra máxima de Renato Vianna, a
o espeetaeulo será a preços populares,
convidadas as directorias de classe.'¦.

Renato Vianna communicou olficiaí»
mente a sua resolução á "Casa dos
Artistas", que a recebeu com viva sym-
pathia, encorporando-se o espeetaeulo
de segunda-feira, no Gymnastico, ao
programma de commemorações da
grande data. Pelo mlcrophone de seu
camarim, Renato Vianna fará, ao ini-
cio do espeetaeulo, uma saudação bo
Estado e ás Classes Trabalhadoras.

A Casa dos Artistas communicou ae
ministro do Trabalho a adhesão da
Companhia de. Arte Dramática Rena-
to Vianna, ás solemnidade desse dia,
consistindo essa adhesão no seguinte:
compareclmento da companhia lncor-
porada & parada; espeetaeulo á noite,'
a preços popularlsslmos, dedicado ao
operariado brasileiro e em homena-
gem ao ministro do Trabalho. A Casa
dos Artistas dirlglu-se a. respeito a
todas as empresas, bem como fez pra-
sente a todos os profissionaes em funi
cção de um appello nesse sentido. -.

"GYMNASTICO I
Temperada RENATO VIANNA I

Vitimas RepresentaçtiM"A ULTIMA CONQUISTA"
original de RENATO VIANNA

•3.° feira, l.o rto Maio, para en-
cciramentQ rta temporada, -

preliminar"DEUS"
oi— drama do século —

THEATRO MUNICIPAL
TEMPORADA LYRICA NACIONAL

LYRICA METROPOLITANA
REIS e SILVA
Director Commercial: SVLVlO VIEIRA

Hoje, sabbado, ás 21 horas: 2/'Recita
COM A OPERA, EM 4 ACTOS, DE VERDI

Director Artistico :

RAV I/T~\ 

B38SBS gtaATA
ALAYDE BRIANI — ROBERTO MIRANDA — ASDRUBAL LLMADJANIRA MESQUITA BARROS — BRUNO MAGNAVITA — STEFANOBRUNO — JOSÉ PEROTTA V

Corpo de baile sob a direcção de MARIA OLENEWA.
Regente: — SANTIAGO GUERRA

Preços: Frlra* e Camarotes: 7S$: Poltrona»: 15$; Balc&ei Nobre* a
A ENTRADA",- %,a<£!!&i 75, HELLO WCtWDO? '** 

*
A ENTRADA C PELA ESCADARIA CENTRAL DO THEATRO.

Amanhã, dominro, is llt horae* VFSPFnítf ... rn ... ;
interprete» d» latá.r^roSR^&Qifi™ fiTaZTrT,em Fr!»S e C.m.rot.s* FRKÇO UNICO: To * f GALERIA^' «VSello a parte.
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BOLSA. DE CAFÉ5
tltlSÒrHII.O DB ANDRADE.'¦Exportação comparada do

¦ í; café e outros produetos
* ' *rt« onfeztsta nate nós honra, diária-
*»«.te com àsúa atenção, comment.in-
í5rtá*leX em 

"palestra, as »¦*¦«•««"
ulUmâs «ínrónlcas, suBí;erlu-iitOB a organ -

>*.eâò é publicação de um «.uadro cm que
-kCR?ntosSem «le maneira comparativa, os
&££?bM e os valores médios, po«

.Mntóafie, dos principaes artigos «i«*e íigu-
™"„ 1' balança commercial, ao lado do
câíé Tal TS. te'"-* » «naUdade de
'múálUrfle maneira mais suecinta e mais
Ton^nte t"„do o que tomos éscr.pto
Sobre a responsabilidade do café ou me-
íher. sobre a pouca. r«»pon»bllMado da
Áolltlca do concorrência do café, no reSul-

t«?«V* pouco favorável d» nossa ^"f
commercial em 1938. Recebemos a Iden
eeSTr«wer o organizamo» um quadro em
rtrte nto estão apenas os dados âclma co-
teiados os annos de 1887 e 1988. mas tam-
ftom as quantidades exportadas.' ôrganliado com as cifras offlclnçs da
Dlrectoria de Estatística do Ministério dn
ra^nda. o «uadro é de uma eloquenr a

•íxSSt«>arla. Abrange todos os 
,«*•*«»da exportação ?'af»tlrai nue,*e!n.in,ma m>deram nm resultado bruto acima de 600.«roo

líbraT-òuro. SSo poucos, pois se «duzem
n apenas oito. E P<>uco significam, cm
comparação com o café. que. em 'ima ex-
pítSçao geral de 86.D45.O00 libras-ouro,
forneceu 16.192.000. < ¦¦ . - .„¦~ - Em todos os artigos, excepçSo dos dois.
aaèarneg írlgorlfIçadas e o fumo, o valor
médio por unidade, como mostramos hon-

tem declinou de mnls do 28 por cento, om-
quanto o docllnl0 do café foi dc apenas
do cerca do 10 por cento. E os dois únicos
quo tiveram o seu valor médio por unida-
do elevado soffrcram queda na quantlda-
do exportada. De carnes frlgorlfIçadas, ex-
nortámos em 1988 apenas 45.168 tonela-
das, contra 64.857, em 1987. E de fumo
exportámos, em 1938, apenas 26.736, coii-
tra 36.600, no onno anterior. Esta queda
di< exportação ja está crcuínlo o probloma

super-producção d0 fumo, na Bahia,

critica. Houve elevação do valor por uni-
dade, mas tendo cabido a quantidade «jx«
portada, a contribuição para a balança
commorcial se reduziu. As carnes deram
apenas 631.000 libras-ouro, contra »19.«W0,
em 1937, e o fumo deu t&o somente 603.000,
contra 73Ü.O0O. todos oa outro» produetos.
Inclusive o café, tiveram a sua exporta-
çao cm quantidade augmentatta, exceptua-
dos os couros e pelles. Mas como o valor
unitário cahiu, todos elles contribuíram,
em H'37, com parcellas menores para a
balança do quc cm 1938.onde 

"a*sitúaç&o 
<ios plantadores é bastante

EXPORTAÇÃO COMPARADA OO BRASIL EM 1937 E 1938

Quanto aos couros e pelles, cahlram
em valor unitário e tambern cm qunntl-
«Inde exportada, res«iltando dahi que a
sua contribuição nara a balança commor.
ciai se reduziu «lc 2.551.000 libras-ouro, om
1937, para 1.474.CO0, em 1038.

A comparação completa das quantlda-
des" exportadas, do rendimento cm libras-
oqro e mais o valor médio por unidade dc
cada um dos oito produetos, poderá, ser
feita pelos leitores, através da leitura do
quadro referido, que publicamos a seguir:

TRODUOTOS | UNIDADE

 ,

QUANTIDADE VALOR EM 1.000 £ OURO|
VALOR MÉDIO EM LI-

BRAS-OURO, POR
UNIDADE

1037 1938 1937 1938 1037

Cavallaria e Ariiiiia«aBoleilns
taria,

Apresentação de officiaes
Directoria de lí^ê^^&^^^^S^iÊí^y»mm;m &*z£j&SkiSi

1038

Café Sacca

Algodão em rama  j 
Tonelada

Cacáo  Tonelada

Couros 0 pelles

Laranjas . 

Cera de carnaúba ....

Carnes írlgorlflcadas

Fumo . . 

Tonelada

Caixa

Tonelada

Tonelada

Tonelada

12.122.809

236.181

105.113

68.231

4.970.858

8.042

64.857

8B.600

17.113.824

268.710

127.888

55.072

5.487.013

9.158

45.105

26.763

17.887

8.018

1.924

2.551

1.0Í9

788

819

732

16.102

6.530

1.503

1,474

794
«Jl*

631

603

1/1

.'iS/10

18/6 |

37/8 |
I

-/i |

88/2

12/16 |
'30/— [

—/I9

24/8

11/15

26/10

—h
77/15

13/15

22/11

COMMERCIO, PR0DUCÇA0E FINANÇAS

ií

MERCADO CAMBIAL
KÀ ABERTURA. ^ABA 

1010^^ 
f ^

Hontem, esse tórcado esteve i™f™™*° ™

«808 cor franco, para cobranças vencidas ftoii-
tem. Os bancos estrangeiros sacavam so bre _.on-

Ijp&é 89*200 a 89Í400 e sobre Nova Tcork de
ilSM-tt a 1M100 a compravam a.88*300 e a re o
18*870, respectivamente. Assim ficou, no primei-

-ÍTíècnamento. Reabriu e fechou, iMltoradej.'O Banco do Brasil affixou a seguinte taxa d»
cambio official para compra:

¦A'VISTA «Ura.  W«9
ftfar» ... 77*320 I Escudo  *W
DoH«7. "SS00 . Florim . 8MJJ
K-ndo  *43b Peso arg„ papel. 3S810
franco belga. . 23770 I Peso uruguãyo.. 5$930
Franco suisso... 3*700

• Foram afflxadas nos bancos «^«.««'f.0? aB EE*
eulntes taxas para remessas, na abertura
* ' 

A. VISTA R. Mark, 7*650 a.

Totai  401.163.111
MOEDAS DE OURO

Libra ..... 169*870 ||. Franco ....
Dollar  34*893 || Franco sulsco .

ÁGIO DA PRATA
CASAS DE CAMBIO v

Prata da Republica  JM f»
Prata da Monarchiu  200 "**

CASA DA MOEDA
Prata da Republica  J30 JPrata do império..

EM NOVA YORK
NOVA YORK, 28.

8S726
65725

180 **•*.
230 <?.

1D5 f.

y-

Londres 89*200 89*400
N. Vork 19*050 19*100
Paris. *50« a . ,550'
Bílglca, ouro. . 3*230
Bélgica, papel... «646
Italla ...... 1*003
Sulsía, 4*285 a .. 4*290
Portugal, *811 $815
Hespanha . . . 2*130

Camara Syndical dos Corrctore»
* MÍDIAS DE CAMBIO OFFICIAL E LIVRE

Rg. Mark
Compensação...
Polônia, 3*850 a .
Hollan., 10*170 a.
suecla, 4*620 a. .
Dlnam., 4*000 a.
Argont., 4*410 a.
TJrug., 8*000 a ..
Japão, 5*200 a ..

7$680
4*100
6$10t>
3S770

10*200
•5S650
4*030
4*430
6SB2II
5*240

Anterlo»
4.68 V»
3.64 i.-t
5.26 V*

53.37
nâo cot,

32.46
18.92 'A
40.12

Ê

i

OFFICIAL
Londres ......
Nova York ....
Argentina:. . . .

¦ LIVRE
Londres
Nora York ....
Canadá 
Paris

77*883
16*616

1*5900

89*396
19*077
19*080

$508

Bélgica, ouro
Itália ....
Suissa. . ¦ .
Portugal . .
V. Mark . . .
Polônia . . .
Argentina . .
Uruguay . . .
Japão . . . .

3*233
1*007
4*2Bb

$811
6*100
3*640
4*418
6*90D
55201

MÉDIAS DE CAMBIO LIVRE *B?fSfíÍ„iei
Moedas*S CarU.de Credito e Cheques de viajante»

Relsemark .... 4Í060Libra".,. . .
fâMfflU! . . . •
Franco . . .
Franco suisso
Lira .',...
Escudo . . •
Marco . . . .

4$000
4*250
4T787
3S400
3*950

96*858
20*628 Unter. mark.

$562 Coroa dlnamarq.
4*700 Peso argentino..

$906 Zloty 
*936 Yen

23300
OURO FINO „,*«m»

amoedado, a 23*200.
OURO COMPRADO¦ 

o movimento de compras effectuado por est.

Banco íol o seguinte Quanlldad.
_- 1.457.22B
Hontem .. .... • « • • •" aao 705 882
Desde 1.» do corrente 38».«uo.oo*

Abertura ÇÇl"!;
S/LondreB, tel.. p/dollar 4.88 Ve
S/Purls, tel., por L. C. 2.64 Vt
H/Qenova. «el. por L. C. 5.26 V*

S/Amsterdam, tel., P. 53.41
3/Barcelon», tel., P. nao cot.

S/Berne, tel., por F. C. 22.48 Va
S/Bruxellas, tel.. P/F. S. 16.95
3/Berllm, tel., p/M. C> 40.13

EM BUENOS AERES
BUENOS AIRES, 28.
raxa telegraphiea: Hoj»

«.ondres, p/t, t/venda. 17.00
oondres, p/£, t/compra 15.00

EM PARIS
PARIS, 28.
fechamento, á vista: Hoje

Nova York, por franco. 36.75
Londres, por franco . . 178.74
Itália, por 100 liras . . 198.65

EM LONDRES
LONDRES, 28.
reehamento Hojo

S/Nova York, por £, tel. 4.68.14
S/Paris, por £, francos 176.73
S/Genova, por £, Uras 88.99 %
S/Berlim, por £, marcos 11.66 %
S/Amsterdam, por £, fr. 8.76 V-t
S/Berne, por £, francoo. 20.81 %
S/Bruxellas, por £, belg. 27.62
S/Llsboa, por £, escudos 110.14
8/Barcelona, por t, pes. 42.25

TELEGRAMMA FINANCIAL
. LONDRES, 38. .

