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0cBete do governo, em companhia do ministro da Fazenda e do chefe de policia, visitou, domingo, o Q. G, em Barra Mansa
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federaes on estaduaes. Os Interea-
sados quo embarcarem em Bertlo-
ga pagarão passagem a bordo do
navio. Divisão providenciara ser-
vloo vigilância manutenção ordem
no porto o a bordo. 1140 — Ma-
rlnha.1"
TJM RADIO EXPMOATIVO DO
COMMANDANTE DA 1» DIVISÃO

O ministro da Marinha recebeu
o segulnto radiogramma do com-
mandante da 1.* Divisão Naval
com referencia ao não desembar-
quo dos passageiros do "Comman-
dante Alcldio" em Santos:"Do commandanto da 1.* Dlvl-
são Naval ao ministro da Marinha
-r- Intervallo tempo decorrido en-
tro 16.80 horas do dia 28 • 8.0S
horas do dia 31 transmittl seis
mensagens commandante Praça
Santos sobre desembarque passa-

i geiros. Entretanto todaa as rea*
postas commandante Praça San-
tos em nome do commandanto ge-
ral forcas rebeldes frlzavam não
aceitar desembarque barra Ber-
tloga accordo vossas ordens e sim
paquete "Commandante Alcldio"
atracar caes porto Santos. Motivo
por que cumpri vossa determina
cão fazendo regressar navio Rio.'

O "CtoMMADANTB ADCaDIOlL
TRARIA PESSOAS DE S. PAtf-

DO PARA O R»>
Além de deixar om

passageiros que levara
pitai, o "Commandani
tinha, em 5 sua missão
o Rio as pessoas ]
sojasaem vir. En
vam-se J*í v«rioÍ
americanos, cujo pedida
so tinha aldo feito por. inte:
da embaixada de seu pala.
O OVE DISSE AO "O JORNAL"

O COMMISSARIO DE BORDO
. .Logo ao chegarmos a bord» .dò"Commandante Alcldio*' falamos
ap eommisaario Pedro Paulino da.

:•'>• \ iffllva, qi»enoB poà'ào^"fi%taii*>
to sacrifício representou para .**»•.
commando do navio essa, volta
forcada da embarcação. Grande
numero do passageiros íailam pro-
testos constantes, inl^rruptoB,
justamente aborrecidos jcóm. o fa-
cto de terem de regressar áo Rio,
quando tudo haviam arrumado no
sentido de estarem a esta hora nos
respectivos lares. ,

— A chegada a Blriloga—disse-
nos ainda o commlsslrio, — deu-se
as T horaa de domingo, • dali sal-
mos, dei regresso, áa 15 horas do
mesmo dia. '

RESUMO, EM IMPRESSÕES,
DO QÜE SE PASSOU COM

O "COMMANDANTE ALCIDIO"
E SEUS PASSAGEIROS
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Doía flagrantes feitos • por occaslfio do regreeso de "Oonmandante Alcldio** A Guanabara
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Entre as 10,80 e 11 horas de hon-
tem atracou nas docas do Lloyd
Brasileiro, de regresso -das agúas
paulistas, o "Commandante Alei-
dio", dò Lloyd Brasileiro, que, sab-^
bado ultimo, havia partido desta'
capital com destino a Santos, con-
duzlndo a bordo 302 passagelros.^os
quáes buscavam chegar aos respe-
ctivos lares.

O "Commandante Alcldio" fora
superlotado, tendo ainda, entre-
tanto,. ficado no Rio grande, numero
de pessoas que,scom igual destino,
deveriam • seguir ainda esta semana
pelo "Santos", também do Lloyd.

Este embarque, em virtude do
regresso dos passageiros que ha-
viam partido rumo a Santos a bor-
do do "Commandante Alcldio", re-
gresso que se deu pelas razoes que
éxplioare-nos a seguir, foi sustado
aqui, tisnab sido as passagens sus-
pensarem sua venda. De tudo sa-
Bueni-sè' detalhes.

CONFERÊNCIAS NO CATTETE
O clíefe do Governo Provisório;

logo àpõs o despacho de hontem
com ò titular dá pasta da, Edu»
cação, recebeu os ministros Os-
waldo Aranha o Espirito Santo
Cardoso e capitão João Alberto,
•todos em horas differentes.
NOVOS CORPOS CREADOS

_ NO EXERCITO
O chefe.do Governo Provisório

assignou o seguinte decreto, nu-
mero 21.682, datado de 30 de Jujho
findo: '"¦'"O chefe do Covcrno Provisório
da Republica-dos E. U. do Brasil,
attendendo á situação Áuormal por
?Sue atravessa o pãiz,»-decreta:

Art';-1'!.* ~r Ficam;augmentados
os effectivos das unidades de ca-
vallarla independente para 838 pra-
ças, de accordo com os quadros
dos âffectlyos de instrucção do cor-
rente anno.

Art." 2,* -£• Ficam organizados a
jtitulo provisório e com o ,aproval-'•{àiuento dos- quadros aoioftes. nas
•arinaside Infantaria • **^**jJfalIarla
tres batalhões do infantaria mon-

\ Jtada"V«j» tres esquadrões de trans-
1 tviisfsão,''. .a.ue ficarão incorporados

fls respectivas divisOefi-^de cavai-
i^Saria. ') !"

te Ar% 8.* —-. Revogam-ae as dispo-
çOes cm contrario, te,
Blo d« •íaneiro, 8ft. de julho da

fáii, 110.»ij*da Independência, 44.**
•ií**, Ropulfliça. — (Ass.1í Getulio
Yargas. —> Augusto Ügnaolo do Es-

I **»!rlto Sanlo Cardoso."
t,»f -'fl^Em coijscquencia desse- açto o
®jjp>fe ,do jgovoçno n-!*!í?nou ouíro

è-**-rcto aírlndo no Ministério da
^^nena-HtH. ,«r*.«dltof extraordinário

túiçusWildípar-i, aucudsr fts doflpe-

sas com' a organização desses ba-
talhôes.- : ' ¦ . , ¦
TRANSFERENCIAS NA GUERRA

Por decretos - assignados pelo
chefe do Governo Provisório, na
pasta da Guerra, foram transferi-
dos, "por: absoluta conveniência do
servlcô",,na arma de infantaria, os
coronéis Raul Dowsley Cabral Ve-
lho, do quadro ordinário para o
supplementar, e Súetohlo, Lopes de
Siqueira CámucÔ, dó,8.*.pára Ò.12ve
R. I., e os majores Adhemar Alves
dè Brltto, do 3.** B. do o 2." R.
para o 1." B. .do 8.° R.i e Jjjsê Car-
los Dubois, deste regimento para
o 8.» B. do 2.° Ri
VAE ASSUMIR A DIRECÇÃO
DO ARSENAL DE GUERRA

DO RIO GRANDE
For decreto assignado pelo ohefe

do Governo Provisório a hontem
dado . A publicidade, foi. nomeado
dlrector. do Arsenal de Guerra do
Rio Grande do Sur o coronel Lutz
Marianno lareira de Andrade*.

UM CAPITÃO PHARMACEUTICO
CONVOCADO

O chefe do Governo, Provisório
assignou decreto, na pasta da Guer-
ra, convocando o .cap'tao. pharma-
ceutlco,. da reserva de 1.* classe,
Josê Benevenuto de Lima para o
serviço activo do Exercito.

DOMINGO, NO MINISTÉRIO
DA MARINHA

Trabalhava-se extraordlnarlamen-
to, domingo ultimo, no gabinete d°
ministro Protogenes Guimarães e
em todas as principaes dependeu-
cias do Ministério da Marinha.

Antes da chegada do titular da-
quella pasta, qüe estivera na ves-
pera em actlvidade até tarde da
noite, chegou ao seu gabinete um
radio transmitido pelo comman-
dante em chefe da Divisão Naval
que man tim o bloqueio do porto
de Santos, com base nas águas de
S. Sebastião. Ao'entrar em seu
gabinete, logo ei-n -seguida, o mi--
nistro Protogenes". .pediu e obteve
confinhação do referido despacho
radiotélegraphico.

A COMMUNICAÇÃO, PELO
RADIO, DO COMMANDANTE

, DA 1.' DIVISÃO
Eram oa seguintes oa termos do

radio do commandantA da Divisão
Naval, fundeada em S. Sebastião"Do commandante da l.» Divisão
— 81 de julho áo 1982 —• Ao sr.
ministro da Marinha — T.Í81 —
Commandante pmça Santos trona*
mlttiu*me seguinte radio: "Respon*
dendo vosso radio 19, informo-vos,
de ordem sr, general coraman*
danta geral forcas ísbeldes

que embarque e. desembarque pas-
sagelros. sô será possivel se navio
atracar cáes porto Santos. Reitero-
vos nosso compromisso anterior ga-
rantir o regresso do "Commandante
Aloldlo". —• (A.) Coronel Mello
Mattos, commandante da Praça".
Paquete "Commandante Alcldio"
acha-se barra Santos próximo
Moella. Radiographel commandante
Fraca Santos Insistindo que se
conducção não. fOr . mandada bus-
car passageiros . paulistas paquete"Commandanta Alcldio" regressara
Rio com referidos passageiros.
Aguardo vossa approvação. AAA
0800." .

A RESPOSTA DO MINISTRO
DA MARINHA

O commandante militar da
praça de Santos propusera, como
vimos acima, a entrada e a atra-
cação 'do "Commandante Alcldio"
no porto de Santos.

A' ' sua.' communicação neste
sentido, feita por intermédio do
commando dá l.a Divisão, o ml-
nistro da Marinha deu a seguinte
resposta:"¦ "Do ministro da Marinha ao
commandante da 1.» Divisão Na-
vai *— O 188 — 862 — Impossl-
vel attender solicitação comman-
dante Praça Santos. Vapor "Com-
mandante Alcldio" - deverá fun-
dear Bertlogá. Não pôde entrar
Santos. Marinha".
SUSPENSA Á VENDA DE PAS-

SAGENS PARA O "SANTOS*" ,
O governo, em vista do regres-

so do "Commandante Alcldio", de-
cidiu sustar a venda de passagnes
para o vapor "Santos", a qual já
so iniciara com grande movi-
mento.

. O paquete "Santos" levaria tam-
bem para o porto do mesmo nome
uma segunda turma de viajantes
destinados aquelle porto paulista,
dé onde tomariam rumo aos seus
lares, ali e em outras localidades
do S. Paulo.
COMO FOI REDIGIDA A OR-

DEM DO MINISTRO DA MA-
RINHA

Foi a seguinte a ordem trans-
mittida pelo ministro da Marinha
ao commandante da 1.* Divisão,
Naval:

• "O 128 — N. 881 — Communl*
oar pelo radio em linguagem cia-
ra vapor "Commandante Alcldio"
na manhã de domingo 81 chena-
rá porto Bertlogá conduzindo pas-
aageiros paulistas tiveram permla-
aão regresso seus lares. Referido
navio tornará Immedlatamente Rio
conduzindo passageiros em iden*
tlcas condições. Condncçao forno*
cida porto dt Santos desde que
afio eejora pertencontoa wpartltítJss

_ o em Villa Bella, ali dei- parentes somente em S. Paulo, ha-
oi "marinheiros que recebera na riam-empregado oa últimos meios* de subsistência nessa viagem.

ATE1

A bordo do "Commandante Aid-
dio" ouvimos ainda muitos tripu-
lantes o passageiros dessa embar-
cação.' Dar*}, varias impressões e ln-
formações que colhemos damos a
seguir um resumo, o qual dará aos
leitores uma Idea do que fbl a via-
gem do "Commandante Alcldio"
desde a sua partida do Rio, rumo
a Santos.

São estas aa referidas Impres-
sOes:

•— "O "Commandante Aloldlo",
na ida' oomo na volta, tocou em
Villa Bella. Ali embarcaram cerca
de 80 marinheiros! passando o na-
vio a ter commando militar, à or-
dem do commando da 1.* Divisão
Naval. O navio foi, tambem, ar-
mado eom metralhadoras. Bm che-
gando a Restinga ficámos aguar-
dando que as autoridades de San-
tos enviassem os rebocadores ou
lanchas para aa quaes devíamos
passar. Os paulistas, porém, não
concordaram em mandar conda-
cção."O "Commandante Aloldlo" qua
atracasse ao cáes" — mandaram
dizer para bordo.

Assim estivemos — prosagulram
os nossos Informantes — até ás 15
horas, quando, pelos salões, foram
affixadas as seguintes notas:

"AVISO AOS PASSAGEIROS
, O commandante deste navio pre-
vine aoa srs. passageiros* que, de
ordem do commandante da 1.* Dl-
visão Naval, seguimos para o Rio
de Janeiro, em virtude do porto de
Santoa não ter enviado conducção
para os passageiros existentes a
bordo; assim como 4 prohiblda a
utilização, pelos passageiros, do
serviço de radio da estação de radio
do navio.

Bordo do "Commandante Alai-
dio", 81/7/982. — (A.) Pedro Pau-
lino Silva, commissario."

O REGRESSO
O aviso acima-foi af fixado sm

diversos locaes, a bordo, ás 14,80
horas de hontem. A's 16 horaa, em
marcha lenta, o "Commandante
Alcldio" começou a ae. voltar.

Foi, então, que oa passageiros
começaram a protestar.

Emquanto uns tentavam chegar
a cabine do commandante, outros
so dirigiam fl estação de radio.
Nenhum delles conseguiu o intento.

Soldados do Regimento Naval e
ot marinheiros que haviam embar-
cado em Villa Bella postaram-se
no tombadilho, dlvldlram-se pelos
salões e passadiços. Impedindo
quaesquer perturbações.

Ninguém mais pensou em pro-
testar.

O "Commandante Alcldio" pouco
depois estava dt proa para e nortt
a iniciou i viagea è» r-«rtí**so,

minutos antes daa 9
vamos transpondo a" Janeiro."'

FOI O "COMMAN-~DANTE 'ALCIDIO»» M.;.
De um passageiro com quem

falamos ainda a bordo, obtivemos
as seguintes Informações:

¦rfVNtt -altura de Villa B»-!a. as
>%¦ "-foras de domintSò, «on^ríel
com o commandante de um des-
tacamento da Marinha que ali
embarcou. Disse-me elle que O
governo garantira o desembarque
dos passageiros. Entretanto, se

não fosse possível, o. navio,
ardarla ordens,
apôs' uma pausa, prosegue o

nosso rwromiintatV'.*»' 7.'-7'.7 y
— "Foi desoladora'a ¦fl$jtèm_*

a bordo, logo'qüé wpèbetóoíi^avl-!
so de que o "Commandante Alcl-
dio" retornaria A Capital 

'Waj,;.Rt*;

publloa.
Depois de passarmos Bertioga •

noa approximarintw dp" porto de
Santos, voltarl"

.SUBSCRIPCOBS A BORDO
A bordo, logo apôs 9 primeiro

momento de afíllccáo provooada
pela noticia de torna viagem; o»
passageiros de maior recurso la-,
varam a effeito tfn» subsoripcao
para auxiliar aquelles que, tendo

REQUERENDO AO CHEFE DA
DIVISÃO NAVAL

Ainda na altura de Santos, mo-
mento* antes do o navio haver
recuado oito milhas ao largo, os
passageiros* 

"enviaram o seguinte
requerimento ao chefe da Divisão
Naval, Jque so achava a .bordo do
scõut ¦*Rio' Grande do Sul*?, entre
aquella unidade mercante *o por-
to paulista: i 

" ~ *
"Exmo. sr, commandante* da

Divisão Naval — A|C7do."*r, com-
mandante do S. S. "iCtaj Aloldlo"

,Ob abaixo assignados, passagei-
roa deste navio, vem pedir a,v.
©x; permissão para voltar no por-
to ;de Sémtosj; em vist». da quasl
absoluta carência de meios para a
sua subsistência no Rio de Jane!-
ro, desde que o sr. commandante
da Divisão Naval permltta a Ida
dos mesmos pára Santos, sem qual-
quer responsabilidade de* sua par-
te, porquanto tomaram passagens
satisfazendo todos ás exigências
fiscaes, policiaes e administrativas,
estando todos com os seus salvo-
cohductos perfeitamente legaliza-
aos*" - _, .— "Recebendo o requerimento

Informa o nosso entrevistado
o commandante da Divisão Na-

0 SR. GETULIO VARGAS VISITOU AS
UNHAS DE FRENTE DO SECTOR LESTE
Em S. José de Barreiro, posição tomada du-
ranle a semana passada, aos revoKosos. —
Um lunch no Club dos Duzentos. - Barra

Mansa e a visita presidencial
ZONA DE OPERAÇÕES, 81 (Do enviado especial) — O general

Gôes^lonteiro t toda a officialidade que comp6t. o seu estado-maior
£S» visita do chefe do Governo oo "front". Esperavam-n'a
mas silenciaram a respeito, nada deixando tronapiror. •

Constituiu, por isso, agradável surpresa aos moradores &*?**£
Maiia, hoje, domingo, a chegada dos automoveU*. ^-*^&"£*lg£
tuUoVarws, Oswaldo Aranha, João Alberto, Luiz Aranha t membros
S coeM^iril e multar da Presidência da Republica Noutros tempo»,
tal facto constituiria um acontecimento de grande, monta_a toíwroí
barramahaenses correriam ás ruas para assistir á passagens da perso*
nagens tâo importantes. Hoje, porém. não. Depois que o general Góes
Monteiro lnstallou ali o seu quartel-general essa» visitas aão tão com-
muns que Já se banallsaram. O povo, curioso, procura ver ma autori-
dades. conhecer-lhes a physlonomla, os gestos, os modos, ouvir-me, íi
possivel, a voz. Maa nfio ha alvoroço e a cidade quasl não perde o sei
aspecto habitual. , .. . .

O sr. Getulio Vargas, seguido de tua comitiva, dirigiu-se, logo qui
chegou, ao comboio tm qut o commandacte das forca» ,n2 ."•ctorJÍBtl
tem o eeu gabinete, onde foi recebido por toda a offlclaMdada Conu
fixera no domingo transacto com o ar. Oswaldo Aranha, o general eõe*
Monteiro abriu um mappa deante do ehefo do governo, fazendo mlnu-
dosa exposição do movimento daa tropa*, das avanços feitos t do
plano que tem em mira executar.

Toda a exposição do general Odes Monteiro 0 sr. Getulio varga-
acompanhou-a com Interesse, para dtpok deixar o <J.G, afim de visitar
aa Unhas de operações.

VISITA A S. íOSE' DO BARBEIRO

Quando da primeira ve» qu» visitou o "front", o »r. Getulio Vargas
cd poude ir até Formoso, ultima localidade em qut havia foroa» go-
vernistas. Avançando nm pouco além das Unha», o chefe do governo
procurou, com auxilio de um binóculo de campanha, ver a poaicão adver-
saria em São José do Barreiro.

Hoje, s. ex. não teve necessidade de ver pot um óculo naquella d
dade paulista. Já agora em poder dae forcas qua lhe ficaram ítelc
Poude o sr. Getulio Vargas pisar o solo de São José do Barreiro, to
mando aH um chimarrio em companhia de eua comitiva do coronel
Avlla Lins t da officialidade do coronel Guedes da Fontoura, além dn
soldadesca do 3* batalhão da Brigada do Rio Grane do Sul, ali aquar
tonada.

Percorreu o dietador a pé São José do Barreiro, dep*>!s do qui vol
tou para Formoso, onde o coronel Guedes da Fontoura tem o veu P.C.
confortavelmeate Installado no dub doa Duzentoe. Neeee club õ dtotadot
aceitou o "lunch" que aquelle velho militar lhe offereceu.

Ao entardecer, o dietador retomou o caminho Jà percorrido para
alcançar, pei* estrada Kio—SSo ffaulo, Ban» Mansa, « dahi regre*-
B|M RI».

s «Sl-aoelra Campos"

vai esteve a bordo do nosso navio, .
onde declarou ser Impossível at-
tender ao nosso pedido. Fizemos»
lhe então um novo appello verbal*
pedimos que mandasse um «soa*
ler do "Rio Grande do Sul" con- -
duzlr aquelles que asslgnarani •
requerimento, até São StbasUaj**-* .
poi» que estavam todos disposto» ,
a caminhar a pé, se fosse preciso*-, 7
até Santos! . ¦<*fcvi '4'W§

Has a ordem do- ministro; «ira *
voltar 1" " 7 .'''''íí^^ft**»» r'r)

A TROPA *DO REGIMENTO
NAVAL.' ,v

Dado O desembarque aoa passa»
geiros^ uma ve» que » "Comman*
danto Alcldio" foi desembaraçado
pela Polida Marítima, desembar»
cou tambom, um pelotão do Ho-
gimento Naval, aob o commando ^
de um segundo tenente.

Esse contingente seguiu para ti
Arsenal de Marinha.

ONDE AQüARlEIiARAM OS
CONTINGENTES POIACIAES

Os oontlngente» policiaes che* '
gados ante-hontem e hontem,
aquhrtelaram, no 1.* R. C. D. ft
Avenida Pedro Ivo, o B.« Batalhão
da Forca Publica da Bahia, no
quartel do 2.« R. I. na Villa Ml»
litar, um contingente, de reeer»
vistas e voluntários destinados aoe
corpos desta região e procedentes
do Norte: ainda no mesmo, o D.»
batalhão da Forca Publica de Por.»
nambuco.

O SO.» B. C. C DE BEW31 i
VEM AHI

A bordo do vapor "Duque d*
Caxias", que se acha em Belém,
viajará para esta Capital o 26.*
B. C. com quartel naquella dda»
de paraense. i

O DEPOSITO DAS UNIDADES
EM OPERAÇÕES

O general Mariante, commano.
dante da l.»R. M. resolveu crear
um deposito em cada um do»
quartéis das unidades desta região
que se acham no "front" eom o
fim de receber ou guardar oa ele-
mentos (pessoal, material t anl»
mães), que a unidade não levou
para: a Campanha; instruir ob ro»
servlstas que lhe forem' incorpo»
rados; guardar o archivo da uni»
dade; fornecer ds contingente» ne»
cessarlos para a conservação, do,' .
effectlvo dos unidades em campa»-
nha ou para a creação de úiuda»
des de nova forma-jão,, i.^ *

Afim de servir de base fi orga»
íContinua na V parina)' 
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O movimento revolucionário
(Conlínuaçíio da 1* pagina)

nlzaijâo de cada um dos depósitos,
cada commandante do contingente-•fios quartéis das unidades acima
referidas enviarão com • urgência
A 1.* Região Militar, uma relação
desorlminativa do pessoal, arma-
xnento, munição, material, animaes
e viaturas a aeu cargo;?'
À TOMADA DH CAPEM-A DA
RIBEIRA SEGUNDO UM "TE-

wIjEGRAMMA OFFICIAI4
O ministro da Guerra reoebeu

(hontem do general Waldomiro
Lima o seguinte telegramma:"De Faxina — N. 684-175 •—
ál-7-83 — Policia Paraná com-
mandada coronel Aírton Plaisant
derrotou rebeldes em Capella RI**ibelra oecupahdo cidade, fazendo•grande numero prisioneiros in-
cluslve próprio commandante se-
«tor coronel Azadas, comman-
dante Primeiro Regimento Cavai-
larla Força Publica. Sds. (a.) Ge-
neral Waldomiro Castilho."

O coronel Azarias é da Força
[Publica do Estado de São Paulo.

Esse offlcial foi professor do
Corpo Escola da referida Força
Publica c instrtictor da Força
tPublica do Estado de Minas, con-•tractado pelo governo desse Es-"
tado.

í ?DM RADIO INTERCEPTADO
! Communicft-nos a Chefatura
He Policia:"Radio Interceptado pela Che-
if atura de Policia — De Palácio
ido governo de Corltyba — 2S7 —
31 — 11-'horas — Dr. Getulio¦Vargas, chefe do Governo Provi-
isorlo; general-ministro da Guer-
xa, almirante Protogenes, coro-•nel João Alberto, redacção do 4'0
[Radical" — Rio — General Gôcs
.Monteiro, Rio ou onde estiver,¦general Flores da Cunha — Por-
to Alegre, Interventores federaes
iodes os Estados e demais esta-
•çoos me ouvem:"Hontem, ás 10 horas as valo-
rosas tropas da Força Publica
do Paraná engajaram fogo com
os reacclonarios da Capella da Ri*4
ibèira, conseguindo uma progres-
.são de cerca de 2 kllometros, de-
vale de terem atravessado o rio
[Ribeira. Nossas tropas aprisiona-
ram 25 'homens inclusive o 2*> te-
nente Navarro da F. P. Paulista.
Neste combate os reacclonarios
empregaram ^nutrido fogo de ar-
mas automáticas. Na manhã de
llioje elementos dos tenentes Pi-
nheiro e Maranhão conseguiram
infiltrar-se 4. retaguarda da Ca-•polia da Ribeira, aprisionando a
tguarda do rancho, o capitão J.
de Oliveira França, commandan-
te do 2» R. C. da F. P. de S. Pau-
lo e sub-commandante da pra-
ça da Ribeira e mais cento e poú-
ços .homens, Espera o bravo com-¦mandante Plaisant em virtude
à estas duas vi et orlas oecupar
ainda hoje Capella da. Ribeira
iim dos redubtos tidos por inc-.-
pugnaveis devido situação topo-
•graphioa. Temos alistados prislo*4.
neiros. O commandante Plaisant
¦que dirigiu toda acção declara
flúe.a.sua tropa não. desmentiu, o

jbóm.nome da policia do Paraná,,
conquistando, novos louros ,P*lo
valor.- demonstrado. O sr. interven-

.'tor'Ribas c.ongratUla-se com vos-' 
sehòlá por mais estes .'brilhantes
feitos das nossas tropas que cada
vez mais se vêm fortalecendo pa-
ra levar de vencida os íeacoio***
liarlôs. Attenciosas saudaç6es.

*ÍP. Q..— Major Sylvio Van Er-•ven, assistente militar.".

| VAO SERVIR NO DESTACA-
.[•';MENXO JOÃO ALBERTO

! O general 
'AlVáro. 

Guilherme Ma-
Hàntõ, commandante da; l.â Região
Militar, mandou incluir, afim de
•prestarem os. seus servioos na Co-
iumna João Alberto o durante ape-
ams as .operações contra os revolu-
(üionarlosde S. Paulo, .os-sargentos
areserviBtaji BenedictO Olympio da
Silveira e Victor Figueira..
PRISIONEIROS QÜE CHEGAM
-Acompanhados por uma escolta

Uà Policia do Estado do Rio e sob
o commando do 1.° tenente do Exer-
pito, Ernesto Cunha, chegaram
hontem, as 11 horas, ao Quartel
General dois sargentos o 22 praças

, «da Policia Paulista, do Exercito e
ide, batalhOes patrióticos. * <
.Esse4! prisioneiros estavam todos

bem dispostos e depois de serem
apresentados ao- commando da 1.*
Jl. M. lhes foi mandado servir ai-
moço na "cantina" do Quartel Ge-
neral. "¦

Esses ' prisioneiros vieram de
Barre. Mansa. ;
A •ÕCCÜPAÇAO 1>B BtoRT E O
iKELATO DO CHEFE »B TOLICIA

DICTATORlAL"O ministro da Guerra recebeu
ido. chefe do policia das forças èm
«peràçfiès no Estado dO Paraná, o
seguinte telegramma4' •

"Faxina, . 16444-30-N11. Regres-
*él hoje de. Bury, onde: fui tomar
providencias de caracter admlnlí*
trativo, nomeando autoridades. A
cidade foi .«íompletaniertte abando-
ííada e saqueada pelas forças ré-
Treldès. ' Presentes coronel t)ot-
mellas, commardantè vanguarda;
capitão OrmM, '-commandante...' da
ju-nçfi, alguns negociantes, locaes,
*© *o vigário dà, freguezla, mandei

-"lavrar .seta do3 acontecimentos, do
cujo texto destaco as deelaract.es•prestadas pelo- pharmaceutico Car-
Sos* Pereira- Junior, que declarou
tter sido a cidade oecupada mlli-

JOÃO MANGABEIRA
Franc.0 Mangabeira

Augusto Da Cragerto
ADVOGADOS

RU», General Câmara it •—
IO.» And. H Salas 19, 14 e

¦ 15 — Telepbonei 11 «1078

Fe jüendes Piratntel
ADVOGADO

Rua da. Candelária 2i - 9.* and
I-iionc: S-46èS

tarmente na noito de 21, pelos bi*talhCss patrlotloos "Florlano Pei-
xoto" e "Marclllo Franco4*, pelo t-
Batalhão da Força Publloa, 11»Koglmento d» Cavallaria Indepon-
dente e uma bateria do Regimento
de Artilharia Mixta, com sSde «m
Matto Grosso.

Logo que ali chegaram as tro-
pas rebeldes arrombaram as casas
comrnerciaes o praticaram uma
série Interminável da crimes con-
tra a propriedade privada implmi-
tando o.pânico e êxodo das faml-
lia», não tendo escapado do saque
uma so easa, inclusive o posto da
Crus Vermelha.

Os habitantes têm recebido dastropas do coronel Dornellas o mc-Ihor tratamento, ja tendo começa-
do o regresso das famílias.

Os prejuízos da Prefeitura e dasfortunas particulares, resultantesdo saque o arrombamentos prati-cados, sfio calculados cm cerca de2.000 contos. O coronel Dornollau
relatou então que os rebeldes dol-xaram cadáveres Insepultos, E dos
quaes foram encontrados por oom-
merciantes presentes 6. lavraturado acto, declarando ainda ter sido
sangrado um soldado de sua tropa,
em cujo cadáver mandou procedrirautópsia com resultado afftrmatl-
vo. De tudo isso tomou conheci-
mento O dr; Francisco Bernardes
Junior, parlamentar dos rebeldes
que. regressando de Faxina, nfio
pode transpor as linhas de com-bate, presenciando com os olhosdesvendados o resultado ds taesacontecimento».

Apesar disso tem sido mantido
em nossa tropa o espirito de hu-manldade que a anima desde o ini-
elo da campanha, embora repugna-
da por taes atrocidades.

Nos reconhecimentos feitos pelanossa vanguarda foram encontra-
dos cinco caminhões, uma carreta
de. artilharia, vários fuzis e ai-
suma munição, tendo sido feitos
mais quatro prisioneiros.Os rebeldes proseguem na des-
trulção de obras de arte ao longo
da linha férrea e estrada d» roda-
gem fugindo para Itapetininga e
Capão Bonito.

O general Waldomiro esteve
hontem em Bury, regressando hoje
a Ribeirão Branco, tendo lnspec**
clonado as vanguardas des coro-
nels Dornellas e Boanerges,

O animo da tropa 6 excellente,
estando os prisioneiros satisfeitos
e entregues aos trabalhos de me-
lhoramentos do campo de aviação
o estradas do município.

OS Jornaes de São Paulo do dia
21 desmentem a tomada de Ita-
raro, quando em verdade nessa da-
ta jã occupavamoH Faxina,

Pode divulgar o presente. Sau-
daçOes, — (a.) Amador Cysnel-
ros, capitão chefe de Policia da
Força do Sector Sul".

PEDINDO UMA PROMOÇÃO
POR BRAVURA

O'general G6e» Monteiro, com-
mandante em chefe do Destaca-
mento do Exercito de Leste, ex-
pressando a vontade do coronel
Daltro Filho, commandante da co-
lumna de Rozende-Barra Mansa,
telegraphou ao Interventor no Us-
tado do Rio solicitando á promo-
ção ao posto dé 2" tenente, por
acto de bravura, do sargento Ma-
noel Mourão.

CAIU PRISIONEIRO UM OFFI-
OIAL DO EXERCSTO

O capitão do 12» R. I. Francisco
Silveira Prado, que no começo das
operações se passara, para: os re-
beldes, tendo caldo prisioneiro nos
últimos combates, foi .enviado para
.esta - capital ,e recolhido ¦ preso, a
bòrdò do "Pedro H". '

BAIXOU AO HOSPITAL
Tendo enfermado, baixou ao Hos**

pitai Central do' Exercito o 1<* te-
nente Nelson Teixeira de Faria.

OS QUE ÜIS ALISTAM NO
. EXERCITO

Ka inspecção de saude a que fo-
ram submettidos no Quartel Gene-
ral, para effeito de engajamento
no 1* D. A. C-, foram julgados
aptos para todo o serviço, do Exer-
cito, os seguintes reservistas: An-
tonio de Souza Leão, Benjamln
Bento Barbosa, Manoel ãe Moraes,
Oswaldo de Araujo Lima, Algenaro
Gonçalves de Santos, .Toso Carneiro
da Silva e Josô Andrade Silva; e
para effeito de engajamento na
1* R. M., o 1- sargento radfotéle-
graphista reservista Osmar de Car-
valho. -

GE-iERAES QTJ1- SE APRE-
SENTAM '

Tendo assumido a. presidência do
Conselho Superior de Justiça apre-
sentou-se ao ministro da Guerra o
general João Borges Fortes.

Tambem se apresentou ao chefe
do Departamento da Guerra, acom-
panhado pelo . general Felippe Xa-
vier -de Barros, o general Octavio
Fontes Pitanga.

O COMMANDO DO 9" R. I.
Por têr de seguir a assumir o

commando do 9o K. I., já em cam-
panha, apresentou-se, hontem, ao
general Mariante, o coronel Eliezer
Abbôt.
O CAPITÃO AFFONSO DE CAR-

VALHO APRESENTOU-SE

O capitão Affonso de Carvalho
apresentou-se .hontem ao chefe do
Departamento da Guerra e ao com-
mandante da.l»R. M. por ter sido
mandado servir no estado-maior
do f-eneral Góes Monteiro e ter de
seguir com esse destino, o que tal-
vez faça hoje-.

A ETAPA DAS PRAÇAS
O ministro da Guerra, em aviso

dirigido & Contabilidade da Guor--
ra, declarou que as etapas manda-
das fornecer .is praças, de accordo
cem avisos anteriores, corre por
conta das despesas extraordinárias
c,omo compensação dos servltjos

que essas praças vêm prestando.
VARIAS NOTICIAS

Regressok do norte onde , se
achava na commissão dé soccorros
aos Ilagellados o major César Góes
Monteiro que vae se incorporar ás
forças em operações.

Foi tornada sem effeito a de-
slgnação do major nuy-lmbassahy
para ficar íi disposição do governo
de Santa Catharina,

OI" tenente Salm de Miran-
da apres&ntoU-se ás autoridades
militares, por ter vindo acompa-
nhando um contingente de reser-
vistas de* Pernambuco.*

Por não oonvlr a sua perma*nencia nas fileiras do Exercito, foi
mandado excluir o 1* sargento
João da Costa Agra.

Prof. Arnaldo de Moraes
<D« Psoutdsdt F. ds Medicina •
Docente da Universidade do Rio)
Partos om casa do snudo o ft
domicilio. Moiostlas « opera-
Cões ilo fleiilioríif*. Mudou O
eonsultorfo !>»r* a roa Rodrigo
gilva l«-B,« andar -** Tele-
píion» i-1904 • a residência
par* ft rua. Prinam Janua-
ri» 11. Rotaforo *~ Tel, 6*1815.

OPIL1NA
CUBA Á OPILAÇÃO.
NAO TEM GOSTO
EE' INOFENSIVO

*fff™W,4J nfimmmmmmiwmn*"

CASA MATERNAL
MELLO MATTOS

Asylo de Crianças
Abandonadas ¦*— Recebe

donativo*
RUA FARO K. 80
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KO MI.VISTEin.IO DA FA'/U.\DA
O ministro Oswaldo Aranha, «aiie

chegou, hontem, cerca d» 0 horas,
retirando-se ãs 13 horas do Mlnls-
terio da Fasenda, nlio mala ali re-
grossou.

Durante a manhã, s. ex. rece-
beu em confcrenola, o ministro Sal-
gado Filho e o dr. Carlos de Fl-
guelredo, direotor da Carteira
Cambai do Banco do Brasil.

A COOPKUAClO DO PIAUHY
Do interventor federal no Pi-

auhy, recebeu o ministro da Via-
ção o seguinte telegramma:"THERBZINA — Acabo 16r seutelegramma; Aguardo confiante
recursos. Tenho a grata satisfação
dizer-lhe que ha quatro dias quan-do embarcou força publica ficaram
no quartel apenas os doentes ebanda musica. Hoje commandante
communicou-me que JA temos alls-tados 550 homens. Deante da im-
petuosldade patriotismo da nossa
gente cada vos mais orgulho-me
ser filho deste collimado nordeste.
Quisera ter material « estou cer-to poríamos em armas tantos ho-méns quanto fossem necessários.
Cordlaes abraços. — Landry Sal-les, Interventor federal."
OS -TllANSPOnTJgS DB TROPAS

KA RfiDB PAHANA'-SAJÍTA
CATHAIU-ÍA

O ministro Josô Américo recebeu
hontem do superlntenedente daRede Paranã-Santa Catharina, osenulnte telegramma procedente doCurltyba:"Transportes militares prose-gaem regularmente apesar reten-
ção material rodante na nona deoperações, de Jaguarlahyva emdeante, onde se acham 6â locomo-tivas e cerca 650 carros • vaguesA. disposição Quartel General, sen-do 41 locomotivas « 410 vagõesna Sorocabana. De Jaguarlahyva
par* o sul temos 16 trens militaresem movimento, devendo chegarhoje em Paranaguá batalhão Poli-
cl* Pernambucana com effectlvo7Í0 homens e em São Franolseo
Batalhão Policia Catharlnense eomeffectlvo 400 homens. Estamos in-sistlndo por todos os meios devo-lução material rodante retido, afimattender abastecimento das tropase dos centros população do inte-
rior Paraná e Santa Catharina. as-
sim como continuar trafego trensmlxtos na rede. Nosso pessoaltrabalhando com grande dedicação
tem correspondido as exigências
do momento, permlttlndo-nos atra-vessar esta emergência sem admla-
são de elementos novos. Attenoio-
sas saudações. — A. Junqueira
Ayrés, superintendente Rede".
O ABASTECIMENTO DA CIDADE

O movimento de entrada de gado
para consumo desta Capital, hon-
tem, foi o seguinte: especiais en-
Irados, 5 com 1.E85 reses.

Estas reses se destinam moa Ma-
tadouros de Mendes, Penha e San-
ta Crus.
TRAFEGO PARA OS PORTOS DO

SVh DE MIRAS
A Superintendência da Rede Ml-

neira de Viação, communlcou 4
Central do Brasil, que ate segunda
ordem ficou suspensou o trafego
para os portos fluviaes, de Rie
Sapuoahy, denominados Porte Sa-
jJucahy • Cubitão.

CHEGADA DE PRISIONEIROS
[Pelo'trem noetnrne mineiro ene-

garam hontem a esta Capital,
competentemente ««coitados, ST
prisioneiros capturados pelas fer-
ças do governo.

, A péqueji» .'meshadá de presos
foi conduzida para o Quartel. Cie-
ri;eral." .-*¦...
O " MINISTRO DA GITERRA ' MAN-
7 DOÜ LANÇAR UMA PROCLA"

MAÇAQ SOBRE S. PAUIiO
;0 ministro da Guerra mandou

lançar, por avião, sobre S. Paulo,
a seguinte proclamáção:

i "Ao povo de São Paulo:
, Nesta, hora grave que a naclona-
lldade brasileira atravessa, venho
falar sincera e serenamente «vos va-
lórosôs irmãos que pelo seu labor
honesto, espirito emprehendedor - e
ordeiro, têm construído * grandeza
de São Paulo, padrão de Orgulho
do Brasil que todos estremecemos!

j Falo-vos como chefe do Exerci-
to, na qualidade de ministro da
Guerra: Illudem fc exploram a vos-
sa bôa. fé áquelles que dizem que
as' forças do Exercito, combatendo
os rebeldes de São Paulo, querem
a continuação indefinida da dieta-
dura e obedecem a chefes outros
que não são os seus chefes natu-
raes.*

B' falso que o Exerolto Nacional
esteja ao serviço desses propósitos,
Elle, fiel oos seus deveres de dis-
ciplina e movido' pelo mais alto
esplrito de patriotismo, age agora
e agirá sempre orientado no sen-
tido de restabelecer a ordem e sal-
vaguardar o progresso. Ao serviço
da ordem e dos interesses supe-
riores do Brasil o seu dever é
manter o Governo Provisório e
elle o cumprirá atê o fim, firme e
conscientemente, máo grado a dôr
que lhe causa ter de empregar
suas armas contra irmãos trans*
viados e iIludido*; pelas sereias da
politicagem odlehta, ambiciosa e
sem alma. Qual o objectivo ou
ideal dessa luta desencadeada,
iriopinadàmente, a 0 do corrente
contra o Governo Provisório? Os
promotores dessa sedlção ' pro-
ouram osoonder os seus verdadei-
ros desígnios, declarando que o
seu objectivo 6 a constltuclonallsa-
ção do pala. AS: palavras do mani-
festo á Nação feito ém 13 dò cor-
rente pelo exmo. Senhor oiiofo do
Governo Provisório, désfasem li***
teiraménte esta aleivosta: "Se no
movimento sedlcloso, agora ateado
no grande Estado* se pretende em-
prestar como querem fazer crer
seus promotores, o objectivo do
levar à normalidade institucional,
naôja ha que o Justitflque. Os pro-
posltos do Governo provisório a
respeito já não mais podem ser
postos em duvida, sem má f*3 o
declarado Intento de llludlr a opi-
nião publica. Os actos, mais do
que as palavras, estão a documen*
tal-os, com mcrldlana evidenciai
foi promulgada a Lei Eleitoral:
marcou-Se a data em que se deve
effectuar as eleições; escolheram-
se os juizes dos Tribunaes Eleito-
raes; . nomearam-se os funeciona*
rios que compõem as respectivas
secretarias; abriram-se os créditos
necessários e acaba de ser desl-
gnaâa a commissão incumbida de
elaborar o projecto do Constitui-
ção. „ . ¦ . *

Como so v.6, todas as medidas de-
pendentes dn Governo, necessárias
e Impresolndlvels. A constltüclona-
llsação do paiz f«jram tomadas.

A's orgsnisaoõe.*-. políticas exle-
tentei), ás que se tnetltulrem e ao
povo resta, agnrft, «correrem ao
alistamento, afim de que este se
execute com efficiencia, rapld-t e
normalmente.

O povo brasileiro não tardara em
proferir o seu pronunciamento so-
berano sobre or. netos e a obra da

(Continua na 4' pag.)

Padro Baptista Martins
Carlos Medeiros Silva

ADVOGADOS
(Bdlticto úo Cinema Odeon)

S.» andar — Salas 604*505
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0 aviador Carlos, Galo
vae realizar uma pro-

va transatlântica
LISBOA, 1 (H.) — 0 aviador

portuguez Carlos Gallo, Inventor do
propulsor do avião, chegou hoje aLisboa de regresso dos Estados
Unidos, onde esteve tratando daconstrucção do seu invento. .cFalando aos representantes d*imprensa, Carlos Gallo declarou
que, apesar de todas as diffletilàa-
des levantadas pelos concurrentes,
estava firmemente decidido a levar
a cabo a sua idea, custe o quecustar. Tendo verificado, durante asua permanência nos Estados Uni-
dos que para a mentalidade ame-
ricana não bastava, ser Inventor
mas sim autor de um feito sensa-
cional, o aviador ia tentar a tra-
vessia do Atlântico dos Estados
Unidos a Portugal e de Portugal
ao Brasil.

Quando concebera a idéa dessa
viagem convidara para seu compa-
nheiro o aviador commercial nos
Estados Unidos, José da Costa e
adquirira para esse raid um avião"Bellanca" que mais tarde aban-
donãra por não ter chegado a ac-
cordo com o seu compatriota. De-
cidlra, então, fazer a viagem sô,
imitando o feito de Lindbergh, e
para isso comprara um avião "Loe-
keet",, munido de motores "Cy-
clon" « "Wright". Nesse appare-
lho fizera alguns vôos de experien-
cia Com o allemao William Son,
mas numa das ultimas ascenções
o avião caíra de razoável, altura
devido oo desarranjo de uma peça
que alguns tinham attribuldo a um
acto de sabotage no'qual elle pro-
prlo, aliás, não acrudítava..

Grandes créditos do go-
verno a estabelecimentos

bancários, nos Estados
Unidos

WASHINGTON, 1 (A. B.) -*
Foi annunclado hontem que, de
accordo com o Systema Federal da
Reserva, serão abertos grandes
créditos aos doze bancos que éxis-
tem no paiz para concessão dire-
cta de empréstimos, durante os
próximos seis mezes, pelo descon-
to de saques e letras de cambio.

Os créditos serão abertos, ao que
se adeanta, mediante caução e
sob varias restrlcções, segundo fl-
cou resolvido pela Junta Central.

Pretende-se que deste modo, os
negócios melhorem aprectavelmen-
te, visto como serão concedidos
créditos especlaes para financiar
diversas operacBes comrnerciaes,
mediante o preenchimento de de-
terminadas cláusulas pela firma
beneficiada.

Um jornal gancho que tos-
pende a publicação

PORTO ALEGRE, 1 (União)
•— Communicam de Pelotas que
suspendeu provisoriamente a flua
publicação daquella cidade o
"Correio Mercantil". ... .*,*..- 
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Sociedade de Medicina e
Cirurgia 

'}'{;

A SESSÃO DE HOJE
Realiza-se, hoje, ás 20 horas

o meia, a sessão semanal ordina-
ria da Sociedade de Medicina e
Cirurgia, com,, a seguinte ordem
dos trabalhos: ...

Primeira parte -r posse dos
membros da direotoria, eleitos na
sessão passada. *¦•Segunda parte — recepção do
professor dr. Daniel Rojas, da
Faculdade de Scicncias Médicas
de Buenos Aires, que fará. uma
conferência sob o thema —- "Con-
ceito e evolução da symphlsioto-
mia na Argentina".

a) — "Fundamentos da psy-
chiatria clinica", pelo dr. Neves
Manta; * ,t

b)  "Branchialglas de erl-
gem focai", pelo dr. Castro Bar-
reto; ,

c) ~ "piltraçáo — nova massa
filtrante", pelo dr. Abdon Lins;

d) — "Esterilidade feminina;
suas causas e tratamento", pelo
dr. Rolando Monteiro;

e) — "Considerações sobre a
syntomatológia-e a therapeutlca
da acldose", pelo.dr. W. Berar-
dinelli.

A sessão é publica.

MISS UNIVERSO
O JfUBT REUNIDO EM SPA

DEU O TITULO DE 1982 A» RE*
WIESENTANTE DA BELLEZA

TURCA
STAMBUL, 1 (A. B.) — Noti-

cla-se nesta capital que o jurydo Concurso Internacional • de
Belleza do 1932, realisado em Spa
escolheu a representante da bel-
leza turca, para receber a faixa
Lymbolica o o titulo de* "Miss
Universo".

Varias mortes causadas
por álcool de má qualida-

de em Nova York
NOVA YORK, 1 (A. B.) —

Morreram no espaço de 24 horas,
nesta cidade quinze pessoas, pelofacto de haverem bebido um cock-
tal denominado -"Bóvery" que con-tinha álcool de ma qualidade.

PARA'
A ASSISTÊNCIA AOS DSYCHÓ-

PATAS
BELE*M. 31 (União) .— Ni

sessão do Svndloato Medico, o pro-
fessor Azevedo Ribeiro realizou
uma interessante conforencla eo-
bre o thoma "A assistência aos
psyehopathas no Pará".
DISPENSA DE PROFESSORAS

BELE'M, Jl (União) — Por
medida do economia, o interven-
tor Magalhães Barata dispensou
varias professoras adjuntas dos
grupos escolares desta Capital.

POSTOS E5f LIBERDADE
BELE'M, «1 (Unlfio) — O com-

mandant» da Região .Militar man»
dou por em liberdado vários inte*
riores, que se achavam detidos, pornritii. ter eldo apurada contra os
AtttRM*

Uma seria preeeeupá-
çi odes meios offi-

etaes argentinos
A SITUAÇÃO ECONÔMICO FI-

NANCEIRA DO PAIZ
BUENOS AIRES, 1 (A. B.) —'

Continua a constituir objeoto de
grande' próoccUiíação" nos círculos
officiaes, a situação econômico-
financeira do paiz.

Segundo InformaçOes colhidas
hoje nos meios officiaes, esta ela-
borado um plano de reorganiía-
çSo da economia nacional, que
sérâ" apresentado brevemente ao
Congrosso, onde submotter-sera. a
discussões, att** que seja votada
um programma definitivo, capaz
de permittir que o governo faça
frente fts difflculdades actuaes.

Relações comrnerciaes
franco-americànos

LONDRES, 31 (A. B.) — O cor-
rospondente do "Sunday Times"
em Paris annuncla que serã con-
oluido, dentro em pouco, um accor-
do- commercial entre a França e os
Estados Unidos - que, ao que se
adeanta, visa equilibrar as desvan-
tagens que poderão advir para es-
ses dois paizes, dos resultados da
Conferência Econômica Imperial
que ora so realiza em Ottawa.

O mesmo correspondente noticia,
ainda, que têm sido levadas a offol-
to diversas conferências entre re-
presentantes da França e dos Es-
tados Unidos, no Quai d'Orsay, â
medida que proseguem as dis-
cussGes entre as unidades do Im-
perlo Britannico, na capital cana-
dense.

A revolta communista de
Trujillo

DOS 102 CÒNDEMNADOS A'
MORTE 44 JA' FORAM

EXECUTADOS
LIMA, 1 (H.) ¦— A corte mar-

ciai julgou os implicados na re-
volta communista de Trujillo.
Foram cortdemnados A rhorte 103
rebeldes dos quaes 44 foram
executados na manhã de 27 de
julho, 72 rebeldes foram condem-
r.ados a 10 annos de prisão e 9
a 6 annos.

0 pacto naval das quatro
potências

¦ ,A ¦

COGITA-SE DE REALIZAR
UMA NOVA CONFERÊNCIA EM
LONDRES, NO PRÓXIMO MEZ

LONDRES, 1" (U. T. B4.) —•
O "Daily Telegraph" noticia «ue
estão em bom caminho as nego-
ciaçOes afim de que seja realiza-
da em setembro ainda, nesta ca-
pitai, uma conferência dos Qua-
tro Potências afim de ser discuti-
do novamente o pacto do dosar-
mamento naval, e cujas conclu-
sSes serão tomadas em conslde-,
ração pela Cnferencla do Des-
armamento, de Genebra. Ade-
a nta-se tambem que o represen*
tante dos Estados Unidos na-.re-
ferida conferência serã o sr. Hu*
ghes Glbson, que apresentou, em
Genebra a proposta Hoover para
o desarmamento.

MÉXICO
PROHIBIDA A EXHIBIÇÃO DO

FILM "AZA BOTA»
MÉXICO, 1 (B. I. E.) — A Pre-feitura do Districto Federal resol-

veu prohlbir a exhibição da pelli-cuia "Aza rOta" e consignar um
voto de censura & artista mexi-
cana Lupe Velez, por ter tomado
parte na referida pellicula. A Cóm-
panhia Paramount fez esse fllm
em Los Angeles, valendo-Be da ar-
tista mexicana Lupe Velez como
estrella principal, e desenvolveu
toda a sua «acção entre elementos
deprimentes para o México.

A Repartição de Espectaculos
censurou essa pellicula e imme-
dlatamente a passou ao Conselho
Theatral e Clnematographlco, paraque désBe a sua opinião sobre amesma. O referido Conselho re-solveu ceneural-a, e, portanto, nãoapparecerá nOs cinemas da Repu-blica o film "Aaa rOta". Por ulti-mo, fleou resolvido que, se a Pà-
ramount continuar produzindo pei-llculas deprimentes para o Mexi.co, ser-lhe-á feito um movimento
de boycotagem, afim de a impedir
de usar tal melo de propaganda
para denegrir o México, v

¦".* * ¦* ¦ ii ni

0 "Asturias" de passa-
gem pelo porto :

UM PHYSIOtOGISTA INGLEZ
QUE AQUI VEM FAZER

CONFERÊNCIAS
. Esteve, . hontem, na Gauanabara

o paquete inglers "Asturias", a cujo
bordo viajaram para o Rio muitos
passageiros, entre os quaes os srs.:
M. L. Carter, delegado da Cruz
Vermelha de Genebra; Ernesto Co-
cks, dlrector da S. Paulo Railway
Company; Carlos Nieto dei Rio, 1."
secretario da Embaixada do Chile;
capitão A. Brown, director da Ba-
hia Western Railway; A. H. Mar-
lon, cônsul da Inglaterra na Bahia,
e.muitos outros.

O PROFESSOR BARCROFT
Foi tambem passageiro do "As-

turlas" o .professor de physlologla
da Universidade de Oxford, dr. J.
Barcroft, o qual se fez acompanhar
de sua esposa.

O professor Barcroft foi recebido,
no cães, por grande numero de col-
legas brasileiros, que o acompanha-
ram até o hotel onde se hospedou.

O professor Barcroft vae realizar
nesta capital varias conferências
sobre a especialidade que lecclona
no acreditado estabelecimento de
ensino londrino.

Eslá reconstruída a
eMade-marlyr de

Alherf
A SOLEMNIDADE QUE HONTEM

ALI SE REALIZOU
PARIS, 1 (H.) — Os ara. Le-

brun, presidente da Ropubllca, e
Herriot, chefe do governo, partiramesta manhã com destino- & cidade
de Albert, completamente* arrazada
durante a guerra, e cuja reconstru-
cção ora se acha terminada.
.A comitiva officlal percorreu de

automóvel a nova cidade no melo
das acclamações da população local
reintegrada nos seus lares.

Os srs. Lobrun e Herriot, acom-
panhados das demais porsonalida-des officiaes, estiveram na sede do
Conselho Municipal, ondo o presl-dente da Republica fez solemne-
mente entrega 4 cidade martyr das
insígnias da Legião de Honra.

O cortejo dirigiu-se em eegulda
a Thiepval, onde foi levantado
grande arco de triumpho mortuarlo
representado por 14 columnas co-
roadas por cinco frontdes, ft en-
trada dos antigos campos de ba-
tolha hoje transformados em im-
menso cemitério onde Jazem os res-
tos mortaes de 73.367 officiaes e
soldados britannicos.

O acto revestiu-se de maxlmi
solemnldade. Ao príncipe de Galles
coube descobrir o monumento erl-
gldo & memória doa mortos. A vlo-
lenta chuva que desaba súbita-
mente sobre a localidade, n&o afu-
genta a enorme4 multidão accorrlda
não sô dos regides vizinhas, como
tambem de Paris e da Inglaterra.
Depois de recitada a oração dos
mortos e de ser dada a absolvição
o presidehte Lebrun tomou a pa-
lavra. Disse que a immensa necro-
pole demonstrava os horrores da
guerra. Era necessário, para a
causa da pae, que se mantivessem
unidos áquelles que haviam sido
aluados durante a tormenta. Neste
sentido os governos da GrE-Breta-
nha e da França haviam chegado
a entendimento para se consulta-
rem mutuamente a respeito das
questfies que pudessem surgir re-
lativamente ao regime da Europa.

O principe de Galles recordou em
breves palavras a fraternidade de
armas dos exércitos dos dois paizes.

i

0 "Artiglio" volta á sua
tarefa

BRBST, 81 (U. T. fe.) *— O
vapor "Artiglio" voltou hoje para
alto mar, afim de proseguir nos
trabalhos de salvamento do the-
souro do vapor Inglez "Egypt",
afundado ao largo da costa.

Um artigo do general Ita*
lo Balbo no "H Popolo

d'Italia"
ORITIOADOS, ASPERAMENTE,
OS RESULTADOS DA CONFE-
RENCIA DO DESARMAMENTO

MILÃO, 1- (U. T. B.) — O
Jornal «íl Popolo d'Italia» publi-
ca hoje um Importante artigo em
que 6 general ítalo Balbo, mlnls-
tro da Aeronáutica do governo
fascista, critica asperamente os
resultados da ultima Conferência
do Desarmamento, em termos de
grande severidade para com a
França, a Inglaterra e os Estados
Unidos, que tomaram a si o in-
teiro controle daquella lmportan-
to reunião.

O. artigo, que estâ fadado fi
maior repercussão em todo o
mundo, defende energicamente
os pontos de vista italianos sobro
o emprego da aviação militar, o
admitte-se, em todas políticas,
que elle significa que a Itália não
comparecera & próxima Confe-
rencia do Desarmamento e tal-
vez mesmo venha a se retirar da
Liga das NaçOes em íüturó não
muito remoto.

