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OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS PE S. PAULO
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O general Waldomiro Lima chegou a esta capital, tendo
demorada conferência com o sr. Getuiio Vargas
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OS PRISIONEIROS CIYIS QÜE VIERAM DE S. PAULO, ENCONTRA-SE 0 SR. AUSTREGESILO ATHAYDE, DIRECTOR DO "DIÁRIO DA MTE"
NOVAS DECLARAÇÕES DO GOVERNADOR MILITAR DE S. PAULO AOS DIÁRIOS ASSOCIADOS
Chegou a esta Capital, conforclamações de Davld Cannabárrõ
' me
estava annunciado, o general
e do Duquo de Caxias, dirigidas
aos riograndenses por occaslão ú.i
.Waldomiro Mina, que deixara ás
Grando do
do Rio
pacificação
. 3 boras, em trem especial, a CaSul, a Io do março de 18-tõ, as
. pitai paulista. O governador mlll"Rosas o
quaes figuram no livro
tar de S. Paulo -viajou em compaAluado",
do
marechal
Exercito
o
. nhla dé nma filha, de seu secretaBernardino Bormann.
. rio particular, sr. Parlgot de Souo
Ainda a propósito,
jornal
. za, o do sr. Danton Coelho, secreporto-alcgrense accentua que o
tarlo do ministro Oswaldo Araentão barão do Caxias, ao entrar
| nha..
em Bagé, preveniu que não queO comboio que trouxe ao Elo
ria demonstrações de alegria pela
Waldomiro
Lima
.o general
ebevictoria;
e ao vigário quo tinha
á
estação
D.
Pedro
n preclgou
ido ao seu encontro, para saber a
samento As 13.30 horas do honque horas queria que so celebrasteinu
se o "Te Deum",
respondera o
Houve, ao passar o trem, ás 5
-horas, em Oaçapava,
grande pacificador:
transferem*
— Reverendo, ao triumpho pre«ia dos passageiros para outra
cedeu o derramamento do sancomposição, da qual fazia parte
gue brasileiro, Não conto como
nm carro dormitório.
trophôos as desgraças dos meus
¦ Poucas pessoas poderam co' nhecer com
concidadãos. Va, reverendo, em
antecedência a hora
logar do um "Te Deum" celebrar
exacta em que o- governador mluma
missa pelos defuntos, que cn
litar de S. Paulo chegaria a esta
e meu estado-maior e a tropa que
¦ cidade. Não obstante Isso,
pouco
em sua igreja couber, irei amanhã
antes das 13 horas chegavam á
ouvir-lh'a por alma dos nossos
gare D. Pedro II vários officlaes
irmãos fallecidos que pereceram
flo Exercito, Inclusive o Io tenente
em combate''.,
Garcez,
representante
do
.Antônio
O "Correio do Povo" observa
chefe do Governo Provisório e o
traz essa lembrança na oceuque
«apltão Ary Salgado Freire, resião cm que se annunciam vários
do ministro da
''Te Deum" de regosijo,
presentante
em punGuerra.
tos diversos, pela terminação da
Ao saltar, na estação D. Pcrevolução.
:j^«j<^^flg-^$^->^
dro II, o general Waldomiro LiPRESOS POLÍTICOS QUE REmá recebeu os cumprimentos dos
!
Flagrantes feitos hontem, em Alfredo Maln, por oceasifio etn chegnda dou .jornalistas, políticos e funcclonario-i qne vieram prosou dc S. Pnnlo
CUPERAM A LIBERDADE
quo o aguardavam.
PORTO
ALEGRE, 12 (H.) —
PALAVRAS DO GENERAL
dos elles, porém, de interesse de Delage", que pertenciam á Es- Rocife, a bordo do vapor "San- Ferro Sorocabana desde que ces- sos politicos, que para isso foram
WALDOMIRO LEMA
São Paulo. Não foram estranhas cola de Aviação Militar do Cam- tarem". Os contingentes da Para- sou o movimento revolucionário, notificados pela chefatura de po- Durante o movimento revolucionario de S. Paulo, cuja reper' Interrogado,
por um repórter á nossa palestra as combinações po dos Affonsos, os demais foram hyba e de Santa Catharina, que convidado que foi para oecupar licia. Entre os que partirão hojo eussão so fez sentir nos
municido O: JORNAL, ainda no interior necessárias paia a consolidação da recentemente
adquiridos para a se encontram aqui acantonados, aquelle cargo pêlo general Wal- figura o jornalista Vivaldo Coara^ pios riograndenses,
foram levada: gare, acerca do motlvp qu» o paz.
Força Publica. Sabe-se que só os deverão regressar
aos domiro Lima, acaba de ser cha- cy, um dos fundadores da Liga de das a effeito innumeraveis
amanhã
Interrogado sobre um telegram- apparelhos "Curtiss-Falcon" cus- seus Estados, a bordo dos vapoprisões
trazia ao Rio, o governador miliDefesa Paulista.
mado ao Rio.
do politicos, sob a aceusação de
tar âe S. Paulo
respondeu que ma procedente da capital paulis- taram mais de tres mil contos.
res "Raul Soares" e "Guaratuba".
EXTINÒTO O CORPO AÉREO estarem tentando perturbar a orIgnora-se o motivo dessa viai
vem aqui tratar de tres assumptos ta e no qual se referiam como
dem ou do manterem ligações com
DA FORÇA PUBLICA
importantes, e que são: o finan- motivos principaes de sua viagem
O REGRESSO DAS FORÇAS
O DIRECTOR DA SOROCABA- gem..
os elementos revolucionai-los paudamento do café, a taxa de 2 °\" a questão do "bônus", o financiaNA CHAMADO AO RIO
NORTISTAS
MAIS PRISIONEIROS QUE VÊM
S. PAULO, 12 (U.) — Foi ex- listas.
ouro sobre as, importações do mento do café e a taxa 2 °|o ouro,
PARA O RIO
tineto o Corpo Aéreo da Força
SANTOS, 12 (ü.) —A Força
Tendo cessado o movimento
S. PAULO, 12
(Da succursal
Santos, e a questão dos bônus. Ac- o general Waldomiro respondeu,
Publica,
sendo os respectivos offi- mado, o interventor Flores ar—
—Deverão
Publica
de
Pernambuco,
aqui
d'0
JORNAL)
sr.
Gaspar
O
12
S.
PAULO,
que
(U.)
da
crescentou o general Waldomiro despedindo-se:
transferidos para o Corpo Cunha mandou
põr em liberdade,
— "Sim, realmente mas, podem chegou ante-hontem seguiu para Ricardo, que dirige a Estrada de seguir hoje para o Rio novos pre- ciaes
-tima,' que só depois de entenderde Bombeiros e para os batalhões os presos politicos,, alguns dos
'ae
com o sr. Getuiio Vargas po\ acerescentar tambem que vim trade infantaria.
quaes já retornaram fts suas rcdera detalhar melhor esses as- tar da moratória."
sidencias.
PELAS
FEITAS
DEPREDAÇÕES
sumptos, que,
entretanto, pelo A CHEGADA DE NOVA LEVA
Dos presos de Cruz Alta, reOCCUPANTES
TROPAS
.simples enunciado, evidenciam a DE PRISIONEIROS CIVIS
DE
gressaram
para ali o sr. Albino
ITAPIRA
EM
urgência de nma solução. E nada ¦èT
S. PAULO
Luiz, sub-prefeito de General Osomais quiz. dizer, á reportagem o
Uma rigorosa syndicancia para
rio,
o tenento Brasil, o tenento
A «staeão' ds Alfredo Maia é
governador militar de S.~ Paulo.
apurar responsabilidades
Laures Gomes Moreira, o sr. Gu¦» -»»¦» *•»
Em seguida, deixando a esta- agora considerada ponto terminal
S. PAULO, 12 (Da succursal mercindo Ebjing e o coronel Fre«ão, o general Waldomiro tomon da Central^o Brasil para os esped'O JORNAL) — O governador derico Ebling. Este ultimo desemassento em um automóvel do go- ciaes que transportam presos poli- "PARA MIM, QUE AGORA ME TORNEI PAULISTA,
NÃO HOUVE LUTAS NEM RE- militar do Estado ordenou ao ca- barcou cm Júlio dc Castilhos.
verno, dirigindo-se directamente ticos procedentes de S. Paulo.
Chegou.a- Cruz Alta o sr. Albordirector do
Levi Cardoso,
ao Guanabara, afim de avistar-se Hontem fts.ii horas, na velha es- SENTIMENTOS, VAMOS TODOS TRABALHAR PELA VINDA
DA CONSTITUINTE" pitão
Departamento de Administração to Lane, fiscal do Matadouro,
Kóm o ' chefe do Governo Provi- AFFIRMA 0 GOVERNADOR MILITAR DE S. PAULO
Municipal, quo abrisse uma rigo- que se achava preso em Santa
especial no qual vieram para esta
Borio.
syndicancia para apurar os Barbara.
rosa
Conseguimos ainda apurar qu*, capital novos prisioneiros de
São
depredações JNiSTKUÜÇOKS DO ÜÜVISKXAresponsáveis
pelas
Paulo.
toda
jeom
a probabilidade o reCaio Júlio César VIEIRA
verificadas
Itapira,
em
pelas tro- DOR MILITAR DE S. PAUI^O
Como
na véspera, a pequena esSresso do general Waldomiro LiSOBRE.AS NOMEAÇÕES DE
(Enviado especial dos "Diários Associados"
pas oecupantes. Nessa syndicanma a S, Paulo dar-se-á, ainda tação apresentava aspecto íõra do
cia serão ouvidas 40 ou 50 pessoasPREFEITOS
Jhoje.
commum pela affluencia de pessoas
de maior responsabilidade naquelS. PAULO, 12 (Da Succursal
as
LONGA CONFERÊNCIA ENTRE amigas dos prisioneiros, entre
Ia cidade.
do O JORNAL) — O sr. general
O CHEFE DO GOVERNO E OS quaes se via o dr. Herbert Moses,
CONFERÊNCIAS NO CATTETK V, aldomiro Lima, endereçou o scGENERAES GÓES MONTEIRO presidente da Associação Brasileira
4" -**^w'?Jbo_-S__^___^^^^''''''''"''"-8 _l__*^^^Hlff__õ-^m-_:__*i '
gulnte telegramma-ctrt-uJar nos
de Imprensa.
r-*i *"
""*
¦*
E WALDOMIRO LIMA
em contoEstiveram hontem
Viam-se tambem o chefe da Secgeneraes
Rabello, Daltro
Filho,
Pouco depois das 16 horas, honrendas prolongadas com o chefe Dutra, Góes
Monteiro c Jorge PJtem, momentos antes de termi- ção de Ordem Social e outros poProvisório,
Governo
no
do
palácio
nheiro
respectivamente em Ilibeinar a conferência que se reuliza- llciaes que ali foram para receber
do Cattete, em horas dlfferentes, mo Preto, Mogy dus Cruzes.Crnos prisioneiros.
João
Alberto,
chefe
de
,va entre o chefe do governo, mio
capitão
-clro c Campinas: "Estando cmForam passageiros do especial:
nistro Oswaldo Aranha e o sr.
policia, e o ministro Washington pcnluido normalizar dentro mesrs.
Sylvio
de
Campos,
Cassiano
Souza Costa, chegaram ao palácio
Pires.
nor tempo possivel vida admlnisdo Cattete, quasl ao mesmo tem- Ricardo, poeta., que serviu na se"ESTADO DO RIO GRANDE" trntlva Estado,
O
solicito-vos provicretarla
dos
Campos
Elyseos
dupo, os generaes Waldomiro Lima,
VOLTARA' A CIRCULAR
denclas no sentido sejam sustadas
primeiro, o depois o general Góes rante o governo revolucionário;
Athaydo, director
do
A sua direcção confiada no sr. nomeações prefeitos e delegados
Monteiro. Os dois generaes encon- Austregesilo
"Diário da Noite" desta capital;
militares aoiia oecupnda nossas
Edgard Schneidcr
*rando-se na secretaria do palatropas. A' Chefia dc Pollcln o
de Castro Carvalho, redactor
ioio' cumprimentaram-se cordial- José "Gazeta"
—
PORTO ALEGRE, 12 (H.)
e secretario do dire—Até o dia 20 do corrente voltará Departamento Administração Mumente, e a seguir entregaram-se, da
nicipal devem ser solicitdaas proctor
dos
Correios
da
Paulicéa;
Prucercados da curiosidade dos funcdo novo a circular o "Estado do vtdeneiàs
quando porventura secionarios daquella dependência, a dente de Moraes Netto, Luiz CamRio Grande", órgão do Partido
cargas prefeito municipal e
amistosa palestra.
pos Vergueiro, Hilário Ferreira, anLibertador, sob a direcção do sr. jam
delegado policia encontrados vaMinutos mais tarde, com a sal- tlgo deputado estadual; A. C. PaEdgard Schneidcr, visto o dirugos ou abandonados. Saudações.
da do ministro da Fazenda e dn checo e Silva, Cesarlo Coimbra, Osctor effectivo,
sr.
Raul Pilla, —
General Umn, governador miLuiz
presidente do Banco do Brnsll. os car Machado do Almeida,
açhâr-so
no
espresentemente:
litnr."
-generaes Góes Monteiro e Waldo- Américo de Freitas, do Instituto do
trángoiro, e o vice-director, sr.
Araldo Pacheco e Silva e
miro Lima foram immediatamen- Café;
Mem de Sn, eatar preso no Rio. O GOVERNO REVOLUCIONAte introduzidos no salão de despa- capitão Antonio Pietcher, que foi o
RIO DE S. PAULO ADQUIRIU O
O SR. SYNVAL SALDANHA
"LATE 25"
chos, onde os recebeu o sr. Getu- organizador
dos primeiros
bataCHEGOU AJAGUARÀO
lio Vargas. O encontro entre o lhões de voluntários.
Está
prestes a ser terminado no
PORTO ALEGRE, 12 (H.) -Vieram, ainda, no especial, a esphefe do. governo e o coinmandunAnnunciam de Jaguaráo que, pro- cartório da 3' delegacia auxiliar
te do Exercito do Sul foi de certa posa do sr. Luiz Américo de Freicedente do Uruguay, ali chegou um inquérito instaurado para esemoção de vez que so não avista- tas e a do jornalista Castro Caro sr. Synval Saldanha, que ha clarecer a acquisição pelo governo
vam desde o inicio do movimen- valho.
dc
S. Paulo do
v
dias se encontrava
no paiz vi- revolucionário
%o revolucionário paulista.
A viagem foi fatigante. Os joravião "Late 25".
zinho.
, Longa conferência seguiu-se aos nalistas e politicos que vieram tiEsse apparelho teria sido adA informação acerescenta que
em
primeiros cumprimentos, prolon- veram
de tomar o comboio
¦ ex-secretarlo do Interior ainda quirído pela importância de 26
.o
os
conversação
entre
a
gando-se
Mogy das Cruzes, fazendo a viagem
O sr. Getuiio Ynrcrns entre os generací Wnldomlro Lima e
Gtíct Monteiro, no Cnttclc
esta semana partirá para esta ca- contos de réis.
dois generaes e o chefe do gover- da chefatura de policia até essa ciO "WESTERN WORLD" PARno até cerca de 18.30.
S. PAULO, 11 — Cheguei a do paiz, aquelle homem que havia COMO FOI NOMEADO O NOVO pitai.
ft
dado
paulista em automóveis,
Tlü PARA SANTOS
dada
O
REGOSIJO DA VICTORIA E
A esta hora, com a palestra
custa delles próprios.
S. Paulo logo depois da termina- lioras deixara as trincheiras e
INTERVENTOR
UM EXEMPLO DO DUQUE DE
A's 22 1|2 horas de hontem,
por encerrada o general WaldoNo trem só havia 6 leitos dispo- ção da luta armada. Investido da viera para a govcrnaiíça de um*
Toma ndo assento ao nosso laCAXIAS, AO ENTRAR EM
miro Lima deixou o Cattete. A* niveis e os passageiros eram doze. missão especial
deixou a Guanabara, o "Western
qne me fora con- Estado, que é o orgulho do Bra- do, continuou, sempre com surBAGE*
salda, porém, s. s. foi abordado
World", o primeiro transatlântico
Mesmo assim vieram todos bem ferida pela direcção de "Dlarlo sil.
prehendcnte franqueza, o general
pela reportagem, qne lho solici- dispostos, sem qualquer signal de da Tarde", vinha de
PORTO ALEGRE, 12 (H.) — que tocará em Santos depois da
Fui logo introduzido no Salão
•
percorrer suetou algumas palavras sohre o que abatimento.
No
eessivamente 329 kllometros de Âmarello do palácio e, logo após, Waldomiro:
seu. numero de hoje o "Cor- reabertura daquelle porto.
— Não queria aceitar este carteria ficado resolvido na confereio do Povo" reproduz as proLogo que desembarcaram . foram terra roxa, auscultando de perto, surgiu á minha frente um homem
(Continua na 2" pag.)
Sabia das grandes responsarencia momentos antes entretida
os prisioneiros levados para os au- num largo áriquèrrto, o estado dc estatura baixa, trajado A pai- go.
.
os
sobre
bllidades
com o sr. Getuiio Vargas.
pesariam
tomoveis que os aguardavam, se- de espirito da grande gente pau- sana, queimado dc sol, com olhos hombros que
O general- parecia apressado
de quem o aceitasse. Via
lista.
guindo então para a Detenção.
verdes, duros e fixos, sempre com que era uma missão que estava
deixou
o
gabinete presiquando
O ambiente na Paulicéa era de um imperceptível sorriso nos la- além das minhas forças.
dencial. Deante,, porém, da inter- GRAVES DISTÚRBIOS EM SAO
chocante desolação pelo desenla- bios.
PAULO
Já em 193», qunndo interrompcllação dos reporcers, esboçando
nm leve sorriso s. s. deixou-se
• S. PAULO, 12 (Da succursal d'0 ce da luta. O general Waldomiro
Com maneiras affavcis c sim- péráiii a minha marcha com um
Linin,
do
acabava
dc
tomar
posso
cercar, por momentos, pnra res- JORNAL) — Durante toda a tarde,
pies, o general Waldomiro cum- accordo, no mesmo logar onde
governo do Estndo e pairava no prlmentou o jornalista mineiro, recomecei a lutar cm 1932, o dr.
ponder:
verificaram-se nesta capital alguns ar
a
mesma
interrogação:
Getuiio Vargas insistiu comniigo
— "Estive com o presidente distúrbios que chegaram a assumir
— "O quo virá fazer cm S. fnlou da sua admiração crescente
pelo valor e pelas virtudes da para que aceitasse unia intervenpara tratar de assumptos impor- aspecto grave. Partidários' do go- rntilo esse homem?"
nossa gente c começou logo a fa- torla. Ne-ruel-me,
peremptóriatantes, como devem prever. To- verno revolucionário deposto levaNa minha missão jornalística, lar sobre
o .progránmia do seu mente, c nem quiz mesmo que me
ram a cabo suecessivas manifesta- fui no
solicitei
General
c
Quartel
revertessem á activa do Exercito,
ções contra os elementos contra- do tenente Muzzio, distlncto offi- governo.
rios. No momento em que o con- ciai ajudante de ordens do novo
— Estou neste grande Estado porque eu era reformndo.
No dia 3 deste mez, ás 22 lioflicto promettia generalizar-se, ad- interventor, uma audiência com o nuniu missão de paz. Irei goverras, recebo no meu Quartel Gequirindo maior violência, a força chefe do
nar
do
o
bem
paru
povo paulista
governo.
linha de frente sob o
TRANSFERIDA PARA DE- publica tornou mais eíficiente a
O joven militar declarou-me e, para isso, conforme declarei, neral, na
um telephouema
meu
commando,
sua intervenção, conseguindo, fiZEMBRO A INCORPORAfaçamos
de conta de que essa reda ser, naquelle dia, impossível ao
dominar o Ímpeto
do chefe do Governo Provisório.
nalmente,
logar
volução
lia
teve
elncoenta
toÇAO DE SORTEADOS
me
ter
attender,
por
general
JSm
Neesa palestra telephonica, que _!_____multidão.
mado posse do governo horas an- annos passados. Não guardo re- durou
horas, o dr. Getuiio j
quatro
O general Espirito Santo OS AVIÕES DA FORÇA PUBLI- les, estando
sentimentos
de
ninguém.
sei
Não
portanto, muito ataVargas Insistia para que cu toCA ENTREGUES AO EXER
Cardoso, ministro da Gnerrefado. Fiquei, entretanto, de es- agora, distinguir os adversários
masse conto do governo paulista.
dos
CITO
meus
amigos.
Somos
todos
ra/trahsíeriu para o primeiperar no meu hotel, um telephoDizendo que isso era uma nePAULO, 12 (U.) -—A es- nema seu, avisando-me a ocea- brasileiros e precisamos de paz, cessidade para
ro dia útil do mez de deseu
o
governo,
de tranquillidade para trabalharzembro a primeira chamada quadrilha aérea da Forca Publi-' sião para a conferência.
apresentou-me todos os argumenmos
a
grandeza
e
para
dia
recebi
o
chadurante
o
ao
prosperiE
enlregue
desmanchava
do contingente de sorteados ca, que acaba de ser
|
eu
tos, os quaes
tres j mado do próprio tenente Muzzio, dade do paiz. Irei fazer um gode
constituída
com as minhas negativas, dizena serem incorporados á 1* Exercito, é "Waco",
"Flit",
verno
de
teehnicos,
somente
dn
o
avlsnndo-nie de que
um
general
do-lhe que necessitava e merecia
Região Militar, a qual de- apparelhos
"Moth",
um Waldomiro eonvidnva o jornalis- teclmicos. E, assim, não quero
um "Morano",
descansar.
Afinal, ás 2 horas da = &í\
mn_:mt__>£> resToao __io _n__e ttu.
"Ni_Sffi_1
"Nieuport".
veria ter logar no primeiro um
saber
mn
"Fiat", dois
de
funecionario, sendo
um
ta mineiro para tomar chá e paCRIANÇAS
__(«__
madrugada, o dr. Getuiio disse- ¦ B_r\i ¦>-%-u*-ia.u3
"Late-25", lestrar, ás 21 horas, no
dia _e novembro."
um
euport-Delage",
palácio competente, pegou ou não em ar- me:
"Jà é tarde! Você não
mas contra a Dictadura. Nada de
Em conseqüência, a se- quatro "Curtiss-Falcon".
dos Campos Elyseos.
mesmo aceitar o encargo?"
quer
vinganças
mesquinhas,
nada
de
f«las
foi
transusado»
O total dos aviOes
gunda chamada
NOS CAMPOS ELTSEOS
negativa de minha parte.
vindictas. De paz, de multa paz Nova
"Então, eu determino, como cheferida para o primeiro dia forças rebeldes foi de 20, tender
de
as
escadas
é
eu,
subia
e,
Quando
que precisamos
que sai
o
ntfl de janeiro do próximo sido perdidos oinco durante o mo- mármore
da tradicional casa dc agora das trincheiras, son o mais fe do Governo Provisório, qne
vimento.
anno.
senhor
vájssjunir
o,governo
pan*
*Põ£ê-"\
governo, ia cogitando sobre o que pacifista dos homens, para o bem
Com excepção de *__
(Continua na 4* pag,)
«V quatro ''Saççsf _ miOmiSPMri^í&g^o» S5°cSPfe«.!$?>*» A.*» J^QnaUdade.

Novas declarações do general
Waidoniiro Lima

0 sorteio militar

m.