FECHAMENTO "

Antena*
17.00
15.00

Anterior
36.75

175.72
108.65

Anterior
4.68.14

176.73
88.97 >,
11.66 "!
8.77 >,

20.84
27.68

110.18
42.25

BOLSA DE TÍTULOS

vas tobre a maior parte dos papeis em evidencia,
como se vê a seguir*.

VENDAS REALIZADAS HONTEM

APOLICE3 GERAES
Uniformisadas, dc 1:000$, 5 Vo •
Div. emissões, de 200$, 5 <?«, n, .

IflJ Div. emissões, de 1:000*, 5 %, n.
132 Idem, idem, idem, Idem

Iderii, Idem, idem, idem • • ,* • • •
Div. emissões, de 1:000$, 5 fé, P-

4 idem, Idem, idem, Idem
1 Idem, Idem, idem, idem "

REAJUSTAMENTO
656 De 1:000*, 5 %, portador ....

9 De 1:000*, port., c/l sem. venc. .
23 De 1:0005, port., c/10 «sem. venc.

1 De 500$, port, c/10 sem. venc. .
OBRIG. DO THESOURO

1 De 1:000*. 7 % port., 1930

360*000
1403000
7975000
7985000
7995000
810*000
815$000
816*000

815*000
8285000

1:055*000
505*000

515*000

VENDAS POR ALVARÁ'
50 Municipaes, de 1914. 0 t, port. 163*500

133 Cin. Docas do Santtís, nom.- . 23050ÜU
65 Cia. Docas de Santos, port. , . 244$000

— AMANHA PUBLICAREMOS OS PREGÕES —
DE HOJ*., NA BOLSA

TRANSFERENCIA DE APÓLICE»
A Camara Syndical enviou a Caixa ae Amortn-

cação para o serviço de transferencia de apólice»
aa União, nominativas, as seguintes médias ca.-
uladas das operações de hontem na Bolsa-

720*000
8075000

600*001)
•7Õü$00i>

7985000

2 Idem. idem. Idem. Idem... .... 1*«™

Para descont» HOJ»
Banco da Inglaterra . J 2>cianco da França ... ¦} *
Banco da Italla .... •¦ *»
Banco da Hespanha . « 7»
Banco da Allemanha . ¦¦ * '•*»

Em Londres, 3 ms., t/c. 1 V* %
Em Londres, .3 ms., t/v. }'f IS
Bm Nova York. 3 meses V» t«
Cambio, ft vista:

Londres s/Bruxellas. frs. 27.82
Gênova s/Londres, Uras. 88.97
Gênova s/Parls, 100 frs. &0.M
Lisboa s/Londres ,escs.. 1i0-,*i0

Idem, Idem, 1/6 escs.. 110.00

Anterior
%

* H
6 •/«

•*
1 11/33

% %
. '-h f.
27.68
88.97
50.35

110.20
110.00

30 De 1:000$, 6 %, port., 1930
APÓLICES ESTADUAES

30 Minas, de 200$, 5 Çi. port., l.a s.
120 Idem, Idem, Idem, idem .. • • • •
488 Minas, de 200*, 9 %, port., 2.«t.
437 Idem, idem, idem, idem
237 Idem, idem. idem, idem ••••••
870 Minas, de 200*. 7 %, dec. 9.716 .

20 Minas, de 1:000$, 7 %, dec. 9.716
200 Minas, de 1:000*, 7 %, dec. 9.661

74 Minas, de 1:000$, 7 %, dec. 10.246
24 Minas, de 1:000$, 5 %, ant., nom.

Sfto Paulo, de 200$, 5 c/r, port.. .
Idem, idem, idem, Idem

112 Idem. idem, idem, Idem
18 Sio Paulo, 1:000$, 8 li, pt., un.

9 Idem, idem, Idem, idem
. 5 Pernambuco, de 100$, 5 </í, port.

5 Idem, idem. idem, Idem
APOLICüiS MUNICIPAES

50 Emp. de 1904, 20 £. port. . . . .
300 Emp. de 1931, de 200$, 5 %, port.

1.050 Decreto 2.339, de 200$, 7 %, port.
MUNICIPAES DOS ESTADOS

90 B. Horizonte, de:j:000$, 7:Ç4rP.l".
ACÇ0E3 DB BANCOS

200 Banco dos Funccionarios • '• • •
100 Banco Mercantil do Commercio .
113 Banco do Brasil

\CÇ6ES DB COMPANHIAS
100 Cia. Dlamantlfera
100 Cia. Docas de Santos, nom.. . .

40 Cia. Docas de Santos, port. . . .
400 Cia. E. F. Minas Sao Jeronymo .

20 Cia. Progresso Industrial ....
DEBBNTURE3

100 Cia. Docas de Santos, 6 % . . .
400 Banco Hyp. Lar Brasileiro, 8 91.

70 Cia. Industrial Campista .... ,..„.„„
115 Cia. Corcovado ! 2S

9405000

1485000
144*500
1785000
178*500
1795000
145*000
7685000
7655000
775JUUU
610*000
1895000
189*500
190*000

1:0055000
1:0015000

835600
845000

510*000
180*000
180*000

: : 760$0típ

38*000
239*000
405*000

35*000
230*000
245*000
112*000
370*000

189*000
199*000
110*000

Apólices uniform., de 1:000$, 5
Apólices uniform., de 1:000*. 5*1...
ipollces Tratado da Bolívia. 1:000*000.
3 %, nominativas-
.•aiaHr.es diversas emissões, da 6 %.
ínludaa, nominativas

Apólices diversas emissões, de 1:000*.
5 c/c. nominativas

Obrigações rodoviárias, de 1:0005000.
5 %. nominativas -. 700500»

STOCK EXCHANGE DE LONDRES
LONDRES, 28.

- TÍTULOS BRASILEIROS —

Fechamento-Compradores
Hoje

22.10. 0
18. 0. 0
6.15. 0
8. 0. 0

13.15. 0

23.
6.
3.
5.

FEDERAES
Funding, 1 Ve, £ • ¦
Novo Funding. 1914 . .
Conversão. 1920, 5 fc. •
Emp. de 1934, 5 % . . •
"undlng de 1931, 5 fo."B", 40 annos ....

SSTADUAES
Districto Federal. 5 % .

Rio de Janeiro, 5 % . ¦'.
3ahla, 1928,. 5 '/.... .
Pará, 5 f.
city of 8. Paulo. Impr.
and Freechold Co. Imp.

TÍTULOS DIVERSOS
aank of Lond. & South
American Limited . . .

.-«roz. Traction. Light tt
Power Co., Limited . .
rfrasll warrant Ag. St
Flnance Co., Limited. .

òables & Wirelcss, Ltd.,
(ordinárias).......

Co. Coal & Wilson, Ltd.
Emp.. Chem. indust., Lt.
Leopol. Railway C. Lt..

6 % %, 1935
üÍoyd"s Bank Lt., ("A"
Shares) ••
rtio de Jan.. City Imp.
Co., Limited

itio Flour Mills tt Gra-
narles, Limited ....

S. Paulo Railway C. Lt.,
ex-dlvidendo 25. 0. 0

Western, releg. Co.. Lt.. ,. 
' 

„
4 %, de Stock. .... 96. 0. 0

TIT. ESTRANGEIROS
Emp. de Guerra Brltan-

nico, 3 >/a «To. 1927/47 . 91

Anterior
22.10. 0
18. 0. 0
6.10. 0
8. 0. 0

14. 5. 0

CAPITAL FEDERAL, EM 28 DE ABRIL
DE 1939 — BOLETIM INTERNO

 N.o 0(1 
PUBLICA-SE, DE ORDEM DO EXMO.

SR. MINISTRO. PARA A DEVIDA
EXECUÇÃO, O SEGUINTE:

APRESENTAÇÕES — A cata Dire-
ctoria, hontem. 27: — CAPITÃES —
Gonaro Bomtompo. por ter sido man-
dado apresentar ao Estado Maior para
elfetto de estagio; Iracy Ferreira do
Castro, por ter de recolher-se ao Q.
G. da Ia- D. C; José Llvio do Leste,
dò Q. S. G., por ter vindo de Juiz
de Fora, afim de fazer estagio na E.
D. M.; Nico dc Viniina Monter.uma,
por ler de seguir par» o Q. G. da
G» R. M.. onde vae estagiar; SEGUN-
DOS TENENTES CONVOCADOS — Fer-
nando Cassei Filho, do II|9o R. IV,
por ler sido transferido e seguir des-
tino; Francisco Rezende da Silvar da
4» Cia. dó IT Btl. do Fronteiras, por
ter sido transferitlo o entrar em tran-
sito.

A' Sub-Directorla de Artilharia, liou-
tem, 27: — MAJORES — Cleisthenes
Barbosa o Fernando Bruce, por tèrom
sido nomeados para a Commissão de
Promoções de Sub-Tehentes. da Dire-
ctoria de Artilharia: CAPITÃES —
Pedro Assençâo, do 3° G. A. Do., por
íT^sidó classificado nesse Grupo, des*

ligado do <S. G. da Ia R. M e en-
tradoem transito: Hildebrando Morei-
ra, do'5° R. A. M., por ter de ro-
colher-se ao seu Regimento por con-
clusão de férias; Lauro dos Santos, por
ter sido designado para a Commissfto
Especial dc Promoções de Sub-Tenen-
les da Directoria de Artilharia; PRI-
MEIRO TEMENTE Reynaldo Mello de
Almeida, do 30 R. A. M., por ter vin-
do gozar as férias nesta capital, com
permissão «Io exmo. sr. ministro.
ASPIRANTE A OFFICIAL Octavio Alves
Velho, do 6° R. A. M., por ter de
seguir destino.

NOTA MINISTERIAL — O exmo.
sr. ministro permltte que o capitão
Osriián Lopes, transferido da 7a R. M.
para o 3° B. C, goze o transito re-
gulamentar nesta capital, devendo cor-
rer por sua conta as despesas de via-
gem, decorrentes dessa concessão.

DISPENSA DO SERVIÇO — O exmo.
sr. general Commàndante da A. D.-3,
communicou haver concedido ao coro-
nel ThcmistoèlBS Cordeiro de Mello,
do 6" R. A. M. e que sé acha nesta
capital em gozo de férias, 15 dias de
dispensa do serviço, para desconto em
férias futuras.

MANDAR — Tendo em vista os ser-
viços relevantes prestados pelo coronel
da Arma de Artilharia, Fellsberto
Antônio Fernandes Leal, c pelo coronel
de Infantaria. João Moreira de Castro
e Silva, nos termos dos artigos 1 e 2,
do decreto n. 23.794, de 23 de Janeiro
de 1934, acerescer seus vencimentos de
tantas vezes 5 o|o dos respectivos soldoi
quantos forem os annos de serviço e\-
cedentes de trinta e cinco;

De accordo com o disposto no artigo

taes Aurélio da Silva py, «» s.Alvarw

io tenente de ,Artl",,a'£' s c addido
do Valle Pereira, do Q. B. c au

ao 8o R. A. M.

MOVIMENTO DE AtoM^»»
officiaes - Transfiro, do Q. O. U^

Mii&' Poeira de Azevedo,0 po*/ ter
S@ m «laM ?e Ins"
%C„VeoIntS ^e Guardai,-' para o
os Q o capitão Orlando Oomea
iamãgeSrpor te^smo designado AU-

^^ínSeSPaã«o^;*2°:^«-
de 25, tudo do corrente

C. I* CAPITÃESmmmMmm®MmM. E. afim
Estado

(juiz de Fora)
(Itu'l, por i\i-

?d0 ¦£?&"& ad°EsBcola de Estadode estagiar para a ™¦ cortes, do
&MWS& TeerXsido transferido
Jo Q* S.' (D.* S. R. V.) para o <à. O.
(In«?taC'minÍ8íeb"1' - **g^!

ü .«^«m Hn e"tmo. sr. ministro

-Transferencias 
p^ffitransferenciaiT°rníosBsargeTtÕrHeiro dV^stro do

150 R. C. I (Castro) par«t_ o ««dos ,.„._ - 11° K*
e Alvtiro Plácido.

23.
5.
3.
5.

0. 0
0. 0
0. 0
0. 0

cado no D. O.
mez: _

Do 40 G. A. Do.