À Polônia e a unidade
' germânica

DE UM ARTIGO DO EX-MINIS*
TRO CIECHANOWSKI

VARSOVIA, 1 (H.) — O ex-
ministro da Polônia em Washin-
gton, sr. Jan Ciechanowski, aca*
ba de publicar na revista trimes-
trai "Sprawyobce" um estudo in-
titulado "Paz ou'Revisão?" que
tem sido largamente commentado."Lá íóra —• declara ahi o au-
tor — pensam que poderá haver
meio de tudo se conciliar e fazer
justiça á, Polônia, satisfazendo ao
mesmo tempo à Allemanha. Mas,
examinando de perto a questão,
vemos que a concepção da unida-
de germânica, agora, como ha
150 annos, comporta a dl-
visão de outro paiz. Disfarçada
e embellezada por seus propa*
gandistàs, esta theoria da revi-
sâo do Corr»dor, não passa, en-*
tretanto, de um euphemlsmo no
século XX da théorlado século
XVII, partlular a Pollnia".
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Tres vezes
Muita gonto toom usado ai
PILUIAS de FOSTER trez ve-
xo» ao dia, para estimular
a atividqde dos rim. - Rim
debeii produzem intoxicação
progressiva do organismo,
revelada por dores reumati-
cat, tonteirat, indisposição»,
cansaço, perturbaçSes urina-
rias, ferimentos nas mãos e
nos pés produzidos pelo aci-
do urico, dores nos quadris,
etc. - NSo remediado a tem-
po, o mal se tornará chro-
nico ou moléstias mais gra-
ves surgirão, taes como ata-
quês de orèmia, nefrite, cal-
culos, cistites, etc.

Comece hoje mesmo a Io
mar tres vezes ao dia at
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Novo Eldorado
America do Sf .,*!

INICIA-SE A CORRIDA*. AO
OURO NO VALLE DO NfAPO

GUAYAQUIL Equador, .01 (Aí
B.) —- Depois de haver sírto di-
vulgada a noticia do que ujiü cx-
ploraãor conseguira extrair nc-
ma região do valle do rio Napo,
à leste da Cordinheira dò Andei,
uma pedra contendo ouro no vu-
lor de dois mil dollares, re»!"-
tou-se uma emmigraçâo de *les**
empregados em direccão ao "no-
vo «31 Dorado", que poderia ser
consldeiada pelo governo, coma >
uma solução inesperada para *•¦
problema do , sem-trabalha no
pai».

Uns dos desempregados que ara
transformaram em exploradores
de terrenos aurlferos, annunclou
oue consegue extrahlr uma mC-
dia de duas grammas de oui'.>
por dia, em ricos depositou Ci<s
alluv:í»o existentes na raferldo lo-
calidade.

%éi

Os monarchistas pòrt
guèzés e a repatriacão dos

despojos de d. Manoel
SERÃO BANIdÍs TODAS AS
MANIFESTAÇÕES DE CARA-

CTER POLÍTICO
LISBOA, .1 (H.) •— Os dirl-

gentes da causa monarchista di-
rlglram aos seus correligionários
um appello no sentido de que
se abtenham do toda o qualquer
manifestação por occaslão dos fu-
neraes do d.. Manoel,-tanto no
desembarque doa despojos do ex.*
soberano, como no transporte des-
tes para o panthcon de São Ari-
cénte e na ceremonla a realizar-
se em seguida.

A mensagem declara textual-*
mente que, "o rei d. Manoel 6
uma figura nacional que tem dl-
reito a todas as homenagens que
lhe forem prestadas".

Dessas homenagens deveriam,
ser banidas todas as restrlcções
de caracter político.

¦——¦ m in.-. |i i !¦¦¦

Condecorado com a Le-
gião de Honra

O ESCRB-TOR BRASILEmO
TEIXEIRA DE MESQUITA
PARIS, 1 (H.) — Foi conde-

corado com a Legião de Honra o
escrlptor brasileiro Arthur Tel-
xelrá de Mesquita.

Dr. SAMUEL KANITI
CLÍNICA Membro da So-

iidai aai<*ii ciedade de Um-UROLOGICA logla da Alie-
manha, ei-assistento dos profes-
sores Ltchtembcrg, Lcwln, «foaepli,
do Berlim ft llusllnger, de Vienna.
Especialista cm doenças dos Rins,
Bexiga, Próstata, Uretra, Doenças
de Senhoras, Dlntermla, Ultra Vlo-
letas. Cons. 7 do Setembro 42, sob.
das 13 as ifl horas, l-lione: 4-4493,
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0 safamento do "Ca-

prera"
O cargueiro italiano "Caprera"

que se achava encalhado nos ro-
ehedos da ilha do Pae, 6. entra-
da da barra, conseguiu safar-se,
com auxilio do rebocadores do

Lloyd. O cargueiro veiu para es-
ta capital onde joíírerâ roparoa.

RAUL FEBSfiMES
ADVOGADO

Avenida Rio,Branco 137 —
7/ »ndar — Sala 702.
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Uma forte expressão da literatura franceza contemporânea
¦• ' * mam *•

Está no Rio o romancista Luo Durtaln. — Uma palestra d'0 JORNAL com o
autor de "Captain 0. K." e sua esposa. — Cinco ou seis conferências, no Rio
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O escriptor Lve Dnrtam e na esposa, em companhia de redactor d'0 JORNAL, no Hotel Gloria

Acha-se no Rio, desde domingo
cedo, o apreciado escriptor fran-
cez Luc Durtaln, que, passageiro
do "Siqueira Campos" emprehende
uma viagem ao Brasil e ã America
do Sul, afim de fixar caracteres e
aspectos para os seus livros.

O dr. André Nepveu, ou mais
propriamente falando, o escriptor

E, a uma pergunta nossa, Mada-
me, que é apenas uma joven e bel.
Ia senhora, continua:— São tres. A mais velha está
oom dezoito annos.

Nesse momento, o photographo,
que preparara uma chapa, bate-a.
O magneslo explode surdamente, e
sobe, rápido, numa nuvenzlnha

Luo Durtaln, tem um'dessCs perfis I cl„í «"'**-*?*,,T,iacB ,de 8USto , .característicos que a gente grava ,_!*"£_ ?„£talí_KjgS. * -lal«'t«l
com He.iirnnr-n m_mo miBndo Interrompida, contando:•—Minha filha estava Junto do

presidente Doumer, no dia em queelle foi assassinado. Estou me lem-brando disso porque, nessa occa-sião, ella disse que pensou quefora o magneslo de um photogra-
pho.

Felizmente ali não havia confu-
são possivel naquelle momento.
AS CONFERÊNCIAS DO BSORI.

PTOR DURTAIN

com segurança, mesmo quando
apenas o vê de relance na noticia
de um vespertino.

Poi por Isso sem o menor receio
de engano que ao penetrarmos no"hall" do Hotel Gloria, ás 20 horas
de hontem, apôs uma combinação
telephonlca, passamos pela porta-
ria e fomos abordar directamente
o cavalheiro alto, robusto, . de
fronte ampla e Inclinada, que junto

.a um grupo de vlme palestrava
com uma elegante senhora vestida
de negro.— Mr. Durtaln?

Era elle mesmo. /O escriptor gaulea apresentou-
nos á dama de preto, mme; Luc
Durtaln, e juntos subimos ao gran-de salão de festas do hotel, ondo
O JORNAL ouviu durante alguns
momentos a agradável palestra do
distineto casal.
ALGUNS LIVROS DO ESCRIPTOR

Mr. Luo Durtaln, uma das mais
fortes expressões da literatura
franceza contemporânea, é autor
de uma vlntena de livros- sobre as-

.' sumptos os mais Interessantes, co-• lhldos ao longo das. suas numero-
sas viagens. Escreveu sobre as
trincheiras da grande guerra, so-
bre o Orlente_a Rússia, o Medlter-
ranço, çs Estados Unidos.

Seus tres volumes a respeito da
grande nação norte-americana são
de palpitante actualldade, pois
«elles o escriptor fixa o desenvol-
vimento sociológico da nação
yankee, que visitou por mais de
uma ves, no exame desse complexo
dispor de forças contrarias, qué a
dominami de uma parte, as tradl-
ções puritanas lnadaptadas e ln-
adaptáveis á vida moderna; de ou-
tra, o syBtéma do rendimento, ex-
traordinaria opp'ressão do indlvl-duo pela coisa.

Digno de menção, por sua orl-
ginalldade é "Ma Klmbell", ro-
manco vivido em uma viagem de
oito dias, em motoeycletta, ao
longo dos Alpes e da Rlvlera, em
cujas Unhas vibra o dynamlco
temperamento do autor.

Tendo como thema o dinheiro,
• escriptor Durtaln escreveu"Douse Cent Mllle"; sobre a sau-
de, escreveu "La source rouge",
etc. k . •

Em "Captaln O. K.", o eserl-
ptor estuda a fundo os costumes
norte-americanos e se oecupa lon-
gamente do tradicional problemada cõr, naquelle paiz, sendo seu

O escriptor Luo Durtaln preten-de realizar cinco ou seis conferen-

cias no Rio. Duas no Itamaraty,
sobre os themas "L'Amerlque du
Sud, vls-á-vis de Ia clvilisation la-
tine" e "Blpoma- posltif et nega-
tif de 1'Amerlque du Nora", e as
outras em recinto ainda não de-
flnltlvamente determinado, prova-
velmente na Academia Brasileira
de Letras, sobre a poesia franceza
actual, o escriptor e a viagem na
literatura franceza aotual, etc.

Contando-nos os seus projectos,
o Illustre enviado da cultura fran-
cezaTeferlu-se-nos com multa sym-
pathla ás nossas casas de livros,
que 'percorreu rapidamente, dl-
zendo:— Fiquei muito bem Impressio-
nado com o magnífico aspecto das
livrarias do Rio, bem sortidas e
bem apresentadas, Eu sou de opi-
nião que se deve avaliar o gráo
de civilização de ura povo mais
propriamente pelo numero das suas
livrarias do que pelo numero dos
seus canhões.

Resultados das eleições geraes
na Allemanha

¦ ? ¦ -

0 enthusiasmo do eleitorado foi grande, comparecendo
ás urnas cerca de 36 milhões de eleitores. — As van-
tagens alcançadas pelos hitleristas e communistas. —
Os nacionaes-socialistas não conseguiram maioria abso-
luta. — Parece que não haverá no novo Reichstag uma

maioria clara e definida

Explosão e mortes no sub-
solo de Nova York

NOVA TORK. 1 (H.) — No
sub-solo de um armazém de tln-
tas declarou-se um incêndio que
provocou violenta explosão a qual
causou a morte de quatro pessas
e ferimentos em 20.

Distúrbios em varias re-
giões da Rumania

BUCAREST, 1 (H.) -. O dia
foi asslgnalado hoje por tumultos
em diversos pontos do paiz no-
tadamente em Galatz, Cernauti e
Cloj. A policia prendeu ,cerca de

cem manifestantes.

0 sr. Maniu reassume a
chefia ido seu partido

BUCAREST, 1 (A. B.) — De-
pois de longas hesitações o lea-
der do partido camponez, er. Ma-
niu, resolveu reassumir a chefia
do seu partido, sabendo-se que
essa resolução finai deve-se em
parte & pressão por parte do rei
Carol, que brevemente o Incum-
blrft de formar o novo gabinete.

A generosidade do gover-
no italiano para com oa

nativos de Benghazi
BENGHAZa, 1 (A. B.) — O

governador Grazlani, que conce-
deu a liberdade de grande nume-
ro de nativos, detidos nos cam-
pos de concentração, pronunciou
um discurso, dirigido as novos 11-

pensamento'* fazer 
''Traduzir"' 

essa! bertados, em que confirmou o
generosidade do governo Itália-
no, declarando qúe essa liberda-
de é-lhes concedida sob condição
de completa submissão e retira-
da dos tropas, que* em caso de
reincidência, serão capturados e
levados aos trlbunaes militares.

obra para o nosso Idioma.
OS GRANDES MOTIVOS

M. Durtain, que apesar do estar
no Rio ha apenas ¦ dois dias já
está aproveitando avaramente. o
seu tempo, percorrendo a cidade
e os seus logradouros de que nos
fala com encantamento, pretende
demorar-se no Brasil do 6 a 7 se-
manás: ficará na capital algum
tempo, e Irá depois a Minas e ao
Sul.

. — Os grandes motivos dos meus
livros, diz-nos elle, são o estudo
das prlncipaes maneiras de Viver e | doglfo. Foi também apresentada

Realizou-se em Tripoli a
Feira da Uva

TRIPOLI, 1 (A. B.) — Foi hon-
tem realizada a Feira da Uva,
inaugurada pelo governador Ba-

de conservar a vida, dos diversos
povos. Minha vinda á America do
Sul é um complemento aos estu-
dos que fiz na parte norte do con-
tlnente. Eu procuro ver como se
transformam os Indivíduos em re-
lação,, á mecanização, e posso ade»
antar desde jã, pelo que conhecia,
e pelo que estou vendo, que o
Brasil parece ter um especial cul-
dado com a salvaguarda da llber-
dade e da felicidade do seu povo,

O TIRO DO MAGNESIÒ ,
Mme. Durtaln, que a meudo to-

ma parte na palestra, conta-nos
então as suas Impressões de che-
gada, comparando com as que ex-
perlmentou alhures, e diz:

Como parisiense, eu não
eomprehenderla a vida fora da ca-
pitai da França. Confesso, entre-
tanto, que estou encantada com o
Rio. Gostei multo de Tunls. pela
sua originalidade pittoresea, de
Nápoles, mas o Rio, deslumbrou-
me com a suggestivldade do seu
panorama.• Mme. Durtaln tem acompanhado
seu marido em varias occaslões,
o sô este anno fez vários percur-
sos: a Allemanha', em Janeiro, o
Mediterrâneo, na Paschoa, a Aus-
trla, a Hungria, o Montenegro, a
Italla, Portugal, depois. Esta é
porém, a sua primeira grande
viagem. "

Ultimamente posso sair com
mais facilidade, explica-nos ma-
dame, porque meus filhos Já estão
crescidos.

uma adega, munida dos aperfei'
çoamentos os mais modernos, que
servirá de ponto de reunião da
sociedade italiana desta capital.

Inaugurado um museu de
vidro na Ilha Murano

VENEZE, 1 (A. B.) — Com
a presença do duque de Gênova,
e grande numero de personallda-
des officiaes, foi hoje inaugurado
na Ilha Murano o novo museu de
vidro que contem ricas e- pre-
ciosas collecçõès antigas e mo-
dernas.

Universitários pernambu-
canos em Bello Horizonte

BELLO HORIZONTE, 1 (U.)— Continua a ser alvo de carl-
nhosas homenagens a turma de
cngenhelrandos de Recife, que sc
encontra em visita a esta capital

\sob a chefia do professor Barros
Freire.

NAVALHAS dos.™ 
".'tios 

e
doa melhores fabricantes. Casa

.J*"-mannv. Oon^nlvo* Dlns. RO

Soffreu um accidente o
avião do "Bremen"

BERLIM, 1 (H.) — O avião
que foi lançado de bordo do pa-
quete "Bremen" foi forçado a des-
cer a 100 milhas de Southampton
achando-se o mar multo agitado.
Graças a um communlcado trans-
mittldo pelo radio o apparelho foi
encontrado e Içado para bordo sem
ter .offrldn npnhum accidente.
'¦¦ rui mm ii_ii_1.iui__

0s veteranos evacua-
ram afinal a capital

yankee
AS AUTORIDADES EMPREGA-
RAO VIOLENTAS MEDIDAS NO
CASO DE NOVA TENTATIVA
DE INVASÃO DE WASHINGTON

WASHINGTON, 1 (U. T. B.) —
Pôde-se considerar completamente
evacuada a cidade pelos "vetera-
„os" portadores de bônus que qui-
zeram a toda a força obter a pas-
sagem, no Congresso, de suas pre-
tençõès de reembolso immediato de
seus titulos.

Segundo Instrucções directamente
emanadas da Casa Branca, o gover-
nador do Maryland, sr. Albert
Rtchtle, está disposto a consentir
que os veteranos se lnstallem em
um campo em Waterbury, mas sô-
mente permlttirft que assim o fa-
çam caso se comprometiam a não
mais voltar & capital.

Ao mesmo tempo o "chefe" do
exercito, sr. Walter Water., foi no-
tlf-lcado que as autoridades estão
dispostas a empregar os meios mais
violentos caso seja tentada uma
nova Invasão da capital.

O prefeito da cidade de Johns-
tow, na Pereynvanniaa, telegraphou
para a capital pedindo soecorros
urgentes'de alimentação e drogas
meddclnaee, para oceorrer ás neces-
sldodes dos "veteranos" acampados
nas immediações daquella cidade.
AS HONRAS FÚNEBRES QUE
SERÃO PRESTADAS AOS DES-
POJOS DO VETERANO HUSHKA

WASHINGTON, 81 (U.T.B.) —
William J. Hushka, de Chicago, ve-
terano da Grande Guerra, e que
foi morto sexta-feira nos distúrbios
que se seguiram ft dispersão do
exercito dos "soldados dos bônus",
vae ser enterrado no Cemitério Na-
cional de Arllngton, entre os mais
illustres mortos americanos.

A familia do extincto, que Jâ estft
em viagem de Chicago para esta
capital, assim o desejou, encon-
trando logo apoio nas autoridades
militares. Para Isso, foi o corpo
de -Hushka transportado hoje i do
necrotério para uma empresa fune-
raria, onde se acha em câmara
ardente, aguardando o enterra-
mento.

As autoridades militares resolve-
ram ainda prestar honras fúnebres
por oceasião do entprramento,..em
Arllngton, para o que estará pre-
sente um destacamento do 3o Re-
glmento de Cavallarla, da guarni-
glnla. Por uma ironia da sorte,
ção do Forte Myer, Estado de Vir-
esse Regimento foi um dos que to-
maram parte na acção de sexta-
feira), por ordem do presidente Hoo-
ver, contra os "veteranos".

Os "veteranos" de Washington
estão montando guarda ao corpo de
Hushka, na câmara ardente em oue
se acha, e vão acompanhal-o até

o cemitério.

BERLIM, 1 (H.) — A opinião ds
certos círculos políticos é quo o
Relch.tag hontem eleito não repre-
senta um parlamento capaz de go-
vernar porque não possue uma
maioria clara e definida.

O sr. Hugenberg, chefe do par-
tido nacional allemão, que 6 con-
servador, nacionalista e monar-
chlsta e a quem Be acham Intima-
mente ligados vários ministros do
Reich, mostrava-se extremamente
satisfeito com o resultado do piei-
to de hontem. Falando aos jor-
naes, o sr. Hugenberg declarou:"O governo actual saiu fortalecido
do pleito porque agora é impossl-
vol ao parlamento exercer Influen-
cia decisiva sobre a orientação dos
negócios públicos. De accordo com
os votos do partido naclonal-alle-
mão, o governo do Relch deve per-
manecer completamente lndepen-
dente dos partidos. E' de um go-
verno dessa natureza que a Alie-
manha carece actualmente. O por-
tido nacional-allemão acha, além
disso, que depois do escrutínio de
hontem será necessário e possível
organizar rapidamente na Prússia
um governo que como o do Relch
seja Independente dos partidos e
tenha forte autoridade.

Esse governo não será directa-
mente apoiado por este ou aquelle
partido mas beneficiará pela força
das coisas da tolerância mais ou
menos claramente manifestada pe-
los dois grandes partidos da dl-
relta, o naclonal-soclallsta e o na-
cional-allemão, e ainda pelo parti-
do do centro."

Depois de outras considerações o
sr. .Hugenberg disse que de um
modo geral o partido naclonal-al-
lemão se achava grandemente sa-
tlsfelto pelo facto da eleição de 31
de julho tornar impossível qual-
quer espécie de dlctadura partida-
ria e haver marcado ao contrario
o enfraquecimento sensível da in-
fluencla dos partidos sobre o go-
verno do Relch.
DEPOIS DO PLEITO DESAPPA-

RECÉM AS APPREHENSÕES
BERLIM, 1, (U. T. B.) — O am-

blente, em todo o palz, depois das
eleições de hontem, modlflcou-se
sensivelmente, desapparecendo as
apprehensões que dominavam to-
dos os espíritos.

A imprensa refere-se longamente
ao resultado das eleições, sendo ln-
-teressante notar-se as conclusões
diametralmente oppostas a quo
chegam os vários jornaes, de ac-
cõrdo com as suas tendências po-
11 ti cas.

O facto positivo é que o partido
de Hltler, que consegiu destacar-se
multo dos outros pelo numero de
assentos que obteve, poderá, desde
já considerar-se detentor de duas
pastas no novo gabinete, sendo
bem possível tambem, que, de ac
cõrdo com a usança antiga, lhe
venha a caber a presidência do
mesmo, cargo este até agora oc
cupado por um representante dos
sociaes democratas.

Fala-se tambem em varias colli-
gações entre os partidos menores,
facto este que poderá influir na
orientação da política geral se um
agrupamento de partidos menores
se alliar ao governo.

Apesar do ambiente pesado em
que se processaram as eleições, o
enthuslasmo da massa eleitoral foi
grande, alcançando o numero de
votantes, como nos escrutínios pre-
sidenclaes, a mais de 36 % milhões,
o que dá uma porcentagem de
84,3 % do alistamento geral.

Prenuncia-se que a sessão do
novo Reichstag, que deverá ter íot^0V"ntir-lerç_iês"anterri.resInicio ainda este mez, será uma
das mais movimentadas e interes-
santes da historia parlamentar da
Allemanha, pois que os grandes"leaders" de todos os partidos ti-
veram os seus mandatos renova-
dos e, certamente, travarão memo-
raveis discussões.

Já se fala mesmo no que serão
os debates quando nelle tomarem
parte os srs. Bruenlng, Scheide-
raann, Thaelmann e o Irrequieto
dr. Groebbels, o destacado logar-
tenente de Hitler.

Os meios mais moderados não
escondem a sua satisfação pelo re-
sultado do pleito de hontem que,
não dando a maioria absoluta a
nenhum dos partidos ou possíveis
grupos de partidos, virá facilitar
a uma accommodação geral, de
feição mais conservadora.

COMPRAM-SE LII.
bund, 96.859; Partido Agrário, ...
137.081; Hanoverlanos Allemães,
46.873; Socialistas Independentes,
72.569; listas diversas, 139.972.
MENSAGEM DE HFTLER A SEUS

CORRELIGIONÁRIOS
BERLIM, 1 (H.) — O chefe ra-

clsta Hitler dirigiu aos seus cor-
rellglonarlos a seguinte mensa-
gem:"Acabamos de alcançar uma
grande victoria. O partido naclo-
nal-soclalista é, hoje, o mais forte
da Allemanha. O seu desenvolvi-
mento, sem Igual na historia do
Rolch, é o resultado de um traba-
lho formidável o de uma perseve-
rança Incansável. O lmmenso exi-
to do movimento racista Impõe-
nos o dever de proseguir, com re-
dobrada força, na luta."

Aos destacamentos de assalto
Hltler dirigiu-se particularmente,
nos seguintes termos:"Soldados dos destacamentos de
assalto! Alcançámos uma victoria
sem Igual, que sô se tornou pos-slvel graças a enormes sacrifícios
feitos por grande numero dos nos-
sos camaradas. A lembrança e o
exemplo dos mortos devem servir-
nos de Incentivo para proseguir na
luta pela liberdade da Allemã-
nha."

CONPLICTOS
BERLIM, 1 (H.) — Durante a

noite passada deram-se nesta ca-
pitai diversos encontros entre na-
zlstas e communlstas. Foram tro-
cados alguns tiros, ficando feridos
diversos con ten dores. A policia In-
tervelu energicamente e dominou
a agitação, depois de effectuar va-
rias prisões.

Em Dortmund houve cerrado ti-
rotelo entre a policia e um grupode cerca de 50 nazistas, que resis-.tiram á ordem de dispersar. Assi-
gnalam-se numerosos feridos.

Em Koenlgsberg- foram lançadas
bombas incendtarlas na séde do
jornal "Koenlgsberger Volkszel-
tung". Houve um principio de ln-
cendio, logo dominado pelos bom-
beiros. O director do jornal foi
atacado o ferido a tiros de revol-
ver.

O NUMERO DE MANDATOS NO
NOVO REICHSTAG

BERLIM, 1 (H.) — Segundo os
últimos resultados officiaes conhe-
cidos das eleições geraes, o nume-
ro de mandatos ao Reichstag ele-
vou-se a 607, assim distribuídos:

Partido Soclal-Democrata, 133.
Partido Nacional Socialista, 230.
Partido Communista, ,89. Partido
do Centro, 76. Partido Nacional Al-
lemao, 37. Partido Populista, 7.
Partido da Classe Média, 1. Parti-
do do Estado, 4. Partido Populista
Bávaro, 23. Partidos Econômico e
Chrlstão-Soclal, 4. Partido Agra-
rio Allemão, 2. Partido Agrário
Landbund, 2.

OS HITI.ERISTAS NAO CONSE-
GUIRAM MAIORIA ABSOLUTA
BERLIM, 31 (U. T. B.) — Os

resultados das eleições hoje reali-
zadas para a renovação do Relcbs-
tag são,, mais ou menos, como se
esperavam, verificando-se pelaapuração já conhecida a grande
votação alcançada pelos "hltlerla-
nos", os quaes entretanto não al-
cangaram o numero de cadeiras
sufficlente para garantir-lhes a
maioria necessária para a forma-
çâo de um governo Independente
dos demais agrupamentos partida-
rios..

Um aspecto inesperado das elei-
ções, porém, foi a crescente vota-
ção alcançada pelos candidatos
communlstas, que haviam sido der-

J_ LIVRAEIA QUARESMA compra livros sobre qualquer
assumpto: direito — medicina — engenharia — philçfo-
gia — obras sobre o Brasil, antigas ou modernas —>
obras antigas em qualquer idioma — literatura portu-
gueza e brasileira — Obras históricas de qualquer pais
do mundo — romances de todos os autores — Diociona-
rios portuguezes ou de qualquer outra lingua — roman-
ces francezes — livros acadêmicos — romances em
inglez — tudo, tudo o que concerne a livros — qualquer

qualidade e qualquer quantidade.

LIVRARIA QUARESMA
Rua S. José 71 e 73 — Rio - Tel. 2-6946

0 GOVERNO DO PARAGUAY DECRETOU
A MOBILIZAÇÃO GERAL

¦ ? ¦

Dez classes de reservistas já foram hontem chamadas*
— 0 ministro paraguayo em Buenos Aires considera que
a guerra entre o seu paiz e a Bolívia está praticamente
declarada. — 6 paizes neutros ainda se esforçam

entretanto para evitar o conflicto armado

;

Em conseqüência das ex-
periencias chimicas era

Umeneau
EXPLOSÃO E MORTE DE TfiM

ENGENHEIRO
BERLIM, 1 (H.) — Durante

as experiências chimicas que se
realizavam em uma usina de lime-
ncau houve violenta explosão, em
conseqüência da qual um enge-
nhelro foi decapitado! ficando sua
esposa intoxteada.

ÁNlAhC.iCA
GUARANÁ' E CERVEJA
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Prisão de um official do
Exercito Portuguez

LISBOA, 1 (H.) — O Tribunal
llltar condemnou & pena de 20

Ias de prisão disciplinar o capi-
ão Davld Mattos por ter prendi-
lo o almirante Cabeçadas provo-•ando com a sua attitude um es-
¦indsJo publico.

?ãrâ'a barba 8° r«í,
•ompleto sortlmento de artigos¦tara r*»e fim cnconli»*»e D»

Ca« ..«rmunnj**, Oonç. Dia», 10.

RESULTADOS QUE VAO SENDO
CONHECIDOS

BERLIM, 1 (H.) — Segundo os
resultados officiaes conhecidos das
eleições geraes, ser. a seguinte a
distribuição das 602 cadeiras do
novo Reichstag:

Nacionaes-socialistas, 220; So-
claes-demooratas, 133; Coinmunis-
tas, 89; Centro, 76; Naclonaes Al-
lemães, 37; Partido Populista Al-
lemão e Lahdswolk, 7; Partido da
Classe Média, 1; Partido do Es-
tado, 2; Partido Populista Bava-
ro, 20; Partido Econômico, 2; Par-
tido Christão Social, 2; Partido
Agrário Allemão, 2; Partido Agra-
rio Landsbund, 2.

PROCERES REELEITOS
BERLIM, 1 (H.) — Entre os

proceres políticos eleitos ou re-
eleitos para o Reichstag citam-se:

Entre os racistas, os srs. Goeb-
bels e Gregor Strasser, o conde Re-
ventlow e o jornalista Rosenberg,
redactor-chefe do "Volklsche Beo-
bachter"; entre os centrlstas, o
ex-chanceller do Relch, dr. Brue-
nlhg; o chefe do Partido, rev.
Kaas, e os drs. Stegerwald e Bell;
entre os nacionalistas, os srs. Hu-
genberg e Obejohren.

Nas demais agremiações parti-
darias, citam-se os srs Otto Braun,
ex-presidente do Conselho da Prus-
sla; Paul Loebe, ex-presidente do
Reichstag; a senhorita Tony "Sen-
der e os srs.- Scheideman, Hllfer-
ding e Hoeltermann.

AS VOTAÇÕES
BERLIM, 1 (H.) — São os se-

guintes, ás primeiras boras da ma-
nha, oa resultados officiaes conhe-
cidos das eleições geraes:Soclaes-democratas, 7.951.245;
Hitleristas, 13.732.779; Communls-
tas, 5.278.091; Centro, 4.586.501;
Partido Nacional.Allemão, .,
2.179.941; Populistas,Alemães, ...
434.568; Partido Econômico
146.061; Partido do Estado, 371.370;
PopullBtas Bavarosr 1.190.453 ;Agrários Allemães, 91.284; Chris-
tãos Sociaes, 364.749; Partido Po-
pular, 40.887; Liga Agraria Lands-

Naufrágio de um barco de
pesca portuguez

PERECERAM T_E8 TRIPU-
LANTES

LISBOA, 9 (H.) — Devido ao
temporal naufragou ao largo de
Povoa do Varzln um barco de
pesco.

Morreram afogados tres l-ornem**
da tripulação • os restantes, em
numero de quatro, foram eulvo»
por um vapor Ingle».

UMA PROCLAMAÇAO DO SR»
BRACHT

BERLIM, 1 (H.) — O sr. Bracht,
representante legal do commlssa-
rio do Relch na Prússia, dirigiu ao
povo uma proclamação, na qual,
depois de alludlr ao pronuncia-
mento da nação, diz que a necessi-
dade mais Importante é, de agora
em deante, o completo restabele-
cimento da paz Interna, devendo
a violência e o terror ceder, final-
mente ,o passo ã lei O sr. Bracht
declara, em seguida, que o gover-
no da Prússia não hesitara em re.
correr a medidas draconianas para
cumprir Integralmente o seu dever.
PARA EVITAR NOVOS ATTEN-

TADOS
BERLIM, 1 (H.) — No Intuito

de evitar que se repitam os atten-
tados hontem levados a effelto, a
policia de Kcenlgsberg esta fazen-
do circular pelas ruas da cidade
um auto blindado, provido de me-
tralhadoras.

Apesar dessa providencia, foram
praticados alguns distúrbios, sen-
do as vitrines das lojas quebradas
a pedradas.

Diversos negociantes Israelitas
receberam cartas anonymas avl-
sando que seus estabelecimentos
seriam asaltados.

REPERCUSSÃO NA FRANCA
PARIS, 1 (H.) — Os resultados

das eleições corresponderam, mais
ou menos, & espectatlva da opinião
franceza. Os jornaes da noite as-
Blgnalam que é, ainda uma vez,
deante de um Reichstag sem uma
maioria real que se encontram os
dirigentes do Relch. A Impressão
ê que o parlamento hontem eleito
deverá ser considerado ingoverna-
vel. Tudo dependerá das intenções
do gabinete von Papen-Schlelcher.
O "Temps" escreve:"Se o gabinete solldamente
apoiado sobre a "Relchswehr", de-
eldlr continuar a governar fora o
acima .dos partidos, a composição
do Reichstag terá somente uma
Importância secundaria. Se quizer
ficar no terreno constitucional e
associar os partidos da direita ao
poder, deverá esforçar-se para for-
mar uma maoria, o que sô lhe será
possível entrando em accordo com
os centrlstas cathollcos e os par-
tidos da direita. Isso não será fa-
cil, não sõ porque o centro' e os
populistas bávaros se mantêm flr-
memente, até agora, ao lado da
Constituição de Weimar, como
tambem porque o poder íol vlolen-
tamente arrancado das* mãos do
ex-chanceller Bruennlg. Ha ainda
a considerar a vehemente campa-
nha de Hitler, que feriu os melin-
dros dos Estados do sul."

O "IntranslRcant" diz:"O que é certo, em todo caso,
é que, a respeito das questões «x-
ternas, nada será modificado na
attitude geral. t8o nitidamente op-
poBta A da França."

O "Journal deB Débats" declara
que "haja o quo houver, o general
Schlelcher continuará senhor da
Bltuação e proaegulrã methodlca-
mente na sua obra de reaeçflo e de
restauração, quebrando todas a»
forças da extremft-dlrelta e da
esquerda que lhe crearem dlfíl-
culdndcs".

TESOURAS IC todos OI
Escalpel-

los, alicates, Uma* para unhas.
Artigo garnntldo, O maior «orll*
minto, Caia Ilerrnannjr Gon*.*.'
y« Dlaa iO,

ASSUMPÇÃO, 1 (União) — O
governo dirigiu uma mensagem
ao Congresso pedindo autoriza-
ção para decretar a Mobilização
Geral.
O QUE DIZ O EMBAIXADOR
DO BRASIL EM WASHINGTON

WASHINGTON, 1 (H.) — O
embaixador do Brasil, sr. Rinal-
do de Lima e Silva, regressou,
hoje, dc sua recente viagem dc
recreio, e em seguida conferen-
ciou com o. sub-secretario dc Es-
tado.

O sr. Lima o Silva declarou
que não recebera do governo bra-
sileiro rienhuma instrucçao no
sentido de cooperar com os pai-
zes neutros vizinhos do Paraguay
e da Bolívia afim de evitar o con-
flicto entre as duas partes.

O ministro da Bolívia visitou
igualmente o Departamento de
Estado afim de entregar um com-
municado cm que o governo bo-
liviano so declara ansioso por
evitar hostilidades e resolver pa-
olflcamente o conflicto.

Tambem o ministro do Para-
guay entregou ao sr. Stimson um
communlcado em que o governo
dc Assumpção transmitte infor-
mações sobre o ataque de S0 de
julho aos fortes paraguayos e a
attitude da Bolívia, quê declara
contraria ao direito internacional
por importar em actos de hosti-
lidades sem previa declaração de
guerra. O governo paraguayo ter-
mina declarando afastar de si
toda responsabilidade pelos actos
resultantes da aggressão bollvia-
na.

A GUERRA PRATICAMENTE
DECLARADA

BUENOS AIRES, 1 (H.) —
Entrevistado pelo jornal "El
Mundo", o ministro do Paraguay
nesta capital, dr. Vicente Rlva-
rola, declarou que a guerra com
a Bolívia estava praticamente dc-
clarada e não era mais do que
uma conseqüência dos ataques
bolivianos contra o fortim pa-
raguayo de Boqueron.

A MOBILIZAÇÃO NO
PARAGUAY

ASSUMPÇÃO, 1 (H.) — O go-
verno decretou a mobilização ge-
ral e resolveu prorogar o estado
de sitio atô ulterlor deliberação.

COMO A BOLÍVIA ESTARIA
IMPORTANDO ARMAS

NOVA YORK, 1 '(H.) — Te-
Iegramma de Valparalzo para a
Associated Press informa que a
Bolívia esta fazendo a importação
de armas por intermédio de um
porto chileno. Acereseenta o mes-
mo despacho que comboios de mu-
nições e tropas deixam constan-
temente La Paz com destino ao
Chaco. Os transportes eram fel-
tos & noite de modo a não attrair
a attepção das populações.
APPELLO DO PRESIDENTE DA

LIGA DAS NAÇÕES
GENEBRA, 1 (H.) — O sr.

Matos presidente em- exercício da
Sociedade das Nações dirigiu aos
representantes da Bollvia e do Pa-
raguay uma carta na qual lhes
pede rogar aos respectivos gover-
nos quo se abstenham do todo o
qualquer acto susceptível de ag-
gravar a situação creada pelo con-
flicto do Chaco ou de precipitar as
hostilidades. '

A REUNIÃO DE HONTEM EM
WASHINGTON

WASHINGTON, 1 (H.) Os

dente a evitar um choque armado
entre os dois paizes em litígio.

Os círculos políticos e diploma-
ticos julgam possivel o registo do
novos encontros nas fronteiras em-
bora considerem pouco provável
a declaração effectiva de guerra.

MOBILIZADAS DEZ CLASSES
NO PARAGUAY

ASSUMPÇÃO, 1 (H.) — Fo-
ram hoje mobilizadas dez classes
do exercito.

A população permanece calma.
A Imprensa o unanime em con-

demnar cm» termos vehementes o
actos dos aviadores bolivianos que
bombardearam populações paclfl-
cas Installadas na região do
Chaco.
DECLARAÇÕES DO SR. ISIDRO
RAMIREZ A* IMPRENSA CHI-

LENA .,
SANTIAGO DO CHILE, 1 (H.)

Em resposta ao repente- com«
municado do ministro de Estran-
geiros da Bollvia, sr. Zalles, o mi-
nistro do Paraguay nesta Capital,
sr. Isidro Ramirez, fez & impren-
sa as seguintes doclarações:"A resposta do sr. Zalles causou
profunda decepção devido t, re-
cusa cia proposta no sentido de se
confiar a solução do conflicto do
Chaco a uma commissão de. re-
presentantes dos dois paizes inte-
ressados e do Chile. Está fora de
duvida que a sangrenta tempesta-
de que se approxima provelü' dà
violação pela Bolivla do pgictp-da
1907, que estabelecia a arbitra-
gem e o "statu quo". Emquanto
a Bolivla notifica imperiosamente
as nações do A. B. C. do preten-
sos ultrages que a obrigariam a
exigir uma reparação pelas armas,
nôs .entretanto, offerecemos ao
exame publico os seus pretensos
direitos, como o reclamam a opi-
nião publica, a moral e p direito
das gentes. Causa-nos real espan-
to a passagem em que se declara
insoluvel o problema do Chaco.
Não acreditaríamos Jamalé quo
um chanceller pudesse desprezar
tão rudemente'Os meios jurídicos
de que dispõem a civilização e a
humanidade pacifista. Guardamos
as declarações bolivianas afim de
declinar as responsabilidades e as-
slgnalar ao mundo que a,lhda exis-
tem,-neste momento histórico, ho-
mens de Estado que proclamam
como princípios políticos a guerra
de aggressão e conquista. Caso o
decidissem os trlbunaes de arbl-
tragem o Paraguay estaria dis-
posto a conceder lealmente 6, Bo-
llvla uma faixa de território so-
bre o rio Paraguay".

O sr. Ramirez termina assigna-
lando a contradlcção das declara-
ções do sr. Zalles, que declara ser
insoluvel o problema do Chaco,
mas, ao mesmo tempo, reclama
para o mesmo uma solução defi-
nltlva. "Sô lhe resta, pois, — ac-
centüa o ministro paraguayoo recurso que preconizava o
ex-presidente da Bolivla, isto é, a
guerra de aggressão, mesmo vio-
lando os tratados Internacionaes."

EM ASSUMPÇÃO
ASSUMPÇÃO, 1 (U. T. B.) — O

presidente do partido liberal, era,
circular dirigida a todos os mem-
bros do partido, faz um estudo da
situação actual e concita-os a eh-
vidarem todos os esforços para con-
jurar o perigo decorrente da inva-
são boliviana.

Segundo Informações prestadas
por um soldado boliviano que che-
gou faminto e esfarrapado á fa-

_ .'.-

embaixadores do Brasil e Peru, os ?enda Gimenez e que depois foi en
ministros da Bollvia, Paraguay,
Colômbia e Equador, e o encarre-
gado de negócios de Cuba estive-
ram presentes ás reuniões, reali-
zadas sob a presidência do er.
Whlte, sub-secretario de Estado
para concertar a acção futura dos
paizes neutros deante do desenvol-
vimento do conflictq paraguayo-
boliviano.

Embora o embaixador do Bra-
sll não haja ainda recebido Ins-
trucções do Rio de Janeiro é opi-
nião geral que o governo brasilei-
ro dará inteiro apoio & acção ten-

IGREJA EVANGÉLICA
FLOMINEliSE

CONFERÊNCIA ESPECIAL
. Está marcada para amanhã, 3

de agosto, ás 20 horas, uma con-
ferencia na Igreja Evangélica
Fluminense, â rua Camerino 102.
O orador será o Rev. W. C.
Poole, de Londres e Buenos Aires,
actualmente pastor da Igreja
Americana de Buenos Aires e que
aqui se encontra tomando parte
nos trabalhos da Convenção Mun-
dlal dns I.soolas Domlnloaes,

O thema e»colhldo <M "Que ho
ras bíío. Onde Estamos t"

Os {solos estão a cargo da se-
nhorita Idallna Fr*-**tn,

A entrada 6 franca * quanto»
queiram ouvir o orador qut deu-
fruta Iam* mundial'

tregue ás autoridades, verifica-se
diariamente grande numero de de-
serções, nas tropas bolivianas; os
soldados queixam-se das marchas
forçadas que são obrigados a fazer.
por caminhos inhospitos e quasl
impraticáveis.

Pessoas de responsabilidade, per-
tencentes aos círculos offlclaew,
acreditam que os bolivianos estão
empregando, como tropas de inva-
são, Índios' variolosos afim de cou-
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COLONIZAÇÃO DA AMA»
JZONIA

O. desenvolvimento que vão ten-
48 88 aotividades produotoras no
pPBXt • da qual as mais caracterla*
tioica expressões se encontram no
«randioso emprehendimento de
BÇfnry Ford e no surto da indus-
tida «srtractlva e da cultura da•«achas, bem como nas attencfles
.voltadas para * pecuária e para
«.producçâo castanheira, põe em•fdoo um dos problemas capitães
da região amazônica. Mão será
possível aproveitar mais que uma
joareella Insignificante das possi-¦Mdades econômicas contidas na
vasta planície septentrlonal, em».
quanto a sua densidade demogra-
phleá extremamente baixa não
permittlr que se achem ali ele-
mentos humanos Indispensáveis ao
progresso daquella riquíssima re-
arlfto. Povoar os Estados amazoni»
om ê, pois, a etapa Inicial de qual-
quer plano efficiente para promo-
yar a sua expansão econômica.
Evidentemente,' não serA possível
¦em um futuro próximo augmentar
a PÓpulàcio do Pará e do Amazo-
J»M «m proporção mesmo remota-
mente .correspondente & explora-
ção Intensiva dos recursos natu-
xasa que ali se apresentam. Mas
üc& dentro dos limites do que é

. reallsavel agora, a concentração
de colonos nas zonas' mais pro-
prlas para o immédiato desenvol-
vlmento econômico e notadamente
8» oertas regiões do Pará.

O problema do povoamento da
Amasonia difflcilmente será solu-
óiohado por emquanto pelo afflu-
so do correntes immigratorias eu-
vopéas. Somente mais tarde, quan-
do* o próprio progresso daquella
região da Republica houver attin-
árido nivel bastante elevado para
dissipar na Europa as Idêas ali
correntes sobre o caracter selva-
tico da planície amazônica e so
bre o péssimo clima que se lhe
Attribüe>, começarão os emigrantes
«uropeus a procurar o Para e o
Amaíonas. Por,ora, sõ podemos
contar, com a colonização japo-
neza e com os nossos, próprios ele-•mintos migratórios do Nordeste.

•B* para estes últimos que se nos
áíjgurà conveniente voltarcm-se
agora as attencões. A secca que
DOS últimos annos tanto tem fia-
géllâdo os Estados nordestinos
veiu mostrar a necessidade de um
exame sereno dessa questão, que
deve ser estudada sob um ponto
de vista reallstlco o em funecão
das actuaes condições financeiras
• econômicas do paiz. O combate
âs secoas nas linhas de um.grande
plano systematico baseado na
analyse scienUfica do problema,
constltao empreitada obviamente
fora do alcanoe das posssiblllda-
das do Brasil actual. A tentativa
feita nesse sentido na presidência
Epltacio Pessoa foi uma lição pra-
tica dessa impossibilidade. O Nor-
desta continuará a ser flagellado
por seccas periódicas durante
multo tempo, antes da nação dis-
pOr do meios para dar uma solu*;
Cão radical ao problema. Entre»
tanto, tudo que se pôde fazer, é
aíHvlar os effeitos do flagello e,
o que 4 mais útil, tomar as provi-
dencias necessárias afim de 'que
a» seccas inevitáveis não acarre*
tem tão extensa miséria humana
Ora, uma das causas da aggrava»
cio das conseqüências da secoa é
•'excessiva densidade da popula-
cão sertaneja. Ha uma despropor-
ção flagrante entre a produotlvl-
dado precária da região periódica-
mente assolada o o seu alto indico
do densidade demographica. Te-
wos assim o sertão nordestino su-
por-povoado e, a distancia relati-
vãmente multo curta, a planície
amazônica deserta.e com as suas
immensas possibilidades á espera'
do homem. E' forçoso confessar
que daremos ao mundo uma pro-
va de surprehendénte Inépcia, não
solucionando problema de tanta
simplicidade. Colonizar a Amazo-
Ria conf o "superávit" das popu-
lações nordestinas, que o sertão
«8o pôde nutrir, 

' o estimular o
progresso dos dois Estados septen*
trionaes e . atten nar ao mesmo
tempo a gravidade das seccas, re-
inovando a principal causa do as»
pceto trserico que o flagello as-
Bume.

A REORGANIZAÇÃO DA
JUSTIÇA

. Aa auBSostõca offõreoldas para
bas* ds estudos, na elaboração do
projecto d* reforma da Juetlça,
paio sr. B*<nto de Faria, com a iu*

tua, precisam ao* imtplamsnti
discutidas, não «Omente nessa aa*
leoto collogio de mestres do Dl»
reito, mas por todo* aquelles «us
so lnteroonem pelu letras lurldl-
oas> como pelo futuro oonatltuolo-
nal do pais. Órgão loigo, cumpri-
mos o dever de pOr om fdco a
matéria, para attralr a attonç&o
dos mastros a dos dlroctos interes--tados nas relações ds direito, em
vias de serem codificadas.

Nesse presupposto, jft, tivemos
opportunldade de examinar a sug-
gestão roferente A investidura dos
órgãos judiòlarios, afílrmando
que sendo a demooracla o syate-
ma de governo em que o povo
exeroe a soberania, nenhuma au-
toridade se poda constituir legitl-
mamente, sem qué emane, directa
ou lndirectamehte, do voto pópu-lar soberano. Asstm, para vigorar
o systema suggsrldo, teria o íutu-
ro constituinte de renunciar ao
regime livre e democrático, quo o
legislador da 1891 eatabelsoeu
nesse soberto monumento Juridt-
oo, quo « a Carta de 14 de Fere-
reiro.

Em referencia aos ônus • van-
tagens dos serventuários da Jus-
tica, vamos encontrar, de par oom
salutares propostas sobra a rea-
ponsabllldade doa magistrados,
um regime, talves, pouoo Justo so»
bre licenças • aposentadorias.

Assim, nas licenças para trata-
mento de saúda, o magistrado par-
dera. além da gratificação de
exercido, mais 1|4 do ordenado
atfi seis mezes, e metade, do ords-
nado, ati o máximo do um anno,
quando serA lnspecclonado por
uma Junta medica, de oujo laudo
dependerá, a sua aposentadoria
compulsória.

Ora, os funoolonarloa publtoos,
no regime aotual, quando licencia-
dos para tratamento de saúda,
percebem o ordenado Integral atê
o máximo de seis mezes e, sõ de-
pois desse prazo, 4 que passam a
soffrer desconto na parte effecti-
vá de seus vencimentos. Se não se-
ria de bom alvitre geral privilégios
offensivos do regime para os ma-
glstrados, tambem não sa afigura
justo crear-lhes ônus maiores do
qua os que pesam sobre os demais
funceionarios públicos.

Mas, a aposentadoria compul-
sorla não se dará somente na hy-
pothese figurada, como se verifica
no seguinte período:

"Penso que deve ser instituída
a aposentadodia compulsória para
o Juiz, membro do Ministério Pu-
blico ou outros funceionarios que
attinjam a idade do 70 annos".

Embora a generalização "ou
outros funceionarios", parece que
ahi nâòeestão incluídos os minis-
tros do orgfio supremo o os des-
embargadores dos trlbunaes infé-
riores. Mas, estejam ou não ln-
cluidos esses altos magistrados,
ainda parece duvidosa a.legitimi-
dade da prpvidencia, muito prin-
cipalmente quando a idade 6 a
condição única para determlnal-a.

Se a aposentadoria' constituo
um direito, prêmio que deve ser
do funceionario que. depois de
certo espaço de tempo de serviço,
se Impossibilita de continuar em
exercício, a aposentadoria com-
pulsoria não pôde ser instituída,
com a única finalidade de rejuve-
nescer os quadros funcclonaes.
Caso contrario, porém, nâo se
comprehendem excepoCes, quo tor-
nem o instituto odioso. Por outro
lado, quando se vê as maiores
batalhas mundiaes serem vencidas
por generaes octogenários, além
de Iguaes macròblos governando
paizes, como, entre outros, a
Franca de Poincaré o a Allema-
nha de Hindenburg, não se acre-
dita que os 70 annos sejam a ldá-
de máxima, compatível com o
exercício de cargos públicos, de-
baixo do coberta enxuta e du-
rante limitado expediente diário.

. No capitulo "Do regime de res-
ponsabilidade", as suggestões em
apreço merecem franco apoio.
Quem pesquisar a vida forense, ha
de encontrar casos Verdadeira-
mente absurdos que não teriam
sido protelados ou merecido Ideri-
tica solução, se o magistrado ra-
ceiasse a apuração de sua respon-
sabilidade. Não é multo frequen-
te, felizmente, essa falta de ex-
aocSo no cumprimento de deveres,
mas ds factos conhecidos Justlíi-
cam a providencia.

Ha julgamentos Inteiramente
destoantes da prova dos adtos,
bem como attentatorlos do legitl-
mo direito das partes como do
próprio texto das leis e da Consti-
tuição. atô contra a Fazenda Pu-
blica, muitos dos quaes passam A
coisa Julgada, porque o recurso
dos prejudicados, não raro, esta
acima de suas possibilidades fi-
nanceiras.

Mas, o regime da responsabill-
dade não será innovácão da pro-
xlma reforma da Justiça, porque o
Estatuto fundamental da Repu-
plica já o consagrava em 1891, at-
tribuindo ao Senado o julgamento
dos ministros do Supremo Tribu-
nal, nos crimes de responsabilldâ-
des o a este. ò Julgamento dos Jui-
zes inferiores. Como, porém, a ju-
risprudencla dos trlbunaes tem
consagrado o principio de que o
juiz não responde pelas sentenças
que profere, bom será qua* a pro-
vldoncla, além de constar da fu»
tura Constituição, tambem fique
expressa na lei orgânica da Jus-
tica.

troa**-*Wa no Ooetdente eom o iti*
tunpho. da mentaHdade orientai
Idantafloadè eom o ahrürtlanlemo.
Na Mado elassiéa, como km vinha
fazendo desde as primitivas ml-
graoõas aryanas, • cadatsr sra
queimado a as suas oinsas vens-
radaa am urna qua se Incorporava
aos objootos do oulto dos deuses
lavo*,. Os povoa inhumadoras, co-
mo o habrau de que o ohrlatlanla*
mo herdou essa pratloa, enterra-
vam èystematicamanto os sares
mortos fora daa cidades • aldeias
S em locaes dellas sufficlente-
mente afastados. Na Europa chrls*
tã, o oulto dos mortos a que se
associava a oremaoão passou a ser
feito em torno de túmulos situa-
doa em Igrejas. Os gravas lnoon-
venlentes resultantes para a sáuds
publica dessa InhumaoSo urbana
sõ vieram a aer combatidos em
época relativamente moderna. In-
troduzindo-sa o- systema da con-
struecão de cemitérios nos bairros
extremos das o!dades.

As neeropòles cariocas ao tem-
po em que foram estabelecidas,
correapondiam a esse requisito.
Todas ellas estavam localizadas
am dlstrictos ainda multo pouoo
edlftcados e para os quaes não se
esperava que a população afflula-
ae em futuro próximo. O progres-
eo accalerado da nossa Capital
nos últimos decenntos transfor»
mou por completo a situação e
hoje. os cemitérios ae acham an-
cravados em bairros populosos e,
no caso da necropole de 8. João
Baptlsta, em uma zona ds resi-
dencia das mais apreciadas da cl-
dade. Abstraindo do aspeoto hy-
gienloo que poderia ser objecto de
controvérsia, subsiste o lado lu-
gubre da questão. Entre ao gran-
des oldades do mundo, « Rio de
Janeiro se vas tornando a unlca
em que existem neeropòles no
centro urbano.

Nenhuma razão subsiste para
que não ae abram cemitérios na
zona rural do Distrlcto, suspen-
dendo-se desde logo os enterra-
mentos nas antigas neeropòles da
cidade. A facilidade dos meios de
transporte com o automóvel re-
moveu a ultima objecção ao afãs-
tamento dos cemitérios. Quando o
próprio coche fúnebre, que era um
dos traços pittorescos da vida ca-
rioca, cedeu logar ao automóvel
que leva mais rapidamente o de-
íunto A sua ultima morada, nada
Impede a adopção da medida que
aqui suggerlmos. O accesso âs ne-
cropoles em omnibus ou em ou-
tios vehlculos permittlrá A popu-
íação manter os seus hábitos de
visita A. cidade dos mortos.

0 movimento revolucionário

Ultimas noticias de
aviação mundial

LONDRES, i (H.) ¦— Comm-u-
nicam d» Còwes que.a aviadora.
Mfsv Bruco levantou võo, âs, 1*4,
horas, aò làrgò de'; Sòleht, para,
tentar bater, a bordo do "City bf,
Porthsmoliith", o record mundial
dé permanência no ar estabeleci-
do pelos irmãos Hunter, norte-
americanos, com a performance de
661 horas e 41 minutos.

Uma hora, depois a aviadora ti-
vera, porém, do aterrissar devido
áo desfavor das condlçOes meteo-
rologlcas.

VON GRONAtT PRETENDE
VOAR HOJE PARA CHICAGO

. DBTROIT, MICHIGAN, 81 *—
(U. T. B.) — Ainda hoje o capl-
tão allemão Wolfgang von Gro-
nau e seus tres companheiros de
travessia do Atlântico ficaram re-
tidos nesta cidade, em virtude de
não terem sido terminados os re-
paros do' motor de seu hydroplano.

Von Oronau pretende levantar
vOo amanhã, rumo a Chicago,
onde lhe esta ' sendo preparada
uma festiva recepção.

CEMITÉRIOS URBANOS

Entre oa nossos problemas ur-
banlstas, um que não foi ainda
focalizado e que msreoe, eomtudo,
attenção. 6 o da localização lm-
própria das nossas necropolas. Os
povos de raça européa soífreram
os resultados da associação ano»
mal* do ooatume da oramaglo

0 general Galles de-
mittiu-se da pasta

da Guerra
A GRANDE SIGNIFICAÇÃO

QUE SE ESTA' EMPRESTANDO
A ESSE FACTO NO MÉXICO
MÉXICO, 1 (A. B.) — O acon-

teolmento mais notável dos últimos
dias* foi.a resignação do ministro
da Guerra, general Plutaroho Cal-
les, a qual foi noticiada sabbado
com visos de veracidade ,e maia
tarde confirmada. Embora o ex-
presidente mexicano — conhecido
como o "homem de ferro" do Me-
xlco — tenha declarado que em-
bora. reslgnatarlo continuaria a
apoiar o governo do sr. Ortlz Ru-
bio, os circulos políticos e ílnan-
ceiros acreditam que est*. imml-
nonte uma transformação política

A resignação do general Calles
teve maior repercussão nos meios
financeiros, tendo como conse»
quencla a queda-lmmediata do va-
lor da moeda nacional, o quo mo-
tivou a realização de uma confe-
rencia, em que tomaram parte os"leaders" dás finanças mexicanas,
que concertam um plano de acQão
que será posto em' pratica a partir
de hoje.

O general Calles tomou posse do
cargo de ministro da Guerra do
gabineto actual, em outubro do
anno passado,. e desdo então vi-
nha sendo considerado como um
verdadeiro esteio de administra»
Cão do seu sueceesor.

4upla rssponsabilidadeja u-fiili--*
tro procurador da Reptirnlos s ds consaarado pala 

'trsdlelo 
sryàna

prwldent» &tx comiulssaq de JurU» com a pratica da Inhumacfto ln» pãrèmõ ápóreíiendldè

Espiões presos pela poli-
cia franceza

PARIS* 1 (H.) — Ha alguns
dias a policia prendeu na frontel-
ra franco-suissa a espiã ailamA
Helena Kahn. Hoje foi preso em
Chamonix um cúmplice da referi*
da espiã, o italiano Renato Pale*
rano, em poder de quem foram en»
cumentos suspeitos.