O JORNAL — Quinta-feira, 13 de Outubro de 1932

Os últimos acontecimentos de S. Paulo

A recente expulsão de
membros de destaque
do Partido Communista

inei;mo, esse vaso de guerra é «a- «emir Moreira do Amaral, por ter
não era cobrada em Santos
(Conclusão da 1* patina).
vindo de Juiz de Fora a serviço pelo facto deste porto, como é saperado hoje, cerca do meio dia.
O "Western World" levou nubldo,
nada
da
4«
ter custado aos cofres
R.
M.
BAIXARAM AO HOSPITAL
tnerosos passageiros do Rio e depúblicos;
Ituaria
FAZENDA
<NO
MINISTÉRIO
DA
Cora procedência doe hoapltaes
vera receber um grande carregaConsiderando porém
que essa
"front ,,batxaram *o H.C.E. o
OS CO.MMENTARIOS DA IMO ministro Oswaldo Aranha nâo desigualdade de taxas cobradas em
mento de
café
naquelle porto do
compareceu
capitão Álvaro Braga, do 3° R.I.,
hontem ao Ministério Santos e no Rio, esta prejudlcanPRENSA DE BERLIM
paulista.
capitão José Araújo Nunes, da Po. da Fazenda.
commerclo
Cado o
Importador da
BERLIM, 12 (A. B.) — A exA CONFERÊNCIA DO MINIS2"
tenentes
Federal,
ulPernambuco,
mormente
nestes
de
pitai
licia
REGRESSO DE TROPAS
TRO DA FAZENDA E DO Dl- Valdo Barbosa, da Brigada dau'tlmos tempos, em que por motivo pulsfto de diversos elementos de
Mais especlaes de tropas chega- da. Ijuixa cambial a taxa de 2 0in destaque do seio do Partido ComHECTOR DO BANCO DO BRA- cha, João Baptista Camlllo Netto,
«IL COM O SR. GETUMO VAR- da Defesa Paulista, Ablnael Cie. ram hontem a esta capital. Dois ouro passou a pesar fortemente em munista Russo, que coincidiu com
necessários para o transpor- grand-o parte dos artigos ali ím. a Inauguração das colossaes insmentlno de Carvalho, da Policia foram
GAS
te do 14° corpo auxiliar da Brigada portados;
tallações electrlcas de Dnyprstrel,
do Ceará,. '
» Considerando, que, assim sendo, encaradas pelos communlstas orEstiveram, hontem, no Cattete,
Também baixou ao H.C.E. o Rlograndense do Sul.
em longa conferência com o che- capitão Ormus Vieira.
O outro especial trouxe uma com- muitos artigos quando importados thodoxos como um passo adeante
panhla dlvlslonarla com a bateria pelo Rio ficam sensivelmento mais no desenvolvimento socialista, é
íe do Governo Provisório, o mi-,
VARIAS DESIGNAÇÕES DE
de 120, esta destinada a S. Chrls. onerados do que quando Importanlstro da Fazenda e o dr. Souza
OFFICIAES
dos pelo porto de Santos, e que,, fommentàdá pela imprensa bar*
to vão.
Costa,
director
do. Banco
do
nessas considerações tem j "nense como uma prova das dlfforam
Guerra
da
ministro
Pelo
O
TRAFEGO DAS ESTRADAS DE oportanto,
Brasil.
commerclo do Rio inteira razão j ficuldades de Stalln em lidar com
Alexandre
major
o
designados:
FERRO DO SUL
Interrogado, & salda, paios
em reclamar contra
a
referida, a chamada opposlção direitista, que
"Diários Associados",
Zacharias de Assumpç&o, para oheo director fe de secgão do Betado-Maior da
A administração da Central do taxa portuária, tanto mai6 que a não acredita, presentemente, em
do Banco do Brasil, dando a eu4' Região Militar: os primeiros, Brasil recebeu communlcação de JA arrecadaçüo desse imposto, desde progresso .socialista e, augmentantender quo a conferência se pren- tenentes Celso Lobo de Oliveira, estar restabelecido o trafego das sua creaçSo, já deu para pagar ai- do a>sua influencia, advoga muas despesas
feitas danças
dia á situação financeira de São para auxiliar do instruetor de In- estradas de ferro S. Paulo
Ry, gumas vezes
politicas radicais na direcPaulo, declarou:
fantarla da Escola Militar « Ba- Monte Alto, Araraquara, Itatibense, pela União com a construcçilo da- ção da. democratização, quebranA questão dos honns cmlttl- miro Gerreta Júnior, chefe Interl- Melhoramentos Morro Agudo, Se- quelle porto;
qua é de toda Jus- do as correntes que tolhem as
éos ptólo governo revolucionário no do Serviço de Material Bellico cçfto Bragantlna (S.P.R.) 'de Com- tiçaConsiderando
de um sys- iniciativas particulares.
se panhla Paulista no Estado
São tema o estabelecimento
de S. Paulo, será resolvida sutis- da 6» Região Militar, o qual Já.
A imprensa desta Capital, que
com- Paulo.
qbe ponha em pé de absoluta
fatoriamonte para os interesses do acha a disposição daquelle
igualdade
a
Importação
pelos devota grande espaço ao sensaciomando.
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a
S.
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«rande Estado caféeiro.
nal acontecimento considera a exRio Grande está, com o seu traíe- portos
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entretanto,
Ainda perguntado sobre ontroe O GENERAL MABIANTE LOUVOU
que pulsão dos conhecidos proceres
restabelecido.
go
MILITAR
POLICIA
A
S.
Paulo
a
nada
tem
ver
com
assumptos da conferência, conque
communlstas apenas como uma
A normalização do trafego das desigualdade existente
e decorcrein:
Tendo sido retirada da alçada do estradas de- ferro
para o sul do rente da taxa portuária, não lhe phase da luta entre Stalin e a opEsta ainda dependendo de commandante da 1» R. M. a P. M.
Ptti* pode-se considerar em todo o competindo pagar uma taxa des- posição, cujas vozes exprimem os
outros estados a oonclnsão da do Dlstricto Federal, ao desligal-a,'
dos camponezes.
fez,; «ystema^ferroviário desta capital tlnada exclusivamente a custear as desejos"Vosslche
Marlante,
o
Álvaro
general
conferência de hoje..
.
a° J«o Grande do Sul.
Zeitung" declara
obras do porto do Rio, Bahia e
O
no boletim, o seguinte registo:
"não ha duvida que Stalin
"Ao desligar deata Região a PoPernambuco;
© DIA DO MINISTRO DA GUERnA
que
-,„.
nV)mnt..
Wâwr,„lr»„_
Considerando, portanto, que SSo está enfrentando grandes perigos
Federal,! GENERAL WALDOjnRO LIMA
O general Espirito Santo Cardo. licia Militar do Dlatrlcto elementar'
Em trem especial composto de Paulo não pôde supportar, agora e que este facto ficou comprova-'
eso ministro da Guerra, attendeu, cumpro um dever de
salientando os relevantes um carro de administração, chegou mais do que anteriormente, essa do pela súbita offenslva que vem
hontem, «m aeu gabinete, a vários justiça
in- de
serviços prestados 4 causa publl- hontem a esta capital o general nova taxação absolutamente
iniciar o conhecido "leader"
chefes militares que o procuraram. ca, durante
o tempo em que «s Waldomiro de Castilho Lima, go- justa;
contra
seus adversários,
Com o ministro esteve também teve sob minha jarledleção, pala vernador
Considerando
que, qualquer aumilitar de S. Paulo.
• seu eollecra da pasta da Educação, brilhante cooperação força auxiO "Lokal Anzeiger" insiste em
gmento de Impostos redundará em
Vinha
acompanhada
de
eeu
seem retribuição â. visita que lhe fl. liar do Exercito de í« Linha.
da vida;
que os factores econômicos que
cretario, o dr. Danton Coelho, e de encarecimento
Hera, ha dias.
Considerando
sendo São deram margem & formação da opque,
sua
«anhorita
íllhaLourdes
Paulo o principal centro produetor posição continuam a fazer-se senUÁ, de
íi'«Su»
Pouco antes de findar o expe. rito
de solidariedade
ordem errPsàVrlXPde"
n*,i-«». „„ «,„„. ..!_..-_ -.
do Brasil e os demais
ílente, o ministro da Guerra deu com os chefes, o fiel cumprimento
Estados tir, estando já radicados, a desp^fInvl"ía!roa0tf0.Vef- grandes consumidores
a costumeira audiência publloa at. das missões que lhe foram attri- J2![Bm"
dos produ5*?"r.?P» J£Z\~ S*' íe?enÍe
dos esforços em sentido contendendo, pessoalmente, a mais de buldas, são o attestado vivo da, gJ**Ãro"' «m non,e tão ch*f6 no ctos paulistas, o augmento de im- peito
trarlo. Em seguida o mesmo jor
Provisório:
tenente
viria
A.
encarecer
postos
insupporta
«fluas dezenas de pessoas
lnu>rt-,
segura
orientação
lhe
que
governo
a
que lhe mlu
desejavam falar.
o seu commandante, official I Franco, pelo general ministro da vel e inlquamente a vida de toda na' <lue ã\z a Rússia está fadada
j enfrentar graves acontecimentos.
da moderna Guerra, e Alberto Bittencourt, cm a população brasileira;
dos mais distinetos
•7» IK4UE1UT0 NO 17. DE REConsiderando que
O "Boersen Zeitung" fala de
o
momento
i nome do general Góes Monteiro.
geração do Exercito.
Achava.se na plataforma da Es- presente de crise financeira e eco- um motim contra Stalin, "o hoMONTA DE BARUERI*
Calmo, enérgico, dotado de soli-!
servido í trada o capitão Lima Câmara, di. nomica, em que o commercio, a in- ; mem do aço", que grande fracção
do preparo
.......... hontem,
Seguiu,
„u„,,-,., para
„„,-, S,
- Paulo,
.-„,,„,
profissional,
dustria
a lavoura lutam com as: do Partido Communista
de ondeVosegurâ cara ò Dane?'I por uma «ntelligencia de escdl, of-• rector militar da Estrada, e seu maiores e difficuldades,
pretende
nao com- "retirar de dentro da armadura".
porta majoração de impostos;
"f?.
P-™er a u« í.nciu«rHo poli.
Considerando que
também
se
A* disposição do general Waldo.
ciai militar, o capitão Kchllles teveB apreBentou uma tropa que,
não justifica a creação de novos
o
marealizou
sob
seu
commando,
miro
foi
um
carro
do
poeto
EstaLima de Moraes Coutinho."seguiu
impostos,
hoje
em
dia,
quando o
ximo de esforço para attingir ao do.
Com o mesmo official
governo está. com suas
despesas
o elevado gráo de preparo militar,
eapitâo Plínio Freire de Moraes, disciplina
REVALIDAÇÃO
multo diminuídas, em vista da disDE BILHETES
e abnegação de que nos
solução
do
«iu* assumiu o commando desse de. podemos orgulhar,
Congresso
Federal e
O capitão Lima Câmara, director
O DR. GUSTAVO RIEDEL,
dos serviços de paPoslto.
Despedlndo.me de tão dlstlncto da Central do Brasil, expediu clr- da suspensão
de
NOVO DIRECTOR, TOMARA'
divida
gamentos
externa;
GENERAL LBITB DE CASTRO camarada e sua exoellente tropa, cular, hontem, regulando a revali.
além do mais, que
POSSE HOJE
tenho o praxes de apontal.o, com dação de bilhetes perernptos des- a Considerando,
VAE TER COMMISSÃO
elevação de direitos
Rledel, nomeaGustavo
O
dr.
justiça, come um dos offlclaes a ti nados ao Estado de S. Paulo, em nosso paiz sempre aduaneiros
teve como
O general Leite de Castro es. quem o governo poderá, em qual- cujos
do por decreto do Governo Pronão
portadores
viaresultado
a
reducçào
puderam
da
receita
ministro da Guerra, foi convidado
íar"d"evTdo"7VevolTçJcrAs'ea«açVoes
porque dimlnue o. importação, já' visorlo director da Assistência a
para exercer o cargo de lnepector Tm^T^SS^ «?f.níia»mn«S1hftiB' Poderao revaIldar as "™*tas" »¦" já
estimula o contrabando!
Psychopathas, esteve hontem na
porque
do grupo de regiões.
râ!f^mce8rtoe.8c6Um bVThoTpt o dia 26 do corrente.
Considerando que, se o governo Dlrectoria do Expediente do Mltriotlsmo.
deseja
augmentar
sua
receita ai- nisterio da Educação, onde asVOLTOU PARA A G. 4
Autorizo o coronel Luclo Este- O ABASTECIMENTO DE GADO
fandegaria, deverá reduzir os disignou o termo de compromisso,
Estando em dissolução os dseti- ves a louvar, em meu nome, os
O movimento de gado na Central reltos cobrados;
éamantos que constituíram a 4 D.t.
Considerando que sõ com o seu devendo tomar posse hoje desse
<?°
hontem
seguinte
-B-*»
^iV
em Minas Geraes, foi desligado da W°M?"X*Sl
foram dignos de «££2?B-Í2E
especial desta- de Cruzeiro
cargo, ás 10 horas, no instituto
para Nllopolls, um es- commerclo internacional auçnrienmesma, e voltou ao exercício de que".
pecial com 402 rezes. Estão requl- tado e com a adopção de taxas ai- da Avesida Pasteur.
¦mas funeçSes na G. 4 do D. G. o TRANSFERENCIA E CLASSIFI- sttadoB dois tres, um destinado
fandegarias discretas é que o Bra& sll
1» tenente Helvécio (Pinheiro
conseguir
augmento
poderá
de
CAÇÃO DE OFFICIAES
Penha e outro a Mendes.
apreciável da receita ouro;
Albuquerque Maranhão.
pelo eterno descanso dos mortos
Foram transferidos por absoluta O SERVIÇO
DE SUBÚRBIOS EM
Considerando que a Câmara do na ultima revolução.
ALTAS DO HOSPITAL
conveniência do serviço do Q. S.
Commerclo Importador tem assenO acto terá a presença das au8. PAULO
te seu programma sobre a refor- torldades civis o militares, expresTiveram alta do Hospital Central para o Q. O., sendo classificado no
O
movimento
revolucionário
de
5»
R.
tenente
D.
o
1»
Arold
C.
Rama tarifaria na racionalização das samente convidadas, o será presí«o Exercito os 1«« tenentes Sylvlo
S. Paulo paralysou a remoção e os tarifas o reducçào
de direitos; e, dido pelo bispo de Nictheroy.
Alves Catão, do 4» R.C.D., Rada. nvos de Castro; da 7» para a. 6« reparos de
material rodante utill- finalmente.
R., os segundoe-tenentes Felix
PROVISOmês Gorarque Monte, do 1° R. I, C.
A DISSOLUÇÃO DOS
Cunha e Waidemar Berilo Pinto zado no ramal. De outra parte, o
Considerando quo o recente 1°
1UOS GAÜCHOS
Jullo Perouse Pontes, do 29» B. da
material
distraído
Maia.
Congresso
transporo
das
Associações
para
Com2"0 tenentes Lauro Santa Rosa, ' Foi classificado no '1° B. E. o te de tropas, desfalcou os
PORTO ALEGRE, 12 (H.) — O
Ç-;
parques merciaes do Brasil, e que foi pro«o 23 B.C.: Emmanuel da Costa 1° tenente Carlos dos Santos
Ja- utilizados nas diversas linhas da movido por nossa Câmara, tni suas movimento revolucionário de São
Neves, do 3» r. i. e José Alves do çyntho.
também
suggere
Central, principalmente nesta capi- conclusões
ao Paulo deu opportunidade para dea
moraes, do í». R. i,
tal, onde o movimento de trens é governo a necessidade da raciona- creação, no Rio Grande do Sul, em
HORÁRIO
SERVIÇO
O
DO
DE
lização das tarifas, sem elevação numerosos corpos provisórios
intenso.
O "S. PAULO" CHEGA HOJE
INFORMAÇÕES DA I* REGIÃO
todo o Estado.
"
Agora que foi restabelecida a de quaesquer direitos,
Conforme hontem annunclamos,
Essas unidades provisórias, forServiço de Informações no
Acha a Câmara, coherente com
O
a
administração
da
"S.
Central
to«couraçado
intero seu programma e com a sua. at- madas por decretação do
Paulo" que se Quartel General da 1* Região Ml- paz,
-ichava no
mou
a
normal!providencias
para
titude tomada até hoje,
..„ „„...„_„
porto de
Santos,
teve
.„,„ litar ainda continua em funcclonão ventor Flores da Cunha, são em
ordem de regressar a Guanabara, i namento. Essa organização, que zação do trafego de subúrbios em devemos aceitar majoração que
moo
nos di- numero de 50. Terminado
Tendo levantado ferros hontem I prestou reaes serviços aos solda- S. Paulo, como elemento reanima- reitos aduaneiros e que a igual- vlmento paulista, váe-sé proceder,
In
——_____
dos das forças em operações, man- dor e estimulador da economia das dad© desejada, com toda a justiya, agora, á sua dissolução.
tendo-os em contacto com as suas cidades e bairros do norte do Es- pelo commerclo do Rio deverá ser VAO PROCEDER A AVALIAÇÕES
famílias, vae ser agora submettido tado. As composições estavam na estabelecida pelo governo, com a
MILITARES
a novo horário, que proporcionará, sua maioria «m mâs condições de reducção das despesas lá cobradas.
PORTO ALEGRE, 12
(H.) —
merecido desca-nço ao seu pessoa), trafego. Para que não fosse maior Como as dlfferenças entre as deso coronel Paulo
ob prejuízos com a falta de trate- pesas a que estão sujeitas a im- Foram nomeados
que trabalhava dia e noite.
capitães
Pelopldas
Araújo e os
Assim, de hoje em deante, de go do que com um trafego lnelplen- portação do Rio o a de Santos va- Couto
Araújo e Felippe Marques
sobremaneira,
conforme a
accordo com uma communlcação te, foram utilizados carros da serie riam
a
sub-commlsconstituírem
para
que nos fez o 1° tenente Osman 1.1, para gado nos transportes de classe e natureza dos artigos im- são
de avaliações militares, sem
suggere
ao
Lopes, chefe desse serviço, o ho« Buburblos entre Norte e Mogy, até portados, a Câmara
das funeções que já exerprejuízo
a
nomeação
de
governo
uma comrarlo do expediente será. das 12 és que a situação se modifique.
missão de technieos, que estudará, cem
18 horas, Inclusive domingos e feGENERAL GOBS MONTEIRO
com relação a cada artigo, mal a O DIRECTOR DO "JORNAL DA
ríados.
A' sua disposição acha-se na reducção que deva ser feita, no
NOITE" VIRA' AO RIO
Nenhuma pessoa será attendlda
gare da Central uma automotrlz Rio, para se conseguir a Igüáldáfora dessas horas.
ALEGRE, 12 (A. U.) —
PORTO
de
desejada.
Nessa
commissão
de- Seguirá,
para partir A hora que se apresen- cerSo
estes dias, para o Rio,
por
VAO
SE
estar
RECOLHER
A»8
SUAS
representadas
todas
as
"Casas
tar para viajar o commandante do
liais uma filial
das
o jornalista André Carrazoni, d irecorporações
de
UNIDADES
classe
do
Rio
de
e
"Jornal
Exercito de Leste.
da Noite". DuranSão Paulo, directamente interessa- ctor do
Pernambucanas" vae ser inauguDevem recolher-se ás suas uni- TROPAS
te a sua ausência, assumirá a dlftUE VAO ESTACIONAR das no assumpto.
dades
segundos-tenentes
os
conis.
rada nesta cidade, onde essa poMuita satisfação teria a Cama- recção daquelle vespertino o douEM SANTOS
João Alves, do 5a R. A.M.; Godoaldo
ra do Commerclo Importador,
se tor Souza Júnior.
derosa organizaçáo nacional Ja Amorim, Orlando Soares e GuilherSANTOS,
13 (União) — Chegou visse seu
de
Ó GENERAL
GÓES
vista
MONTEIRO
apoiado
ponto
a esta cidade o 8o RegimenVISITA O INTERVENTOR FEcenta vários estabelecimentos, te- mè Gonthler Plnall, do 6» R. A. M. hontem
to de Infantaria, que vem estado- por v. ex.
v.
ex.
DBRAL
aceitar os protesDEIXOU O DESTACAMENTO
nar nesta cidade e que ficou aquar- tosQueira
Bos elles acolhidos com grande
de -nossa elevada consideração
RABELLO
O general Góes Monteiro esteve,
telado no Grupo Escolar .Cesario e apreço."
eympathia pelo publico.
hontem, na Prefeitura, em visita
ministro da Guerra declara Bastos.
i
EXÉQUIAS
PELA ALMA DOS I ao sr. Pedro Ernesto.
- A ahertura da nova
mandou deslncorporar do Des
TROPAS PAULISTAS 4JUE REcasa, que que
QUE TOMBARAM NA LUTA
O DOCUMENTO PRELIMINAR DOS
tacamento Rabello, onde serve, o
GRESSAM DO SUL DO ESTADO
eccupa a loja da rua do Ouvidor 1" tenente Manoel Fernandes PaPORTO ALEGRE, 12 (União) _ I ENTENDIMENTOS DAS FRENTES
—
12
ProcedenSANTOS,
(União)
lheiro,
está,
eventualmente
As solemnes
exéquias
que
realizadas j ÚNICAS GAÚCHAS E PAULISTAS
correspondente aos números 123 nesta capital,
ficando addldo ao tes do littoral do sul do Estado, na Catbedral em suffraglo da ai- I PORTO ALEGRE, 12 (União) —•
chegaram a esta cidade as ultimas ma dos que tombaram na revolu- O "Jornal da Manhã" publicou hoje
e 125, está marcada para depois D. G. até ulterlor deliberação.
tropas rebeldes" aue actuavam na- ção paulista,
foram assistidas pelo o clichê do documento que constiVAO
RECOLHER
A'
M.
!•
SE
R.
de
quelle aector.
amanhã, 15 do corrente, ás
general Flores da Cunha, inter- tuiu o entendimento preliminar enO chefe do D. G.i general D. Ca- REFORMADOS O TENENTE-CO- ventor federal, pelos secretários de tre as frentes únicas rlograndense
10 horas.
valcante, solicitou ao cmt do Des- R.ONEL MARINHO SOBRINHO E O governo, pelo general Franco Fer- |e paulista na campanha pró-consti""'"
tulçâo.
tacamento
de Exercito de Leste,
relra
e por numerosas personaliO documento tem alguns
MAJOR BORGES DOS SANTOS
A firma Lunígren, Irmüo Ltda.
dades de destaque.
pontos de sua redacção substituídos
"Casas
°
n
sPAULO<ünia0>
*ene
Pernam- Km-se'V 1?V vÜái aualTer-!
iwoprletaria das
T
pelo
próprio
punho do sr. Borges
Pcí 'ral Waldomiro Lima assignou de
JiS^m «« lio «:?.">« St
SR. MACIEL JÚNIOR E' POR. de Medeiros, e aquelle jornal diz
.,«,.„- .,«.rm.nd. na Força
ny,rca. PubllPuhii O TADOR
fcueanas", vae, assim, proeeguln- tencem, os l°« sgts. do R. I. Ba- 'cretos
reformando,
DO PENSAMENTO DO
o documento soffreu modificaphael Pinto de Vasconcéllos, Ma- ca, o tenente-coronel Marinho SoGENERAL FLORES DA CUNHA que
de ne desdobramento de eeu vasto cario Nery Ferreira, Atanaildo Tel- ;brinh0l7"o m"aj"ôrV'BÔrgè7'd'ÔrSaíções, de accordo com o general Fiores
da
Cunha, que fora especialxelra de Souza, Celio Cordeiro, Be-,
PORTO ALEGRE. 12 (União) —
yregramma
para o engrandeci- nedicto Lauro de Vasconcéllos, Ib- ' tòs°"
mente a Irapuâ para conhecel-o. A
Nâo
nnr!onrf„
«V-ni,.
«A.,
JT
oiT"
a
°
R,10'
DHIECTORES DAS SECRETA- nor mP«Hv««°á- &™« P
reducção dada pelo sr. Borges de
mento econômico do Brasil, pro- mael Alves de Carvalho, Elislo OS RIAS
'?;
PODEM REFERENDAR
Wanderley de Gusmão, Carlos Vlel?^^?^'.±.,0ffit.?.a,i!.r»^.
terventor general Flores da Cunha Medeiros modifica completamente o
DO
GOVERNO
DECRETOS
pensamento Inicial do documento
Bfftmma com o qual tem dado ra de Carvalho e Mario Alve Noencarregou o secretario
da Fa
MILITAR
que se acham servindo no
zenda, dr. Maciel Júnior, de le "TE-DEUM" EM REROSI.IO PELA
noves rumos
& industria e ao guelra,
23» B. C.
PACIFICAÇÃO DO PAIZ
S. PAULO, 12 (União) — O ge-, var ao chefe do Governo, dr.
commerclo de tecidos em nosso FOI EXTINCTO O 1° G. DE DES neral Waldomiro Lima assignou de- túlio Vargas, o pensamento do Ge
PORTO ALEGRE, 12 (União) —
go|
dlrectores
os
creto mandando que
verno gaúcho
TACAMENTOS DA 4' D. S.
sobre diversos as-| Com a presença do
Flores
pais. Na qualidade de fabricantes,
,das secretarias continuem respon- sumptos de ordem política e admi- da Cunha, do generalgeneral
Franco FerApresentaram-se
ao
os
.dendo
D.
das
mesmas
G.,
expediente
prlpelo
nistrativa.
es grandes industrlaes patrícios,
O
secretario
da
Fa-I
relra,
commandante
da
Região
Mlmeiros sargentos Álvaro Plácido,'e concedendo-lhes attrlbulções para zenda hoje mesmo
partiu no des- ilitar; secretários do governo, descolloeando-se em contacto dlrecto do contingente da E. E. M,, por referendar decretos.
empenho
'
dessa
missão,
' devendo re- embargadores, chefes de repartiter sido extineto - o 1° Grupo de
com ' os consumidores,
através Destacamentos da 1* D. I., onde O DR. SAMUEL BACCARAT :m- gressar na próxima semana. ições publicas federaes, estaduaes e
O
RIO
PARA
BARCOU
e numerosos alumnos
„.„.^„
municlpaes
fillaes disseminadas pelo Brasil servia, tendo sido mandado apreO«. "ITAtn.V
VAE A SANTOS
de colleglos públicos
e religiosos,
sentar áquella Escola e Demoraes
S. PAULO, 12 (Da Succursal d'0
CONDUZINDO
PRISIONEIROS
realizou-se hoje, á tarde, o solem
inteiro, podem offerecer aos seus Dias, do 4o R. I., por ter declarado JORNAL) — Segundo noticias rece"Te-Deum''
em regosljo pela
Deixará amanhã a
Guanabara ne
ter tomado parte no movl-ibldas aqui, o dr. Samuel Baccarat,
clientes incontestáveis vantagens nâo
a Santos o navio au- terminação do movimento em São
mento revolucionário de S. Paulo, advogado e político em Santos, se- com destino
"Itaúba".
Paulo.
essa
Escalará
dè preços, variedades de padrões tendo sido mandado apresentar á gulu para o Rio, por via marítima. xlllar
A ceremonia religiosa teve logar
1* R. M., âflm de ficar addldo até A QUESTÃO DOS 9 °1° OURO — unidade da frota mercante nacio- no Auditório Araújo
Vianna, offi• qualidades de tecidos.
nal
na
Ilha
Grande afim de receulterlor deliberação; 2° sgt. AldeDA
ciando o arcebispo D. João Beeker,
UMA REPRESENTAÇÃO
ber a seu bordo
os
mar Borges da Silva, do 2« G. A. C.
prisioneiros
e
estando
COMMERCIO
a
DO
CÂMARA
praça Marechal Deodopaulistas que se encontram no La- ro
por seguir para a 2' R. m. com o
repleta de povo.
IMPORTADOR AO GENERAL
zareto,
os quaes
em
chegando
comt. Int. do 3° A. C; S» sgt. Alsuecederà
Como
WALDOMIRO LIMA
na. missa rezada
aquelle porto paulista, serão pospela manhã por alma dos que peS. PAULO, 13 (Da succursal do tos em liberdade,
receram na luta, o altar armado no
O JORNAL) — A Câmara do Com- VAE SERVIR COMO AJUDANTE Auditório esteve
guardado por pra
mercio Importador enviou ao ge- DE ORDENS DO COMMANDANTE
ças do Exercito, tendo uma companeral Waldomiro Lima a seguinte
DA 1» DIVISÃO NAVAL liihia do Exercito e outra da Briga
Brigarepresentação;
da Militar
Jimtar formado em continência,
continen
"Vimos á presença de v. ex.,
O ministro
;nistro da Marinha, por acto aa
"Te-Deum", oo arMARAVILHA DO SICULO XX
terminar
A,°
Ao
o
de
item,
hontem,
resolveu designar pa- j
com a devida venia, dar conheciD. João Beeker proferiu
O novo creme de Sabão espnmento da seguinte resolução to- ra as funeções de ajudante de or- Çeblspo «'«curso,
congratulando-se
dens
commandante
do
da 1' dlvl-llon^°
mante para a Barba Meigo, que
mada pela Câmara do Commercio
°
P°vo Pela pacificação do
A maior casa da America do Importador, em sua ultima reunião são naval o capitão-tenente Ernanl l00"1
é acradatelmente perfumado, e a
[palg.
^^
do Amaral Peixofo.
soa espuma consistente, espessa. Sul. Com meio século de existen- convocada especialmente para traPRAÇAS INDULTADAS INCLUImnltipltra-se 530 vezes, amacian- cia. Os melhores pelos menores tar do assumpto.
Depois de grande debate entre DAS NOS CORPOS DA ARMADA
do * pelle de um modo notável. preços.
e durante o
todos ob presentes
O almirante Protogenes GuimaA' venda cm todas as casas de
todos os' rães,
foram ventilados
qual
ministro
Marinha, em ofos
Esordem,
em
todos
da importante matéria ficio de hontem dadatado
aspeotos
primeira
declarou ao
ADVOGADO
tadoe do Brasil e na Perfumaria. Ouvidor, 88 — Gonçalves Dias. 40 em foco, a Câmara do Commercio director geral do Pessoal da Ar- í
Importador resolveu, por unaninil- mada ter resolvido readmittir nos
J Avenida Rio Branco 137 —
Mwy
dade de votos, o seguinte:
corpos da Marinha
as ex-praças
1." andar — Sala 702.
o governo feConsiderando
que
tenham prestado serviços ao
RUA 7 05 SETEMBRO 127 • 129
deral decretou, attendendo á re- que
durante
a
S.
de
governo
revolução
Telephone: 3-3624
presentação que recebeu da Asso. Paulo.
clação Commerelal do Rio, a exOFFIOIO
NIFÚNEBRE,
EM
dee
tensão ao porto de Santos
CTHEROY, PELOS MORTOS
mais portos do paiz da taxa porFRANCISCO CAMPOS
DA REVOLUÇÃO
Asylo de Crianças
tuarla de I •]• ouro;
Abandonadas —- Recebe
ALBERTO CAMPOS
Considerando que essa taxa fera
Tor lni-eiativa do governo diocreada apenas para o fim preciso cesano de Xiothe-roy, serão real;ADVOGADO
donativos
ADVOGADOS
d-e dar ao governo da Unifio meios zedas, hoje, ás 9 horas, no sanRoa
da
Candelária
24 •')." and.
RUA FARO H. 80
Praça Floriano, 8t, l.«, a, *
e
de
de construir o porto do Rio
tuario da N. S. Auxiliadora, do
Gloria)
Cinema
do
Brasil;
outros Estados
Colleglo Salesiano de Santa Rosa,
(Edifício (do
Phone: 8-4663
Considerando que «;?. taxa por. imponentek ceremoniaa
fúnebres
¦«A«Hm*««IM»»Q«WMMW»»»>»*<M>AI»K,» .

Assistência a Psychopathas

CASAS
PERNAMBUCANAS

Uma nova filial na rua
do Ouvidor

Partiu hontem para Londres
o sr. Herriot
0 chefe do governo francez e o sr. Mac Donald vão con;
ferenciar sobre as reivindicações allemãs no tocante a
igualdade de armamentos. — 0 que se diz nos círculos
a diplopolíticos britannicos. — A trégua política que
macia ingleza procura estabelecer
PARIS, 13 (H.) — Attendendo ao t
convite do sr. MacDonald, o chefe j
do governo, sr. Herriot, partiu, ás
16 horas 'e 45 minutos, para Lor.dres onde conferenclarfi com o seu
collega brltannlco sobre as quêstoes relativas-as reivindicações do
Relch no tocante a igualdado do
direitos.
OS ESFORÇOS DA DIPLOMACIA BRITANNICA PELA SEGURANÇA DO CONTINENTE
LONDRES, 12 (H.) — Nas vesperas da entrevista entre os srs.
MacDonald e Herriot, é interessante asslgnalar eertop rumores
que correm nos meios políticos
britannicos sobre a gênese do
acontecimento.
Assegura-se, a propósito, que foi
por suggestão do Foreign Office
que o primeiro ministro se decidiu
a convidar formalmente o sr. Herriot para a importante troca de
vistas, concordando, assim, com os
sentimentos do representante tios
Estados Unidos, er. Norman Davis.
A precipitação na convocação da
Conferência da? Cinco Potências 6
attribulda, por outro lado, ao desejo do sr. MacDonald de evitar
o eventual fracasso da Conferência
do Desarmamento e da projectadn
Conferência Econômica Mundial.
Nos meios trabalhistas acerescenta-se que o primeiro ministro
estava igualmente empenhado em
prevenir o desenvolvimnto da iniclativa do sr. Henderson, em Cenebra, afim de estabelecer uma
fórmula capaz de satisfazer a3
reivindicações do Relch.
Diz-se, por fim, que, parallelamente á acção do sr. MacDonald,
a diplomacia ingleza procurou cstabelecer uma fórmula, que, já
conhecida pelo nome do> trégua politica, satisfizesse os desejos de
segurança do continente, obtendo
do Relch a promessa de não apresentar, pelo prazo de dez annos,
nenhuma reivindicação territorial.
Afim do tranquillizar a opinião
franceza, também se cogitava de
adoptar uma definição de nggressor approxlmada da que fora proposta pelo ministro belga Bourqulrj,
que
propuzera
qualificar
assim todo Estado cujas forcais
armadas
atravessassem
a frontelra,
O CONVITE FEITO AO GOVERNO DO REICII
BERLIM, 12 (H.) — A resposta do ministro dos Negócios Estrangeiros, .barão ..Von Neiiratli.
ao sr. Hepderson, tran.smitt.ida no
presidente da Conferência tio Dosarmamento - pela
delegação
do
Reich em Genebra, precisa, em
termos ca.tegorlcos, que, depois da
partida do sr. Von Neürath daquella cidade, a Allemanha recebeu do governo inglez um convite para participar da Conferencia de Londres, convite esse que
íóra aceito pelo governo do Relch.
Nessas condições era imposslve! ao ministro de Estrangeiros
da Allemanha tomar quaesquer
outras disposições.
O SR. HERRIOT IRA' AINDA
ESTE MEZ A MADRID
MADRID, 1-2 (H.) — Anhuncia-se que o chefe do governo
francez, sr. Herriot, resolveu, em
principio, fazer a 31 do corrente
a sua annunciada visita ao governo
hespanhol.
O
estadista
francez devera chegar a esta CaPitai na manhã daquelle dia.
REUNE-SE O GABINETE DE
LONDRES
,
LONDRES, 12 (H.) — O consolho de gabinete realizado esta
manhã, em Dovning Street, foi
consagrado ao estudo das quêstoes que serão discutidas na entrevista que o sr. MacDonald terá
com o chefe do governo francez,
sr. Herriot.
|
O NOVO PLANO FRANCEZ DO
DESARMAMENTO E AS RESERVAS BRITANNICAS
LONDRES, 12 (H.) — As prlmeiras informações relativas á
elaboração do novo plano francez
do desarmamento chegadas a esta
Capital foram acolhidas, com reserva.
Para muitos o plano parecia
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CASA MATERNAL
MELLO MATTOS
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não passar de uma variante apenao disfarçada do que fora apvesentado logo ao inicio da conferencia e pelo qual a delegação brltannlca manifestara pouca symnao era
pathla. Nestas condições
de estranhar a attitude de desconfiança e mesmo quasl de desapprovação da imprensa londrina.
Novas preclsões vieram, entretanto, revelai» os grandes esforços
feitos pela França para adaptar
o plano anterior na circumstancias supervenientes e os mesmos
»
jornaes que haviam criticado
reconhecem
franceza
iniciativa
com prazer o propósito dominante do projecto francez que procurou evitar a imposição de obriao>
gações restrictas que repugnam foespirito brltannioo. Algumas
lhas vão até o ponto de affirmar
francequo varias das suggeatões
zas se approxlmam das que foram
sempre defendidas pelo gabinete
í
de Londres.
E', portanto, numa atmospnera dó optlmismo que se abrem as
negociações de amanhã entre os
srs. MacDonald e Herriot.
O SR. HERRIOT SE HOSPEDA»
RA' NA EMBAIXADA
DA FRANÇA
— O ST.
LONDRES, 12 (H.)
Herriot, presidente do Conselho
de França, e nterabros da sua cornitiyá chegarão, às 23 horas e 5,
Dahl se
á estação de Victoria.
dirigirão para a sede da embaixada, onde o sr. Herriot será hosde
pede do embaixador e da sra.
Fleüriau.
„
Herriot,
sr.
o
Quinta-feira
acompanhado dos srs. E. de Fleuriau, Alphand e Mareei Ray, aiem y.wning Street, a
mocara
sr. Mac Donald, que
do
convite
ti-rá ao seu lado vários membros
do gabinete. A' noite, o secretario
do Foreign Office e lady Stmon
offerecerão ao sr. Herriot, num
um
grande hotel, de Westend,
banquete a que comparecerão numerosas personalidades brltannicae.
Sexta-feira o embaixador dará
serão
um almoço,
para o qual
convidados, além do sr. Herriot
o dos seus collaboradores immediatos, os srs. Mac Donald, Baldwin, Norman Davls, Sir John SImon, Sir Robert Vansittart, secretarlò permanente do Foreign Offise, srs. Sargent, perito da the«ouraria, e Salby, secretario partlcular do primeiro ministro.
O GOVERNO BRITANNICO
NAO TEM UM PLANO
DEFINITIVO
LONDRES, 12 (H.)—Os meios
têm
geralmente bem informados
a Impressão de que o governo britannico não possue um plano deflnido sobre a questão do desarmamento e que possa ser apreconfesentado ao sr. Herriot, na
'sr. Mao
rencia quo terá com o
Donald.
Acredita-se que o governo m«
esglez insistirá para que sejam
tabelecldas discussões a respeito
de alguns pontos essonciaes.
CHEGADA DO SR. HERRIOT
A LOÓDRES
LONDRES, 12 (H.) — O «V
Herriot, presidente do Conselho
de França, chegou a esta capital,
ás 23 horas e 5 minutos, acompanhado de sua comitiva.