Sa0ae4°d.B;erAv.çofo i^eriénté José

SÉife-èSadb do serviço i
sem dlreiloP ft ajuda de custo, paru
Delegado da 39a apitem Çte R^ «
20 tenente convocado do 5° B. c., üo*»*
dos Santos Humêl;

Transfiro, por necessidade * *»JlÇ

do 0° B. C. psra o 32° B. l... . o f
tenente convocado Armando Ser»*

Tomo sem effeito, por necessidade
do serviço, a transferenciat do Q. B.
nara o «5. O. e classificado no lia"
R A D. Oi. do capitão Eduardo
Faustino da Silva.

AINDA NOTA MINISTERIAL -De
ordem do exmo. sr. ministro éi recM-
ficado para Severlno Dourado de An-
drade, o nome do 2» tenente cjnwado
a que se refere a Nota n. 495-K, de
8 de marco ultimo. _„ Rfln»;A
(a) BOANERGES LOPES DE SOUZA

General de Brigada
Dirèolor de Infantaria

ORLANDO DÉ VERNEY CAMPELLO
Major Chefe do Gabinete

Directoria de Cavallaria
CAPITAL FEDERAL, EM 28 DE ABRIL

DE 1939 — BOLETIM INTERNO
 N.° 60 —-.

PUBLICA-SE. DE ORDEM DO EXMO.
SR MINISTRO, PARA A DEVIDA
EXECUÇÃO, O SEGUINTE:

APRESENTAÇÃO DE OFFICIAES _-
Apresentaram-se, hontem, a esta

f Í4o(Rnc W$m?mm Para
d0a« 

r' C I Castro), publicada*0 *» t \i' 37 do 23IIIH939, a do

SSJ&^V* b: !d°n. U de «mi».
a do segundo.

DoADDIÇAO A' SECRETARIA GERA

f-fo rt c I . onde se acha. até com-
Pletar' o tempo de sua arregimenta-
ÇâEEOTIFICAÇAO DE
CIA _ (De official)

TRANSFERES-
— Rectlflca-se,

™? interesse próprio, o transferencia

^aV^oRlJ-O.^^^:
n não como publicou o««*3. i- "• ••*•
d?a)10|lBRIUNO mm^B PIRES

Coronel Director
Confere

SOUZA LIMA
Tenente Coronel Chefe do Gabinete

15. 0. 0

4. 5. 0

11.12

0. 1. 6

15. 0. 0

4. 5. 0

10.63

0. 1. t>

43. 0. 42. 0. 0
0. 2. 1 % 0. 2. 1
1. 9. 1. 8. 9

ía

13. 0. 0 13. 0. 0

Patente de invenção
n.° 23.538

Mnmseri & Harris, Agente Official
da Propriedade Industrial, estabelecida
á Praça Mauá, n.° 7. 18.o, nesta cl-
dade, encarrega-se de promover o
emprego de "PROCESSO PARA A FA-
BRICAÇAO DE UMA ARGAMASSA HI-
DRAULICA", privilegiado pela patente,
supra exarada, de propriedade de
KARL HALBACH e MAURITS ER-
NEST KRONENBERG, domiciliados,
respectivamente, em Duesseldorf, Ale-
manha o Rotterdam, Holanda.

di- 9o:

GRÁTIS
Está doente*? Quer «aber o .q-M
tem? Mande nome. Idade, pro-
flssSo residência, enveloppe sei-
lado. para a resposta. Endere-

Calva Postal 509 — Hio.

3.14. 4 % 2.13. S

0.13. 6

0.17. 8

7. 6
33 Cia. Progresso Industrial ÍOIJOOO consolidadas, 7 

'%> 65.15. 0

0.13. 8

0.17. 6

,35. 0. 0

95.10. 0

00.17. 8
65. 5. 0

CAFÉ
— BI», 88 de abril de 1080 —*.

"o 
mercado de café operava

calmo e no quadro negro foi
eolioeado o preço anterior de
131300 por 10 kilos do typo 7
americano. Venderam-se. de ma-
Bhâ, 1.431 «saccas e 4 tarde 1.760,
no total de 3.191 contra 3.368 dl-
tas anterlorea. Despertaram mais
Interesso as entradas do «ju» o»
•tnbartioes • a mercado fechou
Inalterado.

COTAÇÕES POR 10 BTLOS
Typo 6, 141800
Typo 7, 131300Typo 3, 158300

typo ?, MÜoo
Typo \ 14*300 Typo 8, 12SÍ00

4.375
2.066

145

¦¦'¦ Pauta — Café oommum. 183001
?af* lino. 31100. .

O anno passado o typíte7 !«
eotado ao preço do 10*700 pot

10 ktlo».
MOVIMIINTO DO DIA Vt

Saccas
¦toekem 2« • 8M-M3

Hhtradae:
.J»élaLeopoldlna. 4.550
¦pela Central.., 3.311
Bet-.Flum.Rlo.. 3.103
Reg. Esp. Santo . 2.316 13.178

Total ..  «"•('81
Embarques:*Rst. Unidos

Europa. . .
Cabotagem .

'''¦ritaf 
•'.'';•' ,-: Consumo loeal ..

,-. Total .... •• .•'caf* doado .. ..
ãítoetetaai.. .. .. .. 673.J35

. Idam, anno passado . . ««-^
, Entradas geraes em 37. «l*"8

©a l.o de lulho .... l\f.f*mam, anno passado . . 3-183"}
¦ ganidas t-erae» em 37 . «"-gj
í' Po lfi de Julho .... HíS'??!

Mem *hno passado . . 3.082.914
Revertido a«> stock des--"" dí l da julho . . . • an•¦*¦•>¦¦•

f te BM SAÓ PAULO
8. PAULO, 38. — Fechamento

ta café :

6.486

672.595
F00

tsrior, estável; anno passado,
calmo.

N. 4, disponível, por 10 Ks. -
Hoje, 19*300; ant., 10$300; anno
passado, 18$900.

Embarques - Hoje, 19.744 sae-
cas; anterior, 36.203; anno pas-
sado, 133.715.

Entradas até ás 14 horas — Ho-
Je, 59.460 saccas; ant., 26.095; an-
no passado, 63.178.¦existência de hontem por em-
barcar, 2.337.779 saccas; anterior,
2.296.134; anno passado, 1.980.947.

Sahidas — Para a Europa,...
3.788 saccas e para outros por-
tos, 364, no total d» 3.153 sae-
cas.

EM VICTORIA¦VICTORIA, 28. - O mercado de
café disponível regulou calmo e
o typo % foi cotado a 11$700 por
10 kilos.

KBTATIBTICA DO CAF»
Sacca»

Entradas  <-830
Sahidas „,_
Existência  328.337

NO HAVRB
HAVRE, 28.

FECHAMENTO
Hoje

214 'A
213 Vt
210

Ant.
212 V*
210 Vi
207 Vi
207
16.000
Estav.
desde

Ent. em maio .
" em Junho,em set. .

em de. . . 208 Vt
Vendas do dia . 7.000
Mercado .... Estav.

Alta de 1 %» 2 V* frs,.
o fechamento anterior.

EM LONDRES
LONDRES, 28.

FECHAMENTO
Hoje Ant.

4, Bup. San

ALGODÃO
Hontem, o mercado dessa fi-

bra têxtil se apresentou calmo.
Foram regulares os negócios e os
preços não apresentaram modl-
ílcoções. Fechou calmo.

COTAÇÕES
«Preços para entregas futura»

T. 3 43S500 T. 5 42$000
, T. 3 39$500 T. 5 378500

T. 3 nom. r. 5 nom
T. 3 nom. T. 5 nom.

, T. 3 nom. T. 8 35Í506
CORRETORES

(Entregas lmmediatas»
T. 3 438000 T. 4 418000
T. 3 398500 T. 5 378500
T. 3 nom. Tí 5 nom-
T. 3 nom T. 5 nom.
T. 3 nom. T. 5 34850»

MOVIMENTO DO DIA 37
Fardos

Stook em 26  «••»*
Entradas:

Da Parahyba. . . 170
Do Maranhão... 895 l.oas

Gerido .
Sertfiea.
Mattas.
Seara .
Paulista

Berldfl . .
SertOes..
\lattaa..
:eara ¦

paulista ,

Entradas:
Hoje
De l.o de set. . .
'Jonsumo local .
«xlfit. etn saccas

de 80 kilos . . .
Exportação :

Rio de Janeiro . .
Europa

200 200
270.400 370.400

500 60»

72.400 74.300

100 
500 

IÕÕ 

Total •• •
Sahidas •
Stock em 27.. .. .. .

EM SAO PAULO
B. PAULO, 28.

ABERTURA

.999
400

9.593

37/

Hojo Ant.

4.800 4.000

17.000 18.000

31.000 33.000

EM SANTOS
SANTOS, 38. - Fechamento do

«alé nesta praça:
Memdo -Eloje, estável; an-

Em S. Paulo, pe-
Ij Est. Paulista.

.Bm Jundiahy p«-
( ia Sorocábana..

( Total v. ..... ••

tos, prompto p.
embarque . . . 37/

T. 17 Rio. prom-
pto p/embarque. 20/3 20/3

EM HAMBURGO
HAMBURGO, 38.

FECHAMENTO
Otontos de l.a - Contracto novo)Hoje Ant
Bnt. em mato. 37 27

3 em Julho. 37 37
- em set. . 37 «
• em des. . 37 37
Mercado estável.
Inalterado desde o fechamento

interior. ..-»»,.?
EM NOVA YORK

NOVA YORK, 38.
FECHAMENTO

(Contracto do Rio)

Ent. em mato .** em Junho" em Julho¦* em agosto" em set. ." em out. .'• em nov. ." em dez. .
em Janeiro.

comp
428500
428500
42Í3O0
428400
438100

n/c.
n/c.
n/c.

428100

Veno.
n/c.
n/e.

428600
42$700
428600
438000
43S400
438500
43S400

Foram vendidos 1.000 fardos.
Mercado calmo.

FECHAMENTO
Comp Veno.

Ent. em maio . . 428700 n/e.
•• em Junho . 428500 438000
" em Julho . . 428500 428800
» em agosto . 428400 428600
- em set. . . 428300 42$900
" em out. . . 428400 438100

'• em nov. . . 428600 438400
• em dez. . . 428500 438000
" em Janeiro. 438500 n/e.
N&o houve vendas.
Mercado estável.

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 28.

Hoje Ant.
Mercado .... Firme Firm»
Pr. da l.a s«Srle . 438O0O 438000

Total. ....
BM LIVERPOOXi

LIVERPOOL, 28.
Hoje Ant.

Mercado .... Estav. Estav
Disponível:

8 Paulo Fair, K. .... ,,"Standard". . . 4.75 4.71
Morte do Brasil,
Fal!*  4.40 4.36

Am. Fully Mldly.
Un. Stand.. 1935 5.00 4.90
Amer. Futures:

Ent. èm maio . . 4.85 ¦ 4.07
- em Julho. . 4.43 4.45
» em out. . . 4.19 4.22
*• ém Jan. . . 4.20 4.23
Disponível brasileiro -•- Alta de

4 pontos.Disponível americano - Alta de
4 ponto». .

Termo americano — Baixa oe
2 a 3 pontos.

FECHAMENTO
Amer. Futures: Hoje Ant.
Ent. em maio . . 4.64 4.61

" em Julho . . 4.42 4.45
<• em out. . . 4.19 4.22
" em Janeiro. 4.20 4.23
O mercado de algodão esteve

de caracter normal, devido aos
operadores locaes estarem liqul-
dando. . ¦,

Baixa de 3 pontos, desde o le-
chamento anterior. ,. . ' 

.
EM NOVA YORK

NOVA YORK, 38.
ABERTURA

.Amer. Futures: Hoje Ani.
Ent. em maio . . 8.39 8.36

" cm Julho . . 8.11 8.11
- em set. . . 7.72 7.74
" em dez. . . 7.61 7.63
O mercado esteve com o com-

mercio dé caracter normal, de-
vido aos pedidos dos comrner-.
ciantes e vendas do estrangeiro.

Baixa parcial de 2 e alta de 3
pontos, desde o fechamento an-
terior.

ASSUCAR
O mercado eacoharlno, hon-

tem, operava sustentado. Nos
preços nio houve modificações
e os negócios íoram menos actl-
vos. Fechou calmo.
av!am4yOse

COTAÇÕES POR 60 EJL08
Mascavo reg... 378000 a 38Í000
Branco crystal. 56JO0O ã 678000
Demerara . . . 508000 a 518000

MOVIMENTO DO DIA 37 •

Baccos
Stock em 36..  80.378
Entradas:

De Pernambuco . . . . IO.boo

Total  M0.878
Sahidas  .. .. 8-80°

Stock em 27 .. „ „ .. 94.078

EM SAO PAULO
S. PAULO, 38. — NSo houve

cotações neste mercado.
PREÇO DO blSPONIVEIí

Branco crystal. Nfto eotado
Somenos . . . 558000 a 568000
Mascavo. . . . 368000 a 378000

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 38.