Um avião polonez desceu
na Pomerania

BERLIM, 1 (II.) —» Um avião
polonez tripulado por dois offi-
elnos aterrou na região ds Olml*
na Pomerania, Os aviadora» quadeclararam havtr se perdido du» Imprensa Nacional;
rante o vflo foram prtso« e o ap* J •© chafa do fovamo r*c«b*u o»¦tfcM.it..-. ...-.-...ali. * i „„,,,„ --TamnisIaM

fCoaclnaBo «ln 3* vae)
Revolução. Kas urnaa de 3 de
maio vindouro, os aoua represen-
tantea, legitimamente' eleitos, po-(loi-.io dizer se os ravolucionarloa
agiram ou nSo Inspirados no au*
premo bam da Pátria. Antecipar
esaa pronunciamento pela forca,
nflo aera nunca o melhor melo de
garantll-o".

Decretado o Código Eleitoral a
tomadas todas aa medldaa para a
aua «xecucflo, b qua qonduslrâ ' o
pala, era curto praao, ao regime
constitucional, nflo ha n mínima
razão da sa dizerem constituciona-
listas aa forgaa reboldea e de cha-
marem dictatoriaes aa forcas fiela
ao governo Instituído pala ravolu-
cão da outubro. Assim oomo o
Exercito aa encontra, no momento
presente, «o serviço da ordam con-
tra oa lnaurréotos da São Paulo,
estará, amanhã, obediente ao mes-
mo Governo Provisório, promptoa reduzir cm a forca de suaa ar-
mas quaesquer rebeldia» que por-ventura, aurglram pretendendo an-
travar a pontual exeoucão da I.el
Eleitoral, qua constitua o unlco
caminho a seguir ha marcha parao retorno ao regime constitucional,
dentro da ordam • da pas, aspira-
Coes máximas, da conectividade
brasileira. A Nacio InUlra 'quer
vêr e confia que o verá, o laborlo-
so, pacifico a patriota povo da São
Paulo, nos domínios da sua gran-deza, livre da guerra ateada em
seu território contra a sua vori-tada.

Para isso acorrem da todos osEstados numerosas forcas millta-res em sau soceorro. More» de
Deus, dentro em brava, raiara a
aurora da pau • com ella a contra-
ternlzacão de todos oa brasileiros.
E que. nunca mais os filhos dista
grande Pátria am ãntredestruam *mlutas fraticidas. Sô asstm poderáo nosso Idolatrado Brasil attlnglroa altos destinos que lhe estãoreservados entre as demais nações
do .Universo, porque nada se çons-trfie sobre o odto -*- "56 o amorconstrCe para a eternidade". ¦—
General Augusto Ignacio flo Es-M-rito Santo Cardoso, ministro daGuerra".
FORNECIMENTO DE NUMERA-RIO AO GOVERNO BAHIANO

BAHIA, 1 (União) — Por contada verba da combate á. rebelllãoda São Paulo, o Banco do Brasilentregou ao 'jhefe de Policia á
quantia de 500 contos,

PRISÕES RELAXADAS
BAHIA, 1 (União) _, Os srs.Lauro Vlllas Boas, dlreotor do"Dlarlo da Bahia", e o capitalistaFrancisco Bahia foram hontem de-tidos pela policia, sendo, porémpostos, pouco depois, «m llberda-do, por nada ter sido apurado oon-tra os mesmos.

O VALOR DO CORONEL APPA-RICIO BORGES EXALTADO BMUMA NOTA DA "FEDERAÇÃO"
Sobra a personalidade do tenen.te-coronel Appariolo Borges, mor-to no combate do Bur.y, a "Fe-

deração", de Porto Alegre, publi-cou o seguinte:"A Brigada Militar do KloGrande -do Sul vem de perder umdos seus mais brilhantes offlciaes.
O tenente-coronel Apparlclo Bor-
ges, victima de ferimento recebi»do em combate, próximo do Bury,Estado de S. Paulo, na sua bri-lhante fé de offlcio, deixou assen-tamentos que elevam sobremanel-ra o seu caracter, «nnobrecem oseu patriotismo, apontando-o comoum cidadão honrado e como mlll-tar bravo, leal, disciplinado e dis-clpllnador. - 

Multo moco ainda galgara- qua-si todos os postos da heróica, cor-
poração que. é uma magnífica os-
cola de lealdade e de civismo.

Espirito sereno, enérgico, cheiode bondade, viveu cercado da af-feotuosa estima dos seus chefes edoa aeus camaradas d'armas.
Tomando parte nas sessões do

Conselho de Appellaçao da Briga-
da Militar, era um juiz sereno,
mas profundamente humano, pro-
«urando sempre punir as culpas,
mas sem excesso, sem abusar daa
penalidades, confiante na regenè»
ração dos culpados.

Nas linhas do fogo foi, invarla.
velmente, um soldado'. valoroso,
combatendo com serenidade • dos-
temor. Quantos o viram nessas
horas angustlosas, attostam a co»

ragem, a audácia guerreira queacabou por vlctlmal-o. A noticia
da sua morte foi toda uma cons»
ternacão, principalmente nos meios
militares, onde era aprectadisslmo.
No decurso daa pouoas horas em
que esteve ferido, a cada momen»
to o aeu nome foi proferido, com
carinho a sympathla no. continuo
Interesse pela sua sorte".
FUNDADA A CRU* VERMELHA

DB ARAXA'
BELLO HORIZONTE, 1 (Dasuccursal do O JORNAL) *— Ao

presidente Olegario Maciel íol en-
viado o seguinte officio:"Exmo. sr. dr. Olegario Ma*
ciei, DD. presidente do Estado de
Minas Geraes — Tenho a subida
honra do communlcar a v. ax.
que sob os auspícios do revmo.
padre Antônio Marclgaglla fun-
dou-se a 19 do corrente nesta oi-
dade, a Crus Vermelha de Araxa,
para o fim especial de prestarsoceorro material, moral' e medi-
co áa famílias dos voluntários qüe
partiram em defesa de nossas
fronteiras, ficando a sua directo»
ria assim constituída: director ga»
ral, padre Antônio Marclgaglla;
directores clínicos, drs, Mario Ma-
galhães e Almeida Machado; pre-
sidente honorário, dr. Fausto Al-
vim; presidente, d. Olga do Cas-
tro; vice-presidente, d. Bellsla
Torres Pinto; secretarias, Alice
Moura e Rita dós Santos; thesou-
reiras, Adelia Montandoh e Maria
Magalhães; administradoras, Mer-
cedes Alvim, Salvina Oliveira, Ce-
Una Cardoso, Rosa Baracuhy, Ma-
ria Bernadete e Augusta Rezende.
O corpo . de enfermeiras tem por
chefes d. Demla Glannl e d. Leo-
nllda Montandon e conta com -M
membros que em turmas de seis
cada dia, recebem Instrucções na
Santa Casa. Pude v. ex. contar
com o Inteiro apoio e solldarieda-
de 3a Crus Vermelha de Araxá.
Saudações. Araxá. 25 de julho de
1932. ¦— A directorio".
O GENERAL ANDRADE NEVES

E A MORTE DO CORONEL
APPARICIO BORGES

Ao general FlOres da Cunha, o
commandante da. 3* Região en-
vlou o seguinte''officio:"Porto Alogre, 28 de Julho ds
1932 — Exmo. ar. general FlOreá
ds Cunha — Envio-lhe, am nome
desta Região Militar, a expressão
do mais sincero pezar pela morte
do bravo tenente-coronel Apparl-
cio Borges, que. 4 frente do 1. B.
da Brigada Militar, tão decisivo
papel desempenhou; na jornada da
Bury.

Os votos da condolências ale
extensivos 4 disciplinada « valo-
rosa Brigada Militar, oujo aentl»
mento de ordem maia uma ve* sa
reafflrma, combatendo na mala
Intima aolldarledada eom a tropa
federal, pala pas, num Brasil In*
tegro. — (a) General Andrade
Nevae", ^

TEI.I9GRAMMA8 RECERIDOS
PELO CHEFE DO GOVERNO

Recebemos o seguinte communi.
cado de Se-rvlco d« Publicidade da

Do interventor federal no Estado
do Espirito Santo: "Tenho o prsaarde communicar a v. ex. qua âmbar»
cará hoje, a bordo do "Joaialro*.
sob o commando do tanante coronel
Medeiros, o 1« batalhão da brllhan-i
te e disciplinada Forca Publica
desta Estado, composta da trás
companhias de fuatlelroa • uma ae-
cçS.0 da metralhadora* leves. B' o
terceiro contingente que o nosso
pequeno, maa valoroso Eatado, «n-
via para a frente na dafeaa da or-
dem a dr. unldada nacional, Oa 11-
dimoa representantes dá terra ha-
rolca da Domlngoa Marttna aaborflo
como oa demal* irmãos qua Jft oom-
batem naa dlfferentes frantea, eum-
prlr gulhardamenta aaua deveres
de cidadãos a soldados de uma pa»tria nova, implantada pala arran-cada gloriosa da outubro, O Espl-
rito Santo, fiai ãa auaa tradlcOea •disposto a novos sacrlfloloa, espera
a confia na victoria Integral daa
idéas qua v. «x. encarna nesta mo-mento grava, da vida naolonal.
SaudacOes. — Capitão João Bley." Do Interventor federal noEstado do Paraná: "Confirmando oradio de hoje, com a maior aatla-
facão communloo qua a Pollola Ml-litar do Paraná, confirmando aa
gloriosas tradlc&ea m heroicamente
commandada pelo coronel AyrtonFlalsant, apôs accão Iniciada hon-tem, acaba de oecupar Capella daRibeira. Numorosos prisioneiros fo»ram faltos, lnoluslva offlciaes e,dentre os numero destes, o própriooommandante do sector, tenente co-ronel Azarlas, commandante do 1*regimento de cavallaria da Forca
Publica da São Paulo. Cheio da sa-tisfagão, «m meu nome « no dastropas e do povo do Paraná, con-
gratulo-pie cúm v. ox, pelo glorio-so feito das armas nacionaes, que,para felicidade do nosso Brasil,vêm derrotando, em todos oa se-
ctores forgás rebeldes, ao mandode nefastos chefes perreplstas. Per-mltta enviar forte abraço. —¦ Ma-noel Ribas,"

"O nosso serviço telegràphlco, jáInstallado em Capella de Ribeira,
onde se acha o groaso da policiado Paraná (destacamento Plasant)

A praça, defendida por inconsc-
cientes soldados, explorados pelotraiçoeiro1 golpe de perreplstas es-cravocratas da pátria, caiu em nos-
so poder, hoje, hora 10, sendo en-
volvido seu P. F. pelo R. R. T..
graças aos desbordamentos dô rio
Ribeira e intelligente e audaciosa
infiltração de nossos valentes ca-maradas, O commandante Plalsant
acaba de Informar: foram feitos,
pelos nossos, 200 prisioneiros re-baldes e vários offlciaes, Inclusive
tenente coronel Azarlas, comman-
dante sector caldo, cujo official ô
o commandante 10» R. O. Forca Pu-
blica São Paulo. Presos escoados
para Corltlba, sendo os offlciaesrecolhidos ao Corpo de Bombeiros.
Apprehendeu grande cópia de mu-
nlcoes, viveres, fuzis m metralhàdo-
ras pesadas, etc. Refeito, o destaca-
mento da policia do Paraná vlcto-
rloso na Ribeira, proseguirá a mar.
cha sobre os lnsurrectos paulistas,
que vém sendo batidos em todos os
sectores. — Manoel Ribas."

O chefe do governo recebeu, ain-
da, um telegramma do desembarga»
dor João Dantas Britto. annuncl-
ando a Installação do Tribunal Re-
gional Eleitoral do Estado de Ser-
gipe.,

ENCERRA-SE HOJE O PRAZO
PARA DECLARAÇÃO DBSTOCKS

Communlca*n08 d' Commissão de
Reabastecimento: .-•„¦'

"Terminar hoje, âs 16 
' 

toó-1
ras, o' prazo concedido pela Com»
missão de Reabastecimento do Dis-
tricto Federal á todas as pessoas,
firmas commerclaes, empresas . ou
companhias, estabelecidas nesta
capital o quo negociam ou tenham
adquirido, depositam ou guardam
quaesquer quantidades de assu-
car, arroz, farinha de mandioca «
de trigo, feijão, milho, sal acima
de des saccos; manteiga, azeite, ba*
nha, sabão, leite condensado, acl-
ma do 2 caixas; xarque, acima de
dois fardos; toucinho, cebola, acl-
ma de dez kilos; "que não fizeram
declaração do stocks" dos gênerossupra mencionados, em obediência
ao edital publicado no "Diário Of-
flclal" de 20 e 22 de julho ultimo
e nos jornaes diários.

A Commissão previne que esse
prazo será encerrado, definitiva-
mente, hoje, 2 do corrente, o
que Incorrerá na multa do 2008 a
B0:000$000, além de outras penall-dades previstas no decreto nume-
ro 21.652, de 19-de julho de 1932,
os que não entregarem no pavl-mento térreo do edifício do Minls-
terlo da Agrloultura, praça Ma-
reçhal Ancora, até á hora acima cl-
tada, um memorandum menolonan-
do oa "stocks" dos gêneros Indica-
dos o existentes na tarde da hon-
tem, 1 de agosto corrente, com es-
peclflcagão de quantidade e da
qualidade, dos nomes dos possui-dores, ou deposltantes e dos depo-
sltarlos e dos looaes onde se achamarmazenados.

Declara, outrosim, a commissão
que, por intermédio doa seus fia-caos, procederá immediatamente'ás
Verificações que Julgar necessa-
rias, para effelto do cumprimento
de sua determinação e que agircontra os recalcltrantes com a ma-xlma energia."
FORMAÇÃO SANITÁRIA ftUE SE-GUIU PARA FAXINA

Communtcado do serviço de pu»bllcldade da Imprensa Nacional:"O tenente Portocarrero, que fas
parte da formação sanitária che»fiada, pelo coronel Marinho, tele-
g~aphou ao sr. Salles Filho, dlre-
ctor geral da Imprensa Nacional,communicando que a mesma for-magão seguiu hoje de Itararé pa-ra Faxina, estando s ..dos os souscomponentes em excellentes con-dlgões."
O DELEGADO MILITAR DE THE.

REZOPOLIS FOI DISPEN.
SADO

Foi, hontem, dispensado, a pe-dldo, pelo commandante Ary Par-reiras, Interventor federal no Bs-tado do Rio, o 2< tenente da For-
ga Militar Rodolpho de AlmeidaFilho, qua vinha exercendo, emTher»»opoli8, o cargo de delegado
militar.

MINISTÉRIO DA MARINHA
O almirante Protogenes Guima.rães chegou, hontem, cedo, ao aeu

gabinete, onde se demorou quasitodo o dia.
No correr do dia, o ministro da

Marinha recebeu os commandantes
de corpos da Marinha e os chefes
d» aervlco, .com o» quaes sa enten»

deu longamente,
O CHF.FE DE POLICIA DO PA.RANA* "R O TENENTE GARCEK

DO NASCIMENTO CHEGAM
AO RIO

Da regresso • seta capital, ohe-
gou pelo avião do Syndlcato Oon*
dor, o tenente João Garoea do Naa-cimento, qua esteve, em missão «a*nr.el.-il do governo, noa Estadoa doParaná e Santa Catharina.

Tambem pelo meamo avião, che-
gou o tenente Vicente Machado de
Castro, ohafa da Policia do Para*
ná, qua veiu oo Rio tratar da aa-sumpto, a qua aa attrlbua Impor-tancla, com «a altas autoridadesfadaraas,opnciA»» qi:e regressai* de

PARANAGUÁ*

0 projecto da constituição portugueza
Joaquim INOJ0SA

jfDa teffMtuto dos Advogados Brasileiros)

A parta secunda da eonstttulclq
portuguesa trata da organlsacão
política do Estado. "A aobaranla,
declara o art. TI, raalda da direito
•ra a nação e tam por orgãoa o
ohefa do Eptado. a AssemblAa Na-
olonal, o Governo e oa Tribunaea".
O presidente da Republica 4 «leito
por sete annos não podendo aer
reeleito para o aeptennlo lmmedta-
to. A «lelcão ae realizara "por
auffraglo directo doa ohefea de fa-
mllla" (art. 73, 9 2o). cabendo ao
Supremo Tribunal da Justiça o
apuramento doa votos, a a indica-
Cão do oldadão mala votado. O pre-aldenta 4 Inviolável e responde dl*
recta • exclusivamente perante a
Nação. A sua magistratura e o
exercício das auaa íuncçoea aão in-
dependentes daa votacoaa da Aa-
semblea Nacionai (art.* 78). Elle
pode dlaaolver a Assemblêa Na-
cional, quando aaslm o exigi-
rem oa intereaaea superiores da
Nação, mas os aeua aetoa aerão
nulloa da plano direito aa não fo-
rem referendados pelo mlnlatro ou
ministros competentes (art. 82).
Junto ao presidente funcolonará
um Conaelho da Estado, aue será
ouvido "em todas aa emergências
gravea da vida do Estado", desl-
gnadamente sobre a dissolução ou
convocação extraordinária da As*
sombléa. Esaa Conselho'se compo*
rá de onze membros: o presidente
do Conselho da Ministros, o da As-
semblea Nacional, o do Superior
Tribunal de Justiça, o procurador
geral da Republica, o vlce-presl-
dente do Supremo Conselho de Ad-
ministração Publica e cinco ho-
mens públicos de superior compe-
tencia, nomeados pelo chefe de Es-
tado, por cinco annos, com o direi-
to de reconduecão.

O presidente da Republica ouvi-
rá o Conselho de Estado "sempre
que o julgue necessário". Esso
Conselho, porém, a deduzir do si-
lencio da constituição, o um órgão
meramente consultivo.

Se junto ao lado do presidente
funceiona um Conselho de Betado,
junto á Assemblêa trabalha u'a
Câmara Corporativa, composta de
representantes dos interesses so*
claes e econômicos, culturaes e mo-
raes. A Assemblêa Nacional se
comporá de noventa deputados,
eleitos por quatro annos, sendo 45
por suffraglo directo e 45 por
suffragio dos corpos àdmlnls*
tratlvos e colleglos corporativos
colonlaes, reunindo-se annualmen-
te "por tres mezes lmprorogavels,
a principiar em 10 de janeiro de
cada anno". A' Câmara Corpora-
tlva, que funceiona junto á Assem-
blêa, compete relatar o dar pare-
cer por esoripto sobre todas as pro-
postas ou projeetos de lei aue fo-
rem presentes á Assemblêa antes
de ser nesta Iniciada a discussão
(art. 103). A Câmara funcclonará
todo o tempo. Assim, encerrada a
sessão da Assemblêa, nomeará a
Câmara uma commlsSão permanen-
te de dez membros, que o Governo
poderá ouvir sobre a matéria de
decreto-lels que haja do publicar.

O governo .6 constituído pelo
presidente do Conselho, nomeado
e demlttldo livremente pelo presi-
dente da Republica, e perante quem
respondem os demais ministros pe-
los actos dos seus ministérios. Ca-
da ministro é responsável política,
civil e crlmlnalmente pelos actos
q . legalizar ou praticar, sendo
nos crimes desta*s duas ultimas na.
turezas Julgados pelos trlbunaes or-
dlnarloB.

Quanto 6. organização da Justiça,
garante a Constituição a vltallcle-
dade e a Ir.arr.ovibllldade dos- jui»
zes dos: trlbunaes-ordinários, e pro.
hibo -a creação. de trlbunaes espe-
claes para julgamento de -crimes
determinados, excepto. sendo estes
contra a segurança do Estado ou
da defesa nacional, A Constituição
subtrae, porém, á justiça ordina-
ria 0 Julgamento da constltuolona-
lidade da regra de direito, "que sô
poderá ser apreciada pela Assem»
blêa Naolonal". Resolve, assim, o
problema tão discutido da Justiça
constitucional, dando á ABSembléa
competência para exercel-a, desde
que a oonstituclonalldade se refira
á competência da entidade de que
dimana a regra de direito ou á
fôrma dx sua elaboração.

O território da metrópole divide.

se «m municípios, que ae formam
de freguesias, • ae agrupam em
dlatrlctoa e províncias, estabele»
cendo»aa aarem oa «orposadmlnta-
tratlvoa assim constituídos: Juntas
da Freguesia, Câmaras Municipaes
• Conselhoa da Província, cuias ut»
tribulcOes ae dividem em delibera-
tlvas a executivas, m ouja organiza»
Cão, funecionamento o competência
se regularão por leis espoclaes.

Em Unhas geraes 6 essa a or»
ganliação propriamente política doEstado. A aua simples leitura mos*
trará ao leitor aa InnovaçOoB lntro-
duzldas na Constituição, e a ten»denola manifestamente fascista dolegislador.

Não quero, porém, oonolulr «staseria de artigos, sem reterlr-mo aocaracter da Constituição, lato ê, seaa trata de um corpo de leis flexl»veis ou rígidas. Lolam-ee os arti-
gos 134 e 135 (DlsposicOes comple»
montares) « ter-se-á a necessária
explicação. "A Constituição serárevista de dez «m des annoB (art,M4), tendo, para esse «ffelto, po-deres constituintes a Assemblêa.Nacional, cujo mandato abrangera época da revisão." A revisão po-dera, porém, ser antecipada do cln-co annos, de fOr approvada por doisterços dos membros da AssemblêaNacional. (Art. 134, parag. l»). Em-fim, a rovlsão poderá Ber feita oin
qualquer tempo, "quando o bem
publico Imperiosamente o exigir".Neste ultimo caso (art. 136) promo.vel-a-á o presidente da Republica,depois de ouvido o Conselho doEstado e «m decreto assignado portodos os ministros, no qual detor-minará "que a, Assemblêa Nacionala*eleger assuma poderes constltuln-
tes e nossa rtrwmr m Constituição em
pontos indica*** ao mesmo dlplo-ma". Já no art. 81, ao se definirem
as attribuições do chefe do Esta-do, Inclulu-so a de — "4» — dár anova Assemblêa poderes constltuln-tes, nos termos do art. 135"...

Assim, em synthese, a Constitui»
Cão ê do typo flexível, podendo serrevista — a) cm qualquer tempo
por deliberação do presidente daRepublica; b) dentro de cinco an-nos, se o decidirem dois terços da
Assemblêa Nacional; e) de dez emdez annos, obrigatoriamente.

Nem seria possível, a um legis-lador moderno, organizar uma car-ta constitucional de typo rígido,
como são, infelizmente, as da Ame-rico, quando ns leis «volvem con-tlnuamente, o hoje mnis do quonunca, sob a pressão dos factores
econômicos. Os tempos actuaesnão permittem que sa erlja uma
Constituição em estatua de bronze,deante da qual so curvarão as ge-rações futuras, não responsáveis
pelas idéas daa gerações anterlo»
res. Desapparecou o fetlchlsmo do
um direito publico Immutavel,
cujas conseqüências bem se rosu-
mem nesta irônica apreciação de
Bismarck: "Ku njo, seguro de en-
contrar depois algum professor da
direito Internacional para justlfl»car os meus actos."

O projecto da Constituição Por»
tugueza, repito-o para finalizar,
representa uma grande obra de
cultura política e Jurídica de um
povo altamente civilizado. Appro-
xlma a fórmà de governo do fas»
cismo, pela somma de poderes de
que Investe o presidente da Repu-
bllca. Attente-se, "porém, em quePortugal saiu do caos de revolu-
ções successlvas para a montanha
florescente de uma dictadura sá-
bla. E' necessário que ao seu fu-
turo presidente se dêem-poderes
amplos, afim de não aer a obra
dlctatorlal perturbada no regime
constitucional pelo espirito lnoon-
tentado dos çremanescentes daquel-
las revoluções. Reside neste pro-
poslto, não ha duvldns, o Ideal ba-
slco da organização tracejada no
projecto quo um* plebiscito trans»
formará em lei.

Louvo, destas columnas, ao chefei
do governo portuguez o aos auto-
res da Constituição, que com tanta.'
sabedoria souberam redigir o ca-
thecismo politico-juridico, , sobrei
cujas bases repousará o futuro dd
um povo quo, conservando emboin,
a sua tradicional civilização, kx,
approxlma do que ha de mais mo-
derno no direito, e na vida.

0 exito do empréstimo
patriótico na Argentina
BUENOS AIRES, 1 (A. B.) --

O empréstimo patriótico de 500
milhões de pesos, cujas primeiras
series Já foram lançadas e cober-
tas com grande exito, continua a
obter grande numero de adhesCes.

No sabbado foi encerrada sub-
Bcripção popular, que attinge Já
150 milhões de pesos, contlnuan»
do aberta a acquisição de títulos
na Junta Autônoma do Amorti-
zação e no Banco da Nação, onde
serão proporcionadas as maiores
facilidades a todos os subscriptos.

Prohibida a volta do Ar-
cebispo de Guadalajará ao

México
MÉXICO, 31 (ü. T. B.) -—

O presidente Ortiz Rubio prohi-
biu a volta ao México do Arco»
bispo Catholico de Guadalajará,
em 'virtude de suas recentes acti-
vldades contra a política seguida
pelo governo federal.

Os estudantes chinezes
não terão ferias este anno

SHANGAHI, 1 (A. B.) —*
A municipalidade desta cidade
decidlji que os estudantes chine-
zes este anno não terão ferias,
afim de que possam recuperar o
período de estudos perdido, no
mez de fevereiro deste anno,
quando se deu a Invasão nippo»
nica.

Vae ser íeita uma trans-
formação no serviço di-

plomatico japonez
TOKIO, 31 (A.B.) — Segundo no-

tlclaa colhidas nos círculos offi-
.„,„ ,,„ T„f«-i„ r. , ,y claes, o governo vae levar a effelto
Sffiffi fon^°rnoní^dGoUs?tahZt^; JT ?«*««*. 

no serviço dl-
„., ..„„ ,„„.,„.» „.. 1 t..»- »-.— plomatico Japonez, quo importará

na substituição e transferencia de

mandantes Cury de Albuquerque «
Appel Netto.
O OIIEFE DE POLICIA DO PA-
RAIVA' EM CONFERÊNCIA COM

O MINISTRO JOSÉ' AME.
RICO

O chefe de policia do Estado doParaná, recentemente chegado a
esta capital, esteve, hontem, no Ml-
nlsterio da Viação, em conferen-
cia com o titular daquella pasta.
COMMISSÃO MINEIRA DE AVA.

LIAÇAO
BELLO HORIZONTE, 1 (Da suo-cursa) d'0 JORNAL) — Pelo aecre.

os srs. tenente-coronel João Fran-
co do Couto/ Francisco de AssisLima e Joaquim Corrêa de Aqui.
no para membros da Commissão de
Avaliação.

Pelo regulamento Já expedido,
compete a essa commissão aplnar
sobre o preço doa materiaes re-
qulsltados pela* tropaa em opera-
ções e tambem «laborar as tabel-
Ias que regulem as tndemnlzações
relativas ao movimento de São
Paulo. /

Communicados officiaes
SERVIÇO DB PUBLICIDADE DA
IMPRENSA NACIONAL -— COM-
MUNICADO DO DIA 1 DE AGOSTO

A*9 10 Vj HORAS
Dspola da torta preaaão daa noa*

aaa forcas, na qual sa salientou a
actuação do H* R. !., de São JoSo
d'El*Re;, caiu em poder das forças
federaes o tunnal da Mantiqueira.

A luta eatá agora travada na es>
tação da Palmltal, logo acima de
Perequí.

Fica, assim, aberto o caminho
para Cruaeire.

O commf-.nd-.nto da flotllha da
Matto droaao dirigiu o aegulnta
rndlogramma ao mlnlatro da Ma-
rlnha*-8101 — Hontem navioa da flo-
tllha depola da (0 mlnutoa da com-
bate, desalojara*** artilharia r*b*l-
dea em acção conjunta « oecuparam
Porto Esperança. Pessoal nosso
destruiu hoja iras kllometros de
linha farras ne Porto. Fleou on.
capando apds seção um pelotãoEm avião do Rrndteate Oobíot, lt B. C. apoiado navioa, Nio houvar-gre-nram da Paranaguá mt oom» bali» noita trep» — 1MI.»

diversos embaixadores do palz r.o
estrangeiro.

Assim sendo, o embaixador De-
buchl, que representa o Mikudo
Junto ao governo norte-americano
desde 1928. deixará o logar, tendo
recebido Já ordem de daixar o
posto que oecupa o enviado nlppo-
nico â Roma, sr. Toshlda.

0 governo chinez suspen-
de o pagamento de annui'

dades ao Japão
SHANGHAI, 31 (U. T. B.) — O

governo chinez resolveu suspor.der
o pagamento das annuldades com
que estava lndenmlaando o Japão
desde a guerra dos "boxers".

0 reverendo Davidson
não teve permissão para

appellar
LONDRES, 31 (A.B.) — O com^A

judiciário do Conaelho Privado ne»
gou»*e a conceder p«rmlssfio ao
reverendo Harol-J Framils Davldsoa
para appellar a declaSo da Corts
do Conalatorlo de Nerwloh, que
rondemnou-n a eumprlr umft pena
peto facto de haver ficado provado
qut ella tfvtra eor.áueta YR\*m**\
eom dlvíraas Benhorita»,
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% Accidentes de Trabalho
«*4

Memorial dirigido ao sr. ministro da Fazenda pelas Associações Industriaes e Com*
panhias.Seguradoras, a propósito do decreto 21.626, de 14 de Julho de 1932

Foi enviado ao ministro da
Fazendo, pela Federaçtto Industrial
do Blo de Janeiro, Centro Indus-

. - trlal de Flaçfi.0 e Tecelagem de Al.' 
god&o o polas empresas de seguros- Sul America, Cia. Segurança In-
dustrlal, Ciai Internacional de Se-
guros, Cia. de Seguros' Brasil •

. Sociedado Cooperativa de Seguros
Operários em Fabricos de Teeldoe,
o seguinte memorial estudando
longamente os dispositivos do de-
creto 21.62$, de 14 de julho do cor-

,. rente anno, solioltando que fosso
suspensa a exeouç&o desse decre-
to ató (iue seja promulgada a nova

- ii lei. de Accidentes de Trabalho, em
adeantada elaboração; ou sejam
tomadas novas deliberações sobre
a fiscalização do pagamento ex-' tra-judlclal de indemnizados a
accldentados do trabalhoi

MEMORIAL
ao exmo. sr* ministro da Fasenda,
aobre o dec. 21.020, do 14 de Ju-
lho de 1082, relativo A liquidação
cxtra-Jndlcint daa indemnlaaçOea','¦%¦¦ por accldentea de trabalho '

O decreto 21.624, de 14-de julho
eorrente, declara ter por escopo
«•arear a fiscalização da Fazenda
junto ás Companhias Seguradoras
ou Syndicatos profissionaes que
operam em accidentes de traba-
lho", sob fundamento de que "os
accordos extra-Judtclaes, sobre re-
tirarem, os mais sólidas garantias
dos operários, causam evidente-
prejuízo á. Fazenda Nacional pela
sonegação de taxas judiclaes a sei.1 los. desviados, ent beneficio, exclu-
«ivo das - Companhias de Seguros
ou Syndicatos profisslonaes", o
¦porque- "continuem essas praticas' abusivas e lllcgaes", estabelece o
referido decreto a "expressa pro-
hlblcSo do pagamentos oxtra-judi-
ciaes a operários, nos casos de ac-
cldentcB de trabalho, salvo quando
se tratar de casos de incapacidade-1 total temporária de menos de 21
dias, dependendo sempre a llqui-
dacfto extra-judlcial de autorização
expressa do fiscal".

Em seguida a essa formal pro-¦hlblçfto, preceitua o decreto me-
didas de caracter fiscal

FUNDAMENTOS E OBJECTIVOS
DO DECRETO

"Data venla", nem assentam na
.-¦ realidade dos factos os fundamen.

tos do recente decreto, nem, t&o
pouco, alcançará à execuçfto delle

?"oa objectivos declarados: •
Facll será, demonstrara) qúe elle prejudica o operário
b) que elle prejudica o patrão
c) que elle prejudica o segura-

dor
d) que elle prejudica ao Estado

o, para tanto, permlttlrâ v. ex.,
sr. ministro, quo sejam, a seguir,
desenvolvidos os argumentos e as
prpvas de taes afirmações. fa
ANTECEDENTES DO CASO EM
APREÇO — PORQ.UB AS SOCIE-
DADES SEGURADORAS PAGAM

EXTRA.JUDICIALMBNTB AOS
ACCIDENTADOS

';•' Na execuç&o da Lei de Acciden-
tes do Trabalho, tiveram as SO-
cledadeB' Seguradoras que vencer,
entre outras, duas difflculdades
que contrariavam os fina' sodnea
e econômicos da mesnin lei.

Foram alias:.>o complicado e mo-
roso ¦ processo de llquldaç&o de ih-
demnizaç&o ao Operário, o qual se
desdobra em policial--e-judlolal,-e••<r exorbitante pagamento de custas
judiclaes. i

A' pratica das liquidações ex-¦ trajUdldaeB se ImpOs conto uraa
necessidade.

Usaram-n'a as sociedades como
uma defesa dos interesses do ope-; rario, do patrão © dellas próprias,
o, levada a liquidação do sinistro
por accOrdo extra-judlclal ao co-
nheclmento do mais alto tribunal
do paiz, o Supremo Tribunal, este
ratificou, no recurso extraordlna-
rio n. 1.971,, o pagamento assim
feito, n&o sô 'declarando 'a sua Ie-
gnlldade oomo tambem louvando
esse procedimento, que concorre
para a realização do que a lei vl-
sou, isto ê, garantir, tanto quanto
possível, a rápida compensação dos
damnos soff ridos.

Amparados, portanto, pela pro-• prla lei de necldentes, no enten-
der do Supremo. Tribunal Federal,-
em nccArdllo unanime, cuja júris-'prudência deve ser obedecida pelos
tribunaes locaes, patrões e socle-
dades seguradoras venceram os en-
traves oreados pelas delongas do
nm duplo processo e pelo injustl-
ficado excesso de custas Judiclaes,<e,-,por tal fôrma, .attlnglrnm o fim
da lei, que é, e nem pôde deixar
de sor o nmparo Immediato ao ope-
rario accldentado, com o pagamen-
to rápido da Indemnização devido.

Assim agiam patrões e segura-
dos, sem reclnmnçilo dos opera-
rins. -t .

Seria clamorpsamente injusto
quo pudesse servir de fundamen-
to para' contrariar essa afflrma-
çao sobre o xorrectó .proceder d©
patrões e' seguradores,' nm pu dois
casos impugnados entre-milhares
O milhares que se tem '.pago com
respolto absoluto aos, direitos ,dos
operários accldentados represen-
tando sommas vultoslsslmas.

Tudo pois, indica- n&o sô a le.
galtdnde desse procedimento como
a sua necessidade para attender
os fins da lei, o normalmente, com
agrado dos operários, se proces-
savam as liquidações, quando P
actual detentor do cargo dè escrl--vão do accidentes do trabalho en-

. tendeu estar prejudicado nas
custas que poderiam lhe advir se
as liquidações fossem feitas obrl-
gatorlamente mediante processos
policial o judicial.

Ao Conselho Nacional do Tra-
balho, ao Ministério da Justiça, ao
Ministério do Trabalho, e, por
fim, ao Ministério da Fasenda tem
íse dirigido o sr, escrivão com o
Intuito de modificar aquelle. pro-
eedimento.

Os empregadores, as associações
de classe, as sociedades segurado-
ras em vários • repetidos momo-
riaes, demonstraram a sociedade
que o pagamento «xtra-judiclal
«ra legal, amparava-o o Supremo
Tribunal e consultava o Interesso
do operário, exactamente para
cuja protecçío fora promulgada
a Lei de "Accidentes .do Traba-
lho".

Os argumentos desses memo-
riaes apresentados pela unanlmi-
dade dos industriaes, sem duvida
impressionaram as autoridades
que nenhuma medida coercitiva
tomaram, até que foi apontado o
fisco como sendo lesado por "eo-
negação de taxas Judiclaes • sei-
los" para "beneficio exclusivo das
Companhias de Seguros e Syndi-
catos profisslonaes".

A Recebedorla do Districto Fe-
deral por seu tllnstre dlreotor,
«ros varias conferências com as
Companhias Seguradoras, ouvindo
ns causas porque nâo era possivel
attender.se aos desejos do sr. es-
crlvflo do Cartório de Accidentes,
resolveu quo um regulamento fos-
se feito no qual se tivesse em
oonta *speela1mentet

a) plena garantia do emprega,
do m«flt*nte rlrorosa e absoluta
flscalIsaeRo:

b> celeridade das HquIdaçOes;
«) flsnalliaçfio pela Fasenda •

ipnlIpiKiSn do* Imposios • sello*.
Nãn lmvlnni dcnorrldo cinco dia»
o projecto estava elaborado e

mm mios daquelle alto funeetona-
yio ds F**«íirta, qn», agrafl»c»nfl»

matorço veallstdo, premtrtt*nova Munido P*ra d#H»le ío lm«

Jiortante 
assumpto (documento

unto).
Occorreram «sses faotcs em

abril • sem que a novo rounlilo as
verificasse, sfio os lndustrlaes, as-
soolaoOes de olasse e sociedades
seguradoras surprehendldps com o
deo. ai.626, ora eni apreço, no
qual a» determinou o pagamento
em cartório oom caracter obriga,
torto, oom evidente o lndustructl-
vel prejuízo para o operário • to-
dos aquelles que tem o responsa-
bilidade de exeoucfio » appllcaçfio
da lei de acoldentes, alím do
custosisslmo apparelho fiscaliza-
dor.
FUNDAMENTOS DO DEORETO

Pois sfio apontados!
a) mais sólidas garantias de

operário;
b) sonegação de taxas Judiclaes

e sellos.
Improcedem, "data venla", am-

bos os fundamentos.
Consideremos a lus' da realidade

doa faotoo.
Procurando evitar dentro do.

preceitos legaes eomo bom affir-
mo o,Supremo Tribunal no aceôr-
dfio citado, o pagamento por inter-
medlo do cartório, se teve em vis-
to nfio onerar a Industria ii. ¦ tfio
sobrecarregada por múltiplos, lm-
postos, com o - grovame de custa,
judiclaes -rnlto.ls.lmas,

Nfio ha.exeggero algum em qua-
llíicar de- "vultoslssimo" ese» dl.,
pendio Inútil,

Ahl estã. a palavra autorizada
do relator da Commissão de Le-
glslaçfio Social do Câmara dos
Deputados:

"Se considerarmos — e *. ura
facto — que no Brasil a lei de
accidentes sô vigora nos loga-
res, capitães e oldades princi-
pães onde ka companhias de
seguros — que sobre estas
exercem fiscalização os po-
trôes, que lhes pagam os ae-
guros— certo o interesse das:
duas partes está.em socoorrer
ao accldentado paro nfio paga-
rem mole, e, sobretudo evita-
tarem aa custas do processo
MUITO MAIS ONEROSO Q.VE
O ACCIDENTE. ""

No Bio de Janeiro, segundo
o calculo de uma das grondes
companhias de seguros sendo
o euato médio de uni accidente
72*000 e o dusto global das
indomnlsações de 11.620:000$000
o nccldente .liquidado judicial-
mente, ene tou em média
2489000..."

E continuando:"O rlsoo. profissional oon-
correria assim no . Brasil eom
20,8 % para o operário que o
soffreu, e com 70,2 % para os
serventuários da Justiça".

.. "O escrivão é melhor inde-
mnisado qúe o accldentado".

Assim falava com a responsabi-
lldade do sua funcçfio, em 1927, o
illustre relator da ¦ Commissão de
Legislação Social.

Em 1930 ou em 1881 nfio se po-
dei-la falar diversamente.

Os quadros juntos mostram elo-
quenteménte que a-mãdla das des-
pesas com custas montam a quasl
60 % do que foi pago ao operário.

; Áttenda, èxmo. sr. ministro da
Fazenda, a situação exposta que é
a .que o decreto em apreço estabe-
lece como á< melhor para o inte-
resse do operário!

Por outro- lodo,-, aa estatísticas,
que, sem duvida, são os guias effi-
cientes em assumptos; desaa natu-
reza, eondemnaram. formalmente
qualquer aggravacfio nas despesos
com a exeouçflo da lei de acciden"
te». ;;. \ '

Taes despesas j& absorvem as
receitas. ,

. As, sociedades seguradoras de
accidentes do trabalho apuraram
em conjunto os seguintes coeffl-
cientes de despeso sobre a receita,
os quaes comprovam resultados
deficitários:

1925 ..  106,950 %
1926  102,833%' 
1927 .. .. .. .. 104,716%
1938 .. 96,175 %
1929 ... .. .. .. 98,100 %

, . 1930  ..,106,400%
Ahl estft a percentagem média

dos resultados desses annos mais
próximos. v

Se apreciarmos o anno de 1931
verificaremos em relaç&o ás quatro
maiores Companhias:

Receita ...... 14.642:159*000
Despesn ...... 14.642:777*000

OU' seja que a .receita nfio foi suf-
ficiente para a despesa havendo
nm prejutüo. dc Rs 100K118$0<IO.

Ao ser elaborado, o novo decreto
6 de crer que nfio tinham em mfios,
os seus autores esses dados esta-
tlsticos pois, estamos certos, co-
nhecidos fossem, novoa onn.a nfio
seriam crendo, para os lndustrlaes
coni evidentes prejuízos para os
operários causados pelas delongas
que decorrerão do oomplicado sys-
tema estabelecido para a liquida-
efio dos accidentes.

E' fora de duvida que a difficll!-
ma e dispendiosa applicaçfto da
lei de; accidentes ji exigindo sa-
orifícios, nfio poderft ser applleada
com os novos encargos sem o au-
gmento de prêmio de seguro.

Nilo ttrarflo disso proveito alRum
ns sociedade, seguradoras, como
infundadamente' • oom desusado
rigor affIrmam os considerandos
do decreto em apreço.

Encargo novo terão os Indus-
trlaes eom a eonaeimente amrra-
vacflo dos -prêmios, verlflcando-se
nor igual a diminuição de garan-
tia para milhares de operários que
trabalham em pequenas industrias
one nfio podem snpportar novas
despesas, e; portanto, nfio .eonti-
nuarffo a realizar o. sesruro acan-
telador da responsabilidade por
accidente de trabalho.

O - novo decreto t. creador fts
duas despesas novas obrigatórias
— nma de-custas Judiclaes e outra
de fiscalização.

A segunda, de fiscalisaclto mon-
tarfi para. as i companhies quo
,ora oneram em'accidentes a ....
AOAtOOoaooo annuaes, porque tra-
balhando duas em 15 e duas em
10 Estados a eontrlbulçfio para a
fiscaliza efio serft de 50 vezes réis
12:000*000.

A .primeira, as despesas Judi-
ciaes,. poderft'alcançar a elevada
somma- .de 80OtOO0*ÍM0 annuaes.
Na verdade, as 4 companhias de-
vera ter attendido em 1931 a cerca
de 40.000 accidentes. A pratica
ensina ouo 20 •!• mais ou menos
dos accidentes oceorridos tem tra-
tamento superior a 21 dias e, as-
sim. -8.000 accidentes devem- ser
liquidados com custas processuaes.• Admittindo qne para cada pro-
cesso haja de se fnzer pagamento
de custas de 100*000 (o que estft
longe de realidade conforme pro-
va a experlencla> nova despesa
surgiria de 800:000(000, os qnnes
com os *00:000*000 de. honorários
dos flscaes elevariam a somma de
1.40OKIO00OO0, encargo eese querecairia sobre oa hombros da ln-
dustria dn pais.

Ora, serft Justo qn* nm serviço
mie o próprio decreto em estudo
cIiiRsIflca de "ordem pnhtleani traa
por sua própria naturesa I dis-
pendioRlsstmo; que eilga nma or-
franlzAcAo eoatosat que nfio serft
efflclente sem a fnstanaoflo Jnntn
a cada núcleo da operários de nm
atnhnlatorio am n.rmsnente fone-
clotismento, com médicos, «nfer>
metros, phsrwwia p*m e «icearro
Immediato afim de i* fwulnr ofru» » refafor êa, ComafteeH* ém

Legislando Social enoarecfu sabia-
mente como a "utlllssltne prophy-
laxla sanitária «social"; que obrl-
ga a hospitallzaçfio, a intorvençtlo
de pequena • alta cirurgia; queobriga mais a asslstenola domlci-
liar dos accldentados,- etc, serft
Justo dizíamos, qus seja ainda tal
serviço sobrecarregado de novos
ônus quando o Intere..e do Estado,
deve ser de facllital-o, amparal-o,
desenvolvel-o, «Btimulal-o para
que se alcance a reallzaofio da
obra humano o-social de soccorro
daquelles que no trabalho soffrem
o acoidente de forma a lhes mlti-
gar o soffrlmento, evitar a dlmi-
nulçfio de capacidade productlvo,
e, afinal, afastar a. miséria dos
lares que se enluetam

Mas, exmo. sr. ministro, indus*
trlaes e seguradores manlfestan-
do o seu espirito de collaboração
• ' bôa vontade Jâ apresentaram
suggestões que permittem a ceie-
rldade daa llquIdacSe.» eom plena
garantia do operário e aevera •efflclente fiecaltaacMo da Fazenda.

As medidas apontadas que nfio
mereceram ser consideradas sfio
justas e efficientes. Apesar de jftfiscalizadas pelo fiscal do Minis-terlo do Trabalho as Companhias
seguradoras, em suas suggestões
prevêm o fiscallzaçfio do Mlniste-rio da Fazenda.

Nellas se consigna o direito dooperar!» de pedir revlsfio em julsodo pagamento, bastando, paratanto, uma mera allegaelo de queell/s foi feito »m seu detrimento,o, isso, mesmo que tal pagamentotenha tido approvaçfto nelos fis-caes.
Nellas por igual se estabelece

nma taxo de 1|2 *|* em sellos In-
utlllsaveis pelo fiscal « em bene-
flcio do Fazenda, para derlmlr aInjusta accuMçfio do sonegaçfio detaxa judiciaria, embora se devareconhecer que sô ha taxa Judi-ciaria quando ho pleito judicial.A garantia do operário serft
completa pois que a fiscalização éexercida por elle propTio, pela fis-callsaçfio do Ministério do Traba-lho, o do Ministério da Fasenda e,em se tratando de operário sega-
rado, ainda pelo empregador.

A garantia do fisco serft Igual-mente perfeito poTa isso que alnutllIsacRo dos sellos devidos • o
pagamento da taxa de 1|2 °|» serfio
devidamente fiscalizados.

Convém ainda considerar que a
taxa Judiciário 4 de 1|4 »|» «, no
entretanto, o projeoto apresentado
polas sociedades asseguradoras ad.
mltte uma taxa de 1|3 «l0.

O projecto satisfaz, pois, ampla-
mente os dois fins capitães:— go-ran tia do operário.« garantia do
Fisco.

Ao invâs disso, o decreto, des-
prezando justas o leaes sugges-
toes, creou para a Industria do
paiz um ônus de mais de 1.400:000*
annuaes, sem qualquer vantagem
para o operário ou para o Estado.

As vantagens do decreto' sô ad-
vlTfio aquelles que participem das
enormes custas judiclaes. Eate. se.
nlo oa únicos beneflelndos.

A angustia de. tempo, exmo, sr.
ministro, nfio permitto anolysar to-
dos ob aspectos do caso em apreço.

Mister ê, porém, que se sallen-
te que, tendo sido o decreto pro-,mitigado para o fim especial de
fiscalizar a Fazenda "sellos o. taxa
judiciaria", acontece que o corpo
do flscaes, que irá custar ft Indus-
trla do palz 600:000* annuaes, nflo
terft funcçfio alguma a - desempe-
nhar.

Nò verdade, ha decisão do Go.
verno declarando que o pagamento> das meias diárias nfio estft sujei.
to n sello., e, assim, os, fiscaes da
Fazenda, nesse particular, nada
tinham que fiscalizar. Bestaria a
taxa judiciaria, mas esto 6. bem
claro, seria pago em juizo, onde a
fiscallzaçfio se exerce pelos respe-
otivos funcclonarios.

O decroto teria, portanto, crea-
do cargos numerosos o altamente
remunerados, Bem funoçfio alguma,onerando inutilmente a industria
o creando graves omboraços' ft ap-
pllcaçãó do lei de accidentes, tao
necessária Como obro social de
amparo ©'proteccfto ao operário.

Nfto foi, pois, sem penoslssimaimpressão que se constatou nos
considerandos do decreto a tfio
grave quão infundada affirmação,
em documento officlal, do que ha-
via "desvio de sellos, em benef 1-
cio exclusivo das companhias se-
guradoTas o syndicatos profisslo-naes".

Estft bem claro, portanto, qúenfio tem justo fundamento o de-
creto, por isso mesmo que o In-
teresse da Fasenda não estd em
jogo.

Parece ainda digno do conslde-
ração o' facto de estar o Minis-
terlo do Trabalho elaborando a
nova lei do accidentes por com-
missão nomeada pelo respectivo
ministro. A nova lei terft um ca-
pltulo especial sobro liquidação de
acidentes, seu processo, sua fiscali-
zação. '¦.' <¦ . '

O Estado, os operários, os ae.
guradores collaboraram nesse os-
forço,. Estos tiveram a satisfação
do vér o projecto (documento Jun-to) que elaboraram merecer aco-
Ihida e ser objecto de estudo, o
diecussfio.¦ Tudo aconselharia, pois, quo ma-
teria do tfio alta relevância fos-
ss tratada em conjunto, para se
obter resultado satisfatório e oom-
pleto.

Os signatários do presente m«-
mor lal estão certos de que v. ox.,
melhor o mais exactamente Infor.
mado, tomara as providencias ne-
oessarlas para que nfio. seja exe-
cutado o decreto 21.626, de 14 do
Julho corrente.

Os empregadores m as sociedades
seguradoras nfio se Insurgem eon-
tra a fiscalização, por mais rlgo.
rosa qu© ella seja. Fasem, porém,nm appello ao Governo* eom fun-
damento ao. qne vem de ser expôs,to, paro qne o caso tenho nma jus-ta apreciação, de accordo com a
realidade dos factos e os prlncl-
pios de justiça.
.' O pagamento extra-Judicial nfioo prohlbe a lei e ae hnpSe, eomouma necessidade Imperiosa. A «x-
nerloncla e tem sobejamente mos-
trado.

Serft um profundo golpe nesseimportantíssimo serviço de "or-
dera publica», transformar eada
accidente em duplo processo —
policial e judicial — sem qualquerproveito para o Estado, paira ooperário, para e Industrial ou em.
pregador, para os seguradores' •onerando, além de todos os incon-
venientes a industria com nm no-vo encargo que orça por1.400:000*000 annuaes, que serfiodivididos entre os novos flscaes »o Cartório de Accidentes do Tra»balho.

Finalmente pedimos venla parasalieiitar ao esclarecido espirito de
v. ex. que mesmo a costa de tüo
vultoso dlspendlo serft tnexeqnl-
vel o disposto no Art. 1« | nnico
e Art. B* do Dee. 31.626. Evlden-
temente impossível serft conse-
gnlr-se a «cção prompts e perma-nnnte de tanto, fiscaes quantossfio os estabelecimentos fabris
dispersos em todo o território
brs.IIelro e de cuja autorlsacfio fl-
oari dependendo a liquidação de
qualquer accldento de trabalho
por menor que sejam a sua lm-
portancia a conseqüência. Em
molto. <ra»ot principalmente no
Interior io pais, o cumprimente i»
•wmelhant* «vigência eqüivaleria
ao adiantamento »ln* At* de qual-I <ru«r pirnaent» dei atcMentidet.

CASADO POBRE DE HA DE COPACABANA
'.'¦'  ¦¦?¦

Foram lançadas as bases de sua fundação e acclamada
a commissão directora

Para a fundação da "Casa do
Pobre do N. S. de Copacabana", o
padre Manoel d'A. Castello Bran-
co, encarregado daquella Paro-
chia, reuniu na Igreja do N. 8.
de Copacabana crescido numero
de pessoas, perante aa quaes de-
pois da exposição sobre os mo-
tivos' da convocação, leu um elo-
quente appello, què foi recebido
com applausos geraes — o que
demonstra aue reina em todos
que ali se achavam presentes, a
melhor disposição ps^ra trabalhar
no sentido de levar avante a Ins-
tltuiçfio, cujas bases ficaram as-
sentadas.

.Em seguida foi acclamada, de-
baixo de palmas, a seguinte oom-
missão dlrectora: Grande prote-
ctor, a. ex. o sr. cardeal d. Leme;
presidentes de honra: monsenhor
Joaquim de Oliveira Alvim e con-
de Paranaguá,; directoria effe-
ctiva: director: padre Manoel d'A.
Castello Branco; presidente: dr.
Hannibal Porto; vice-presidente:
conego Bento Monteiro do Ama-
ral; 1* secretario: sr. Bernardo
Mascarenhas; 2o secretario: sr.
Jesse Augusto de 

' 
Almeida; 1°

thesourelro, dr. Lute Hermanny
Filho; 2o thesourelro, sr. Ladis-
lan Alves de Souza; consultor te*
chnico, dr. Dulphe Pinheiro Ma-
chado.

Conselho Consultivo: Presiden-
te da Congregação Marianna,
commandanto Frederico Montei-
ro de Barros; presidente da Con-
ferencia de São Vicente: dr. Luiz
RodHgues de..Andrade. Presiden^
te da Liga Catholica: dr. Paulo
Candiota; presidente das Senho-
ras de Caridade: d. Hortencia
Pontes Martins; presidente do
Pão de Santo Antônio: i. Maria
Eugenia de Oliveira Castro; pre-
sidente do Apostoiado da Oração

da Matrls: i. Maria Josô Frota;
presidente da Doutrina Chrlstã:
d. Alzira Quartlm de Moura; pre-
sidente da Pia União das Filhas
de. Maria: d. Alice Lobo; presi-
dente da Commissão de Santiflca-
ção do Família: d. Marianna Por-
to; presidente da Commissão da
Obra das VocaçSes: D. Lina Pa-
ranaguft; presidente da Commis-
são das Santas MissOes: d. Mari-
na Fontes Ferreira; presidente da
Commissão do Descanso Domlni-
cal: d. Carmen de Lima Cavai-
cantl». .

O sr. Annibal Porto pede a pa-
lavra para manifestar a sua aur*
preza pela Indicação do aeu no-
me. Dia que a obra.6 auperior
fts suas forças, mas não pôde
recusar o posto de trabalho e ea-
orifícios porque a ninguem 4 II-
oito o direito de, na. presente e
angustlosa emergência, recusar os
seus serviços ft causa publica.
As deficiências suas, estft conven-
eldo, serão preenchidas com a
collaboração valiosa dos presen-
tes, tm os quaes reconhece fô ar-
doroea e dedicação capazes de
assegurar o suecesso da obra
grandiosa pelos propósitos de que
estft revestida.

£3 isso 6 tanto mais verdade
quanto temos ft guiar o enthusi-
asmo sadio do padre Castello
Branoo, que se tem revelado no
seu posto um coninuador da obra
benemérita de Monsenhor Alvim*

Depois de algumas considera-
ç6es sobre a crise que assoberba
o mundo, que não 6 sô brasllei-
ra e sim universal, concltou aos
presentes para que Intensifiquem
a cooperação, unlca forma de at-
tenuar os males do presente não
sô no quo concerne aos Indivíduos

como As próprias naçOes.

Pelo restabelecimento do
ministro Joté Américo

MISSA BM ACÇAO DB GRlACAB,
<¦¦¦ BM NATAL

O ministro José Américo', roce-
beu hontem o seguinte telegram-
ma, procedente de Natal: -

"Associação Escoteiro Alecrim
promoveu hontem abrigo flagolla-
dos celebração misso- ocção graças
restabelecimento vossencia lnou-
gurondo nesso 'occaslão novo. pa-
vllhão ministro José Américo que
comportará 28 famílias tendo of-
ferecido benção sr, bispo dlocesa-
no. Compareceram Br. interventor
autoridades famílias ' escoteiros
pessoas gradas tocondo musico es-
eoteiros. Entregando serviços as-
slstencia - flagellados Directorio
SSccas cumpre-nos agradecer vos-
sa corlnhoBO attenção dispensado
esta Associação que sempre en-
controu em vossencia melhor bôa
vontade amparar causa nossos ln-
felizes conterrâneos. Continuam
dispostos servir causa flagellados
podendo vossencia contar todo
momento nossos serviços. Saúda-
çôes. — Lula Sonres Araujo, dl-
rector".