OPILINA
CUBA A OPILACAO.

HAOÍTEM GOSTO.
EE' ÍHÍOFENS1VO

Prof. Arnaldo de Moraes
(Da Faouldade F. de Medicina e
Docente da Universidade do Rio)
Partos em casa de saúde e a
domicilio. Moléstias o operações de senhoras. Consultório,
rua Rodrigo Silva 14 - 6.õ andar, ás 3 horas — Tel. 2-2604.
Residência: rua Prlnceza Januarla 12 (próximo á Av. Oswaldo Cruz) — Tel. 5-1815.

O <'Bromil" é um
santo remédio
para todas as
doenças do peito
e faz fugir a tosse como o diabo
da cruz...

f\ Mendes Pimentel
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O JORNAL — Quinta-feira, 13 de Outubro de 1932

SEGUIAM PARA SANTOS DIVERSOS M- O novo eslalulo do ParDE EMPRESAS ESTRANGEIRAS
lido Fascista
I o »

Alguns momentos de amizade
brasüeíro-al emã
-«??«

0 texto hontem dado á publicidade pelo ''Popolo cTItalia" COMO DECORREU 0 ALMOÇO OFFERECIDO HONTEM PELO -MINISTRO 'HUBERT
e os seus principaes artigos. — 0 que fica estabelecido KNIPPING AOS JORNALISTAS QUE VISITARAM A ALLEMANHA A BORDO DO
'"GRAF ZEPPELIN"
com referencia ao inicio do anno fascista
MILÃO, |2 CH.) — O "Popolo
d'ltalla" insere no numero de hoje
o texto do novo estatuto do partido nacional fascista que deverá
ser definitivamente approvado pelo
grando conselho fascista.
São as seguintes as disposições
dos principaes artigos:
— O partido nacional
Art. 1)
fascista è uma milícia civil ao botviço do Estado fascista. Constltue
O
um órgão essencial do regime.
affimia
partido nacional fascista
que a vlctorla consiste na possibllldade de continua renovação.
nacional
Art. 2) —' O partido
fascista fi formado pelos fasolos de
Combato ("íascl dl combatllmcn"
to").
Art. 3) — O uniformo fascista
consiste no porte obrigatório da camísa-preta debaixo dos trajos civis.
Art. .6) — Os órgãos do partido
fascista que collocam a
nacional

respectiva actlvldade sob a égide
do "duca" c as dlreçtrizes du grande conselho são os seguintes: a)
— o dlrectorio nacional do partldc
nacional fascista; b) — o conselho
nacional do partido nacional fasclsta; c) — o dlrectorio da
tederação fascista de combate; d) — j
o dlrectorio dos fasclos de combate; I
e) —- a "consulta" dos grupos re-:
"consulta"
das
glonaes; f) — a
süb-secçCes. Ao lado de cada fas-,
^;'^\:;>^5aj5^^.i'Jaw^Kag?.^aB fca«fea^3^ffs^>«waai
cio de combate serão creadpa um'
fasclo Juvenil c um fasclo íeniít ^^P^^^B^Wa^^^^è^^ií^fflK^M
W$%, *mtkí^^kM^àmBÊ^kW -¦'^fflHl^W
nino.
Art. 7) — O secretario do partido nacional fascista nomeado por
ÜHaHam^Hlll
E&''•'•''¦'&'¦ 'H
Kku ¦§§!
HaEfâaa&Bafl
decreto real mediante proposta do
do governo
chefe
faz parto
do
grande conselho fascista do qual é
secretario.
igualmente
Pode
eer
chamado a tomar parte nas audlenclas rninlsteriacs e participa da
commissão suprema de defesa, do
conselho superior do educação nucional, do conselho de administraAfim de tratar
do
interesses
O apparelho decollou do aerodas grandes empresas quo repre- porto da
ção do instituto nacional fascista
Ilha
dos
Ferreiros e
sentam, seguiram hontem, ás 9 pouco depois das 11 horas amedo cultura, do conselho
nacional
Iioras da manhã, a bordo de uniy rlssava cm Santos,
das corporaçOes, do comitê naciodo ¦ onde re(írnpo feito npfis o almoço 110 snlflo de lionrn ilo "Cluh nrrniniiin"
liydro-avião da Panair, em via- gressou á tarde, com outros cinco
nal corporativo. Os membros do-directorio do partido nacional fasgem especial com destino a San- passageiros.
"Esmo. sr. ministro de Estado —
O sr. Ilubcrt Knlppihg, ministro
quanto mais curtos. Quando sentos, os srs. Harold D. Humpstoclsta são nomeados por decreto do da Allemanha; offerecéu, liontem, Meus senhores. Com o máximo
A photographia acima reprepia- tar-me, se ouvir palmas saberei
ne, da Standard 011 Co.; Charles senta
chefe
do
do
governo por proposta
um grupo
no salito do Club Oermanlá; um zer o ImniQiiso jubilo apresento ns que esse- signal de satisfação virá.
composto daE. Selfert e Robert L. Mltchell, quelles homens de negócios, feito
do partido.
O* almoço nos jornalistas brasileiros minhas mais cqrdlaes saudações aos menos pelo que Unha dito, do quo
geral
MILÃO. 12 (H.) — O Jornal secretario
"Wright,
da Caloric; Joseph A.
da no fluetuante da Panair, momen- "Ambrosiano" desmente a noti- membros do dlrectorio permanece- que estiveram, recentemente, na (Ilustre*, hospedes que me honram justamente pelo muito que deixei
"du- Allemanha, viajando a bordo do com a sua presença aqui.
do dizer para não alongar minha
Anglo-Mexlcan
Petroleum
Co.; tos antes da partida.
cia da visita de sua santidade o rão em funeções cmquanto o
"Graf Zeppelin", Estiveram
oração. Aliás para nu expressar
Tenho
o
especial
de
regosljo
cuiaGranvllle E.
Bentley,
conveniente
substipresenTexas
ce"
não
da
Julgar
30
a
esta cidade a
"W.
papa Pio XI
tes a esse almoço os srs. dr. Afranio primentar nesta oceasião s. ex. o um pensamento não * preciso esCo.; Cyril
Nave, da Atlantic
tuil-os.
do corrente.
vnstar-só um tlntelro; e
ha
Hefining Co.; Ralph Greecivwood,
Art. S) — O conselho nacional de Mello Franco, ministro das Re- sr. dr. Afranio de Mello Franco, que numa simples quadrapoetas
aceresconta
órgão
s<> ImO referido
laçõés Exteriores;
Cavalcanti <lo ministro das Relações Exteriores,
Earl C. Givens, John C. Douglas
constituído
secretafascista
pelos
que ouILacerdã, secretario geral do Minta- o sr. Jnyme Tavora, representante mortalizara 111 emquanto
que o Summo Pontífice assistirá
c Fredeerlc S. Crockker, da Gea 27 deste á inauguração da no- rios federaes é presidido pelo se- tcrlo das Relações Exteriores; dr. do sr. ministro da Viacftó e Obras tros passaram despercebidos escrevendo
volumes.
neral Electric;
Alem
é tal
e Mlller Lash o
disso,
do partido nacional
fas- Jáyrrio Tavora, representante do Publicas, assim como as altas fiva pinacotheca do Vaticano e rc- cretarlo
a sinceridade do que vou dizer,
Henry II. Couzens, da Light and
cista.
ministro
da
dr.
Ugo
Vlaçao;
EckeIntéllectúaes
da
Imprensa
viaguràs
mesmo
a
nunclou
projectada
que quasl pela mímica apenas já
Power.
Art. 12) — O secretario federal ner, dr. Herbert -Moses, presidente brasileira.
gem . a Gastei Gandolfo.
poderia dizer tudo. Quero cm 110é nomeado pelo chefe do governo da A.B.I.;-dr. Renato
Almeida,
Este convite tem por fim prestar me da
Associação Brasileira do
por proposta do secretario do par- encarregado do serviço do imprensa homenagem aos 3 lllustres Jorna- Imprensa, om nome do jornalismo
do Itamaraty; dr, Sthaner, director listas
tido nacional fascista.
nacional
publicamente manifestar
a minha paquo visitaram "Graf
e tria
O estatuto preceitua que a 21 de do Banco Allemão Transatlântico
aeronave
Zeppe- a v. ex,, sr. ministro da AllemãLONDRES, 12 (H.) —Varias
da Sociedade "Germa- lln", pela
presidente
nhn,
conta
um amigo em cada
que
commemorativa
da
festa
levando
abril,
data
<la
maneira mais
centenas de desempregados levania"; dr. Dltler, conselheiro da le- amigável nh saudades dessa im- brasileiro, os agradecimentos pelo
do trabalho, será realizado o grande
ram a effeito nova e ruidosa maJ
Ruy
Ur.
I/OurlCarneiro,
apoio offlclal n pessoal que- deu á,
gação; dr.
movimento fascista que consiste na vai Almeida, do "Jornal do Brasil"; prensa aos confrades allemãés.
dos seus con"ballilas"
CERRADA FUZILARIA ENTRE
Fostes acolhidos na Allemanha, viagem-relampago
!!-"*JfeSo ,em/rC"t1e do,fsyl° de,
fidos
as
para
passagem
dr.
Bittencourt,
do
frades
*
Paulo
director
ã
sua adeantada. Pátria.
Edmondton,
noa
A POLICIA E OS MANIFES- ,T L,
? capital.
vanguardistas,
destes "Correio da Manhã?'; dr. M. Mesq1.1l- meus amigos da imprensa, com 10- Quero rogar-lhe ainda, para transdos
letras
8UburbIos d*
da a franqueza e sinceridade, como
TANTES
'
mlttir ás altas autoridades da Aldr. Ocpara as fileiras dos jovens fascis- ta, da Agencia Braslleir
<w..nrtn > , Em fáce da attitude aggressi
propagàndistas dos mesmos ldeaes. lomanha, á adeantada
LONDRES, 12 CH.) — Segundo
Barbosa
imprensado
tavio
Lima,
dr.
Severinp
últimos
o
dos
tas
e
para
partido
como coilaboradores aos mesmos
O EX-IMPERADOR PIJ-YI
Informações colhidas pela Press va dos manifestantes que procuBulcílo. pro- fins espirituaes e apesar da breve paiz de v. ox. o reconhecimento
nacional fascista e para a .milícia Corrêa, dr.' Argemlro
ravam
romper
cordão
o
cstabelcRECEBE
EMISSÁRIOS
VINDOS
"Jornla
Associatlon, as serias agitações
dos Sports"; estadia de 4 dias cohsegulstes con- I pelo modo por que receberam os
voluntária de segurança geral. Os prletário do
pela policia esta fez uso dos
DA CHINA
de Bclfast (Irlanda), em cujas cldo
Heidler, conselheiro da logâção; solidai os Íntimos laços do tratei-- nossos proflasl.pnáes da imprensa.
'
"casse-tètes"
jovens fascistas que ingressam no dr.
dissolveu
Para ainda cumular num requinta
e
òs
dr. Lincoln Nery, d'0 JORNAL; dr. nldade
ruas se travou hontem cerrada
NOVA YORK, 12 (H.) — O cor- partido nacional fascista prestarão Hans
Jã. existiam entre as mi- de alta gentileza e fldalguln qula
cônsul allemão na prensas que
Sclimidt,
fuzilaria entre a policia e grupos agrupamentos.
dos
dois
paizes.
v. ex. também homenagear a imPress juramento perante o chefe polítiio Bahia; dr. DIno Moosinager, direForam effectuadas numerosas respondente da Associated
de amotinados,
teria
sido
InsColhestés impressões Inesquecl- prensa nesta festu de espirito proem Tchang-Tchun annuncia que, do fascio de combate, nos seguintes ctor da Cojjdor Syndikát; commenveis
tigadas por uma organização de prisões.
tivestes
delicadeza
"Em
a
de
qr,e Já
pórclohandp-iiòs o praz-er de connome de Deus « da dador Obersteller, II. Dud.eiiha.fer,
entre os familiares do ex-imperador termos:
communlcar aos vossos
vivio com alguns dos vossos pacaracter extremista..
Pu-Yl, chefe do governo do Estado Itália juro executar sem discutir director do "Diário Allemão", de Quem nos últimos dias leupatrícios.
os
triclos. So a. Imprensa do Brnsl]
jorE' do assignalar, effectivamenIndependente
da Mandchuria,
se as ordens do "duce" e servir com S. Paulo; H. Wendt director do naes cariocas, ficou verdadeira- muito poderosamente
contribuiu
"Deutsch
te, que as
autoridades
ficaram
sanII.
Stadcom
Rio-Zeitung";
o
assegura que o ex-Imperador
re- todos os meus esforços,
monte admirado c
surprehendido átí hoje para uni Intercâmbio. Insurpresas com a quantidade de
thasen,
director
Syndlda
Condor
a
cebeu emissários vindos da China gnc mesmo se for necessário,
pela vossa
reportagem, tellectüal e commerclal cada vcí
perfeita
armas c munições apprehendida6
Ried o. von srs.
kat; drs. Frledrlch
embaixadores da
Imprensa: maior entre os nossos dois pntaes,
com os quaes discutiu a possibili- causa da revolução fascista.
leStockhammem,
secretários
da
em poder dos manifestantes.
quantas varias coisas e Instituições d"ora avante, exmo. Hr. ministro,
O art. 21 estipula que o fascista
dade da restauração da dyriastla
gação.
tudo quanto tenhavistes aproveitando da maneira In- excederemos
mandchu'
nas províncias limitro- expulso do partido nacional fascrivei o brevíssimo espaço de tem- usos feito antes para corresponder
DA
DO
DISCURSO
MINISTItO
O
vida
banido
da
ser
deve
cista
pudo
Estado.
A
melhor
novo
phes
a tantas e tão grandes gentilezas.
po.
ALLEMANHA
execução blica.
a
opportunidade
para
Meus senhores jornalistas, tivea- Em nomq do jornalismo da minha.
QUANDO DEVERA' SER OFFI- desse
o.anno
o.
bf,
estabelece
champagne.,S3
oceasiao
art.
Por
do
O
que
¦ terra levanto a minha taça á Air.
projecto seria, a seu ver, a
OTALMENTE ANNTTNClADO
oi; portil- j *^fem iróbreza de rclteradamèntc
ou- II. Knlpplng
tem Inicio a 23 do
fipíng proferiu, cm
fascista
relevo a gentileza da "Luf- I IcmanlVa, grande amiga do Brasil,
Põr
COPENHAGUE, 12 (H.) — Cor- eventual oecupação. pelos, japonezes
_„„,
^
c„™,7i„L
ji.Si.to'»..
'
discurso:
seguinte
o
guez,
tubro.
de Jehol.
G.m.b.II.", por ter.-vos I á imprensa germânica e a v, ex.
re nesta cidade que por oceasião do da provin,c!a
multo que' representa como
concedido aquclla
vjagem.
Mas, I pelo'
grande banquete que será offeroqualidades pessoars
acho que a acção da Luftsehlffbati pelas o grandes
distinguem, e que todos tão
quo
cido pelo rei dá Suécia no regresnão era senão uma pequenina at- alto
Ischlf.fhau
LIMA, 12 (H.) — Tratando do so á capital sueca
admiramos".
do
tenção. uma singela retribuição de
a-ecente incidente na fronteira corn Gustavo Adolpho c da suapríncipe
A RECEPÇÃO PE HOJE NA
esposa'
agradecimento
comparação
em
dos
"El
o Equador, o Jornal
Comer- a princeza Sybilla de Saxe-CoA. B. I,
Immcnsos serviços c lnapreciavels
cio"
assegura quo o facto carece burgo-Gotha, será
'de
Reallza-se hoje, ás 14 horas, na
officialmente
j favores que foram restados por taiiimportância e será facilmente annunciado o noivado da
tas vezes ao Zeppelin, da parte se- Associação Brasileira do Impren-'
princeresolvido pelas chancellarias dos za Ingrid, filha do herdeiro
ja do alto governo brasileiro seja sa, sob a presidência do ministro
do
Mello Fraricò, a sessão cm homedois paizes.
dessa Imprensa.
throno da Suécia com o principe
havia
Quantas dlfficuldades
a nagem ao coinmandyinte Eckner e.
Jorge da Inglaterra.
vencer c foram vencidas, còmplei aos representantes da A. Ti. I.
os
todos
Como foi annunciado o prinTPPA1TD A C Para
tamente, graças a magnánimldado que fizeram a viagem Rio-Borllnl,
IfidUUK/iO fins. Escalpellos, cipe Jorge acaba de passar airtcrlim-Rlo, em treze dias, a horí c á. nobreza de lima nação que j.1 do do
alicates, limas, para unhas. Arti- guns dias em Stockolmo em comgrando dirlglvél "Orar flep. durante séculos do modo mais nosque começará pontualniengo garantido. O maior sortimen- parihia do príncipe de Gallcs.
e
pitaleiro ftgazálhavá
protegia 1 pelin".
á hora prefixada e será breve.
to. Casa I-lcrmanny,
Gonçalves
também allcmães a todos os res- to
E
ella aguarda-se a presenDias, 50.
peitos, seja quanto íi sciencla, seja ça para
I AMIMAC para navalnas Gilde grande numero de confraLAMIINAO lette
quanto A immlgração e ao traliá- des, dados os altos motivos
e semelhana quo
lho. seja quanto A Industria, & te- 6 destinada.
tes; completo sortimento. Artigo
clinica e á navegaçij.0.
Casa Hermanny, esgarantido..
O exemplo modelar da hospltaEna do Ouvidor u. 00. Pagamento
pecialista em cutclaria. Gonç.
lidade brasileira, com effeito, foi
dos prêmios da Loteria Federal Dias, 50.
dado por oceasião das visitas do
"Graf Zeppelin".
Pôde testeniunhal-o, o quo fez
já tantas vezes, o eminente e notavel chefe da empresa, dr. Hugo
Rara, rarlssimá, a sexta-feira
EeUener, que
seu amável que não 6 bemdlta por meia dupelo
oomparecimento completou esta re- I 2ja
PWncIpalmpnte nu.
unlfte d» lllustres hospedes. I r]'.d,e^cs?oaS'
o dia da "Rainha", a
Os proveitos, resultantes do bc-'
Loteria
de
Sergipe, a "Rainha dasv
nevolento
brasileiro,
são
apoio
evidentes. A acceleração do tra- Loterias"..
Na semana passada os 50 confego pessoal e postal k valoroso
factor em favor não somente do tos couberam ao n. 11.032, vene allemão,
mas dldo aqui na Capital e, com os
povo brasileiro
também de todas as nações de am-l pagamentos immedlatamente fel
bos os continentes
tos
seus
pelos
concessionários,"
E, nesta hora decisiva, cóngra- srs. Ângelo
M. La Porta & Cia..tulamo-nos por esta capital ficar
a estação final da importantlssl- soube-se que o bilhete estava as-,
ma linha aérea. O Rio de Janalro sim dividido: metade com o sr.
I
^^^m^^^^^M^^^^^^^^^ai^^^^^^^^^mWmB^^^^^^^^m
Rainho. dono do açouguc
já não será uma cidade, visitada José
"Nova Esperança",
pelo dirigivel raramente por oceaá Estrada da
slões excepcionaes,
mas far-se-á Pavuna 124, nos Pilares, o metao ponto, mais significativo.
dè com os srs. Mever Schlndor.
Esperamos que esta extensão do cominerclante ambulante,
rcsldcntrafego aéreo dí nova prova do tea rua Dias da Cruz
71,
no
alto valor dos vôos, que consisto
Meyer;
Luiz Antônio Ycixelrn, niona amplifleação e na consolidação
rrulor
á rua S. Christovão 120.
das varias relações e na confracaminhão 5.009;
do
ternlzaçflo dos povos sul-amerlca- cháúfféur
Manoel
nos e europeus por uma cooperade Souza Delgado, resição pacifica, prospera o futurosa dente ã rua Lcodora 8. nos Pila- •
em prol dos altos fins da humani- res chauífeur do caminhão 317;,
l'm dos Iioiiun emittldos pelo governo paulista
dade.
Manoel Joaquim do Souza, moradelegado
de
Nesta sentido
termino
minhas dor !x Estrada
pelo
S. PAULO, 12 (Da succursal d'0 gasse a averiguar de onde provi- Interrogatório,
da
Payuna 46; '
agradecendo-vos
sincera,
palavras
os
dois
funccionarlos
Falsificações,
—
seus
aueram
os
acontecinham e quaes
Mais um
JORNAL)
ri. Leonor Figueira moradora avosso
mente
rompa.
amável
pelo
a
confessando
bancários
acabaram
mento impressionante veiu augmen- tores.
rua Oenernl Rodrigues 35, no Rode reclmento e fazendo os meus mais '•ha. e menino
participação no derrame
Mas, como a policia, attèndendo 6 sua
tar agora ò sensacionalismo da vida
cordlaes votos por todos os 'iue
Oullhcrmínb Pe-J
"bônus"
cefalsos. Recebendo as
tantas delicadeza da situação, agia em secollaboraram e continuam a col- reira. morador & rua Quintão280,
paulista, dominada jã por
Amanhã a "Rainha dai» Lotesurpresas e inquietações. A desço- gnedo, o facto só veiu a ser do co- dulas dos falsários, trocavam-Ajas laborar a favor destas sublimes
de nhecimento geral quando afinal foi pelo dinheiro bom e recebiam uma tendências, maxime
porém.
p<slo rias"
do verdadeiro derrame
berta
dará
outros
50
conto"!.'
alto governo e pela imprensa do Custa o bilhete
"bônus" falsos, que acaoa de ser surprehendida a quadrilha. Isso se gorda commissão dos cúmplices.
15S000 e a fracção
Brasil e levo a minha taça em 15500
investigadeante,
as
Dahi
de
trinta
dias
deu
agora,
após
mais
por
apenas
Vac o leitor habilitar-se,
não constituo
divulgada,
honra
dos meus
distinetissimos
uma noticia de puro interesse po- de ingentes esforços, levados a ef- ções correram facilmente. Por in- hospedes".
"detectiOrestes
e
de
Darcy
Costa
termedio
essa feito pelos mais sagazes
licial. Pelas conseqüências que
O AGRADECIMENTO
"bônus"' ves"
DO
Credidio, a policia poude deitar mão
paulistas.
emissão clandestina de
SR HERBERT MOSES
sobre os agentes de ligação entre
terá
fatalmente* na economia^ do
VIGIANDO OS BANCOS
O sr. Herbert Moses, president
os fabricantes de "bônus" falsos e
Estado, já tão seriamente comproA vigilância policial se desenvol- os seus distribuidores. O primeiro da A. B. I., respondeu, lendo surmais
facto
representa
o
mettlda,
veu principalmente junto aos esta- fornecedor a ser detido foi o ita- cessivamente em allemão e "Exmo
portu
um golpe profundo para o grande
guez. o discurso a seguir:
belecimentos bancários, onde, pela liano Fulvio Mazzoni. Em seguida, sr.
ministro da Allemanha. meus SABOR AGRADAVfeL,EFEIT0
Estado.
força das circumstancias. em mais Eugênio Trobia e Nicolau Filatro. senhores,
meus
confrades:
Os SEGUfiÓ,HA0PRÒOUZjCOLICÀSO:
AS PRIMEIRAS INVESTIintensa e avolumada a troca de ce- Presos e interrogados, forneceram brindes são tanto mais apreciados
GAÇÕES
dulas de curso obrigatório.
os elementos para a descoberta doa
Nessas investigações, que se Ini- chefes da grande quadrilha.
lia mais de um mez que a policia
ciaram
nos
seprimeiros dias de
paulista vinha agindo, intensamenO CHEFE DA QUADRILHA
te, para apurar fundadas denun- tembro, a policia chegou finalmente
cias da actuação dos falsários, que a levantar a ponta do mysterlo. A
"representante geral" dos fa!O
...
se aproveitaram torpemente da si- attenção policial recaiu sobre os
Castlgnanl.
era Arlstldes
caixas
Banco
do
exercer
de
Commercio
e!sanos
revolucionaria
para
tuação
companheiros.
Denunciado
Membro da Sociedade de Urologia du Allciiianlin. ex-assistente do
pelos
Industria,
Orestes
DiCredidio
Darcy
1
e
actividade.
a sua criminosa
acabou esclarecendo toda a falcaprofessores Llchtemberg, l.ewln Joseph; de Berlim, e Uasllngcr, dr
versos "bônus" falsificados tinham Costa, que se tornaram suspeitos |
"
Vienna. Especialista: em doença* dos Rins. Besiga. 1'rostat»
Pe!os S£rus. dados f°' poss
sido descobertos, sem que se che- devido a uma série de indícios com-ltruado
Crcthra, Doenças de Senhoras. Diathermla, Ultra VinlelasCo?
promettedores. Entre os que se en- i veI a identificação du cabeça
muito
"bonu"
sultorlo: 7 de Setembro 42, sob., das 13 ás 1« horas. Phone: 4-41!):'
E" um ía'sar!° Já
contraram
na
do
posse
|bandode
platlpulhas
ao
Lsa;
a
com
crniV/-AC
relacionado
policia.
falsos
notou-se certo numero
de \
SEK.NijAo. na para injecçao.
mesmo tempo, os nomes de Jo=
"Loty" e "Luer", só se devem clientes daquelle conceituado banco.',
E todos esses clientes tinham tro-1 Bianchini Bonelll, José Gambá
comprar cm casa de confiança, cado dinheiro com os citados cai- José Bianchini. Segundo declara,
Gonç.
Hermanny,
como é a Casa
natural do Rio Grande do Sul.
xas.
Dias, 50.
A prisão de JosS Bianchini B
SUSPEITAS QCE SE COXnelli deu-se na sua residência,
FIRMAM
Conduzidos ao Gabinete de In- rua Bresser.
>-estigaç3es e apertados, núti hábil
A FABRICA CLAXDESTIXA
_—,
j
a sua acção. a p
Completando
!
batons, cremes, etc.
ADVOGADO
• DrtlTrTC
íwUljfiD. Completo sortimen- licia Ív2 ainda alguma? deügenci:
-— TELEPHONE : 2 - 5181 —
Kua General Câmara 33 • 2.'
to. dos mais afamados fabrican- felizes e brilhantes. Assim é q'
DAS 10 áa 12
Casa Hermanny,
Gonçal- conseguiu prender o gravador Àr
I tes.
50,.
(Continua na i pag#
fess-s
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Desmentida a noticia
sobre a visita do Santo

Padre a Milão

Novas e ruidosas manifesfações dos desempregados em
Londres
Graves agitações em
Possibilidades da resBeHast
lauração da dynastia

mandchii

Um incidente na fron-

0 noivado da princeza
Ingrid com o principe
Jorge

feira do Peru com

o Equador

Descoberta, em São Paulo, uma grande emissão
de «bônus» falsos

NAZARETH & C.

Sobem a cerca de quatrocentos contos os prepizos ia assigi
dos. — Como a policia paulista chegou a apurar a acção dos criminosos. — As instalBações da fabrica clandestina

os que mmvi
DINHEIRO FÁCIL

mmi

EOPURCATjlVOcJDEALr

CLINICA DE VIAS UR8NARIAS

Pr. Samuel

%túM como um|io de jmmí

Gudesteu Pires

. .Jj»

Kanitz

tCA

GUARANÁ»

E

CERVEJA

-1,
,

o JOKJNAU - Quinta-feira, 13 de Outubro cie 1932

0 «JORNAL
.RUA U DE MAIO UIMW
.¦ Dlreotores: Assis Chatesubrlend, Ga«ir|Bl L, Bornsrde» • Frederico tisrau
— R«d«otor-oh«fei Uahol» de Medeiros
—-Gerente: IWsrlo K, Oliva.
Tode • eorraipondenola devo oer
.llrljlda i Gerencia 6 O JORNAL • nKo
nominalmente.

o ao vendas que fazemos a outros
paizes. A grande Republica americana comprou-nos, durante o
primeiro semestre desto anno,
quasi tanto como todos os outros
paizes do mundo reunidos c mais
que as 27 nações européae. A prJmelra impressão recebida de tal
facto é a da Importância inexcodlvcl do nosso intercâmbio com a
grande Republica do Norte. Temos nisso um auspicioso Índice
da solidez doa vínculos, que ligam
duas nações igualmente associadas por fortes laços de natureza
espiritual. A approxlmaçuo poli*
tica, para tornar-se resistente as
vlclssltudes que inevitavelmente
oceorrem nas relações Internadonacs precisam ter a base solida de
uma còmmunldade de Interesses
concretos. E' Isto que felizmente
oecorre no caso do Brasil e dos
Estados Unidos* como. as eetatlstlcas acima citadas . o evidenciam
de. modo positivo.
Ma«i se por um'lado tá! situac&o. 6 multo satisfatória nao se
dev» esquecer que da analyse das
estatísticas alludidas resalta tanibem uma. anomalia grave do. nosso Intercâmbio internacinal. E'
natural o desejável, que o nosso
commerclo- com os Estados Unidos seja mais avultado que com
qualquer Outra nação. Mas como
ás coisas ora se passam ha evidontementè
uma
desprpporção
exaggeradá entre a exportação
para a grande Republica amiga é
as vendas feitas a outros paizes.
Os • algarismos que commentamos
demonstram quo nos temos descuidado de expandir o nosso commerelo com outros paizes, alguns
dos quaes vêm a receber productos brasileiros dos Estados Uni*
dos. Além da perda de opportunidade que tal situação envolve,
deixamos o nosso commerclo externo em tal dependência de um
único comprador, que seremos levados a soffrer excessiva e desnecessarlamente as conseqüências de
qualquer, perturbação local e
transitória da economia amerleana. Procurando Intensificar cada
vez mais as nossas relações mercantis com os Estados Unidos,
precisamos ao mesmo tempo desenvolver uma política commei-clal
para a conquista'de novos mercados e expansão de outros cujas
opportunidades estão ainda para
nós quasi inexploradas.