Saccas de 60 ks.
Mercado . . .
Usina de l.a .
Usina de 2.a .
Crystaes . . .
Demeraras . .
3.a sorte, . . .
Somenos ...
Brutos seccos .
Entradas Sae. de 80 kt>.

Hoje ..  3.400 8.900
De 1.0 de set. 4.769.600 4.766.200
Exist. cm saccas

de 80 ks. . . 1.025.200 1.072.800
Exportação:

Rio de Janeiro .. 20.000 10.500
Santos 13.200 15.000
Sul do Brasil .'.". 18.000 4.000
Norte do Brasil.. —— 4.000

Total... .... 61.200 33.500

EM LONDRES
LONDRES, 28.

FECHAMENTO

Hoje Ant.
Estov. BstAv
478000 478000
n/c. n/o.

428700 428700
358200 358200
308700 308700

Q8500 98500
58000 58000

TRIGO
PRE«vO DO OISPíJNTVBL

MOINHO DA LUZ
Hoje Ant

50 kilos
Typo superior»

tu". ..  «850»
Tres Corflas  438260
Brilhante  «8006

EM BUENOS AIRES
BUENOS AIRES, 27.

FECHAMENTO
Preço por 100 ks. Hoje
Ent. em maio . . 7.01

". ém Junho . 7.04
•*> em Julho . 7.07

Mercado .... Calmo
ílsp.. typo Bar-
letta p/o Brasil

EM CHICAGO
CHICAGO, 27.

FECHAMENTO
Hoje

Preço do bushel.
Ent. em maio . . 70.75

'¦. em Julho . . 70.37

' 
Transporte Maritimes

O RÁPIDO PAQUETE

AL. SINA
Sah.lrá para a Europa em 7

de Maio, para: VICTORIA, BA-
HIA, RECIFE, DAKAR, CASA-
BLANCA. GIBRALTAR, OBAN.
ALGER, MARSELHA E GÊNOVA

Cablnes de todas as classes
Para passagens e carga, com

os agentes

Companhia Coramerciaí
& Marítima

BENEDICTINOS N.» 1ROA
(esquina «Ia Avenida)

krsis Especializados
Art- lOO

NO

INSTITUTO SUPERIOR DE PREPARATÓRIOS
Acham-se abertas inscripeões para os candidatos do Art. 100

Notável corpo docente, installações optimas, em laborato-

rios. gabinetes e museus, gymnasio, auditorium. Queira

visitar este Instituto, conversar com qualquer dos seus

alumnos e alumnas que passam de 3.000, e informar-se a
¦:J10SSO*;*JCÍS8títe^ —'f^0i^Jíyy

FUNCCIONA EM 5 GRANDES PRÉDIOS QUE VAO DA RUA

SAO JOSÉ' 8 E 11 A' RUA VIEIRA FAZENDA 5*, 56 B 68

°* M**

O commerciante moderno, para roa prós-
perlflade, precisa ter Iníormaçóes exactas
e opportunas, sem perda de tempo. Os
BOLETINS DIÁRIOS do "MONITOR
MERCANTIL" dar-lhe-fio diariamente
todos esses elementos Informativos, sou
fôrma precisa e suecinta.

RUA 1.» DE MARÇO, 80 - Z.' ANDAR
Telephone: 43-0930 — Rio de Janeiro

Ant.
7.02
7.05
7.09

Calmo

(3.05 6.95

Ant.

69.87
68.87

Hoje 4nv
7/9 % 7/10 %
7/6 % 7/8
6/6 6/7 3A
6/6 V* 6/8 Vt

Ent. em maio. ." em agosto" cm dez. . ." em Janeiro
EM NOVA YORK

NOVA VORK, 88.
ABERTURA

Ent. em maio .," em Julho .,* em dei. . ,** em Janeiro,
Mercado

Hoje
1.97
2.03
2.07
2.03

Estav.

Ant.
1.99
2.04
2.08
2.03

Estav.
Baixa parcial de 1 a 3 pontos,

desde o fechamento anterior.

Mercado Munícif :•'
PREÇOS CORRENTES

Carne verde, vendida no uai-
c5o, ullo 1W00 a 2*300; porco.
Mio 3S230; toucinho, kilo 3$600.
carneiro e cabrito, kilo. 25403.
'nnpf. vcnrtiriof na* banca.» do
mercado: camarão, kilo 2$0C0 n
5*200; garoupa, bltuplrá, bade^
e robalo, kilo 2*6011 a 5*500; ba-
leietes. cOrvina toe nntaai. ijos-
Bflinha. rinmorado. vpriraplho

tinha e enxova, kilo 2*000 a
6*000. Gallinhas, kilo 4*400;
Crangos, kilo 4*600; ovos, duzla
.S400. Leite., litro Í900; Vt litro,
3500; ¦/« lltró,'Í305.

Navegação
DA EUROPA PARA A AMERICA DO SUL

Proced. Cheg. Navios Sah. Destino Phone

Havre . . .
Southampton
Hamburgo .
Gênova . .
Hamburgo .
Hamburgo .
Rio . . . .
Rio ....

29
29
2
2
3
5
3
5

Aurigny . .
Asturlas. . .
Al. Alexandr.
Augustus . .
Q.S. Martin.
Santos . . .
Cabedello. .
Aracaju . .

29
29
2
2
3
5
3
5

B. Aires 23-1965
B. Aires 23-2161
Bio . . . 23-3756
B. Aires 23-5840
B. Aires 23-5947
Rio. . . 33-5947
Santa Pé 23-3756
B. Aires 23-3756

DA AMERICA DO SUL PARA A EUROPA

CIA. GARB0N1FERA
RIO GRAME
PRÓXIMAS
SAHIDAS

NORTE:

Abril
Caxias . . 30

Mal*
Tainbahú. 6

sul:
AbrU

AV. RIO BRANCO. 20 - 3.*>

« . ..
O M

a •¦ « ¦"

htm
5-o.Sta •£
6* 5.5•*?*¦?

'ti**•Ss

Rio . . • •
B. Aires , .
B. Aires ," .
B. Aires . .
D. Aires . .
Bulila Blanca
B. Aires i .
Rio . . # •
B. Aires . .
B. Aires . .
B. Aires;. .

29
29
29
30
30
28:•!)
3
3
4
1

Angra .. . .
Brasil . . .
H. Monarch
Jam alque. ,
Oceania . .
Atalaia. . .
Almanzora
Cuyaba. .
Gen. Osório
Amstelland
D. Pedro II

Pinland. 23-1532
Stockhol. 43-0967
Londres. 23-2161
Havre. .
Trieste .
Rio. . .
Southam.
Hambur.
Hambur.
Hambur.
Rio. . .

33-1965
23-5840
23-3756
23-2161
23-3756
23-5947
43-2937
33-3766

LINHAS COSTEIRAS
(Data - Tapor - Porto de destino • Teleph. da Cia.)

SAHIDAS PARA O 8DLSABIDAS PARA O NORTE

2D|Caxlas-A. Bra. 33-4320
30 Araranguá-Bel. 23-3433
30|Inconfld.-Cabed. 23-3756

1 Itatlnga-Pened. 23-3433
3 Aráim-S. Math. 23-3433
3 Lamy-Aracajii . 23-3443
3 C. Capella-Recl. 23-3756

Guarará-AracaJ. 43-6677
Campinas-Cabd. 33-3433
Tibagy-Macaú . 33-3443

5 Itapura-Cabed.o 23-3433
C. Rlpper-Belém 23-3756
Itahlté-Belém . 33-3433

6 Tambahú-Reclfe 23-4320
6 Arapuá-Cannav. 23-3433
8 Potengy-Belém . 23-3443

DA A. DO SUL PARA OS EE. UU. E JAPÃO

Rio . .
Rio . .
B. Aires
Rio . .
Rio . .

2
30

. 3

S.|S. West ira
Hardanga.- .
S|S. Uruguay
Coolistan . .
Taubaté . .

Rio. . . 23-3000
Vancouv. 33-2000
N. York 43-0910
Philadel. 23-2000
N. York 23-3750

29|Jary-P. Alegre. 23-3443
29|0. Pinho-Lag.*. 43-4748
29JO. Aranha-Ant. 23-3443
30 Alayde-Antonln. 43-4748

1 Anna-Florlanop. 23-3443
Italpava-Iguap. 23-3433
ItagUássii-P. Al. 23-3433

2 A. Nascm.-Lag.a 23-3756
2 Ayuruoca-Paran 33-3758
2 8. Bento-P. Alè. 33-3443 *
3IParrapo-P. Aleg. 33-3766
3[Capivary-P. Ale. 23-3443
3|A-ragano-Auton. ?3-3433
3lChuy-P. Alegre. 23-«320
4|Guarapua.-P. A. 43-6677
4|Lag.*>-S. Franc.o 23-3443
4 Araxá-P. Alegr. 23-3433

Itaqulcê-P. Ale. 23-3433
Campeiro-F. Al. 23-3433

5|Bury-P. Alegre. 23-3443

ESPERADOS DO NORTE

2IChuy-Reclfe . . 23-4320
3 Guarapua.-Arac. 43-6677
4lFará-Belém . . 23-3758
4>C. Salles-Reclfe 23-3756
8ÍA. Penna-Mans. 23-3756

ESPERADOS DO SUL

29!Cuyabá-Parana. 33-3756
30|Araxá-P. Alegre 33-3433

ljo. Capella-P. A. 33.3768
3|Guarará-Anton. 43-6677

Lag.a-S. Franco 23-3443
Jangad.o-p. Ale. 33-3756

4|Tambahú-P. Al. 33-3433

MOVIMENTO AÉREO
Ch. Procd.

DOS EE. UU. E JAPÃO PARA A. DO SUL

Jap&o . .
N. Orleans
N. Orleans
N. York .
Boston . .

29
29
30
30
30

Yama. Marú
Clearwater .
Cabedello. .
Ayurnoca. .
S!S. Mormac.

B. Aires 43-0967
B. Aires 23-2341
Rio . . 33-3756
Rio. . . 33-3756
Rio. . . 43-0910

B. Aires . .
P. Alegre . .
S. P. eP. Cald
B. Horizonte.
Europa . . .

30IP. Alegre
30 E. Unidos
30|Santlago ,

Aviões

Panair ....
P. Am. Airways
Condor ....
Panair . . . .
Panair . . . .
Lufthansa . . .
Condor . . . .
Panair ....
P. Am. Airways
Air France . .

Destinos Sah.

P. Alegre. 29
E. Unidos. SS
M. Or. e Peru 30
P. Cald. e 8. P. 30
B. Horizonte 30
Santgo (Chile) 30
R. Bra. (Acre) 30
Recife ... 30
Af. Eu. e Ásia 30

!
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SABBADO, 29 DE ABRIL DÇ 193S»

A PEDIDOS

l !

- .

,

Empresa Flominense de Brindes Limitada,
proprietária das Gartas-Patentes 7 e 8, com sede em Ni-
ctheroy, tendo sido informada de que existe no Districto
Federal ama Empresa dirigida por um indivíduo de nome
OSCAR DE CARVALHO, vendendo titulos por sorteios e
mencionando nos mesmos os numeros das Cartas-Paten-
tes de sua propriedade, declara que esse indivíduo Ibe é
desconhecido e nenhum negocio tem com o mesmo e que
a unica e exclusiva concessionária de seus planos de sor-
teios é a SOCIEDADE FEDERAL DE BRINDES, LTDA.,

com sede no Rio de Janeiro, á Praça Tiradentes, 79 - l-°
andar, sua agente autorizada para todo o Brasil. Fora
desta Sociedade, nenhum compromisso tem com qual-
quer Sociedade ou Empresa. Como prova de seus direitos,
publica os fac-similes de suas Cartas-Patentes, conforme
vae abaixo.

Nictheroy, 28 de abril de 193..
Santos, Azevedo & Cia. Limitada
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Uiaião Beneficente dos Chauffeurs do Rio de Janeiro
Edifício próprio, r. Evarlsto da Veiga, 130, sob. Tels. 43-4595 e 42-471».. Expe- . ,,,dlentc todos os dias uteis, inclusive aos domingas o feriados, das 8 ás 22 hoins. | ¦
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¦I Novos mysterios e
terrores com mon-
tagens grandiosas!
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2.» FEIRA PIAZA
I

Matou a noiva com um
tiro de espingarda

Pouco depois o criminoso praticou o suicidio
SSob o titulo supra, noticiámos

hoti.tfe.ri S' Scfeifa' üé' )ií_ígüfe; occdrrl-
da na Fazenda de Virgem Maria,
em Campo Grande, e que culml-
nou com a morte da joven Fal»
myra Thomaz, assassinada com um
tiro de espingarda por seu nolco,
Pedro Thomaz dó Nascimento.