VM OFFICIO DO CENTRO
CARIOCA

O Centro Carioca dirigiu ao mi-
nistro Josô Américo o seguinte
officio:"O Centro Carioca, sentinella
avançado do Terro Carioca, o que
foi creado paro zelar pelo pro-
progresso desta cidade e o bem
estar de todos os que aqui labu-
tam, como tambem tornar bem re-
alçado, num civismo puro, tudo
aqulllo que ê creodo para maior
grandeza desta Terro o parti-
cularmente do nosso querido Bro-
sil, não deixando passat- paro o
esquecimento, todos aquelles, quo
collaboraram pelo seu progresso,
tem a honra de apresentar à v, ex.
os melhores votos de felicidade
pelo restabelecimento, da enferml-
dade que foi causada no acciden-
te jâ conhecido, quando v. ex.
cumpria um dever nobre, pátrio-
tico e altrulstlco, em soecorrer os
nossos queridos irmãos, qúe he^
rolcamente lutam contro o sêcca.

A Directorio do Centro Carioca,
que vô na pessoa d© v. ex., um
sincero amigo da Terro Carioca,
sente-se neste momento, lmmen-
samente alegre por ter a oppor-
tunidad© d© ver v. ex. na dlrec-
ção do Ministério da Viação e
Obras Publicas.

Valho-me do opportunldade pa-
ra apr*sentar-vos os meus pro-
testos do mais alto estimo e por-
ticulor consideração.

Respeitosos cumprimentos. —
(a) Jullo Lopes Guedes, 2» secre-
tarlo".

Touring Club do Brasil
Sob a presidência do dr. Octa-

vio Guinle reune-se hoje, Aa 17
horas, na sede social ft Avenida
Riú Branco 187, a directoria do
Touring Club do Brasil.

Sem duvida; exmo. ar. mlnls-
tro, ó assumpto merece particular
attenção de v. ex. o os signata-
rios terão muita satisfação do
prestar quaesquer outros esclare-'
cimentos complementar es confian-
tes que estilo no alto espirito a
nos sentimentos de justiça de
v. ex.

Rio d© Janeiro, 31 de julho.dft
1932.

Pela Federação Industrial do
Rto de Janeiro — as.) Dr. Fran-
cinco de Oliveira Passos — Presl-
dente.'-Pelo Centro Industrial de Flnçflo
e Tecelagem de Algodfio — as.)
Dr. Carloa T. da Rocha Faria —
Presidente.

Pela Sul Amerlcn, Terrestres,
Mnrltlmos e Accidentes — as.)
Dr. Alvar* Pereira — Dlreotor.

Pela Companhia Segurança In-
dustrlal — as.) Dr. Guilherme
Guinle — Presidente.

Pela Companliia Internacional
de Segures— as.) Carloa Meta —
Director.

Pela Compnnhla de Seguros Bra-
ail — as.) OHnto SabatelU.

Pela Sociedade . Cooperativa de
Searuroa Operários em Fabricas de
Tecidos — as.) Dr. Carlos T. da
Rocha Faria — Presidente.

Ainda sobre- esse assumpto a
Asisoclaç.lo Commerclal do Rio de
Janeiro enviou em 25 de julho, so
sr.' ministro da Fazenda, o seguln-
te telenramma:

Rio de Janeiro, 25 de Jnlho de
1ÜS2 — Ministro dr. Oswaldo Ara-
nha — Dd. Ministro Fasenda —
Assoclaofio Commaroial Rio Janei-
ro tem honra expor vossenela estft
pleno accordo termos memorial
aue propósito decreto 31.128 de it
deste enviaram vossencia Fe-
deração TnflusMnl Rio Janeiro,
Centro Fiaçfio Tecidos Algod&o e
Instituições seguradoras golden-tes nesta praça. Suspensão effel-
tos daquelle acto .-,;."¦ nova ponde-rscfi" assumpto obro beneficiar
operário, patrfio .«gurador e ».-
tado, eomo se veiifloa daqnelle<5o»mrn*níi>. Confiant* eeparo ac-
quUüc*neU alto ••plrito vnsven-
ola. BaudaçHís. Serafim Vsllan*are, preelaínta*

11* Congresso Mundial de
Escolas Dominicaes i

ENCERRARAM-SE, NO DOMIN-
GO, OS TRABALHOS DA

CONVENÇÃO
Realizaram-se ; ante-hontem as

duaa ultimas sessões do 11.* Con-
gresso Mundial de Escolas Domi-
nlcaes.

A' tarda reuniram-se os con-
gressistas e numeroso publico no
jardim da praça da Republica, ou-
vlndo-se então a palavra de dl.
versos oradores, representantes do
Brasil, Argentina, Armênia, Aus-
tra lia, Burma, Ceylão, Canadá,,
Chile, China, Dinamarca, Egypto,
Inglaterra,. Allemanha, Itália,- Ja-
pão, Coréa, Franca, México, Ilhas
Philippinas, Portugal, Peru, Forto
Rico, Hespanha, Syria, Urugay,
Amerlea do Norte, Afrlca do Sul
e Escossia.

Todos os delegados, em suaa
allocuçOes felizes, referiram-se ft
actuação do Congresso e aos fru-
tos que iria produzir para maior
diffusâo das Escolas Dominicaes.

A' noite teve logar no Theatro
Municipal a sessão de.. encerra-
mento.

Oradores sacros proferiram ser-
mões apôs o que foi lançada so-
bre os presentes a benção aposto-
lica.

Falaram ainda ps srs. João A.
Macay,. secretario da Junta de
Missões Estrangeiras dà I. Pres-
byteriana XX dos Estados Unidos
e Jorge F. Horward, evangelista
geral para a America do Sul. FI-
nalmente fez-se profundo silencio
que terminou por um aceno geral
de'lenços, symbollco signal de paz
que assignalou o encerramento do
11." Congresso Mundial de Esco-
las Dominicaes.

A próxima Convenção interna-
cional se reunirá, em 1936, na
Scandinavla. A Austrália e a Afri-
ca do Sul empenharam-se para
que o 12.* Congresso se verificas-
se em seus territórios, o que cer-
tamente conseguirão em opportu-
nidades futuras.

A homenagem de Palmyra
ao precursor da aviação

PASSOU A CHAMAR-SE -BAN-
TOS DUMONT" A TERRA EM
QUE NASCEU O GRANDE IN-

VENTOR PATRÍCIO
PAIjMTRA, 1 (Do correspon-

dente),— Eata oldade estft vlven-
do momentos de grande júbilo ol*
vlco, apôs a resolução do presl-
dente Olegarlo Maciel, mudando
o nome de Palmyra para Santoe
Dumonte, o grande filho da terra
que reivindicou para si mala uma
expressiva homenagem em hon-
ra de glorioso Inventor que aqui
teve o seu berço.

O movimento popular entre nõs
em torno ft idéa que logo em-
polgou todOB os espíritos, coroou-
se assim do melhor exito. inter-
pretando o pensamento do povo
de Palmyra o prefeito da cida-
de, sr. Jacques Qabriel Pansardi
enviara um memorial ao presiden-
te do Estado de Minas Geraes,
reconstituindo as demarches da
opinião' publica quanto ft lídima
aspiração que dominava "todos
os corações dos que tiveram a
ventura de eer conterrâneos de
quem, em nome de seu povo, con-
quietou os ares em affirmação
de pu jante genialidade."

O máximo desejo dos habitan-
.te» de Palmyra estft agora satis-
feito, pois o presidente Olegarlo
Maciel asslgnou hontem o decre-
to que muda para Santos Du-
mont o nome da cidade e muni-
cipio onde nasceu o illustre pre-
cursor da aviação.

Frei Liborio
FALLECEU O DIRECTOR

GUARDIÃO DO CONVENTO DE
SANTO ANTÔNIO

Depois de viver 85 annos, pau-
tando sempre os seus actoa de
accordo com os santos emprehen-
dimentos christãos, falleceu do-
mingó ultimo Frei Liborio Bre-
ves, director guardião do Conven-
to de Santo Antônio. O trespasse
de frei Liborio verificou-se na
casa religiosa que. tanto serviu
com suas luzes e virtudes, causan-
do grande consternação a sua
morte entre Irmãos de ordem e
demais círculos catholicos desta
capital.

O extlncto era natural da Al-
lemanha e professando a carreira
religiosa, esteve na Bélgica o ou-
tros paizes da ..Europa, de onde
oe passou ao Brasil, aqui ponti-
ficando ha cerca de.88 annos.
Entre nôs frei Liborio exerceu a
sua missão com.grande proficien-
cia, em diversos pontos do paiz.

O corpo do finado sacerdote foi
velado durante a noite de ante-
hontem por numerosos fieis, re-
presentantes do clero e associa-
ções religiosas, tendo todos to-
mado parte nas piedosas solemni-
dades levadas a effeito em me-
morla do capuchinho desappare-
cldo. A sua urna foi collocada no
meio de grandes cyrlos, deante
do altar môr do templo.

A's 8 horas de hoje celebrou-
se missa de corpo presente e en-
commendacão procedida por frei
Pedro. Conduziram os presentes
depois a urna até o coche fune-
bre, seguindo o feretro para o
cemitério de São João Baptista.-Acompanharam o enterro de frei
Liborio e assistiram ao seu se-
pultamento os irmãos da contra-
ria do convento; monsenhores
Benedicto Marinho, Rosalvò Cos-
ta Rego, padre Cunha, religiosos
do convento de Santo Antônio e
membros da Associação Catholi-
ca.

Tribunal Eleitoral do Dis-
tricto Federal

Pelo presidente do Tribunal.
Regional, ão Districto, dr. Atha-
ulpho de Paiva,' foi baixada hon-
tem a seguinte portaria:

. "Reiterando as recommenda-
ções verbaes, jft proferidas, deter-
mino ft secretaria que, em breve
prazo, promova os necessárias di-
ligenclas afim de ser, regular o
devidamente cumprida, a disposi-
Cão do artigo 23 paragrapho 10*
do Código Eleitoral, que manda
expressamente seja dada publici-
dade a todaa aa resoluções de ca-
.racter eleitoral. Nesse sentido,
deve tambem ser rigorosamente
cumprida a decisão do egrégio
tribunal superior constante do of-
ficio n. 61, de 80 de julho p. pas-
sado, remettendo-se com a devi-
da antecedência ft secretaria desse
tribunal, todos as matérias dea ti-
nados ft publicidade, afim de que
constem do Boletim Eleitoral, or-
gâo offieial da justiça eleitoral,
nos termos do art. 18 n. 1 do
dec. n. 21.076, de 24 de feve-
relro de 1922.
a.) Ataulpho Nápoles de Paiva".

Á A. B-1. e o papel de
bobinas

Dada a momen tosa questão da
Importação de papel para Jornaes,
que se torna-difficil em face dft
situação financeira, a A.B.l. fez
hoje expedir o seguinte officio:"Exmo. sr. ministro da Fazenda
— A Associação Brasileira de Im-
prensa, pela segunda vez, vale-se
desse Ministério, afim de solicitar
providenciai que facilitem a acqui-
ctição pelas empresas jornalísticas
do papel indispensável ft sua exls-
tencia.

A difficuldade em que se encoc-
trom dé remetter as cambiaes para

. pagamento ia fabricas estrangeiras'embaraça seriamente oe jornaee
neste momento. Uma preferencia
para m remessas da Imprensa no
Banco do Brasil, a escmplo do que
foi feito em 1930, seria actualmente
uma providencia salvadora.

Esperando que v. ex., attendendo
aos Innumeros tropeços que pesam
sobre os Jornaea no Instante «nor-
mallssimo que atravessamos, atten-
da ft justa eolioitaclo qne lhe tttm-
mns, «m nrnna da elasse, «atila ftt-
tentiunente, — Herbert Mores, pr*«Mente ftn A.p.f.^

Lei, ordem e negócios
COMO SE RESUME O PRO-
GAMMA COM QÜE O SIÍ.
HERBERT HOOVER PARA' A
CAMPANHA PARA SUA RE-
ELEIÇÃO A' PRESIDÊNCIA DOS

ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON, 31 (U.T.B.) —

Um dos secretários do presidente
Herbert Hoover teve hoje occaslão
de fazer algumas declarações sobre
a attitude que o presidento pre-
tende assumir em sua campanha
pela reeleição, como candidato do
Partido Republicano.

Segundo taes Informações, os
pontos básicos de sua propaganda
eleitoral serão o seu programnia
pela restauraõo econômica dos Es-
tados Unidos e do mundo e uma
accão - intensa contra o movimento
que ora se ergue para derribar a
lei da prohibição alcoólica. O seu
programma, em resumo, serft re-
presentado pela expressão "Lei,
Ordem e Negócios".

Em .sua casa de verão em Rapi-
dan Camp, Virgínia, o presidente
Hoover receberá, amanhã vários in-
du8tria.es, aos quaes pretende lnci-
tar a que Incrementem seus nego-
cios, numa offensiva segura contra
a depressão que ora se observa em
todos os meios econômicos.
POUCAS REFERENCIAS A» LEI

SECOA
Em sua campanha, o presidente

Hoover pretende abster-se de en-
trar em grandes referencias ft lei
da prohibição, preferindo repetir a
conclusão a que chegou a Conven-
cão do Partido Republicano em
Chicago, isto fl, que a lei da prohl-
bicão, como as demais leis doa Es-
tados Unidos, deve ser mantida e
cumprida integralmente emquanto
não fôr revogada pela vontade do
povo.

A sua recente attitude de força
contra os "veteranos dos bônus"
serft tambem objecto de explicações
do presidente, que procurará mos-
trai: que a acção doe "soldados dos
bônus", que realizaram a marcha
eobre Washington, constituiu um
attentado ft ordem e um desafio ao
prestigio dos autoridades.

Professor Georges
Guillain

O. Rio hospeda, neste momento,
o notável homem de sclencia fran-
ceu prof. Georges Guillain, cathe-
dratlco da Neurologia do Facul-
dade de Medicina de Paris.

.O eralnente neurologista vem ao
Rio em ralssfto do Instituto Fran-
co-Brastlelro de Alta Cultura, para
aqui realizar uma série de confe-
renelas sobre themas de sua espe.
clalidade.

O professor Guillain, que falari
nas nossas assoeioções medica, e
nos nossos estabelecimentos hoMpi.
talares, trouxe em sua companhia
uma de suas filha..

O illustre neurologista tem rece-
bido, no Hot»l Olorla, onde se acha
hospedado, visitas de «eus eollega*
brasileiros, notadamente de m#<ll-
eos patrícios que foram seus di«.
clpulo. no Ho»pRal d* fialpétrlêro,
em Paria A BoclíHlart» Brasileira
de Neurologia recebtu-o, hontum,

i om #*9«So, tendo f*lto a naudsçfto
offloiitl ? wef. AuKtTegtsil*

A ultima reunião da Al-
liança Nacional de

Mulheres
EXÉQUIAS MANDADAS OESiE-

BRAR NA OATHEDHAL KM
MEMÓRIA DA DRA. ELVLRA

KOMEL
Em sua ultima reunião, a Al-

liança Nacional de Mulheres pro-
seguiu o debate de assumptos do
interesse geral de suas- associft*
dus. Depola de approvada a acta
anterior e o balanceto da Thesou-
rario, fez a presidento diversas
commünicações referentes fts au-
las e ft Caixa de Auxílios ft mu-
Iher desamparada. Em seguida a
sra. Nathcrcia Silveira proferiu
uma oração sobre a sra, Elylra
Komel, fazendo resaltar quanto
era doloroso para a mulher bra-
elleira o falleclmento daquella
ardorosa paladino do prestigio
da mulher reivindicado cm toda
a sua plenitude, bem como om
serviços que a extlncta prestou ao
palz, em beneficio do elemento
feminino e da conectividade. De-
pois de traduzir oom palavras
emocionadas o pezar da Alllawja
Nacional dò Mulheres, concluiu a
sra. Nathercia do Silveira córivi-
dando suas companheiras a per-
manecerem de pé e cm-silencio
durante alguns minutos, hottw-
nageando assim a memória da
dra. Elvlra Komel.

A assistência attendeu prompta-mente ao appello formulado e a
seguir a esoriptora era. Rachei
Prado pronunciou umo confè-
rencia sobre "A influência "da
mulher na politica m a questãosocial". A sra. Olga Braga aprè-
sentou ft assemblêa uma cpm-
mlseão de senhoras uruguayas
representantes das Escolas Do-
mlniçaes do paiz amigo, tendo a
sra- Goldechmldt respondido ft
saudação da sra. Nathercia, Sll-
velra. '

Utilizou, apôs a palavra a ara. '
Iveta Ribeiro, trazendo o seu ap-
plauso ft pacificação geral dos ea-
pirltoe. ~ ,,-

A prof. Ilka Lobarthe pediufosse transferida para momento
mais opportuno a manifestação
do suas collegas projectada'aò
seu nome o ao da sra. Olga de
Mello Braga, pelos esfoVcos quetém despendido pela causa da
mulher entrenõs.

A srta. llka Labarthe tevo tam-
bem occaslão de lembrar que, cm
reverencia ft memória da dra. El-
vira Komel, promovesse a AUlon-
ça Nacional de Mulheres um mo-
vimento tendente a demonstrar a
a solidariedade da mulher patrl-cia pelos seus parentes*'• compa- .
trlotas envolvidos nos actuaes
acontecimentos. A- proposta da i
srta. Labarthe foi approvada, ten-
do a presidente designado uma
commissão composta da sra. Ilka
Labarthe e sras. Olga Braga,
Iveta Ribeiro, Rachel Prado e ;
Adelaide dc Andrad© afim de tor;
marem as necessárias providen? ,;
cias. »

Resolveü-se antes de encerrada
a sessão, que no corrente mez do
agosto serão iniciados as aulas
nocturnas para operárias e de-
mais empregados que trabalham
durante o dia. ;, ,
A MISSA DE HONTEM NO AL-

TAR-MOR DA IGREJA DÁ <v
CANDEI/ARIA

Rezou-se hontem, âs 10 horas,
no altar môr da igreja da Cari-
delaria, o missa dc 7» dia em in-
tenção da alma da dra.-Elvira
Komel, presidente da Legião Fe-
mlnina Aiinelro e vulto que se
destacou pela louvável attitude
mantida em face dos aconteci'
mentos de outubro do 1930.

As exéquias celebradas ©m no-
me da Alliança Nacional de Mu-
lheres, tiveram a presença de
grande numero do representant.es •;
das associações femininas desta'
capital e amigos da saudosa lea-
der de Minas Geraes. Compareceu'
ao acto de piedade chrlstã, tò-
tre outras, as seguintes pessoas:representantes do chefe do Gfl* '
verno Provisório e ministros- ip
Estado; sras. Nathercia da Sll-
velra, presidente da Alllança Na-'cional de Mulheres; Alice Pinhol-V
ro Coimbra, pela Federação B.
do Progresso Feminino e Herclliâ
Rocha PUta; sras.vlsmar do Na-
scimento Silva, pela Cosa do E3-
tudante e Eugênio M. dé Márros
pela U. dos E. no Commercio; ea-
criptoras* Iveta Ribeiro, Rachle
Prodo e ar. Paschoal c. Magno.

Uma medida do director
do Collegio Militar

instituída a cadernetaindividual de fiscali-zaçao yy
O marechal Espiridião Rosas,'

director do Colleglo Militar desta
Capital, acaba de tomar uma pro- ¦
vldencio ha muito reclamada ptírtodos os responsáveis pelos alu-
mnos naquelle estabelecimento do
ensino, A

E' que elles não podiam acpm>;
panhar não sô a marcha dos es-'
tudos, como a própria condueta
dos alumnos, sô vindo a saber dos'
oceurrencias quando' não mais a sua
acção se pudesse fazer sentir. -

O marechal Esperldião Rosas,
Instituindo a caderneta individual
de fiscalização, o que deverá on-
trar em vigor jft no corrente mez
de agosto, sô merece louvores por
essa acertada resolução. -

Com a caderneta individual ob
pães poderão exercer vigilante fis-
calizacão sobre ps alumnos,.. não .
sô relativamente ao estudo como '
quanto ft sua condueta moral,'sen-
do assim>i*optirnos auxiliares do
corpo docente do Colleglo.

E jft que a occaslão se nos of-
ferece chamamos a attenção db '
marechal Esperldião Rosas para
o facto vergonhoso e entristeceu or
que sc observa em algumas ruaüi
transversaes á S. Francisco Xft'«
vier, onde se vêem, — durante
o dia e ft noite, meninos com a
farda desse estabelecimento ,em
brincadeiras impróprias .e atten-
tatorios ao lisongeiro conceito em
que é tido o estabelecimento df.
ensino, que dirige.
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PENHORES?...-
Menor Juro — Maior offerta
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: SANTO ANTÔNIO
, Hoje, teí.e-felra, dia consagra-
Ao nesta archldiocese ao thauma-
turgo Sento Antônio, serio cole-bradas em seu louvor missas den-' «re outra» nos seguintes igrejas:

. Convento de Santo Antonln —
A's 8 horta, missa, com commu»nhfto geral; Aa 16 hora*, oantloos,
preoee ,• responsorio do Santlsel-
mo Saoramento.- .Matria de Engenhe de Dentre -~
As 8 horas,mls/ia com commu-
nhft*, ¦

Matrl. de Cnsoadnr* — .Missa-sentada, is 7 horas, e, ia 10, ben-
«São do Santíssimo Sacramento. '

Matria «a a. Joio Baptista «ftT.naOa — A'a í horas, missa eminten .ão doa agonlsantes e pelaconversão dos pccoadores. •
. SAO PHimO GONÜAIVKW

A UevooSo do São Pedro Gon-
calvas, com sede na basílica da
Santa Cm» doa MlllUrea fará, ce-lebrar hoje, íls 9 horas, a missacompromissal 4a seu glorioso pa-droelro.

, O, aoto llturglco terá acompa-
nhamentp de cânticos sacros, é
harmonlo, servlndo-ae a banqueta
eucharistico aoa- fieis , devidaraen-
ta confessados. >, ¦
frbi liiBomo grewk o. f. m.
.Na Caia de Saúda. BAo Josí, ' a
que ae recolhera ha dias, falleceu
na madrugada Aa domingo-Frei
Ijiborío Grewe O. P. M. guardião
dO Convento de, Santo Antônio. O
corpo do illustre franolscano toi
transportado para o Convento,•onde ficou em câmara ardente,vellado pelos seua Irmftoa de ha-

bit o. Hontem, As 8 horas, foi re-
aada missa A* corpo presente, of-«ciando frei Pedro Slpslg • assis-tindo-a toda a oomtnunMade •muitos devotos • admiradores Aeirei Ltborlo. • '

Apôs a encommondanSo do corpo,realioou-ee o samento fúnebre,
oom destino A necropole de Sfto
«Tato Baptista*. :¦*,<>¦'..

Oompareoeram' ao anterramento,
monsenhor Rosalvo Costa Rego,
vigário geral do Areebispado, va-
rioa sacerdotes, todoa oa Irmftoa
da oòmmunldada franclsoana doconvento de Santo Antônio, e
maia oa religiosos franoiecanoi de
Petropolls, de Cascadura, de Ipa-
nema, os IrmSos de V. O. 3* de
S. Francisco de Penitencia, eom-
missões da Pia Unltto a de outros
sodalicios religiosos.

Blograpala , — Frei Liborio

BERNARDINO DE PAIVA
GASPARINHO

+ 

Sua familia participa aos
parentes o amigos o falle-
cimento do sr. Bernardino
de Paiva Gasparlnho, e
convida-os para o enterra-
mento a effectuar-aa hoje,

As 16- 1|2 horas, saindo «feretro
do, Rua Felipe Cardoso', 30, (Santa
Crua), para o cemitério looaJ.

MIGUEL ARROJADO
LISBOA

,..,-. - A família de Miguel Ar-
yJWy rojado LlsbOa profunda-
mmm mente grata pelas demons-

I tra-jUes da pesar feitas por¦ ¦ oocasifto. do seu falleol-
., ~ ^nento, convidam «a- 'pa-
s-entes. e amigos para. a missa da
7*'dia, amanhã, dia 3 do corrente,
As 10 horas, no altar-môr da
igreja da Candelária.

ÂNGELO PINHEIRO
^MACHADO
(1* ANIVERSÁRIO DO SEU' FALLECIMENTO)

A sua família communica
w aos seus parentes a ami-

«p gos, que fará, resar, hoje,
| «lia. 2, ás 10. horas, no altar-
1 . morda igreja de S. Fran-¦' m ' cisco de Paula, uma missa

em intengüo a sua alma, ficando
desde já, agradecida á todoa que-comparecerem ao piedoso acto,

DR. MIGUEL ARROJADO
LISBOA

'*.y. 
_i- Milton Ferreira fle Car-
••¦¦- valho convida oa -seus pa-

a» rentes e amigos para as-
••"' fl sistlrem a missa qúe man-•r-t: dà celebrar amanhü, quar-'ty~y ta-fatra, dla 8, ás 10 horas,
•*na -igreja da Candelária, altar de
tt3,. Miguel, por alma do aeu .'que-'
rido amigo e ex-soclo dr. Miguel
Arrojado JJsboti, confessando-se,
desde jft, profundamente grato aoa
que» comparecerem a e(Jg6 acto de
religião.

CECY NUNES

+.-..'' 

Sua familia participa aos
.* parentes e pessoas. amigas'que a missa dò 7° dla será'¦ rosada•: amanhã, 8 do cor-

rente, .ás - 9 1|3 horaB, na
igreja do Sagrado Cora-jao

de Jesus, ã rua Benjamln Cons-
fjdAnf.'..*.!

CORONEL EÜSEBIO DE
QUEIROZ MATTOSO

MAIA
¦¦¦'¦i'"¦ '<• Georglna Mattoso Maia,
\.M . -Manoel Leite de Novaes,
Qmm dr. Álvaro Caminha o se-

v.:-I nhora, viuva Chapot' Pré-*?VE. vost, -viuva Luia de QueirósMattoso Maia e filhos, viu-
va José do Paço Mattoso Mala,
Carlos Damasco e senhora, César
do Páco Mattoso Mala « familia,
professor Sampaio Corrêa e . ae-
nhora,:,dr. Henrique dé" Novaes e
família, dr. Eudoro "Lincoln Ber--. Unük e família, dr; Arnaldo Me-
deiroo e familia, dr. Oscar Ma-
chado da Costa e família," dr. Tra-
jano Medeiros do Paso e familia,
r.ommandante Jorge do Páco Mat-

¦•'tosqjMaia e senhora, tenentes, Os-•waldo Mattoso Maia «senhora e
Haroldo Mattoso. 'Mala e família,
Glno, Giulio e família, ministro

,- Kdmundo '¦ Munia Barreto e fami-
>.íia"agradecem a todos; que «om-
.pareceram.' ao enterrámèntò* de

.l>'àeu bom e saudoso marido,- padri-¦ inliõ,. irmão,' cunhado, tio o primo
.coronel Ensebio de Queira*/' Mat-
toao.Mala e os convidam e aoa de-'niais parentes é amigos para asr

;i«8ÍBtirem"pá missa de 7o dia que será
Tessada amanha, 8 de agosto, âs
•10 horas, na Igreja de ' Nossa Se-
nhora do Carmo, A ruai 1» de

;;,pMt%r(3o. ;..-..¦ - - >-

ANTÔNIO DANIEL ©Ã
ROCHA

[•"'¦ '**.> ., Cecília de Abreu Rocha,''JjTjJ- àr. Synval de 84 e Silva e
mfm filha, Raymundo Follolssl-', fl mo Primo e senhora (ap-
.*<¦¦ — ? sentes), dr. Waldemar Rl-¦ -beiro, senhora • filhas,. Mar

: «a Angélica Rooha Faria de Sá
«Silva e filhas,; dr. Lauro de Sá
« Sllvi, senhora e filhos convidam
«eus parentes e amigos para a
missa d» 7» dia que por aeu que-rido esposo, sogro, pae, avô e bis-* avó — Antônio-Daniel da Roeha —
faaem celebrar hoje, 3 d* agosto,
A» JO 1|2 horas, no altar-mOr da
Isreja de Sftò Francisco de Paula.
Antecipa» seu, sincero agradeci-"mento. 

. '
.-¦-¦*•¦•• 

•'.. \< 
¦

Gíewe nasceu «m Westephalla,
Allemanha, oontando presentemen-te 6E annos de idade, Foi reitor,
por muitoa annos, do - Collegio Se-
raphieo da, Bélgica, e aqui, por va-
riaa veiea, foi guardlfto da Ordem,
noa oonventoa de S. Francisco do
Sul -a «a Lages, em Santa Catha-
rina. Desde fevereiro deata «nno
era guardlfto do Convento da
Santo Antônio, deata cidade, em
substitulcfto de frei .Tunto Schei-
dgen, que foi para e sul. Bra um
grande orador a escriptor erudi-
to, tendo publteado o livro "A
dorfxella das lagrimas da sangue",
a respeito dó rumoroso caso da
Theresa Neumann, a estygmatlEa-
da da Konnersreuth.

Esteve elle, durante algum tem-
(o, estudando esse caso, na Ba-
viera, «o resultado desses estu-
dos publicou no livro «m quest5o.

INSTITUTO MINEIRO DO CAFE'
AVISOS E INFORMAÇÕES

Rua Visconde de Inhaúma 76 — Tel. 3-3612
Endereço telegr.: MINASCAF — Rio de Janeiro

PUBUQAÇftES OFFICIAES
inseridas tambem, diariamente, no "Diário de S. Paulo",
em S. Paulo, e no "Estado de Minas", em Bello Horisonte

AVISO N. 106
Chegando ao eonhecimen-

to desta superintendência
que varias cadernetas de re-
,quisições de embarques se
acham em poder de pessoas
não autorizadas peloa leglti-
mon destinatários, para dei-
Ias se utilizarem, laço publi-
co que os cafés despachados
pelas quotas de. taes cader-
netas serão retidos nos regu-
ladores do Instituto, corren-
do todas as* despesas de re-
tenção por conta de quemhouver, indebitamente, effc-
ctuado os despachos, até que
pelo produetor seja autoriza-
da a sua entrega.

Rio, 13 de julho de 1932. -
SADOC FERREIRA DE SOU-
ZA, superintendente.

EXPEDIENTE
AVISO W. Í07

¦ Oa ordem do sr.' direotor, ' 
faç*o

publico que o"servifio de beneficia,
.mento e rebeneficiamento de café,
em. Aymovés, na machina por este
Instituto-ali installada e adminís-
.trada pela Companhia Armazéns
Geraes de Sfto Paulo, será, executa-
do cobrando-se a taxa de 1$200
ARMAKBRt AUTORIZADO DA OIA.
Lista de Libem .flo ã »., S|SP. ¦ —

(mil • duaentos réis) por sacca ba-
nefloiada ou rebeneficiada.

Rio de Janeiro, 19 de julho de
1932. — Sadoe Ferreira «Ie Sonsa,
superintendente.

EXPEDIENTE
Aviso w. t«»

Fera execiiQfto do disposto pa ra.
g**a 2« do Aviso n. .108, .de 36 docorrente mes, em relação aos pro-duotores que sO ee inscreveram no
Censo do corrente anno, fica esta-belaoido: ¦

Io) O Instituto fornecerft oader-netas d* requisições, .para. despa-
chos «m «juota livrei a todos os
produetores que dellas se quiseremutilizar, mediante solicitação . porcarta, ou telegramma posterior-mente confirmado por,carta, con.tendo os seguintes esclareclmen-
tos: a) nome do produetor; b) mu-nloípio « districto om que se achalocallaada aua propriedade; o) es-tação para a qual deva aer envia-da a sua quota.

2«) A Seccfto de cáieo e Está-tistica do Instituto fará a expedi-
Qão das cadernetas « daa listas
nominaes destinadas ás estacQesde embarque dentro de 16 dias, a
contar da data da entrada do pe-
dido. ¦ - : .

.8°) As cadernetas ser&o remetti-
daa dlrectamente aos produetores,quando a entrega' a terceiros nfto
,Wr expressamente autorleada.

Faz-se, portanto, necessário queOs .interessados juntem aos pedi-dos a indicação Clara m precisa dosseus enderegos, afim de serem'evi-tados extravios de cadernetas.
Rio,.80 de julho de 1933. — Jn.cqnea Dlaa Maciel, direotor.

ARMAEENS GERAES S.. PAÜI.0
Onota Í.S-0.3

Nnmero
,\'«* * *
ordeia

6.311
6.815
6.316
6.317
6.346
6.873
6.894
6.337
6.845
6.351
6.375
6.382
6.386
6.386
6.391

Wniíiero
de

despacho

13
15

fi
9

15
25
16
IS
19
35
54
52
65
11
29

Data «Se
despacho

4-7-82
4-7-82
4-7-32

¦ 4-7-32*14-7-S2
14-7-32
14-7-32
15-7-32
15-7-82
16-7-32
19-7-32
19-7-82
20-7-82
21-7-S2
21-7-32

XOtãl t« ;«o¦¦#!?;'.«na «m m mm 999 em

Saeeaá Procedcneíj.

43
. 21

10
34
41

fi
21

102
19
72

330
123

ÍS
95

32
I

P. Nova. i
P. NoV*. ¦
P. Nova.

|P.. .Nova.
S. J.. Nepemueeno.
Sobragy.
R. Casca.
Bicas.
s. J. Nepomuesne.
Muriahé.
Coimbra.
Coimbra.
R, Branco.
R. Grande.

Bicas.

.. S82 saccas.

.¦¦ J?™11*** i|SP Quota A foi liberado Por engano e despaoh» 8de P. Nova çom o numero de ordem 8.318 quando o deveria"-»ercom o n. 6.318.
ABJMAJEEM AUTORIZADO DA CIA. METROPOLITANA DBARMAZÉNSOERAES

9-8-032$rfata ie liberado ». a|MT. — Ignota A
-.

Namoro] Numero
.de { . de
ordem 1 despacho

Data de

despacho
Saeeaa P?oeede*Mfa

Í.448 66 16-7-31 30 O. Fortes.

ARMAZÉM AUTORIZADO DA OIA. ARMAZÉNS OERAES J. PAÜtO
Mata de Liberação ¦. ÍJSP.' — Quota 3-S-88S

Numero
de

ordem

6.366

Nnmero

despacho

Data
. Uo

despache
Saeeas Freeedeael*

14-7-3Í I «7 [ Pomba.

ARMAZÉM AUTORIZADO DA OIA. METROPOIilTANA DS ARMA.
ZENS OERAES :;>'

tiata «Se Mberaofio a. 1|MT. — Onota B m^myss

Nnmero I Naniero
de I de

ordem -1.despncho

3.449
2.451

«5

Data
do

despacho
Saeeas Froeedencia

16-7-SI
16-7-82

J-01.1J» 9 amjm mm mmp ama 'a«a mm mm 
'*»»

30 I O, Fortes.
30- I O. Fortes.

I

60 MCCAl.

BE - I

tapais II iii k bKK Geraes
taasSíis §f@gufador@§ «8o Instituto Minolro do Café

RIO ©B JANEIBO E G-UAXUPE1
Feio aviso n. 103 do meamo Instituto está autorizado a reeefeer os eafás
de QUOTA RETIDA o ê * uniea Companhia que armazenará oe CAFÉS

DESPOLPADOS, de quota preferencial.
Òs nafée despachados sem a designação da companhia que deverá armazenal-os noRio de Juneiro, flcario retidos no Interior, onde o financiamento será mais difficil.Oesltfnae para armazenadora de vosaoa cafés a

Companhia Sul Mineira de Armazéns Geraes
RUA DA QUITANDA 19f — *Endtreço 

Totogripltleos $UUV8A
.

ARMAZÉM AUTORIZADO DA OIA. MBTBOTOUMklM
. ' 

ARMAZBN « OBRABa
lAmim At LHierncA» 9, ITO|MT. .1 . \\!. a-s.MS

N*«m»r->
da' ,erdeai

1.540
1.ÍS3•1.Í8Í

1.111

NOm*-ro
d»

dei»pB«*o

Data
<:. . de

d«Mpaeh»

22

r"í#ul«rWI

_aà iBFriirimf^Êm. Wt~ WmJ XmmmVM Mm*O*
\

43
7»

1
«7

4-1-ai
¦ 4-0-314-s;ai
4-3.31

TOtal .. m> m m m m m, mm *»

M
TO
ít
3f

C. Resende.
Pontalata.
Erleelra.
O. Resende.

330 aiecai.

ARMAZÉM ArTORIZAlOO DA OIA. SCI. MINEIRA DB
ARMAZÉNS OBBAEt

LMa «• Lthtrnt*» »'*. IOT S-t.M|l

Nimiece
de

•rde-M

3,9*14
«33

Na mer*
im'-

deavaeka^

Data ie
de-qta-the

Saeeaa

1»
4-9-M
4.1-31

Total.

110
1S4

|ftNI<MM4^0M»

ILUIMINASiO ELECTRICA PARA BANHO
Bangfl, a linda » proereesista localidade suburbana, coetinúa a

pleitear com uín empenho alto juBtifloido a Uluminacâo olcctíica pro«
ima. doa aeua loarrad^uroa publlcoa. s

O «tua exiato noeto portioular 4 pouco, pouquíssimo, « «Io mém,
allâa, de maia orna louvável deraonatraçlo do boa vontade ai)tta thuites
outraa — que a importante fabrio» 4a tecldoa Profroeao denvnetra
parft com oa habttafctea daa proximidadea doa «aua teares. <

O «lustre padre Olyinpio 4a Mello, querido vlf?ario do Bactd, ou joa
progressos lho merecem oa malorea oarlnhoe, jA foi um batalhadòr vi-
ctorioso quando ea tratou «o dotar aquelle euburbio do instailaçCes
telephonioas.

Deita ve«, ainda ao ?# 4 frente do tio importante malhoramanto
publico com o enthuaiaamo o a tenacidade quo lho aão peouiiarts, onosso prezado collega. neste jornal.

O interventor federal o a Inspectoria. do lllumlnação, numa aeglo•conjunta envidarão todoa oa esforço», nio duvidamofl, afim da quodesapparoo-tm as trSvas daa ruaa de Bansú, «inda deaprovldw tambomda ealç&mento, a, por Itoo meamo, cobertas do vicoeos tapetes... dooapftn.
(Transerlpto do 'Morna! do Brasil»)

»ra*ja.
T. Affrt.

314
3S

Snl lista l0.-A|8Bf. da 1-3-33 fel llborafle pe» «naane o •laapa*'
eho 34 d» Retiro eom o numero de ordem 4.114 quando o dataria
ter sido eom ti, 4.1T4

ARMAZE1M AUTORIZADO DA OIA. CAR1O0A DE ARMAZENÍ
. . Omaumn • <

hiatn ia LlberaçRe m. »1|0. 3>S.NS

SS5!_??!3y^lf-*T?S!!--SS^3^J ^¦^^^^^^^^^^^^^^BBBMBBE^^SiyBBJ .. ¦ J-» MJ yt^^^^m^^T^^^^mãmmm^SS

Numero Nnmero Data
de do do laoaaa P*eea4a*aeta

er4«Mn deapaeka deapaeho

1.910 SR 4-3-31 31 Coimbra.
1.349 9 4-9-31 140 Pontal.

1969-3670 37 4-9-31 3S Codofeita.

Total.. .. — .. .-• ... •• •• •• '(3 saeeas.
¦ 

; i 'p. ji1'i.i i,,'.. 
" '' 't-iiií ¦•¦¦¦iiiifc|'-.dww«miaiii*ii B-iiir-aas»

ARMAZÉM AUTORIZADO DA OU. ARMAZBNB GERAEpS 9, rA*CXO

Llat» de ilberacflo b. 188|SP. -,, 9-9.9*9

Nnmero] Numero | Data de
de I de Sacca» Proeedonela

ordem I despache | despncho

2.734 3E 4-3-31 333 Muriahé.
2.738 17 4-8-31 307 Pomba.
2.737 41 4-3-81 308 Murlahfi.
2.756 .7 4-9-81 176 Palma.
2.797 21 'i 4-8-31 36 Potoba.
2.798 26 4-9-81 74 ,Pomba.
2.866 39 4-9-31 250 Bicas.
2,880 63 4-9-31 176 F. Nova.
2.9.1 308 .4-9-31 175 Retiro.
2.918 25 4-9-31 140 Manhuassd.
2.959 158 .4-9-21 78 U. Barbosa.
2.922 23 4-8-31 13 Pomba.

Total..'.. .1.984 saeeas.

O lote 2.737 i de 333 saccas bendo 25 saeeas de typo inferior
ao —¦ 8. '

ARMAZÉM AUTORIZADO DA CIA SVI,.A*MBRICANA DB ARM. GERAES

lilrts de Liberação a Q2JSA. ' 
*',¦ *¦'. .' , ¦' tt-9.999

-Nomero I Numere I «Data !
de I do do

«rdem I deapaeho | despacho

834 41

wi'-:y^,yy",;yxy.yy
Saeeaa Procedência

4-3-31 360 Caratinga.

ARMAZÉM AUTORIZADO DA CIA. ARMAZÉNS OERAES S. PAULO

Liberação preferencial do café» «noa — Quota extraordinária

Lista «le Liberação m. 1SS-A|SP. 2-8.033

Nnmero' Aa
•rdem

3.S14
3.661
S.449
3.662
3.326
3.S6S
3.438
8.435
3.605
3.64»
3.661
3.8S3
3.470
3.444
3.620

Nnmera
de

despncho

pí?55

Data da
deapaeho

Saeeaa

S41
518
859
176
653
551
355
371
607
609
611
188
187

76
80

4-9-31
4-9-31
6-9-31
5-9-31
6-9-31
6-9-31
6-9-31
7-9-31
7-9-31
7-9-31
7-9-31
7-9-81
8-9-31
9-9-31

10-9-31

Total., m «ra aia a f ••¦ 9-9 wm «ro

35
78

195
82
70
81
70
55
55
66

115
38

329
296
166

Procedência

Alfenas.
Machado.
Varglnha.
C. Cachoeira.
Machado. '
Machado.
Altenaa.
Alfenaa.
Machado.
Machado.
Machado.
C. Cachoeira..
R. Vermelho.
A. Justlnlano,
A. Justlnlano.

1.720 saeeas.

ARMAZÉM AUTORIZADO DA OIA. METROPOLITANA DE ARMA«
ZENS O ERAES

Ltbera«So preferencial de eaMs «noa — Onola extraordinária

Llata de LlberacSe n. 1TO-A1MT. 3-8.IÍ38

Nnmeni
dé

ordem

1.760
I.Í4Í
1.722
1.768
1.779
1.787
1.498
1.541
1.545
1.564
1.597
1.606
1.726
1.738
1.737
1.751
1.762
1.767
r.792
1.798
2.385
2.19S

Nnmero
do

despache |

81
331
108
Í79
87

181
3*15
329
309
138
381
837
59

947
127
S37
601
193
569
129

J.15S
1.151

Data
do

deapaeho
Saeeas

4-9-31
8-0-31
5-9-31
8-9-31
í-9-81
6-9-31
7-9-81
7-9-81
7-9-81
7-9-81
7-9-81
7-9-81
7-9-81
7-9-31
7-9-31
7-9-81
7-9-31
7-9-31
7-9-81
7-9.-31

S-ll-31
S-ll-31

Total.. - - ~ v.

49
163
308

86.
182

30
333

74
381

32
178

85
28

123
84
60

112
25
47

105
J20
220

Procedência

!

Pontalata.
Fama,
CR. Verde.
C. Cachoeira.
Pontalata.
C. Cachoeira,
Fama.
Fama.
3 Pontaa.
Fama.
3 Pontas.
Fama.
C. Resende.
Vargrlnba.'
Campanha.
Varginha.
Machado.
C. Cachoeira.
Machado.
Campanha.
Varglnha.
Varglnha.

3.619 sacca».

ARMAZÉM AUTORIZADO OA CIA, ARMAZÉNS OERAES S. PAULO

Ltcta do Libera<**&o ¦. 1;SP. Sirle P a-s-sas

BENEDICTO FON-
SECA

¦aiu do santa Crus Hotel, ait«V4Avenida Thomd do Sou** 1», do-vendo a quantia do Rs. BOOftooo desuas diárias, lavando pdueo a pouooa sua twjraarem « nam ae-.uer aedet-pedindo.
Av<-*o aos hotéis.

toa Bar*.

0 governo da Repu-
o o governo

da cidade
Presidência da Republica

Despachou hontem oom .o chefe
Í?;/°I«fw» provisório, os. expedi-
ST--.-".*?* ^"«V5*0 t a* Jnstlca, aministro Fr«,ncl8éo éampos,

MINISTÉRIO 00 EXTERIOR
i.2i;'a,'Í,1t,*.:í» »»t«wlo daa Re-
Í!S?,?f„aIB*UrJOT"' <»»n«o das at-trJbuiaOea qua'lho contara o ar-
V*0 .".?• do 4«roto 19,886, de 28do abril do lf31, e, attendendo áconsulta que lhe dirigiu a oom-ralsslo de promogOeB e remofiOes,resolp baixar aa seguintes ins-trucções: a) em face do paragrá-pro 2** do art. f das DisposiçõesTransitórias do deoreto 18.592, de
18 de janeiro de 1981, as normas•relativas a promoeOes, a que se
7-'?^ S. »,rt« m *• «creto19.926, jé. citado, so se appllcam*s funeclonarias dò qualro consu-lar do Ministério quando ae tra-tar d« preenchimento de oargos
?* *v<5?e5.BO no ¦•rrlfl» dlplomaU-co; b) O preenohimento de /vagapor tranaforenoia, do corpo con-suiar para o diplomático ou vice-
I^Üf', ní° ' *u«rar4 a sequenolaMorroal daa promogOes, por anti-cuidada o por merecimento, de talsorte que as vagas assim preen-chldas ntto modlfioarao a ordema que devem obedecer as demaispromoo8ea. Rio de Janeiro, 27 do
Pwneo"! 

ím' ~ <a) A" «• M#M*
—•O ar. Afranib' de Mello

«ÍS22?i reoSbeH! »a audiência di-piomatlca de hontem, oa srs.:
S.«s*»?«hor *Alol$ »•»•**. nunoloapostólico, dr. Nicolas Novoa Vai-des a cav. vlttorlo Cerrutl, em-bateadores do Chile e da Itália.

MINISTÉRIO OA FAZENDA
«predito ae* Ministério da Asri-

a« Seda — o ministro da Fasendacommunicou ao seu collega daAarioultura, que os recursos doThesouro permittem a «bertura docredito especial de 198:000$ parapagamento de despesas provanlén-tes do contrato desse Ministériocom a Sociedade Anonyma Indust-rias de Seda Nacional.
Posta de nm agente fiscal deGòyaii, ao Espirito santo — O mi-nistro da Fasenda autorisou o do-legado fiscal no Espirito Santo.»dar poesevaó agente fiscal nomea-do para o Estado de Ooyas, Brau-lio Santa Clara,
A Isençio de direitos para m Cant-pnnhte Induatrlai FriborStueaao. ae-sada mm O ministro da Fasenda, porntto ter fundamento; ém lei, negouo pedido de leenotto de .direitoe pa.ra o material importado da Alie-m?,n.h5f .P*r* a Companhia Indus-trlal Frlburguanse.
Aposentadoria — Foi mandadosubmetter & Inspeocto de saúde,

para , aposentadoria, o 3* officlaladuaneiro, extineto, da Alfândegade Santos, Josô Alves Britto Junlor.Aa lmgolaridadea aa o-wecaçaodo imposto de renda em ua-**o« —ministro da Fasenda, á vlata doresultado, do Inquérito administra-tlvo, instaurou na seootto do lm-posto de renda em Iliheos, no Es-tado da Bahia, autorisou a Delega-cia Fiscal desse imposto a contra-tár os servigos do auxiliar, vistonada ter fioado apurado contra omesmo, do ox-funecionario dessaseootto, Altino da Silva Ribeiro.—— Ao delegado flseal do;Th«>souro, no mesmo Estado, rematteu-sa o referido processo de irregtt-l%rldades,em Ilheos, para que sejaenviado ao procurador da Republi.ca na seccfto do alludldo Estado,afim de promover o que for dó, dl.reito contra os que prestavam fal-sae^eclarãçfles contra os funccio-narlos danunclados.
A dispensa dta taneclenarloa daMinistério da Faaaada daa «om-BBlaaSoo do oradlaaaelaa — o mi-nistro da Fassnda, em avisos aosseus ooliegas das RalacCes Exte-riores, da.. Vlactto, procurador ee-

peolal Junto â Commlsstto do Cor-reieão Administrativa, communi-
cou-lhea haver dispensado das com-
missões de syndlcanclas para queforam designado**, os funecionarios
do Ministério da Fasenda.'** falia d* cambinaei» a» Pavanâ

Avisos í Declarações
OIA. INDUSTRIAL SUL

MINEIRA
IS* DIVIDENDO

. Ko escriptorio da Cempanfelft,
neto cidade, pagar-ee-â, do dia
1* de agosto próximo futuro em
deante, o 45a dividendo, 4 rt-
s&o de 20$000 por acção, eer-
respondente ao 1' semestre do
corrente anno.

• Ficam suspensas as trantfe-
rendas de acções até équella
data.

Itajtibâ, RT de julho de 1932.
hy^^x A Pire-rtori»
*— O ministro da Fasenda recebeu
p seguinte telegramma dó- çeptro
«o Commercio o industria da Ma-doiras do Parantt:•Esmo sr. ministro Fasenda —
J"°* -T-j. Çantrô Commercio Indus-*.trla Madeiras solicita attenolo vos?sencla para gravidade sltuàeto ex.portadores Paranaenses virtude tal.taaoluçtto assumpto camblaes fa-oto-produt angustiosa paralysaottonegoolos virtude permanência es-trangelro valores vendas, Cordesessaudações. - (a) Ivo Wtto."Mandada ouvir a directoria daRéeelt^ Publica, essa pediu esola-reolmentos 6. delegacia fiscal noParaná.

O regulamento dae veadas «ev-eaatía O u Taadoa feita, por «on-aIg-.nta--.o-i — A Assoelaotto Com-mercial do Rio da Janeiro, attén-dendo ao appello do aua eongene-re do Joinville, a no intuito de seuniformlsar a ínterpretagtto quo setem dado ao regulamento de van-das mercantis no quo concerne Asvendas feitas pór conslgnatarlos,
em nome o por oonta dos consigna-dores, solicitou ao ministro da Fa-sonda que, om taes casos, possamduplicatas ser emittldas dlróota-mente polo consignador, a exemplodo que se pratica nesta capital enoutras cidades do pais.

Antes de apreciar o assumpto, aReceita Publica mandou quo fossa©uvlda a Recebedoria do ©JstrietoFederal, para informar se nas ven-
dos feitas por conslgnatarlos oucommissarios, por conta de eonsl-
gnadores, nesta cidade, as respe-
çtlvas duplicatas tem sido omttti-das por este ultimo.

Pmtòato da Aaaeeiacgo Oeiossor»«tal da Bahia — O ministro da Fa-senda recebeu o seguinte telegram-ma da AsspolaQtto dos Varejistas da
Bahia: ¦ ,"Ministro da Fasenda -— Rio.—Associação Varejistas Bahia vemprotestar perante vossencla attltu-de injusta alguns agentes fisco fe-deral continuam oampanha impa-triotica lavratura centenas autosinfracotto ¦ regulamento consumosem antes orientarem contribuin-tes pequenas Irregularidades aemintençlo dolosa oontrarló ciroularn. 1, direotor Thesouro, propósitoclaro Impopularlsar governo. Nu-meros autos lavrados nestes qua-tro meses superior autos últimosdes annos voltando-so prefaranoiadesses fiscaes contra negociantesvarejletaa principalmente attitudedista Associação prestar francoapoio administração honesta aotualInterventor Estado, — aa) R»mlro
Castro. Loson,. presidente, a José
Ribeiro da Silva, secretario."

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Pelo encarregado do expedientefoi mandado archlvar, vlató nfto

haver o qué deferir, o requerimento
de Pedro Bohlndt, pedindo o embar.
go ou annullação da venda da fa-
senda Samambala, eni Jàragut, noEstado de Goya**Ji_ob o fundamento
de quo existe tfí mesma fasenda
uma jasida de ouro.——¦ Ao interventor federal ne
Espirito Santo, o encarregado do
expediente communicou que o cho-
fe do Governe Provisório, pelo doe.
n, 21.599, de 5 de julho ultimo, au-
terisou a ranovaeto de contracto
existente «ptfe o Socleté Mlnlere
et Industrlalle Franco-Breelllanne
a e governo daquella Estado, paraextracçSo de areias mnnasltlcaa no
município da Ouarapary.

>—— Tando o Inspector Agrícola,
no Acre, cornmúnicado que a Com-
panhia de Navegação a vapor do
Rio Amasonas (1911) limitada, poz
om vigor apôs devida approvaçtto,
uma tabeliã da fretes para ee-
rsttas excessivamente augmentada,
o enearregado do expediente, at--
tendendo A solicitação feita peloreferido inspector agrícola, pediu
para a caso « attencftè do minis-
tro da. Vlaçfto.

ar-.-._aiirai-a_*-a-a-S.-SY-_,-a-a.-fc|-_-i.-^.-_^.-*,.fc-^ -

«a
©TtaCSU

G.310
6.387
8.324
«.Slt
6.3SS

8.139
S.SS7

Ramere
do

despaebo

1
4-I4Í

9
1

88
11
II
35

Bsiía de
flespsefco

laceas

1-T-S3
8-7-3S
8-7-JS
7-7-aa
8-7-Í2
•-7-S2

18-7-32
18-7-32

Totfts.. m, mm » mm mt

SE0
S33
188
112

10
41

381
162

Pfooodoaola

TTb*.
Cataguasas.
Rochedo.
Cysneiros.
UbA.
TJbtt.
Cataguaset.
Catagusses.

"¦  **¦*-"¦¦» IlH-PS-g

l.«» saeeoa.'

A» PRAÇA
Os qbaixci assignados avisam aos saus ami-

çoo © fregueses e a quem mais passa Interessar-
que IA aa encontra Impressa a seu neve catalogo
"PRSÇOS CSSRSKTSS", que entra am vtger
nesta data.

O mesma pôde eer preeurade, dlrectamente,
na Pharrnacls a Drogaria Granado, á rua 1" de
Merco, S4,16 e 18, ou nas suas flliaes á rua Vts-
conde da Rle Branco. St e rua Conde de Bom»
fim, 30Ó a SOO-A.

Pilo de Janeiro, 1 do Afoato do 1933.
GRANADO & OIA.

*»*vM><v*»**^^)*«->»>i*-#%f«ii»-p*,^**<p^M»<iaapaa*e-'^'. »,v.w.^ v»rt>.virf»wAv. ^va»aw.



famamBm^m

'
O JORNAL - Terça-fèirtf, 2 de Ágótix, de 1932 * i %

HNAiAS-COMMERCIO 1 PROBÜCÇiO

•¦

AUGMENTO DE IMPOSTOS
SOBRE O FUMO NA

/VENEZUELA
tfm direto do governe ia Ve-

nomeia, publicado na "Gaoeta
Oflçl^J» de 80. de junho, elevou
ia tarifa alfandegária actualmente•existente para a Importaç&o de fu-
ano estrangeiro, quer em folha
quer imanuíacturadoa. liase au-
gmento, segundo informa o minis-
tro1 do Brasil om Caracas, ar. Mo-
nlz de Aragão, alcança.60 °|° sobre
os anteriormente cobrados nas al-íandegas venezuelanas. Trata-ie
de uma taxa quasl prohibitiva quevisa -favorec*. a Industriai nacio-
nal do fumo.

Alam desse augmento-dos direi-tos aduaneiros foi orlado na Va-
nezUèla. um imposto suppleman-
tar sobre o já Cobrado para o con-¦sumo de cigarros nacionaes a es-
trangeiros. A partir de Ia de julhoultimo, o Imposto,em questão foielevado de,meio oentèplmo de bo-
livarpor cigarro de fabricação
nacional e os importados do «a-trangolro ficarão sujeitos A taxa
de 3 boljvçres por kilo brutp, To-
dos os fabricantes e vendedores de
cigarros, deverão proceder â sol-
lagem dos suas reserva» de accor-
do com a nova lei dentro de um
prazp de 15 dlaa e findo o qual oa
que n&o tiverem assim procedidoílparao Bujeitoa áa severas penall-dadeg determinadas pela recente
medida governamental." O governo'venezuelano, com a
appllcação. dessa nova taxa fiscal
de consumo visa obter um au-
s mento na receita do pais, pois -
as rendas arrecadadas têm diml-f
nuido de fôrma bastante sensível.