"Katíf ^ ^m ílll!" aClli l111 * * Ci 0S
a representação popiila r

^nfi...;-i-wiT»!»»..

NOVAS DECLARAÇÕES DO GENERAI
WALDOMIRO UMA

RECIFE, 12 (H.) — O "Graf
Zeppelln" chegou a esta cidade,
(Conclusão da 1* pag.)
ás 22 horas, tendo feito a viagem
em boas condições.
amanha". E desligou o t«A moção approvada pela Commissão dos Negócios Es- lista,
NAO SERÁ' PERMITT1DA A
lepuone.
ENTRADA DO PUBLICO NO trangeiros do Reich, em face do acto do ministério
Aewlm — continua o bravo geCAMPO DOS AFFONSOS
nciiil — estou nesta situação: —
—
recusando-se a assistir á sua reunião.
Como falou o ii&o pedi nada, duo quero ncolRecebemos hontem do commanTftlcphonea: :MHMo (ride partitar o encargo, e, por isso mesmo,
dante Interino do quartel do Camsr. von Papen aos industriaes da Baviera
«mUr llnrnncto dependências). Dtreestou com autoridade para pedir
po dos Affonsos a seguinte com«tçlet 3-9M3|
lledncc&ni . 3-77001
munlcação:
"O governo celler — não tem em mente «enfio tudo e tudo pedirei para S. Pau—
PeMIeldadei a-MTHj OfMclaa de
BERLIM,
12
<H.)
"Ao sr, redactor d'0 JORNAL
Io, que é um Estado que merece
«ravnrni S-floos.
— O command.ò desta Escola leva do Relch não tem coragem de de- a reunião da família allernã, dentro que por elle tudo se fn?a.
de
fender
a
o
uma
Allemanha
perante
parls.mento
que oecupe um
ao vosso conhecimento que a enAntee de vir pura SSo Paulo,
política que redundou em grave plano que não dlfflra em nada do
trada
neste
dia
estabelecimento
no
ao dr. Gctullo Vargas que
AS8IQNATURAS
fracasso
em
om
GeneLausana
pedi
das
o
demais
nações.
14 do corrente, por occaslâo da bra" —
" '-.
as suas tnstruecões, mlmo
détsse
dos
declara
a
Logo
Commissão
critica
o
apôs,
"Graf
o
orador
INTERIOR
chegada do dirlglvel
Zep- Negócios
vertindo-o entretanto que viria
Estrangeiros
facto
monuma
de
haver
sido
uma
observado
pelln", não será permittlda ao pude preparar o
Anne., . .Mt000 Trlmtitra. isiooo
bllco,, em vista das mesmas ra- ção approvada por todos os par- opposição ao prográmma gover- com a uoudlc*o
a»mo«tre
de um interventor "civil
000 Um......
iíooo
zSes que a impediram durante a tidos excepto o naclonal-allemão e namental de reergulmento e seu advento
corollarlo — o syatema agrícola de o paulista", com o qqe esse mru
sua ultima visita ao Rio de Ja- o communlsta,
EXTERIOR
A' moção diz mai6: "O governo' quotas. O plano do goverúovlea eminente amigo concordou, diiv
nelro..-—..Quartel no Campo dos
pura agir."
Affonsos,. 1S' de outubro de 19Ü2. do Reich, considerando pouco de- a restauração geral da confiança do-me carta-brancaoceorreu
nos PAUIS oa CONVBN010 POSTAL
uni faNessa occaslâo
P. O. Orlswaldo de Castro Vel- sejavel a sua presença durante os como um antidoto contra o pessi
PAN-AMBRICANA
ato interessante. Pcrguntou-iue
—
Iobó,
ten.
secretario
debates
mista
em
Sllvino
torno da sua política
/2.*
que paralysa toda a Inicia•Amo,
80SQ0O ••mestre. 4II0O0
Elvldlo Bezerra Cavalcanti, ma- 1 externa emquanto não forem enta- tiva, frisou o chefe do gabinete do o . chefe do Governo Provisório
com quantos homens eu pretencnit.
int.*"
jor
i boladas negociações com as poten- Relch, e accrescer.tou, em seguida, dia
MOS PAUIS DA CONVENÇÃO POSTAL
eutrar em São Paulo. Responcias
sobre
os
armaeffeltos
de
a
do
que
A
DO
CONFERÊNCIA
psychologlcos
C03Ijgualdade
UNIVIRSAL
dl-lhe que apenas com um aju..._¦-.
MANDANTE ECKENER COM O mentos, recusou-se a assistir ã prográmma official já se estavam dante de
ordens e um ordenançu!
Anno.-.;- 1401000 Semestre. 78*000
sessão da Commissão. Esta acha fazendo sentir, visto como o chefe
INTERVENTOR PEDRO
O dr. Gctullo Vargas espantouERNESTO
o ee c declarou ser loucura mlnlm
que o «eu trabalho será perdido nacional-soclallsta Adolf Hitler
A» uslgnaturu começam • terminam
'
Afim de tratar da possibilidade <emtluanto °!_Boverno não appare havia despresado. <
fazer isto: Obtcnipercl-lhe,
•m qualquer dia
Continuando, Von Papen reitera que, ee som soldadus eu nfiõjéntôo,
d© ser construido no Rio um pos cer e somente resolveu reunir-se
coute de amarração para-o "Graf depois de ter proíligado o proce- a affirmativa de que o governo não seguisse nada no governo do São
VINDA AVULSA
Zeppelln", esteve hontem no ga- dlmento do gabinete ao qual aceusa tem intenção de levar a Allemanha Paulo, multo ilícitos com soldaBlu. ut.ols . i
blnete do interventor, em confo- .de faltar aos seus deveres para a um isolamento econômico, porém dos. E aqui cheguei, apenas ncoin$200
«os domingos
«300
estava firmemente convencido, das punhado desse menino, o tenente*
repcla com o dr. Pedro Ernesto, com a representação popular."
o commandante Hugo Eckener.
Os jorr.aes do partido nacional- vantagens de suas ligações com os Muzzlo, e do meu ordenaiiça. Não
Encontrando büa disposição no allémão protestam contra "a Inso- mercados de todo 0 mundo.
ORGANIZAÇÃO HOSPIrooelo undu do nobre povo paudr. Pedro Ernesto, o dr. Eclcener lencla" da Commissão e pedem ao
Depois de referir-se áo trabalho lista.
TALAR
expoz as vantagens para o Brasil governo que tome contra ella me- que o governo pretende levar a
CMA CARTA DO SR. OSWALDO
na normalização das viagens do didas enérgicas.
effelto no sentido de salvaguardar
As' impressões colhidas pelo en"Zeppelln» até esta Capital.
ARANHA
os interesses das Industrias e da
Tiado especial dos "Diários AssoRevolvendo os
amplos
seus
Depois de varias suggestões fi- O SR. VON PAPEN APPELLA agricultura naclonaes,
pela lntrodu- bolsos e dclles tirando uma carciados" e representante da A. B.
cou mais ou menos decidida a PARA OS INDUSTRIAES DA cção do "eystema
de quotas", o
BAVIERA
construcção de um poste provisoX, em visita que fés ao Krankenchanceller Von Papen passou a tu, disse-me o genernl-lutcrvcutor:
indo agora acabo de receber
rio no Campo dos Affonsos.
MUNICH, 12 (A.B.) — Falando tratar
haus Westend, por occaslâo da
hoje, perante oa. industriaes di nomica da futura Conferência Eco- tuna longa carta do sr. Osvral•ua recente estada em Berlim,
Baviera, o chanceller von Papen trlbuir Mundial, que deverá con- do Aranha, ua qual elle tnanfesbtijrgerèm algumas considerações
para reduzir as barreiras ta-se reeeloso pelo meu goveruo.
0
ministro José Américo faz um ardente appello no sentido commerclaes
opportunas sobre as graves delie o protecclonismo Veja esse trecho.' E deu-nte
de ser francamente apoiada a po- industrial,
ciências de organização hospltaconvidado para visitar ò litlca do governo do Reich, tanto commercial quando o intercâmbio lêr um trecho da missiva do mi-a
lar no Rio de Janeiro. Km artigo
Interna como externa, afim de que intcnsificar-se internacional deverá nistro da Fazenda, em que o mesParaná
de maneira notável. dizia merecer São Paulo todo o
hontem publicado pelo O JORa Allemanha possa sobrepujar as
'asslgnala
O
ministro
carinho, e pedia ao general que
José
Américo
recedifficuldades
SíAIj
o nosso enviado
presentes que a atorbeu o seguinte telegramma, de mentam.
não adoptasse medidas rodlcacs
a; maneira como a Allemanha, a
Curityba:
contra o seu povo r. não se deiA importante oração, que foi
"Em nome dos revolucionários
despeito das . enormes dlffleuldaxasto levar pelo mesmo ardor
irradiada por todas as estações
tíès financeiras e da crise ecodo Paraná o para que vossencia allemãe,
DESIGNADO DE JUIZES PARA que .poa nns lutas terríveis das
registou
de
maneira
resinta o quanto é admirado e quonpmica ém que se debate ha anO TRIBUNAL ELEITORAL DO trincheiras — afinal, o sr. Osrido e.para que observe em reall- marcavel a visita official do chefe
nes, n&o ee descuida dé' manter
5íá?ANHAO
ST' NATURALIZA- waldo Aranha receiavu que o godo
gabinete ao governo bávaro,
COES — SUPPHIMIDAS
dado o estado de abandono em
Dl VER.
Waldomlro, tendo saldo do
«o mesmo nivel de cfflclencla doa
SAS REPARTIÇÕES RA AGRI- nerul
"front", viesse
se encontram importantes visto como revestiu-se de uma sique
para a governamtempos áureos ,os estabelecimenCULTURA _ REFORMAS NA
obras no sul, vem a "Legião Pa- gnlficaçâo política toda especial.
ça paulista com a mesma menPOLICIA MILITAR
tos nos quaes ao lado da asslstenranaense" convidal-o a visitar O sr; Von Papen Iniciou seu dlsO chefe do governo provisório talidade.
cia dos doentes pobres se realiza
este Estado dentro do mais breve curso referindo-se á campanha que
..— Está enganado, aquellc meu
assignou
os seguintes decretos, os eminente
o
Relch
vem
desenvolvendo afim
possível. Temos sciencia de que
a, ...obra de pesquisa sclentlfica em
amigo, disse-me o geforam
quaes
hontem
dados
à
nude
conseguir igualdade e equidade blicldade:
virá a porto paranaense um nabeneficio da humanidade. Sob a
nerai.
Como
poderão verificar por
vlo de guerra da heróica mari- internacionaes o que taxou de base
factos positivos, todos os que prepressão das maiores adversldadee
Nn pasta da Jnsticai
nha. Será, portanto, »uma bella para a rehabilltação-econômica do
tendem collaborar conunlgo num
«3tie- podem-ferir úiri -povo, os aiINDUSTRIA VINÍCOLA
opportunidade que se offerece a paiz, porque — afíirma — ninguém
Abrindo q. credito especial de ...
de paz, c trabalho.
lemães, que comprimiram rlgoiro^
vossencia e aos indomitos ma- seria capaz de inverter caplta*6 o:12i$o00,
para pagamento dos goveruo
vencimentos que competem a AlO desenvolvimento da produ- rujos para surprehcnder em toda em um
DE
REPRESENTAÇÃO
aaniente todas as despesas publiA
paiz sem recursos que cs- fredo Pimente) Pereira, no
CLASSES E A POLÍTICA DO
periocas e particulares, não mostraram cção de vinhos no Rio Grande do sua. imponência a magnífica men- tivesse deante de vizinhos armados
do
23
de
maio
a 31 de dezembro
BOM SENSO
e arrojada dos até os dentes.
de 1932, por ter sido posto em dlsparcimônia nó tocante ao appare- Sul constituo üm facto econômico talidade arejada
Respeitosas saudações.
planaltos. "Legião
Sempre
affavel c loquaz, couO
no
ponibilidade
cargo
lhàmento dós serviços clínicos altamente interessante e cujo ai- —
de
governo
auxiliar
advogando
a paridade
Pela
Paranaense" —
esçrlpta da Imprensa Nacional. tinuava o general gancho:
*;ujs. perfeição contínua a attralr a canee não parece ter sido ainda Lindolplio Barbosa Lima, Raul de armamento — prosegue o chan- de Designando
o dr.
Romualdo • — Sou Inteiramente apologista
Berlim; e á outras' cidades do devidamente apreciado pelos estu- Pericles, Paulo Tacla, Odilon NeCrepory Franco c o desembarga- da representação
de classe. Sc todor João Vieira de Souza Filho
Rèlch médicos de todos os paizes, dloaos dos nossos problemas. Ape- grão, Cyro SUva e Esmeraldo
Brasil goverdos
do
os
governos
Reprimindo
membros
para
¦-¦:
effectivos
ansiosos por. .obterem lòraperíei- sar. das.; falsificações conv-que os BlasL".
a acção dos es- bunal Regional Eleitoral dodo Trlliassem com as classes, o paiz
Mayòamento da • süa.-oompetehoia têm procurado desprestigiar cómranhao; e os drs. Luiz Carvalho, hoje seria outro. Precisamos, nos
peculadores cambiaes no Alcides
Jansen Serra Lima Pereira cargos públicos, de techuicos, de
profissional naqueljas famosas e3- merciahtes pouco escrupulósos o
e Luiz Gonsaga dos Reis, para gente que
Peru'
entenda de assumptos
interessados:3m manter nó -nosso
colas de pratica edè pesquisa.'
membros
substitutos
do referido que são de interesse do collectivlLIMA, 12 (H.) — O governo
Entre nôs, infelizmente tem mercado o monopólio dos vinhos
Tribunal.
está
actualmente
preoecupado
Nomeando:
liaria
de Lourdes dade. Nada de política, deIreipolíticapredominado critério multo diffe- estrangeiros, os produetos da Incom a questão da fiscalização do Baptlsta da Silva
fazer,
sub-offlClál geni e de politiqueiros.
para
dustria
vinícola
do Rio Grande jâ
rente. No conjunto de medidas
mercado cambial.
do serventuário do 6» officio do como disse, um governo de paz c
impostas pela situação financeira, se lmpuzeram pela excéllencia da
Estão sendo estudadas diversas registro- gera! de immoveis
do ite administração houesta e, se
¦os hóspltaes foram incluídos en- sua qualidade.
medidas tendentes a impedir a Distrieto Federal.
Concedendo reforma ao tenente- possivcl, proflquu.
Essa industria tem passado nos DESMENTIDA PELA OTAN- acção.dos especuladores.
tre -os ' serviços nVaiB duramente
Quando assumi hontcui o gocoronel dlrector da Contabilidade
attlngidçs. Não• é. de hoje, aliás, últimos annos por um processo de
da Policia Militar Arthur Soares, Terno) declarei no meu discurso
CELLARIA DE TOKIO
no posto de coronel; ao Io tenente que não nomearia secretários de
que se articulam queixas bem organização e de concentração,
TOKIO, 12 <H.) — o mlnlsteda referida corporação José
de Estado liara as pastas. Indiquei
fundamentadas sobre a nossa si- que lhe vae imprimindo efficien- rlól dos
Negócios
Estrangeiros
Mattos Esposlto, no mesmo posto e os próprios dlreotores de Secrc•tüacão nessa matéria. Ha uns cia multo maior* que ao tempo desmentiu a noticia de
com o respectivo soldo; ao Io sar- tar ias para geril-as. E disse-lhes
que o goBento amanuense da mesma polícia que elles
«iUatórze annos, por oceasião da em que so achava exclusivamente verho japonez havia proposto ao
é que serão os secretaManoel Pedro Limoeiro, no posto
epidemia de grippe haspanhola, entregue aos pequenos produeto- francez a conclusão de um tratarios
de
Estado,
porque quero tede
2o
tenente
e respectivo soldo;
do de alliança official entre os
cargos
e não bachnlcos
nesses
e
ao
cabo
patenteou-se,'dolorosamente a In- ree. De accordo com a nova ori- dois
de
esquadra
Herculano
UMA NOTA PUBLICADA, A
paizes. .Tratava-se de um boaGomes Porto e com o soldo do ter- cliareis, sem competência. Dnagl"DIÁRIO
(BUfflclencla d a accoanmodação entação foram introduzidas, na to devido
RESPEITO,
PELO
provavelmente a uma
eelro sargento.
ne o senhor, uni bacharel diriDE PERNAMBUCO"
hospitalar de que- dispomos. Hou- região vinícola do Estado sulino noticia lacunosa vinda de GeneConcedendo naturalização: a Na- gtndo tuna secretaria de Agrlculcepas
importadas
das
zonas
vibra è que se referia ao tratado
,ve'éntã'o forte movimento no senRECIFE, 12 (Do corresponden- gib Salmen Toussof, natural
do tnrii, unia secretaria de Vlação e
tidb de promovér-se a constru- nhateiras mais afamadas, de mo- franeo-japonez de 1907.
te) — A propósito do caso do fe- Líbano; a Alexandre Radblll, na- outros importantes dcpartanien1UI..,1
„
tural
Rússia
da
a
Manoel
e
Fi- tos
chamento das Fabricas Paulistas.
cção .de novos.hóspltaes e a am- do a assegurar-se superioridade
que reclamam a competência
guelreiLo do Barros, natural
de
o "Diário de Pernambuco" publl-1 Portugal
e. actlvldade dos technicos.
pTláçào dos existentes. De todo absoluta na qualidade dos produ- 0 novo commandante
da ca "Folgamos
hoje a seguinte nota :
Commutando, á vista do parecer
Sou pela representação de cias«sae-.esforeo de boa vontade re- ctos. Esse progresso devido â dlem registar
a do Conselho Penitenciário, a pena ses, affirmo. E a minha orienta'.de
recção
intelHgente
de enologos
2* esquadra italiana
sultou o plano
edificar-se. o
Vllla Paulista, no municípioque de a que fdra condemnado o senten- ção será vencedora ou deixarei o
grande hospital' daa clinicas, quo competentes promette a consolíTARENTO, 12 (H.) — O almi- Olinda, volta hoje á sua vida nor- ciado Jorge dos Santos Bitten- governo1
teria a dupla finalidade de au- daç&o da industria vinicola rio- rante de esquadra Lodolo, com- mal com a reabertura das fabri- court.
Concedendo reforma com os venM TENENTES VERSCS w>
gmentar os recursos de assisten* grandense em condições de abrir- mandante em chefe do departa- cas da poderosa empresa "Com- clmentos Integraes do mesmo posGENERAES
mento
marítimo
e
do
lhe
a
mar
Jonlo
supprimen*
de
Tecidos
do
to,
panhla
ao
cabo
Paulistas",
possibilidade
cia da cidade e de proporolonar
de esquadra graduado
que
altura,
essa
do
A
ali
assumiu
perguntei no geCorpo
Adriático,
do
de
Bombeiros,
mantém
o
commanbombeiro
um dos mais imporcampo mais extenso para os estu- to praticamente exclusivo do
weral Waldomlro sobre a política
do da segunda esquadra e içou tantes empórios industriaes do ds 1» classe Sebastião de Jesus.
dooclínicos e pesquisas correia- mercado nacional.
"Giovan- Estado.
teucntlsta ao que elle me responNa pasta da Agricultora.
Registando desenvolvimento tão o pavilhão no cruzador
tas ás differentes enfermarias cadeu:
Nessa nova deliberação tomanl delle Bande Nerê".
Autorizando
a
David
A.
da
auspicioso daquella industria deNfto conheço essa p< t tica.
peclalláadas.
O almtrante de dlvlsSo Castl- da pela direcção da Companhia Silva Carneiro, Raul Pericles
C.
O Hospital das Clinicas desap- vemos chamar a attenção para um glloni assumiu o commando da o resultante de uma série de pro- de Souza e Erich Rontschky, sem A propósito —• continuava elle,
a contratarem a pesqui- procurando novamente, no bolso,
pareceu ou pelo menos ficou com ponto, que já se impõe como es* sexta divisão em substituição do videnclas acertadas entre a ge- privilegio,
sa e lavra de jazidas de ouro nos qualquer coisa, — fui agora mesrencia da empresa e seu operaria- municípios
a sua construcçãò adiada para sencial na etapa a que chegou a almirante Moreno.
de Curityba o Campo mo promovido a general de dlvlO- almirante de divisão Gallo do, providencias a que riio foi es- Largo no Estado do Paraná,
tempos mais prósperos. Não pa- producçâo dé' vinhos naclonaes.
e a
tranha
assumiu
a interventorla federal, sa- organizarem uma sociedade para são segundo este telegramnia que
das forças
tece que nesse caso a economia, E' tempo de culdar-seda standar- acreas dao commando bordo
dr. Getullo
do bemoB que teria agido como me- a c-xploraçâo dos contratos
reserva a
que, acabo de receber do
tenha sido das- mais' felizes. AI- dlzaçio doa vinhos brasileiros "Andréa Doria".
Vargas.
dlador
da pendência o tenente para esse fim, conseguirem fazer.
Declarando sem effelto as deE passou-me ás mãos o despaguris milhares :de. contos poupa- dando aos differentes typos prodr. Humberto Moura, administrasignações de aíde, foitas nos de- cho do chefe do Governo Providoe a. custa da privagão de centro duzidos marcas peculiares que os
dor das Docas do porto de Per- cretos
de nomeação de alguns fun- sorio no qual s. es. notiricava ao
nambuco, na qualidade de delega- ccionafios
tão, vallosoy.de educação medica o vinculem ás zonas vinhateiras de
da secçâo de classificado
onde
do
governo do Estado. Por ção da Superintendência do Servi- general a sua promoção á alta
procedem. Nâo se comprede assistência â população pobre,
categoria militar, por relevantes
inspiração
de s.s ., foram dissol- Qo de Algodão,
nãjj compensam os males da con- hende mais<„que os vinhos naclovidas as duas organizações proleSupprimlndo diversas repartições serviços prestados e elogiava-o em
naes
appareçam
mercado
no
com
tinúada-' deficiência de que soffre
tarlas ali existentes, denominadas e dependências do Ministério da nome do Brasil.
"Syndlcato Operário
Agricultura, cujos serviços foram
O sr. é a primeira pessoa a
a nossa capital no tocante a as- denominações exóticas, como se
de Paulista"
em virtude do disposto saber, em São Paulo, da minlut
aunkptO;.4e tâo inéxecedivel relê- não fossem senão imitações e
e "Núcleo Syndical dos Operários suspensos
no art. 3o do decreto n. 19.S48, de
promoção. Não conheço política
Empregados de Paulista", reepe- 10 de abril de 1931 e dando outras
varicia. À falta.de accommodação contrafacções de similares estrangeiros.
-trazer
ctivamente,
A
nossa
Industria
viconstituindo-se
os
um providencias. Em virtude deste de- de ospeelc alguma e quero apenas
hospitalar,,.- além dé
novo syndlcato composto de ele- creto ficam supprimidos: o Apren- paz' para trabalhar;
maiores
inconvenientes sob o nlcoJa attlngiu nivel de desenvol-.
mentos das d.uas organizações dizado Agrícola de Joazeiro. na
OS "BÔNUS", O CAFÉ' E Á
3'
vimento
da
(Conclusão
e
de
aperfeiçoamento,
pag.l
no
Bahia; a Fazenda Modelo de Criaponto de yista social, está restrinextlnctas.
.'
DESMOBILIZAÇAO DOS
não
em Campo Grande, Matto
precisa mais recorrer a tonfo Garpfalo, encarregado de proção
glndó ias possibilidades de aper* qual
Para dirigir
"clichéí)"
VOLUNTÁRIOS
o Grosso e os postos experimentaes
para"á lmpres- novo syndlcato, provisoriamente
feiçòamento profissional do gran- esses expedientes para recommen- parar'doàps "bohüs",
foi estabelecida de Veterinária de Bello Horizonte
altura, chega ao salão
são
surprehendèndo-o
essa
A
dar
a
sua
producçâo ao publico.
uma
de numero de médicos moços, que
administrativa com- c Porto Alegre. A Estação Geral um ajudante de ordens, que auquando jâ Se achava dentro da posta junta
de
experimentação
do
tenente
Ilhfros,
dei
na
Humberto
dispõem de todos os elementos iuMouprópria fabrica, A offlcina na qual ra, como
as Estações Experimentaes núncio estar servido o chá.
presidente, e operários Bahia,
tollèçtúaes para o désenvolvlmenos meliantes faziam concurrencia Paes Andrade
de
Goytacazcs,
no Espirito Santo e
Levantando-se. o general cone José Gomes. Os
i.oidas suas aptidões mas quo.se
ao Thesouró' do Estado estava si- dois
o de Tracuatona, no Pará e o cam- vidou-me a passar para o salão
eleitos
proletários
a
-n;
para
de
sementes
de
Itajany,
em
tuadá á rua Jlem de Sá
po
12.
acham desprovidos da adequada
á sua
foram escolhidos entre fi- Santa
Cathariua incluídos nas dis- verde, onde me apresentou
Com a prisão, no mesmo momen- junta de
amblencia que somente as cllnicima. esposa, que é parente do
mais
guras
moderação
filiadas
art.
S°
dedo
do
referido
posições
to, do imprèssor Pedro Teixeira, fi- ás duas. associações
cas bem installadas e efficlentedissolvidas. creto, continuam a ser regidos pe- sr. Gctulio Vargas, uma íUha c ao
cou ' inteiramente identificada á O novo núcleo
mente apparelhadas podem offeoperário,
organiza- Ias disposições constantes doE de- sr. c sra. Hermano Barcellos, seus
quadrilha. Delia faziam parte José do sob
cretos ns. 20.958, de 19 de Janeiro amigos de São Paulo.
vecer ao medico que quer apermais
Intelligen.orientação
QUITO, 12 (A. B.) — Com a Bonel.Ii, Arlstldes Castlghanl, Eue 21.078 de 21 de fevereiro de
Scntámo-noe todos em torno
approxlraação do pleito preslden- gênio Trobla, Antônio Garófalo, Pe- te, procurará, ao que soubemos, 1932 e 20.065 de 2 da julho de
foiçòar-se..
estava
de uma mesa sobre n qual
ciai, -que terá logar a 30 do cor- dro Teixeira, Darcy Costa, Fulvio sem prejuízo das justas aspirações 20.210, de 14 de Julho de 1931.
fiçrvido o chá, com "cakes" c
da
classe
representa,
fixar
a
que
Augmentando
de
9:474?
dotaa
ronte,
os
equatorianos
partidos
COMMERCIO EXTERNO
Mazzqpi, .Orestes Credldlo e Nico- approxlmação
da doces.
entre os operários ção de uma sub-consignação
tradicionalmente rlvaes, o liberal lau Ftlatro.
'
Aqui mesmo contluaremos a
e a gerencia da empresa, afim de verba 13" — Instituto de Chimica
Ás estatísticas concernentes ao e o conservador, empenham-ie fir—
em
outras
mediante reducção
nossa
DE
PREJUÍZO
400
CONTOS
palestra, dJsse-me o geneser
regularizados
que
os
possam
nosso commercio externo durante- memente em uma campanha elelserviços que ha quasi dois annos sub-consignaçôes da mesma ver- ral Waldomlro. Satisfaz-me imas
autorldaPelo
apuraram
toral
a
que
seus
dirigentes
ba.
para
qual
ralo primeiro' semestre do corrente não
des, verifica-se que os prejuizos, vêm soffrendo constantes e laExonerando, por abandono
de mento falar a oni jornalista
têm poupado esforços.
anno, deixam nitidamente asslemprego, Hermenegllda de Cam- nelro. Costumo até a dar entreAs conjecturas sobre o possl- com a emissão clandestina de "bo- mentavels perturbações.
Mas,
A junta administrativa da nova pos de observadora de
estação vistas somente collectlvas.
gnalado. .um aspecto multo inte- ?ei resultado da eleição para o nus", attlnglram a cerca, de réis
para o senhor, estou fazendo uma
ressante da destrlbulção das nos- mais elevado cargo nacional' são 400:.000$000. De accordo com o de- organização actuará ali até que thermo-pluvlometrica.
Exonerando Jorge Salomão de escepção.
restabelecidas por complesa& vendas aos paizes estrangel- variadas. Tera-se a impressão de polmento de um dos Implicados, só fiquem
ajudante da estação climatologica
Admiro muito o povo mineiro.
to
a
hjerarchla
e
disciplina
lmde 3* classe. Nomeando: Benedicta Na revolução de 1930, foi o seu
rost À- exportação total do Brasil que o facto do sr. Neptalt Boni- o primeiro lançamento de notas prescindlvels em toios os
nucleoo
contos
de
réis.
a
50
falsas
attlngiu
da
fas
observadora
Isaura
sido
não
Mendes
reconhecido
haver
1932
para
nos primeiros seis mezes de
e Estado o maior e mais decisivo
depois de' eleito Sõ a Companhia Paulista de Es- de trabalho para que possa ser | estação thermo-pluviometrica
representou':o' valor de 1.4S4.508 pelo congresso,
factor para a consecução de noslivremente,
eleita
ajuBarbosa
operariado
José
Corrêa
em
trepara
pelo
de
Ferro
foi
lesada
tradas
a
da
republica,
para
presidência
contos.. Desse total a quota rela- por considerável maioria, facto zentos contos, recebendo "bônus" syndícaüzado sua directoria effe-! dante de estação climatologica de sa victoria. A gente mineira tem
classe
todas as virtudes de equilíbrio,
Üva aos Estados Unidos montou esse que contribuiu para a revolta falsos' por intermédio dos dois cai- ctiva.
cargos
nos
Effectivando
qu»
justeza, serenidade, energia clvicu
Ainda
nos
chegou
em
ao
conheciConvertida
a 712.051 contos.
de 27 de agosto, provocou maio- xas deshonestos do Banco Commsrexercem interinamente: o enge- e bem accenruado
o grandioso
mento
teria
sido
reservado
que
nheiro ajudante do Serviço Geololibras aquella somma correspondo res rivalidades entre os partidos cio e Industria.
aos dirigentes das Fabricas Pau- gico e Mineralogico do Brasil, Gly- Ideal federativo de nossa Pátria.
offieífectuada
na
Na
diligencia
eido
a
políticos
pais.
£.
Entretanto
fe 9:7dn.C23
Durante a luta de Bgora, enDeste modo, o povo equatoria- cina dos falsários, a policia des- listas a liberdade de dispensar dos con de Paiva Teixeira, o engenhei- vlava sçmpre ao presidente Ole¦fcrtaçâo para os 39 paizes restanseus serviços os elementos que, ro ajudante do mesmo Serviço, Made
dois
m.'l
cobriu
ainda
comparecerá
urnas,
no
âs
de
perto
afim
da minha
que tivemos transacções, sagrar a victoria de um cândida- "bônus", de diversos valores, pres- sob o falso pretesto de defender rio da Silva Pinto, o desenhista- fario Maciel noticias
|yBi-.com
¦Rio passou de 8.845.441 I.
do referido Serviço, frente. Existem no seu Estado hocartographo
o
operariado,
implantaram
nacriminosamente
to que represente a sua vontade tes a ser lançados
Affonso Celso Ribeiro e o director
admiro,
O eimplos exánie desses algaris- soberana, em todos os espíritos ee na praça;
quelle núcleo industrial a indlsci- em commissão da Fazenda Modelo mens de valor que multo
extraordinária
essa
ellcs
e
dentre
-^Triumdisso
A descoberta do caso vem im- plina e como conssquencia
mos mostra a enorme despropôr- esboça"a- interrogação:
de CriaçSo Pedro Leopoldo, no Es- revelarão da mentalidade novo
opuser- pressionando profundamente a pc- a falta d© efficiericla da produc- tado de Minas Geraeí, Roraulo Jo«ão entre o nosso commerclo es- pharão os Jibcracs ou os'"—"
-'
quo é o dr. Gustavo Capanemo, o
viano.
çãò.."
pulação^.
portador para os Estados Unidos yadores",