A policia do 28o. districto, «O
ter conhecimento do crime. com.
pareceu ao local, onde agiu «somo
se tornava necessária. Iniciadas as
diligencias para a captura do cri.
minoso, que havia fugido, a auto»
ridado-foi informada pelo sr. Al-
fredo Neves Pereira, de que elle,
Beu cunhado, estava morto, na es-
trada, distante cerca de um kl-
lometro da faeenda, onde pratica»ra o crlmo. Com a mesma espln»

garda dera um tiro no peito, fal*
tecendo Immediatamente. O còm.
ralssarlo verificou ser verdadeira
a informação e fez remover o ca.
daver para o necrotério do jtnstltu-to Medico Legal, para onde havia
sido transportado, pouco antes, o
corpo da inditosa Palmyra Thomaz,

CARTÕES DE VISITA
em alto relevo — Cento: 12$000

300 por 20Ç0O0 — Entrega»
rápidas

PAPELARIA RIBEIRO
RUA DO OUVIDOS, 161. BIO

^^^7|
DESAFIAMOS QUE ALGUÉM DEIXE

DE SE ENTERNE-
CER COM ESTE
ESPECTACULO!
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Sabbado, dia 29
PROCURADOR DE PERNOITE —

Norival Bruno de Moraes, rua do Re-
zende, n. 8 — Telephone — 42-1.00.

ADVOGADO DE DIA — Dr. Carlos
do Almeida Raposo.

THESOURARIA — Os pagamentosdas benefleencias sõ serão efíectuados
das 11/ âs 12 horas da manhã mediante
a apresentação da carteira de identl-
dade associativa e o recibo de quita-
«ão.GABINETE JURÍDICO — Devem
comparecer ás 11 horas da manhã
para summario os seguintes associa-
dos: Francisco de Souza 4o, 8a Pre-
toria Criminal; José Lourenço Corrêa,
I» Vara Criminal.

EXAME MEDICO — Devem compa-
recer ao gabinete medico os seguintes
candidatos a sócios: Aristides Gulmu-
r&es, José Corria, Abílio Charrão da
Costa, José Augusto Magalhães, dr.
Milton Fernandes Pereira, Beltrão Fer-
relra, Joaquim Alves da Silva, Jullo
Marciano dos Anjos, Osório João da
Silva, Paulo Martins Nunes, Antônio
Francisco aomes Filho .

THESOURARIA — Deve comparecer
4 thesouraria o soclo Sctte da Costa
Moreira.

SECRETARIA — Devem comparecer.
A União afim de apanharem suas car-
teiras os associados seguintes: José
Lucena Reis. José Luiz Soares, José
Maria Pereira, José Teixeira Ancêde
Filho, José Pereira Lopes, José Maria
Morgado, José Victor Longo, José Joa-
tjúlm Lopes.

El CARO O CUSTO DE UM AUTO-
MÓVEL NA FRANÇA — Os automobl-
listas francezes lamentam-se, freijuen-
temente, do elevado custo da manu-
tençâo dos automóveis em seu paiz,
os quaes estão gravados de toda a sorte
de Impostos, bem como os accessorlos
e combustível. O preço dos carros é
igualmenfe elevado, tendo sido aug-
mentados em mais de 90*% nos dois
últimos annos. Dahi o atraso que se
nota na construcção de estradas de
rodagem na França, o que vêm, por
sua vez, prejudicar a industria hoto-
leira o a de turismo.

INSPECTORIA DO
TRAFEGO

Exame de motoristas
Chamada para hoje, a's 8 ho-

RAS — Ahgellh Delben, Moacyr Tel-
xeira, Alcides Cândido da Silva Mar-
ques, Antônio Teixeira de Oliveira,
David Lopes Bartolo, Sebastião de
Aquino, Agostinho Barreiro, José Ma-
thlas da Silva, Ladlsláo Neu, Joaquim
de Castro Neves, Joaquim Ferreira,
John Edward Mc. Donell.

Prova Pratica — Manoel Cyriaco
Damasceno.

Prova Regulamentar — Aloysio RI-
beiro da Boamorte.

Exame de Sufficicncla — Raymundo
Silva d'01iveire.

Turma Snpplcmenlar — Abel Ribeiro,
Antônio Mendes o Álvaro Lima de
Aguiar.

CHAMADA PARA HOJE, A'S 0 HO*
RAS — Jorge Silvei-lo Pinho, John Bar-
tholomeu H11I, Sylvlo Pinto Nunes,
Jullo de Almeida, Álvaro Benedicto
Burdignôn, Benedicto Pereira dos Reis,
Wilson Teixeira Neves, Juventlno Ma-
rianno da Conceição, Benedicto do
Souza Vieira, Serafim da costa Pereira,
Carlos Leal e João da Silva.

Prova Regulamentar — Avelino Coe-

lho, Cyro Figueiredo do Canto e Mello, i
RESULTADO DOS EXAMES EFFE- '

CTUADOS HONTEM — Approvados —
Viriato Augusto Ignaclo, Nelson VI-
cente da Silveira, Zella Teixeira de
Lemos, Durval Pereira de Medeiros,
Augusto Coelho Messeder, Nestor de
Andrade Nunes, Manoel Antônio Vieira,
Armando dos Santos Loureiro, Eurlpe-
des Gomes Tavares, Eduardo Pereira
Peixoto, Newton da Cruz Moura, Mar-
celllno de Oliveira Castro, Obelardo deMenezes Brltto Sanches c Oswaldo de
Andr,-.-iü Cabral.

Rep; --los — Onze.
OBSEL,. AÇÃO — A falta fi chamada

na turma effectlva _ conclusão (prova
pratica e regulamentar) importará no
pagamento de nova inscripção. (Art.294 do R. T.).

AVISO — As chamadas serão feitas
15 minutos antes. -

Infracções do dia 28
ESTACIONAR EM LOCAL NAO PER-

MITTIDO — Itajubá 69; S. P. 1-8103;
S. P. 1-13000; R. S. 1-419; R. J. I-
794; Exp. 217; P. 130 - 290 - 450 - 627
555 - 572 - 708 - 874 - 974 - 1059 - 1519
1041 - 1839 - 1840 - 1845 - 2005 - 2059
2897 - 2991 - 3437 - 3789 - 3913 - 4100
4790 - 4863 - 5111 - 5667 - 5931 - 6482
6875-, 7514 - Ô315 - 9521 - 10394 - 10890
11125 - 11549 - 11744 - 12089 - 12827
13390 - 13712 - 13979 - 14486 - 15733
16250 - 37144 - 17250 - 17670 - 17813
1C009 - 18016 - 18029 - 18181 - 18401
18466 - 18624 - 18796 - 18891 - 19203
19482 - 19507 - 19845 - 20561 - 20593
20596 - 20933 - 21066 - 22029 - 22303
22304 - 22347 - 22457 - 22543 - 22544
22676 - 22821 - 23044 - 23779 - 24154
24495 - 24590 - 24956 - 25293 - 25464
25501 - 25534 - 25012 - 25745 - 28357
26433 - 26524 - 26585 - 26808 - 26896
27703 - 27739 - 27746 - 27992 - 28028
28032 - 28065.
DESOBEDIÊNCIA AO SIGNAL — 6..

P. 1-15471; P. 1300 - 1932 - 2347 - 5151
6134 - 7722 - 9807 - 10175 - 12678
16994 - 17040 - 19977 - 20190 - 23576.

ANGARIAR PASSAGEIROS — P.
10662.

FORMAR FILA DUPLA — P. 14
397 - 3714 - 6864 - 12064 - 23309.

DESOBEDIÊNCIA A'S ORDENS DE
SERVIÇO — P. 7472 - 24053.

CONTRA MAO DE DIRECÇÃO — S.
P. 1-9174; P. 1066 - 3649 - 8029 - B295
12050 - 19277 - 25262.

DESUNIFORMIZADO — P. 26408.
ABANDONADO — P. 13098 - 22B24

26693.
CONTRA MAO — P. 8763.
INTERROMPER O TRANSITO — P.

1925 - 10275.
FALTA DE ATTENÇÃO E CAUTELA

— 4377 - 6984.
EXCESSO DE VELOCIDADE — Mota

233" 3P 22033.
NAO* DIMINUm A MARCHA — P.

4614.
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LOUVADO POR TODOS!
A MAIOR VICTORIA DE
MICKEY ROONEY!
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UM
DRAMA
DE
HONTEM
HOJE |
AMANHA

II Nenhum lilm estreado no«WJH£W.A! -!Melrò" -era «-xhibido em

I (ès de.passados 60 dias de
^E^ÜÍJ*ÁNTÊS,J ^-ua-éxhibicõe3 neBle

RECREATIVAS
; Villa Isabel F.€Íub -
Commembrando a passagem do seu

27.o auniversatrlo de sua fundação, o
Villa Isabel realiza hoje um sumptuosa
baile, Que constituirá certamente motl-
vo de regosijo para o seu quadro social.

Dragão Club
No mundo recreativo da cidade vae

ser apresentado um numero de festas
dansantes de grando effeito social, or-
ganlzado por esta nova agremiação da
rua dos Andradas.

A primeira dellas terá logar hoje, com
um formidável baile, a segunda se rea-
llzará amanhã e a terceira e mais no»
tavel será a l.o de maio, em homena-
gem ao Dia do Trabalho.
Recreio de Santa Luzia

A "Capella" será aberta hoje, afim de
ser realizado um grandioso baile, que
se prolongará até a madrugada de do-
mingo, quando, & noite, terá logar a
mais attrahente reunião dansante.

Ameno Resedá
O querido rancho escola, da rua Vis»

conde do Rio Branco, vae abrir logo
mais os seus espaçosos salões, com um
magnifico baile.
Fenianos de Cascadura

O tradicional club da estação de Cas-
cadura. recentemente reaberto, realiza
hojo um esfuslante baile, que terá gran-des attraeções.

i
ATTENÇÃO!

"COM OS BRAÇOS ABERTOS"

SERA» EXHIBIDO AMANHÃ
Ás 10 HORAS, INTEGRANDO
A NOSSA MATINÉE INFANTIL

CRIANÇAS
ADULTOS
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0 "CLÁSSICO PREFEITURA MUNICIPAL" - PASTEUR E' 0 FAVORITO -~

AS DE MANDARIM
O "Clássico PREFEITURA MUNICI-

PAL" é a prova prlnclal do program-
ma da reunião de domingo.

8 parelhelros estão alistados nos 3
kilometros da Interessante prova, ap-
parecendo como favoritos da "cathe-
dra" Pasteur, pela sua carreira de

TsWea .- filais Mandarim que vem de
oblci trlumphos convincentes nas suas
ultimas apresentações. Entre os dois
a "ctthedra" escolherá o seu favorito
ficando em outro plano Burú, Jaran-
dlno, Slxpenny, Don Macon, Ml Acler-
to e Repórter quo está beneficiado
no "handicap" recebendo vantagens de
kilos que variam de 12 a 6 kllos.

No programma da reunião de ama-
nhã ainda apparece o prêmio "PEN-
DULO" na distancia de 1.000 metros
e dotação de 10 contos onde estão
alistados Mohr), Athleta, Albarran, Se-
otro, Grumete, Ttevo e Seductor, po-
tros da nova geração sem victoria.

O PROGRAMMA E MONTA-
RIAS PROVÁVEIS PARA

AMANHA

( 9 Aratafl, J. Mesquita . . 83 50
7,1» Carreira — Prcmlo CLÁSSICO

PREFEITURA MUNICIPAL —
2.000 metros — 15:0005000 —
BcttinE i

Kí. Ctf.
( 1 Pasteur, O. Costa . . . 64 25

l.*^^_-^'*!J«^.W , S .„•„-.-
- . 2 Ml Aclerto, R. Freitas--55 80

53 30( 3 Mandarim, W. Cunha
2 (

( 4 Jarandlna, C, Morgado

( 5 Don Macon, S. Batista
3 (

( B Slxpenny, A. Mollna . .

63 40
58 60

53 39

( 3 Mlroró, P. Simões . . 53 35
( 8 Repórter, H. Soares . . 46 100

i (
8.» Carreira — Prêmio CONJURADO

— 1.600 metros — 4:0.05000 —
Bettlng :

— 1 Kadjar, A. Mollna .
— 2 Satania, H. Soares .

J — 3 Uyrapara, J. Canales
4 — 4 Nhá, G. Costa . . .

Ks. Cts.
56 35
51 22
53 40
58 GO

1.» Carreira — Prêmio RIO — 1.200
metros — T:000ÇO0O :

(Impróprio para menores até 18 annos.