TROCA DE CAFP POR
AZEITE

A PRODUCÇÃO DE OURO
NO TRANSVAÂL!-M

,**' < .7"'. Segundo dados publicados pelo"Transvaal Chamber of Mines" •
remcttidoe pelo cônsul geral do
Braall* em Liverpool, ar. Luiz da
Faro Júnior, todoa 6a prévios"recorda" ficam multo a quem daa
ultimas estatísticas relativas A
producc&o do ouro no: Transvaal.

A' producção das minas attingiu
980.035 ohçaa dé ouro fino, du-
rânteo mea de março ul tlmò.eon-
tra í 14.012 onça*! em fevereiro, è

.910.998 onças, eni março de 1981,
o quadro abaixo mostra essa pro»ducção, em onças finas, nos artnos
de 1926 a 1931:
'Annoa Onças finas
1926. 0- m:M ,. w n 9.962.8521927. . iw.K à-l5- j. »; 10,130.630
1928. . ,-V •."'.; ••• 10.858.6961929. . . ;.;,.; . . 10.414.066
;1>30. . W ;.; ;.; W w fe. 10.719.760
.1931»- . * t« . •, #. , 10.874.145

Nota-se. pelo quadro aolma, queia tendenoia da producção de ouro
> tem sido crescente. A producção,no periodo de janeiro a março do.corrente anno attingiu 2.810.881
onças flnap,7 cpntra 2.6C(5,.5il, óp-"eaa, em Jgual.periodo de Í931..,,

Banco do Brasil
Capital e Reservas

Rua Primeiro de Março 66

MtOPOSTA DB tlBfA FIRMA
TURCA .»

A crlee mundial tom forçado to-do* oa poisos a experimentar fôr-maa de oommercio com o fim de adebellar. Kntro oa processos odo-
ptado* conta-se 6 de troca de pro-duetos entre oa palia* que o* pro-durem, ja «ondo oonheoldaa elgu-maa axperlenoias de resultados
aatisfactorios. Multaa destas tro-cas negoclam-sa ofíiolalmente, ou-troa, porém, tam aldo tentadas, eoom resultados práticos, por ini-olatlva privada. Desse «onero 4uma proposta que acaba da aarreoablda pela Câmara do Commer-
olo Internacional do Brasil na quala firma da Utambul, se propO* ktrocar oleo por café brasileiro. Da-moa abaixo alguns tópicos da pro-psta da alludlda firma qu*. servi-rlp para orientar o* intoreaaadosa quem a Câmara do Oommercio
Internacional do Brasil, fornecera
os detalhe* necessários na «na se-eretaria ás 16 horas, rua da Alfan-dega, 17, 8- andar.

"Mando a atas Câmara d* Oom»merclo quatro tubos de oleo" re-finado, pedindo qua sejam mea-trados aos negociantes interessa-oo*. podando ali** corresponder-
a* directamente commlgo. '

O praço do oleo * de 8-1-4,
Ç. I. F. Fiume, ou qualquer outro
porto europeu çiida exista otockde caffi do Brasil.

Farei a remessa de aszette doco
para. Piuma, es importadores bra-sileiros receberão o aaeit* por" in»termedio He, um Banco ou ««rentee embarcarão a quantidade equl-valente de café por Intermédio doBanco ou agenta, pelo mesmo va-por. ' •

Como base do prece, aceitareio* preço* d* Fiume.
A Turquia consome café "Rio"

* muito pouco "Santoa", mas se mederem um preço raseavel, aeeita-rei também eafA "Santos".

( Todos oa negociante* brasileiro*interessado* podem obter Informa-
çoea a meu respeite dos Bancos *da Gamara do Commerclo da"Stambul". ¦ ;

Aa amoatra* a que' aa refere afirma turca-ainda nao foram rece-bldas pela Câmara do CommercloInternacional do Brasil, maa fica-râo a dlaposlçfto dos Interessado*,logo que cheguem ao RJo de Ja-nelro.

ENTRADAS GERAES DE
CAFÉ1 NO P0RTÔ DO RIO
DE JANEIRO DURANTE Q

1WEZ DE JULHO

Depure seu sangue v'Fortaleça 
seu organismo

aumente seu peso
[Usando Elixir de Inhame.

9

\-'f'-r. 
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DIVORCIO ABSOLUTO
HlAÜZA-ir NO ÚRUCUftV: CON-

vtRsao nt. orsouirc im divow-
tio HOWO CfliAMtNTU INtH; CHA-
¦tiú r.àtn cioiitOT cicca «v tolí»
BlIANCO 6<J - SAL& 4 - . NUAN n .i. Ç
PObTAL' 149^ ...' HCO Oi lllNLlt.ü

"Si Maternidade"
CONSELHOS JE SUGGES-

TOES PARA FUTURAS MÃES
—• Eivrp do Prof. Arnaldo dè
Moraes', que interessa como
conselheiro da hyglene da
gravidez e do parto e dos pri-melros cuidados ao recém"
nascido. Preço 10.000. Emtodas as livrarias.

SACCAS DB 60 KILOS

'ti-\-> B. de Ferro I Totaes dendêDatas I
* H*amladores| ''%• 

a_ me-

Í.75B Í.7B5
,11.«5S I 21.608

t 
.Domlng© |

' * """ 
10.874 J2.482

11.478 43.980"
,S , 11.740 BB.700' , 12.878 , 68.B7811.899 80.611

9.473 89.984
10 Domingo | •

11 • 11,«99 101.888
li;7« 1U.84613 11.666 125.061

14 10.881 135.942
15 11,099 .147.041
16, 11.729 {.. 168.770
IT Domingo |
IS' 1L65B 170,328
J9 12.497 188.838'20 >À 11.844 194.667
21 12.233 206.900

í.,22 . J.l;095 . 217.995.38. 11,860' 229.856
24 Domingo
25 11.940 241.795
ll M-059 253.85427 11.296 266.149
28 11.803 276.968
IV y,'\zA 287'"630 _ 14.809 302.586
il., Domingo

LACTOVERniL
ft-RüLAs../JbN.l cktnr

VSM/HOSFS
FACILDFTOnAK-

t cktnr
õMe/tfMf/js
INOFÍ NOIVO

PO^PELOTENSE
Produ» mllasrea na cura das
nssaduras e moléstias rta pelie.
EM TODAS AS PHABMACIAS

Grippe? tameSaJosín.

CREDIT FONCIER DU BRÉS1L
ET DE L'AMERIQUE DU SUD

CAPITAL . X . ..* Fra. 200.000.000
AVENIDA BIO BRANCO 44 ^ Telephones 4HU16 e 4-4998

ALFAIATARIA GLOBO

mma*waw»ataimti.^xixv.ãa-mtama*m>a*mmm

¦A MAIS POPUlíAIt DO
BRASII,

REMBTTB AMOSTRAS JE OSTSTBMA PRATICO DB
TIRAR MEDIDAS

Agentes a representantes en
Minas, S. Panlo. Gora», Paraná

Santa Oatharlna • Matto
Grosso

. ÍUGOHOSA CONPBGCIO
ABSOLUTA CONFIANÇA

PREÇOS EXOKFCIONAE9

BELMIRO FERREIRA & SOMES
Rua Marechal Florlano Pofxofo, S2

Telepbone N. J800

SUPEPSAL
:-Esár;

EMMAGREdMEHTO
É PERIGOSO

Quando ns carnes diml»'
nuem ô 0s músculos
afrouxam, aa forças
lambem falham. Kfaul*
tado: debilidade que
condui á doenças. Dee*
cuidar-se, é perigoso.
Tome a EmuMo de
Scott de oleo puro de f i-
gado de baealhio legi-
timo da Noruega. Enri-
quece o sangue, tonifica
o organismo inteiro.
Nf o ee descuide; tome-a

i a partir de hoje.

Acceito somente

Factos Policiaes
•mm*t

fli EMULSÃO

SCÒTT

0 Direrto i o Foro
y^fW>^m^^^^W^M»WA»MMVMMMMMMWMMfc

Boletim do Foro
0 expediente de hoje

A6SEMBLÉAS -
EstA convocada para hoje a,

eegulhte assembléa rte credores:
Jffd 4* Vara Civel — Luiz 4

Alberto. A
8TJMMAIUOB

Naa varas crlmlnaes serão
summariados, hoje, oe aegruintea
.aocüFados: .

PRIMEIRA VARA
Joaé Pinto de Azevedo, Joeâ

Carlos de Oliveira Lyra, Antônio
dós Santos Silva e Celgarel Au-
gusto de Llma< -

SEGUNDA VARA
Carlos Braz, Mario Augusto,

Machado, José de Lima Moura,
Wdlllam Haehuer, George Hae-
huer e Marcoe Gomes.

TERCEIRA VARA
Altamlro Luiz, José Rangel e

Joaquim Ribeiro.
•QUARTA VARA

José AbrahSo, Alberto Braz de
Oliveira o José Caaimlro da
Cunha. ,

QUINTA VARA
Antônio MáhcCdo e Lu ia A.

Évora.
OITAVA VARA

Joseph Sikosht, Alfredo Loíer,
Flavio Rodrigues, Fernando Aze-
vedo, Augusto Edtlifra, Annlbal
Xavier, Paulo Junqueira e Ma-
ria AesumpQão.

SUPERIORIDADE
ARMA

EM
Parece que ao verdadeiro juristanao ha segredos.dentro do oanjpo

do direito, mesmo naa scienclas
mais diversas das de sua esptyda-
lidaxle. Nfto fOra esse privilegio dasintelügenoias bem formadas, «
custaria crer qué o sr. Magurinos
Torres escrevesse uma theso sobre
o "Subjeotlvismo da aggravante de
superioridade em arma", cora .a
mesma segurança e ' igual; oon-
solenola com que nos otforecou um
dia esse livro clássico què é "Nota
Promissória". O camblallsta àpal-
xonado, o organizador methodico
de "Aphorlsmos" e "Theses Sele-
ctas", o poeta do direito cambial,
volta-se agora uara a sciencia pe-nal, « ell-o a provar que "a aggra-
vante "é preponderantemente um
elemento psychologieo, mais dedu-
zido da pessoa do delinqüente do
que do. simples facto material", .

De aócftrdo ' com oa melhores
tratadistas e com a jurisprudência
mais recente dos nossos trlbunaes,
sustenta o autor a theorla subje-
otlva da superioridade em arma,
isto é, de que n&o aggrava a penaa simples utilizagao da arma na
pratioa 4o crime (theorla objecti-
va), mas sim a intenção do cri mi-
noso em a ter procurado "propo-
sltadamente para oollocar a victi-
ma em estado de nfto poder deíen-
àer-se", como af firmou, na reviB&o
criminal n. 3.036, o relator, ml-
nlstro Whltaker.

Para chegar, porem, a essa con.
cIusS.o, faz.o sr. Magarlnos Tor-
res um histórico da aggravante,
desde "o famigerado Livro Quinto
das Ordenações Phllippinas", pas-sando pelo Código do . Império o
mergulhando nas paginas confusas
do Código Penal da Republica. B,
assim, era 43 paginas apenas, ci-
tando os melhores «soriptorès na-
olonaes e estrangeiros, palSa apoiai-
ob ou para delles divergir, desen-
volve o thema com essa "concate-
nação de argumentos, tx que a eru-
dição de cada um dará o devido re-
levo",, porque a "época nfto oom-
porta dlssertaçfto prolixa", mas
conseguindo "demonstrar, oom ra-
zões históricas, philosopblcas « ju.rldicas, ' o caracter subjeotivo A*
aggravante de superioridade de
arma no direito brasileiro".

N&o quero san&o registar o ap.
pareclm^ntodo livro para melhor
noticia aos especialistas da mate-ria. Escreve-o, sem duvida, umadaa figuras mais oonheeldas das
scienclas juridicas brasileiras. Pre.
sidente no Tribunal do Jury noDlstricto Federal, ama o sr. Ma.
garinos Torras essa Instituição.
procurando reformai-a, tnoraliíal-
a, tornal-a digna do nosso gráo decultura * ülviii»*.;.*,. Dahl o ne.caasarlo .desvio de «uaa attenoOai
Intelleetu^es para nB assumptos
erlmlnaes, em que, se ainda n&<> e«»creveu historia definitiva, nAo «s-tara longa de fazal.o, eom a auaautoridade • reconhecida capto!.
dnde de trabalho.

Esses pequenos • fortsi ensaiosi-Mf:,.-.'in..¦ivnnt a nova erlentaclo
dos seus ««todos, consequsirela na.tural do oargo que ocoupa eamIsnto "savolr fal.e* • tanta ufa.ni».

JnaasWí» 1N0J0«,V
SÚfJf

A ««TWUft FMB94.ttAT0»U Oo
DIA ¦ ItO COHH«*T«

¦» m»*» tVAXWAAfitía. mtlArWt
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Posto em liberdade o pro-
tagonista de úm tragédia

passional
COMO ELLE AGRADECE AOS

SEUS ÇEFENSORES
Ha algum tempo Jt, • joven

Joaquim Vieira Pinto, viu-se en-
volvido numa tragédia passional
que empolgou amplamente a opl-
ni&o-publica.

Amando loucamente uma mo-
Gâ • vendo o aeu affooto corres-
pondldo com a mesma intenilda-
de, como so vissem impedido dé
realizar 9 consórcio, fizeram am-
boa um pacto de morta, levado a
effelto de maneira impressionan-
te. O Joven alvejou aua amada e,
a seguir, metteu uma bala no
peito tombando, também grave-
mente ferido.

Soecorrido,' lmmedlatamente a
moca n&o resistiu ao ferimento
recebido o mesmo não acont.een-
do a Joaquim que tto somente
graças á sua extraordinária reais-
tencla physjea conseguiu aalvar-
¦e. Processado e ha dias aubmet-
tido a julgamento, foi elle deíen-
dldo rçploa advogados dra. Stello
Galvão Bueno • José Freire Fon-
tainha quo lograram a tua absol-
viçâo P«la derimènte da pertur-bacio doa sentidos • da intelli-
gencia.

Tal, poréra, foi a dedicação e
esforço dos seus advogados queJoaquim aendo posto em liberda*
de, velu A nossa redacçlo, parasolicltar-noa que fizéssemos pu-bllco o aeu profundo agradeci-
mento aos referidos causídicos, areapelto de quem fez os mala en-
comiastlcos elogios.

Aggresaão a canivete, cm
Nictheroy

Emygdio Alves da Silva, preto,de 32 annoa, aem profissão e Jo&o'
Fonseca, de 30 annos, carregador
e morador A rua General Castrio-
to n. 60 foram sempre bons,ami-
^ob. Hontem, porém, alies rom-
peram aa relaoCea é, depola de dia-
cutlrem a valer no Interior dó bo-
tegulm de Gonçalves 

' 
Ramos, &

rua Coronel Guimarães n, 38, sai-
ram para o lado de fera • ahl ae
empenharam ém luta corporal,
no decorrer da qual Emygdio fé*
riu o adversário com um cani-
vete.

O aggressor foi preso e apre-
sentado ao delegado.geral de Nl-
etheroy e a vletlma foi medicada
no Serviço de Prompto Soccorro
dessa cidade.'

Foi aberto inquérito.

Ao perseguir o homem
que a infelicitara

FOI VIOTIMA DE UMA QUEDA,
FEIUNDO-SE

Ba dias, foi apresentada queixaâs autoridade* do 4.* dlstricto
contra o Indivíduo Alberto Luar-
te Neves, residente & rua Silva
Jardim nv 41, tm vlrtudo d» ha-
ver elle, infelicitado a menor Ma-
ria Brltto," portuguesa, eom 30
annos, moradora á, rua 1,* déMarço n. 148.

Domingo t noita. Maria aoha-
va-eo na rua do Cattete quando
viu o causador de aua desgraça e
tomada de natural revolta, invés-
tlu contra o mesmo. Alberto, por-cabendo a approxlmao&o do aua
vletlma, tomou um bond* om mo-
vlmento para evital-a. Maria,
também galgou o vehloulo o quoobrigou o fugitivo a aaltar rápido,
para tomar outro bond* que tra-fegava om aentido contrario. A
moca pretendeu faser o mesmo
qu* seu infoliuitador, mas foi infe-
lia pola escorregou, no eatrlbo,
caindo desastradamente ao solo.

Tendo recebido vários ferlmen-
tos a pobre moca foi condudda &
Assistência • medicada,

¦^i i ...p* ¦!¦¦¦¦¦ ¦ ,i memm

Tentou matar o pátrio
O CRIMINOSO FOI PRESO EM

FLAGRANTE! *
Hontem, 4 tarde, no interior do

armasem "Ipanema" a rua Via-
conde de Pirajá n. 414, desonro-
lou-sa uma scena que poderia ter
aa mala lamentáveis oonsequen-
cias.

O proprietário do referida esta

EMPRESA GUARDA- S. FRAGELLl & C. Ltd.
DORA DE MOVEIS

A MELHOR 1NSTALLADA
Lavradio 144 — Phone: 3*1031

A. F, Alves A Cia,
TOMADAS A DOMICILIO

Dr. W. BERARDINELLI
Docento da Clinica Médica 9
Assistente da Clinica Propodeu-
tica na Faculdade do Medicina
(Hospital 85o Francisco d* Ai*
sla) — Doenças Internao •—
Consultorlot Quitanda 17-5» «A-
dar, -~ Terças, quinta* • sabba-
dos, Aa 4 hora* em diante —
Teiephone: 4-0670, Reeldeneia
-t TeL 6-8470.

TERRENO.TUÜCA
Vendem-s* lotes A rua Car-

loa d* Vaooonccllos, a partir de
34:0003000. Rua do Ouvidor
numero 87.

se.á, a S do corrente mas, o Trlbu-
nal do Jury, aob a presidência do
jula. Magarlnos. Torres.

O Inlolo dos trabalhos «stA mar-
cado para o meio-dia em ponto,funcoionando oomo promotor o dr.
Roberto Lyna.

.OTAUTA
Por ter tentado matar va tnves-

tlemdor v
No Julso da 4* Vara Criminal,

Hello de Laoerda Moura foi hon-
tem denunciado, por ter, a 9 de
abril deste anno, na estrada Dona
Castorina, tentado matar, a tiros
de revólver, o Investigador Setem-
brlno Pereira de Sousa, afim de
conseguir a liberdade de Edmun-
do Velasques.

VARAS OITOS
riUBIEIHA

Fallencla decretada —. Jeremias
Ansrnsto Chaves — Attendendo oo
requerimento de Arthur Bertucelll,
credor de 10:600$,.por nota pro-minoria, o juiz da 1* Vara- Civel
decretou, hontem,. a fallencla do
negociante supra, estabelecido á
rua Elisa de Albuquerque 68. Otermo legal foi fixado a partir dodia 30 de maio, marcado o prosode 20 dias para as habilitações deoredito e designado o dia 14 deoutubro para a assembléa da «ro.
dores. "

Fallenofau — J. A. Magalhães—. Incluidos os «réditos nfto lm-
pugnados.

Pontes A Irmflo — Incluídos oscréditos n&o impugnados..
Concordata — GusmGO, Dourado

A Bnldnslnl, Ilimitada— Ao cura-dor das massas.
SEGUNDA *

Fallencias —¦ Adelino J. Paes —.
O pedido de continuação do nego-
cio será' decidido opportunamente.

A. Moreira Ilodrigues —» Ao con-tador.
J. Soares A Irmão — Ao cura-dor.a reivindicação- da Sociedade

Exportadora de Cebolas, Limitada
TISaCBIRA

. Fallencla decretada — Joaquim
José da Custa —. O juis da 3* VaraCivel, attendendo ao requerimento
firmado por Manoel Araújo Sousa,
credor, por promissória, de 3:000$,
decretou, hontem, a fallencla deJoaquim José da Costa, estabeleci-
do, á rua Pedro Alves n. 57, combotequim. O termo legal foi fixa-do a partir do dia 8 de Junho ul-tlmo, marcado ó prato de 20 dias
para as habilitações de or.dito odesignado o dia 17 de outubro paraa assembléa do credores.

Fallencias — J. Medawar—Au-
torisada a venda dos bens da
massa.

F. F. da Silva — Julgada pro-cedente a reivindicação de JoAo
Cardoso &• Cia. e apenas em'par-
te as de Parente Rodrigues A Cia.
o Cunha Pinto & Cia. >'

Companhia Vendas aeraes Mda.— Julgada improcedente a reivln-
dicação de S. Gulmarftos Leal &
Cia.

P. B. pires — Deferido o reque-rido pele curador.
ftUARM

Falleneiaa — Sociedade Dlna-ninrqnesa Ltd a. — Deferido o re-
querimento do curador .para quetenha andamento o processo de
prestaçBo da contas do es-syndico.

Florencla Gonçalves & Cia. ~
Ae curador das massas para dizersobre a declaração do advogado
do ex-syndieo que informeu esta-rem os mesmos na Allemã .ha.

<MJl »TA
Falleneta* m. r«rn*ndes Sé *lerefee —. Kom*ado ayAdlco, omsubstltulçlo, Antônio Evaristo daSilva.
Benjamln Qomes da Fonseca —.Reformado o despacho qu* auto-rliou a venda dos bens da mania,

para ssr dtferldn e pedido de con-tinuacío do iisgoolo |ndloandu osyndlcn o pr«poitn ou gerente.Alherto Ferreira Meios — In.«luloo como ehlrosrapharlo o ers»
4lto Imnugnsdn d* Maneai Míse»da Rorha Lima,

¦*¦«« rommrr^lnl im nto «•
Í!Z*Í?4*, ""s ,uJ««á» M<K«d«nta *
d* Alnuldi.

0«tfnar«f« ri«<s *«»,.- Um
tXttnit Cenm* Sa lart*»*.
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Alberto Teixeira

belecimento ar. Arthur Ferreira
da Costa, português, casado, com
42 annos de Idade, tendo uma des-
intelllgencla com seu empregado
Alberto Teixeira, despediu-o. Este,
porém, grandemente irritado com
a deliberação do negociante,..co-
meçou a insultal-o, e, .a seguir, sa-
cou de úm revolver e dando áo
gatilho o projectil foi attlnglr ò
commerclànto no braço.

Alberto foi preBo en* flagrante
pelo commissario Malafaia o au-
tuado na delegacia do 30.o distrl-
cto.

A vletlma teve os soecorros da
Aaslstenola e depois foi internada
no Hospital do Prohipto Sooçorro.

Aggredido a socos
A Asistenola prestou soecorros

à Mawa Olga, de 28 annos, casa-
da, brasileira, moradora & ruaAmalia n. 3, aue apresentava fe-rimento nos lábios e arrancamen-
to de vários dentes, em consequen-
cia de uma aggressão a socos.

A policia do 12.» dlstricto sou-
be do facto.

Dr. PEREGRINO
JÚNIOR

Doenças internas — Consulto-
rio: rua Sete de Setembro 94,
6.» andar — Sala V — A** ter-
cas, quintas o sabbados — Das
18 as 16 horas — Tel.: 2-5629.

PRATEADOR "ASLAN"
Único que prateia • limpa pra-

tarlas, balxellas, talheres, ete.
Pedidos por atacado na fabrica:
Rua Conde Bomflm 1118—Rio.

Dr. TIT0 DE ARAÚJO
(BO HOSPITAL OI I. FRANCISCO

DE A88IS)
Consultório: Rua da Cario*

ca 28 — Das í 8* 4 horas, Re*
sldencla: Rua Oreenalgh 8T —
Teiephone: 8-4881,

Dr. PIRES SALGADO
livre docente • ohefe d* CH-

nica Medica da Faouldade d*
Medicina da universidade do
Rio d* Janeiro. — Moléstias In*
ternas — ConsfiXo — Eleotro-
cardlographla — Rua da Qui-tanda 8-2.» andar — Telepho-
ne: 2-8168 — Das 8 tra deanf.

OCUUSTA
Dr. Gabriel de Andrade, rua

Alcindo Çfuanabara 15-A (Cl-
nelandla. 1 ta S horas).

Prof. ROCHA FARIA
Reassumiu & oünfcà. Sogun-

das, quartas e sextas. Rua Pri*
melro de Margo 9-1.» andar.

DOENÇAS NERVOSAS
?¦ E MENTAES
CASA DEI SAÚDE DA GÁVEA

Director: Dr. Bueno de An-arada — Rua Marquez de S&d
Vloente 689 — Tel. 7-2875 —
Diárias desde 10$000.

¦NOINHIlIlOa I AftCHITECTOB
ConatrueeSea • reformas. For- {necem orçamentos aem compro-

misso. Tel.: 4-1417. Aliando-
ga 48 • 6.» and.

CLINICA
Dr. MOURA BRASIL ,Moléstia* do* olhos, dr. Mou-

ra Brasil do Amaral — Rua
.Uruguayana. II — 1» — do 1
As 6 hora*.

RAIOS X >
DR. MANOEL DB ABIIEU
Da Academia de Medicina

Radiodlagnostleo. Radiothora-
pia. Av, Rio Braneo. 357, f an-
dar. T. 8-0441.

HOTEL TIJUCA
Rua Conde de Bomfim 1068 ¦—
TelP 8-0878 — Rio do Janeiro.

I
,,;

Dr. A. T0URINH0
OUVIDOS, NARIZ e GAKGAN-
TA R. Alo. Guanabara 26 — 9
áa 10 e 17 As 18 h. Tel. 2-2748.

Dr. OLAVO PIRES
REBELLO

8 annos prat. hoap. Berlim c
Vienna. OUVIDOS, NARIZ,
GARGANTA. Av. Rio Branoo
188, 8o andar.' Dlar. t á* l. Tc-
lephone 2-6054.

Dr. CUSTODIO
QUARESMA

Moléstia* do Coração e dos
Pulmões — Clinica em geral —
Exames pelo Ralo X — Cônsul-
torlo; Rua Assembléa 70-8.* an-
dar — Das 2 ás 8 — Res. Rua
Barata Ribeiro 407, Tel. 7-0508.

NERY MARTINS
& COMP. LTDA.

RUA SAO PEDRO. 62 — RIO
Secçilo de

Administração do Bens
Admlnlstraofto de prédio* em

geral, compra e venda de pa-
pel* de credito, recebimento de
juros e dividendos de qualquer
natureza mediante taxas razoa-
vels.

AUTOMÓVEL LINCOLN
Vendo-se confortável automo-

Tel LINCOLN, .fypo «Sport»,
cinco logares, p%feito estado,
duas rodas disco íjohresalent.s.
mala do viagem, com/ capas,bem calçado, optlmo funcclona-
mento."Preço de occaslão, moti-
To viagem. Tratar directamente
com o proprietário pelo tele-
phno: 4-2995 ou 8-3540.

Dr. R. PENNA RIBAS
Doenças de senhoras — Partos
Rua da Carioca 60k sobrado.
Phone 2-8369. De 15 às 18. Re-
sldencla: Phone: 8-4847.

Baleada no braço
esquerdo

Celeste de Souza, solteira, bra-silelra, moradora á rua Major
Freitas n. 68, hontem, foi medi-cada pela Assistência por apre-sentar fractura do braço direito,
produzida por projectil de armade fogo. Após os curativos a vi-ctlma foi internada no Hospitalde Prompto Socoorro, onde decla-rou que se aohava no Morro deMangueira, quando um grupo desoldados fazia disparos a esmo,Indo uma das balas alcançal-a.

A policia do. 18.» districto soubedo facto.
.- — ¦¦ "¦—" ' ' mma

} Um insolente aggredido
Hontem quando passeava emcompanhia de sua esposa, pela es-trada Rio-Petropolls o sr. Ameri-co de Carvalho, percebeu que oindividuo Arlindo Pereira adean-tando-se, dirigiu insolentemente

um gracejo A senhora,
justamente irritado o sr. Ame-rico investiu' para Arlindo vibran-

do-lhe um murro.
A policia sabendo do faoto au-tu ou o esposo desrespeitado.

Queimada por água fer-
venté

Em sua residência á rua Cássia-no n. 7, casa III, a menor Leea, de¦cinco annos, filha do sr. Deodato
Ferreira de Souza, foi, hontem,
viotima de um accidente receben-
do queimaduras do 2,o gráo porágua fervente, em varias partesdo corpo.

A pequena vietiraa teve os soe
corroa da Assistência.

Ateou fogo ás vestes
A domestica Juvelina- Pereira,

solteira, de 31 annos, residente â
rua Marquez de Abrantea n. li5",
dèsgostosa da vida, embíbeu as
vestea' em álcool «, a seguir,
ateou-lhes fogo.

Conduzida a Aaslstenola, a-tres-
loucada, que recebem gravíssima*
queimaduras paio corpo, foi apd«os curativos d* urgência interna-
da no Hospital d* Prompto Boe-corro.

Os amroncios nesta secçâo são cobrados, no balcão
do 0 JORNAL, a 6?00tf o centímetro

Passeava na via publicacompletamente despido
TRATAVA-SE DE UM INFELIZ

DEMENTE

. Hontem, pouco depois' do melo
dia, appareceu na rua Santa Lu-
»ia, um homem completamente
despido. O- facto causou grandeesoandalo, até que alguns func-
eionarlos dá Santa Casa da Mise-rlcordia detiveram o estranhotranseunte, -sendo pedido provi-denclas á delegada do 6"? distri-cto. .O homem era de cor bran-oa, de 40 annos presumíveis, cor-
pulento e trazia o braço direitonuma tipoia.

Interrogado sobre a razão dasua attltude o desconhecido res-
pondeu: -—- Quero comprar 400 ríis devergonha. Podem v.ender?

Todos reconheceram, ent&o,tratar-se de um demente e o ln-feliz foi conduzido ao B° districtoo dahl removido para o HospícioNacional.

A companha contra o jo-
go, em Nictheroy

Quando praticava a contraven»
«Io do denominado jogo do hi.pjj», no bairro d* R. Lou,ante, amNleiheroy, fo! preso, hentsm, 4Urda. a apresentado ao |.» dele-
gado auxiliar dt poU&i* flumlnen.m, o indivíduo rfoè* PÍr«trftorta. *«**»*

Deu á costa, em Nictheroy,
o cadáver de um desço-

nhecido
O commissario Raul, de servi-

qo na Deloèacla Geral de Nicthe-roy, teve communlcação, domln-
go, pela manhã, de que na praiada rua Visconde do Rio Branco,nas lmmedlacões da pedreira doToc-Toc, havia dado 6 costa o ca-daver de um homem de eflr bran-oa, de estatura mediana, cabellos
pretos e barbas cerradas, por fa-
zer.. .

Nos bolsos da calça, não encon-
trou a autoridade nenhum do-cumento que o auxiliasse na dea-coberta da identidade do morto.
O corpo não apresenta também
nenhum signa! qu* facilite aquel-
la diligencia, motivo pelo qual ocommissario tomou a providenciade requisitar um funcclonarlo do
Gabinete de Identificação paracolher as impressões diglUes.

Um detalho, porém, chamou
logo a attenção do eommissarlo
Raul: foi que o oorpo fora oncon-
trsdo som paletot, E, ha dias, con-forme noticiamos, um indivíduo
desconhecido suicidara-se, atlran-
do-se do uma barca da Cantar*!-
ra ao mar, tando deitado sobre o
banco daquella embarcação o pala-tot Por um eartlo encontrado
***** pa«ja d» roupa, acredita a
polida que o aulolda so chamava
Francisco CerdaJro Guerra.

Nlo ser4 dana* homem o corpo
dado A eoiia, domínio, pela ma»
nhl, em NtotharoqT

>-' nolt*, por informacirt ttut
noa fo! prMUda p«la família ds
franiisfo Coríilre tluarra, ««oueonfirmado att • eorpe nv* m** m}ê m Mttbvi» -

Tentativa de suicídio, emí;
S. Gonçalo

Por motivos ignorados, tentou'hontem contra a existenola, gol«peando o pescoço com uma foice,o lavrador João Fonseca, de 46,annos e morador no Iogar deno-vminado Engenho dò Matto.
A vletlma foi medicada no Ser-'viso de Prompto Soccorro de Ni-etheroy. . v
A policia local não tev* conhe*

cimento do facto.

Perdeu no jogo e querialevar as bolas de um
bilhar, em Nictheroy

.Domingo, ft noite, AntônioDieks, residente â Travessa SftBarreto sem numero, em Nicthe^
royi foi jogar bilhar, a dinheiro,com outros companheiros, no BarLeão, situado ft Alameda de São»Boaventura, ft esquina da rua d©S. Januário, nessa cidade. No fimde algum tempo, o rapaz perdera,cento e.oitenta mil réis, tratando
os parceiros de darem o fora.

Não gostou o Antônio desse pro-cedimento o, com o intuito dc sevingar, arrebatou as bolas do W-':lhar e metteu-as no bolso.
O dono do botequim não con- •

cordou com o gesto do rapaz, sb-|bretudo, porque nada tinha coma sua pouca sorte na brincadeira.'.
e deu queixa ft policia, resolvendo
o dr. Francisco Bittencourt, 1.»
delegado auxiliar, que o Antônio.!
Dleks entregasse as esphera* ao Ibotequlneiro.

Um soldado da policia no*
cturna de Nictheroy ten«

tou matar um popularO «oldado n. 11 da Policia Nò«cturna de Nictheroy, que sé acha
destacado no posto policial dePendotiba, teve, hontem, ft tarde.
uma discussão com o indivíduo
Demetrio Pereira, morador «o lo-
gar denominado Badfl. No decor-
rer da discussão, o,soldado sacou
de um facão e pretendeu assasal-
nar o desaffecto, não conseguindo
levar a effelto a sua trágica lnten-
Cão pela intervenção de varias pes-soas.

O aggressor foi preso e . .preaeitw
tado ao delegado gorai de KictUíw
roy.

Colhida por trem
Na Parada d* luoas, tol colhi-

da por um trem, roffrondo ««»*•
gamento da perna dirolia o de p*í•«quardo, a menina Wandcrliiiíu
de o anno». filha de «KW;, ;:<fjtlns, rcldcnl* á rua Manoal Cai*atiro n, ,0, Cl li.íiiiliJ. ft A«#i»l«ft-
rta do Meyar, a Inforiunada W«n»
dtrllna foi apâs os nti^tivos A*

. urtrenela internada no Hospiisi â„
Pr«mpto foeeorra, finae, *#iu »
Mieaat,

RsfíWJitrli.
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VAPORES ESPERADOS E A SAIR NO MEZ DE AGOSTO
DA EUROPA PARA A AMERICA PO «UL

Prooedenola Vapores Ch.jsae

Bromen .. * FRANkf-iiR*. . 5~Z*
Trle.tO .. _. •¦.WASHINGTON. 3 2
.. .. .?; .. SANTOS ....__ _liamburfo «. tenerifi .; _ » — 9Arastordam ... FLANDRIA . _. _ 8 8Londres . _. H. brioade .... 8 8Hamburgo * M. SARMIENTO , 40 10Finlândia . ,. SUÉCIA . , „ 10 10Havro .... JAMAIQUE . _. 12 ISSouthampton ALMANZORA .. , 181.14Londres ... ÁVILA STAR „;.*,. 161 16Hamburgo » BAOE» ..... 15—•

Jjlverpool....;, DESNA '. 17 17
Hamburgo M ORAL. ARTIQA8 .18 10
Londres. ¦_.¦ ;. H. PATRIOT .... 22 22
Havre . . ¦-, MASSILIA ...... 23 23
Bremen . . CAP. NORTE .. 25 25

. Southampton ALCÂNTARA _ -. 27 28
oenova ,.» «. florida . . * ,. 80 ,80''•V1\. ••,(.»• »• .»• • • •• «*- «« •—» ,•-»
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DA AMERICA DO SUL PARA A EUROPA
Prooedenola Vapores

DA AMERICA DO NORTE, «JAPÃO E PORTOS
DO PACIFICO, PARA A AMERICA DO SUL

B. Aires. AB. Aires. „b. Aires, A
, B, Aires.
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B, Aires.
B. Aires.
B. Aires.
B. Aires.
B. Aires.
B. Aires.
B. Aires.
B. Aires.
B. Aires.
B. Aires .B. Aires.
B. Aires.

Ch.lBae

* -*/* .•
•» ¦;*

_ _>'•* >
». >
.« í*
M. I.

>
_¦ :•

:« i*
.-<

Procedência 
'*, 

Vapores Ch.lBae Destino

K. Orleana. ALEGRETE .... 81'--- . .. .. .,W. YorlC, . SOUTH. CR088. 6 f8 B. AireaBaltimore . atalaia .... 10 —- . .. .. .._os Angeles "'. WE8T CACTU8.". -li il B. AiresN. YorlC. -.'.- EASTERN PRINCE. 12 12 B. Airea'Japfio ___.-*¦ B. AIRES-MARU' 23 23 B. Aires
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Procedência Vaporea Ch.'|8ae Destino

Belém, , C. SALLES.. . ; — ./.. ..Manios í »... pocone' . .; w, — ... V. 
'"

Manios ». * », CAMPOS . . . :. . -*:. 
*' '; 

;ii*. ..*. _. .. ARARAQUARA . . —- 2 P. Alegre
1*. ... *?-.-¦..• ITABERA* , . ,• '., ..— 9 P. Alegre
h>; -..- .. :. 2*N"Tp8 . . i.-.. —. 2 , Paranaguá
...* ..... .. A88U' . .... . ,'__ 3. p. Alegre

CTE. ALCIDIO . '.. 3 P. Alegre:... ._ >• .. SERRA GRANDE . '—-í 3 P.. Aiegte... ... •• .. VENUS ,,,.._ 4 LBguna
1.. .. ».. .. ETH*_* ... .— 48. Francisco
i.. •... ... '•< ITAIBIBE" .... .._— 4 p. Alegre.
[.. *;._.: .. CTE. CASTILHO . 4 p. Alegre:.. .. ...... A8P. NASCIMENTO — 6 Laguna
......»;:._ CARL HOEPCKE . —- 9 Laguna

>. .. .... ARATIMBO' . . . 0 P. Alegre
;.. ... .. .;.. LAQUNA . . » . 12 g, Franc..\:"¦;•-~i_. .. ITAPERUNA . . . —. íc.p. Alegre
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WATBRLAND. '
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SABOR ...,,.„
ALPHACCA. ;. M .CAMPANA . . . .8. FRANCISCO . .
H. PRINCES8 . .GUARUJA' . . . .
M. WASHINGTON.
M. OLIVIA ....
FLANDRIA . . . .
PRINC. OIOVANNA
-UIHIM •' e ".-•"; i, '#' #
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DA AMERICA DO SUL PARA A DO NORTE,
JAPÃO B PORTOS DO PACIFICO_________ _— .—_____

Prooedenela Vaporea ch. sáe Daatino

B. Aires. . MONTEV. MARU. 31 JapSoB. Aires. . AMERICAN LEGION l N. Yorlc, .. ALEGRETE". .'. — Ií. YorkB. Aires. . ÁFRICA MARU» . 10 10 JapSoB. Aires. . NORTH, PRINCI 11 11 N. YorlcB. Aires. m ;, ARICA . . . . 12 12 Arica .B. Aires .; ;. EASTERN PRINCI 96 25 N. York.. .. .«-.. .CABEDELLO . . —j 88 K. Orleans
* • »».«»'»» ... .. .'• .. .'.' .. ; —J —-i ., .....

DO SUL PARA NORTB

Prooedenola Va0o.ee Ch. Sae Daatino

Laguna .... venus ,•.;. ... .4 --¦' . .» _, ..P. Alegre . AN. BENEVOLO. 4 — I .!,_!!.Lagraa ... CARL HOEPCKE B — * " *J 
.,Laguna . . MIBANPA . . . 6 -- .. .. ..S. Francisco LAQUNA . . . 8— ." 

" "
P. Alegre .."¦'.' SERGIPE . t . io — ' 

.. 
". 

;........ .. .. ROD. ALVES. _, — . 2 Belém;.. .. .. ... ITAPAGE* . jt M 1. — s Belúm.. .. .. .. PORTUGAL *,..__. 2 Recife.. .. .. .. ÇELE8TE t B. t< _ 3 Vlct0r,a -
.. .. .. .. ITAQUERA ... — 3 Aracaju'
»• .... ».. .. ARAÇATUBA . »• ,—*' 4 , Recire I
>*:.•*•*. -.. URU'1 . ...-!_'• *— 4 A. Branca.. ... 1.. :•• ODETTE ..,.,.-_ 5 Bahia•¦ •• .. .. 8. MATHEUS , •« ,-. — 5 s. Matheus..* ..: :..- .. ITAGIBA . . . — 6 Cabedello

• ... 1.. .. MIRANDA . . ..: :. — 9 Penedo
¦ « .. :.. ... ITAGUA88U? . .-. — 10 Tutoya

•' _..'...•: :••'. ARARANGUA.':.: i. — 11 Recife ...
.. .... ..- TUTOYA . ,y, -4,14 Tutoya

SERVIÇO AERE0
Preeedanolo Avlfiee da Ch. 

Bae Destino

..:...... condor .... «_ P. AlegreS. Paulo . . A. MILITAR ... 2 8. PauloE. unidos . PANAIR . . „ , 34 B. AiresP. Alegre . condor .".'•_., 8 —:.. ......Natal .... CONDOR, .... 44 Natal. '
S. Paulo ... A. MILITAR ... 4 S. PáttlOw.. *.. .... CONDOR . . .-,__. p. AlegroB. Aires .', PANAIR . ... . 6 . E. UnidosChile¦.'..* AEROPOSTALE . e Europa'Europa i ,;» .- AEROPOSTALE . 6 Chile *

.S.. Paulo .... A. MILITAR ...» 6 8; P.*OoyaiP. Alegre.. condor . . . ¦. , 7 o.p..AlegreS. Paulo. . A. MILITAR. . , 9 ,10 S. PáUlOE. ^Unidos. PANAIB-' * . .•"'. 10 11 B. AiresP. Alegre . condor . . . \o __' •-,¦ .... ..Natal ... CONDOR . . . .;\ i\ Ratai
S., Paulo .. A. MILITRR . . u .9 g. pani0.. .... .. CONDOR . . . — 12 p. AleéreB. Aires.. . PANAIR ."'.. . . 12 13 .E. UnidosChile .... aeropostale . 13 is EuropaEuropa . . .AEROPOSTALE , 13 43 ChileS. Paulo . A. MILITAR . . 13 -.ft 8. P.OoyáíP. Alegre . CONDOR . . . • 14 16 P. AlegreS. Paulo.... A. MIMTAR .« -.- 16 17 8. PauloE. Unidos . PjWAIjT. . .- .- .17 18 B. Aires.P. Alegre . CONDOR . . .• . 17 ..... ..Natal . ... CONDOR . ... 18 18 Natal3. Paulo, . A. MILITAR . . jg io 8. Paulo..... .. ,. condor . ,,.;, __ iq p. AlegreB. Aires.-. .- PANAIR ; . . . -3 20 E. UnidosChile . ¦.'*_•' AEROPOSTALE . 20 20 F.uronaEuropa .'.. AEROP08TALE . 20 20 ChileS.Paulo . . A. militar , . sn 2t s. p.*onvnzP. Alegre . condor ..... •>¦ 93 P. Alegre3, Paulo . A. MILITAR . „: •. 23 94 8. PíuloE. Unidos . .. PANAIR . . _¦ . .. u 26 B. Airesp. Alegre . condor ...,., .. 2Í __)....,.*
Natal -. . . CONDOR* . *. . ..¦ 28| 26[ Natal'

Linha Campo Grande - Cuyabá ¦
_______________________

Prooedenola Avlfiea Ch.|8aei Dèatlne
___Cuyabâ

Cuyabfl
Cuyabá
Cuyabâ

CONDOR
CONDOR
CONDOR
CONDOR

4
ti
18
25

Cuyabâ
161 Cuyabá
23| Cuyabá
S0| Cuayabá,
-""I f (.'O* • ¦¦*»

MALAS POSTÁES

A: Directoria Regional doe Cor-
relos e^Telejíraphoa do* Distrlcto
Federal expedirá malas pelos se-
dulntos vapores:

. nodrlfi-nes Alven — Para Bahia,
MaoelO,* Reolfe, Cabedello, Natal,
Ceará, Maranhão e Pará, receben-

..do impressos até ás 6 horas do dia
2; objectos para registar ate 18 ho-
ras do dia 1: cartas para o.lnte-
rior atô ás 6 1|2 do dia 2; Idem
com porto duplo atfi ás 7 horas
do dia 2.

Santos — Para Paranaguá, An-
tonlna, 8. Franclf-co, Rio Grande,
Montevidéo e Buenos Aires, rece.
bendo impressos até ás 10 horas
do _la 2; objectos para registar

.atá-ás 8 horaa do dia 2; cartas
para o Interior até ás 10 113' ho-
ras do dia 2; Idem eom porte du-
pio até ia 11 horas do dia 2; car-
tas para o exterior até ás 11 ho*
ras do dia 2.

Itapag-*» —- Para .Victoria. Bahia,
Reolfe, B, Branca, Coari, Mara-
rihAa e Pari, recebendo Impressos
Até ie 10 horaa do dia 8| objectos
para registar até is 8 horaa do
rita i| cartas para o interior fttl
ás 19 1|*< do dia 2; Idem com porte
duplo até U horas do dia 9.

iinhjvrA *— Para Paranaguá, An.
tonlna, s, Frsnoleco, Itajahy, Pio-
rlanoii.>!.*:. Tml-ltytia, Rio àrande,
§*el-tte e Porto Alegre, recebendo
Inittrei-ins até ia 8 horaa do dia 81
•bjüctoe pare re-.lr.tsr ati II ho.
fae dn dia 11 cartas para o inie*
flor ali 8 l|l horas do dia li idem,
som porte duplo até l liorns de
il*. >»' Aiasiiii» * fm !__* WM.*

Pelotas e Porto Alegre — Rece-bendo impressos até 11 horas dodia 2; objectos para registar, até10 horas do dia 2; cartas para oInterior até IV 1|3 horas do dia 2;
Idem com porte duplo até 12 ho-ras do dia 2.

Hlghlnnd Chlcftaln*- — Para Tc.nerlífc, Las Palmas,- Lisboa, Vigo,Boiilogne e Londres, recebendo Im-
pressos até ás 8 horas do dia 8;objectos para registar até 18 ho-ras do dia 1: idem com porte du-
pio até ás 9 horas do dia 2-, cartas
para o exterior até-ás 9 horas dodia 2.

\ liaberá — Para Paranaguá, An-tonlna, S. Kranelsco, Itapuhy. Pio-rlanopolls, Imbituba, Rio Grande,Pelotas e P. Alegre, recebendo Im-
pressos até.ás 8"(horas do dia S;objectos para registar até 18 dé3;,cartas para o interior até 8 112de'-"8; idem, idem com porte duplo
at 8 do 8. ¦».,-.

A-racatiiba —* Para. Victoria; Ba-»hia, Maceió e Recife, recebendo lm-
pressos até ás 8 horas do dia 4;
objectos para registar até.18 de 8;
cartas para e interior até 6 i|2 de4; idem, idem oom porte duplo até
7 de 4,

XtalmM — Para Rio Orando • V,
Alefre, recebendo Impressos até is
10 noras do dia 4; objectos pararagiatar até 9 de 4| oartaa para o
interior até 10 l|l de 4; Idem, idem
oom porte duplo até XI da 4,

Am.ri.¦» LegieM —* Para Trlni*
dad e Nova York, reoehendo lm-
oreesos até 9 horaa do dia .; ob.
jectoe para registar ata 11 de Si
cartas para o «n.erlor atí 18 de 4.

«»t_ll..r» Oreee — P_r* Monte,
vidéo « Vi, Alrea, rtreehendo tmprei*
ene «té I hnraa do dia i; *>hj*_tc.«
para regleiar at« 18 d* 4. _(lt«e

PORTOS DE ESCALA DOS AVIÕES
PARA O NORTE»

n C. Aeropostale — Vlotorla, CaraTellas, Bahia,
Reolfe, Natal. África Occidental, Marrocos • Europa.

Byádleato «Doador *— Vlotorla- Caravellas, Bel-
monte, llhéoa, Bahia, Aracaju, Penedo, Macelé, Re-olíe, Jofto PessOa m Natal.

Panalr r — Vlotorla, Caravellas, nhéoa, Bahia,
Maoeid,. Recife, Natal, Areia Branca, Fortalesa, Ca-
mocim, Amarração, s.* Luis, Belém, Guyanat. Anti-
lhao. America Central e do Norte,
PARA O BTOtii

O. Aeropostale — Santos, Florianópolis, Porto
Alegre. Pelotas, Druguay, Argentina, Paragnay e
Chile.

9jn*dl-_t«o Condor 
'—, 

Santos, Paranaguá, Stto
Francisco, Florianópolis © Porto Alegre.

Linha Campo Grando-Cuyabá — Campo Grande,
Aquidàuna, Miranda (facult), Corumbá e Cuyabá.
_ Panalr — Santos, Paranaguá, Florianópolis,
Porto Alegre,' Rio -Grande, Montevldéo e Buenos
Alrea.. Da mesma companhia partem avises trans*
portando passageiros e malas postaea. de Buenoa
Aires para o Chile Porá, Equador. Columbia o
America Central.:

A-rlacEe Militar — 9. Panlo, RlhelrSo Preto,
Uberaba, Oborlandia, Aragnáry, Ipamery. Leopoldo
do BulhOes o Goyaa.

ENCOWNDAS POSTAES — SERVIÇO AÉREO
O fechamento Aas Malas Postaea obedece ao

Bogruinte horário:
Syndieato Condor — Para e Snl: aegnnda 4

qnlnta-feira, Para o Norte: Quarta-feira, até ás 21
horas. Registrados atô ás 18 horas'*— Para Campo
Grando e Cuyabâ -- A's quartas-feiras, até ás 18

•horas, registrados até áa 18 horas.
Aeropostale — Para o Nortei âa 10 horas da

sabbado, recebendo encommendas até Aa 18 horas da
véspera • correspondência para a mala de ultima,
hora, até Aa 18 horas. Para o Sul: ás 20 horaa de
sexta-folra. As malas eom objecto e de valor decla*
rado e encommendaa para o Sul, fecham ás 18 horaa
de sexta-feira

Panalr -- Para o Norte: Aa 17 horas de sexta*
feira., Registrados até As M" 112 horas. Para o Sul:
aa. 17 horas de quarta-feira. Registrados até ás
16 1|8 horaa. . .

: AtiacAo Hllltar — Para S. Paulo e Goyas a
mala fecha Aa 11 l|3 horas no Correio Geral e naa
agencias o auceursaes. áa 11 horas.

Itnqnem — Pára Victoria, Ilhêos,
Baihla e Aracaju*, recebendo im-
pressos atê 6 .horas.do dia 6; ob-
jeotos para registar até • 18 do 4;
cartas para o interior-até 8 1|2 de
6; Idem, Idem com porte duplo até
7 de .6. _

CAES* DO PORTO
Armazém 2 —¦ Vapor nacional"Etha" — Cabotagem. .
Armaiem 2 — Hlate nacional"Sio José"—Cabotagem,
Armazém 8 —> Vapor nacional•Serra^Grande" —• Cabotagem,
Armasem 8 *— Chatas diversas

c|c, do "Caprerá".
Armatem 8 — Vapor norueguês"Borgland",

Vapor allemfto
Embarque de

Armasem T"Pernarpbuco"
farello.

Armasem 8¦Alchlba .
Armasem 8

Vapor hollandess

— Vapor nacional"Siqueira Campos".
pgteo lfl — Hlate nacional "Co-

ral" — Descarga de sal.
Pateo 18 —* Hlate naolonat "Va*

lentlm" —* Deaearga de aal,
Pateo II mm Vapor allemlo "Ari*

rteh".
Armasem 18 — Chatas dlveraaa

o|a, do "Montevldéo Maru'".
Armaiem 17 — Vapor inglês"Sodney fitar".
Armaaam 18 «-* Ohatai divsreaa

e|e, «Almeda stir*.
Armasem 18 m. otiata* dlreriaa

«je, oAitorlaa",

¦XJ^* ^ KW tmWXl

muwm
PRÓXIMAS SAÍDAS PARA

A EUROPA
DESEADO ..« m .
ASTURIAS....
ALMANZORA . ..
DESNA . „ . , ..

9 Agosto
14 Agosto
38 Agosto

6 Setbro.

Actividades Escolares

PARA 0 RIO DA PRATA
ALMANZORA .
DESNA. . . mALCÂNTARA .
ARLANZA . - ,

15 Agosto
17 Agosto
28 Agosto

12 Setemb.

SERVIÇO DE CARGA
SABOR — Sahlrâ no dis 15
de Agosto para: Havre, An-
tuerpla, Rotterdam, Hamburgo

e Reino t-nldó.
Para mafs Informaçoca cobro

PA8BAQHNB 8 FRETgS

The Royal Mail Sfeam Paeket Co.
AV. RIO BRANCO, 51-55

Tel. 4-80O0

AMIt
CHARGEURS 1
GROIX

Sahlré ho dls 13 da A.oBtn. i-n-
ra: DAKAR, VIQO, IORDIAUX eLE HAVRE.

PRÓXIMAS SAHIDAS PARABUEN08 AIRE8
Jamalque.
Massilia. ,
Eubée .,'.¦.

12 Aoat.
23 Agst.

8 Set.
PARA A EUROPA

Jamalque
Massilia ,
Eubée ;

1° Setembro
8 Setembro

25,8et ombro
' ' *—""

Agente Gera! dae Companhias**.anoe_aa

Avenida Rio Branco II113
Tel.: 4-8207 — Caixa Postal 848

FACULDADE DD MBDIOINA fiO'. BIO DB JANEIRO
Terga-felra, 3 do corrente* '

Provas -.«-treines
8*.anno medico *— Clinica Obete-

trica -— As 0 horas, na Frd-Matre
*— Os' alumnos deens. 363 a 396.

Clinica Pedlatrle* Medlest —. Asl|2 horas, no Hospital S. Tran-
cisco de Assis —- Os alumnos de
ns.- 17 — 33 — 25 — 81 —* 8» —-
10 _ 46 — 17 — 18 — 61 — 69—Jí __. 8J —. 33.-- IS — 37 —¦ 88111 — 138 —- 135 — 137 -» 117119 — 163 — 169 — 171 — 173176 — 178 — 186 — 197 — 303

306 — 20S — 309 — 310 —.313
317 — 3_1— 326.

Para o dia 3 do corrente:
3* anno odontologico — Pathe-

legta e Tfcerapentlea — Ae 9 horaa,na Praia Vermelha — Serão eha-mados todos ob alumnos matrlcu-
lados nesta oadelra.

COIiLEGIO PEDRO H
O Externato do Collegio Pedro U

acaba de receber a honrosa visita
do professor A. Le Roy Huff, da
Drake Unlvorslty, dos Estados
Dnldos. Ao percorrer o edi.leio, tes
o Illustre professor especlaes refe*rendas ao Departamento de Hy-
glene, e tambem ao Gabinete de
Physica, havendo mesmo declarado
que- as InstallacOes deste s8o supe-
riores Aa de muitos eatabeleoimen-
toa congêneres da America do
Norte.

Apresentado ao dr. Henrique
Dodsworth, director do Collegio,
manifestou o professor A, L. Huff
o desejo de escrever suas impres-
sBes, as quaes a seguir transcreve-
mos:"Julho, 36 — 1933.

"Tive nesta data o agradável en*sejo de visitar o Externato do Col-leglo Pedro II. Estou deveras en-thuslasraado com tudo quanto mefoi dado observar: a cortesia dos
professores, a vivacldade dos alu*
mnos, a orientação dos program-mas e a commodtdade das installa-
Çées. *•'-,

"Sobremodo me captlvaram aaattencões que me foram dispensa-
das pelo professor Oswaldo Serpa,dirigente do ensino, de inglês. Pa-reoeu-me excellente o methodo
adoptado neste - estabelecimento
para o ensino dé línguas, pois acho'
preferível ao theorleo, o processoem que predominaconversação. .1.'

"Estou summàmente grato ao
professor Serpa pela. gentileza dé
ter percorrido commigo todo o es-
tabelecimento."Com-sinceros votos pela prós-
peridade do Collegio Pedro -II e de
todos aquelles que tao amável-
mente me receberam, subscrevo-
me (As.) .A. Le Roy _lu_f."

lf VESSEY. Cll. LI.
Depositários da afanada correia

PURAFLEX
communicam «os MUt amigos a fregue-

zes que Já ae acham InstaUados no
novo local

,v! • -

RUA DA QUITANDA, 197-199
ANTIGA CASA AFFONSO TOSEI*

TELEPHONE: 3-577* .
onda ficam aguardando ac suas multo

apreciadas ordens.