Decretos assignados

A noticia de um tratado de alliança entre o

Japão e a França

Voltaram a funecionar
as Fabricas Paulistas

Descoberta, em São
Paulo, uma grande
emissão de "bônus9'
falsos

Campanha da suecessão presidencial

no Equador

actual secrotario do Interior ri*
Minas. E' um moço que dove sor
motivo do orgulho para o seu Es*
todo.
i
Abordei o general sobre o com"bônus",
teudo
pUcodo caso do
elle mo respondido :
"bônus"
A circulação dos
será garantido com o Insiro da
safra do enfó desto anuo. Os "bonus" serão garantido». Ainda hoje
estive discutindo estes atisumptos
com os meus nuxlllarcs do governo e em breve irei ao Uio Unnbeni dlscntlr com o dr. Getulio
Vargas e o dr. Oswaldo Aranha
a melhor maneira para resolver
esses problemas. ,Irçl dizer ãquellos mens eminentes chcícs que
agora sou "paulista" e, portanto,
quero defendei* os Interesses de
São Paulo como sondo cansa proprla. Já qne elles exigiram a minha vinda para este governo, preclf-nm satisfazer os meus pedidos
para njudnr-nio a governar.
E sobro a questão da des*
mobilização dos soldados pnulls.
tas?
A esse respeito, von nglr d»
maneiro- mais certo. Já ordenei
hoje o encaminhamento desses
homens, uiondantio-llics fornecer
passes para as grandiosas obras
do Muyrinlc, que são, de facto, um
cngraudccinicnto de grande utllidado nacional.
Nenhum desseshomens ficará sem trabalho. Na
Capital não ficará nenhum vagabundo. Todos vão trabalhar naquello grande obro ferroviária.
A PROPÓSITO DOS SUS. ARTHUR BERNARDES, BORGES
DE MEDEIROS E OUTROS POLITICOS BRASILEIROS
Perguntamos ao general sobre
o destino que seria dado aos ers.
Arthur Bcrnurdcs, Borges de Mcdclros e os outros políticos brasllclros envolvidos nu Revolução
Constituclonalisla.
Não me Interesso o destino
que Irá ser dndo no dr. Artbui'
Bernardcs nem no dr. Borges de
Medeiros, nem n político algum,
l/iuu coisa eu lhe usseguro, com
certeza: a carreira política desses
homens, como do.s srs. Wcncesluu.
Broz, Antônio Carlos, Raul Pllla,
Assis Brasil e de todos os políticos foi encerrado nntc-liontciu, com
o suffocoçõo do revolução. Afllrino-lho que foi Inaugurada antehontem, no Brasil, unia nova pha-.
se, a quo ninguém poderio, evitar»
porque é uni phciiomcuo sociologleo e inevitável. Agora é a uov»
mentalidade que Irá goverunr e
garanto-lhe quo essa irá ser mais
feliz do que a outro que acabamos
de estlrpnr. O Brasil é do poro
e não dos políticos, c aa classes
sociaes, as diversas, nobre e uteis
actividades Iranianas é que irão
governar pela voz de seus verdadeiros representantes.
Em 10;t0, tive o rainha marcha
Interrompida em Itararé por uni
accordo. Em 10152, retomei a minhò marclio do mesmo logur cm
que me interromperam nnquellcanno, c cheguei a São Paulo, K
aqui, hei do fazer alguma coisa,
de útil para o seu jiovo e paro o
Brasil. Se encontrar
difflculilades, deixarei o governo paru outro mais hábil.
A essn altura, resolvi fnwr no
general uma pergunta ousada e
perigoso:
Receio multo, general, qne
vosso cxc. retoma novamente sua
marcha daqui rumo ao Rio de
Janeiro...
O vencedor de Itararé tirou as •
mãos dos bolsos, pigarreou confuso e, ollwndo-ine
de
severo
frente, disse:
Não, eu uão laço isso. Eu
não irei contra os meus antigo».
Quero apenas collaborar com o
governo provisório para o advento da Constituinte, que ee dará.
segundo as promessas do dr. Getúlio Vargas, cm maio vindouro,
Para preparar esse advento, precisamos de paz, c eu aqui-estou
para Isso. Farei tudo paru pacificar os espíritos,
sufíocar
os
ódios que se chocam, amainar
as paixões cora nni governo ha<
bll, honesto, claro e sem artlílciallsraos inúteis.
Após o chá, o general Waldomlro Lima consentiu em posor
comnosco
um flagrante
para
photographico c, para termino da
entrevista com s. ex., asslst.1 uni
quadro, que nuo posso deixar de
descrever: o chefe da casa roilitar do Interventor communlca «o*
general Waldomlro que não fora
encontrado no Rio o capitão Dulcidlo Cardoso, Io delegado auilllar.
O general responde, então, nt»
seu official:
Procure então Hgar-me com
o capitão João Alberto, immedla*
ttuueiite.
E vlrando-se para mim, dert
entrou:
O chefe de Policia do Rloi
está fazendo a censura tclephonica daqui de São Paulo! Vou
pedir-lhe que a fuça cessar. Não
quero censura paro nada. O publlco
talar
á vontade,
pode
quondu quizer. Pura que, afinal,
censura, quando se quer paz.
E sobre a censura joruallstica, general?
-— Mandei suspcndel-a jucontiuente. O dr. Getulio Vargas e o
dr. Oswaldo Aranha disseram-me
ser perigosa. esta medida, porque
os jornaea poderiam abusar. RespoiHli-lhes
que não podia julgar
"a
priori" os jornaes. Só depois
que elles commcttessem nlgum
crime, eu teria o direito de nglr
á vontade. Antes disso, não vol«
tara a censura.
Mais algumas palavras e ao»
despedíamos do Interventor.

Ainda o triste caso de
Hopewell
PORQUE FOI PRESO EM BARRISBURGO O PHOTOGRAPHO
LAWRENCE
HARRISBURGO, Illinois, 13
(A. B.) — Foi detido pela policia desta cidade o photographo
de Nova Jersey, Dennls Lawren* '
ce, que é aceusado de "saber aiguma coisa" a respeito do rumoroso rapto do filhinhb do coronel Lindbcrgh.
Segundo ee affirma, o famoso
aviador recebeu uma- carta anonyma, cuja missivista diria qua
o referido photographo poderia,
fornecer á policia informações
sobre o mysteriosa «.sensacional
caso.
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O Tratamento da Syphtffs
¦ e»

O JORNAL' - Quinta-feira, 13 de OutuBro de 1932
******

Em visita de coríezia aos paizes
sul-americanos

¦ i.
_____¦___».

O alto secretariado da
Liga das Nações

A importância da medicação clectro-colloidal metallica.
*** Estudos, observações e conclusões do
pharmaceutico I Foi honíem franqueado á visitação publica o cruzador inglez "Scarsr. Orlando Rangel. ¦*— Conferência realizada na Socieborough" que se acha atracado á Praça Mauá
dade Medica de S. Lucas

DIFFICULDADES TARA SUA
REORGANIZAÇÃO

I \W]

GEaVBBRA. 12 (H.) - As ditficuldades que haviam surgido a
propósito da reorganização do alto
secretariado da Sociedade das Xações, do que resultou * necessidade
de prorogar os trabalhos da 13" assembléa, parecem estar cm via dc
solução.
Annuncia-se, a este propósito,
que o sr. Aloisi, prlmelro delegado
da Italia, ncabá do voltar de Roma onde foi conferenciar com o
governo sobre o assumpto. O sr.
Aloisi, ao que se acerescenta, regressou com as disposições mais
conciliatórias o que permittte csperar quo a commissão dos qu«torzo possa Iniciar ainda amanhã o
exame final da questão.
Na opinião geral a solução mais
susceptivcl de reunir a approvação A alta excessiva do
preço
geral seria a de creação de dois
do algodão
logares do secretários adjuntos ao
secretario geral que suecederá a
sir Eric Drummond.
DETERMINADO, PELO MINISTERIo DO TRABALHO, O LE«
VANTAMENTO DO STOCH*.
EXISTENTE NO YAll
O algodão, matéria prima qu<|
se torna indispensável á mànuteiw
çâo da industria" Jtcxtil,do paie,
entrou em um periodo particulaO ASSUMPTO ESTA* SENDO rizado pela alta cada vez maiH
accentuada, de seu prtKjo. Os in*»
DISCUTIDO EM GENEBRA
termcdiarlos na venda do produGENEBRA, 12 (H.) - A Com- cto retrahem-ae, não apresentai**»-.'
missão de Regulamentação do.Pa- do offerta*?.
brico de Armas reuniu-se novaDeante disso, .considerada ,'_.', simente e examinou diversas propôs- tuação polo Contro Industrial d.
tas dinamarquesas relativas A sup- Fiação o Tecelagem do Algodão,;'
pressão do fabrico privado seguida essa organização se dirigiu ao mi*da internacionalização desse fa- nistro do Trabalho solicitando suai
brico. As delegações da França e intervenção no caso. O departada Hespanha manifestaram-se de mento especializado do Ministério
accordo com as propostas, que, en- examinou o assumpto e procurou
tretanto, não contavam com o o modo mais convoniente.de veriapoio da Inglaterra, Italia e Japão. ficar os motivos determinantes da*
O sr. Jouhaux propoz que os de- anomalia, mesmo porquo S. Pau*»
lo.não actuava.no mercado cornai
legados favoráveis â manutenção
desso fabrico fundamentassem 'os comprador, não havendo outroseus pontos de vista e. deante do sim augmento de vendas par* p
silencio da Commlssão, lembrou estrangeiro.
Depois de ter o sr. Salgado Tl*
que, graças ao annuario militar da
Sociedade das NaçOes, era possível lho, ministro do Trabalho, tele»
verificar um augmento na impor- graphado aos interventores doa
Estados productores, pedindo sug»
tação e exportação de armas.
utels, resolveu agora dei
O delegado da Grã Bretanha de- gestões
terminar o levantamento do stock,clarou, então, que a suppressão do de
algodão existente no paiz, in**
fabrico em questão era uma medida pouco pratica e capaz de pro- ocluindo São Paulo, para nortear*
procedimento a seguir. Essa mevocar certos riscos.
dida foi
em face do pro*»
Os debates proseguirão ainda cesso do tomada
Departamento do Com*
hoje.
mereio. referente ao assumpto.

*0
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pharmaceutico ar. Orlando afflrmâra nom nempr» os acci¦¦¦««r*****»'.'."'.'' iin,t**mg.f*
..:.*.
--¦¦''?'_\Y-.'
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[Rangel, membro titular da Aea- dentes syphlliticos,
notados
no
demia de Medicina o soclo de ou* curso dos tratamentos, são devitrás Instituições ecicntlflcas, aea- dos á, sua Ii.BUfíiciencia,
é
ba de apresentar á Sociedade. Me- conseqüência da actlvacão mas
da dodica de S. Lucas, seus mais recen- ença pelo próprio medicamento,
tes estudos e observações sobre o ao chamado blotroplsmo que no
tratamento da syphilis, offerecen- conceito de Penillé é phenomeno
•lo ao fim de seu documentado e puramente tóxico.
substancioso trabalho, conclusões
Demonstra, com abundância de
t;uja divulgação consideramos de documentos, que, a despeito dos
interesse geral.
mais enérgicos tratamentos, surDiscorreu o sr. Orlando Ran* gem agora, rapidamente, compli•sol sobre a importância. da me- cações gravíssimas, outrõra inteiíllcacão clectrocolloldal metallica, ramente desconhecidas.
mecanismo de sua acçiio compaEstuda, por este motivo, minurada com a dos compostos orga- ciosamente, a pharmaco dynamlnlcos do arsênico e valor das po- ca dos arsenobenzóes,
na
que,
«luonlnns doses.
verdade, estão sendo aceusados
*'* i-^MÀ^rW^^^wL^Mm^-^^1^^'
O orador começou affirmando pelos especialistas modernos como
^^^mm^mmmmmmí*m^S
*f**.: m\MÉÊm^aími
que, na sua opinião, o melhor tra- os maiores responsáveis pela de*•¦*¦"*témÊm*
F*nir|frifffifflfff*1**-*^*
11mÊÈmt
tamento
da syphilis é feito, terminagão destes grandes desas'***'' ^mMJWÊ, Í<m^w^f^.YZmém---m * . **¦ m*\^^^^^^mWm^^^^M'.
actualmente, pela associação do tres clínicos.
Para mostrar as
''¦'v'yY<M^i^^^^w^}v^^^^i^^^^^^B*mmm - fi í 1 t
í m^^^^Ê^Si^^Mtsl^^Ê^^^^^^^Ê^^íéyx
mercúrio ao blsmutho, sob a for* difflculdades
da arsenoiherapia,
ma de electrocolloides, complexos lembra quo a acção dos ursenoappllcaveis tanto intramuscular benzóes parece não passar de um
como endovenosamente, sem re- verdadeiro phenomeno de oxydoceio dc quaesquer accidentes, quer reducção, no qual valem, princide origem physica, quer tóxica. palmente, na phase de reducção,
.Absorvidos directamente pelo or- os grupos redUatophoros,
repre«anismo, de modo rápido c intei- sentados pelos núcleos amina —
—
fortemente básicos, que
ram ente aproveitados, não correm N H 2
estes produetos o risco de ser pre- roubam o hydrogenio activo H+,
cipitados in situ, como geralmen- na superfície dos espirochetas, file acontece com outros compostos xando-os ou mesmo matando-os
destes metaes, faoto que investi* por asphyxia. Esta asphyxia pó<¦ ¦¦¦¦ :-__
j||Pi^nX„niT.EnziIDM >*JnL7Mtmi ^'J^^rW^íl^^saaaMsmm^^,,,,
l»*»*^w^i»»?*»a*B.>a»^K^
'-Tfto.
gações radiographicas diversas, de, entretanto, não ser total, como
t
como as do clr. A. Galliot e as parece acontecer na generalidade
O "Si*nrboroti£-h" ntrncn.Io no cães rtn i>ra ça Mnuá
mais recentes, de Montlaur, por dos casos, principalmente com as
lesanexemplo, têm confirmado, não so doses fraccionadas
que,
Estando marcada para hontem biam so visitantes com
agrado, canico;e um medico, sob o comcom as suspensões oleosas, mas do-os apenas, podem determinar a visita
publica ao cruzador in- dando explicações, manifestando- 1 mando do capitão
um
simples entorpecimento, ematé com os próprios saes óleo"Scarborough",
J. H. Kerskaw.
foi grande o se satisfeitos com a
O "Scarborough" esta em visita
solúveis, dos quaes uma grande fim, um effeito ephemero, por glez
movimento a bordo do elegante reinante entre todos familiaridade
os visitantes. de cortezla aos palzes da America
parte fica sempre enkistada. A. quanto podem destruir simples- vaso de guerra,
quo se acha atraA tripulação do cruzador bri- do Sul. Deixando
este propósito o sr. Orlando Ran- mente uns, os mais fracos, e as- cado ao cáes
as águas
da
Mauá.
praça
tannico
consta de 87 marinheiros nossa bahia,. irá directamente daá
gel faz largas considerações • de sim fazer até uma verdadeira seGrande
numero
de
ine sete officiaes, dos quaes tres são Argentina, tocando cm
pessoas,
incontestável importância, sobre- lecçâo.
Buenos
clusive varias famílias, officiaes
l.udo do ponto de vista clinico.
Deste modo, acerescenta ainda da nosa Marinha e estudantes, vi- tenentes, um engenheiro, um me- Aires.
Referindo-se â questão da po- o orador, pôde explicar-se a arse- óltaram o "Scarborough",
percorsologia, o sr. Orlando Rangel noresistencla e o motivo da effi- rendo suas
dependências e analyapresenta novos depoimentos dc cacia das grandes doses e desvan- sando a
sua construcçao e appa- Augmentado o Conselho
notáveis especialistas
Em torno de,um banquete
estrangei- tagens das pequenas, como jâ dl- relhagem bellica.
ros, principalmente francezes e al- zia Ehrlich.
Os
de
officiaes
Justiça
e
marinheiros
vae
receque
de confraternização
lemães. sobre os perigos e inconjulgar
Entretanto, a este effeito, que
venientes das grandes doses. A seu
o
commandante
— ou com elle
Álbernaz
é
predominante
UM
TELEGRAMMA DO INTERver, o emprego das pequeninas
Pelo chefe do' governo provi*
— segue-se a phase
Tem novo titular o T
VENTOR DO PARA'
doses, isto é, dos electrocolloides, conjugado
\o
sorio foi hontem assignado de"O JORNAL"
de
oxydação,
de
propriamente
poupam o organismo aos effeitos destruição,
Officio
deve
completar
a
creto,
de
Notas
atténdendo ao que propoz
que
astlienizantes, que os preparados
Do interventor Magalhães Ba*
O chefe do Governo Provisório o ministro da Marinha, nomean* raia, recebemos do Pará,
de altas concentrações metallica» primeira e que seria devida ao
com
mobilizador do assignou decreto
costumam provocar. Os electro- arsênico como
na pasta da Jus- do para fazerem parte dos Con- data de 11, o seguinte telegramisto
é,
como
catalysaoxygenio,
selhos
de
tiça,
Justiça, a que se refe* ma:
em data de 7 do corrente e
colloides.
pela sua riqueza em
"Causou-me
phase, todavia, hontem -publicado
"Diário re o decreto dc 15 de setembro
oxydos no estado nascente, cm dor; estanâooutrachega
surpresa a noticia
pelo
a
realizar-se,
parece
Official", exonerando o sr. Hugo ultimo, que terão de processar o hontem publicada aqui sobre um
oxygenio atômico OH, o verdareversível
acção
do
arser
a
por
Ramos do cargo de tabelliâo do julgar o capitão-tenente Luiz
banquete que teria sido offcrecidclro elemento activo nas reacções senico. Estes effeitos,
de
que só po- Io Officio de Notas
biochimicas, favorecem a ionisa- deriam obter-se
do Districto Brito Álbernaz pelos factos apu* do ao advogado paraense, (sr. Fre*
meio
de
dopor
Federal e nomeando
cão, isto c, os phenomenos microesse Io- rados no inquérito policial militar derico Abreu, pelas colônias pa'bloelcctricos, os phenomenos de ses Ínfimas, infinitesimaes, certa- gar, na mesma data, para
racnse c gaúcha no Rio,pelos i*c*
o bacharel ultimamente
impedidos
mento
são
ou
sobrepuprocedido na cida- levantes serviços prestados
immunidade, vale dizer, de oxyJosé Domingues Rache.
por
sobrecarga,
o
em
que
de de Belém Estado
do Pará, ctise advogado para harmonizar
dação, © de forma alguma per* jados pela
parte explica os grandes accidenmais os seguintes membros; pro- os Estados do Pará e Rio Grande
turbam a latcncia, esse conside- tes
e principaes malefícios da me- A reforma da lei de ferias curador
rado equilibrio entre o organismo dicação
geral, o lo adjunto dc do Sul, pondo fim As divergências
arsenobenzolica.
c agente pathogenico e que tudo
clr.
promotor
Carlos
Américo que separavam os dois Estado3.
REUNIU-SE
A
COMMISSÃO DO
Por isto
como diz Morfaz acreditar seja um phenomeno sier, toda a mesmo,
o escrivão Por intermédio desse jornal rogo
difficuldade do trata- ANTE-PROJECTO — UMA COX- Brasil e secretario,
dc adsorpçao, que tornaria inactique são inteiraarsenical está em conci- SUIaTA QUE SEItA' PEITA AOS Gilberto de Alencar Saboya para tornar publico
vo ou innocuo e até immunizante mento
infundadas, falsas quaes*.
liar estes tres pontos de vista, SYNDIOATOS DO PROIiETAltlA. o Conselho Superior de Justiça; mente noticias
quer
o virus syphilitico, produzindo-Be quasi oppbstos: a) — evitar os
de divergências cnDO INDUSTRIAL
o ¦ auditor • dr. Henrique Alberto tre
um verdadeiro estado de inacti* accidentes; b) — dar altas doses
o Pará e Rio-.Grande do ,gul.
A commissão designada pelo mi- "Magalhães de Almeida c
vidade.
promo- Nunca existiram taes divergências
reduetoras,
poder attingir o nistro do Trabalho para organizar tor dr. Targino Noves
para o As relações entre os governos dos
Ora, sabendo-se que a adsorpçao e espirocheta; para
c) — sô fornecer do- o ante-projecto de reforma ila lei Conselho Superior dc Justiça;
o dois
Estados
são
. em geral reversível, diz o sr. Or- ses fracas de arsênico, para exci- ae férias, e que se dividira em auditor
as
mais
dr. Henrique Alberto Ma* cordeaes
lando
Rangel,
comprchonde-se tar as defesas naturaes do orga- duas sub-commissões — uma da
possíveis, os sentimenindustria
galhães
Almeida
de
c
e
outra
do
commercio
tos*
de
fraternidade
promotor
«iue ella possa ser desfeita e assim nismo.
povo parapara melhor attender âs necessi- dr. Targino Neves para o Consc- cnse c gaúcho são osdo mais
volte a base espirochetica ã sua
estr«idades das classes interessadas, re- lho dc Justiça.
Depois
referir
inconvede
os
tos, nunca tendo havido mo*
actividade. E' o quo, na, sua opiunindo-se, mais uma vez, em sesnientes
e
das
associações
perigos
tivo algum de indisposição. As-i
nlão, revelam
as reacções
dc
são plenária, proseguindo nos tra"Wassermann,
sim pois não passam.de verdàdei*
as suas oscillaçõe3 de bismutho com metalloides pe- balhos a seu cargo.
se
tornará
a
reunir
Quando
Pelo seu presidente, dr. Tavares
ra mystificação os suppostos traFoi ali por voita de 1920 que noção concretizada
páradoxaes, verdadeiros estados sados, como o iodo, ou com arseda arte do
o parlamento franeez
balhos de quem quer que seja nppareceu na cidade um
ide actividade, se positivas, cm que nico, estuda minuciosamente a Bastos, foi dado conhecimento, aos
pobre bem viver.
membros
presentes, de diversas
colloidaes
harmonizar
I»ara
as defesas naturaes do organismo 1 acção dos complexos
maluco,
o
que nunca csPARIS, 12 (A. B.) — De acd© cabellos compridos,
representações
Pois não.são. meus, não estão A.
sobre o
estão em funeção, ou de inactivi- de bismutho e mercúrio, no que assumpto, ao sr.dirigidas,
com . a decisão tomada, teve cm desharmonia. Além do tez morena castigada, esguio e minha disposição, á hora em
Salgado Filho e cordo
mais,
que.
caso
dade, se negativas; razão por que apresentam de mais interessantes, por este encaminhadas á commishouvesse alguma coi- de sandálias franciscanas, que eu desejo,
hoje, pelo gabinete, a Câmara e o
todos os telephones de
as reacções sorologlcas negativas pelos effeitos rápidos do bismu- são.
Senado deverão voltar a reunir-se sa, o dr. Frederico Abreu não logo se fez popular porque, além bars e de botequins
?
tem titulo algum, nem expressão do typo, fazia a todo
Acha-se quasi ultimada, e deve- no_dia 27 do corrente. Essa
provavelmente não indicam cura tho ligados aos effeitos de resiso instante,
deVivo, portanto, admiravelmente
real c garantida. Assim ficam cx- tencia ou de consolidação do mer- r,1 ser discutida na próxima re- cisüo foi apoiada pelos presiden- politica ou social para falar em nas ruas, prelecções vagamente
¦
bem..."
¦
união, a parto do arito-projeeto re.
nome do Pará.
plicadas as recidivas e neuro- curió, sendo ambos metaes pesa- ferente aos
empregados do com- tes das duas casas do Congresso. qualquer acção Desautorizo pois l-.terarlas, nas quaes quasi sempre
O
desventurado
maluco,
dos
electricas
de
cargas
idênticas.
que dia
nesse sentido. o motivo era a sua própria
recidivás.
Acredita-se que a próxima sesmereio, dependendo a outra parte,
pes- tantas coisas Interessantes e versâo do Parlamento será movimen- Saudações, (a.) Major Barata." soa.
A seu vêr, tambem assim so Assim associados, em um mesmo relativa á industria, de entendidadelras,
esti
agora,
ao que preexplica a necessidade de ser man» complexo colloidal, dão o Hg e o mentos promovidos entre os ro- tadisaima, visto como serão objeUm narcisismo como outros sumo, numa
casa qualquer _a
tida a latcncia, como aconselham Bi dois hydroxydos de valencias presentantes dos industriaes e os cto de discussão diversos assum- Renunciou o ministro
muitos,
tanto
mais
desculpavel
alienados.
da
operariado.
os modernos estudos, nâo deven- differentes, hydroxidos em estado do Tendo
ptos relativos ã
internaCoisas da vida, que consider-Jj
renovada, na com- cional do governo,politica
Bolivia
do jamais o tratamento pertur- nascente, com todo o seu dyna- missão, a sitio
em
Buenos
além
Aires
das
meaffirmação
do que a in- didas de caracter
a loucura, uma desafinação...
liai-a ou destrui l-a, o que, porém, mismo em acção, cujas micellas dustria niio
financeiro
piaarcar
BUENOS
pôde
com os
AIRES, 12 (A. B.) —
Todavia, anda tanta gente málei
nem sempre acontece, mormente são portadoras de oxygenio acti- ônus da lei de
ministro
Herriot, Com a renuncia *do ministro
compromet- nejadas pelo
desnSinada aqui por fora o. ninda
Rocasolano, tendo-se, porém, férias,
que ê, segundo
entre
com a medicação arsenobonzólica vo,
as
figura
a
contribuir
a
reducção
quaos
com
"cl agente
Bolívia
nesta capital, os negócios
activo que estimula y 3 "'o s0bre a renda geral para a dos vencimentos do funecionalisguem se lembra .de collocal-aa
ou com as grandes doses e altas
da legacao ficam a cargo do sr
sob o aprazível patrocínio do prodo seguro social, e ha- mo publico civil.
concentrações dos compostos bis* aumenta Ia velocidad de las re- instituição
Eduardo Anzo Katiense.
vendo, por outro lado, o ministro
fessor Juliano "Moreira.
actual- accioues bioquímicas".
muthicos e mercuriaes,
relto sentir á commissão que sô
Estes, apenaE, não andam _e
mente* em uso.
Ao terminar,
o sr. Orlando transigiria com a inapplicação
sandálias e cabellos "&. Ia garLembra que, segundo o profes» Rangel faz uma completa recapl- lei ao proletariado industrial da
se
çonno".
Mas em compensação
«or Buschke c sua escola, a chi- tulação de quanto havia exposto, este se manifestasse accorde com .
que tremendos hiatos elles são
miotherapia intensiva, destruindo pondo em confronto as proprie- o patronato em tal sentido, ficou i
resolvido que os
na harmonia geral !
representantes
a defesa natural, pode concorrer dades dos arsenobenzóes e dos do
operariado levariam a proposta S
Porque nem sobre o telephon»,
para que as manifestações cuta- complexos electrocolloidaes.
ao
patronal
conhecimento da
o melhor indico do espirito de
Eil-a, em resumo :
neas e mucosas sejam substituídas
deraç5o do Districto Federal, Peconforto deste século,' elles serão,
Emquanto nos arsenoben- licitando-se providencias, junto so• m .
por affecções mais graves dos vaao
capazes de pensar com tanta lusos e do systema nervoso, o que zões é o arsênico o elemento mo- nnriistro, para que fossem cônsulcidez como
outro que foi
tem sido, aliás, constatado na pra- bilizador do oxygenio, capaz de tados, telegraphieamente. os syn"recolhido". aquelle
. .
tica, como accentua Finger, em oxydar ou de soxydar, noa com- dicatos dos Estados.
toda
porque
a
gente percebia tiacuja opinião o tratamento mo- plexos colloidaes-metallicos valem
tar-sc de um curioso caso de louderno intensivo deu logar a uma as micellas pela sua riqueza em ção leucocytaria
são leucogecura
lúcida.
transformação rápida no quadro oxydos no estado nascente, verda- nicos;
Como não podia deixar de ser,
Emquanto os arsenobenzóes
oxygenio
de
pathologico da ByphlHs, contras- delras portadoras
um reportei* novato á cata de astando, do facto, a reducção da- activo;
podem concorrer para o augmensumptos, deparando com o esquiEmquanto nos electrocolloi- to' da concentração
quellas affecções com o augmento
dos ions hysito demente,
não o perdoou o
da tabes, da paralysia c da aor- des, um dos metaes é o elemento drogenio H+, representa a loucotirou delle uma entrevista realsensibilizador ou de fixação, e o cytose uma medida de defesa conjtite;
mente
interessante, apesar do.s
O sr. Orlando Rangel
passa, outro o de oxydação, de destrui- tra estes mesmos iona; e, no con^
'então,
commentarios entremeados hella
em revista as opiniões dos ção em que á acção colloidal vom ceito de Crlle, a vida animal corpelo joven plumltivo.
especialistas que observaram o es- ajuntar-se a dos ions em solução, re mais perigo pelo augmento da
Lembro-me deste trecho da patudaram os factos acima referi* acção chimica, especifica, nos acidez, do que pela
diminuição
lestra :
de oxygenio;
dos,
para affirmar que o seu compostos arsenolcos, cabe proOnde eu moro ? Em toda a
Emquanto, nos electrocolloiponto de vista, na interpretação vavelmente esto ultimo papel *jo
no logar em que me enparte,
—
oxydo
de
arsênico
arsenodes, nâo ha a temei* a presença
ao
dos mesmos, diverge bastante.
contro! O meu tectoé o céo imEmquanto, pela maioria dos au- xydo — e a maior superficio de ou a possibilidade do desprendimenso e o assoalho em que piso ê*
aos
aminados mento de ions nefastos, o mesmo
grupos
tores, é responsabilizada, princi- acção
este asphalto reluzente. A minha
já não acontece com os compôspalmente, a insufficiencia dos tra- N H2;
casa ê esta cidade Immensa e aleEmquanto ê complexa, não tos orgânicos do arsênico, em que
tamentos, elle aceusa sobretudo o
gre e eu tenho a sensação de que
próprio tratamento — a sua in- definida e Instável a composição este, quando não firmemente lias suas ruas, as suas, avenidas,
actividade ou noclvidade e a sua dos arsenobenzóes, que por trans- gado á. cadeia benzenica, pôde ser
Mas, muito mais do que Isso
são os corredores do íneu lar...
Já,
infidelidade; sejam estas pela so- formação no organismo podem posto em liberdade no estado nasSinto-me dono disto tudo': das a predilecta Casa Guimarães tem
brecarga, natureza e instabllida- dar logar a produetos de desa- cente de modo brusco, e assim
distribuído
pelos sena innumeros
jóias das vitrines, dos jardins pu- clientes.
não
somente tóxicos actuar rápida e toxicamente como
de dos produetos, que muitas ve- gregação,
E' uma gotta dágua nu*i
blicos, ,das cathedraes, das colieczes estão longe de ser definidos pelo arsênico, mas pela própria ltvn ao attingir a corrente sanguioceauo
o caso dos M><>: contos da
cujo grande nea;
ções da Escola de Bellas Artes e
(caso em que incidem os arse- funeção phenolica,
Emquanto, nos arsenobenas collecções dos museus me per- Rio Grande da extracção do dia
nobenzóes, que tudo deixam a de- poder reduetor pôde não attingir
10
deste mez, onjo bilhete pre•sejar, quer pelo methodo de ap- somente
ttncem porque eu as vejo quanmns zões, se verificam, de facto, pheos espirochetas,
miado foi o numero 2938. vendido quero e a gente vive pelo? do
plicação, quer pela opportunidade tambem as cellulas, os electrocol- nomenos vaso dilatadores, agudos
poi* intermédio do cambista da
olhos...1'
c posologia), seja aquella, a in- loides, pela simplicidade de sua e sub-agudos, nos electrocolloides
conhecida casa da Esquina da
E depois, continuando :
actividade. devida & difficuldade constituição e pela sua pureza não ha shocks humoraes ou celOlhe
de absorpção e de diffusão, e ás agem de per si, fem necessidade lulares, e quando, por acaso, pose
doses altas e concentrações ele- de quaesquer transformações no sam sobrevir, não terão os mes"™
** -*>¦_.<- ia Santa CYur. dc*
tlols larapio», qunndo ernra conduzido! para « delegacia
?_ «
mos perigo algum;
me
! E posso ^hhtS^m:vadas, á fornia molecular, emfim, organismo;
me permittir mesmo Militares
Se
Os
—
Anthero Vidal, esEmquanto, com os arsenoEmquantt*
ao
realmente noa
luxo
caso em que se encontram os
de possuir uma vastissi- tabcJccido á St*.rua
Pouco passava* das 24 horas de jardim, tendo um delles
São José 1-b
benzóes,
arsenobenzóes
desadsorpçao
a
"Casa
"interbismutho
ma
insoluveis
de
rede
parece
compostos
podem
dè telepTiones
galgado
prepondeSão .Jorgo". t\ qnern conbo
fazer-se facilmente, como mos- rar oxydos de alta toxicidade, hontem. quando funecionarios da o sobrado, por onde penetrario no nos", requinte de Conforto e
e mercúrio.
receber
de
secção de gravuras d'0 JORNAL prédio.
para venda 6 referido nu.
e causadores de graves
por tram as reacções sorologicas
Pôde por isto dizer que,
perturba- surprehcmderam
mero.
dois individuos
A' intimativâ policial, vendo-se
mais elevadas que sejam as doses confirmam as recidivas e neuro- ções e atê mesmo da própria mor- suspeitos
Façam portanto a sua fcllcidaque, protegendo-se na cercados, os larápios n&o
das suspensões, serão sempre as recidivas, com os electrocolloides te, nos electrocolloides actuam
pude-'
de comprando os bilhetes na poPENHORES?,..
mesmas, quando não nocivas ou metallicos, é ella a adsorpçao — micellas puras e ricas em oxyge- meia escuridão da noite, tenta- ram resistir, obdecendo á voz de
pular agencia
annnnda para
tóxicas, muito pouco activas the- muito mais duradoura e persis- nio activo, inoffensivas, e incapa- vam escalar o gradil da casa asso- prisão.
Menor juro — Maior offerta hoje, clncoenta qnecontos da Bahia
bradada que fica na esquina da
e, como taes, tente, como provam estas mes- zes de quaesquer accidentes:
rapeuticamente,
Conduzidos 4 delegacia, foram
ml! réis, cobj fracção
Emquanto os arsenobenzóes, rua Senador Dantas com a ladeira
insufficientes, mas reacções verificadas oom oa
tambem
eempre
COMPANHIA ÁUREA apormilquinze
ali autuados.
e quinhentos réis e risalo
>
do
mesmo
nome.
insoluveis
bissaes
affirmar
ávidos
de
oxygenio,
de
são
capazes
entretanto,
próprios
podendo-se,
cincoenta contos da Capital FeA. 7 DE SETEMBRO Ni. 187 • 233
Immediatamente telephonaram
São ambos de cor.preta e jâ co«iue não ha propriamente insuffi- mutho, facto que induz a acredi- de impedir & autoxydacão e altederal por cinco mil réis, fracção
7o
&
delegacia
districto,
do
docomvirão
iuactividado
de
caracter
ser
mais
sólidas
as
tar
nhecidos
antigos
das
rar
o
lencia,
colloidal
a
mas
da
O
•
policia.
partiprimil réis. Depois de amanhã, cem
se- curas abortivas do que as obti- cuias proteicas, isto ê, das subs- municando ao commissario Carlos meiro declarou ser José da Motta.
P'.,. A seu vêr, o facto de não excontos da Capital Federal por dez
oceurrencia
Santos
a
os
e,
correndo,
arsenlventura,
das,
absorvidos
tanclas
com
de
18
annos,
eleetrocoMm promptamente
solteiro e residente
protectoraa ee
por
mil réis, fracção mil réis.
a
auxiliar
seguir,
loides
a prisão á rua Sete de Setembro 64. Seu
metallicos, pela constituipara
wlcft, naturalmente, o motivo por caes;
Para pedidos e lnformacííes
Emquanto os arsenobenzóes «jão de suas micellas. podem não dos meliantes. Na peor hypothe- companheiro, porém, negou-se ü
m*é*t, T**t rapidez de acção, têm siGniqueiram dirigir-se & Casa •pn-i-io só concorrer para a fixação do se cortariam-lhes a retirada.
do ps compostos bismuthicoe con- têm grande predilecção para
esclarecer a própria identidade.
marães, Ltda. — Rua do
Felizmente, a polícia não se fez
siderados inferiores aos arseni- | systema hematopoêtico — são he- oxygenio livre, como realizar a
Xo "clichê" que illustra esta TEM SABOR DELICIOSO
dor 50, esquina de Primeiro de
f**1 ri: a ção e a acção dos fermen- demorar.
f aes, no tratamento das aííecções • molytleos — os electrocolloides 'tos
noticia vêem-se os dois meliantes
E EFEITO MARAVILHOSO. Mar<y> — Caixa postap 1278. —
¦primarias.
diastasieos, vale diga*» âüLRhji
de bismutho ©. mercúrio-concorAliás, era tempe.
"Easanoporque es :e-go apôs _ prij|2, esreado» pela FnZASCRtANCA.FORTESESADlAS Endereço telegraphico
Lembra o orador .que Jé, Miüaal ren? para o ausrifiento da renova*., nomenos-dt-» eatal-?st.
«•etaltantCE
.-Etavam jâ ct>.*
Centro __lpo"Í.cI_.
•».£_»• **lt-i---s_.Trra". *** Rio $,% Jauciro.
. »-i3_*__:ii__*.~i*--*. » YTrnxiZm**...m