Opportunidades com-
merciaes

NA ASSOCIAÇÃO COMMERCIAL
O Serviço de Intercâmbio da Associa-

ção commercial do Rio de Janeiro leva
tio conhecimento dos interessados, pornosso intermédio, as seguintes oppor-
luntdades de negócios:

Ellias A. Beaumont, de Nova Vork,
deseja entabolar negócios com exporta-
dores brasileiros de fibras.Jean Ropsy Co. Inc., da .Bélgica,
exportadores de luvas de pelle de ca-
bra para senhoras, desejam nomear ro»
presentante idôneo do Brasil.T. Horton Kay, da Inglaterra, of-
forecendo referencias, deseja relacionar-
se com exportadores de quebracho, com»
num c solúvel, solicitando breve re-
messa de amostras, cotações, Condições
de vendas e outros detalhes que fftclll»
tem rápido inicio de negócios.Virgílio Mendes, de Bello Horlzon»
te, deseja entrar em contacto. com pro-duetores ou exportadores de raiz ds
tlmbé.•— Malmo Chokllad & Konfelt Fabrlks,
da Suécia, deseja relaclonar-se com ex-
portadores naclonaes de gomma ara»
bica. Georges Hoos, de Fortaleza, deseja
entender-se com representante ou la-
brlcahte de machlnas para fazer pipo»cas, movidas a gazolina, solicitando pre-
ços e condições de venda.

Outros detalhes á disposição dos ln-
teressados naquelle Serviço de Inter-
cambio da Associação Commerclal do
Rio de Janeiro, em sua sede provisória.& Avenida Blo Branco n. 110. l.o andar.

. NA LIGA DO COMMERCIO
O Serviço de intercâmbio âa Liga do

Commerclo leva ao conhecimento dos
Interessados, por nosso Intermédio, a,i
seguintes opportunidades commerclaes:

A. Rúsenthal, Rto, deseja entrar em
contacto com firmas exportadoras de
borracha em bruto, óleos vegetaes, etc.-*- Abreu & Ferreira, Pará, desejam
representar firmas ainda não repre-
sentadas no referi-lo Estado.

Para Informações mais detalhadas dc-
verão os Interessados d!rIgtr»So á secre-tarla da Liga do Commerclo, á rua l.odo Março n. 84, 3,o andar.

Ks. Cts.
63 35
53 50
55 30
53 50
53 20

sinha Linda, A. Brltto
Viçosa, O. Coutlnho .
Oceano, S. Batista .
Vix, J. Santos . . .
Recatada, D. Ferreira" Batucada, R. de Freitas 53 20

2.» Carreira — Prêmio THEREZINA
— 1.500 metros — 4:0005000 :

Ks. Cls.
— 1 Murupl, P. Costa ... 86 35

64 40

60 40

r 2 Patuska, S. Batista .
3 (

( 3 Grey Glrl, A. Britto

• 4 Cabo Frio, R. Freitas
3 (

( a Ukralno, F. Mendes

52 35

60 50

( 6 Malabá, J. Mesquita. . 84 18
1 í

( 7 Maurício, A. Nappo . . 52 40
3.» Carreira — Prêmio PÊNDULO

1.000 metros — 10:0005000 :

I —1 Mahít, D. Ferreira

( 2 Athleta, A. Mollna .
2 (

( 3 Albarran, J. Mesquita

Ks. Cts.
84 35

54 22

84 50

A nova directoria do
Instituto Brasileiro de

Estomatologia
Raallzou-ic, em sua sede. na Avcnld»Mem do SA n. 197, a ses-ião para elel-

ção da nova directoria do Instituto Bra.sllelro ds Estomatologia, que ficou as-sim constituída: presidente, professorAbelardo do Brltto; -Ice-preildente, pro»fessor Benjamin Gonzaga; secretario ge-ral, dr. A Souza Leite; l.o secretarie.
ar. Cláudio Mello: 3.° secretario, dr.
Odilon Machado; thesoureiro. dr. DlonlArruda; blbllothecarlo, dr. Prado Vu»»concelloi; conselho fincai: dr. Simões deOliveira, professor cario» Newlana. e o
professor José Ferreira Pires

( 4 Septro, J. Canales . . 64 60
3 (

( 5 Grumete, R. do Freitas 64 30

54 30( 6 Trevo, P. GUS-0 .
4 (

( " Seductor, W. Cunha . 54 30
4.» Carreira — Prêmio SUENO LAR»

GO — 1.500 metros — 4:0005000 i
Ks. Cts.

( I Fada, J. Mesquita . . 51 30
1 (

( 2 Lalln, J. Canales ... 53 35

( 5 Indayatuba, D. Ferreira 52 30
S (

( 6 Urussanga, R. Freitas . 63 60
OS APROMPTOS DE HONTEM

Devido as chuvas não foi possível a
marcação ds tempos nos apromptos de
hontem.

Apenas foram tomados os exercícios
de 4 dos concorrentes & prova cias-
slca, dc amanhã a saber:
mi ACIERTO (Rédúzluo), em

piirelha com PASTEUR (Ge-raldo). Partida de 700 me-
tros em 43" 315

0O>J MACON (Salustlano). 2
partidas. A ultima dc 700
metros ao lado de JARAN-
DINA em ....... . 43"

PARA O "CIASSICO HENRIQUE
POSSOLO"

Para a prova clássica de segunda-
feira, as montarias assentadas sâo as
seguintes :

Kllos
Barrlorreo, R. de Freitas ... 86lapó, J. Canales ....... 58
Marabô, G. Costa ...... 53
Cantor, C. Pereira 61
Ijuhy, W. Cunha 55
Bnzel, S. Batista ...... 55
Sanguenol, J. Santos 63
Canicuía, A. Mollna ...,<. 57
Ornamento, J. Mesquita ... 40

6.» Carreira — Prêmio ZAGA -«
Vdoo metros — í:005$0oa —
Bettlng :

Ks. Ct«
. . 58 40( 1 As ds Pau» JS.;',,;

Aj. ájVorena . . S^iSfe"
.'j.tóxôa."( 3 Fogueada .....2 (

(4 Carnaval  . 5Ü SS'"
( 6 Califórnia ....... B2 il
( 6 Fair Dày Í4 '.ií -
( 7 Alegrilla ........ 4J io:4 { 8 Condiu 57 .35
("Discórdia 58 88
0.o Carreira — Prêmio CAPUA— 1.000 metros — â.OOosooo —

Bettlng :
Ki. Cts.

j | 
- Malvino M,àg :

( 2 Quincaa Borba .... 87, M
( 3 Carassú  53 49
( 4 Gagé 58 35

2 (

3 (
( 5 Arypurii 57 .18
( 6 Braúna 53 3a

« (
( 7 May-be u 60
( 8 Gandaia  83: «
••* .Ç^rreir'» — Prêmio CLÁSSICOHENRIQUE POSSOLO w l JSmetros — 15:0OÔ?ÓOO — Bettinr I

«.«.Ci»
i 1 Barrlorreo . . . .
(3-«Pó ...... .-.

-:-;_.

M 3»

O PROGRAMMA E COTAÇÕES
PARA A REUNIÃO DE SE-
GUNDA-FÈIRA, l.o DE MAIO

 I*
1.» Carreira — Prêmio TINTEIRO —

1.20O metros — -1:0005000 :
Ks. Cts.— 1 Fala ......... 50 30
49 60

( 3 Ufal, S. Batista .... 81 35
2 (

( 4 Xlque Xique, J. Caneles 52 80
( 8 Acdo, P. Costa . . .

3 (1 6 Galcrlta, O. Coutlnho
51 80

51 60

( 7 Patrulha, P. Gusso . . 58 70
4 (

( 8 Chicote, J. Fernandes . 53 18
B.n Carreira — Prêmio BRAMADOR

— 1.400 melros — 5:000?O0O !
Ks. Cts.

1 - 1 Iblrá, P. Simões ... 53 35
, X Bradudor, H. Soares . 55 35

2 (
( 3 Resalva, D. Ferreira . 83 40
( 4 Diamantina, rt. Freitas 53 403 1
{ 6 Tabeíc, F. Mendes . 55 60
( 6 Maraplré, J, Canales . . 63 30
( 7 Mossanoy. W. cunha . 53 60

4 (
(V.« Carreira — Prêmio BRUNORB— 1.500 metros — l:ii .iisnon —

Bctliiic :
Ks. Cl».

( 1 Bomsuccesso, D. Ferreira 53 27
1 1

( 2 Unida, P. Costa . .
( 3 Mlror, P. SlmOcs ,
1 4 Mlprnon, C. Morgado

63 26

83 33

66 60
( 5 R. do Luar, R. Freitas 53 80

3 (
1 6 Brlpohl. f. Mendes 86 40
. 7 Pogyrud, J. Canales 85 .15

« ( 8 Culorndo, G. FcIJO 87 4(1

( 3 Disco . ......
2 (

1 3 Regia  49 60

( 4 Itatlnga 88
3 (

( 5 Llber  48

40

35

50

( 3 Marabô
3 (

( 4 Cantor ,

88;/;60

»3-;"Í6:

.81 40
( 5 Ijuhy

3 ( 85 50
< 6 SMel •••..... St
( 7 Sanguenol ,4 ( 8 Canicuía .( " Ornamento

31

83 1»
40 Xi

1
REGRAS DE UTILIDADE

PARA AS MÃES
f

( 0 Uracó ........ 68

(.1 Kaflna 53 60
Z.n Carreira — Prêmio HOCKERIDGE

— 1.00O metros — 10:0005000 _
Ks. Cls.

— 1 YucoA
— 2 Andaluzia
— 3 Corlssa
— 4 Cosy ; l 54" Jo

54 50
64 18
54 30

54 38( 6 Adis Abeba ....
5 (

( 6 Copa Roca 54 35S.» Carreira — Prcmlo MICUIM —
1.500 melros — 4;000$0OO :

, r, KS.CI».Rosinario 58 IRVlctorla Regia . . . 
". 5. 

37
* lm'™i 54 60> ?*ftm1clc 84 33¦Lamina ...... # .. 03 22

l.a, Carreira — Prêmio On! — J.50Ometros — 4:0005000 :

j { 
¦ MlBS B«> '49*" 251'

l 3 Afortu.ludo .,,,,, 8« eo

58 30( 3 Siisan . ,
2 l

i 4 'Cnsanov» 63 35

3 (
I 5 Prateada ....... 49 co
1 « Urao.mtan 8S eo

84 38

49 38

1 7 sylpho .
I 8 Pelsogem

. Quando uma criancinha «efwi«.to chora é porque .alguma; edl-
Í*.?«_.stá -nconimodando. Convém
multo apertadas; wudal-á ««'pbii.çao no berçoi vlrai.a de eoetas napalma das mãos, «oUooando V«a-iieça um pouco mais baixa oue •resto do corpo, durante iúéunesegundos, afim de que tün&hnpela boca os gazes que porvètttnr»se achem accnmmulados em d-ma-sia no estômago; dar-lha alr.i.mas colherlnhns fi« a«ua r*rtWá.porque as criancinha» de petírsentem multa side nos dia*forti calor. Multas vezes ch*ta,nde sede e as mães pensam que6 de fome, dando-lhfes de mamarfora de horas, a água filtrada e»fervida deve ser dada áa eom»»radas,

Para evitar aa perturbações gas-tro-intestlnees, commnns Uo w-rao, é indispensável cuidar bemdo leite, como é sabido, eu« maltera, com multa facilidade, cau-Rando taes desarranjos. Mesta*'occaslflcs, convém submeti cr as Cri-ancas a uma criteriosa dlétà an-mentar. qUe nilo ultrapasse de12 horas. Durante esse tempo bmesmo depois, adniiiilstrarn-»e=Hies papas com casetnato àe éaí-«'lo e, solirctudo, o Eldofòrmla darosa Bajer «ue combate a dlar-riiea revestindo, protectorament**.iw niucosa? Intestlnaes. Na'Mt*cfto'quente «o R„no as mães pntclsram,
Jota .redobrar de attènçio ê.fiin nialimentas aos filhos, t*nâq ,*em.pre em casa um tuba ;«#ngémiS5S%%\™totw"tâ*iW**
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: Por um esforço de repo|-

lagem, conseguimos saber

que se passou na reunião

tie aníe-honten do Conse-

lho Brasileiro de Natação da

%'/.(_. B. D.
A essa reunião estiveram

presentes todos seus mem-
*l.ros, srs. Flavio Vieira, pre-

sidente; Jurandyr Lodi, Ko-

berto Pinto da Luz e Gaslao
Woit e mais o sr. Luiz Ara-

nhã, na qualidade de presi-
dente e director de sports

aquáticos da entidade ma-

xima.
O CONSELHO SE

ABSTEVE
rbepois de estudado ei re-

gólvido pelo Conselho nao

lhe cumprir apreciar, dc-

baixo do aspecto dxscipU-

nar, oceorrencias havidas

no seio de uma das delega-

cÔes concorrentes ao cam-

peonato brasileiro de nata-

cão, passòu-se a tratar da

escolha da representação

nacional ao próximo Cam-

peonato Sul-Americano de

Guayaquil, Equador.