Radio Jornal
RADIVERSAS

RADIO CLUB DO BBA9IL
Programma para hoje:
Das 7.16 áa 8,16: aula de gy>ninas tlca, pela prof. Polly Wettl,

e "Radio Jornal1*, n. 68, do Radio
.Club do Brasil.. Das 13 áa 11 ho./ras: programma de discos varia-
dos. Das 16 As 17 horas: pro-
gramma de discos variados. Das 17
ás 17.10: "Radio Jornal", da tar.
de. Das 19 ás 21 horas: program-ma de discos variados. Das 31 ás32 horas: Serviço de Publicidade
da Imprensa Naolonal. Das 23 áe23 horas: programma de musicas

, _ „. ______ olasslcas, oom o concurso da or-
a pratica da chestra do Radio Club do Brasil edo tenor Oscar Gonçalves.

Álbum de Gj-miiaatlc* — Encon-.tra-se á venda, na sede do Radio
Club do Brasil e na Livraria Frei.tas Bastos, o Álbum de Oymnasti-
ca, flom 60 posl<*6os, organizado
pela prof. Polly ,Wettl. • *
RADIO.SOCIEDADE DO RIO DB

JANEIRO

MSS PIEE LI
Serviço Ite*
guiar cora
Novoa m Ia-
raosoB Pa-
qnetes HO*
tores entre

New York
Brasil e Rio da Prata

NORTHERN PRINCE» *
Sahira no dia li de Agosto
para: TRINIDAD e.ftOVA VORK.

EASTERN PRINCE
Sahlrâ no dia 12 de Agosto,

para: MONTEVIDÉO . e BUENOS
AIRES.

AGENTES GERAES:

thers-SCo.

Chá Romano
Programma pára. hoje:
A's 8,30 — Hora certa — Jornalda Manha -— Noticias e-commen-

tarios — Ephemerldes brasileiras
do barão do Rio Branco; As 13

taxativo brando. Utll nas pri- n-nw.r- Hora certa — Jornal do
sõea de ventre. Pôde ser usa»
do diariamente, aem nenhum
Inconveniente*

Vende-se em todaa aa
pharmaclas e drogarias. De-
posltòs Ruas S. Pedro, 38 e
S. José, 75.

Avenida Rio Branoo, «33/67
RIO DE JANEIRO

Telephono: 4-8281
Telegrammas: PRINCELINE

Rue do Commercio 3B ..
8ANT08

Telephone Central; 8

ii ITAUA lf

(FtOTTB RIUNITE C08ULICH,
LLOYD SABAUDO, NAVIQAZIONB

GÉNERALE)

DUILIO
Sahlrâ mt de Agosto, parat

LAS PALMAS, BARCELONA, VIL-
LEFRANCHR 0 GÊNOVA.

Cruzeiro ao Oriente
eom o luxuoso paquete

meio-dia — Supplemen* musicalaté ás 13 horaB; ás 17 horas —
Hora certa — Jornal da tarde —
Quarto de hora infantil por TiaBeatris — Supplemento musical;ás 18 horas — Previstto do tempo— Transmissão de discos varia-dos; ás 19 horas — Hora certa

,— Jornal da noite *— Supplementomusical; ás 18,30. —*' Programma"Odol"; ás 30 horas— Arte culi-naria "Bherlng-*; ás 31,16 — Notasde sciencia, arte e literatura —
Musica no Studlo da Rádio Socle-dade do Rio de Janeiro.
RADIO EDUCADORA' DO BRASIL

Programma para.hoje:
• Das 11 ás 11,15 ,— Discos varia-dos; das 11,16 ás 15 horas — Em

Correspondência
PODA DAS FRUTEIRAS EUItO*.

___A8
Manoel áe Sonsa — Forqnlcj deMnrlana — Minas — escreve-no».."Jâ uma ves vos fis o pedido deum oonselho para a criação de uns

pes de magas e peras. Hoje de
novo vos peço dizer-me o trato
que deve dal-as, e se ô necessário
faser-se podas, e em quo tempoestas devam aer feitas, pois estas
plantas vão se desenvolvendo
*-om..o maior crescimento possivel,promettendo boa producg&o íuturramente."

Resposta — A madeira, como asdemais fruteiras, exigem limpeza.,
combate- ás pragas e moléstias queacaso surjam, aduba.Oes, «tc.

A.poda, entretanto, é um cuida-do cultural Indispensável, desde a
rda 

de formação, destinada a darmacieira uma disposição conve-niente at« a poda de frutificação.
Isto 6 assumpto multo complo-xo,- delicado, exigindo para ser ex«-

posto, recorror-se á gravura.Aconselho a ler "Poda de Frutel-ras", por J. . Vieira Nattvldade,Porto, 1937; que .alves náo con-elga encontrar no Rio.
,. .«*¦ è. ¦

eCLTVRA DA ERVILHBIRA
A. Vasconcellos, Theresopolls -t

Escreve-nos:"Iniciando regular cultura de 
'

ervilhas, desejo de4v, ex. estenel-voe Informes acerca tudo quantorelacionar ee* possa ao assumpto e
pre-agradecendo, oom alta consl-deração e estima, mui oordlalmen**te".;

Resposta — Ela como O. Bas-spttl descreve a cultura da ervi-lheira:
As ervilhas preferem nm ter-reno bem mobilizado e não multocompacto e de preferencia terreno,onde ellas ainda nflo tenham sidosemeadas. •;'•
Nâo gostam . de multo estrume,porém, querem-no velho e bemcurtido..

nosso studlo, o er. Moacy. Òllvii- 
' 
__&,___¦_**_.ol! .'nsufflclencla do

ra executará ao plano, alguns s<S- SS5im______ a--l.ra.e*'» «n-Pregar-

m mi

mm si m
Os unloos paquetes de luxo NORTE*

AMERICANOS em trafego entre
oBraall e Neva York

Aooommodasoea de 1», 2* e 3*
Aa próximas Para Para

aahldaa do N. York Rio da
Rio, ato: Prata

AMERICAN LECIONI Ag.
SOUTHERN CR088. í A8. _»

VIAGEM TRIANGULAR
RIO-EUROPA, NOVA VORK-RIO

A PREÇOS REDUZIDOS

0 VAPOR
AMERICAN LEGION

Esperado do Rio da Prata ama-
nha, 3 do corrente, sablrá no dia
1, ás it horaa, para: TRINIDAD e
NOVA YORK.
Oe vapores atracam no Armatem

IB, ds New-Vork Dook Co. —
Brookl.n, N. Y.

0 VAPOR

SOUTHERN CROSS
Esperado de Kova york no dia

5 de Agosto, sahiri no meimo dls,
parai montevidéo e BUlNOt
tlftlt
.tt-ítt ir__i,r*T,":ffii  «*.

A0BN7M OERACS fkU O 8IU8IL

Thi Fidiral Eipress CospâR?
Avenida Rio Branco, 87

Sahira de Gênova em 28 do
corrente. Escalas em:

i NICE — BARCEIiONA ¦--
PALMA MAIOROA — PA-
LERMO — ATHENAS —
STAMBO TJL — RHODES —.
NÁPOLES.

Chegada em Gênova em 15de Setembro.. ¦ **

OUTRAS 8AHIPAS PARA I
B, AIRES EURO.

DUIUO. ... 9 ABI.MjWMHlUBT.' 9 A_8t. 18 A.t.DUILIO...... 5 8et. 18 Set.BELVEDERE.. il Set. 3 Out.C. BIANCAM 10 Set. 1 Out.O. CESARE . 4 Out. 18 Out.DUILIO ... 17 Qut. 29 Out.

los agradáveis; das 18 ás 18,30 —•
Discos da Casa Edison, "Odeon";
das 18,30 ás 19 horas — Discosseleccionados; das 19,45 ás 20 horas — Radio-Jornal, dos- DiáriosAssociados; das 20 ás 20,80 — Dls-cos da Casa Llgneul Santos & Cia;daB 20,80 ás 21 horas — Discos daCasa do Disco; ás 21 horas —*
Transmissão em conjunto com asoutras Sociedades de Radio da Ca-pitai Federal, do Serviço d.e Pu-bllcldade da Imprensa Nacional; aseguir — Discos seleccionados.

A8THMA-DIABBTES
-Tratamento especial do Diabo*
tes e oura da Astbma —- DR.
CROCE — Rna dna Marrecas
n. 7 —• tTel. 2-7548 — As 3 hs.

Viagens Inangnniea para a En-ropa doe luxuosos paquetes i

CONTE BIANCAMANO
l.« DE OUTUBRO

NEPTONIA
9 DB NOVEMBRO.

. INFORMAÇÕES t
EMPREZA8 MARÍTIMAS (Bras)l) 8|A

AVENIDA RIO BRANCO It. 4
Telephone: 3-68*10
S. A. MARTINELLI

AV. RIO BRANCO, 108*108
Telephone* 2-9900

NORD
DEUTSCHER

liscte

Bremen
pnOXlMAS SABIDAS '¦'

PARA A EUROPA
ANTÔNIO DELFINO

SablrA no dia 7 de Agoato
para BAHIA LAS PALMAS,
LISBOA, VIGO, BOULOGNK
S. M. e BREMEN.

PARA O 8TJX
Cap Norte . . . 85 Agosto
Antônio Dellino . 32 Setembro
Madrld . ;•*;. . . 18 Ontabro -

8srvlco rápido de osrguelroe •
ALRICH — No porto em descarga.

Armazém 10.
FRANKFURT — fisperado doBremen e escalas no dia 4 de

Agosto.
AGENTES OBRAES. jfe.

. STOLTZ S Co.
AVENIDA RIO BRANOO. 68--4
Ofllxa SOO-Telegr. NORDLLOYO

. de anlmaes,
se-ao adubos chlmlcòs —• nitrato2 kilos; superphosphato 7 kilos:sulfato de potássio 6 kilos porare,- ....> '

. A sementeira desta planta fas-se todos os meses, de maneira que"** hOrtelâo cuidadoso pôde co-Iher ervilhas todo o anno.A sementeira faa-se em linhas —a — espaçadas 10 a 45 centímetrosumas; das outras, deixando emcada Intervallo de duas linhas um,esjMiço — b — de 60 a 80 centl-metros. Isbo para as variedadesde trepar..
Para as variedades an&s a dls-tancia de. 80 a .0 centímetros, se-

gundo a altura, é sufflciente.Durante o crescimento, regam-se, «mondam-Bo e : sacham-se se-
gundp a necessidade, lembrando-se sempre, que, tanto esta, comoqualquer outra planta, dá os seus
produetos em relação ao trata-mento que recebe. . -

• Os tutores, para as variedades
que trepam, 6 conveniente pol-oacedo, logo que as plantlnhas eo-meçam a dar gavlnhas, para queellas se agarrem soslnhas.

Quando esta çperaçao se faetarde ê preciso que o hortèlfto lé-vante e encaminhe os ramos -.ara
08 tutores; mas como os caules daservjlhetras sáo geralmente multodelicados, por multo cuidado queo hortelfio tenha, quebra multo,alem de perder mais tempo que re-presenta dinheiro.

Aa ervilhas nfto se devem regardurante a floração. Para a sêmen-te deixam-se aquellas plantas quetiverem mais vagens e que apre-sentarem: melhor os caracteres davariedade.
A estas plantas é convenientecortar as pontas dos caules parafavorecer o desenvolvimento dasvagens e, por conseguinte, das se-mentes. y.
A semente, guardada em logarsecco, conserva a faculdade germl-nativa 3 ou 1 annos.

(MARCA REGISTRADA)
O SEI DOS FORMICIDAS !

Sem agás ¦•— Sem fogo
*3*-m escavar os formigueiro-;

Pedldoa • Informações eom
SAUVINA COMBATE Ltda,

Cataguazes — MINAS

NAP0LEA0 DE ALENGASTR0 GUIMARÃES - Depositário Judicial
LINHA RÁPIDA DE PASSAGEIROS CARGUEIROS

NORTE

ARAÇATUBA
Salilrâ, qulnta-fèlra, 4

do corrente, ás io ho*
ras, para:
VICTORIA Srórta.fciro
BABIA Domingo
MACEIÓ* Segunda-feira
ttEOIFE Torcn-foirí-

Embarque de passa-
jelros e cargas* Arro, 1!.
Próxima aahlda: Ara-
ranguA — n a0 cor-
rente,

SUL

ARARAQUARA
Sahe hoje, teroa-fetra,

8 do oorrente, As 15 ho-
ras, para:
RIO GRANDE f.a feira
PELOTAS e.*íe-_a
p. ALEGRE Sabbado

Embarque de paaea*
gelros «i cargas: Arm, 11,
Próxima aahldat Ara-
tlmbô —• 8 do corrente.

rim
' ;__ * fi. . .

Sahlrft no dia 8 do
corrente, para:

VICTORIA, BABIA,
MACEIÓ', OABEDEL.
LO E RECIFE

Cte.
Castilho

Sahira no dia 7 do
corrente, para:
PARANAGUÁ*, ANTO*
NINA, RIO GRANDE,
PELOTAS E PORTO
ALEGRE.

Oaruaa ]>iu_, o Armasem 11

Íl. 

A, Martinelll — Av. RI» ¦fenee 1M. Tel.t 8*8180
r-prlnter — Ar. Ria Iranae ml, Tel. «-IWS

- 9, A, t, I, mm Ar, Me t*ttm, tt ?*-* Tel, m-94H{1

PRAÇA .
E J

l-ÜBTEg'

ttOYD WIAIlUtRO
Rua Neaarle t a ta
MfONIO 8ltV*

Nua Mercador»* 18
T»i#i»*i,i «t-1880

.

m

h

ó;* -a--: -*_;_.*-.' .-TT-* *M ..,.« - ,^_
'S__íij;..i ¦¦;¦, ...

,¦*;.¦_...,¦.._._.-:.;....: ._...._...._......._ .:.....;¦.

»
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Theatro e Musica
Chronica theatral

PRIMEIRAS
«MUS MARIONlfETüBS***,«le Plcrre Wolff, em «ma-

tinta.*, no Mun1eli.nl
í..Em 2» "matinée** de asslgnatura,
..'-a Companhia Fralncoía de Come-.dias do'Municipal, deu-nos hontem"Los Marionnettoa'*, i ¦ aotos de
. Plerre Wolff, comedia *ohela deseenas bonitas,, tocantes defina
.Ironia, qüè constituiu verdadeiro
regalo espiritual. Nfto analysare-
mos aqui a comedia de Plerre"Wolff, Ja bastante conhecida do
.nosso publico e sobre a qual toda
a critica Já teve opportunldade de- ee manifestar.

O elenco . francês, deu a "Les"Miirlonnettos" uma linda Interpre-'taçfto, em que sobresalram pela'importância dos, papeis que tinham'a desempenhar/ como pelo. seu va-
Ior pessoal, Mlle. Delia Coi, a quemcoube fazer a marqueza de Mont-
clars; o sr, Debucourt, aue inter»*
pretou o marauez, e ainda os srs.-Harry Darbrey, Maurlce Jacquelln
o Maurlce Dorléac. A sra. Delia
Coi que Já èm "Le Secret" se' tinha

..evidenciado actriz de raro valor,
.elegante, bella, dona de uma voz
.quente e capaz de todaB as Infle-
xões, ainda uma vez conquistou o
publico, com facilidade; Debucourt,
cujo mérito nfto esta maia cm dis-
cusailo, deu ao mâi-quez de Mont-
clars, o brilho e a dlstincc&o espe-
rados; o sr. Henry Darby foi um
tio excellente de' bónhomlà • e ós
srs. Maurlce. Jacquelln e MaurlceDorléac se fizeram applaudlr em
dois. bons galans. No naipe femlnl-
nò, a pega de Wolff offerece op-
portunidade. á exhibição de lindas"tollettes"*que foram ápresontadas

. com rara elegância pelas actrizes
Nutzl Stan, Nlcole Hozan, Janne
Leduc, AndrCo Terroy e Germalne
Ploger, quo-multo concorreram pa-ra o brilho do espectaculo. Do lado
dos homens, tivemos ainda a colla-
boragâo' .dos -srs. Luclen Gadry,
Bloch, .'Reno Doloslne, Darleys o
Jacques Ener.

A. de O.
TIEPUBMCA — '•Tremo-

«o Snlolo", revista
Comquanto uma "reprise" "Tre-

•moço Salolo", linda revista portu-,.jrueza, teve hontem pela . compa-
nhla que debuta no Republica, íô-
ros.de primeira, por isso que, do
actual elenco apenas Estevão
Amarante participou da ..compa-
nhla 'que .a representou no Brasil

..pela primeira vez. Os artistas'de
que*.s* compõe o conjunto do Repu-
bllca deram, a "Tremogo Salolo" re-•presentaçãò condigna, máo grado
o aspecto .'de contrarledade «stam-
pado rias 'faces do elemento feinl-
nino ao defrontar a platêa, o nas
de alguns' do naipe masculino. Até
o SantoB Carvalho, estava quasl

.'triste. íí'*',' >¦'; ....• .A revista agrada sob qualquer
aspecto: quer pelos scenarlos, quer
pelos lindos números de musica e
sobretudo pela marcação doa bal-

. lados. Qs»números de "girls!* todos
elles têm uma marcação que Ô ex-

..pressão cTè" belleza, de harmonia e
de graça.

Estevão Amarante tem na revis-
ta duas optlmas créações — o "Cl**
grano das;feiras" e' o "Vendedor'de
bilhetes"-, este obrigado a bis. A.-Ruas, fez um "Homem* delicado"
como só ¦ elle será- capaz dé fazer.
Ao lado destes Maria Sampaio, fina
e elegante,* Alda Ultz, Julieta Va-
.lança, Márlá Salomé, Rosallna
Sayal, Maria Laura e Lina Dembel
todas Interpretando números adml-

. ravels. -Os bailarinos Cressy e Ja-
nou realizaram o bailado da ara-

t»*a_ha que* a platêa coroou-da'.awJlau-j

A REVISTA "KIO DEIXA, rOXO,J>
(MJBIA COMPANHIA BO BRrU.

BIVICA VAES nEPRKSBNTAR
. Convidado* pela Empreaa. .do

Theatro Republica, os eaorlptores
theatrael Luis Peixoto e Freira
Junlor escreveram para a compa-
n)bla< portuguesa qu* ali trabalha
Actualmente, uma revista nacional,
A qual deram o suggestlvo titulo
de ."Me deixa, YOyo...", Essa fe-
vista, que se destina tambem a
Portugal, Já entrou «m ensaios e
deve subir & scena brevemente. B'
a mesma uma revista genuinamente
nacional, com os nossos costumes,
os nossos typos e coisas bem nos-
sas, bem brallelras, Aquelles dois
escrlptores, por sua ves, para a
musica da mesma tenha um'Cunho
bem, naolonai, pediram a collubo-
rag&o musical de Ary Barroso e Sá
Pereira, dois musletataa de nome
que sabem explorar o nosso folk-
lore.
O SUCCESSO DB «GANHANDO

TEMPO...", NO RECREIO
A partir de hoje, terá' uma nova

attracção a revista "Ganhando
tempo...", de N. Tangerlnl, quetanto suecesso está obtendo no
Recreio. Esse numero l* o "Samba
da mela noite", e será feito pelalnslnuante actriz Lulza Pelogglo,
acompanhada das "girls".

"Ganhando tempo..." contlnu'*
a ser a revista que todas as noites,
nas duas sessões, faz rir perdida-mente a platêa

Mesqultlnha fas coisas do arco
da velha, dansando vestido de
bahlana. Seguem-lhe aa pegadasArthur de Oliveira' e Oscarlto,
aquelle no "comPôre" Fernandes a
este no homem quo ..tem sempre
um'boato a vehlcular.

Ha ainda a actuação de Amélia
de Oliveira, Vanise Melrelles, Dl-
va Bertl, Lulza Fonseca, Leonor
Pinto, Isabel Ferreira, Lulza Pe-
logglo, Olga Bastos o Henrlqueta
Romanlta.

Musica
TEMPORADA Z.TRIOA OFFICIAI,

A Empresa Artística Associada
tem negociações para a temporada
lyrlca official, com o empresário
Carmelo Franolone, que fará, de-
pois de encerrada a temporada do
Colon de Buenos Aires, algumas
recitas em Montevideo, para as
festas da independência uruguaya
Está, pois, a Empresa Artística
Associada apta a realizar a sua
proraettlda temporada lyrlca do
corrente anno.

Brevemente aorá aberta uma as-
stgnatura para uma serie de es-
pectàculos com o seguinte elenco
e repertório: Elenco— Sopranos:
Bidu' Sayfto, Josephina Cobelli, Gi-na Cigna, Isabella Marengò e Lulna
Bertana. Teriofes: Francisco Merll,
Pedro La Fuerite, Galllano Masini
e Rodrlguez. Barytonos: Cario Mo-reli! e Vlttorio Damianl. Baixos:
Umberto de Lellio, Salvatore Bao-calonl e Fellppe Romlto. Compri-marlos: Lülgl Nardi a Nelle Paliai.
Maestros directores: Fêrrucclo Ca-luslo, Franco Paolantonlo e Lulgo
Q nesta. - -

Repertório •—. O repertório éstftassim organizado: Norma —• An-drêa Chenler — Alda — Gloconda•*-• Franoesea. da Riminl — Boheme—• Travlata — Loreley — Barbeiro
de Sevilha — Glanní Schlcdh! —
Palhaços — Secreto dl Susanna —
Meflstofeles, e outras.

A Temporada Lyrlca Official te-rá Inicio nos primeiros dias de se-

ninian_|in ¦.«rm.lnMi* ni
11 - *J__*__* v *- L* ataRdocintoppIiici)

0 JORNAL *- Terçada, 2 de Agosto He lflH

FOX MOVIETONK* NEWS

Mais um numero do olne-Jornal
da Fox está em exhibição nas
nossas telas. Por elle somos in-
formados das seguintes reporta-
gens sonorasi O rei da Itália pas-sando em revista ás suas tropas
em -uniforme de gala; o Coney Is-
land, grande jÁt-rque de diversões
americanos, preso das chammas ê
quasl destruído; uma festa de ca-
rldade na qual tomam parto as
bailarinas "Irmfts Duncan's"; em
Portland o forte Levett fas exer-
ciclos de pontaria com canhões de
grosso calibre; na Allemanha le-
va-se a effeito a celebre experl-
encla do béde que iria transfor-
mar-ae numa Joven ;<** na Franca
mais úm aspecto das corridas com
a presença das autoridades fran-
cenas e a queda dos cavallelros ao
pular aos obstáculos...
DOUGLAS JR. E MARV BRTAN

NUM MESMO FILM
B* possível- a alguém ser heroe,

homem de negócios e ter uma es-
poaa bonita e carinhosa? Nilo! Ji
o facto de ser heroe e homem de
negócios quasl leva um mortal
para o hospício.., Agora Imagi-
ne-se quando o coitado se casa por eleitoral e as listas dos cidadãos
amor, com uma "pequena" bonita
o carinhosa! Das tres uma coisa
sô) .Ou heroe, ou homem dé ne-
sócios, ou marido carinhoso! E
deante desse grave problema viu-
se o Scott Mc Clanahan. Sem o
saber tornára-ae um heroe, um
homem que a Broadway recebeu
entre applausos, confetti e peda-clnhos de papel. B. como o facto
oceorreu nos Estados Unidos, logo
surgiu um agente de publicidade,disposto a explorar a fama do
Scott. Em breve, diariamente, em
todos os Jornaes, lá apparecla uma"nota" a respeito de Boòtt. "Scott
fes Isso". ".Scott.gosta daqulllo".

Estado uo I lin lano
/'nl, t.,, -*,,,.-,- i i.r i * ¦

No Tribunal Eleitoral do
Estado

Sob a presidência do dr, Eloy
Teixeira, esteve reunido,, lhontem,
em sessão, o Tribunal Eleitoral do
Estado do Rio, Approvada a. acta,
foram lldoa no expedtente offlclos-
clreularee, do Tribunal • Superior
Eleitoral communlcando as seguln-
tes resolugões: que o Tribunal Elel-
toral do Estado do Rio deve obser-
var no quo for applicavel o regi-
mento Interno' do Tribunal Supe-
rior, emquanto nfto forem publica-
dos os dos Trlbunaes Reglonaes;
e que sejam publicados todos os
actos do mesmo tribunal.

Foi lido ainda um terceiro offi-
cio do-citado Tribunal, pedindo to-
do o empenho na adopç&o das pro-
vldenclas necessárias para que ae
possa quanto antes começar o alls-
tamento eleitoral,.cuja data Já es-
tá marcada pelo Governo Federal.

A seguir, o dr. Cotrim Filho
apresentou tres Indicações que fo-
ram ápprovadas: a primeira man-
dando expedir clrculares a todos
os prefeitos 

'municipaes, chamando
a asua attenção para o edital re-
latlvo ao Inicio da qualificação

§BNHOT^Ô4 Pára fosso» íncommotlos,
dores menstruaest irregularidades, tomem

cápsulas SEVENKR AUT ÇApiol-Sâbtoa-Arr ii da)

\Oth.j)ro!L.P*cmo.h*áomw^W-<

NOTAS MUNDANAS
ívf

sos _J à ara Maria Alice cantou ternr>™ P*w-lmo. , . *:¦-¦
^k^^^it^l&ímf^ S° 9°«mSÍ.?Zã AàSIGNATURA
a sua Interprete-ee noa mostrou

A orehestra eateve a cargo do
jnaeatro Lago. .*.*

.'.,:, . M. Hora
N. jt., _—* Deixou de sair domingo

por,falta.de espago. - '

DIVERSAS NOTICIAS
O ESPECTACULO DE AMANHA,

."•' NO. MUNICIPAL
À Cíiitipanhla Franceza de Co-

tnédlás;'d« Gaby Morlay projeotara
offerecer amanhã, aos seua • assl-
gnantes"Le Cyclone", a violenta
peça do.Gomersel Maugihan, que
chegara a ser annunclada; Tendo,
porém, recebido de alguns de spua* assignantes (nslstentea- pedidos em
favor de um' espectaculo especial-
mente destinado ás senhoritas, ea-
colheu para a aua aexta recita de
aaslgiiatura, a- Comedia. "Maman",

.3 actoa de Josô Germãln e Paul
Moncoualn, creado no VaudevlUe
em 1924. "Maman" pode bem ser
classificada como "piéce roséVde-
ltclosa hiatorla de um casamento
de' uma encantadora criatura de 17
annos, casamento* esse qué corre o
rlBco de não se realizar, em oon-
seqüência das maneiras um tanto
livres de sua mãe.
A ULTIMA CREACAO DB GABY

. MORLAY NA «MATINE-B» DB
QUINTA-FEIRA

Para á.sua "matinée" de quinta-
feira próxima, que aerá á penultl-
ma do asslgnatura, Gaby ..Morlay
escolheu a aua ultima oreagão: "II
etalt une fois"... pega em 8 actos
e 6 quadros,de Francis.de Crolsset,
destinada a alcançar notável-exlto."II était une foi...", que foi
ereada em fevereiro • deste ' anftò
por Gaby Morlay, no Theatre des
Ambassadeura, em Parla, é uma de-
llcioaa peça, encantador conto de
fadas, que fará a» delicia'daa ae-
nhorltas freqüentadoras do1 Muni-
clpal.
TRANSFERIDA A ESTRB'A DA
COMPANHIA DO CARLOS GOMES

A Grande Companhia de Espe-
ctaoulos Modernos que • foi organi-
zada pelas empresas Paachoal Sé-
greto e Jardel¦•Jercolls,. e qúo está
sendo esperada pelo nosso publico,•"havia annunoiado â sua estréa pá-
ra aínoite de.5 deste mez.

Querendo, porém, apresentar urai
espectaculo de :facto, digno da pia-
téa carioca, as empresaa referidas
mandaram buscar números estran*.
gelros; sendo, que um delles, *!The
Black Stars",'Bão do Roxy, de No-
va Yorl.. ¦ '*:

Justamente esse numero, que Já
*8tá embarcado, aqui- chegará a 8
docorrenté, forçando assim o adia-
mento da estréa para a noite de 11.

Aproveitando' o ensejo, o dlrè-
ctor da nova ç.ompaphiá pijderâ ter-
minar com mais calma a" monta-
gem de "Angu" de caroço", a re-
vista de estréa que é de autoria
de Carlos Bittencourt, Jardel Jerco-
lis e Luiz Iglezlas. "Angu* de Ca-
roço", que tení 2 actes e 31 quadros,
elém de movimento, variedade «
montagem modernlaslma, segundo'tnos dizem,, está escripta com mui-
ta graça, explorando com lsvesa a
Bctualidade brasileira.

DA PHILARMONIÇA•No segundo concerto dé aselgna-tura da Orehestra Philarmonla queterá logar na próxima qulnta-fel-ra, 4 do corrente, ás 21 horas, nòTheatro Murilolpal, o seu íègentenos offerecerá varias surpresas.
Alêni da celebre sympihohla Herói-ca, do glorioso mestre, de Bohn,serao.cjEecütadoso "Concerto gros-so", de Haendel, * á famosa "Cha-
conne", da Bàch, ém oroheatracfto
original de Burle Marx (1* audi-
Cão). . , 

"„ 
,No Intuito de mostrar ao publi-ea a origem • ©. desebvolvInr.*ntò

que Vem soffrendo a peca do gran-dè e Immortal Bach, o violinista
Romeu Ghipsmann tocal-á-ft naedição original que, como se sabe,
ê para. violino * fas parte de nma
darj sonatas do mestre, Bm seguida
Burle-Marx fará ouvir a famosa
transcrição de Busohi, para pia-no, em Instrumento de concerto
marca "Bssenfelder", que o fabrl-
cante desejou fosse Inaugurado pe-lo noSso maestro, como corollario,
a orohestra executará por fim a"Ohaconné" na orchestração de
Burle Marx, O publico terá assim
uma opportunldade para apreciare comparar o regente da IPhIJarmo-
nica tambem como pianista o or-chestrador.

A ultima ves que o maestro Bur-
le Marx se'fes ouvir ao plano aqui
foi em 1918, antes da aua ida paraa Europa Bra então um menino
prodígio. B* por certo multo ourloiso apreeial-o agora- em plena ma-turldade, e disso se certificarão os-que então o ouvirem, e que, certa-
mente, Irão ouvll-o agora
O RECITAL DB PBRY MACHADO

E' esperado com vivo Interesse o
concerto que * o sr. Pery Machado
vae realizar a 9 do. corrente no Ins-¦tltuto Nacional de Musica.

O applaudido artista patrício or-
gahlzou para o seu recital um pro-
gramma attrahente, destacando-se
entre os números a serem execu-
tados a celebre "Ohaconné", de
Bach. Os compositores românticos
tambem estão bem.representados,
pois' Pery Machado é um grandeInterprete desta escola.

qualificados "ex-offlclo"; a segun-
da, mandando tambem expedir te-
legramma circular aos Juizes elel-
toraes para que designem com ur-
gencla os identificadores qua têm
do servir no* cartórios eleitoraes a,
a terceira, estabelecendo provlden-
cias sobre a maneira pela qual de-
vem os prefeitos de Nlctheroy, Cam-
pos e Iguassú' organizar as listas
dos cidadãos allstavels "ex-offl-
cio". . ...

Encerrada, por ultimo, a sessão,
foi marcada uma outra para o dia
6 do' oorrente.

e era um nunca mais acabar de Ka Secretaria daa Finançasbanquetes, recepções, com discur- *
sos que escreviam para o heroe O secretario das Finanças do Es
ler.:. Em summa, Scott mal tinha •""*- •**" *¦"•""¦ ""*" ""?" 'lA Tnnnfom
tempo para beijar sua mulhersl-
nha, que vivia chorosa a queixar-se da vida. Douglas Fairbanks
Jr. ê o heroe desse fllm que è
uma aatyra terrível A publicidadeexagerada e ao espirito commer-
ciai de' certos Indivíduos. Por queera um heroe, Scott obtlvéra um
emprego em imiíortante compa-
nhla, tinha um luxuoso esr.rlpto-
rio, uma linda secretaria e nada
que fazer... Pagavam-o apenas
para que elle desse ft firma o
prestigio do seu nome! Com.Dou-
glas Fairbanks Junlor, apparece a
deliciosa» e meiga Mary Brlan, a"garota" que quiz fugir do cinema
é que Já nos enchia de saudades
dos seus grandes olhos, mas quefoi requisitada novamente paraalegria de seus Innumeros apaixo-
nados. O Pathê Palácio, na proxi-ma semana, vae exhibir "Heroe
por Acaso", da Warner First Na-•tiórial.
•'ALMA DO BRASIL"; UM FILM

EPOPÉA
Entre os films produzidos pelaclnematographla brasileira, "Alma

do Brasil" avulta, por dois moti-
vos. poderosos. . Primeiro, porquereproduz, com fidelidade.lmpeoca-
vel, aquella epopéa qué o VIscon-
de de Taunay tornou conhecida no
mundo inteiro e 6 . considerada,
Juntamente com a retirada . dos
Dez MU; o exemplo mais perfeito
de manobra bellica, quando o Inl*
mlgo, superior em numero, acossa
as tropas que lhe não podem re-
sistlr. Em segundo logar, porque,literária e technlcamente é um
trabalho admirável que honra a
Fan.Fllm. sua.produetora. -."Alma do Brasil" foi filmada
em Matto Grosso, na região do
Nloac, .no* mesmos logares» em
qué o immortal coronel Camlsão
levou a effélto a Retirada da La-
Bruna. B' assim,, além de um film
documentário, uma pagina vlbran-
te da historia pátria que todo bra-
sileiro se orgulhará de ver e sen-
tir."Alma do Brasil» 'será exhlblda
brevemente na tela Ao Eldorado.
MARIB DRBS8LBR DIRIGIDA

POR CLA-RBNCB BtlOWIf BM«EMMA»
A mesma surpresa registada

com "Possuída'*, em que vimos
como que -uma nova Joan Craw-
ford, mal* expressiva, mais ar-
tlsta que antes, por ter sido dirl-
glda por Clarence Brown — acon-
tecerá, agora, em. "Emmà". Co-
nhecemos..bastante a arte de Ma-
rie Dressler como uma das maio-
res. Blla sempre se nos mostrou a
artista genial que,' fazendo rir ou
fazendo chorar, empolga multl-
does. Vamos vel-a agora, entre-
tanto, sob a dlrecq&o de Clarenne
Brown — o a artista que Já co-
nhecemos, ' nos revelará agora
maior valor ainda, mais expres-
aãó, mais sinceridade! Marle
Dressler sob a dlrecção de Cia-
rance Brown, era "Bmma", consti-
tua uma dessas emoções,de que a
Metro-Goldwyn-Mayer se orgulha
com a maior razão. A estréa de"Emma" será Já segun da-í lera
próxima, no Palaolo-Theatro,

tado,. do Rio,- por aoto de hontem,
nomeou o cldadfto Joaquim Ferraz
para exercer o cargo de vigia fls-
cal de Riachuelo, ficando exone-
rado o actual,

Ho Tribunal da Relação
Va sessão de fhoje da Câmara de

Aggravos, do' Tribunal da'Relação
do Estado do Rio, serão Julgadas
as seguintes causas: Aggravos cl-
véls de petlçãO: ns. 2040, de Petro-
polis; 2662, de Campos; 2638 e 2628,
de Nlctheroy, e 2648, de Angra dos
Reis.

Pauta para cobrança de
impostos de exportação

A pauta para cobrança dos lm-
postos de exportação durante o
corrente .mez. na Inspectoria daa
Rendas do Estado do Rio, é a mes-
ma do. mez anterior, com excepgão
dos seguintes -gêneros: n. 17, ba-
nha, kllo, 1». 2 '[? $020; n. 81, car-
nes preparadas ou salgadas, kilo,
í?, a ;•[• mo.

Os assucares branco crystal de
1*. branoo crystal de 2-, * masca-
vinho, passarão a ter os- seguintes
valores, na semana de 1 a 7 do
corrente: • assucar branco crystal
de 1», *660; dito de 2», 8620 e dito
mascavlnho, $600,

Para os demais gêneros continua-
rá em vigor a mesma pauta da se-

.mana anterior.
O valor official da pauta de ca-

fé qué tem de vigorar na semana
de 1 a 7 do corrente, ê de 10240 por
kllogramma. Café, 1$. ouro, 6$600
e-assuear, l'$300 ouro, 1.960.* -- ;

Decretos àssignados pelo
interventor federal

O commandante Ady Parreiras,
interventor federal no Estado do
Rio, asslgnou, hontem, os seguln-
tes decretos:

Dispensando o 2» tenente da For-
ca Militar, Rodolpho José de Almel-
da Filho, do co.rgo.de delegado de
policia especial no município de
Therezopolls. ¦ •

Nomeando Juvenal Ferreira Bor-
gea para o cargo de 1* supplemento
do sub-daIegado'd* policia do 2»
districto de Caplvary,

Conselho de Educação do
Estado

Réune-sé, hoje, ás 13 1|2 horas,
no edifício da Dlrectoria de Inatru-
cção Publica do Estado do Rio, o
Conselho de Educação desse Ea-
tado.

nolljnood
O momento pertence* a Hollywood.

Ou melhor: o momento pertence ao
olnomo. E o mundo gira, hoje, em
torno de Hollywood, eomo girava
antigamente, ao que dizem, em volta
do »ol... Qira, além de tudo, num
rythmo absolutamente cinemato-
graphico. Bente-ie isso em tudo.
Desde o» "falt dlvers* da vida ln-
dlvluat da» creaturas mal» aem
Importância até o» grande» aeon-
teolmentoa do vido universal, tudo
revela, no momento preaente, a in-
fluencla Inelutavcl do cinema. A
vida do mundo pastou a ter um
caracter nitidamente cinematogra-
phlco. B quando a gente li a Ms-
torta de um romance e amor, como
a historia de um suicídio, ou a uo-
tida de um crime aenaaoionol, ou
o commentario de um. /acto tn-
ternaclonal, sente Immediatamente
vontade de comparar e exclamar'

—Até parece "fita" de cinema...
Porque o cinema — padrdç do

mundo — é ponto de referencia e
termo de comparação para toda» a»
coita» o todo» o» tacto» do nosso
tempo...

PEREGRINO..'

Notas Estrangeiras

prealdente da Sociedade Brasilei-
ra d* Autores Theatraes.

Faz annos hoje a sra. Vir-
glnla Laazaro Weygner, uma das
nossas mais applaudldas declama-
(foras, gòaando entre as nossas"dlsouses" do um authentlco pres-
tiglo.

Vê passar hoje o aeu natall-
cio a raonlna Maura, caçula do
casal Joaquim Mattoso-sra. Ma-
ria M. Mattoso.
Nascimentos

JULHO
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MAPPIN
Moveis-Cortinas-Tapetes
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Offorcceinos aos nossos
clientes opportunldade para

optlmas ncqulslções
Rua Senador Vergueiro 14'

Pliono: 5-1015

Luis Bartholomeu, mandada ceie-
brar pela sua família e pela fa-

; milia Lindolfo Collor.
i — Por alma do cadete Raymun-

do Vasconcellos, a sua família
manda rozar missa, hoje, ás 8 bo-
ras, na Igreja dn BOa Morte.*

— Reza-ao hoje, As 9 horas, na
Igreja do Santíssimo flaoramenlo,
á Avenida Passos, mandada ceie-
brar por sua família, a missa de
sétimo dia do falleclmento do pro-

Silva Loureiro,

As modernas legislações sociaes
collocaram na ordem do dia tim
assumpto do mais palpitante inte-
resse: as doenças profissionaes, E,
entre essas doenças, que são Innu-
meravels, acaba de ser descripta
uma série nova e curioslssima: as
doenças profissionaes dos automo-
bllistas. As principaes dessas do-
onças sfio: a calmbra malleolar e

O lar do casal sr. • ara. Pru-
I den.te de Moraes Netto foi au-
¦ gmentado cora o nascimento de

uma filhlnha.
— O lar do dr. Urbano Pedral

Sampaio e sra. Dalka Autran Fe-
dral Sampaio foi enriquecido com
o nascimento de um menino que
receberá o nome de Carlos Au-
gbsto.

àitírencias
__ _ , „. . , fessor Carlos da _¦,..*  -
O professor Eugênio Hlme, as- I nntlK0 ns8!stente da Faculdade de

slstente de Physica Experimental nxeaiclnn. e do Museu Nacional.
da Escola Polytechnlca, fará na _ neja.ge noje, ás 10 1|2 horas,
próxima quinta-feira, ás 17 ho-' n0 aUar.m6r da Igreja de Bflo
ras, na Extensão Universitária FráncIsco jje paUla, a mlBsa de 7o
dessa Faculdade, uma conferência fl| . fnUecImento do sr. Antônio
acompanhada de experiências so-
bre Um novo e Interessantíssimo
apparelho de óptica de Bua lnven-
Cão, denominado "Rotorstato". Em
uma segunda palestra, que so rea-
lizará na quinta-feira seguinte, o
Illustre engenheiro mostrará In-
teressantes applicaçoes do seu
apparelho no estudo das modernas
theorlas da Physica, especlalmon-
te da Relatividade.
Hospedes e viajantes

Daniel da Rocha.

Vindo de Caxambu', acha-se
nesta metrópole o padre Antônio
Lima,, vigário de Surubim, Esta-
do de Pernambuco. S. revma. que

o torcicolis maligno. Aquella ê pro-1 se achava em tratamonto da saude
vocada pelas posições viciosas doeil regressa amanhã a Recife.
pés no ãccelerador, no freio e na
"debreage"; esta fi produzida pela
má disposição dos pára-brisas, que
facilitam a formação prejudicial de
correntes de ar sobre o pescoço do
automobllista. São duas doenças
novas o peculiares, que sô recente-
mente entraram para os quadros
nor-ographicos com a etiqueta ultra*
moderna de moléstias profissionaesdos automobilistas.
Letras e ArteB

Inaugura-se esta mes no Iristl-
tuto Nacional de Musica o curso
de Interpretação da notável '"vir-
tuose" • professora de plano. mme.
Lông*. que Já possue no Brasil
tantos discípulos.
Anniversarlos

Na Istrucção Publica do
Estado

O professor Clodomiro de Vas-
concellos, director da Instrucção
Publica do Estado do Rio, designou
a auxiliar da Escola Profissional,
Aurellnq Leal, Laura Garcia Ca-
lado, para substituir a secretaria
da mesma escola.

Sgaátpo iuelte

Fazem annos hoje:
A senhorita Maria José Ribeiro

de Abreu Fialho; a senhorita Ma-
ria Lucllla Caldeira; a, sra Este-
vão Bretas; o sr. Jayme Cortez
Botelho.

— Passa hoje a data natalicia
da sra. Brasília L. Faria Rosa,
esposa do nosso collega de lm»

Fallecimentos

HOMGEOPATHIA
DR. ALBERTO DE FARIA

Assembléa 43 — Tels.: 4-8393
e 8-1107

FORMOSINHO,
LUVAS, LEQUES, CIIAPÊOS.

GRAVATAS, ETO.
138 — Rua do Ouvidor — 188

171 !___ Avenida Rio Branoo — 171

Falleceu em Natal, Rio Grando
do Norte, em conseqüência de unia
Intervenção cirúrgica, a Bra. Se-
nhorlnha Seabra de Mello, esposa
do'ar. Tarqulnlo Seabra de Mello,
alto funecionario do Thesouro do
Estado.

Senhora de raras e nobres vir-
tudes, tendo sido por longo tem-
po professora da Escola Domestl-
ca de Natal, a ara. Tarquinio
Seabra éra muito estimada na so-
ciedade norte.riograndense, cau-
sando o seu prematuro desappare-
cimento o mais fundo pezar.

A extineta deixou na orphan-
dade duas fllhlnhas do tenra ida-
de. Falleceu em Rodeio , o sr.
Rodolpho Augusto de Faria Filho,
filho do sr. Manoel Andrade de
Faria.Falleceu hontem, ás 21 ho-
ras, em sua residência, á rua Joa-
quim Silva, 77, o sr. Raphael Par-
ras,* irmão da actriz Julia Parras
e cunhado do escriptór Luiz Pai-
melrlm. '"ftSçW»*,1

Sljlfil

Missas \
  Na Igreja da Candelária, foi re-

prensa dr. Abadie Faria Rosa, zada hontem a missa por alma de
¦ '" '¦¦*¦¦* ¦. - ¦ •; '*,*¦¦'.'¦¦: »,¦.. •»¦•.*.'.»¦•• . 
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j^tERIA Da

CAPITAL 1. FEDERAL
Serviço publico da União com livre curso em todo território da Republica

PRÊMIO MAIOR

20:000$000
174" Extracção de 1932
266» DO PLANO 40

Fiscalizada pelo
Governo da União

Lista geral da extracção realizada em 1 de Agosto de 1932

HgBffM PrvIm

Espectaculos de hoje
Municipal — "Les Marlonettes*-,

pela Companhia Francesa d* Co-
médias — A'e 21 horas.

Recreio — ¦. **Ganhando tempo*,
revista, as 19 3.4 e 21 3|4 horaa.

Rcpubllcn — "Tremogo Salolo",
revlata portuguesa — A'* 14,48,
19,45 e 20.45.

Eldorado — "Conjunto Brasilei-
ro" — A'a 19 e 21 horas.

Rlalto — "Moulln Bleu", varl**
dades — Das 16 boras em deante.

140, OUVIDOR - RIO
JÓIAS EXÓTICAS OBJECTOS DE ARTE
ARTE ORIENTAL L» ARTIGOS DE GOSTO
GÊNERO ANTIGO AMBIENTE MODERNO

Theatro João Caetano
HOJE — 2 DE AGOSTO ^- A'S 20 HORAS

REPRESENTAÇÃO AIjIjEGORICA, INTITULADA"OCPISTO DOS SÉCULOS"
For prof. II. Augustine Snüth da Universidade de Boston

Tomam parte «00 figuras •:  PREÇOS POPULARES
INGRESSOS A* VENDA NA BILHETERIA DO THEATRO

815 1009
1942 5008
2160 lOflf
2417.. 1008'2581 1008
3440,....;. 1008
3678..:,.. 2008
5881....... 5008
6298.....*.. 1008
7786 1008
8104. 2008
10031 308
10082 308
10033
10034.. ...
10035.
10036...
1*0037.,,
10038...
10039..
10039...

*P.

308
308
308
308
308
308

2008
308

THEATRO RECREIO
HOJB E TODAS A8 NOITES

A'* Se A* 10 orai
o mala lindo e divertido osiicctn*
culo do momento! — A moder*

nl.wlma revista 1e N. T«io*>i-lnl

IIISanhahdò Tampo
Com o lennnctonit) ' Bamtii dá

M«H*No|t«", por ârtnur da
OINa.r* s *,ulu Pslooalo

M».(.uiunhi, Arthur de Oliveira
fl Q.Oil-ltO, R in II".* trlnr.l

rto rlan
«¦sm i ji ii aw

THEATRO MUNICIPAL -:- V^S&SST.
AMANHA — A'S 31 HORAS

fl.» recita de ••sismatar»"MAMAN"
Comedia em S actos d* 3. Oermaio

e Paul Monconsin
E*pectacnloa para eenhoritas

QUINTA-FEIRA —— A'S 16 HORAS
' 8." Matinée de nssij-naíura

de HENRY BERNiSTEIN
O MAIOR ÊXITO DA TEMPORADA

**

PREÇOS DO COSTUME

10040 2:000$
10040... .. 808
10041...Ap.. 2008
11420 •".-_ 1008
18027 1008
13087 1008
18358 1008
14614....... 1008
17099 1008
18108 2008
19924 1008
20381....... 408
20882....... 408
20883. 408
20384...A» 3008
20384 401

20385......5:
Capita] Feder»!

20385......
20386...Ap..
20386...,.,.
20387....;..
20888.......
20389
20390.»
20791.......
21779:....;.
21947
22131 .,...
23060... ...
26144.......
26579- ......
26610 ......
27803.......
27852.......
27948
29077
29686<-í!0061. ...*...
30962 .....
.30963
30964. .....
30965 ......
30966
30967'80968. .Ap*..
30968.......

408
3008
408
408
408
408
408
1008
1008
1008
1008
2008
2008
1008
1008
1008
1008
1008
2008
1008
208
208
208
208
208
208
208
1008
208

30863 !:0B0$
30969....... 208
30970...ip.. (008
3(1970 208
31681....... 208
31682 208

H,«.re»

81683..
31684 ,
31685..
31686
31687.
31687.

-Ap

fruiM

208
208
208
208
1008
208

......1:000$
31688
3i689...Ap..
31689
31690
3185!
31852
31853. .^, ,
31854 .Ap ,
31854

208
1008
208
208
508
508
508
4008
508,

31855.;.20:000$;
Capital Federal

31855.. ... 508
31856 .Ap.. 4008
31856  508
31857....... 508
31858 : 508
31859  508
31860  508
32597  5008
32670  1006
35016  1008
3503!  308
35l'3j........ 308
35033  308
35034 ..... 308
35035  '308
35036...Af.. 2008
35036  308

tli-w-t FnalM

35037 2:000$
Capital Federal

86037._..... 808
35038*7 Ap.. 2008
35038 308
35039 308
35040 ...... 308
37455...;... 1008
38552 2008
38678 1008
38769 2008
38877. .... 2008
40391.. 1008
41779 1008
42407 2008
44160 1008
44846. 1008
45023 1008
45522 1008
45900 1008
46677 1008
48402 1008
48548 100S
48.919 1008
49864 1008
50311 208
50312.. 208
50313.! 208
50314 20!
60315 ., 20
50316...Ap.. 10OS
50316 208
50317 1:QBÕS
50317 208
50318...Ap.. 1008
603!8....... 208
50319. 208
50320 208

rt.atni» PferaU*

52251  100$
54687.  IO0S
55961
55962.......
55963......
55964. Ap..
55964

2Q*
20»
208
100»
208

55965......1:000$
55965 ,. 20»
.55966... A*., 1008
55966  20»
55967  208
55968  20»
55969....... 20»
55970  208
58508....... 600»
60549  200»
6216!  1008
62705  100»
63579 , 200»
64311  100»
64404 : 1008
66334..i.... 1008
67174 .-. 2008
67957  1008
69474  100»
71302 2008
72050 200»
72938.  100»
78168 600»
74108.,..*... 1Q0S
74277  1008
75528  1008
76714  101)8.
77100.......-100S
78792..  1008
79213  1008
79561  1008

800 prêmios de 4$OOQ Wb b mim iiniiiiei n ss lii 41099

E mais 7.200 prêmios de 2S00O Tito n mim liníiitò n s tis
ElCí!E.li.*.í 5! lifSlUlt. IS 55

O at_.._j 4. <>.*.,—.

Boné MotUrdoiro
P o**-*«¦* Aaatm...

Henrique __________ Proildento Interino
ortei...

Firmino de Cnntuarla

l

HOJE NO

ELDORADO
AV. RIO BRANCO, IM

TEhl 9-UífJ

NA TELA:
A partir de I lioras

Evelyn B^ent
em MADONNA PAS RUAS

NO PALCO
A's 4

e 9 horaa

MNDKR BROTHERS — Eslmloi **(mtea.1or.s
PONTRUS — o maior equilibrista de mundo
MISS ÍRIS — em balindo* fnntasltaa
TOGO o BOBT — efif* amestrados
JARARACA Jein nem» nnmeros de tm v*ut«
• ratinho 1 wtwtttiiio ml|)ir* >¦ i -i.iiiiw-roi-as*

VENnAM lí TRAGAM.
AS CRIANÇAS

PALCO
¦

FILM 2B *s

;-*"'



'." 
•'.*,." 

¦-',:'

?.:&

O JORNAL — Terça-feira, 2 Se Agosto de 1932
y % 

''>-

• - ...
••¦ 

i ¦
¦ ¦ V

NOS SPORT SO1
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OS JOGOS OLYMPICOS EM LOS ANGELES
Padllha não obteve classificação. — Xavier collocou-se
numa preliminar de 100 metros. — Puglise e João de
Deus abandonaram a pista. — Records que vão sendo

,'¦ estabelecidos
Jâ. estilo em pleno transcurso

os Jogos olympicos de Loa Ange-
les.. Sabbado houve.a Inaugura-
Calo offlclal e A noite no Audlcto-
rlum a prova-de.levantamento de
pesos. Ante-hontem, domingo, fo-
ram ¦ travadas compotlcões de
athletlsmo de qüe participaram oa
brasileiros; terminou a prova de
levantamento de pesos e íoram
iniciadas as de esgrima.

Hontem, houve; athletlsmo, ea-
grlma, luta, hockey e cyelismo.
(lo quo daremos noticias em ultl-
ma hora.

Os brasileiros nas provas de
athletlsmo nada conseguiram atfi
agora. Padllha n&o logrou classl-
flcaçao na preliminar de 400 bar-
rclras, pois chegou em i" logar, o
mesmo acontecendo a Carlos Reis.
Xavier collocou-se em 2° logar
numa preliminar de 100 metros,
mas foi- • quarto na seml-flnal.
Jo&o de Deus e Puglise abando-
naram a pista.nos 800 metros. No
peso nada conseguiram Carmini «
Lyra.,.

Considerando que no salto eom
Tara Lúcio tem sérios adversários,
nada deve faser o Brasil em athle-
tlsmo. Entretanto, os nossos
athletas que . pela primeira ; vez
competem em Olymplada, h_to de
aproveitar a lic&o.

ia'
A BANDEIRA DA FRANCA FOI
A PRIMEIRA A TREMULAR NO

MASTRO DA VICTORIA
LOS ANGELES, 81 (U. T. B.) •—

IA primeira bandeira a tremular
no mastro olymplco da Victoria,
tios Jogos. Olympicos aqui hontem
Inaugurados,, foi a da Franca,
vencedora das provas' dé levanta-
mento de peso, realizadas A noite
tno "Audltorlum", o que constitui-
ram ás únicas provas disputadas
no próprio - dia da solemne lnau-•surag&ò da Décima Olympiàda.
LEVANTAMENTO DB PESO — A

VICTORIA D A FRANCA
. LOS ANGELES, SI (H.) —O

primeiro logar no lançamento .de
peso 'foi levantado pelo athleta
Sei ton, dos Estados Unidos, que
alcançou 62 pês, 6 pollegadas e
3116, record olymplco.

LOS ANGELES, 1 (H.) *— O'
campeonato de levantamento de
peso foi ganho, na categoria peso-
pluma, por Suvagny. (Franca), com.
a performance de 682 libras é mela,
que iguala o record olymplco an-
terlor,

Na categoria peso-pesado foram
ea seguintes os, resultados: 1°, Sko-
bla (Tcheco-Slovaquia), com a per-
frmance de 838 libras, que consti-
tue novo record para a prova; 2*,
Psenlcka (Tcheco-Slovaquia), com
830 libras e mela; 2°, Strasborger
(Allemanha), com a mesma per-
forroance. Psenlcka foi classifica-
dó em segundo logar por sor mais
leve que Strasberger.

LOS ANGELES, 1 (H.) — Nas ell-
tnlnatorlas. de lançamento de peso,
Leo Sexton, do Club Athletlco de
Nova Tork; bateu o reoord olym-
pico eom a, performance de 15 me-
tros e 90 centímetros.

Pára a prova final classificaram-
ee'igualmente Rothert e Gray (Es-
tados Unidos), Hlschfeld e Slevert
(Allemanha) e Douda (Tcheco-Slo-
vaqula),

LOS ANGELES,; 1 (H.) — Nas
Srovas 

olymplcas de levantamento
e peso, a equipe da Franca obtè-

vo tres vlotorias, olasslfloando-se
em primeiro logar com 80 pontos.

A seguir olassiflearam-se: a Al-
lemanha, oom 22 pontos; os Estados
Unidos, eom 20 pontos; a Tdheco-
Slovaqula, oom 16 pontos; a Itália,
com 14 pontos; a Austrla, oom 9
pontos; a Dinamarca, com 5 pon-tos; «Va. Argentina, com 1 ponto,

LOS ANGELES, 81 (H.)'— O
athleta Lucas Hostln, da equipe
franceza, venceu o. campeonato de
levantamento de peso, da" serie pe-
sado,. com .808 libras.

Collocaram-se 'em segundo logar
Plerlni, da Itália oom 671 libras;

em terceiro Gabeth, tambem da
Itália,, com 660 libras,

LOS ANGELES, 31 (H.) — Na
disputa do campeonato de levanta-
mento de peso, na serie de pesoleve, venoeu o francez Ronfi Duver-
ger com a performánoe da 715 11-
braa, melhorando o' record olym-
pico qiie pertencia ao Austríaco
Haas oom 676 libras.

DARDO PARA MULHERES
Na eliminatória feminina de lan-

çamanto de dardo, Mlldred Eldrl-
kson (Estados Unidos) obteve o
primeiro logar oom a performance
de Ht pes 4 pollegadas. Em 2a lo-
gar classificou-se a sra, Braun
Muller (Allemanha).