¦ Viotenq

'•¦ .''' t &w»if

* __i_illi^^^í^^»^^^w>^«í*^__l -¦¦ "y^3''^_____\

Regulamentação do
fabrico de armas

tw^^^m^ ¦
^Ww^mwYY^^à^^^^^^^^^^^^m -': B|Pf
''Jfc-.íSHHP'^
*

nm^KÊl^í^^^í^m^t^m^m^mWmmmmmmmmmmm^ % 3 1

^*9mmmMmmmml^'^^^^^^,^^
*P*¦''^^^^mmSmMm^'
illllll 11111

;

MS^Mmimmm

'

SURPREHEHDIDOS POR OPERÁRIOS
DE "O JORNAL"

/Jr

DOIS LARÁPIOS FORAM PRESOS QUANDO TENTAVAM
PENETRAR NUMA CASA

900 Contos, não são
500 mil réis!

TÔNICO INFANTIL

^*

A^_,^

Oi JORNAL - Quinta-feira, 13 de Outubro de M

0

0 ultimo relatório do Banco de Portugal

Café6Bobo

BEBAM

LISBOA, 12 (H.) — O relatorio hebdomadário do Banco de
Portugal, datada do 28 de sotembro ultimo, consigna as seguintes
cifras:
t
Encaixe ouro, 398.196 contos;
disponibilidades no estrangeiro e
548.651 contos;
outras reservas,
flduciarla, 1.010.66S
circulação
outros
contos;
compromissos a
vista, 355.135 contos; cobertura,
41,39 "l"; taxa de descontos, 6,5°l°|

O MELHOR * o MAIS SABOROSO
A' VENDA EM TODA A PARTE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
No Juizo Federal

O saldo do Thesouro
Fluminense
feita,
Segundo
communícacào
hontem,
ao sr. Raul Quaresma,
aecretario das Finanças do Estado do Rio, o saldo, em caixa, no
Thesouro Fluminense era do ríls
11.4SS:303$S06.

Juízo

No

Criminal

Sob a presidência do dr. Affon.
no Rozendo, Juiz criminal de Nictheroy,
realizou-se,
hontem, á
tarde,
do
audiência especial
a
Aristlchauffeur3
dos
julgamento
des Guedes,. Felippe Alfredo
"ves e José Alves dos Santos, Chatodos accusados de crimes de atropelamento e morte.
Os réos foram acusados pelo dr.
Melchiades Picanço, promotor pu.
blico e defendidos pelo dr. Frederico de Abreu e Souza e Balbino
Vieira, subindo os autos á conclu«ao. •

Pagamentos no Thesouro
No Thesouro Fluminense serão
j*agas hoje as folhas de vencimentog
'lares das adjuntas dos grupos escoFrancisco Varella, Guilherme
Briggs, Balthazar Bernardino, Al"berto
Brandão,
José, Bonifácio,
Menezes Vieira, 13 de Maio, 9 de
Abril, Joaquim Tavora e das esoolas Aurelino Leal, do Trabalho
• Julieta Botelho.

Decretos do interventor
federal
O commandante Ary Parreiras,
Interventor federal no Estado do
Rio, asslgnou, hontem, decretos:
Exonerando,
abandono de
por
¦emprego, Mario
de Oliveira Neves, do cargo de sub-continuo da
Secretaria do Interior e Justiça;
a: pedido, o dr. Aurélio Lopes Domlngue-, do cargo de director da
Caixa Beneficente dos ServidoreB
do Estado.

O dr. Plinio Travassos, procurador criminal da Republica no Estado do Rio, offereceu denuncia
ao Juiz federal des3e Estado contra Manoel Ribas, Alfredo Pereira
da Motta, Cicoro Coutinho e José
Ramos Barreto, como incuraoa nos
paragraphos únicos dos artigos 2S
e 24 do decreto n. 4.780, de 27 -de
dezembro de 1923; o primeiro, no
art. 29 do mesmo decreto, o segundo e o terceiro denunciados e
no art. 28, o ultimo.
Manoel Ribas, em 1929 foi aorteado para o serviço militar e, com
Cícero
o auxilio
do solicltador
ser
Coutinho, conseguiu
provar
esta
arrimo da família,
lsencao
que foi renovada.
No corrente anno, Manoel Ribas pretendeu continuar no gozo
da Isenção, provando com o attestado firmado pelo dr. José Ramos
Barreto, quo seu pae estava physicamente Incapaz de trabalhar.
Em 11 de junho deste anno o
então commissario Motta attestou
a qualidade de arrimo e incapacldade do progenitor do sorteado.
Feitas, posteriormente,
as necessarias syndicancias sobre taes
documentos, a 2» Circumscripção
do Recrutamento apurou que Manoel Ribas não era arrimo de familia, pois,
trabalhava com seu
pae, José Ribas e um irmão na
Companhia de Navegação Costeira,
oncle o sorteado
ganhava menos
que o seu progenitor • que os
attestados da policia e do medico
foram graciosos.

Vae aos Estados Unidos o
presidente dos trabalhistas
independentes da
Inglaterra

Endereço

telegr.:

Inhaúma

76

MINASCAF

—

LISBOA, 12 (H.) — O capitalista sr. Ricardo Malheiros deixou â Academia das Sciencias um
legado de cem contos, cuja renda
servirá para premiar annualmente as melhores trabalhos literários
escriptos em lingua portugueza.

Esperado em Lisboa o sr.
Júlio Prestes

LISBOA, 12 (H.) — E' espeíado amanhã, nesta capital, o dr.
Júlio Prestes, que pretende fixar
residência no Estoril,

— Tel.
tfío

de

3-3512
Janeiro

-

PUBLICAÇÕES

Inseridas tambem,

OFFICIAES

diariamente, no "Diário de S. Paulo", em
"Estado de Minas", em
Bello Horizonte

S. Paulo,

e

no

AVISOS E INFORMAÇÕES
EXPEDIENTE

'

EXPEDIENTE

CONSELHO DE LAVRADORES
REGULADOR DE CYS1YEIROS
Em nome do sr. director convoco o Conselho de Lavradores pa- rem, O naInstituto Mineiro do Café avisa aos interessados para procuraArmaaens Geraes S5o Paulo, os conhecimentos dos rera se reunir nesta capital, na sedo despachos,Cia.
de Cysnelros para Praia Formosa, dos lotes de café consdeste Instituto, no dia 3 (tres) de tantes da seguinte
relação, afim de os retirarem:
novembro do corrente anno,
ás
quatorze horas.
Rio, 10 de outubro do 1932 —
Bi. Ordem |
Despachos primitivos
Snccas
|
Alfredo Sá, secretario.

EXPEDIENTE
46
SB

DESPACHOS DO SR,. DUtECTOR
LINCOLN & CIA., pedindo liheração de 21 saccas de cafô do
lote n. 4.000, da Companhia SulMineira
de
Armazéns
Geraes,
(Processo n. 1U.279) — Jndeferido.

SACCOS E CAIXAS
PARA EXPORTAÇÃO
MaroaçSo de accordo com a lei,
desde 50 réis, R. oa Quitanda, 193.

BI
S!)
BB
145
142
146

57
1
20
20
221
1
201
21
100
1!)
S0
3
60
22
203
21
2S0
i

— 28-10-31 — Banco Verde.
— 3-11-31 — Manhümirim.
— 3-11-31 — .Tequitiba.
— 1-11-31 — Manhümirim.
— 3-11-31 — Manhümirim.
— 3-11-31 — Jequitlba.
— 28-11-31 — Manhuassu".
— 27-11-31 — Mahhuassu'.
—. 4-12-31 — Carangola.

=-=

M

Os lotes 64, 54 e 142 contêm respectivamente 4, 1 e 3 saccas de
varredura.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1932.
Si. Dínli Carneiro,
Chefe da SecçSo de Liberação e Patrimônio.

Companhia Sul Mineira de Armazéns Geraes
Armazéns Reguladores do Instituto Mineiro do Café
RIO DE JANEIRO E GUAXUPE'
Pelo aviso n. 103 do mesmo Instituto está autorizado a receber os cafés
de QUOTA RETIDA e é a única Companhia que armazenará os CAFE'S
DESPOLPADOS, de quota preferencial.
Or cafés despachados sem a designação da companhia que deverá armazenal-os no Rio de Janeiro, ficarão retidos no interior, onde o financiamento será mais difficií. Designae para armazenadora de vossos cafés a

COMPANHIA SUL MINEIRA DE ARMAZÉNS GERAES
—

RUA DA QUITANDA 191

ASSEMBLÉAS
Estão convocadas para hoje
as seguintes assembléas de credores:
Xa 6* Vara Gtiel — Álvaro
Pollery 4 Cia. e A, A. Thomas:.
SUMMARIOS
Nas varas criminaes serão
summarJados, hoje, o» segulntes rôos:

Vultoso legado á Academia de Sciencias de
Lisboa

LISBOA, 13 (H.) — O nave- dores da conhecida fabrica "Jungador solitário
norueguez Han- kers" decidiram conceder á imsen, ora empenhado na travessia portante empresa
uma moratória
transatlântica a bordo
de
sua pelo espaço de um anno, em vista
frágil embarcação, fundeou, ás 11 de haver sido annunciado
que a
horas, junto ao cáes de Alcântara. mesma estava
em difficuldades fiHansen tenciona proseguir no nancelras, de accordo
com o rerald rumo ás Canárias.
latorio de março deste anno.

de

0 expediente de hoje

SEGUNDA VARA
.loão Esteves Filho e Jullo da
Silva Neves,
TERCEIRA VARA
João Cardonato P. Rosa e
Antônio Joaquim da Costa.
QUARTA VARA

Concedida á fabrica "JunChegou a Lisboa o nave- kers" moratória por um
anno
gador solitário Hansen
BERLIM, 12 (A. B.) — Os cre-

Visconde

Boletim do Foro

PRIMEIRA VARA
Cláudio
Barroso,
Benjamin
Seixas e Raphael
Fernando
Guerreiro Moreno.

Endereço Telegraphico: SULMA

_f"*a_B\»

QUAL E' 0 QUE NÂO MATA ?
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12 (H.) — O piePartido Trabalhista
sr. Fenner Brockpela manhã, a Indestino aos Estados
fará uma série de

LONDRES,
sidente do
Independente,
way, deixou,
glaterra, com
Unidos, onde
conferências.

Instituto Mineiro do Café
Rua

O DIREITO E O FORO

antecedentes do crime « estudando
detalhadamente todas as partes do
processo,
Foi brilhante a oração produ-ium prepaUm laboratório
qualquer, íaz«ndo o reclame devermlnosas
da pelo dr. Roberto Lyra, que a
"tratamento
,
anemia,
das
racional
terminou pedindo aos jurados a rado para
condemnação do róo nas penas do Mustra-o com photographlas de adultos e crianças que morre*
llbello.
com base de chenopodio e
ram. envenenadas com vermlíugos
A DEFESA
em "envoltórios insoluvete no estode
carbono
tetrachloreto
A secuir falou o advogado de demedicamentos ankylostomtfesa, dr. Joaquim Rodriguoe Ne- mago", reputados prejudlclaes para
ahl tt'venves, que, contrariando o llbello- cldas. E o reclame enumera os vermlíugos que por
crime accuaatorlo, alongou-se em dem, damnosos á saúde do povo. O caso provoca considerações
Poiconsiderações e em argumentos faPublica não deve deixar passar despercebidas.
voraveis ao aceusado, tendo piei- que a Saúde
licenciado*
são
reclamista
citados
pelo
teado a justificativa de legitima que ou os vermlíugos
de que são venenosos, o
defesa.
pela Saúde com o pleno conhecimentosobre
elles umajuspe ç&o
atira
reclame
ou
o
é
crivei,
A REPLICA B A TRÉPLICA
que não
A nossa POPJJ»
importância.
Replicando, o dr. Bulhões Redrei- grave. O facto não é de somenos
consulta
ra, auxiliar de aceusação, ratificou ção pobre, atacada de verminose, recorre mesmo sem
o que havia dito o promotor publi- medica, aos vermlíugos e lombrigueiros. Se estes ««to venenoco, demorando-se em estudos sobra
de curar, matam, e o caso de PMJPgggf {£
o crime e ácerea*da pessoa do cri- sos, se, ao invés
«J
os
minoso. Concluiu pedindo ao jury que os licenciou a Saúde Publica ou porque -o.™""**
Jgeneg"
«£!
é
qual
que condemnasse Antônio da Costa exame. O que o publico precisa saber
Cunha para tranqulllldade da so- deve comprar, ou, melhor, qual é o que não mata. Que a Saúde
eledade e como lição aos seus eenPublica fale.
timentos perversos.
(Transcripto d'"0 Tempo", de 11-10-1933.)
Em seguida o juiz Magarlnos
Torres concedeu a palavra ao advogado do rio, que treplicou, sustentando o eeu ponto de vista, e
discordando de varias affirmações
da aceusação.
Finalizou pedindo mais uma vez
doa séu« «ervlçopao conselho de sentença a absolvii Llcht procura servir bem os que se utili-wn
dos seus grande»
E*. aliás, natural que o faça, na defesa intelligente
ção do seu constituinte.
Suspenso» oa debates, os jurados capitães aqui.
.
_;:_„__
-eu cargo, de quando
recolheram-se a sala secreta para
Dada, porém, a multiplicidade dos trabalhos a
proferir o seu veredlctum.
em vez se verificam falhas contra as quaes o publico reclama.
Ate á hora de encerrarmos a. preAinda hontem fomos procurados por alguns moradores do novo «
sente nota, o juiz ainda não havia
vieram pedir servíssemos do mtervoltado á sala publica para pro- importante bairro da Urca, que nos
pretes dos seus desejos no sentido de obter da empresa canadense, que
ceder â leitura do processo.
fa?. o serviço de omnibus para aquelle pittoresco recanto da GuanaVARAS CRIMINAES
baia, ampliasse o numero de viagens, principalmente a determinada*
horas da manhã, e da tarde. Mas sobretudo, o que necessitam o- habiPRIMEIRA
tantes da Urca é que lhes seja assegurada uma conducçao depois das
Infelicitou iinla menor « foi ricnnn- 24 horas.
O ultimo omnibus que vae á Urca parte do Club Naval ás 23.15 hora*.
cindo
Ficam, assim, os moradores daquella zona impedidos de freqüentar
Foi hontem denunciado Ricardo
Gomes Aguiar, porque, «m 35 de as diversões nocturr.as que terminam sempre depois daquella. hora.
setembro pp, infelicitou uma meA Llght podia determinar que o ultimo omnibus da linha Club
nor sob promessa de casamento.
Naval - Mourisco, que parte da cidade depois das 24 horas, em vez d«
Sem fundamento a denuncia
recolher, ao chegar á Praia de Botafogo, fosse atí a Urca.
Foi julgada improcedente a. deA despesa seria mínima e as vantagens enormes para os passageiro-.
nuncia offerecida contra Arthur da
Estamos mesmo convencidos de que satisfazendo o pedido dos réus
veiga que era aceusado de, a 17 de
setembro pp., haver penetrado r.a freguezes a Light não terá, prejuízo algum.
A empresa poderia, ao menoe, para demonítrar boa vontade, estacasa n, 16é da rua
Primeira
«,
quando surprehendído pela mora- belecer a nova tabeliã durante a estaçSo calmosa, de modo a verificar
se de facto convém adoptal-a definitivmente.
dora, tentou aggredil-a.
TERCEIRA
(Do "Jornal do Brasil", de hontem).
liOgron abiolricfto
Por sentença de hontem, Jorge
Cnaler foi absolvido da aceusação
que sobre si recaia de haver faísificado a.assignatiira de uma duplicata no valor de 0_8$000. Defendeu
Jacyntha
Coutinho de Souza,
o aceusado o acadêmico Dunshee
residente á Avenida Mem de Sá
do Abranchee Xetto.
O ministro José Américo rece- n. 318, 2o
andar, nesta capital,
beu do interventor Landry Sal- vem
VARAS CÍVEIS
por este tornar publico os
les o seguinte telegramma, exseus maiores © mais vivos agrade Therezina:
pedido
SEGUNDA
decimentos ao iilustre medico sr.
"Já,
encontra
\
se
aqui
comrnisFallciieia- — Manoel Gomes —
dr. Alberto Saraiva Caravelli, com
Luiz Augusto da Silva, credor d» são obras contra as seccas chefia- consultório A rua do Rlachuelo
da
engenheiro
Carlos
Freitas
que n. 400, sobrado,
1:319?800, por promissória requenesta
capital,
reu no juízo da 2» Vara Civel a de- pretende iniciar serviços na proxima
semana.
Sabbado passado pela forma proficiente e carinhooretação da fallencia do negocian.
te supra, estabelecido A rua Saca- inspeccionei obras colônia David sa como tratou minha ext.remecide
15 annos,
dura Cabral ri. 25.
Caldas cujas despesas correm por da filha Doralice,
salvando-a da morte.
conta
seu
Ministério.
Inaugurei
CTiavc- & Oliveira — Indeferido
Enfermando em casa de sua
o pedido de venda dos b»ns da mai- Estrada que atravessa terras da
colônia. Acham-se drenadas duas avô, na estação de Anchleta, de
sa.
lagoas por melo de canaes de dos- uma doença gravíssima, desengaDc)]>him Castilho A Cda. — Ao carga ao
rio Parnahyba um dos nada por vários médicos, a ponto
curador das massas a. prestação de
quaes com 704 metros. Colonos de ter recebido os últimos sacracontas do ex-syndieo.
preparam terras para próximas mentos da Igreja, velu numa amTERCEI HA
culturas estando roçando e quel- bulancla da Assistência para ml«
Kallencins — niehnril „ Cia. —i mando campo de demonstração nha casa, nesta capital, que então,
Em prova a habilitação de credito com 60 hectares, Foram abertos em boa hora,
por Indicação da
retardatarlo de A. Gerson & Cia,
recorreu,
quatro poços em pontos diversos Pharmacia Riachuelo,
como
ultima e derradeira
espeKurt B. A. Vogel — Em prova a do centro. Edificação casas corhabilitação de credito retardata- rem com grande intensidade obe- rança, á competência profissional
rio do Banco Allemâo Transatlan- decendo
plano
preliminarmente do illustre medico dr. Alberto Satico e ao curador o de Luiz Enssen- traçado. Já estão tambem feitos raiva Caravelli,
o qual
Inteiragarthen.
grandes lances de cerca existindo mente se dedicou á doença de ml»
Em todos os nha querida filha, com um carlD. Gomes A Macedo — Em prova copioso material.
a reivindicação de Forra» Irmão & trabalhos são aproveitados fia- nho e dedicação sem semelhança,
Cia.
gel lados que são provisoriamente admlnistrando-lhe, a toda hora,
SeiTorln Snnto Antônio Ltd. — abrigados em 140 barracões de fo- os medicamentos, fazendo-lhe os
lha com espaço sufflciente para necessários curativos e pernoitanApprovado o contrato.
cinco familiao cada um. Aprcsen- do ao seu lado, conseguindo, ao
«lonquim Leal nn Mottn — Na ta-se-rne tambem occaslão para fim de
poucos dias, restituir «
forma do parecer do curador.
agradecor-lhe em nome Piauhy vida á minha querida filha.
&UARTA
communicaçâo inicio obras EstraPerdoando, o illustre medico, se
fallenciOB — Joné Rodrigues da da Petrolina-Therezina. Cordiaes as
palavras com que desejo oxpriConta — Nomeado syndico o credor abraços. — Landry Salles, inter- mir todo o
meu reconhecimento t
requeronte Joaquim Baptista Li- ventor federal."
gratidão ferem a sua peculiar monhares,
destla, mas, como mãe amantl-Walter Sehmidt A Ou. — Appr.-isima, a isso sou obrigada pela
vado o contrato de honorário» com
minha consciência.
os advogados, á razão do 10 °|» soCapital Federal, 12 de outubro
bro as acções.
de 1932.
«Incob Gitclmnn — Julgado pro- UM ESCLARECIMENTO DO DI'
«_______»_: Coutinho âti Sousa
cedente a reivindicação de Samuel
RECTORIO DO INSTITUTO
Botsman.
NACIONAJj BE MUSICA
QUINTA
Fallcncln decretndn — M, FerAcerca da nota publicada liourclra dos Santos — O juiz da 5a tem
"a
sobre
festa de
Vara Cível, attendendo ao requeri- confraternização grande
acadêmica", pemento de Dias Ramalho & Cia,, cre.
dores de 2:717$900, por duplicatas, cle-nos o Dlrectorlo Acadêmico do
decretou em sentença de hontem Instituto Nacional do Musica a
datada, a fallencia de M; Ferreira publicação tio seguinte esclareciA serviço d'"O JOR.
dos Santos, estabelcido á rua Ml. mento :
. "O presidente
do
Direotprlo NAL" , percorrem: o Estaguel Ferreira n. 2. O termo legal
foi fixado a partir do dia 5 de se- Acadêmico do Instituto Nacional
tembro, marcado o prazo de 15 dias de Musica convidou a Orchestra do de Minas, os srs. Pe
para ae habilitações de credito e Philármonica cio Klo de Janeiro dro Amaral e Alcindo Pe.
nssignado o dia fi de dezembro pa- a associar-se á
grande festa de reira da Cruz;
o Estado
ra a assembléa de credores.
confraternização acad-emica a roado
Rio,
F.-ilIcnciiiN — Lopes & Cia.
o
sr.
Raul
de Bri*
lizar-se
no
próximo dia 23. na
Mantido o syndico.
ilha de Paquetâ.
A Orchestra, to Chaves e o Estado
do
Riisiiliun Ferreira Uomj.ilves — pelo.s seus representantes, aceitou,
o sr. AuNomeados syndicos, em substitui- resolvendo ainda, aproveitando a Espirito Santo,
ção. Neves Barros & Cia., uma vez Iiella occaslão, prestar uma. home- gusto
Pedrinha du Pin
que Alberto Cocozza. como ficou nagem
regente, Calmon.
ao seu director
provado, era sócio do fallldo na maestro Burle Marx, executando
firma Rosalino & Cia. Ltda, em li.
A GERENCIA.
a Chaconne de Baroh-Marx, peça
quldação.
alcançou
retumbante
suecesquo
SEXTA
so na temporada
official
deste
Fallencia — Dn-rld ,1. Cnrlos
anno, no Theatro Municipal, cui:i
Autorizada a continuação do nefoi
feita pelo emiorchestração
goclo.
nente regente patrício."