A MAIORIA ERA CONTRA

AS INDISCIPLINADAS
Veiu, então, á discussão

o caso da indicação das na-

dadoras indisciplinadas do

Flamengo, manifestando-se
a maioria do Conselho con-

tra essa indicação. Após a

manifestação dos membros

do Conselho, o sr. Luiz Ara-

nha coliocou a questão nos

seguintes termos: que o

Conselho lhe indicasse ape-

nas quaes os nossos melho-

res nâd^ores, no monrn-

to. desponto de vista qxelur j
tívamente da efficiencia. te-

clinica, accentuando que

%¦¦ quanto á parte disciplinar

elle se reservaria o direito

! de julgar posteriormente.
' 

O SR. LUIZ ARANHA
CONCILIADOR

O director de sports aqv .

ticos desejava a relação des-

ses nadadores para entãq,

dentre elles, formar a dele-

gação que deverá ser envia-

da ao Campeonato Sul-

Americano. Depois de lon-

go debate, no qual o senhor

Wolf dizia não poder, por
uma questão de conscien-

cia, escalar duas nadadoras

qúe, estihiuladas pela, impu-

nidade de sua indisciplina,

não mereciam mais confi-

anca para representarem o

Sr. Luis Aranha, presi
dente da C. B. D.

y

Brasil, foi o caso posto em

votação.
O "IMPASSE"..-

O sr. Pinto da Luz pen

sava tambem como o sr.

Wolf e o sr. Lodi sustenta-

va que quem deveria esca-

lar a delegação era, como

de sua competência, o Lon-

selho e não o director de

sports aquáticos ou a direc-

toria.

COMO SE RESOLVEU O
"IMPASSE"

1 Finalmente, esclarecido o

ponto de vista do er. Luiz

Aranha, o sr, Wolf consen-

tiú, então, em substituir, na

relação que havia organi-

zado, os nomes de duas na-

dadoras pelos de Piedade

Coutinho e Scylla Venancio,

por possuírem melhores

tempos.
RENUNCIOU O SR.

PINTO DA LUZ

O sr. Pinto da Luz, ma-

nifestando desejo de renun-

ciar, declarou que não sen-

do mais necessários os seus

serviços ao Conselho, não

mais voltaria ao mesmo,

E, por oceasião da votação,

absteve-se de votar, afim de

não crear embaraços ao sr.

Luiz Aranha.

UMA QUESTÃO DE
MORAL

Assim, o pedido do sr.

Luiz Aranha foi attendido

apenas pelos -srs. Lodi e

Wolf, tendo este feito de-

claração de voto, dizendo

que* por uma. questão de

moral sportiva, não escalava

as nadadoras Scylla e Pie-]

dade. f

DESPEDIU-SE DO CON-

SELHO O SR- FLAVIO
VIEIRA

O sr. Flavio Vieira, con-

firmando o que dissera no

inicio da sessão, por uma

deferencia aos collegas do

Conselho e ao sr. Luiz Ara-

nha, presidiu á sessão e, ele-

gantemente, apenas colheu

os votos, tendo no fim apre-

sentado suas despedidas,

pois tinh» resolvido aban-

donar o mandato de que es-

tava investido perante aquel

le poder da C.B.D.
O sr. Flavio Vieira sa-

hiu, pois, airosamentç, de

toda essa questão das indis-

ciplinadas. Soube distinguir

um acto lesivo á moral spor-

tiva, por ser de indiscipli-

na, e punil-o com oppotuni-

dade.

Z""lHT"l

Bi» d« Janeiro, Sabbado, 29 de Abril de 1939
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V ü"vi-m-.« ««adores cem por cent-

IR.GRÍlf E FER11EZ CBN
CIADOS PELO AMERICA F. CLUB
ALCEBIADES MULTADO POR INDISCIPLINA

. . .,___ 3. T.„iio Tnrro. o America ja pro-

\yy

Não foi dos.nienos iproduetivos
« treino que- os rub-ros deram pa-
xa' enfrentar o Fluminense no

grande jogo de «manha em faao

apenas a' parte disciplinar te-
ve arranhões, bem accentuados e
esses' factos, lamentáveis alias,
originaram medidas severas da di-
Tecção sportiva, agora com o sr.
Z«l Maria Alves á sua frente.

ALCEBIADES MULTADO .
Entrou em acção o novo regi-

nien de multas adoptado pelo Ame-
ríca"F.C- para impor "o n«cessa-
*iò' respeito e disciplina entre ,os
seus profissionaes- - . - ¦

*'f Aíeeblades, o jogador que mo.
Vffiti as oceorrencias registradas* 

o treino de anteontem, foi mui-
tado em 100ÇOOO. Sabe-se que esse

jogador aggrediu um dos novos
defensores rubros vindos de Bue-
nos Aires-
rniTT\ E FERNANDEZ CON-
•ntACTAUOS 1-ü-bO AMblllCA'& 
Hohténi a direcção do grêmio

«ampefio do Centenário contractou
o zagueiro Gritta e o médio d .
?eUo° Fernandez, recebendo aquel-
le 10:000$000 de luvas e este tçvs

3 OOOÇOOO além de um ordenado
de 800Ç00O mensaes. ._.„_,.

Aveiro continuará «m . obsevrn-

/Apuramos que, por intermédio

Poroto Não Pertence
Mais Ao S. Christovão
Foi. iir.almc.nte. tç-cindido o

eoítricto do Foroto pelo S. Chris-
to vfto. _

\3f s\ *» * "• ^
mmh££ iW-nte. fiulam «".uHa

,.u ri iiupm inaiirtiir nome, W->-

S?? Udrncff com «»«l-ppe

po.ta a (Mt» FOftal "**'
 Lapa — «»» "

dc Delia Torre, o America ja p.o
videnciou «obre a vinda de Fe
derneras, e Echeverrita, jogadores
argentinos bastante conhecidos.

Engel Jogará Amanhã
0 jogador Engel, actualmente

nas fileiras do Botafogo F. C.^
submetteu-se, hontem a exame
medico no ?We|ttw^aMe^to da entidade, dirlgeníf,.do,í°.?í,
baLgeíÍ?^erâ 

jogar anjanl^
pois se acha em boas condições
physcas. Occupará o posto de Mar-
tim. .

Treina 0 Quadro Do Aris-
tides & Moreira F. C.

Realizando-se, hoje, no campo
do Mavillis um treino do quadro
Aristidés & Moreira F. C... que
está disputando o Torneio Inter-
no da Portugueza, a direcção
sportiva desse club convoca por
nosso intermédio os seguintes Jo-
gadores: _ . , r»j„i_k — Durval, Lounval, D.al-
ma; Lima, Cardeal e Feijão-,
Américo, Mario, Maia, Ermelindo,
Aldo. e Zeferino.

B _ Agostinho, Tiago e Ca
sado; Mario Reis, Cecy e Pedro;
Abilio, Hélio, Antônio, Sebastião
e Rubem. .

ííotwsIpõkb
O L. Trafego homena
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amadores cem por cento. E um
nome feito na natação carioca
e nacional, que póde ser invoca*
do a qualquer momento como
modelo de sportividade.

Em conversa com Carlinhos
de Vasconcellos, delle tivemos a
informação surprehendente:

— "Não medirei esforços pa-
ra bem representar o nosso Bra-
sil no próximo Campeonato Sul-
Americano. Quero dar o maxL
mo de minhas forças, como sem-

pre, e principalmente porque
pretendo retirar-me da natação.
deixando logar para outros com-

panheiros que se estão revelan-
do e podem prestar optimo ser-
viço á natação do meu paiz
Assumptos de caracter parti-
cular vão exigir de mim o ma-
ximo de actividade e, assim, se-
rei forçado a abandonar o sport
de minha predilecção, pelo me-
nos com a responsabilidade de

participar de provas officiaes,
que exigem treinamento metho-
dico".

Ahi está a revelação sensacio-
nal e contristadora, porque Car
linhos de Vasconcellos poderá
ainda ser, por muito tempo, o
que é hoje em dia: um dos gran-
des "astros" da nossa natação.

ZARZÜR MULTADO
Desentendeu-se com

Dacunto
A direcção sportiva do C. R-

Vasco da Gama, deante de uma
attitude do jogador Zarzur no
transcurso do tremo de ante

_fy"\ \g£\ *!*•}¦ r~\

tíacunto
multal-o emhontsm, resolveu

0 "ciso" paulista ha bastante
tempo que vem tendo desentendi-
mentos com Dacunto e naquelle
ensaio este jogador foi attingido
por aquelle, sendo por esse mo-
tivo multado.

"7 " 
irlnl aquelle eaper-

js -^Kirte^rr.'-1
aCri„VrTonoS A^entl. j

9c!«bs m*0m% 8«coX!
elle classlíioaaos de aJo
-•ins" Kefere-se au «>¦"- _.
Santamarla.ai.endoque^-
m,ne1Lator.er ToK, con-

de Santamaria, ,T1J 
v",,.^de.

drse, DB ASALTO, y '

Fluminense, n&o se precisa la-

zeP esforço algum Pi™j
nual é o corsário... Jimu"1„
Slcloso e mverdadelro no QUe
dlí respeito & situas&o de San-
íàmarlS no Fluminense, o Jo^
nallsta àrgetítlnoí*econhM*i o
«assalto» do Blver Plate t. »
™&. it, de Santamaria, <*.««
,1 

"daqui «dando raxones
ínexactas que obUgaban su via-

je»... No afan de de.*endel-os,
ílarlnl o que 1« *•* ™^\
ral-os ainda mais. hi»»
cedlmento do Blver «»*•£»
moralmente baixo, o de Santa
marla n&o chegou a obter ni
vel...

O sr. Teixeira de Lemos eca-
ba de ser desmentido por um
telegramma de,Buenos Aires,
aue esclarece ter o Boca Ju-
niors iniciado suggestões junto
ao Ferrocarril dei Oeste depois
que o paredro vascalno, e vice-
presidente da C. B. D., havia
declarado ao sr. Adriano Esco-
bar, presidente da Associação
do Football Argentino, que o
Vasco desistira de realizar a
operação com o club ferrovia-
rio sobre Gandulla e Bmeal.
Mas, será fácil apurar quem
está falando a verdade 7

Lyra Integrara h Equipe
IWÊÊÊ ÜH i IfffilÜPiÉ

i.
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Carlinhos de Vasconcellos em companhia de seu

irmão Guilherme, futuro 
"as" da natação

Carlos Augusto de Vasconcel-1 pratica, com exemplos de dedi

los o popular c estimado Car-1 cação e disciplina jamais supe-

linhos, do Fluminense F. C, é rados. Sportista da mesma es*

um nadador de classe, que tem tirpe de João e Julio Havelange^
sabido engrandecer o sport que \ Aluizio Lage e outros, como elle

sul-americano á realizar-se em
Lima esteve ameaçada de nao
contar- com uma de suas grandes
figuras, o arremessador de pese
Antônio Lyra. Sua ausência do

fl FESTIVAL DO MURAL F. í
O "DIÁRIO DE NOTICIAS" F. C. JOGARA'

_*___"_ _.'_.__.M__. _*l A*r* c _-i /illll--

Realiza-se amanhã o festival do
Mineral P. C, em seu campo, na
estação de Cordovil, tondo como

0 Financiamento Do Tor-
neio De Xadrez Das

Nações
BUENOS AIKES, 28.-. (U. P-)

¦*M O deputado nacional Numa
1'apia solicitará ao executivo que
informe as razõesypor ;que.J.oi
recusada á Federação Acentua
de^Xadrez o .subsidio- votado pelo
Congresso e destinado^a auxihar
o ¦fiiianciattiento' do Torneio de
Xadrez.das Nações.

0 ESPECTACULO P13GI

Mario Francisco x David
Ferreira, o combate

. . principal
A secção dc pugiüsmo do Bom-

suecesso realizará, hoje, uma in-
teressante competição no tini «o
club, .tendo, como luta de ba» o
choque entre os pugilistas Mario
Francisco e David FcrrM».

Para a reunião de hoje, foi eia
borado um bom programma, assim
constituído : „_.___AMADORES

,, I.-JTA  Braulio Freire x
J016 Monteiro (pcnrifls).

2» LUTA — José EnptisU x Ce-
lcstinoXosk (mntch seni decisão).

3« luta -- Antônio Marques x
Lúcio Cnfitonhcira ípcnnos)..

•¦ItOFIf.SlONAES
1" LUTA  Oswnldo Santos x

Kid Burlini (pénnns).
2* LUTA — Annlbnl Ilodrigues

- JjifcoWâdo (leves).
II1TA nrincioal — Mario !• rm -

cUcoTbrnslkiro) x I>»vW Ferrei-
r« (portuguei).

geará hoje a imprensa
Num gesto sympathico e que

caracteriza as att.enções que sem-
,,re dispensa á chronica sportiva,
l directoria do Light, Trafego of-
ferocerá, hoje, & noite, na séde
da avenida 28 de Setembro, um
"cock-tail" dansante á imprensa.