10.000 METROS •,
LOS ANGBLE8, 1 (H.) — A cor-

rida de 10.000 metros foi ganha porKusoklnskl (Polônia), com a per-
formance de 30 minutos 11 aegun-
dos 4|10,' Foi batido, assim, por va-
rios segundos, o recordo olymplco
de' Nurml.

Em 2" o3» logares classificaram-
se, respectivamente,- Iso Hollo o
Vlrtanen, flnlandezes; em O0 logar,
Ramlrez (México); em 12a logar,
Chacarelli (Argentina);-em 13» lo-
gar, Cardoso (Brasil); em 14* • ul-
timo logar. Ribas (Argentina).

409 METROS BARREIRAS .
LOS ANGELES, 1 (H.) 

'— 
Foram

os seguintes os resultados das ul-
jtlmas provas da 10» Olymplada:

Corrida de 400 metroa com oba-
taculos — 1» série: 1», Morgan
Taylor (Estados Unidos); 2*, Pet-

, terson (Suécia); 8a, Cho (Japão).'2* série: 1», Tisdall (Irlanda); 2V
Nottrock (Allemanha); 3». Glenn
Hardln (Estados Unidos). I* série:
1», Healey (Estados Unidos); 2»,
Adelheini (França); 3», Areskoug
(Suécia). 4* série: 1°, Facelll (Ita-lia);. 2», Lord Burghley (Inglater-ra); S°, Goldlng (Austrália).

O athleta norte-americano Hea-
ley, vencedor da terceira série, es-
tabeleceu novo record olymplco,
cobrindo . a pista em 52 segrun-
dos 1|5.

O record anterior, conquistado
por Lord Burghley, «ra de 52 ae-
gundos.

A' ultima hora foi feita a se-
gulnte rectlficac&o offlclal: Na 1*
série da corrida de 400 metros com
obstáculos, o 8° logar cabe a Mau-
dlkas (Grécia) e n&o a Cho (Ja-
P&o).

Terceira corrida — 1», Healey
(Estados Unidos, record olymplco
em 52,2 segundos); 2», Adelhelm
(Franca); 8», Areskoug (Suécia).

Quarta corrida — Ia, Facelll (Ita-
lia); 2», Burghley (Inglaterra); 8a,
Goldlng (Austrália); 4°, Reis. (Bra-sil).

. 100 METROS
LOS ANGELES, 81, (H.) — Foi

o segulnto o resultado da primeiracorrida das, eliminatórias . de 100
metros: Ia, Tolán (Estados Uni-
dos); 2«, Almeida (Brasil); 8a, Or-
tis (México).

Eliminatórias de 400 metros com
obstáculos. Primeira corrida: 1*,
Taylor (Estados Uhldoa); 2a, Pet-
terson (Sueola); 8a, Cho (Japão).

Segunda corrida: Ia, Tisdall (Ir-
landa); 2a, Nottbrock (Allemanha);
8a, Hardin (Estados Unidos); 4a,
Padilha (Brasil).

LOS ANGELES, 81 (H.) — Na
segunda eliminatória para disputa
da corrida rasa de 100 metros ven-
ceu a primeira corrida o athleta
Tolan em 10,4 Segundos, reoord
olymplco.

Segunda eorrida: 1*, SImpsonj 2a,
Wright; 8a, Koemlg.

Terceira eorrida: Ia, Metcalfe; 2a,
Toshloká; 8a, Blllot.

Quarta corrida: Ia, Jonath; Ia,
Jóubert; 8a, Pearson.

LOS ANGELES, 81 (H.) — Foi
o seguinte.» resultado da segunda
corrida da prova de 100 metros: Ia,
Simpson (Estados Unidos) ;3», Fa-
ge (Inglaterra): 8a, Eng. (Tcheco-slovaquia);* Terceira corrida: Ia, Jonath (Al-

lemanha); 2a, Blllot (Nova Zeelan-
dia); 3a, Anno (Jap&o); 4a, Glacosa
(Argentina).

Quarta corrida: Ia, Lutl (Argen-
tina); 2a, Koornlg (Allomanha); 3a,
Williams (CanadA),

Quinta corrida: Ia, Metcalfe (Es-
tados Unidos); 2a, Pearson (Cana-
dá); 8a, Lambrou (Grécia).

Sexta corrida: Ia, Joubort (Afrl-
ca do Sul); 2a, Wright (CanadA);
8a, Geerllng (Allemanha); 4a, Gul-
maraes (Brasil).

Na terceira corrida o allemão Jo-
nath Igualou o record olymplco.

Prova dos 100 metros, sétima
corrida: Ia,' Toshloká (Japão); 2»,
Berger (Hollanda); 3a, Berra (Ar-
gentlna); 4°, (Brasil).

LOS ANGELEsTÍ (H.) — Foram
os seguintes os resultados do se-
gundo turno da corrida ellmlnato-
ria de 100 metros:

Ia série —¦ Tolan (Estadoa Dnl.
dos), com 10" 4|10, o que repre-
senta novo record olymplco; 2°,
Lutl (Argentina); 3°, Williams
(Canadá).

2* série — Ia, Slmpeon (Esta-
dos Unidos), 10" 7|10; 2», Wright
(Canadá.); 8a, Kcenlg (Allemanha).

3* série — 1», Metcalfe (Estados
Unidos), 10" 7|10; 2«, Yoshloka (Ja-
dao); 3», Elllot (Nova Zelândia).

4a série — Ia, Jonath (Allemã-
nha), 10" 6|10 (record olymplco);
2a, Joubert (África do Sul); 3»,
Pearson (Canadá).

. Ia seml-flnal da corrida de 400
metros com obstáculos — Ia, Har-
dlng (Estados Unidos), 62" 8110;
2a, Morgan Taylor (Estados Uni-
dos); 3°, Lord Burghley (Ingla-

2a seml-flnal — Ia, Tisdall (Ir-
landa), 68" 8|10; 2a, Areskoug (Sue-
cia); 8a, Facell (Itália).

Contrariamente ás primeiras in-
formações, o norte-americano Hea-
ly cobriu a pista em 54n 2|1, e n&o
bateu, portanto, o record de Bur-
ghley.Os resultados da Ia série da cor-
rida de 800 metros ainda n&o s&o
conhecidos. Ná 2a série foi a se.
gulnte a claslsflcação: Ia, Horn-
bostel (Estados Unidos), l',52" e
4|10; 2a, Wilson (Canadá); 3a, Pelt-
zer (Allemanha). 3a série: Ia,
Hampton (Inglaterra), l',53"; 2a,
Seramartln (França); 8a, Hurner
(Estados Unidos).

ESGRIMA
LOS ANGELES, 1 (H.) — Foram

os seguintes, nas provas de esgrl-
ma, os resultados das eliminatórias
de florete:

A França batou a Argentina, por
12 contra 4 assaltos.' Os Betados
Unidos bateram Igualmente a Ar-
gentlna, ganhando- 10 assaltos so-
bre o total de 16. A Dinamarca
venceu, por sua vez, 11 assaltos,
batendo o Mexloo.

A equipe franceza classificou-a©
para a prova final de florete.

A eliminatória de salto em ai-
tur'foi ganha .por Mao Naughton
(Canadá), com a performance de
6 pés, 5 pollegadas e 6|8

O RECORD N-tO-ZB-ANDEZ —
LOVELOBK

LOS ANGELES, 31 (H.) — A
Federac&o Internacional de Athle-
tismo para Amadores' homologou o
record néo-zelandez Lovelobk, na
distancia de tres quartos de milha.
Esto facto. causou surpresa nos
meios athletleos.

Lovelobk bateu, por alguns se-
gundos, o "record anterior, ostabe-
lecldo por Conneff, em 3,2" 4)5.

Convém notar, entretanto, que o
francês Jules Ladoumegue cobriu,
recentemente, essa distancia em 8
minutos, 0 segundos e 815, sendo
de suppor que o seu feito fosse
homologado em tempo opportuno.
O representante francez na dele-
gac&o internacional de athletlsmo
levantou a quest&o, mas o presi-
dente da commlBS&o da Federaç&o
Internacional, sr. Stankõvits, res-
pondou que o reoord de Ladoume-
gue n&o fOra submetido pela Fe-
derac&o Francesa e que, portanto,
n&o podia ser homologado. .

SOO METROS
LOS! ANGELES, 81 (H.) — O

resultado de. primeira corrida ell-
minatorla para disputa dos 800 me-
tros nao foi valido, devido a um
choque entre os corredores fran-
cez Keller e canadense Ed*wards,
que atirou o primeiro fora da pista.Keller tentou eegulr Edwards, mas,
pouco depois, abandonou a corrida.
Embora a prova n&o fosse reco.,
nheclda como valida, saíram ven-
eedores Genung, dos Estados Uni-
dos, era Ia, e Edwards, do Cana-
da, em 2a.

A segunda corrida da mesma

No Mundo das Rédeas
JOCKEY CLUB BRASILEIRO

Yayà venceu o. Clássico "Barão de Piracicaba". — Tres
brilhantes triumphos do aprendiz W. de Andrade. — 0
movimento de apostas elevou-se a 399:010$000. —

. Outras notas
A nSo ser a maneira pela qual

o Jockey L. Gonzalea dirigiu Ta-
magata, desgarrando durante
quasi todo o percurso o potro Cal-
có, a 18a reunião do Jookey Club
Brasileiro, ante-hontem levada a
effeito em seu elegante hlppodro-
mo situado na longínqua Gávea,
pode ser, aem duvida alguma,
quanto a aua regularidade, Julga-da como uma daa melhores da
presente estagno turflsta da nossa
sociedade hipplcrt.

O clássico "Bar&o de Plraclca-
ba", a prova básica da tarde de
domingo, tevo por vlctorloso a po*tranca Tayá. que levou por piloto
o brld.lo chileno José Salfate,
monta offlclal do "Expedltus", ao
qual pertence a filha de Tony e
Porangaba.

Oa profissionaes ganhadores fo-
ram: W. de Andrade (8), com
Rex, Avelro a Don Leandro; J.
Salfate (1), eom Tayá; R. Sepul-
veda (1), com Broadway; C. Go-
mez (1), com Blrlbl; R. de Frei-
tas (1), com L'Hlrondelle, empa-
tada com Reine Hortense; A. Fel-
JO (1), com Reine Hortense, no
empat e com L'Hlrondelle o J.
Santos (1) com Palospavos.

O aprendiz Waldemlro de An-
drade, cujas aptidões para a dit-
flcll arte que abraçou Já estão
de sobejo demonstradas, cumpria
magnífica "performance", alcan-
çando tres brilhantes triumphos,
todos elles obtidos de molde a
nfto deixar duvidas sobre a sua
habilidade.

Todas as carreiras do interes-
sante programma foram dispu-
tadas com lisura, n&o nos sendodado observar qualquer corrida
que pudesse causar duvidas.

Reflectlndo o enthusiasmo rei-
nante, pela casa de "poules" tran-
sltou a apreciável quantia de réis399:0101000.

Alguns pareôs offerecerara fl-naes deveras electrizantes, os
quaes mereceram applausos do
publico que, diga-se de. passagem,foi numeroso e selecto.

Actuando com bastante profi-ciência, o juiz de partidas Multo
contribuiu para o completo sue-
cesso do meeting que, terminando
no horário, teve o seguinte

MOVIMENTO TECHNICO i
t* pareô — -*-Vevey*» — 1.600 me»

troa ¦_. 4:000? e 800*000
Rece. maso., castanho, 4 an-

nos, S. Paulo, por Aymes-
try e Michelena, do sr. A.
Machado de Castro, treina-
dor Fernando Schnelder, Jo-ckey-aprendiz W. de An-dradô, 54-51 ks . . .... IaTricolor, R. de Freitas 5,4 ks. 2aArau'na. D. Suarez, 55 ks. . . 3»Correram mais: Jô e Xendi.
N&o correu:.Radio.
Tempo: 93 4|5.
Ganho firme por um corpo; do2a ao 8«, igual distancia.
Ratelos:dé Rex, 76?700; dupla

eliminatória foi ganha por Horn-bostel, norte-america/no, seguido deWilson, do Canadá; Péltzer, daAllemanha; Rosso, da Argentina, eMorei,- dá" Franca. O corredor bra.sllelro Andrade abandonou a pista.Na terceira corrida oollocaram.se os athletas Hampson, da Ingla-terra; eni Ia logar, seguido de Mar.tln, da França, e Turner, dos Es.tados Unidos O corredor' brasileiroPuglisl abandonou a pista.
LOS ANGBLEsiT (H.) —O Con-solho da Federaçfto Athletlcá In-ternacional reuniu-se para. tratardo caso da desclassificação' dò cor-redor canadense EdTvards, que atl.rou o corredor francez Kellerfora da pista, na primeira ellml.natorla de 800 metros.
Foi rejeitado o protesto fran-cez, sendo eliminado Keller e man.tido em 2» logar o corredor cana-dense.

(38), com Tricolor. S28600.
Placés: do Ia. 151200 • de 2a,

181600.
Movimente do pareô: 14:8601000.

2a pareô — "Bonleux** — 1.800
metros — StOOOf ¦ liOOOfOOO

Broadway, fem., alasft, I an-
noi, S. Paulo,, por Mahomet
Ali • Grata, do sr. G. C. d»
Figueiredo, treinador C. Tor-
res Filho, Jockey R. Sepul-
veda, 64 ka.  . Ia

Toruba, J. Salfate, 64 ks. . . 2a'
Visette, A. Feljd, 64 ks. . . 2a

.Correram mais: Valeria e Ta-
mundá.

Náo correu: Tone.
Tempo: 82 2|5.
Ganho com esforce por cabaça;

do 2° ao 3a, 3|4 de corpo.
Ratelos: de Broadway, 1712400;

dupla (13), com Toruba, 908400.
Placés: do Ia, 22(400 e do 8a,

112800.
Movimento do pareô: 18:6103000.

S* pareô •___¦ ••Argoa*» — 1.800 me-
troa —- BiOOOf e 1:000*000 .

Blrlbl, masc, castanho, 8 an-
nos, S. Paulo, por Martello
e Janlna, do sr. Jorge S. de
Oliveira, treinador Juan Mo-
segne, jockey C. Gomez,
64 ks Ia

Granadetro H, J. Mesquita,
64 ks 2*

Capuclno, N. Pires, 54 ks. .. 3a
Correram mais: Xaxlm, Mossorô,

Sharkey, Koran e Tapon.
Tempo: 82 3|5.
Ganho com esforço por cabeça;

do 2» ao 3a, 8|4 de corpo.
Ratelos: de Blrlbl, 302200; du-

pia (14), com Granadeiro II, réis
372800.

Placés: do Ia, 13|600 • do 2a,
132500.

Movimento do pareô: 88:9802000.
4a pareô — «Arlette» —1.000

metroa —* 4:000» • 8009000
L'HlrondeUe, fem., castanha,

3 annos, França, por Ramus
e Graven Image, do sr. J.\

. B. 'de Macedo SoareB, treina-
dor Fernando de Azevedo, jo-
cleey R. de Freitas, 66 ks.,
e Reine Hortense, fem., ala-
z&, 4 annos, Franca, por ZIo-
nlst e Queen Beso, de d. Ma-
ria L. da Silva Oliveira,
treinador Juan Moseque, jo-
ckey A. Feijd, 54 ks., em-
patadOH ©TO. « mo m 4 m • 1*

P. Dorée, W. Cunha, 65 ks. 3a
Correram mais: Fleche d'Or,

Brasil, Verdun, Lollta e Mllano.
Tempo: 100 4|6.¦ Empate; o terceiro a dois cor-

pos.
Ratelos: de L'Hirondelle, 392800;

de R. Hortense. 252100: dupla
(13), dè L-Hirondelle e R. Hor-
tense, 652800.

Placés: de L*Hlrondelle, 15?000;
de R. Hortense, 152300 e de P.
Dorée, 15f200.

Movimento do pareô: 47:7002000.
5a pareô — Clássico «Barto de

Piracicaba" _— 1.440 metroa —» '
lOtOOOf e 3.0001000

Tayá, fem., castanha, 3 an-
nos, S. Paulo, por Tomy »
Porangaba, do sr. L. de P.
Machado treinador Gustavo
Roxo, jockey J. Salfate,
62 ks  Ia

Calco, I. de Souza, 54 ks. . . 2a
Legiovel, L. Ferreira, 54 ks. . 3a

Correram mais: Tamagata,
Kruppe e Plathero.

, Tempo: 87".
Ganho com esforço por 8|4 de

corpo; do 2a ao 8a, melo corpo,
Ratelos: de Tayá, 18(500; dupla

(84). com Calco, 442700.
Placés: do 1°, 12*600 e do 2a,

21200O.
Movimento do pareô: 66:81O|0CO.

6a pareô — -•Xyleno» — 1.600 me-
troa — 4.000$ e SOOfOOO

Palospavos, masc, zalno, 5 an-
nos, Inglaterra, por Fore-
runner • Mrs.Lette, do sr.

R. 'A. Jorge, treinador C.
Torres Filho, jookay-apren-
dis J. Santos, 66-63 ks. . . Ia

Guaxupt, I. de Sousa, 58 ka. . 2"
Soltelrona, B. de Freitas, 64 ks. 8a

Correram mais: Pirata, Tlrlrlca,
Cumcó, Xavlana, Universo, Cre-
punculo e Zeppelin.

Tempo: 1800 115. •
Ganho com esforço por pesco-

oo; do 2a ao 8a, um corpo « melo.
Ratelos: de Palospavos, 1432500;

dupla (11), cora GuaxupS, 3008600.
Placés: do Ia. 312800; do 2a, réis

133700 o do 8a, 27(300.
Movimento do pareô: G8:(80|000.

7» pareô — "Oceano" — 1.800
metroa — 4.000$ e 8009000

Avelro, maso.. alasfto, 7 an-
nos, Argentina, por Salnt
Emlllon e Monna Lisa, do
sr. A. G. de Oliveira, trel-
nador Braullo Cruz, Jookey-
aprendls. W de .Andrade,
65)52 ks  . . . Ia

TomyrJm,. A. Henrlques,. 61
ks. e uadl, J. Salfate. 53
ks., empatados em . . . . 8a
Correram mais: Xaréo, Zauzl-

bar, Gris Gris e Carinhosa.
Nílo correu G. Marnler.
Tempo: 113".
Ganho firme por um corpo •

melo; o segundo empatado com
o 3a.

Ratelos: de Aveiro, 222000: du-
pia (12), com Tomyrlm, 28(900.

Placés: de Avelro, 12(700; de
Tomyrlm, 13(200 e de Uadl, réis
13(500.

Movimento d» pareô: 71:630(000.
8a pareô — "DeatemWo" — 3.£00

metros — 4i000f e 8008000
Don Leandro, masc, alazto, 4

annos, Argentina, por Re-
manso e Florecllla, do ar.
C. Pinto Coelho, treinador
Fernando Schnelder, Jockey-aprendiz W. de Andrade,
62 ks  . Ia

Valence. D. Suarez, 68 ks. . 2a
Caton, C. Gomez, 55 ks. . . 3a

Correram mais: Xaperu', Trlto-
nla, Xaráo, Duggan, Uliseo e
Xlah.

Tempo: 188 2|6.
Ganho firme por 2|4 de corpo;

do 2a ao 3a, um corpo.
Ratelos: de Lon Leandro, réis

44(600; dupla (31), com Valence,
37(700.

Placés: do Ia, 13(200; do 2a, réis
132700 e do 3a, 12(000.

Movimento do pareô: 85:590(000.
Estado da pista (gramma): nor-

mal.
Movimento geral de apostas:

399:010(000.

Corridas na Argentina
BUENOS AIRES, 31 (Unlfto) —

O Hippodromo Argentino realizou
hoje a sua habitual corrida, sen-
do o seguinte o resultado dos pa-reos:

Ia pareô — "Prêmio Plberla" —
Distancia: 1.600 metros —- Fre-
mios: 4.500, 900 e .450 pesos —
Venceram: em Ia, Presaglo; em
2», Caliban •— Tempo: 98 lf5".

2« pareô — "Prêmio Melzeta-
Lucrecia" — Distancia: 1.500 me-tros — Prêmios: 4.500, 900 e 450
pesos —Venceram: em Ia, Cruz de
Malta; em 2°, Seafoam: em 3»,Myosotls — Tempo: 94 4|5".

3a páreo —- "-Prêmio Pontezuela"Distancia: 1.100 metros — Pre-mios: 4.500, 900 e 450 pesosVenceram: era Ia, Caraguato; era2a, Reoodo; em 8a, Lazarille -— >
Tempo" 66 4|5".

4a pareô — "Prêmio Firmeza"Distancia: 2.800 metroB — Pre-mios 6.000, 1.000 e 600 pesos Venceram: em Ia, Tactlca; em 2a,TIrlíllo — Tempo: 188 415"..
6a pareô *— "Prêmio Juan Shatv"Clássico —¦ Para éguas de 4annos e mais idade — Distancia:1.800 metros — Prêmios: 9.000,1.800 è 900 pesos — Venceram: em

Ia. Cote d*Or (por Sandal o Bour*
gogne), da, Coudelaria Teruá; em2°: Firmeza — Tempo: 111".

6» pareô — "Prêmio Anatema"Distancia: 1.800 metros —• Pre-mios: 4.000, 800 e 400 pesos —
Venceram: em Ia, Cantaleta; em2a, Gandura; em 3a, Goha — Tem-
po: 111.1|2".

7a pareô — "Prêmio La Cuarta"Distancia: 1.600 metros — Pre-
mios: 4.500, 900 e 450 pesos —
Venceram: em Ia, Ferryboat; em

O» sports de hoje a
amanha em Los

Angeles
Hoje —• Esgrima — Athle-

tlsmo — Luta — Hockey —i
Cyelismo — Penththlon,

AmMnhK — Eagrinta--Athle-
tlsrtío — Luta —¦ Hockey —
Cy.ollsmo — Pontathlon.
AS PROVAS DB ATHLBTIS.

MO DB HOJE B AMANHA
. Hoje — Dia 2 — 110 metros
de barreiras (primeira ellml-
natorla); salto em distancia
com impulso; lançamento do
disco para mulheres; 200 me»
troa (primeira eliminatória);
800 metros (final); 100 me-
tros (final); 100 metros paramulheres (final); 110 metros
de barreira (seml-flnal): 6.000
metros (final) e 200 metros
(segunda eliminatória).

Amanhã — Dia 3 — 60.000
metros, marchar (Inicio); 200
metroa (seml-flnal); salto de
vara; lançamento do disco; 80
metros de barreira, para mu-
lheres (eliminatória); 110
metros de barreira (final); 200
metros (final); 1.500 metros
(eliminatórias) e 60.000 me-
tros (chegada).

M
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O maior score da tem-
porada

FOI REGISTADO NO JOGO
BOTAFOGO x OLARIA

O "leader" Invicto do campeo*nato de 1932, o Botafogo, enfren»
tando o "benjamin", o Olaria, as.slgnalou a maior contagem datemporada.

Oi 7x0 que o "placard" mar-
cou, n&o exprimem todavia • com
Justiça o transcurso da batalha.
O quadro vencido a despeito dos
goals que Iam se accumulando da-
da a pontaria dos "artilheiros"—— .Carlos Leite e Paulinho — Jamaisse desmoralizou, pondo por vezes .
em cheque a cldadella em que Vi- .
ctor uma vez ainda predominou,^ I
Foi assim um partido enj que »
assistência esteve presa a lancei
de emoc&o.

A* hora regulamentar, o ar. Os.
traído Travassos Braga alinhou
os teams assim constituídos:

Botafogo — Victor; Benedicto 4Rodrigues; Affonso, Martin e Ca.
nalli; Álvaro, Paulo, C. Leite, Nilo *"*
« Celso. .:

Olaria —¦ Amaury; Jair • Alfre»
do; Gradin, Eugênio « Claudlonorj
Jorge, Horacio, Vieira, Theodomll
ro e Pierre.

Carlos Leite asslgnalou oa que*tro pontos inlclaes e Paulo enoer.
rou a contagem para os vencedo*
res no team inicial. No períodofinal ainda Carlos Leite e Paulo
attinglram a rede dos olarlenses,

No Jogo secundário venceu ain*
da o Botafogo por 3x1.

Estes foram os "onze" dispu*
tantes:

Botafogo — Fedrosa; Adhemar
« Vicente; Jo&o, Walter • filmas)
Ponce, Jayme, Manoel, Franklln 4
Alberto. J

Olaria — Natal; José e Fabrl.
olo; Arlstoteltno, Jo&o • Cluadlo-
nor; Bahia, Corrêa, Mario, Salva»
dor e Sebastião.

2a, Gavlero; em 8a, Senorito —.
Tempo: 98 3|5".

8a pareô — "Prêmio Bizantina**
— Distancia: 2.200 metros — Pre*
mios: 4.0.00, 800 e 400 pesos —
Venceram: em Ia, Premler; em 8a,
Carlltl; em 8a, Carbonario —- Tem*
po: 139 8|5".

MONTEVIDE-O, 81 (Unllo) —
No Hippodromo de Maronas foi
disputada hoje a "Polia de Po-
trancas", saindo venoedores "Paio*
mita Blanca", em 1»; "Rosa Flor",
em 2a, « "Mosca Gris", em Ia.. Otempo da vencedora foi de 99 1|5",
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PEQUENOS ANNUNCIOS
Dr. FERNANDO VAZ
Cirurgião do Hospital de Sâo

Francisco de Assis — Cirurgia
geral. Estômago, intestinos e vias
blliares, Utero, ovarlos, nrcthrn,
bexiga e rina. Rua Alcindo Gna-
nabara 15-A — Telepliones: Con.
2-4083. Res. 8-1223.

J?r. RAUL PACHECO:
PARTEIRO B GINECOLOGISTA

Ginecologia modlco-clrurgica
(operacOes do selo • ventre),
radiam dlatermla ultra-vlolèta,
eto.-Os. mala modernos trata-
mentos dos tumores malignos
do selo e utero. Residência e
ollnica: Sanatório Guanabara:
tels. 5-0877 e 5-0403 — Cons.
Praça ' Floriano 65-8a andar.— Tel. 3-8305. Das 14 As 17
horas.

Dr. DUARTE NUNES
Doenças dos orgão-i genlto*

orinarios em ambos os sexos.
GONORRHÊA e suas complica*
ções — Cura rápida.' HEMOU-
RHOIDES e HVDROCELB —
Cura radical sem dor le sem ope*
ração.

Roa São Pedra 64
Das í tm 18 boras

Dr. BRANDINO CORRÊA
. Moléstias do apparelho Genlto

Urinario do «homem e da mulher.
Operações. Utero, ovarlos, prós-
tata, rins, bexiga, urethra, etc.
Cura rápida por processos mo-
demos sem dOr, da

BLENNORRHAGIA
e suas complicações. Prostatltes,
Orchltee, Cystites, Estreitamen-
tos, eto. Dlathermla, Desenvali-
zaç&o. Rua - Republica do Peru'
23, sob., das 7' te 8 1|2 e das 14
fts 19 horas. Domingos «feriados
das 7 fts 9 horas. .

Dr. R. Pitanga Santos
DOENÇAS ANO-RETAIS

Cara das Bemorrbldas sem ope*
ração. Cura dos estreitamentos do

reto sem operação
Cirurgia ano-retal

Passeio 70 (Edifício Sousa) I*
andar, 4 fia 0 — Tel.. 2-**Sflt>

Dr. Sousa Freitas
(Ds Caie «los expostos)

CLINICA MEDICA
>¦ CRIANÇAS E ADULTOS

Consultórios: Avenida Rio
Branco 145-9.* — das 15 ás
17 hs., áa terças, quintas e
snl.bn.los — Telephono 2-9081:
e, diariamente, das 8 ás 12 bs..
fi rua Teixeira de Mello 27 —
Ipanema — Telephone 7-2238

Dr. SANKOTT
Clinica medica —• Doenças de se-
nhoras — Doenças nervosas —-

OperãcÇes
Diathermia Eiectrocoagulacio

Electrlcidade medica, Raios ultra-
violeta —- Infra-vermelbos

Das 16 ás 18 horas — Rua Qul-
tanda 17, o» and. — Telephone
do Consultório, 4-0821; residen-
oia 7-4344.

PHOSPHD-CÀLCINA-IODADA-pcj^s, ,:..„¦,
Amais Feliz âssóciaccTo mediçâifiefltosa-fo
«ntc perPeito; '

A illusire, classe medica e quem''"' ahj?bfii o seu tjr.ande valor

Dr. ADAUTO BOTELHO
Docente e chefe de clinica da

Faculdade de Medicina
Doenças nervosas e mentaes

Electrlcidade medica
Eletítro diagnostico, ultra-vio-

lota, Iníra-vermelho, lono-tbera-
pia, eto Cine Odeon (Praça Flo-
riano), 5° andar, sala 514, de 15
ás 18 boras,

Dr Crissiuma Filho
Dispondo de bem apparelhada
Casa de Saúde — Operações —
Moléstias de Senhoras e das
vias urinarias — urethra, bexl-
ga, próstata, rins, utero, ova-
rio, tumores do seio e do ven-
tre, estreitamento-da urethra,
appendlclte, hérnias. Cura das

HYDROOELES
pelo processo do Prof. Crisslu*
raa, com mais de 40 annos de
consagração, sem operação,
sem dôr e sem Interrupção das
occupaçSes. Consultório: Rua
Rodrigo Silva 7 — De 1 fis 4.

DR. METON
OO-liISTA —. (Tratamento do

trachorna). Av. Rio Branco, 122,
2" and. Cons. 2a8„ 4as, e Sextas,
das 4 fts 6 horas.

Dr, Dirceo Corrêa de Menezes
Moléstias do aparelho genlto-

urinario — Cirurgia geral —
Av. Rkt Branco 01 - 7.a andar,
sala 7. Diariamente das 16 fis 18
boras Fones* S-05RS p 8-25D2
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BLEN0RRHAGIA
aguda, çhronica • ooroplIeaçOes,
tratamento indolor, sem lavagens,
massagens da próstata, ou proces-sot mecânico» ou cáusticos (de ln-
convenientes, no momento, dOr, efuturos calloa o tneurabilldade)
Clinica do dr Coolo Barcellos, ex-
assistente da Fac. de Med (longapratica da especialidade — technl-ca de Boerner, Nagelschmldt Ber-lim e Kowartíchlk, Vlenna) Das» ás 11 e 14 ás 18 av. Rio Bran.co. 33 «.») Tel 3-0001

. AVISO — Pela raptdea da coro• amplitude dará InstnüncOea. pre*
coe multo reduzidos

0 Dr. OLIVEIRA BOTE*
¦ lin — Installou o sen Instituto
*-n» Antotheraplco, para a oura
das moléstias pela vacclna do pro*
prlo sangue dò doente, em edifl i
cio próprio, ft rua General Poly ,doro ns. 169 e 171 (Botafogo) i
Telephone: 8-0575. de 9 Ha 11 ho-;
MS I

Dr, OSCAR DA SILVA ARAÚJO
Doenças da Pelle e 8-rphili»

Rua 7 de Setembro 141 — Da»
4 fts 9 H -TH «-MM

Pencas da Pelle-Sypliilis
Dr. Joaquim Motta — ST**^!?
etddade, membro »ií nlar da
Academia de Medicina, ehefe

de serviço da Fundação Gaffrée-
Quinte. — Rua Uruguayana. 104
- Diariamente das 4 fts 6 -
Tel. 3-2167.

OCULISTA
Dr. FERREIRA FILHO

Av. Rio Branco, 187 • 7» and.
Das 4 ás 7. (Edifício Guinle).

INSTITUTO ORTHOPEDIGO DO
nenaiio

Or. Paulo Znnder (com 81
annos de pratica na Alie-manha).

Tratamento cirúrgico e me-
canlco das malformações, mo-
lestlas dos oesos, articulações,
paralyslas, eto. Mecanothera-
pia das fracturas. Offlcina paraapparelhos orthopedlcos, per-nas e braços artiflclaes Ave-
nida Rio Branco 848-1* —
Tel. 8-0328 — Em frente ao
Cinema Gloria.

DOENÇAS SEXBAES OO HOMEM
Ur. JosaJ de Albaqaerqo»

Diagnostico causai • tratamento da

IMPOTÊNCIA EM MOÇO'
Rua 7 Setembro 807 — Oe 1 as 6.

•¦yvv*-.-»*^*»-*!.^*^^^^^.^^^-^*-^!^^-^^^

DR. JOAQUIM VÍDAt
DOENÇAS E OPERAÇÕES DOS

OLHOS
ContuHsa dtsriss às 18 l|l horas
UM fl. J06E». 4& mm ttU 8-0800

BLENNORRHAGIA
Fp.AacrzA aeniTAL

__, svrmi.is
Estreitamento 4s arslkra

Vrntrtniento rapldc c r.andrrno
ae k.Hcni • ua ntalhcr

Dr. Álvaro Moutlnho
Raa BseiiM Aires TT-4* saisr
Tel. a-4na « A. in ksras

LÂBORÂTOBIG

Dr. ARTHUR MOSES
(OA ACADEMIA OI MIDICINA

DOCENTE NA FACULDADE)
Exames «Jo arlnn, leses, «»•

carro, .innfiraae. Ilqnldo rachtnno.
tnmores, Hcmocultnra. Soro-
agRlutlnacAo (Typho e Pnrnty-
pho). Contagem de leucocyta»
(suppuracao). Oloinioatica ba-
eterlologl(*o dn dlphterla Re-
ncçílca de TVauermann • de
Knhn. Dosagem de nré.-s, ;l;cn.
•e, ehloretoa, cfcotcaterlnn, cren*
tlnlnn no aangue. CoR.ti._-te «Ir
AmiinraV. Vacelnna antogenaa
11. DO ROSÁRIO inl-1." nnd

Tel.l 8-BB05

MÉDIUNS INVISÍVEIS , LEILÃO DE PENHORES
Mediante o nome. Idade, pro-

(I-imBo, residência, e "Centro Hn-
mnnltarlo AntOr • Fé em Dena",
caixa poatal a. __288, Rio de ala-
neiro, fornece gratuitamente dia-
gnoatlèo de qualquer moléstia.'

Remetter um euveloppe auba-
crlpto, se!Indo para resposta.

Moléstias das Crianças
Dr. wrrmocK

Especialista dos hospitais da Ale-
manha. Tratamento moderno das
perturbações do aparelho digestivo
(dlarréa, vômitos), anemia, Inape-
tencia, tuberoulose a slfllls das
crianças.

Aplicação ds RAIOS ULTRA
violeta — Ourives, r (Drogaria
Werneck) — Norte. 8658.

Residência: Av Atlântica, 818
Tel. 6-0978.

VARICES
ULCERAS VAJR1COSAS DAS

PERNAS
CURA .RADICAL SKM OPERAÇÃO

¦ SIM DAR

Dr. Rego Lins
AVENIDA RIO BRANCO 178

Das « 1|!-As 8 1|2

VIAS URINARIAS 5o JKKR»
gonorrhfia, estreitamento, cystlto,
próstata, ovarlos, corrimentos,
hemorrholda, syphllla Trat mo-derno, rápido, Bem dOr. Dia-
thermla — Alta-frequencla —

DR. MIGUEL PIZZ0LANTE
Assembléa, 67 • 8a, I Aa 11 e I

em deante. Tel 8-8478

EM 4. DB AGOSTO DB 1883 .
CASA CAMPBIalaO, de Ernesto

Campello
Avenida Passo*, SS, Esquina Trsv.

Bellas Artes, 5
•'-•-••--•¦¦•'¦••''•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•'-'¦' ¦ '¦  ¦iiii_——i^_——__>*

*•T4*ELIaE. R.FF1ER, profesBeuraí do trancais. 121 Ouvidor. —.
8-4761.

LEILÃO DE PENHORES o
Em 9 de agosto de 1B8S

CASA WALDEMAR
Faz leilão dos penhores vencidos

81 - PRAÇA TIRADENTES • 81

LEILÃO DE PENHORES

JOSÉ'CAHEN
EM 6 DE AGOSTO DE 1988

LllfáPÍ!0« ECU-IMC'
Ds 5 a 50 velas, 3(000

Grande desconto aos
revendedores

Rua S3o Pedro, 91

OURO
Jotas velhas. Prata. Pltiilna.

Compra-se e pn«_a-se hem na
Joalheria Raphael - Tol %i*'Wi.

RUA S. JOS* 43

PHARMACIA
M. Capela*!!! «- Rua HumartA

n. 149. I-argo doa LíBes (Clr-ciliar), Telephone! 6.10(8.
Deposltttrlos da Água da Colo»

nla "íitiiti**.

•^^a*m^0*m9m*m*4^0%m%^mmmBl4wm^

TERRKNOS - CÃES DO PORTO
• Sfio Chrlstovlo. Áreas graRdes para fahricB.-,, armazéns «
trap-ches, para iodos os preços. Vende Silva faoata — Raa 13

de Maio, 33 e 38 — S.* andar — Sala 111
1 mim*mmmm*0**pm>mt+*<***i*A***m*/**i*****m*A

V

'
¦¦¦¦
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Finanças - Commercio e Producção

fti

MERCADOS DIVERSOS
CAMBIO — Sobra Londres, n/v.,

8 9-/6*1 d. (I 40»68G) a { 17/128 d.
(t 40*767) t Paria, f 586; Portugal,
9487 a 14381 Nova York, 181310;
Jl. do Brasil, para saquee, fi 8/18 tl.
(I 48*286) 9 * 83/138 d. (£ 46*334);
para. compra de coberturas, S 87/128
d. (. 46*380) e * 9/83 d, (£ 46*460).
MERCADO DE) PRQDUCTOS —

. Cafó: no Rio; mercado calmo. Typo
7,/'12*800; Algodão: no Rio: mercado
calmo. Assuear: no Rló: mercado
calmo. CotagOos: cryatal branco, 88*
A 89*000 J oryítal amarello, 84*000
r 86*000; mascavinho, 80* a.33*000;
mascavo, 26* a 261000.

1 " '' '

mercado bo rao
O mercado de Cambie abriu, hon-

tem, calmo, eom o Banco do' Brasil
caçando a 6 8/18 d. (£'46*268) e
comprando cobertura! a 5 37/128 d.
(4 46*380), eltuaetto. 4m que permu-jioceu o mercado até Aa 11 % horaa,
no primeiro encerramento, Inalterado
• ce mlnterease.

.A' tarde, pa reabertura, o mercado
aclmva-so menos acceselvel. O Banco
do Brasil passou o bancário a,..,
6 33/128 d. <£ 48*334) e o particular
O. 6 6/32 d. (£ 46*460).

Nestas condições fechou o mercado.

O Banco do Brasil affixou,
tem, as seguintes taxa*:

hon-
A 90 dias

fi 3/16
46*266

e 6
o

23/128
48*334

vista
e 6 17/128
a 46*757

tm
ImÊri
mWat-

$438

v. -
m

'vã ¦

Praga*
Xiondres. M m"Olbrá.¦•¦', i-'x
Parla. . ¦'• ,
Nova Tork «
Canadá . . .-

Praças"Londres. m- r.
1,1 bra. M si tr.
Paris, ttt*
Itália. . W»•Portugal. ."%
Províncias. n
Nova? York M
Canada > . ..

i^iHespânHi»*m:* Províncias,
Suissa. . .
B. Aires, . .
JB. Alrea,1 ouro
JMontevidôo. ¦-,
-Japão. . x.. .
Suécia. . . w.
Noruega. -, ut
Dinamarca. .
Hollanda. . K
Byrla. . •'. .
Bélgica, papel
pelgica, ouro,
Allemanha. .
Slovaqula, M . —- *~
Áustria . •« m w •' ~~. ¦' ~~
¦Bumonla m . *, • •— ' i—1
Chile ¦ « « w —' —~
Vftrsovia. w . —
Pudapest . . . r-

Por cabogramma:
Jjofldres.. -.. -..¦¦..— . ¦. <~r
Libra. » . -.v. — :-*

COBERTURAS
Par» compras de coberturas o

Banco do Brasil affixou, hontem, aa
seguintes taxas:

A'
E 9/64" 46*686

5536
*69õ
?437

13*810

1*100

3*881
3*626

6*611

1*901
3*250

XjOtíclreS. .
lOlbra. ¦'.» .
Nova Yorh
Parla. -. -..
Allemanha'.
Itália, m •

A 90 dias
37/128 e 5 9/32
45*380 e 45*450
12*960 —•*506 »¦— ¦
01.036 p*H
$664 ' *-»

A' vista
Sl/mV 6 16/64.X/ondreSaa-ui « ,., - ,_•.„„. ,,,...

Libra. r*. ir ¦*.: «fl?».?' 4B'850
Nova York ,* . lsJ2j?" , "*"
PariSv-..¦'¦". i« ín »!?ii ?'' •-*!".
Allemanha; »•. -3*096 •-.'•;"- —
Itália. ¦¦-. :''-..-;¦'¦¦.¦ ''¦ 

*663 --¦¦¦ u-i-
, ¦ Por catogramma: ;¦ .'«, "Jl"*}.-
¦Oondre». .% . ¦»;'/»*•• ?JÍJ!5
Libra. . . ¦•>-- 46*980 * 40*050
Nova York • >; 13*090 -*¦

OS VALES-OTJRO
O BáncO do Brasllv emlttlti os vi„

lís-oúro ft raztto de 7*270 papel poi
1*000 ouro. Esse banco cotou o aoi-
larreheque a 13*310. ,-y ' 

,-
CÂMARA SYÍVDIOAL DOS

CORRETORES
"bufso óitficiâi de cambio e

hietalllcas sobre as praças
v-i-. -.-'. Att A/V..•:

48$334.8414 '
,-B 23/128 S'

CAMBIO E DESCONTOS
CAMBIO

LONDRB0, 1 de agosto. ¦
Feriado, hoje, nesta iirácá.
NOVA YOBK. 80 de Julho.Taxas com que fechou,, hoje, o

sobre ne praças abaixo;
S/Londreí, tel., por £¦*»-. m U
S/Parla, tel, por JF. c. ,„ ., *
S/Gonova,' tel., por li. c....'M •
S/Madrld, tel., por P. c. . ,< ,
S/Amsterdam, tal., pór Pia; c.*,'
S/Berna, tel., por V. o. i .. é
S/Bruxellaa, tet,. por F. ouro .
S/Berllnt, tel;, por M. » ; • *'

NOVA YORK, 1 de Agosto.
Taxas com qúe abriu,, hoje,

sobre oa aegulntos prayas:

mercado de cambio,

BofS
S.K0.87
8.01.76
6.09,00
8.04.00

40.22.00
19.44.00
13.87.00
23.72.00

Anterior
8.60.37
3.91.87
6.08.76
8.08.00

40.30.00
19.43.00'18.86.00
23.72.00

o mercado da cambio,

S/Londres, tèl», pt* í *. » ii' w m
> Boja
8.61.60

Aníertor
8.60.87

3.91.75
6.09.00
8.04.00

40.23.00
19.44.00
1S.87%00
23.72,00

3/ParIi. tal., por T. o. , . » •* í.91.76
S/Oenova, tel., por h. c. . . m (.09.50
B/B4adria. tel., por P. c. .... 8.04.00
H/Amsterdam, tel., por Pia. c. tr. ». 40.23.00
8/Boma, tel., por P. c. . . ,„ . . 19.46.00
S/Bruxellas, tel., por P. ouro w 13.87.00
a/BorIlm, tel., por M. ...mm. 23.72.00

NOVA YORK, 1 de agosto.
O mercado de cambie apresentava-se, hoje, na In-

termedlarla, com as tesulntea taxqs, aobro aa praças
abaixo:

Bo}e Anterior
S/Londres, tal., por £*.•.« « ». 3.61.12 3.50,87
B/Parlt, tei„ por F,  8.91.75 3.91.7o
S/Genova, tel.. por L. c. » . • » 6,09.26 5.09.00
S/Madrld, Ul., por P. c. . . « ,. 8.06.00 8.04.00
8/Amstordum, tel., por Fl». e. . . 40.26.00 40.22.00
S/Berna, tel.* por F. c. . . « . 19.4».00 19.44.00
B/Bruxellas. tèl., por P. ouro ,- . 13,87.00 »13.87.00
S/Berllm, tel., por M". „.,*.- 23.72,00 23.72.00

BOLSA DE TÍTULOS
MERCADO DO HIO l

O mercado dè valorou funecionou,
hontem, regularmente - movimentado,
tendo os negócios corrido em escala
algo desenvolvida7.

No federal regularam firmes as
apólices ao portador, e em condições
estáveis as uniformizadas e, diversas
emlssOes, nominativas.

As municipaes e as estaduaes fica-
rátn. aem alteracAo digna da Impor-
tancla». ¦

Aa acQ&és bancarias a os demais
papeis - em evidencia funcclonaram
bem Impressionados, como se vê logo
abaixo; ¦¦-

de
'de

d*

Vendas fechadas hontem t
APÓLICES:
Federaes:

ü n I formlzndas
200*. . . .

U n 1 f ormlüadaa
1:000*. . .

Uniformizadas
1:000*. . . - •

D. EmlssOes, nom.
de 1:000* . . •>

D. Emissões,» nom.
de 1:000* . ..'-.,

D. Emissões, port.
de 1:000* . .. •••

D. Emissões, port,
de 1:000* . . ,.

Obgs. do TheBOuro,
de 1930 , .' . .

Obgs. Ferroviárias,
3.», emissão. . .
Estaduais:

Obrigs. de Minas,
de 200* ....

Obrigs. de Minas,
de 500* ....

Obrigs. de Minas,
de 1:000* . . *

E. de Minas, 7 fe,
de. 91626,..port*
Jfsnioipáe».'

Emp. de 1981, port.
Emp. de 1931, port.
Emp. de 1931, port.
Emp. dé 1931, port.
Emp. de 1981, port.
Deo. 3:264, 7' fo,

port. ... ...
Pref. de Petropolis¦ de 1918 i... u ...• .

ACOOES:
Bancos:

Brasil. . •• -n e. »
Companhias:

D. de Santos, port.

1 A

9 A

19 A
d,t%

365 A
¦ 38 a

89 A

75 a

66 a

1 a
15 a
99 a
20 a

•' 7'

24
25

100

7-10*000

786*000

737*000

736*000

787*000

751*000

752*000

960*000

1:003*

180*000

460*000

906*000

760*000

148*000
147*000
145*000
144*000
143*000

8 %, <t. 2.818 .,
Idem, 600*, port. ,
Idem, 100*. port.f
P. do Norte, 6 *$)•¦
Sergipe,'de 200$jS|
Idem, ds 1:060* «
. ACÇOES:

Banooa:
Brasil'.'"; ¦*<.*.-*

760*000,

94*900

380*000

880*000

100 » 20.5*000

ÚLTIMOS PREGÕES ;
. ytiKo, eoibs.

738*000 783*000

oi?

moedas
abaixo

APOIilCES
Federaes:

Unlfoívdé 1:000*
Idethi» B 'fi;-10.; .'.-.
Emp. N^oi^-nisl,

1903, port. .. *
D; Emls. 6 fói iii.
laèra,-1:000*, n. .
Idem, idem.pórt.
Obgs. Rodoviárias,

nom. ..•••:
.Idem. idem, port.
Obgs. dó Thesouro

Nacional, 1921'.-
Idem, idem, 1930.
Obgs. Ferroviárias

(l«i 2» e 3* s.).:
Kiíítio(pceí,'

£20, nom. mí a-, ,r
Idem, port.

788*000
753*000.

A'-vistàyt)è 1906, riom.

I

Rêls,por-,£
Isondres., i.v
ParlB. .' (m w !.-. .
Itália, .'f v .,:»¦-,
Allemanha. ¦.<¦,.
Portugal. '. W
Bélgica-,, papel .
Bélgica, ouro, m
Hespanha .; ii' .
Suissa. «'¦; »•' • 'w
Suécia.- . w'.' w
Noruega. . »¦ w
Dinamarca. . .
Chile. . . . .
Syrla e Pales-

tina . . • •
¦Xcheoo-Blova-

qula -.'-¦•;- • •
Nova York * .
Montevidéo. .. .
B. Aires, PUPol
B. Aires,-ouro.
Hollanda 

'v '
Japüo. . . -
Rumanla »
Áustria . •«¦
Canada . .

, Extremas:
Bancaria .
C. Matrli*.

•757,990
57/128' 

$536
»695'sssõo
9440

•, 1*900
1*100
.2*661

w
w

138310
6$ 611
3*520

5*805
3*900

8/18
3/16

MOEDAS

v*Y

I4bra <ouro). .
Libra (papel) .
Hécudo (papel)
peeo .'chileno. .•joso argentino"""iapel) . . *

1) urugruayo
^üro) i . ¦•";

. «lar (ouro) ."
.foliar (papel).
Franco (sulsso)
Franco (ouro).
Franco (papel).
Lira (papel). .
Peseta (papel).
Rei chamaria

(papel). . •
Florlm . .':¦-. •

23/128

9-350

3*700

S780
1*000

Idem, port.
De 1909, nom.
Idem, port. . .
De I9l'4, Som.
Idem, "port-:.-'-.
De 1917, nom.
Idem, port. . :.
De' 1920, port.
De 1931, pôrt.

960*000

1:004»

r— ,

J51Í000

Boa vi sita .
Comrnerclo. .mu
Regional .,-**,
Func. Públicos.¦ m
Mercantil . .'¦%•"-0
Econômico. . t¦-, -
Credito Geral •¦ -«
Português, port, .
C. R. Minas . «

O, 'de' Seguros:
Previdente. ..Vm
Confiança . u- « ¦>•
Argos. .....
I* S. Americano .
Varejistas. . . .

C. <2« reoldos;
América. Fabril, n
Alllança. . . . m
Brasil Industrial.
Bom Pastor. . m
Conf. Industrial » ¦
Santo Alelxo. . *
Corcovado. :« «• w
Rlagêensa . M k m
Esperança. • . •
Manufactora. . .
Nova America .- .
Prog. Industrial .
Petropolltana. . ••
Ind. Mineira. . -.-.
Taub. Industrial -.-
SSò Pedro. ¦• . --r

E. de. Ferro e
Cürris:

M. S. Jeronymo ¦.
M.' S. Jeronymo -.
Victoria .è Minas.
Paulista E. Ferro
SSo Paulo-Rlo

Grande . . » .
Coiiipirnliias di-

versas:
Docas de, Santos,

nom. . -. . • ••
Docas de Santos,.

ÍJOrt, • ta • • I»
Brahma. •• . .y «
Docas da Bahia s
Mestre & Blátgê.
Hanseatica. » . m
S-. Lourenco . . m
Carruagens. . » m
L-ar. Brasileiro .¦ t*
Mero. Municipal i.
San» Palmyra • •;
Monitor Mercantil
Artef. Borracha -.

DEBENTURES:
T. Alllança, 1» s.
Conf. Industrial »¦
Prog. Industrial .

f Cotonifielo Gávea.
^.^v-.a.v Dòcas; da Bahia. .

78o*000 Dooas do Santos.
Mestre & Blatgé.
Usinas Nacionaes.
Bdlficadòra'.¦ :« .
Nova America. H
Whlte Martins . „
AxitAxC. Paulista .
Manufactora . . •>,.
C. Brahma . >• •'
Hotel Palaee. ,. .
Mercado. . '. ..-.»«
Manf. Fluminense

RENDAS

130*000 96*000

445*000
43*000

430*000

60*000 59*000

220*000 210*000

129*000
80*000

160*000

114*000
600*000

99*000
ÜSÇ000

Reguladores:
Reg. Fluminense (Rio) 1.193
Reg. Flum. (Nlctheroy) ,. 999
Reg. do Esplriti* Santo 943
Reguladores de Minai. 9.397

Armazéns autorizados:
Cerq. Soarei & 803
Lage Irmãos. . ...,«» 100

MERCADO MUNICIPAL
PREÇOS CORRENTES m* Galll*

nhaa,- 4*500 a 7*000; frangos, 2*500
a 3*200; ovos, duzla 2*300. Peixes:
badejete, pescadlnha e llnguadlnho,
kilo 4*600; garoupa,- badejo • língua-
do, kilo 3*500; cavnlla, namorado,
enxova e vermelho, kllo 2*900; cor-
vtna e tainha, ktlo 2*600; camarão,
kllo 3*600 a 3*000. Carnes; tabeliã
dos marchantes: bovino, kllo 1*000 a
1*700 i vitelo, kllo 1*COO a 

' 2*300:
eulno, kllo 3*200 a 3*600; carneiro,
e cabrito, kllo 3)200 a 3*500; carne
de galllnha, kllo 6*400; frango, kllo
6*800. Frutas: laranjas, duaia 1*500
a 3*000. Leite, no balcão, litro *800;
melo litro, $400. Álcool, de SO", íel-
lado e sem casco, litro 1*800. Gaio-
Una, para fornecimento de carros de
praça e particulares, litro 1*200.

Total 14.809
Em Igual data de 1931 G.724
Desde o dia 1.» . . . ,:. 303.585
Em Igual data de 1931 447.642

Média ...... 10.119
Embarques ;

Para a America do Norte 8.689
Para a Europa, . . . ...¦ 1.216
Para a África. ,«.,„. 650

. Total . . .. . .„. 10.355
Em Igual data de 1931 32.645
Deede o dia 1.» . . . 266.683
Em igual data de 1931 401.343

Stock. ..,.„. ,. 322.460
Menos:

Consumo local do dia 30 500

321.960

1.946

140 a 161*000
30 a'170*000

20 a

208*000

96*500
97*000

260*000

200*000

150*000 —
H. 158*000

786*000
7,52*000

765*000

995*000
950*000

.1:002*

80*000

186*000

—^ ,139*000

Dec.
Dec.
Dec.
Deo.
Dec.

§ec.ec.
Dec.
Deo.,
Dec

llíiOOffi¦t4Q*000>
14.1*000
156*000

140*000
154*000

180*000:

160*000
f°.-'.—.
fo

158*000
153*000;
168*000

176*000
1518000
157*000

148*000
160*000
150*000

170*000

1.636,
1.650,
1.622,
1.033,
1.648,
1.999,
2.09.8,
2.097,
3.364,
2.339,

lÍ""tHlolpae*,*í4 os
Estados:

B,e 11 o' Horizonte, ¦„...-
• dft líOOO*, 7 % .670*000 ' —•,
Idem, 200», 6' fo-.. ¦'-..'"' — > jrr?
Iguassu. . ,. :.•. «' (ti l~!:-.:V ™
Bagô . .¦ .¦'¦• ¦'• ;•
Petropolls, 1918 -.•
I. M. 860 Paulo
Pref. Porto Alegre

500*. 8 %-.;. .
Betaiiiiae'' .•

B. SanfS, 110009,
.....'6 % . « •«•••;¦ '«•

Idem, de 8. %.-'•'«•M. Gerfees, 200*, n,
Idem,1 ldèm, port.
-de 1:000*. . .»

Idem, ! de 1:000*,
antigas . .-.".¦¦¦¦,-

Idem, de -1:000*,
pórt. 6 fo . . ..

Idem, Idem, nom.s % . . . . y
Idem, Idem, port.-:'l.-eA ,; . . :- •
Idem,. Idem, nom.

7 fe . . . .- -
Obgs. Minas, 9 %'
B. dò Rio de Jn-

nelro, de 1:000*,

440*000 400*000

575*000 »' —

?52*flOO 748*000

907*000 005*000

I

/^

Colicas do
Tonteiras
"fláu hálito

j Indigestões
Pesadelos
Lingna suja

fígado

V I; 1
í. V i.

j fu 1

— Bãlís — Dores no esl
Enxaquecas
Flatulencias
Palpitações
Dispepsia .
Gazes -^-Ãzia

Dores de cabeça — Peso no estômago e
muitas outras manifestações.as

Pílulas {Io Abbade Moss
com acç&o directa «obre o ESTÔMAGO- FIGA-
DO e INTESTINOS, eliminando as causas, evi-
tãtidr "absolutamente" a prisão de ventre,
proporcionam, desde o começo, bem estar geral,
acceleram a digestão, descongestionam o FIQA*
DO» regularisam as funeções digesttvasj e fa-
sem desapparecer, em pouco tempo, as enfermi-
dades do ESTÔMAGO, FÍGADO e INTESTINOS.

180*000
183*000

995*000

1:040?
190*000 r—

FISCAES
lÜÈÓEBBDOMA BO DISTRIC3TO

ITEDBRAIi¦', COMPARAÇÃO DA RENDA
Arrrecâdada. em 1

de agosto . . . i»
. Total . -. ..

Em Igual período de
1931 V.1 . IV V. • tl.

83:610*600
82:610?600

26:721*429

DÜÍerença para.
mais em 1932 ,( »•

Renda arrecadada
de 2 de janeiro a
1 de agosto. . .