OS OMNIBÜS E A ÜRCA

Manoel Moraes, Manoel Doe Manoel
Rodrigues
mingos
Manco e Silva.
QUINTA VARA
Antônio Dias, Antônio Dantas
de Brito, Américo Rodrigues
Carvalho, José Antônio Marquês, Alberto Neves, Maria da
Silva Neves e Ar.acleto Cavaicante de Queiroz.
SÉTIMA VARA
Fellx Nascentes Pinto * Tertuliano.Pinto dos Santos.
OITAVA VARA
Raymundo,
Gustavo
Souza
Lauro Mesquita, ErnanI Sylveetre e José Alves Ferreira.

JÜRY
O JULGAMENTO DO ASSASSINO
DO PUGILISTA
CONCEIÇÃO
E DO IRMÃO DESTE
Sob a, presidência do juiz Magarinos Torres, reuniu-se,
hontem,
ás 12 horas, o Tribunal do Jury,
íunecionando o promotor Roberto
Lyra e o escrivão Henrique Meyer.
Sorteado
e
compromissado
o
conselho julgador, foi procedida a
leitura do processo a uue responds Antônio da Costa Cunha, pelo
crime constante da seguinte denucia:
"O representante do ministério
publico neste juizo, no exercício
das suas attribuições e baseado
nos inclusos autos de
inquérito,
vem dar denuncia a v. ex. contra
Antônio da Costa Cunha, brasileiro, de 28 annos de idade, casado,
operário, residente á rua .logo da
Bola n. 102, pelo seguinte ía.-.to
dellctuoso:
Na rua Jogo da Bola, oram vizinhos Manoel Antônio da Concei*
çào, cabo escrevente da Armado,
residente na casa n. 90, e no 102
a. família do aceusado, composta
da mulher dellc, Thei-fza da Cunha,
e suas entoadas, Deolinda dos
Santos Bittencourt, casada com
o
sargento da Armada Lino Blttencourt
Mascarenha«,
actualmente
cm viagem, e Alzira dos Santos
Rodrigues, solteira e menor, resultando dessa approxlmàcão fazerem-so namorados o dito Manoel
Antônio da Conceiç/io e Alzira dos
Santos Rodrigues, e depois noivos.
Ha cerca de seis mezes, o referido cabo Manoel
Antônio
da
ConceiQao passou a residir num
quarto que alugou na casa da famllia da noiva, á rua
Jogo
da
Bolsa n. 102, onde tambem fazia
as refeições, acabando por infellcitar a menor, que pôz a família
a par do facto, intervindo, então,
o aceusado, para que
Conceição
reparasse a falta.
Na. tarde de 2S de outubro de
1931, Manoel Antônio da Conceiç.ão veiu para o quarto, em comEurypedes
panhia de um irmfio,
Conceição, e, quando, ás 19 1|2,
chegou, o aceusado encontrou-oo a
discutirem com as enteadas, pelo
que foi até o quarto de Conceição,
e, percebendo que este dizia que
nao se casaria com Alzira, perguntou-lhe:
Que ha?
Ao que Conceição respondeu:
Nao ha nada!
Immediata-mente o aceusado teve
acalorada discussão com Manoel
Conceição c seu irmão Eurypedes,
no melo da qual os alvejou com
um revolver, atirando sobre elles
toda a carga, indo tres projectls
attlnglr Manoel Conceição, produiludo-lhe tres ferimentos, dois dos
quaes penetraram no craneo e no
thorax,
lesando
o coração
e a
aorta e produzindo-lhe hemorrhagla e a morte, indo os outros tres
projectis ferir Eurypedes Conceição, penetrando no 9o espaço inIcrcostal e no 7o espaço intercostal, perfurando o pulmão, a aorta
e o coração, sendo causa da suo
de
morte, como se vê dos autos
exame cadaverico, de fls. 19 e 27
do inquérito.
O aceusado fugiu, atirando fora
o revólver; mas, preso, confessou
o duplo crime. O aceusado premeditou o crime, tanto que, na vespor.i, fizera exercido de tiro."
A ACCUSAÇAO
Dada a palavra ao representante
do Ministério Publico, o dr. Roberto Lyra Iniciou a aceusação offlciai, começando
por analysar ob

As obras contra as seccas
no Piauhy
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QUADRO DOS CAFÉS MINEIROS EM ST0CK EM 30 DE SETEMBRO DE 1932
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Destinndos

RUGILADORES
S. velhn
«(tecos

no

Rio

Destinados

i—
«. noTa
Total
sacro»
«bccos

D.

a Santo*

a Jíicht.

D. a Vlct.

De«tl_ndos

a Angra

do* Rela

D. a Carav.

________
S. velhii
anecos

S. nova
«aocos

TOTAti
S. nova
«neco»

Total
sacco»

s. velha
nacco*

S. velha
«neco»

j

S. ootb
naoco*

I

Total
aacco«

i

Cia.
Cia.
Cia.
Cia,
dia.
Arm.
Oi*.

•.
Àrm. Õeraes dt tíâo Paulo.,
Cario-a de Arm. Geraes
Metropolitana df A. Geraes
s. Mineira dô A. Geraes
S. Americana de A. Geraes
Geraes Guanabara S.
B. Santo e Paulista A.
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!
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~
—
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—
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_
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—
—
—
—
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~
~
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—
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—
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41.666

\%'%*
121.(06
~"
38.118
40.1J8
4.733
~"
188.947
106.698
120.246
19-718 I9.7ig
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.,._,,

T0TAES

¦

t

51.496
—

~
»*¦"í_
CaSas
de Campinas...,
de Cruzeiro
*......„...._.¦....
—
11.13S
de B. Man-*.....
._
4S0
de B. Rios
127>634
36 31S
de Cysnelros
99-61s
70S0
Santos
¦..-.....
de
de Th. Ottonl
—
_

__£" Regulador
„««i,__rr
An*".
.jArm. Regulador
'Mm. Regulador
Arra. Regulador
ÍA—». Regulador
Arm. Regulador
•Arm. Regulador
_-*-—¦——¦¦

¦^¦0^:!
Mil9õ
l„**'2
a!'7í2
'-°V
uno

8. aova
aaveos

S70.710,
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[

697.776
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I78.79Õ
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SS4.400
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XOTA — Esíe quadro eati a-jelto a reeíttleaçSe*. — Rio de Janeiro, í de Outubro de 1932.
OBSERVAÇÃO __ Os café. armarenados em Cys n«!ro» .Entre Rio- * Cia Armazéns Gerae- São Paulo «m Ayi»orít,
devem ser deduzido» do» »dq«iri4w
Visto. — sadoc de sonsa, Superinttndente
_ Bustachio Miranda _ Chefe da Secção 4* Censo • EsUtistici,
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O JORNAL — Quinla.feiiu 13 de Outubro de 1932
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Repubf ínei

Presidência da Republica )

rte 2" classe, apresentou-se, hontem, ao tr. Afranlo do Mello Franco o sr. Joaquim Antônio de Souza Ribeiro.
O ministro das Relações Exterlores rocebeu, hontem, a i ara.
Odotte Barroso e os srs. Gwycr do
Azevedo e Clncinato Gonzaga.

Despacharam hontem com o cheSe do Governo Provisório, no palaelo do Cattcto, o. ministros OswalÃo Aranha e Salgado Filho.
Em audiência foram recebido, os
ar.. Arthur Caetano e Rubem Mairianno da Rocha.
. No desembarque do general Walílomlro Lima, governador militar de
Sfto- Iniiieiilioruvci. os vciielinciiS. Paulo, o chefe do governo fez-se to» dos fuiiccloniirlos publico» —
reprosontar pelo 1° tenente Garcez O ministro da Fazenda, om resdo Nascimento.
posta á carta precatória expedida
pelo juiz da 8» Pretória Olvol, de
2 de dezembro de 1031, para penhora da quantia de 9:000?, devida
Processos despachados:
ao general Adolpho Luiz do CnrAviso ao. ministro
da
Viação, valho,
declarou que, sendo impetransmlttlndo cópia do telogram- nhoraveis, os vencimentos de qualama. om que Jo.sé Peixoto Machado quer natureza não podem rosponreclama contra o tratamento dado dor pelo cumprimento de obrigate.o» ferroviários da linha Itararé- Coes assumidas
funcclonftpelos
Rio Uruguay, pela Directoria da rios, salvo os casos expressos cm
B.trada de Ferro S, Paulo-Rlo lei.
Grande — Expeça-se o aviso.
A« moeiluH ruiiiniciiioiatlv.-is do
—— Conselho Nacional do Tra- 4° Centenário — O ministro da Fabalho — rostltuindo memorial om zenda autorizou o dlrector da Casa
•que Agenor dos Santos solicita do da Moeda a expor á venda a série
moedas
commemoratívas
do
(chefe do Governo Provisório pro. de
•vldcnclan no sentido do ser com- V Centenário do Brasil, em pequenas
de
caixas
madeira.
iputado nas Caixas de Aposentado4'ia © Pensões o tempo de serviço
A Iim-.-ii.-iíu do prédio i..aia instai,
imilltar voluntário — Seja presen- laçfto <lu Alfândega de Llvruuien.
— O ministro da Fazenda autochefe
to
do
ao
Ite
governo.
Conselho Nacional do Tra- rizou o delegado
fiscal no
Rio
Ibalho — submettendo á apmclaçao Grande do Sul a assignav o conüô ministro o ante-projecto do re- trato de locação do prédio á rua
«ulamento para os serviços medico* Rivadavla Corroa, esquina de Joilo
Jnospltalares das Caixas de Aposen- Pessoa, na cidade de Livramento,
*adoria e Pensões — Faça-se o ex- para installação da respecLiva Alí-andqga.
pediente.
—— Aviso ao interventor do lisQe^uouto, peln quinta parte <1ok
**do do Rio de Janeiro, transmit- vencimentos, tio que recebeu Inir.indo cópia das suggestões forinu- ilcvltlunienti- — Ao seu collega da
ilAda» pela Commissão de Defesa ViaçRo declarou o ministro da Fahaver permlttido que o 2»
(da Produção do Assucar, encare- zenda
Inspectoria
de
«endo as providencias que se fa- escripturarto d-a
Rios e Canaes Manoel PePortos,
sem
necessárias — Expeça-se
o reira de Souza pague, pula
quinta
aviso.
Conselho Nacional do Traba- parto dos seus vencimentos, a Imde
1:210$,
portancia
recebeu,
que
lho — restituindo a petição em que a titulo do differcnça de venci¦Lmcio Carvalho Vieira, ferroviário mentos, indevidamente, na Alfan«a Estrada de Perro Central do dega do Rio Grande.
Brasil, solicita providencias — ReO edifício c mndiiiifsiuoi»
il'"0
ftueira à. Caixa.
Piíiz» para o Patrimônio iVnctona)
—— Departamento Nacional do —
O ministro da Fazenda autoPovoamento — processo referente â rizou a Directoria do Patrimônio
localização doa flagcllados da sec- Nacional a receber os machinismÓB
e& nos núcleos colonlaes no Esta- e o edifício d'"0 Paiz", apurando
do do IPará — Como parece 6, di- a quantia a ser paga ao Banco do
Brasil, que adjudicou os mesmos
rectorla geral do Expediente.
Departamento Nacional do bens, em pagamento de divida, deFcvoamento — solicitando provi- duzindo-so a receita dos' alugueres
denclas contidas no sou officio n polo mesmo banco arrecadados.
S. 701 de 30—5—1932 — como pareA vigilância sobre immigruntc»
c» á Directoria Geral do Expedien- do» iiitlzc.v fronteiriços — Em res—
te.
Processo referente fi, re. posta ao aviso do ministro do Trarçulamentação do decreto 21.186, de balho em que solicita autorização
23 de março de 1332 (horário para para que as Alfândegas de Urue SanfAnna do Llvramenn trabalho no commercio)
Ar- guayana
to, bem como a Mesa de Rendas
«hive-se.
—— Aviso ao ministro da Via- de Jaguarão, todas no Estado do
«jio, transmittindo, por cOpia, o te- Rio Grande do Sul, auxiliem as
inspectorias do Povoamento, denlegramma em que
Thomistoclès tro de suas possibilidades, quanto
Porfirio da Motta & Cia. de Chavai, solicitam soja enviado aquelle á vigilância da entrada de immigrantes, procedentes dos palzèu liporto um vapor para carregamento mitrophes, pela linha da fronteide sal.
ra, o titular da Fazenda declarou
—- Departamento Nacional do que resolveu attender a esse pe'Povoamento
— solicitando trans- dido, devendo aquellas repartições
íereneía da. importância de 25:000$ desse •ministério, cm collaboraçflo
da sub-consignaçâo n. 7 para a de com as daquelle ministério, mediante uma acção combinada entre
J«. 8 i- Faça-se o expediente.
—— Directoria da Despesa Pu- os respectivos funecionario., nas
Wioa. :— solicitando providencias orbitas e attribülções de cada uma,
legaes
sobre folhas do pagamento — At- observadas -as disposições
que regem o caso, prestar os auíenda-se no. termos do parecer eu- xiiios
se
fizerem
mister
á bOa
que
era,
desso serviço.
—— Departamento Nacional do execução
Archivndo o
da Associa,
Povoamento — transmittindo, por ção Commercialpcillilo
«le
«obre inxna
cópia,, o officio n. S24, de 30—8— lios de Unho — O ministro da Fa1933, do dlreotor da Hospedaria de zenda, a quem foi presente o proImmigrantes da Ilha das Flores — cesso relativo ao officio em quo a
Como parece á Directoria Geral de Associação Commercial desta, caContabilidade.
pitai reclama quanto ás taxas da
Aviso ao ministro da Fa- tarifa sobro fio de Unho, juta ou
Bend&i transmittindo processo re- oâhhamo, mandou archivar o pro•letivo â divida do 682?,
de que é tiesso, de acuõrdo com o seguinte
«redor o inspector do Serviço de parecer da Receita Publica:
tiegaldn
Protecçfto aos índios do Departa- as lNoiitns de nnmvra<;ilo
grnnilcs imrtidiiM de cimento —
iriento Nacional do Povoamento, O ministro
da Fazenda, tendo ein
Arthur Deodato Bandeira — Expe- vista o
pedido da firma G. G. Stubça-se o aviso,
be, do Ha-mburgo,
encaminhado
-— Aviso ao ministro preslden- pelo seu collega das Relações Exte do Tribunal do Contas, remet- teriores, no sentido do ficarem as
(tendo cópias do decreto n. 21.0G3, partidas de cimento exportadas
rte 24—9—1032, que extingue, no dali para o Brasil isentas da exiObservatório Nacional, um dou três goncia, ultimamente feita, de nuseguida,
informou,
em
cargos de assistente chefe, trans- meraçao
"fere a. respectiva, dotação
que a alludida exigência
pura. o resposta,
"recente,
pois decorre da disIMinisterio do-Trabalho, no que fl- não 6
<*a creado, sem augmento da des- posição contida no art. 12, alínea
-pesa, um cargo de consultor techni. "o", do decreto n. 14.039, de 28
janeiro do 1920, remlsslva da
co no Dep, Nac. da Industria. — do
comprohendida no
inciso VI
do
Expeça-se o aviso.
pamgrapho 2» do art. 38 do de—*— Aviso ao ministro
preslden- «n-eto 3.079, de 31 de dezembro do
fe» do Tribunal do Contas — remet- 1919, achando-se, comtudo, ainda
tendo cópias do decreto n. 21,900 em vigor a, doutrina segundo
a
de 5—110—932, rçue transfere nas qual esse requisito é dispensudo,
t/erbas 4" c 6» do vigente orçamén- quando se tratar da volumes conto do Ministério do Trabalho, as tondo grandes partidas o de peso
importâncias d» 10:000$ « 3:000$ uniforme e conhecido, relativas a
de umas para outra, sub-consigna- mercadorias grossas.
Credito cHiiccinl pn.ni o Miul.te.
ções — Expeça-se o aviso.
da
Casa dos Artistas — piei- rio iln Justiço. — O ministro
.teando medidas que assegurem ao Fazenda declarou ao seu collega
Justiça quo os recursos do Thesyndlcato o prestigio que lhe é da
souro Nacional
a aberdevido como associação reconhoclda tura do credito permitlem
especial de 2:030$,
mos termos do dec. 19.770 — No- para ©ocorrer ao pagamento dos
melo para examinar o assumpto, vencimentos
do bacharel Arthur
como suggere o dlrector do Depar- Nunes da Silva, posto em disponitamento Nacional
no
bilidade
cargo
de procurador da
do
Trabalho,
apresentando um projeoto, o presl- Policia Militar do Districto Fedente do syndicato, o sr. Rego BaT- deral.
ros, o chefe do serviço de censura
theatral da policia, o dr. João Louaada e o dr. Abadie de Faria Rosa.
Foram mandados recolher:
Adolpho Roubaue contra a
Companliia America Fabril — Ao
Ao Collegio Militar do Ceará, de
consultor.
onde ê monitor, o 1° sargento HumSyndicato dos Empregados berto Marinho de Carvalho; A sede
no Commeroio de Curityba — pre- do 29° B.C., o 3» sargento João
testando e solicitando providencias Manno Maciel, que teve alta do H.
*— Archive-se.
CE.; ao 1» G. A, Cav., o 2» sarAntônio Façanha de Souza gento Atanasio Alves Ferreira e
•— pedindo reintegração — Archi- 3» dito Aquino Marinho Cabral; ao
ve-se, por ter tido solução.
5" R.A.M., o 1" sargento Walde—— Processo referente ã desoc- trudes Nunes Pereira; ao 7» B.C.,
çupaçfio do edifício do Instituto o 2« sargento Arllndo Baptista de
Electroteehnico, utilizando para a Campos.
sede do Departamento — Seja preNo inquérito policial militar
sente ao chefe do governo annexa- a que procedeu o eapitáo Ilercilio
Ao o processo do Departamento Na- Bitig de Campos, teve a seguinte
cional do Trabalho n. 98, de 1932. solução: "Archive-se, ã vista das
—— Syndicato dos Empregados allegações apresentadas pelo 1° teem Casas de Diversões do Rio de hetite do 29» batalhão de caçadores,
«Tanelrô — solicitando seu reconhe- Júlio Perouse Pontes."
cimento — Sim; faça-se o necessaRequerimentos despachados:
rio expediente.
Dos capitães Benjamin Constant
—
Fabrica de Filo S. A.
de Magalhães Almeida, do 2» B.
««licitando autorização para impor- C; Gualberto Gonçalves Pereira
tar machinas — Autorizo a Impor- de Mello, do 11° R, I.j Antônio Petação.
reira Diniz, da F. P. da Parahyba;
—-— Fabrica,
de Artefactos de dr. Antônio de Castro Franco, do 3°
Borracha Titania Limitada — re- batalhão da F. P. do Piauhy; temorrendo do despacho que lhe de- nente coronel de infantaria Vasco
«egon registo de marca — Defiro Antônio Lopes; Io» tenentes Homen podido, fixando o prazo de dez ro dei Carmlni Bèrtuci, do 14» B.
dias.
C; Fernando Fernandes Guedes,
—— Jorge .Vitta. aposentado da do 1» R. I.; 2°" tenentes Edmar
Caixa de Aposentadoria * Pensões Dias da Silva, do 1» R. I.; Júlio
da TC. Ferro de Goyait — recorrer.- César, Leal Netto, com., do 3° R.
do de decisão do Conselho Nacional I.; Elpidio de Britto Freire, «om,
do Trabalho — Ao consultor.
de Adm.; 2°» sargentos Francisco
——.José da Silva, ferroviário da de Albuquerque Freire, do 2° G.
Cia. Estrads de Ferro Madeira- A.C.; Augusto Ferreira de Barros,
Mamorê ¦— recorrendo .para o ml- do 22» B. C; Cláudio Pereira Braz,
•listro no sentido dê lhe ser garan- do 10° B. C: 3°» sargentes Paulo
tido o pagamento dos vencimentos Martins de Oliveira, da F. P. de
que deixou de perceber durante o Sergipe; Favorino Lemos, do 9° R.
período em que esteve afastado do I. « iPepe Vieira Rocha., do 10» B.
aervlço da mefema «mpreea — Ex- C, todos baixados ao H.E., pedintraiam-se as necessárias certidões do para continuarem o tratamento
è remâttam.se ao procurador da em casa de suas famílias; "DcfeRepublica onde a Companhia tiver rido."
sua sâde para a devida execução.
Foram transferidos: do 5»
R. tf. para o 19» B. C. o 2» sargento Brenno da Silveira Rosa: do 17»
O ministro da» Relações Bxte- B. C, para o 25» da mesma arma,
visita
a
retribuir
flore, mandou
o 3» sargento Raymundo do Rego
Eekeric-r, Barros de Macedo, ficando rebaiJDue lhe fez o dr. Ugo
¦immandante do "Graf Zeppelin', xado se houver vaga; do Batalhão
B»lo .eoreterio Rubens Ferroiva de Escola para- o contingente <Ja E.
líello. fritroduetor diplomático.
— Beteve, hontem, no Itamara- E. M. o soldado Rôgaeiano Montes
e, do 1° R. I. para a
*y, em eonferencia.com o sr. Atra- de Carvalho:o soldado
Aíitonio Hen.•ÈSo de Mello Franco, o sr. Was- E. Av. M.,
rique.
hisston Pires.
Obteve permissão najra ir •
¦—Por ter âid* nomeado cônsul
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NOTAS MUNDANAS
A mulher dos cabellos
de fogo...
Eu não sei se vocês a conhc"cscom... Devem conliecel-a: é a
Irclla" do carta::. Foi um millionavio de aosto, Howard Ilughcs,
quciii a Inventou... Diabólica c estranha, a linda Jranccslnha do cabailo cor de platina levou ítara
Hollywood um destino inesperado.
Chegou, tímida c anonyma, hesitavdo ainda na marcha, para a cclebridade, c a victoria foi rccebcl-a
d porta, cordial e dadivosa, de braços abertos'. Depois de um oa dois
papeis secundários, a menina do
cabello cor de píaíina creava um
grande íilm sensacional, o conqiilstava, de repente, a fama e a forirremediavelmente
Estava
tuna.
celebre. E tão celebre, que conscgUira lançar em Hollywood uma
nova moda de cabellos, que era
"platinam
um novo typo de louro:
blondc". Era a consagração definitlva e inappellavel. Entretanto,
Hughes, que a inventara, chegava
quasi ás portas da fallcncla...
Á
Domadora dá celebridade, a menina dos cabellos clr de platina
apodei-ou-sc de Hollyxcood. O seu
nome grilava nos cartazes. A sua
belleza excitante fazia parar o
Os "fans" do
na rua.
transito
ima
inteiro
esmagavam.,
mundo
placaveis, com um dilúvio de cartas sentimentacs. E ¦millionarios, e
políticos, e artistas se ajoelhavam,
tontos de paixão, aos pés delia, pedinú.O'1he uma esmola de amor. um
pequeno quinhão de felicidade. Era
a gloria!
A
Indo a Mova York, no Natal de
031, ella é recebida pessoalmente
pelo nltra-elcgante prefeito Jimmy
Walker, que a conduz pelo braço
através do espanto e da curiosidade da Broadway escandalizada,
Nova York acclama-a, entretanto,
com enthusiasmo delirante. E quando ella volta para Hollywood a
cinematographica da
publicidade
cidade girava, obstinada c oslensiva, em torno das attençôes que
o prefeito Walker lhe concedera...
irír

A. celebridade começava a pôrlhe na boca nm travo agri-âoce.,.
E ella falou, um dia com cerla medo trtlancolia dos desencantos
umpho:
Ha uma menina, de origem
fravoeza que tem um ódio terrível
dessa mulher aliuclnantc que se
"platichama Jean Harlow, — a
num, blqnãe". A menina era felis
e tranquilla, porque não Unha ambíçõcSj — porque vivia á margem
da própria vida, esquecida do mundo e dos homens. Era feliz, porque não sabia nada, porque ignorava tudo... Mas, um dia, de repente, metteram Jean Harlow no
Jean Harlow —
seu, caminho...
uma invenção do diabo — é uma
mulher que tem veneno nos olhos
grandes e conduz perigos enormes
nas curvas electricas do seu corpo.
Quando cila passa nas ruas, as
pessoas param para vel-a mais de
perto, cheias de desejo, e pergun"'Quan.tam de si para, comsigo: —
tos suicídios já terá cila causado?"
Jean Harlow tem um. appellido genial: "Anjo do Inferno"...
ilías, diga-me, por favor, quem
(5 a menina ingênua que tem raiva
de Jean Harlowf
tranquilloella
respondeu,
M
mente:
A menina que tem raiva ãè
Jean Harlow, que lhe roubou, a sua
tranquillíâade e innocencia, — é
a própria Jean Harlow 1 Dentro
da menina ingênua e felia vivia,
escondida, essa mulher terrível que
o cinema descobriu e revelou... A.
menina morreu... Ficou a mulher!

M

mulheres como simples motivo ornamental dos "filma" que dirigia,
e as utilizava «o studio, de accordo
com a technica e a prudência, sem
levar deltas para casa, apôs a filmagem, lembrança nem saudade.
Um dia, porém, vendo no studio
Jean Harlow, elle virou a cabeça.
Picou tonto. Ficou allucínado. Só
encontrou para o caso vma solução: o casamento. Era, de resto,
a solução que nunca lha Havia
oceorrido para
nenhum caso, na
vida. Mas elle eslava louco. E era
capaz de tudo...
Consultou Jean
Harlow, assim com ar de quem dia:
— Vamos fazer uma burrada?
Jean Harlow positivamente não
gostava delle. Mas olhou para o
lado e viu logo Norma Shearer,
casada com o dlrector Irving Thalherg. Era, no cinema, o caminho
mais directo que conduzia d grande
e definitiva celebridade.
Nunca
mais deixaria de ter "fllms" notavcls para apparcccr e brilhar. O
seu nome ficaria, permanente, nos
cartazes de Hollywood e rio mundo.
Aceitou...
Deu o "sim" sacramental. E o casamento rir. Jean
Harlow r. Paul Bem foi um acontecimento.
Jean Harlow encontrara avidenleniente o caminho que leva d feliciriade. Como presente de nolvado, Paul Bem lhe offcreccu um
160.000 dollares!
palacete de
O
film 'A. mulher dos cabellos de
fogo' a elevara ao "Stardom" da
Metro.
Tinha, pois, tudo aquttlo
que podia caber dentro da sua amblção: prestigio, fortuna, amor, crlebridade. E a sua. vida corria,
doce e amável, nesse rythm.o feliz
de "honey moon"...
Dois mezes depois, o estampido
secco de uma bala, fazendo para
Jean Harlow a mais brutal canjfpanha de publicidade que uma "estrella" jamais teve em Hollywood,
marcou, o epílogo do romance tragiro de Paul Bem. Para explicar
esse final inesperado e dramático
do ultimo "film" que dirigiu. Paul
Bem. deixou meia dúzia de phrases
incisivas e obscuras: "Este é o
único meio de corrigir os erros
horríveis que pratiquei."
Paul Bem, bàptisou co»i o seu
próprio sangue a celebridade daquella a quem amou...
E Jean. Harlow. com a maior publicidade que ninguém teve em
Hollywood, surge agora no cartaz
com um titulo definitivo r. ínesperad.o: mulher fatal... A mulher dos
cabellos de fogo!
PEREGRINO.

Elegâncias

O Botafogo F. C. ofCerece domingo próximo um jantar dannante aos bocíob,
proporcionando ás
suas famílias, algumas horas de
agradável e fina convivência, no
salão restaurante do club.