*****
E» intenso o enthusiasmo rei-

'-.ante no Departamento de Con-
tas de Consumidores pela reali-
sação, amanhã, da ultima rodada
do Torneio Preparatório Mc. Don-
"COs 

quadros Preto o Trihólor
disputarão, no jogo principal ,0
primeiro logar na tabeliã, pois
atravessaram o primeiro turno in-
victos. '¦'. '

O outro encontro sora entre
os teams Verde e Preto-branco, em
busca do terceiro^ logar.

O team da Contabilidade Novas
Officir.as treinou, ante-hontem,
com o 11 Unidos F. C. na Ci-
dade Light. * pm

No Conservação Telephonica F.
Club , . ,

Foi transferido o treino de
volley-ball feminino, marcado para
hontem. .

 Depois de amanha, feriado, o
team A jogará com o Independen-
te Sino Azul, e o team B, com o
Contabilidade N. Officinas, ás 14
horas. ,

São convocados todos os amado-
res dos dois quadros, munidos do
respectivo material.

Sorteadas As Tabellas
Dos Campeonatos De

Basketball
YHontem á tarde na séde da Li-

ga Carioca de Basketball reali-
zou-se o sorteio das tabellas das
partes preliminares dos campeo-
natos da primeira e terceira di-
visões. >'.;..:' .-'

prova de honra o jogo desse club
com o Diário de Noticias F. C.

Os jogadores abaixo menciona-
dos, do Diário, são convidados ;a
comparecer á séde, amanhã, ás
13.30 horas : Waldemar I, Eubens,
Waldemar il, Edward, Vicente,
Bahiano, Lima, Edgard, Guima-
rães, Brazilino, Isael, David, Al-
bino, Esau', João, Octacilio, Cid e
Valverde

Reune-se Hoje 0 Conse-
lho Deliberativo Do

Fluminense
Está convocado porá se reunir,

hoje, o Conselho Deliberativo do
Fluminense, em primeira convoca-
ção, ás 21 horas, afim de resolver
sobre a seguinte ordem do dia .

a} Eleição do presidente _ do
club, para o biennio a terminar
em abril de 1941, bem como ap-
provação da escolha dos demais
directores; b) Eleição da commis-
são fiscal; c. Discussão do rela-
torio annual e julgamento das
contas apresentadas pela directo-
ria, relativas ao exercicio de 19da.
dl Proposta para a concessão
do titulo de sócio laureado a so-
cios effectivos athletas; e*) As-
sumptos de interesse geral do
club. julgados objecto de delibe-
ração. .,

Nota — Para ser resolvido o
assumpto constante da alinea D. é
indispensável a approvação por
uni terço (60), no minimo, do nu-
mero de membros do Conselho.

de Lyra participar das elimina-
torias realizadas em Sao Paulo.

A Confederação Brasileira atira
de evitar o desfalque endereçou
ao sr. presidente da Republica
um appello, appello esse que vem
de ser attendido. A licença es-
pecial para i que Lyra se ausen-
te do paiz já foi concedida se-
gundo informações que nos ío-
ram prestadas hontem.

Aulas De Gymnastica No
Tijuca Tennis Club

O Tijuca Tennis Club mantém,
permanentemente, aulas de gym-
nastica para os seus associados,
ministradas, aliás, sob os mais
rígidos principios médicos.

As aulas matinaes estavam sus-
pensas devido as ferias escolares,
entretanto, agora, elas foram rei-
niciadas de accordo com o anti-
go horário. Dessa forma, ás ter-
ças quintas e sabbados, sob ás
vistas do professor Manoel Ru-
fino dos Santos, a garotada ti-
jucana ali irá retemperar os
músculos para que se tornem
saudáveis e fortes.

O Tijuca Tennis Club pede aos
paes tijucanos inscreverem os
seus filhos nessas aulas, collabo.

| rando, assim, com a Directoria,
pela grandeza do Brasil.
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Hélio Pereira Incluído Na
Equipe Brasileira

Apesar, de sõ 
' 
t«. alçado .o -^e^tlcio& ÍTKwi

rcPeiro Posto, na ^eliminatória 
d Torne.ojn.^ ... ^

litil mmm UL DAiMiL 1 UrtLL
Se Não Chover, Hoje, Serão Realizados Os Jogos Do Grupo

„, , ¦__ .1. r, ,„n.,. •ffi.- Chrònometrista pa

J" —<« tff

terceiro pun^ ..» —• -
realizada sabbado ultimo em Sao
Paulo, Hclio Pereira, o campeão
nacional dos 110 metros com bow
reiras foi incluído na equipe- na-
cional que disputará o campeo-
rato sul-americano.

CAMPEONATOM LIGA
BANCARIA

Serão realizados, hoje, os se-
guinte3 jogos: .

City x Borges; Banmencs
x Lar Brasi. e Germânico x B.

IA. T.

Devido ao máo tempo, não se
realizou, hontem, a primeira parte
do Torneio Inicio de Basket-ball,
que assignalaria a abertura da
temporada official.

Os jogos que deveriam se reali-
zar no campo do Botafogo F. C.
foram transferidos para o gymna-
sio do Fluminense, e serão joga-
dos amanhã, á noite.

Se não chover, hoje, serão rea-
lizados os jogos do Grupo J ,
que são os seguintes:

lo jogo, ás 20 horas - Tijuca
F. Club x Costa Lobo A. O. Ar-

'SÔNIA' 
UU NOVA OFFENSIVA

Villegas Commandará Os Avanços Alvos —

MANFRENATTI DEIXOU
0 BANGU'

Irá para o America?
Manfrenattl, o preparador do

No seio dn fnmilin «ãochristo.
vense, mesmo «i>c«ar dos revezes
nofíridos pelo sou esquadrfto do
profissionaes, « desanimo oindo
não encontrou guarida.

á offensiva ulvn nfio tem cor-
vrsimndldo nas sc esperava que
«inda comslg» re"nnblliUr-ie pe-
rants o» snsociados do ant*-*-»

Iclub. Ficou deliberado colloca»

Villceas no commando u Joaquim,
um elemento dc futuro no logar
daquelle. R-obcrto o Carreiro sc-
rão os pontos c Ncnn e Ncstor
Hb.-üo revezados na mela eaqucr*
da.

Kspoio-ío que a produc«fio do
quadro melhore no choque de
«manha contra o Bangu .

bitro, Klebcr de Carvalho. íis
cal, Lauro da Costa Rabello.

2° jogo, ás 20.25 horas — C.
B Vasco da Gama x S. C. Ma-
ckenzie. Arbitro, Sylvio Pinto.
Fiscal, Georges Gerard.

3» jogo, ás 20.50 horas — Ria-
chuolo T. C. x A. A. Portugue-
za Arbitro, Klebcr de Carvalho.
Fiscal, Lauro da Costa Rabello.

4» jogo, ás 21.15 horas — Sam-
paio A. C. x Club dos Alliados.
Arbitro. Sylvio Pinto. Fiscal, Ge-
or^es Gerard.

5° jogo, ás 21.40 horas — Ven-
I cedor do primeiro jogo x Bomsuc-
i cesso F. C. Arbitro, Kleber de
! Cnrvalho. Fiscal, Lauro C. Ra-
! bello. ,.

6" jogo, ás 22.05 horas — Ven-
cedor do segundo jogo x Grajahu
T Club. Arbitro, Kleber de Car-
valho. Fiscal, Lauro da Costa Ra-
bello. ,.

7» jogo, ás 22.30 horas — Ven-
renattl, o prepu«-uy, ¦- J do terceiro j0go x Villa

team do Bangu*. deiiuttiu-sc. «Io 
t8nbci p c Arbitro. Sylvio Pin-

cargo que oecupava no grêmio j.^ Gc0rg,c8 Gerard.
suburbano e o presidente GuHher-
me do Silveira Filho neccitou o
pedido daquelle sportista.

Connln que Manfrenattl Irá paro
o Amcricn.

Pi-ocin-nnios apurar, no ceito, o
nue ha sobro esse boato e nAo
Sonscijulmos fortalecer aqucllo
vcrs&o.

Chrònometrista para os jogos
acima • Carlos Girardin. Aponta-
dor: Rubem Pimentel Céa.

A quadra do Sampaio é o local
desses encontros.

O America continua a Tora-
gos com o mais sério _ de sens
problemas: a indisciplina, wa
dias, num ensaio dos profis-
sionaes, dois jogadores troca- é
ram bofetões entre sl. Tato e \
apenas a repetição de afitoran-r

-"terlo*és em pccas)8es differen-"lei." "ÕY reglinèn *a^«iaí«ioma
dá sempre resultados**negatl-
vos. O America vem soffrendo,
Infelizmente, as conseqüências
de uma admlnlstraçSeM
?Hubeante e sem autoridade so-
bre os profissionaes. Depois da
brilhante figura do returno ae
19S8, cahiu numa mórbida apa-
thla. E* necessarlo,*por6m, q"e
os "americanos" de sangue e
estirpe tomem a frente do çl«h
para repol-o no logar devido.

O sr. Georgino Sande Peres ãe-
clarou que só votou a favor ão in-
qúerito proposto pelo represen-
tante ão Icarahy, "por estar certo
que em um inquérito nada po-
deria ser apurado contra Pie-
âaâe e Scyla" I Quer ãizer que
votaria diferentemente, se fos-
se possivel apurar "qualquer
coisa"... Que o leitor meãite
sobre a mentalidade dominante
no sport. Depois daquella sin-
cera e enérgica missiva ão sr.
Heitor Beltrão, publicaãa nesta
pagina, o sr. Sande devia ter
entrado voluntariamente em
gozo ãe férias... E com isto,
ponto final. Não mais tratarei
do caso das nadadoras inãisci- !
plinaãas. Sempre que se revol- (I
ve um monturo, ha exhalações
insupportaveis...•

9

A Federação Brasileira de
Basket-ball andou multo bem
em prestar excepclonaes hòmc-
nagens aos Jornalistas e lo-
cutores estrangeirps qüe ' aqui
vieram assistir ao recente cam-
peonato . sul-americano. 

'*• Ape.
nas é para ae lamentar a an-
sencla do uma unlca palayrn
de sympathia & nossa liw.preif-
sa, que tão dedicada, valiosa
e desinteressada collaboraçüo
prestou & referida entidade.
Alifts, esse descaso pela coope-
ração dos jornaes, depois que
se ©ffectuam as reuniões spor-
tivas, est.â se tornando regra...

José BRIGIDO

NÃO ATIRE FORA ESTE JORNAL^ 100:000*000

_áH_Tt_s_í>^^^_L /_.*•
• _BS_% lÈtna

1
EM BRINDES 0E GRANDE UTILIDADE MTEflKM£NTE
GRATI5
ÍSÉS HABILITE-SE COM ESTE AO JBBm

-1** ^ eoNeuRSo

IOÇAG BEIEM
.,.ri.'?liOnoviDO PEIM iNCUSTftlto «UWOM CHMI 0*.*«m.*"-*IBIItH0* MÜB.104.

Uvros colle
gioes e «caSISSts*W-Si=TaA*sãr*fc--*;

Albano No Botafogo ?
Segundo versio que correu hon-

tem á tarde nos meios do bas-
kctball, Albano, o magnífico jo-
gndor do Fluminense vem do fir-
rr.ar trnnsfcrcncln para o Dota-
fogo F. C.

O boletim no entretanto ainda

terreiro Em Condições De Jop
O Melhor Atacante Alvo Apto A Jogar O Tempo

Regulamentar Nos Futuros Prelios Officiaes
aa a- I. ____._. J.. .,„,.n.i„r. m. „ . ,^ -AO descanso aconselhado ao Jo

«ador Carreiro pelo dr. l>lte de
Custro, responsável pelo Departa-
mento Medico da Liga do Fpotball
surtiu o dcsfljndo ctfclto multo
entes do tompo estipulado.

*»__.__ _._.___. A inundAM mnnr*

tar das partidas e nüo só um
melo tempo, como aconteceu do-
mingo ultimo.

Oomtudo, como medida preven-
tiva, Carreiro deverá aer estanl-
nndo do 30 em 30 dlaa.

, o Jogador sanchrlsto- Está, pola, do parabéns o Sáo
venee compareceu de novo a exa- Chrlctováo, porquo poderá, dor*
me e ficou comprovada a sua I avante, contar com o concurso de
melhora com relaçáo ao seu es- «eu melhor atacante no trans-
tndo physico, obtendo permlsaflp I curso do tempo Integral daa par-
para actuar o tempo regulamcn. | tldoa

Sk.