Em lirual periodo dó.
. 1931 ¦ :

63:889*171

133.730:883*271

128.964:687*284

Differenca para yyy />(i,.(lo.mais em 1932 ... '; 9.765.:995*987
UííSPEOTÒpiA FISCAL DO EvS-

TADO HE MINAS GERAES
NO DISTItfCTO FEDERAL

IMPOSTO DE 7 % B VIA-OXO
SOBRE CAPE'

Renda do dia 1. . * 23:105*700

período de.
66:903*600

1*340
1*700

Em vlgual
1931 .

Differenca' para me-¦•nttsrem 1932 . - 43:797*900
PAUTA SEMANAL DE 1 A 7

DB AGOSTO
X3afé pilado (kllo). ,'•;-.-: . .
Idem torrado, em grão (k.)

CAFP
MERCADO DO RIO

O mercado do café disponível abriu
6 funecionou,;hoje, em posição calma,
com pregos inalterados e com nego-
cios desenvolvidos' em pequena es-
cala. [".-•')

Cotou-se o typo 7 a base de 12*300
por 10 kllòs, razilo em que- foram
declaradas vendas, durante o dia,
num total de 4(968 saccas, contra»;
5.937 ditas collócadas no ultimo sab
bado. .'— O termo h5o trabalhou,

MOVIMENTO ESTATÍSTICO
NO DIA 30

Entradas
Pela Leopoldlna]

Minas Geraes . . a ,,-. ,
Pela.. Marítima:

Minas Geraes . . w v :

Saccas

1.609

261

CafA retirado do mercado
pelo Conselho N, de
Café, em 30 de julho

•!Bvrl»(enclo.* «¥,
No mercado ....... 380.014
Em igual data, de 1931 . 411.664

Vendas realizadas: '
No dia 30 . . . . m im S.937

Mercaido: Calmo.
Pauta semanal (kilo). -. 1*240
Imposto do Est. do Rio - 6*600
Imposto do Est. de Mlnaa

(julho; 4*367
NO DIA 1

. Vendas Saccas
Até ás 10 y. horas. « 3.362
No fechamento. .-. ,„, M •*¦ 1.606

Total i.m r. . 4.368
Preços:

Typo 1. ¦'.'..'. m, n 12*300
Typo 7 em 1931. . ** 17*500

Mercado: Calmo.
. COTAÇÕES

Typos PorlOks.
Typo S. „ , m;. . .. m 14*600
Typo i. . m m m *• .. 14*000
Typo B. „ m i- . . it 13*400
Typo d. m n m i m te 12*800
TypO 7.. «.*,¦.•„ m 12*300
Typo 8. ......... 11*300

MERCADO A TERMO
.O mercado a termo não funecionou

por falta dé numero legal de corre-
tores,
MOVIMENTO DE ENTRADAS, EM-

BARQUES B EXISTÊNCIA DB
CAPE' NA PRAÇA DO RIO DE
JANEIRO, EM 1 DE AGOSTO.

pm. O termo nfto operou.• MOVIMENTO DO DIA 80
Bancos

Entradas. -, » m- m « > • —
Saídas. . . . w . . . 6.491
Stock actual .-'••, . „ . -. t 62.552

COTAÇÕES DE HOIjtBM
Pregos por 60 kilos, clf.: ..

Branco crystal . . 38*000 a 39*000
Cryatal amarello . 34*000 A 35*000
Mascavinho. . . . 30*000 a 83*000
Mascavo 25*000 a 26*000

JMercado: Calmo.
MERCADO A TERMO -

O mercado a termo nfio funecionou
por falta de numero legal de corre*
tores.

MOVIMENTO ESTATÍSTICO
VERIFICADO DE 1 A 31

DE JULHO'
Entradas Saocos

De Pernambuco ,. » . w 2.500
De MacelO. ,« . » t*... m.m 6.600
De Sergipe, w. . . m . . « 22.234
De Campos ,,„».,.,*. >.» 50.194

Entradas
De Minas Geraes:

E. P. Central do Brasil •
E.v -BVXAopòldlnà"'. *."*¦.;:'
A,. G. Silo Pauld . . -.•''
A. G'. da Metropolitana.
A. G. Carioca. . . . m
A. G. Sul Mineira. ,* ,
A. G. SU1 Americano., .,

Do Estado do Rio:
A. Reg. Rio . . % . -t
A. Reg, Nictlieroy . . -^

Do Estado do Espirito
Santo:

A. G. Belgas ,; m ->.*> t

Somma. . '¦;¦ 
M p»

Existência anterior , ,.- . -

Embarques:
Para a.,Europa:

Oeste e Norte. . 1.274
Para a.America:

Do Norte. ... 750
Por -cabotagem:

Para o Norte. ... 60
Para o Sul. ...'¦, • 65,;.

Somma. '., ¦'. . 2.1?
Retirado do mer-

cado. . . . -.
C o n s u mo local

dlarlo (2) ,. . 1.000

iSacoas

'1:694
S.6'J5

453' 
732

2.829
388.

1.600
1.010

950

15.683
320.014

t-
335.697

Total .„..». 81.428
Saldas  -.* . * m » 1U.567
Stock em 31 de julho. . . 52.532

ALGODÃO
MERCADO DO RIO

Esse mercado apresentou-se, hon-
tem, da abertura ao fechamento,. em
condições calmas; com as' cotaçOes
mantidas para os diversos typos •
com negócios sobre o disponível des*
envolvidos em pequena escala.

O movimento estatístico do ultimo
sabbado foi o seguinte: nfto houve
entradas, saíram 603 fardos, ficando
em stock 13.266 ditos.

— O termo nâo funecionou.
MOVIMENTO DO DIA 30

Parío»
Entradas, -..«www.. —
Saidas. .• . -r u . » <••- ':'":'
Stock actual . . •- '.- . . 13.266

COTAÇÕES DB HONTEM ..
Preços por 10 kt.

Fibra longa—
Typo Serldô:

Typo 3 t. . . . >. 36*000 a 86f 600
Typo 4 . . . . . 35*000 a 33*600

Fibra média---
SertSes:

Typo 3 . . . t.m'- 35*000 a 35*600
Typo 5 .... ~ 31*600 a 32*000

Fibra, média—.
Câfirâf *

Typo 3 ,. 
'„ 

. . <r 33*0(10 a 34*000
Typo 5 . -. ¦* . . 30*000 a 31*000

Fibra curta. *—* , ,;,Mattas:
Typo 3 . . . r. . ÍÍI000 a 32*000
Typo 6 . . -. .• rv 29*000 a 30*000

Fibra curta ¦—i
-Paulista:

Typo 3 . . . « . 81*000 a 32*000
Typo 6 . . . . -. 29*000 a 80Í000

:'M«ícacroi-Calmov- •' *• •¦ v*» ••'.* <t
.. .,-!-:.lMercado.:.A- termo. ¦".;*•-

. Ò mercado a.termo nâo funecionou
pór falta, de numero legal: dir.fcprr-s-
tores.

MOVIMENTO ESTATÍSTICO ¦
VERIFICADO DE 1 A 31

DE JULHO
Entradas Fardos

De Santos . . .-.-.-.. v - .467
De Jofio Pessoa . 

'. . . ,.- 1.547
Do Rio Grande do Norte 963
De Pernambuco ii.»: . . 100
Do Ceará . -. -,-i?... ir . 400
Do Piauhy. « . r. w m • 392
Do Pará. . y i^ . .' W . •« 136

6.152

Existência as 17 horas . 329.645
EMBARQUES NO DIA lv' Saccas
Para Nova Orleans:

Pinto & t*
Paiva Nunes & C. .. . ¦•:

Para o Rio da Prata:
Pinto Lopes & C. . . .
Vivaoaqua Irmfio & C. ,. -
Slnner & C. . . » . . .
Mc Klnlay & C. .-.»*• .

.Para.Bamburgo:
Ornsteln. & C. . , . v »
E. G. Fontes & C. . . w

Para Nova Orleans: .
Pinheiro' Ladeira & X3. v

Para o Itio da Prata:
Slnner & C. .. . ... . .

Paro Nova Orleans:
Theodor Wllle &. C. . ..

Para Bamburgo:
Botelho. Mnrtlns & C. Ltd.
Pinto Lopes & .C. .. . <

Para Rotterdam;-
Theodor Wille & C . ,:

Para Nova Orleans:
Arbückle'& C.'. .". * .-

Para Hamburgo:
A. Jabour &C. ... * ¦ m

920
315

100
393

.300
100

.260

.375

600

100

250

123
500

250

250

250

Total.. .... -.- 7,978

; ASSUCAR
MERCADO DO RIO

O mercado - db assuear disponível
regulou, ainda hontem, durante o seu
funcclonamento, em posigfio calma,
com preços Inalterados e com nego-
cios de pequeno vulto.

O movimento estatístico do ultimo
dia utll foi o seguinte: nllò houve
entradas, saíram 6,492 pacoos, ÍI-
cando em stock 52.552 ditos.

C0NMUNICAD0 SOBRE 0 CAFÉ'
.Oc&tê pôde aer puro © de superior qúaÜ4ade; porém, se n&o

fOr";convenientemente torrado e scíentlflcamente coado para ser
bebido nada adeantará sua qualidade' e âltò jjreco.

A CAFETEIRA BRASILEIRA é o unlco
apparelho até hoje Inventado que prepara o
café coado sclentlflca e automaticamente em
5 minutos, qualquer numero de chlcaras.

A bula qúe acompanha cada apparelho
tudo explica.

VENDE-SE em todas as lojaa de ferra-
gens e utensílios domésticos, em folha de ílan-
dres, alumínio e metal nlckelado. Para qual-
quer espécie de combustível o para 4, 6, 8, 12,
16 e 35 chlçaras.

NOTA .—* O café roqúcntado ou mesmo
feito com agrua reforvlda 9 nocivo á, saúde. O
seu fornecedor nâo tondo o typo de cafeteira
que v. s. deseja queira telephonar ou 'eacr**
ver para a fabrica: rua R. Lula Gonzaga
n. 82, telephone 8-1347. Rio de Janeiro.

Privilegiada -

murct Regiitradt

Peça: CAFETEIRA
A melhor irmchina para faier o melhor café «m 5 minutos

SABOR — RAPIDEZ — ECONOMIA

Total y . t.:*¦ a- tv 4.035
Saidas 6.47,6
Stock em 31 dé julho. . . 13.226
Imposto áfdOOO 7890» ETAOI 1234

CEREAES
MERCADO DO RIO

O Centro do Commercio de Cereaes
nfio forneceu cotações, hontem.

CARNES

i* :• t*r.
'tr !•' i»

Máximo Slhümo
. 1|200 1$180
. 1-|4.00 1$500

MERCADO DÓ RIO
MATADOURO DE SANTA CRUZ

Abaio jieral
Bois . :. .. ,- i. . ,.- 437
Vitelos ..«•,. w ,41

, PorcOS . . (.: ut k "m •—
Carneiros ..:.-.. —*

Vendidos em Santa Orux
Bois ....>,.. . ¦!—I ¦
VitelOS .... „ a, 't—..'ti.
Porcos . r. r. I.- i. r—t
Carneiros  —

Vendidos cm D. Clara
Bois ........ —- Vitelos ....... .'. — ¦

Vendidos em Sâo Diogo
Bois ........ r—!
Vitelos . i^ >. .»•¦»;•--, —
PorCOS . . . [.» r. Bi —
Carneiros . . -. . . ——

Rejeitados
Bois . . ..¦..' , '-.. *--'
Vitelos .
Porcos .
Carneiros
Preços
Bois . . „
Vitelos . ,
Porcos . .
Carneiros . . —

Entrada nos curraei,
Bois . . . .-;.. ... -296
Vitelos ;:.,.. K . ¦' 65
Porcos i» :.'..' m 15

titoch
Bois w ¦•.¦ • 1.705
Vitelos . - . -t . it : 144
Poroos ...... '20
MATADOURO DB MENDES

Poro Bâo Diogo '
Bois
Vitelos ... . . ••
Porcos . -L . . . .

Para os suburbios
Bois . . . ... .» ..
Vitelos ......
Porcos• Pata D. Clara
Bois ...... .
Vitelos ......
Porcos ut

Rejeitados
Bois ...... ••>-
Vitelos . . . .' .tim
Porcos »• . . . .- «'• '

Príco»
. SolS •• v • i* .* « •
Vitelos -.: . «- . . w
Porcos . m- . W K i.-

340
5

46

1*200
11500
33000

Livraria Francisco Alues
(FUNDADA IM 1884)

Rua do Ouvidor 168 — Rio
Rua Libero Radaró 121 — 8» Paulo
Rua do Dahle 105» — 8. Morlionte
«Esta casa tem um grande sor-
tiim-iiiii de livros <le ensino
primário, secundário « snpe*
rior oa quaes vende por pre*
ços bnratlislroos, nsslm eomo
glt, mappas, globos, cadernos

pnra e-tcrlpln, dw*nho. ftf.
Remeltenios f>a(nlo»fot grnti*

para todo o Brasil

^rJÊ§y ^/%ãx mtfUtmtSmK *^tr \ -MM*. \ lflf

t% 3 àtAmX Sm* I N "^--N iiX tZr^ti

Ü••' / ' » -' w^»^ * U Mé

Mudanças bruscas
de temperatura

ESTAMOS 
na estação pro-

picia para apanhar resfria-
dos. Assim que se sentirem os
primeiros symptomas,tomem»
se dois comprimidos de

INSTANTINA
e sentir-se-á immedialamente
um grande allivio.

Insínnt ino acalma á dôr
de cabeça, regulariza a circu»
lação do sangue e impede o
progresso do mal.

BB3I k •*' *r^t^^^^

&M JwmB x^B^' s(mmJBÊ\ Imu WSn S H fl-Eab^Allm tumu ^BA\ W* tmtmA\ Hm B3IW mt ^Rtwu HBR ^JBI ¦ I Hl Bimm l-vt mm BRi «H fl ^Rv
^-Sl jrSflj ^^1 W%/ BsS amMl BU mm*} \m\ 1^4 P-^ HHBI vi UU/ v-"U\

.corta os resfriados

DA "TREfflPE" 10 FOGÃO A GAZ
Ruy Barbosa, na sua intro-

ducçâo â "Queüa do Império" de-
fendendo-se da aceusagão levan-
tada contra elle, do que mudava
em demasia a sua attltude poli-'

ê pensado com lucidez e huma-
nldade.

Mudemos pois, scgulndoo eon-
selho que se encerra nestas phra-
ses.

tlca respondeu, com .aquelle fui-
gor, no qual ninguém O Igualava.

"Pelo que toca ao variar das
opiniões deixem-me:. vir a publi-
co, sustentando as minhas, como
coisa de que me preso e não me
peja.

Mas mudemos do ruim pára o'
bom, do pèòr para o melhor.

Ora senhores haverá coisa peor
que um fogão a lenha ou carvão?

- Não ha, evidentemente!
E' a fumaça castigando ',*&,

olhos; . . '

i-i'' WlimMi 11* A¦- ¦¦WL ,m*ff*'*m\ 1

Mudar-é à gloria doá que igno-
ravam é sabem, dos que eram
máos équerom Ber bons, dos que
erraram e agora dese|am corri-
gir-se.

O que no mudar se quer 6 que
so não mude do 'bem para ornai'
ou do melhor para o peor".

. Esta citação é feita de memo-
ria e terá de certo as suas fa-
lhas sem embargo dè traduzir
com segurança o ponto de vista
do Incomparayel 'publicista.

E como tudo o qüe vinha delle

DOENÇAS
DOS

OLHOS
CÔUYRI0

MOURA BRASIL
COPIAS A MACHINA
B a Mlmíogrnpho. Curso

rom, ih.ti<.i. ts l.ínaune. mtlt
Utü, W, Kscola Uruttl^

E* o picumã enfôiando a casa,'
ameaçando incêndio,' rotendo o
o tétano... . \

E' o carvão espalhando-se por
toda a parte... >

Ou a lenha ranzinza que náo
accende...

Pois mudemos para o fogão a
gaz que é lindo, hyglenlclsslmo,
confortável, econômico e baratls-
r-imo. ¦ 

' ' ¦ .y 
'¦ 

. .

Baratissimo sim. porque á com?
panhla do gaz está vendendo fo-'
g3es de todos ob typos por ptè*
Cos que nâo respeitam parallèlos.

eis*.
ANEMIA

febre*. DcsaioAoi;
O maíi »Klf<*» < mat, tcanem

o ume* tnellerettl.
mItijitiSiniii-Unionoifatrfcintt". _§aude,ForçatEnergÍa

tptlo mararlibroto

FERRO QÜEVENNE
¦«¦»«»"»¦« O ¦ tt.it.Anr,D.H,i.t.ttin9\*l'rütmli4tk!f,r\\ei\m.

-;

CONVÁLeSCENTfiS
«*'-".' Ui»m

Viifofíaí
rORTIPiCANV*

i?ní-"ii;ria</tniTrn^'rii;fiiftt^--uiiiwaiiB!
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0 JORNAL NOS SPORTS
RIO DB JANEIRO — TERÇA-FEIRA, 2 DB AGOSTO DB 1932 N. 4.217

O empate do America
; « Bomoucceaoo

•I

Uma boa partida a quo ae tra-
vou no campo da Estrada do Nor-
te, entre a. equipes do Bomsuoces-
so e do America. Innegavelmente,
o empato do 2 x 2 foi Juato, poisa luta íol equilibrada e bem dlvl-
dlda.

Ò 1* tempo foi francamente dosloopoldlnenses, qu. levaram a me-lhor, na parte teahnlca, desenvol-vendo um jogo apreolavel. O scoreera di lxl a aeu favor.
Carllnhos-e-Miro foram os mar-cadores' «Jos pontos*do Bomauccea-

eo e Oscarlno o do Amerioa.
¦ A segunda etapa, porém, foi fa-voravel aos visitantes, que nosminutos flnaes Igualaram, por ln-termedio de. Hlldegardo.

. O^ "onse" americano, JA senhordo terreno, neate período, Infiltra-
ya-se com piais segurança pela de-resa contraria, conseguindo em-
patar a refrega como dissemos.Aa maiores figuras do Americaforam todas da defesa, com espe-ciai dade Oscarlno, que 6, sem
»YrVi*l\' •jm,a.*t!8ura destacada nadlfflcll posição.

Carola o Brás foram os únicos,
?°i ata<í"e' ,-V*** fizeram alguma

ta,* IjV* I<5Caes: a «aga Euricoe IjOIõ, foram os melhores.
Antes da partida principal, umgrupo de senhorltas do Bomsuc-cesso pfforeecu gentilmente era-vos aos Jogadores do América eaoaJornalistas presentes.

-i^Ti-Pl° ,ntervall° da Pr°va prln-«Ipal houve um "lunoh" .par» aimprensa. ,Mr" *

O teams disputantes tinham aseorulnte constituição:
noinancçe»»*» — Medonho; Heitor

iSl0*1^'?.''.1*1?' Eurico e Mar-ceno: Carllnhos. Nlco, Gradlm,Jueonldas e Miro.
; _Amerlea — Walter II; Penna eHlldegardo: Hermogenes, Oscarlno
VilKe; W^' Car0,a> TeI6«

No Jogo preliminar, em que ven-ceu o America, por 6 x2, foramestos os teams:
Bomancccésao —• Jorge; Octavioe*i?.oaTeníuIa: Onestaldo, Anello eAlfinetei . Tunda, Camlllo, Flo-oonldo,'Vareta e Préài,

t ,%*£iT,r* 
-" Armando;'; Lasaro . e

w?-»*í?A i-WjMW.ro. Jonas e Ba-bv: Attila, Bnnes, Calo, Mineiro eMnnguelra.

OS JOGOS OLÍMPICOS EH LOS' ANGELES
A CLASSIFICAÇÃO DOS TAIUOB

PAIZES ATE' O PltBBBNTK
LOS ANGELES, 1 (H.) — Na

classificação do. vario, palzos nas
provaa atí ao'presente realizada*
figuram: 1*, Estados Unidos, 58
pon toa; 3* Allemanha, 37; 3°,
Franca, 36; 4», Italia, 15; 6°, Ar-
gentina. 14. ¦¦»

O cri torlo adoptado lol a d» oon-
tagem de 10 pontos pelo primeirologar d. oada categoria, de 5 pon-
tos pelo aegundo logar, o do qua-
tro, tres, dol. e um ponto pclon io-
gares subsequentes.
O CAMPEÃO DB LEVANTAMENTO

DE PBSO
LOS ANGELES, 1 (H.) — O

toh.oo.lovaco Haroslav Skoba ga-nhou o campeonato d. levanta-

Uma victoria fácil do
Vasco sobre o Bangu*

O Andarahy outra vez
no 2° posto

SITA,VICTORIA SOBRE OCARIOCA POR 8x0

SCENAS LAMENTÁVEIS
O Bangú, no Jogo do ante-hon-

tem com o Va.ce, nfio parecia o
mesmo conjunto que tao bOas ex-
hlbicõoB tem feito e «au. mantinha
na tabeliã a segunda collooaofio.
A .impressão era de que as posi-ijCes dós contendores na tabeliã
era .Justamente em contrario. Por-
qne o Bangú desde o Inicio, a pri-melra investida do "onze" adversa-
rio, animado e disposto doscontro-
lou-se e teve atê o ílm actuacao
medíocre. O Vasoo fea uma boa
exhibição. Todo o quadro local Jo-
gou bem e o seu trlumpho foi me-
recido.

Os teams:•Utinga — Newton; Mario e Sá
Pinto; Eduardo (depois Zê Maria),
SanfAnna (depois Eduardo) e Me-
dio; Sobral, Plácido, Ladlsláu, Busa
e Dlninho.

Vasco — Malhado; Llno e Italia;
Tinoco, Fausto o Molla; Bahianl-
nho, Gringo, Gallego, Mattos e

.SanfAnna.
No primeiro tempo o Vasco fes

tres goals e o Bangú um e, no po-rlodo final, o Vasco augmentou pa-ra cinco a contagem, emquanto o
Bangú fez mais um ponto.

Gringo, de escapada, abriu o
score. Orlando, com um tiro de
fora da área fes o 2» goal Mattos,
fez o 8o e Sobral,, de penalty, Inl-
ciou a contagem dos seus.

No 2° tempo Gringo marcou o
4» goal dos cruzmaltlnos e Mattos
o 5o, «cabendo a Sobral fazer o 2»
do Bangú.

Segundos quadros — Vasco —
4x2.

Juls —- Antônio Affonso, optlmo.
Scenas lamentáveis firam veri-

ficadas no stadium do Vasco. Aoser batido o penalty de que resul-
tou o 1» goal do Bangú, elementos
do Vasoo queriam que'o Juls man-
dasse bater outra vez a falta, por-
que Malhado pulara. Ora, mandan

Assassinou a companhei-
ra a golpes de foice

O CRIME DE HONTBM BH
ITABORAIIY

Em offlclo hontem dirigido ao
chofe do policia do Estado do
Rio, o delegado de policia do vi-
zinho município fluminenso de
Itaborahy solicitou a presença de
um medloo leglsta para prooeder
a autópsia no oadaver de uma
mulher, a qual havia sido assas-^
sinada. Foi designado para essa
diligencia o dr. Luiz: Sanderson
de Queiroz, que partiu hontem
mesmo para aquelle Iodai.'

Segundo conseguimos apurar, o
facto teria assim oceorrido.

Octavio de tal, de 23 annos, sol-
tolro, preto e morador no £.° dis-
trlcto de Itaborahy, vivia em eom-
panhla de Ernestina de tal.

Indivíduo de péssimos anteco-
dentes, o rapaz Infligia prepoten-
temente máos tratos Acompanhei-
ra que, por aquelles motivos, re-
solvera abandonáU-o.

Octavio não concordou com a
separaç.fio o indo ao seu oncon-
tro, na casa onde estava rosldin-
do, avistou-se com a rapariga nó
momento em que' ella seguia pára
o matto afim de buscar palha
para fazer esteira.

Solicitou-lhe que voltasse para
a sua companhia e como ella ae
reousasse a, acompanhál-o nova-
mente, o malvado assassinou-a ali
mesmo a golpes de foice,

O criminoso está foragido, ten-
do sido aberto inquérito a respeito
na delegacia de policia de Ni-
ctheroy.

Victimas de ligeira aggres-
são, em Nictheroy

No Serviço de Prompto Soccor-
ro em Nlctheroy foram medicadas,

Üma bonita victoria obteve ante- *-¦-*•¦•- *.*.•-.-...•-.<*.>. *,¦••»-.-«,. „--.•*¦,, munuunnontem o Andarahy sobre o forte a° bater novamente o Juiz favoreconjunto do Carioca quo o havia oeria, claramente, o Infractor. Man-vencido no turno por a x 1. Jogan- j *-«ve como devia a declaao e, cer-do era seu campo o alvl-verde i cado pelos Jogadores locaes, foiagiu multo bem e abataul-o greirhiòda Gávea pela contagem do 5 x 0.Esse trlumpho,valeu ao -Andarahy,
om face da derrota «íue aOffreu oBangú a sua volta ao 2» posto databeliã.

Todos os componentes do "onse"
vencedor agiram bem. notadamonteo half Ferro.

aggredido por um delles. "Houve
Invasão de campo e brigas a valerdurante 13 minutos. .

Outro facto lamentável temos
ainda a registar. Um associado doclub looal entendeu de dizer da lm-
prensa com palavras que nada orecommendam. Teve apoio do doistta.it. ±- cii*Oi ' .Dv-umaioiiuaiii, -Levo eipuiO UO UOl

O Carioca trabalhou com enthu- outros nos Insultos e os Jornalls
n n»n*i mea nAn *•, m J tj.. _  I toa /IaII Vawtavtowi nhnnJkHi.*. _ -*_!-siasmo mas nfio pOde evitar que acontagem de 5.x 0 fosse registada.Foi esforçado, entrotanto.» o gré-mio da estrada. D. Castorina." O*», teams Jogaram assim orga-. nlzados: t

.Andarahy — Nabuco; Aragfio eBondon; Ferro, ArnO e Bethuel;Chagas, Astor, Bahlano (depoisBomualdo), Palmlér e Popf».•Carioca —¦ Ublratan; Ethero eTulca; Waldemar,. Baptista o Alei-des; Lagosta, (Manoel (depola San-tos), Anthero, Nondàs (depois Ra-
phael), Santos 3» (depois Nondas)•' Jarbas. r

Juiz — Manoel DIaz Andrô, bom.No 1» tempo o Andarahy Fez dois
goals: o l* de' Chagas e o 2» deRomualdo; este, aò ser batido umcorner.

No 2» tempo fizeram 
"os 

locaesmais tres goals, todos do autoriaae popo.:
Segiiiidos quadros — Empate, 8x8.

r *'0 Jornal F. Club"
ASSEMBLE'A GERAL

Realizou-se, ante-hontem, ás 14noras, em 2» convocação, a assem-blêa gorai d*0 JORNAL F. C., oomo' fim de eleger a sua nova dire-ctoria e discutir e approvar os o-
vos «estatutos.

A assembléa deliberou que OJORNAL F. C: seja dirigido até.de-
ssembro pela Oommlssfio reorganl-
sadora entfio a sua frente e dia-
cutlu é approvou os estatutos, dan-
do-lhes o prazo de 5 mezes paraserem reformados,

A commissão reorgantaadors
oompOe-se dos .srs. Álvaro Domlen-
áe,. presidente; Josô A. Fonseca, ee-
cretario; Ze feri no. Quciroif, tbe-
sóúrelro; Isau* Lua,, dlrector d.
sports; e Hélio Santos, cobrador.

A assembléa approvou ainda a
eleição da commlssfio fiscal, Junto
& commlssfio reürganlzadora; e
composta dos consocios: Fellppe
Ferreira do.Amaral, Allplo de Bar-
ij).. e Deocleclano Tinoco.

tas deliberaram abandonar o re-cinto o que nfto fizeram attenden-
do as solicitações da dlrectorla doclub local, á cuja frente estava oar. Raul Campos. Urge, porem, auea directoria do grande club punao associado que tfio mal se portou,sltuaçtto ademais aggravada por-
que ha alguns annos atrás igual
Incidente foi ali verificado.

A partida entre o Fia-
mengo e o S&o Chris-

tovão

mento d. peso da categoria de pego
p.aado. O athleta estabeleceu no-
vo reaord mundial levantando 836
libras. Dumoulln (França), clasBi-
ficou-se em quarto logar.

UM RECORD NA CATEGORIA DO
PESO HE'DIO

LOS ANGELES, 1 (H.) —* O
athleta allemfio Kudòlph Ismayr
¦levantou 759 libras na categoria de
peso médio, o que constituo novo
record ..mundial.

O argentino Juaneda classificou-
se em sexto logar levantando G27
libras.

Na classificação geral de lovnn-
tamento dé peso a França achava-
se em primeiro logar com o total
de 23 pontos.
A LUTA LIVRE B O FLORETE'OS ANGELES, 1 (H.) — Nas

provas de luta livre Depulcaffray
(França), venceu por decisfio "Win-
gren (Sueèla).

Nas semt-tinaeB de florete ob
Estados Unidos bateram a França
por 60 pontos oontra 61; a Italia
bateu a Dinamarca por 12 pontosoontra 4.'
PROVAS.DE DARDO PARA DA-¦ MAS

LOS ANGELES, 1 (H.) — Nas
provas de arremesso de dardo para
damas classificaram-se: l; a sra.
Eidrlkson (Estados Unidos) com
43ma,71- 2', sra. Braunmuller (Al-lemanha) oom 43ms,53; 2', sra.
Fleischer |Allemanha), com 
43*ms,S3.

O quarto lugar coube ao Japfio
e o quinto aos Estados Unidos.
NOVOS RESULTADOS DE LUTA

E ESGRIMA
ÍAJa ANGELES, 1 (H.) •—• Fo- *v oul iMuuictuy xui/um uiuui-uuuutj,ram ob seguintes os resultados nas hontem, *aa seguintes pessoas, vl-

?I»VrM.mú% lui^! p£oorae,£t?,-.,a). b,a ctlmaa to***1" de aggressOes:teu por decisfio Kapp (Esthonla), t0ft0 Rontlata Rahallo rln DA an.campefio de peso ligeira; TunyoK João tsapusta Kabeno, de 8» an-
(Hungria) bateu PoileVe (Frânçf , 

"}». dtoltelro e morador era Gua-
por decisfio, na categoria de peso i -'tiAiba., com ferida contusa na
médio. região supra orbitaria direita.

Nas provas de esgrlma entro os I *— Octacillo Castro, de 17 an-
EstadoB Unidos e a Dinamarca I nos, solteiro, residente no Fonse-
venceram os primeiros por 9 pon- -- .......
tos contra 7; a França bateu* a
Italia por um toque a seu favor.

Jaskarl (Finlândia) derrotou fa-cllmente Rei* (Qrán* Bretanha).
Nas provas dè "oátch and catch"categoria de peso leve Clodfelter

(Estados Unidos) bateu Pihlaya-
maki (Finlândia) por decisfio; Car-
pati (Hungria) derrotou Duzukl
(Japão) por queda; Klaren venceu
Thomas ((Canadá) dor decisfio.

Na categoria de peso meio po-sado Kotanl bateu Stockton (Ca-nada) por queda; Lunkao (FInlan-dW) ganhou de Johanssen (Sue-cia) por decisão.
SEMI-FINAES DOS 100 METROSLOS ANGELES, 1 (H.) — Na
primeira prova das semi-finaes de100- metros, classificaram-se: 1»,Tolan (Estados Unidos); 2; Jou-bert (Unifio Sul-Africana); 3<*. To-shloka (Japfio). ,

Na segunda provo, classificaram-se: lo, Metcalfe (Estados Unidos);2°, Slmpson (Estados Unidos); 8°,Jonath (Allemanha).. Lutti (Ar-gentina), collocado era i6 logar. foieliminado.
i.N*S ?rov^.fl",*5 olasiflearam-ae: BUENOS AIRES,"81 (AB) — Foi
4< ífmpLn-' |Set?oub.r't-' «?' ' dado & P«WIoidade,' hontem, o «le-
íhikofc 

"' * Joubert« 6°- Yo-j creto que augmenta as tarifas pos-
,0 tempo do vencedor foi 10" 8|5 1taes *obre¦. toda' a correspondência

Igual ao anterior record mundial' {Para o exterior, tanto por via ma-e olymplco. \* 5 ritima coma teiyestre e aérea. O
NOVAS provas DE 400 METROS \ mesmo decreto estatue todavia que

LOS ANGELES, l (H.)  nb. . as tarifas sobre correspondência re
novas provas de 400 metros combarreiras, TrlsdallS (Irlanda), quechegara em primeiro, nó tempo-

ca, com ferida contusa na região
tlblo-tarsica direita.

— Avelino Antônio .Xavier, de eaitonai ..Kl waxi0.. dlB Ilojo. „0

a2 S^^S^!S?f"P* »ara a BoUvte d esU: oun; S^^S^t^ra,?" acc^<> «taWw • rápido ou

0 governo do Para-
guay decretou a

mobilização geral
(Conclusão du 3a pag.)tominar as tropas paraguayos, ten-do-se Já verificado alguns casos

benignos que íoram lmmedlatamen-
te attendldos.

Os Jornaes commentam em tom
do oensura certas pessoas que, re-colossa da situação, estão levan-
tando oa aeus depósitos em bancos,
e declaram que o palz exige uma
confiança mala solida da parte da-
quelle* que até o presente traba-
lharara e enriqueceram sem terencontrado a menor difflculdade.
O TELEGEAMMA DA CAMA»A
?ARAGUAYA A,g CAMABAS
URUGUAYA E ARGENTINA

ASSUMPÇÃO, La(U. T. B.) — AC.iinBra dos Deputados dirigiu a
Câmara de BuenWaUres e de Mou-
tevldéo o sosruinte telegramma:"Accuüo o rooeblmento dos votos
dessa Câmara e, reconhecendo assuaa elevadas IntençOea, moldadas
nos mais puras tradlçOes de olvi-
llzação americana, renova o Parla-
mento paraguayo o seu respeito
pelo direito e pelai Justiça, ao mea-
mo tempo que afflrma a lnquo-
brantavel decisão do seu povo em
querer defender a Sua dignidade
torpemente ultrajada."
ACÇAO CONJUNTA DO A. B. O.

SANTIAGO DO CHILE, 1 (H.)— O Brasil, o Chile e a Argentina
dirigiram conjuntamente hoje, &noite, uma nota á Bolívia e ao Pa-
ragual convidando* esses paizes a
suspender as hostilidades e a acol-
tarem a mediação amigável doa pai-zea neutros e vizinhos. Ao que se
sabe,* cogltar-se-la de propor a
creação de uma zona neutra pro-vlsorla no território lltigloso.

O mlnlatro dos Negocloa estran-
geiros do Chile declarou que a
acção conjunta do Brasil, do Chile
e da Argentina visava manter a
paz e recordou que em 1914 e me-
diação dessas potências havia evi-
tado a guerra entre os Estados
Unidos e o México.

O DILEMMA DA BOLÍVIA
LA PAZ, 1 (H.) — Em artigo

editorial "El Diário" dia hoje: "O

no parletal direito, e. mão do mes
mo lado. ¦

Quarenta e quatro
comftuhislas

executados rio Peru

executados, rea ultima quarta-feira,
44 implicados no levante commu-
nlsta do mez passado em Trnjlllo.

Augmentadas as tarifas
postaes argentinas

TÔNICO
INFANTIL

s*-^f AZ CRlÀlf
Força e Saüoer

Toda criança'magra.fí?aca anêmica
umfatica deve tpmab
alguns vidros oeste
EXCELENTE TÔNICO

Preparado especialmente
PARA CRIANÇAS —

Promettia ura desenrolar iu-teressante a partida entre o Fia-mengo e o S. Christovão,-sm vir-tude da situação de equilíbrio daaduas turmas no momento presente.Infeliamente, a applicação do
Jogo pesado deu era . conseqüência
Wj invasão do gramado por espe-
ctadOrès que promoveram uma sé-rie de violências e tropellas, Jáoom o concurso dos players, situa-
ção que perdurou até a chegada
de uma turma de fuzileiros, vindado Guanabara.

A partida começou com a sa-
gulnte distribuição dos Jogadores:Flnmengo — Fernandlnho; Moy-aéa e Bibl; Rubem, Almeida e Lu-clano; Adelino, Vicentino, Daroy,
Nelson e Casslo.

fl, Christovão — Joaozinho; Er-nesto e Domingos; Agrícola, Jucá
e Armando; Lopes, Bahlanlnho,
Black, Ceblnho e Carneiro.

No 1* half-tlme os toam* apre-
sentaram Jogo mala ou manos
equilibrado, com ataques menos'perigosos do Flamengo,* que pro-
pórcionaram boas defesas de JoSo-«inho.. Terminou empatado de 0 x 0.

Na '!¦ phase, o *3. Christovtt©
passou Black para a ponta direita,
entrando Vicente para o centro.

Essa substituição, qu» tem eldo
feita freqüentemente, nfio apresen-
tou vantagem alguma, porqueBlack 6 deficiente na ponta.

A aegulr, abre-se o aoore da
tarde. Escorando com a cabeça
um escanteio batido, por. Adelino,
Darcy consegue abrir o scors parao seu team*. Passaram os teams a
desenvolver Jogo carregado, até
que nm fou! proposital de Jucá em
Almeida, provoca terrível conflicto
oom a InvasHo do campo, pela as-
slstencia.

Depois de tudo acalmado e o
campo evacuado, o'.lute, sr. Oswal-
do Kropf de Carvalho, chamou no-
vãmente ob. teams a campo. AJle-¦rando falta da garantias, o Sfio
ChrlstovSo nSo comparece paracontinuar* a partida e, permane-
cendo o Flamengo. ate o final em
campo, fot-lhê* dad» a vlotorla
pelo score da 1 rs 0.

Nos teams secundário», vonr-on o
S. Chrlstov&o pelo score de J rs 1-

record de 61" 4|5, fòi desclasslfl-cado, por haver derrubado um ob-staculo; ,
Chegou em'2» lOgar Hardln (Bs-tados Unidos); em 52", recordol-ymploo, seguido de Taylor. (Es-tados Unidos), lord Burghley (In-glaterra) e Facelli (Italia).

À^CtASSIFIlOAÇAO BRASILEIR1
NO ARUKSIESSO DO MAUTBIjLO

UOS ANGEI/ES, 1 (H.) — Nasprovas.finaes de arremesso do mar-tello, .0 representante brasileiroCarmini dl Glorgio classificou-seem 12» logar. Classificaram-seigualmente Kleger (ATgentlno) em6». logar, Póggloll (Italia) em 8»com ura tiro de 153'pês 10 pollega-das 6|8, Vandelll (iitalla) era 9»,com a distancia de 148 pês 2 poi-legadas 1|4, Davlla (México) em 11»com a distancia de 121 pés 7 poi-legadas B|8. .
O athleta brasileiro arremessou0 MarÍS!1.0'* 116 PfiB.S.Pollegadase 618, Kleger alcançou 158 pês e 7pollegadas.

A PROVA DB 3.000 METROS «COM
OBSTÁCULOS

LOS ANGELES, 1 (H.) — Naprova de 8.000 metros com obsta-culos, olassiflearam-se' em 1° logarEvenson (Inglaterra), e em í« (Prlt-chard (Estados Unidos). O argen-tino Oliva soffreu uma queda nasegunda volta e abandonou a cor-rida na terceira, O corredor oc-cupava entfio o oitavo logar.
O DESENVOLVIMENTO DEDIVERSAS PROVAS, EM I,OS' 

ANGELESLOS ANGELES, 1 (H.) — Nasprovas de luta da primeira série
t^Lt^t&ãoa, ümaos). bateu
5-Sl. r- (Hungria), por decisfio;Zervlnl fGrecl.a.>. bateu Trlgunov(Canadá), por i-uêda, eua cabo de41 segundos.
. N" P/ovaa de florete os Esta-aos Unidos « a França empataramcom oito assaltos para oada êqui-Pat A victoria coube, porém, aosEstados Unidos por 60 toquescontra B4 ^'*,.T A P*!!me!fa corrida das pro-vas seml-flnaes de 100 metros pa-ra senhoras deu motivo a dlver-
^I*,°'as Por:'parte dos Jultes quedecidiram reservar o julgamento
ílí-iSv"? B?,R Projeetada & noite a
ras) ton*a**,a <*a corrida, (Ha-
-—— Na segunda prova da corrida
Ji...!Â«- metroi Para aenhoras
slewlcs 2») sra von Bremen: 3»)sra. Hlscock. (Havas).
do_ £m\.?JnV*ri}2*l ãe lançamentódo martello 0'Coilaghan (Trlan
dta it.TCaJ)8. PÔS !? P°"eSa

A

mettlda por via aérea dependerão
directamente das bsólllações cam-
blaes. , . .

O decreto em questão passa a vl-
gorar a partir de amanhã.

ODEON
TELEPHS.: 2-1508 a 4-4083
Complemento — 5,00 • 8,40 • fi.20

7,00 - 8,40 S I0.1A
Ka muihorei enganam aampre —9,90
4,00 • 5,40 . 7,90 • 0,00 a 10,10

A Warner First apfesant»
EDWARD O. ROBINSOR ~ EVALVW

KNAPP — nO«IS KARtOI»
em

fo Mulheres enganam sempre
Vaaoando a muqua (Deaanti') tonoro)"Fo* Monetona'' n, 4 s ot

iiiminZ^"—'—*~" ''
~~~ mitr-n 

11 hiimii

bem a guerra".
DESACCORDO ENTRE O PRE-

SIDENTE EO CHANCELLER
DA BOLÍVIA

SANTIAGO DO CHILE. 1 (H.)•— Telegramma de La Paa Infornia
que no combate de Toledo os boli-
vianbs recolheram 9 cadáveres de
soldados paraguayos.
_Afflrma-se nesta capital que es-

tão confirmadas as noticaa de des-
LIMA,-1 (H.) — Um communi- accordo entre o presidente da Bo-

cado official annuncia que foram llviae o seu ministro das Relações... _ . „. .. Exteriores a respeito da política
internacional.
A BOLÍVIA REGE1TA A PRO-

POSTA DOS NEUTROS
WASHINGTON,' 1 (H.) — A

Bolívia rcgeltou a proposta dos
pãizeá neutros, apreséiitadàa1'!!!
de Junho, para encerrar os lnci-
dentes do Chaco. !•
DECLARAÇÕES DO CHANCEL-

LER BOLIVIANO
SANTIAGO DO CHILE, 1 (H.)

Entrevistado pelo representante
da Agencia Havas o sr. Zalles,
ministro doa negócios estrangei-
ros da Bolívia.que se encontra
actualmente nesta capital.decla-
rou: "O governo boliviano deplo-
ra ter de agir nas condições em-que o estã, fazendo para defender
á sua soberania, o meu governo
limitou-se a agir do mesmo modo
pelo qual estão agindo contra
elle."

O er. Zalles acerescentou quc o
governo boliviano estaria sempre
disposto a evitar a guerra desde-que a questão das fronteiras fos-
se resolvida de maneira satlsfa-
ctoria e definitivamente.
AS PERDAS BOLIVIANAS EM

TOLEDO...
LA PAZ, 1 (H.)'-- No camba-

te de Toledo os bolivianos tive-
ram 1 official e 7 soldados mor-
tos e 3 officlaes e 7 soldados fe-
ridos.

COjMMtTNIOAÇÃO RECEBIDA
TELA LEGAÇÃO DO :'¦¦'

, PARAGUAY
O ministro do Paraguay, nes-

ta capital, sr. Fulgenclo Moreno,
recebeu do governo do aeu pai**
o seguinte communlcado: '

"Legação do Paraguay — Rio
— Communoco a v. -ex. que no
dia 26 do corrente foi rechassado
o ataque de uma patrulha, do
exercito boliviano junto ao fqr-
tim "Coronel Bogado".

Os bolivianos tiveram dois
mortos e nôs um ferido. W a
esse novo atropello oceasionado
pelos bolivianos que a chancel-
laria de La Paz diz tratar-se d*
ura ataque paraguayo aobre um
fortim "Florida" cuja existência
Ignoramos,

Hontem voaram, sobre o for-
tim "Boqueron" dois aeroplanos
militares bolivianos. Tambem o
nosso fortim "Còrrales" foi ata-
cado. Ante a absoluta superior!-
dade numérica, a guarnição do
fortim bateu em retirada aem
soffrer perdas.

Essas novas aggr«2ss0es boll-
vianas demonstram falta de res-
peito Aa normas Jurídicas de con-
vivência internacional. A situação
dos fortlns "Còrrales" e "Boque-
ron" estA Indicada nos mappas
das "Actuaclones de Ia Commis*
slon de lnvestlgacion e concilia-
clon bollviano-paraguaya", edir
tado em Washington. O fortim"Bogado" pertence & «ma de"Bahia Negra" e se encontra
mais ou menos a 69* 60' do meri-
diano de Greenwlch, entre oa pa-
rallelos 20 e 21 de latitude sul.
Ministérios daa Relações Exterlo-
ree."

Entram em vigor às no-
vas tarifas aduaneiras da

China •
NANONjia (A. B.) — Entrara

em vigor hgje um novo systema de
tarifas aduaneiras, com o fim de
fazer • face''fj$' "déficit" do orça-
mento nacional, oceasionado pelaarrecadação de todas as rendas das
alfândegas da Mandchurla pelo go-
verno do ex-imperador Pu-Ti, pre-
sidente do novo Estado indepen-
dente de Man-Chu-Kuo.

Tornados conversíveis, na
Grécia, os depósitos em

moeda estrangeira
ATHENAS, 31 (A.B.) — O go-

verno aseignouf uni decreto tor-
nando todos os depósitos em moeda
estrangeira pertencentes a cidadãos
naclonaes, existentes nos bancos
gregos, conversíveis ft razão de
100.70 drachmas por um dollar, em
vez da taxa corrente de 145.

Segundo este decreto, òs capita*-
listas naclonaes terão um prejuizo
de um terço de seus iralores em
moeda estrangeira.

As dividas commerciaes para com
o estrangeiro' serão oambladaa de
accordo com a taxa do dia.

Questão dos alugueis de
casa em Madrid

MADRID, 81 (U.T.B.) — A Asso-
eiação Official dos Inquilinos reali-
zou hoje no Theatro Victoria um
grande meeting de protesto contra
o decreto relativo aos alugueis,
tendo discursado vários oradores
em favor da immedlata approvação
de uma lel reguladora que venha
favorecer or- inquilinos.

Cotações dos títulos de
empréstimos francezes

PARIS, 1 (H.) — Os títulos do*
empréstimo» francezes de 1920. ju-
ros de 5 e 6 %, foram cotados, hoje,
na Bolsa, a 124 francos e 10] fran-
cos, respectivamente.

Recebeu um soco, ferindo
a bala o seu aggressor
«jjfnAVmS OOOUBRBNOIAJ BOI

ÜM BUTABBLBOIMBNTO
COMMKRCIAI,

No estabelecimento da firmaoommorolal, Dolabella Portella. ftrui Marechal Floriano n. 21, va-rlfloou-aa, na tarde da hontem,uma tentativa da morta, cuja vi-ctima, fellxmente, apenas ficou fa-rida. levemente, no dado mínimoda mAo eaquarda.
No, escriptorio deaaa referidafirma, ha Urapoa daaappareceuuma .caneta-fonte, da propriedadedo gerente, ar. Manoel Araujo.Esse aenhor, indagando doa ara-pregados aobre o destino deaaacaneta, nada conseguiu aabar ao-bre o eeu desappareclmento,
No «ioriptorio dessa firma, tra-iialhu a dactylographa Isaura de

•r»ln2,• *«-anta do chauffeur daVlaçto Exoelaior. Unltlaaa Dago-berto d» Barroa. realdente ft rua'
£?"•-«.*¦¦»»« n. 166, ca..,7,que naa horas de folga, Ia aa poe-tar A porta (Ja oaaa n. 21.Ha dlaa, foi o referido ohauf-faur a eaaa eatabeleclmento. « ao-ore e baloflo. escrevia elle qual-quer¦ coisa, quando o ar. Araujo
m,*00? qn* a «"«neta desappare-cida estava ara aeu poder.Immediatamente arrebatou-a deaua» mfios, chamando-o de ladrAo.Naasa occasifto ambos trocara
níllli* I,a,*vr»V terminando aqueatfto sem outra* oonsequen-

n.^?.0 
*a«„h-*,>"«. o chauffeur«arroa, oontlnuou a faier ponto«•"•fronte do referido estabeleci-mento.

a .A ?m* '-a¦, Portaa paleatravaAraujo, com um ampregado. Joa-qulm Parrela.
Nessa oocaalAo, o ohauffeur paB-aou entre oa doia, dando ensejo aque Parrela o chamasse de mal-educado.
Barroa retçuça, dando um sooonas costas de Parrela.
Este, sacando da um revolverda que se cahava armado, desfechaum tiro contra o chauffeur, ai-cançando-o no dedo mínimo damao esquerda.
ApOs, evadlu-se.
A vlctlma recebeu soecorros naAsslstiyicla.
Pela Policia do 8» dlatrlcto foiaberto ihquerlto, estando esta noencalço do criminoso.

Çollisão de vehiculos, em
Nictheroy

NAO HOUVE VIÕÍIMAS A RE-
OISTAR

Domingo, As primeiras, horas* datarde, quando descia a rua Coro-
nel Gomes Machado, para entrar
na rua Visconde do Rio Branco, 1o omnibus n. 263, da Emprejsa Syl-vio Ângelo, dirigido pelo chauf-
íeur José Bastos Soares, foi co-
lhido pelo bonde da linha Porto
do Velho-S. Gonçalo qüe guiado
pelo motornelro Manoel da Silva
12.0, corria, por essa rua, em ve-
locidade não permlttlda. Da vio-
lenta çollisão, que.não' teve con-
seqüências lamentáveis dada a ha-
bilidade e a calma revelada pelochauffeur, resultará apenaB da-
mnos materiaes.

O motornelro fugiu, tendo to-
mádo conheclnientó do facto òcommlssariQ Raul. -

A culpa dp desastre, aegundo ae
affirmam no local, devia aer mala
attrlbuida â Inspectorla de Vehi-
culos í de Nlctheroy," que, não: se
sabe porque, retirou daquelle pon-to o guarda que ali sempre traba-
Ihou.

INFORMAÇÕES UTEIS
0 TEMPO

PrevIaOes para o período de 14
hora* do dia 1* Aa 18 do dia 2:

Dlatrlcto Federal e Nicllnuoy t-iTompo — instável cora chuvas.
Temperatura — em deollnlo.
Ventos— do aul a leste, com ra-

judas fraaoaa.
Estndo do Rio dr Janeiro — Tem-

po — instável cora ohuvaB, aalvo a
lãato, onde de bom passara a Ins»
tavel aujelto a chuvas.

Temperatura «¦— em declínio,
Eatados do Sni •—. Tempo» — era

geral, instável oom ohuvas.
Temperatura — em deollnio at«

Santa Catharina, e estável no Rio
Grande do Sul,

PAGAMENTOS
. Tbeaon-ra Naoleasl -~ Na primei-

ra pagadoria do Theaouro Naclo»
nal aerAo pagas, hoja, as seguintes
folhas do segundo dia utll: Illumi*.
nação Publica — Observatório As*>
tronomlco — Avulsos da VlaçAo -4
Bstatlstlos, — Secretaria da Agri*oultura —- Jardim Botânico — Hor*
to Florestal — Instituto da Ohlml»
ca -— Secretaria do Exterior Ins-
peotorla de Seguros —- LaboratoTlo
Nacional de Analysea — Seoretarta
da Justiça — Consultor Geral da
Republica — Assistenola a Psycho-
pathas — Colônias — Fiscaes de
Clubs e Loterias — Secretaria da
VlaçAo — Aposentados da Fasow*
da — Manicômio Judiciário *e Ins»
tltuto de Psychologla.

—— Neste mez, apresentação Ai
attestados para recebimento i&
pensões,

TELEGRAMMAS
\VESTRR TELEGRAPH

Telegramma* retldòatV
Pedreira, 64, Almirante Alexan»

drlno, de Bahia; Madame Oscar
Carvalho, de Tubarão, Santa Oa*
tharlna; Schnelder, , Morro- Santa '
Thereza, de ParanaguA. .

Uma creança morta pot:
lim bonde;

Domingo, pela manhã, uma do-
lorosa oceorrencia teve logar na
rua General Pedra esquina da
rua Maurlty,-,

A menina Hortencla, de 11 art-
noa, filha do sr. Franoisco Jei*
suíno ao atravessar aquelle lo*
cal em direcção ft sua residência
& rua Maurlty n. 14, easa 8, (ol
colhida pelo bonde n. 862, Unha
Villa Izabel-Engenho , Novo dirli
gldo pelo motornelro Álvaro Eta**»
genlo Cabral, regulamento im*
mero 8228.

A Infeliz menina teve morM|
instantânea sob as rodas do pc*
sado vehiculo.

Estabelecendo-se grande eo*»
fusão no momento o motornelro
conseguiu livrar-se dó flagrante.

A policia do 14° districto avisa-
da da oceorrencia, fez remover o
cadáver para o necrotério e abriu
inquérito sobre o facto,- *

Anniversario da morte de
Jaurés

MADRID, 81 (U.T.B.) — A So*»
ciedade da Mocidade Socialista rea*
llzou uma concorrida . sessão em
commemoração ao 18°^ annlversnrlo
do assasslnio de Jaurés, tendo sido'
calorosamente applaudldos os ora-
deres Cabrera, Bujeda e Fabra
Rlvas.

BEBAM CaféOiobo
O MELHOR E O MÀI§ SABOROSO

AV VENDA EM TODA A PARTE
»^»^^w^—BB—¦—*

Â' tua saúde!
PARA 

gozar saude, felicidade e bom humof tome*.
mosscmçceo<ffnz<iaâi(i,rsimr, SALDE UVAS PICOT.
Por ser feito A base de Cfaar. 6 muito agradávelao paladar. refreecante e ápefitivo. insuperável

para as doença * éo tgttmagiK taes como /aüa L app».
Ute, Mu. tum. vuttjc-síât,. .lâasM*. enjSo*. mrto Sti/ifo.
p««^» *entrç, 4om de tafieça, coiiciu. iy.rpr.p.fxa. *a.
Vend&tfc em trej bmattáort. to-atcaaai de todo» mt bolsa*

MSo seja escravo do «ea estômago, comece hoiemesmo a tomar o saboroso'

(Saicte w\0as
pigox

P AL AC IO
¦TBI/EPHO?fE: 2-0838

Complamanto—t * 4 . t . a e io ha.
Neeta Seoulo XX —- 9.40 • 4,40 • e.io8,40 e 10,40

A Metro-Ooldwyn-Maye» apiearnta
«JOAN CRAWPORD a NEIL HAMILTON

em

"ESTE SEGOLO XX
Vida Apartada — Pownho aotwo.
CompanhalMi da «auarra — Commtlarpm ZA8U PITT8 a THBIMA YODDneaiso narrador, dai I «1 T~t|t008»fifo Semdnr, du I 41 l-s-íf-fl

ALHAMBRA
TELEPHONE: 2 - 7002

Complamanto — s.oo - 3,40 • s,!0
7,00 • 8.30 e 10,10

çhamode aoousador *— 8,93 • t.o, •
R.4B • 7,91 - R.ES a 10,81

A Paramount Plctures apraienta
RICHARD ARLIN a PEQCY SHANNON

em

Chamado Aceusador
Hoa Hoa — Shori cintado
"Ptrimonm Naw«" a «4Se»-to Aarrador, diiMU- jfino

GLORIA
TELEPHONE: 4-0067

Complamanto — 9 • I • «5 • l «3 lí hi.
Gigantas de C4o — 9,10 • 4,18 - 0,f*

8,10 a 10.10
A Meiro-uotd-tvyn-Mayer apraienta

CLARK QABLI — WALLACE IIIRV
DOROTHV JORDAN — CONRAD

NAOIL
em

GIGANTES DO CÈO
(Impróprio pira manorai)
"Matrotoiw Wewi"

lanlo sarrador.dii IU

Paíhé Palácio
-XEIiEPHONE: 3-1108

"Welrotona Nawa» n. 11*

Poltronas — 80000
A Üntraraal «praaanta

Forasteiros em Hollywood
com

CHARLRS MURRAY 4 OSOROI/
0IDNSY

A dupla qua rat rir ati em «pera
da »'»!¦"

¦amdltaa selam «s mulhaaaa — f/»m
WMP ¦WMMIinflbLI

•*W»ll UMTarial" n 44

PATHE'
TELEPHOjNEj 4- 14U2

A Paramount apresenta

"Sua esposa
perante Deus"

«om
OAHV COOPER a OLAUDBYTI

COLIIRT
Vm tito tti t muu 4* •«• parda

•íornal PiramonAt" m. Tl
¦IH 1' llll. I I IHWI1ÍIH llll lll 1

im

fr ' *:

\.'