SIRVA £STES
PRATOS DELICIOSOS
A SUA FAMÍLIA
Sirva aMaizenaDuryeacom
freqüência «faça com que cada
prato seja uma nova « deliciosa
sensação epicurea.
Nunca se cançará das cintenas de iguarias que se podem
preparar com este alimento
nutritivo ,e fbrtiFicante. Empregue>oparaprepararpudins,saLdas, sopas, bolos, biscoitos,etc
"Receitas
O nosso livro de
de Cozinha" ser-lhc-ã enviado
Grátis, mediante devolução do
coupon abaixo.*

M. AITL Ei N A

DÜRYEA
EgjjjB

REFINAÇÕES OE MILHO, flRAZIL ., a
Caixa Poilal 1971 • São Paulo
•«m«tta-isc CRATIS teu livre
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APARTAMENTOS
confortáveis, de divorsos tamaulids. Próximos ao centro e dos
banhos de mnr. Pnlnclo Rosn,
i.iivui» do Machado 21.

KOLSTER
INTERNATIONAL
O radio perfeito. Ondas fcurta.
e médias. A' vista c a prazo.
Distribuidores:
WUIumiin, Xavier & C, Ltda, Rua Uruguayana n. 41, prox, a Ouvidor

OCULISTA
Dr. Gabriel de Andrade, rua
Alcindo Guanabara 15-A (Cinclandla. 1 is S horas).

SOBRADOS NO
CENTRO

Nupeias

antigo
do
rita Maria um, filha
ministro do Uruguay, sr. Manoel
Bernardoz, e de su;t esposa, sra.
Carmen Martlnez Theay BcrnarMariho
o sr. Luoiano
dez, com
Crespi, filho do sr. Giusoppe Crêspi e do sua esposa, sra. Giacinla
Ruggcrl Crespi.

Nascimentos
O lar do commorciante cm Santa
do Rio, sr.
no Estado
Ther-eza,
Humberto Tavoladò o de sua esposa, a sra. Berenice de Araújo
Tavoladò, achu-so enriquecido com
o nascimento de uma menina.
Está em festas o lar do casal dr. José Sampaio de Lacerdasra. Dulce Gonçalves Lacerda, com
o nascimento de um menino que na
pia baptismal roceberft o nome de
Taulo Roberto.
Acha-se enriquecido com mais
uma menina, que recebeu o nome
do Lair, o lar do industrial sr. Antonio Dutra * M-ello c d;i sra. .Nnir
da Cunha Dutra e Mello.

Promovida
pelo Departamento
Feminino do Fluminense F. Club,
sorâ. realizada no próximo domlngo, As 16 horas, uma grande Festá de Arte em beneficio do Natal
das Crianças Pobres,
o
festival
que aquelle club promovo todos os
annos, sempre com orescento suecesso e que tanta alegria proporciona a milhares de crianças.
Pelo sen programma, organizado com esmero e fino gosto pela
poetisa sra. Anna Amélia Carneiro
de Mendonça,
e
pela animação
enlliusiasmo que vem dospertaninteressante
veeporal artisdo, a
tioa do Fluminense F. C, organizada sob os melhores auspinios, Baptisados
ha de certamente alcançar o exlto das suas outras brilhantes fesFoi levado 4 pia baptismal, na
tas. Em seguida A vesp-eral, hn- matriz do Olaria, o menino Laerte,
"cock-tail"
verá um
dansante em fllhtnho do sr. bino da Silva,
todos os salões, tocando excellento funecionario do Ministério da Jusorchestra.
tiça e de sua esposa, sra. Maria
Como a festa não 6 exclusiva- da Silva.
mente para os sócios e 3uas famiParanympharam
o acto o sr.
lias, o ingresso se fará mediante
Tto-tra
a apresentação do bilhete especial, Cnrlos Eiras e a sarihoVltá
Nos studios da Mctro-Goldwyn- ao preço de cinco mil réis, que Liíio.
Mayer, onde Jean Harlow espa- pód-e ser adquirido no Departa- Homenagens
Ihava, com o seu estranho "sex mento Feminino, nn "Casa do Ksa sra.
Anna A.
appeal", uma perturbadora palpi- tudnnte", com
maiores
rios
iim
Constituirá
de Mendonça « na thetação de belleza, havia um homem, Carneiro do
acontecimentos soclnes, a concluir
club.
.ouraria
tranquillo o honrado: o director
pelo interesse despertado no seio
da arlstoernnia carioca, o grande
Paul Bem.
Methodico, simples e Letras e artes
almoço de confraternização que a
trabalhador, era um homem talo
30 do corrente será offerecldo ao
ajuizado, que linha horror ao caPara alegria dos nossos leitores, dr. Martinho" Nobre de Mello, emregistar
hoje iim aoonteci- baixador dé Portugal.'
samento. Celibatario resoluto e in- vamos
o
appareciconversível, Paul Bem gostava das monto sensacional:
Essn homenagem, que deveria
mento, quasi simultâneo, de qna- 'ter-se
realizado um mez npOs a
tro livros de Humberto de Campos.
Em dezembro, com effeito, de- chegada do illustre diplomata, hoRecife visitar seu progenitor gralivros do mem de letras e jurista portuguez
vemente enfermo, ao 3° sargento vem surgir os seguintes
-escriptor: "O no Rio, foi retardada em virtude
e illustre
Jorge Honorio Bezerra de Mcne- grande
monstro e outros contos", em 2* da situação anormal em que se
zes, da 1* C. E.
"Momo- encontrnya o pálz.
Fica sem effeito a. ordem edição (Marlzã Editora):
rias" (1« porte) (Marlza Editora);
officiaeB para
ornAores
Serão
mandando servir na Cia, de Prepa- "Poesias
completas" (Mariza Edi- esse fim, especialmente convidaradores de Terrenos da 4» D. I„ os tora)
"Ensaios
Brasileiros" dos, o sr. Gustavo Barroso, presle
1° sargento Valdetrudes Nunes Pe- (critica) (Edição
do
Bibllogra- dente da Acndemla Brasileira de
reira, 2»° sargentos Adão Severo de pho")..
Letras e o literato Cnrlos MalheiMoura, Atanasio Ferreira e 3»» diComo so vê, trata-se do uni fa- ros Dias, da Academia de Pclentos Luiz Cagliano, Orostes Lopes oto sensacional, que nunca se re- cias de Ltsbnn, aquelle interpreSabala; Martinho do Aquino Cabral gistou na nossa historia literária, tando o pensamento brasileiro e
e Dorallno A. dos Santos, addidos e qu-í devo encher de alegria os este o lusitano.
ã 1* R. M.. visto serem dispensa- leitores e admiradores desso inenconAs listas de adhesões
veis os serviço, dos mesmos na re- cansarei homem de letras, cuja
tram-sè na Casa Lopes Fernando*
ferida Cia. conforme solicitação do actividade mental
é verdadeira- & Cia., A Avenida Rio Branco.
mente espantosa.
respectivo commandante.
Na sede do Movimento Artis- Festas
tico Brasileiro (Studio Nieolas),
haverá no dia 17, uma homenagem
hoje.
nos salCiESTRADA DE FERHO CENTRAL ao saudoso poeta Luiz Carlos da da Reklizár-.e-á
rua do liezenile, 197, uma noiFonseca.
DO BRASIL
te-dansante em regosijo pela reO capitão Lima Câmara, director Anniversarlos
cente formatura rio dr. Carlos Goda Central do Brasil, não pôde
mes de Souza, que vem de concluir
comparecer ã inauguração do seu
o curso medico na Faculdade de
Fazem annos hoje:
retrato na galeria dos directores
Medicina da Universidade do Rio
A
.ènhòrita
a
Laura
Schiller;
da Estrada, hontem realizada.
s.ra. Souza e Costa; o sr. Lúcio do Janeiro.
Grande foi o numero de telégram- Varelln.
Reuniões
Faz .iiinos hoje o dr. Amemas que recebeu do interior.
—— Assistente militar — Sobre rico Valerio, livre docente da FaR-oaliza-se hoje. As 20 horas, na
de Medicina
do Rio de Faculdade do Direito da Unlvcrsiserviços de caracter tàChnico das culdade
Janeiro.
OCficinas de Locomoção, esteve em
dade do Rio do Janeiro, mais uma
conferência com o sr. José Américo, Contratos de nupeias
sessão da AssoclaçSo Unlversitao
tenente
Ruy
ministro da Viaçfto,
ria. No final da reunião haver.l
Santiago, assistente militar da ¦!¦
um sorteio de valioso? livros de
divisão.
Contratou casamento com a íe- Direito, entre os sócios que estl—— Paisagens — Foram fome- nhorita Sebastlana
Fonseca Ba- verem presentes.
cidas pela estação D. Pedro II ás
diversas repartições, S4 passagens
na Importância de 4:927$900.
—— Interrupção — A Linha Auxillar esteve interrompida durante
kilometro 99, dequatro horas no -uma.
barreira.
vido ã queda de
—
—— Concurso
Estão chamados
a prestar provas os seguintes praticantes: José lieis Nogueira, José
Monteiro Paiva, José Pedro Barbosa, José Teixeira Pinto Júnior, José
De volta da Europa. Doenças c operações dos olhos. Consultório:
Victorino Coelho, José Juracy da
Rua dos Ourives 7, diariamente. (Tel. 2-0059).
Opera os .en.
Rocha Pitta, Hildebrando Silveira,
doentes em Casa de Saúde própria, exclusivamente destinada a
João da Costa Ferreira, João Dias
especlnlldade, installada de novo e recentemente
inaugurada.
de Mello Júnior, Alexandrino CorPessoal technico adestrado na assistência a operados dos olhos:
réa Júnior. José Mariz Machado,
JosS Pereira
Júnior. José Pereira
Rua Laranjeiras 72 (andar térreo) — Tel. 5-2474.
'
Júlio.
ii wjHj n 'i < ii^auiiujagmm
^

MINISTÉRIO DA VIAÇÃQ

Livro docente o chefe de Cltnica Medica da Faculdade de
.Medicina
da
Universidade do .
Rio de Janeiro. — Moléstias Internas — Coração — Electrocardiographia — Rua da Qultanda 3 - 2.o andar — Telephone: 2-81G 3 — Das 3 em deante

TERRENO - BOTAFOGO
Vende-ao um em Voluntário»
da
Pátria,
próximo
a
Real
Grandeza, optimamonte situado
em ponto rodeado de todos os
recursos, inclusive facilidade i<
rapidez de transporte, prompto
a receber edificação, medindo
11 metros de frente por 31 de
fundo, Mnis informações pelo
tclõphóne 2-2-178, com o sr. OIdemar.

Dr. OLAVO P. REBELLO

Ouvidos, nariz c garganta.
Alugam-se os 1° e 2o andares
Tratar Av. Rio Branco 183-9.° andnr.
da rua Candelária 40.
no Banco do Commercio, rua T. 2-0054. Diariamente de 2 as 6.
General Câmara S.

Dr. AUGUSTO
LINHARES
reabriu
Europa
De volta da
consultório; São JosC 69. Tel.
e
NARIZ
2-0515. OUVIDOS,
—
OTRTTRGLA
GARGANTA
ESTRETTCA.

CASA - BOTAFOGO
Em rua transversal a Voluntarlos da Pátria, vende-sc preisolada,
de
con.trúço&o
dio
de quatorze meom terreno
tros de frente o bom fundo,
com -1 quartos, salas de vi6íta
o Jantar, escriptorlo, bom banhoiro, garage, quartos de engommar c para criados, boas
installações hygienicas, jardim
o algumas arvores frutíferas.
Facilidades de transporte e todos os recursos 5, mão. Preço:
14 0 contos. Tàmbem se vendo
com a mobília e demais uterisllios,
promptn a ser habitada.
Mnis esclarecimentos com o sr.
Brandão, pelo telcpho/ic: 2-247S.

Dr. TITO DE ARAÚJO
(DO HOSPITAL OE S. FRANCI8CO
DE ASSIS)

ptista, filha do I" tenente da Policia Militar do Districto Federal,
Henrique Xavier Baptista o da sra,
Deolinda Fonseca Baptista, o sr.
Floriam» Costa Coelho, íuncclonario municipal.

Dr. PIRES SALGADO

Consultório: Rua da Carioca 28 —- Das 2 fia 4 horaB. Rosidencia: Rua Greenalgh 27 —•
Tclephonc: 8-43G1.

COPACABANA
TERRENOS
Nas ruas Barata Ribeiro, mllustro Viveiros de Castro, Copacubana, Inhangft c tranaversaes,
vendem-sc, ainda, alguns lotes,
por preços muito modioos. Rua
General Câmara 76, 1" and.

Dr. PEREGRINO
JÚNIOR
Doenças internas — Consultorio: rua Sete do Setembro 94,
6.° andar — Sala V — A's terças, quintas o sabbados — Das
13 ás 16 horas — Tel.: 2-5629.

PAPEIS PINTADOS
Sem os Inconvenientes da plntura que
tudo
suja,
é faoil
transformar rapidamente o interior cia sua casa com gosto e
conforto. Procure ver as tlecorações modernas a preços razoaveis na CASA PAV1D —
Rua do Ouvidor 71-73. Telephone 4-060i;

PÃO DE ASSUCAR
O mais
do Rio.

empolgante

passeio

Prof. ROCHA FARIA

Reassumiu a clinica. Segundas, quartas e sextas. Rua Primeiro de Março 9 -1.* andar,

~"

TERRENO-TIJUCA
Vendem-se lote. a rua Carlos de Vasconcellos, a partir de
24:0.00$000.
Rua do Ouvidor
numero 87.

PROFESSOR
FRANCISCO EIRAS
GARGANTA

—

NARIZ

—

OUVID06

A-MXGDALAS: cura radical
physiotheraplca, sem operação.
Coryza agudo, ainusites, anginas,
otltes, mastoidites agudas, OANOER da face, boca, lábios, llngua, garganta, nariz, ouvidos:
tratamento pela diatlicrmo-congulação. (Clinica do physlotherapla
especialisada).
Edifício
Odeon. 4." andar — eala 418 —
Cinelandia — Das 10 as 18 he.

CLINICA
Dr. MOURA BRASIL
Moléstias doa olhos, dr. Moura Brasil do Amaral — Rua
Uruguayana, 25 —¦ 1« — de 1
as 5 horas.

RAIOS X
DR. MANOEL DE ABREU
Da Academia
Medicina
de
Radiodlagnostioo.
Radiotherapia. Av. Rio Branco, 257, 2" andar. T. 2-0442.

Dr. A. T0URINH0
OUVIDOS, NARIZ e GAKGANTA R. Ale. attuuabara 26 — li
ás 10 c 17 ás 18 h. Tel. 2-2748.

DOENÇAS NERVOSAS
E MENTAES
CASA DE SAÚDE DA GÁVEA
Director: Dr. Bucno de Antirada — Rua Marquez do São
Vicente 689 — Tel. 7-2875 —
Diárias desde 10$000.

Dr. EMÍLIO SÃ7™
Vias Urinaria.. Doenças anorectaes. Hcmorr. Cons. diária..
3 ás 6. Quitanda 17, 4°, 4-0788.
Res. C. Bomfim 479, 8-2624.

GRUPO DE LUZ
Vende-se um
novo,
marca.
Lailey; de 1.250* watts, 32 volta,
com . bateria de acouinuiadores
(16. elementos Wlllard). Preço
de oceaslno. Rua Dois de Dozembro 131. Tel; 5-0078.

Os anmmcios nesta secção são cobrados, no balcão
do O JORNAL, a 6$000 o centímetro
Hospedes e viaip^is

causou geral consternação nano.sa sociedade o,, especialmente no
circulo das relações de sua. digna
Regressa amanhfi :, .,nlnl pelo família. O extineto deixa viuva e
"João Alfredo", o major Apollonlo
filhos.
Scabra, que veiu ao Rio cominanroalizou-so
O enterro
hontem
liando um bíitalh.to de voluntários
da Milícia Revolucionaria do Pio mesmo, saindo o feretrn rtaqn/ü!1a
Casa de Saúde, As 17 horas, para
Crnmle- do Norte.
o cemitério de S. Joltò Captista,
Pallecimentos
com crescido acompanhamento de
amigos, entro os quaes se viam
vários directores do Touring Club
Na Casa de Saúde .S. Sebastião; do
Brasil
e funcclonarios
dess*'
fallcreu hontem, ás primeiras homanha,
o dr. Christiano patriótica agrsmiaçfio.
ras iln
Ottoni Vieira; alto funecionario do Missas
Toürlng Club do Brasil, onde ha
mais de dois annos vinha preslanNa
Igreja
do S. Pranc.isco d*
do excellentes o dedicados serviPaula, será celebrada hoje, ás 9,30
ços.
O dr. Christiano Ottoni perten- horas, missa de 30» dia em sufela a uma das mais lllustres fa- fragio da alma do sr. Domingos
milias do nosso palz e era um es- Josfi de Oliveira Bastos,
dé Maria
Emilia
,— Por alma
por Isso
pi ri to culto, gozando,
mesmo, de Justo e honroso eoneei- Cavalcanti Guimarães, será ceiena
hoje,i ás 8 1]2 horas,
to nnquclla patriótica instituição brada
a que dedicara os últimos annos ' igreja
de Santo
Affonso, missa
mandada reznr por suas collegas
de sua actividade.
de seu
A noticia
passamento do magistério publico. "•

- -a»!

agua FIGARO

para tingir o cabello. Resiste aos banhos de mar.
Vende-se em .toda parte.

GRÁTIS
Está doente? Quer saber o qua
tem? Mande nome, idaTJe. profissão, residência e envèlóppe seilado para resposta, endereçado á
Caixa Postal ri. 509. Rio.

Doe o Dente?

BEBA MAIS LEITE

Use DORFINDA

PROFESSOR DR. ABREU FIALHO

1EBERTRAN
PRINCIPIO RTIV0

11 BACAlHflU FERRO E MAM...

.-^M

oo quo sr Ftc-nuo
íCALCIO fÒSFOKO
GAHtZ-rMTE

¦¦¦
\

O TORNAE — Quinta-feira, 13 de OaMro tté 1932

_^n^„^^. s—Mi ¦- sWjsMMHstJMMsI

Theatro e Musica

acontece, em
Cora «s*s quadro
todas as sessões, todos os dias, uma
coisa Inevitável: o publico blsa-o
sempre, ovacionando os seus Intorpretes quo silo Mareai, J. Lucas,
Arthur Costa e Albertlno Rodrl13, sinceramente, não podia
gues.
Esse quadro,
sor de outra fôrma.
soja pela maneira nova como o intorprotam os scub personagens; seja pela musica do samba; seja ainda polas palavras, quu são do uma
Jocosldado magnífica, mexe com o
espectador, provoca-lhe os nervos,
agita-o o obrlga-o, ainda que não
o queira, a vibrar, a interessar-se.
somente
Aliás isso não aconteco "Qué-qué
com esse quadro. Ha o
qué casa", uma Infinidade de passagons como essa, "Cabocla
que dominam o
Feliz",
publico. São assim
do poeta Mario Hora;
o quadro
"Velho
"Querença Gaúcha";
Ingazciro", "Festa do São Joüo" c outros.
"TIM-TIM POH TIM-TIM". DE

NO MUNDO CINEMAT06RAPHIC0

A amante não quiz abrir- Instituto de GeograpMa 4
Historia
lhe a porta

INDIGNADO, ABllOMBOU-A,
ADIADA A INAUGURAÇÃO DO<
CBRTAMJ3
tlon). E' uma exeollcnto comedia,
ESPANCANDO ESTA E
de accordo com o tempo, que o auSUA 1RMA
da Educação ?nvlosl
ministro
O
tor situa admlravolmontc, no prlCelso, presl»
Affonso
conde
de
ao
do
Maia,
José
Augusto
viuvo
O
molro acto e cujo enigma o nu*t
"InjusHistórico
Instituto
do
dente
venal,
e
com
corrupta
desfecho,
no
A
da
vivo
mnrltulmente
hó
resolve
blico
Sã annos,
justiça
Fixando um caso doloroso
do Brasil, o segulntf
Gcographlco
comodla do Doval 6 osta noite resolDirlgindo-o
Santos,
para
Lúcia Brasiliana dos
í/ça" 6, no menor detalhe, um fllm de sensação.
aviso:
presontuda peia primeira vez na
"Tonho a honra de levar ao co«
tèlra, parda, de 30 anos.
a Metro-Goldwun-Maycr, W. S. Van Dike procurou antes de tudo
America do Sul, pois quo a ComO viuvo costuma passar nolta- iiheciiiionto de v. ex. que, attendem»
«Nlcole et «n vertu" em panhia quo nol-a apresenta, não a
interpretes sinceros que se mostrassem dispostos a viver com sin' nltlinn vesperal nó Miinl- representou em Buenos Aires.
das fora da rosidencla, que fica do ao atraso quo os últimos acont
ocrldadc, com Intensidade, suas principaes figuras. Oonseguiu-o.
"Injustiça" c um film que diz certas verdades que multa gente gasa rua Botafogo 17, no Encantado, teolinentos motivaram na delibera*
clpnl
A despedida dn Companhia Frnnda re*
provocando os ciúmes e as recla- ção sobre os preparativos
taria do ver ocouúa... Em Massachussets um juls insurgiu-se conceia scrA com uma pega nllcmfl
a comedia do Fellx Gandera,
união inaugural, marcada para 37.
inações da amasla.
era cru em demasia, que escálpcllava de
disse
elle
tra
o
que
fllm:
hontem levada a acena no MuniO dr. Bruckner ô uni medico ai¦ Hontem, chegando Augusto pela do novembro próximo, nesta capital,
O prinnal em vesperal da Companhia lomão
modo demasiado franco as fraquezas de certos juizes...
fez os seus estudos em
iPan-Amerlcano de Ge»
Francesa Dalla Col-Debucourt, 6 Vlenna. quoDepois da guerra froquonmadrugada, à casa, encontrou a do Instituto
do juls, declarou em sensacional
cidade,
inimigo
da
clpal
jornal
ographla e Historia, resolvi promouma comedia dlvertldlsslma quo tou os meios estudantlnos. Viu o
Lúcia
negando-se
fechada,
á
mostra
a
porta
especialmente
o
pôr
artigo que
para
film fora feito
ver o adiamento do certame, afim
trouxe a platóa em constanto hlla- mal quo os afligia. Tove piedade
a abrll-a.
defensores da Justiça. O povo da cidade, scícnte
certos
de
calva
do
que a digna commissão excoulix
rldade. Uma mulher que, para vln- e quis
denunciar esso mal ' para
elle
Indignado,
a
poz a porta va da conferonela, nomeada por »%
do juiz, fez-lhe uma manifestação de desagrado.
de
certas
falhas
"Lo
Kar-ae do marido nue aprecia
eural-o. Sua
mal do Io.
abaixo e armando-se de um caoe- ex., disponha de mais algum temUm cscandalol Tumultos. O film foi retirado de cartaz. ítcappafarra, consegue que elle va passar jounesse" é umpeca
grito de alarme, é
SEXTA A DOMINGO, NO
amante, po'para ultimar convenientemente
na
te, deu uma surra
— e já com o juiz desalgum tempo fora o transforma a um grito do íundò
receu
mcz
depois,
com
enorme
suecesso
um
do
abysmo.
O
RECREIO
deixando-a em estado lastimável. os soub trabalhos, tendo sido def!«
*ua vida, passando de mulher sim- dr. Bruckner mostra a chaga, mostêm
tltuído
E
ahi
leitores
cargo...
os
o
do
seu
um
que
fazer
pôde
Estão de parabéns os freqüentaMaria Brasiliana de Souza ae- nltlvamento fixada, para inau*upies e burguesa, a uma coquetto tra o foco do perigo aquelles que
film sincero. Phillips Holmcs, Anita Page, Walter Huston e Lewis
non molos elegantes
dores do Recreio, pois de amanhã
"Injustiça".
que se diverte"restaurante
em soecorro da Irmã, sen- ração da conferência, de accordo
correu
tres
actos
não
seus
o
vôm.
Em
.
Stonc são as principaes figuras de
do nuit
até domingo a dlrecção daquelle
dos'"bars" e
Indica
malsã
espancaad. só esca- com s. ex. o sr. embaixador do Me«
elle
nos
a
atmosphera
também
do
o
do dezembro.
theatro resolveu fazer uma reprise
Em plena festa, Nlcole chama
com
uma
espécie
cm
se
agitam
maiores
máos tratos do- xico, a data do 26também
que
a
pando
comcm
do todas as reviscommunl*
marido, que. a encontraE'-Mo grato
de lneonsciencia desordenada, vi- da mais famosa
"TlmNO
no
de
e
intervenção
forINGLEZA
ficaram
Indelévelvido
á
passado
populares,
REVISTA
que
UMA
aquelles
sem
contestação,
C,
que
car-lho que ratifico lntegralmen*
panhia de todos
cios, desejos e dores do uma mo- tas, que tim-tim",
"ehtourage"
mente
TELA!
NA
na
da
E
memória
do
PALCO
Augravadas
e
antes
conduziram
pude
Bastos.
tini
Souza
seu
que prenderam
por
nmvam ,o
to o augmento da referida commis»
"Mademoiselle
cidade, quo elle julga na mais comblico,
é, gusto ao 20" distrlcto,
no "Tim-tim" aue apparece a
onde íol são, a qual, aaslm, se comporá,
sua viagem quando ella fazia a
Ahi está uma novidade aue o Rio sem duvida alguma, a Nltouche"
Trata-se de E'
rülna moral.
melhor
canta
duetto
que
se
o
Primavera,"
que
Apenas
vida de "nocour". Lucien, o ma- pleta
breve.
eestá
autuado.
vae ter,
para
nlém de v. ex., dos seguintes seuma peça forte, bastanto crua, mas
prestava a ser aproveitada pelo
vido, percebe os mâiíèjós da mu- quo tem em vista um fim moral, dos chapêos de sol, que se exhibem isto: a estrêa sensacional de uma se
nhoras: Bcnjamin Franklin Ramla
falado.
Ella
tem, como
reglonaes de Portugal, revista ingleza, que se fará ao mes- cinema
lher, ouo alto.s nunca deixara de qual o de revelar as devastações as canções
"PrinGalvão, Manoel Cícero Peregrino d»
"Ciranda" e o "Tirolê" e
aquelle famoso romance do
ser honesta e não aceita.a lição que os excessos, as perversões mo- como a
mo tempo no palco e na tela de um clpe Consorte" que Lubltsch aproSilva, Augusto Tavares de Lyra,
o
o
so
o
Lucas,
mostram
Ulysses,
Pela
dar.
eique ella lhé pretendeu
raes, as liberdades precoces, a fal- Zebedeu, figuras aue ficaram como dos nossos maiores e melhores
Rodrigo Octavio de Langaard Mevettou para "Alvorada do Amor",
Nlcolo
da
Cineque,
zona
elegante
exaspera
da
nemas
eua frieza
ta do dlrecção e de fé podem caunezes, Max Fleiuss, Agenor de Rouá
uma comlcldade estupenda, uma
vencida, afcaba pedindo-lhe perdão sar na sensibilidade feminina, pois expoentes de graça e de bom hu- landia. Será apresentada a capri- graça irresistível, a par de situare, José Maria Moreira Guimarães,
mor. Tros dias apenas permanece- cho, com uma grande orchestra. E
de
MaO
do
Arsenal
remador
« tudo volta á calma anterior.
quo na peca de Bruckner são as
Rodolpho Garcia, Alfredo Valladão.
a peça, pois já nos nós teremos no palco números va- ções altamente emotivas e verda- rinha,
do
Rodrigues
Francisco
Nicole •oneontrou em mllc. Delia mulheres que mais Interessam e rá no cartaz
João Pandiá Calogeras, Othelo d«
primeiros dias da semana vindoura rlados, um grande corpo de girls, deiramente ricas.
Col oxcellento Interprete; Lucien dominam. Em "Le mal de Ia Jeu- teremos
idade,
ca3G
de
Freitas,
annos
de
E,
como
nem
de
podia deixar
ali a nova revista de grau- ao mesmo tempo nue vamos conheSouza Reis, Francisco Raddler da
"Made- sado, hontem,
foi o sr. Debucourt, muito a von- nesse" ellas dolxam de ser pre- de suecesso
"Moinhos... de vento",
acontecer,
12
chegou
a
vez
de
antes
d.as
pouco
Aquino, Alfredo Ferreira Lago, Anem moiselle
de fama
cer grandes nomes
tade no napel; o sr. Marcus Bloch textos o objeetos de paixões para deGastão
Nltouche"
ser
aproveitada
ao
de
e Raymündo
Quarto tonio Leoncio Pereira Ferrar, JoLondres, nomes que dentro em pou- para.a tela. E' a oporeta famosa horas, recolhendo-sc
fez-se notar no Laflllette, o amigo se julgarem as domlnadoras, A Magalhães. Machado
¦
â rua Lopes sé Mattoso Maia. Forte o Henrique
de sua residência,
co publicaremos. Poderemos adean- de
•rio casal e mlle. Janlne Loduc cm
Meilhac
e
nós
com
se
despede
a
ComMillaud
vapeça
que
que
"instutrlce
disparou, ahi, a Carneiro Leão Teixeira Filho.
ann. 31,
COLÔNIA INGLEZ.V VAE TEU tar aue a famosa Mimi Crawford, mos vêr segunda-feira próxima no Trovão
mlle; Surtais, uma
panhia Franceza C julgada pela A UMA
famosa cantora e bailarina, se fará Broadway, apresentada
Solicito a v, ex., outrosim, »,
REVISTA... INGLEZ.V!
no peito.
uma
carga
de
encantadora, com um deli- censura, rigorosamente imprópria
garrucha
glaise""aecent".
juntamente
ouvir e executará bailados magni com o S" "cocktail-'
«:ioso
Nos demais papeis para sonhoritas e menores.
Um dos grandes cihe-theatros da ficos; as Charlotte Girls,
que aquelle ei- Accorreram varias pessoas, des- gentileza do transmittir A digna
deslumRoTerroy,
Nicole
commissão
executiva o meu apps!as sras. Andrée
"Eddies", de nema vae dar aos cariocas.
sendo
Clnelandla
está organizando para
pertadas pelo estampido,
zan, Nutzi Stane, GermaineRioger O KLENCO DO CARLOS GOMES breve um èspectaculo aue, ao mes- brarão; o celebre trio
os soccorios da Assisten- lo para qüo tome também a sou
Teddy Brown,
ACTORES-AVIADORES
pedidos
negros
americanos;
NAS PRIMEIRAS, HOJE, DE
« os srs. Darbrey, .Taequelin, Gacargo
o
convite
ás instituições iamo tempo, vae constituir uma no- com sua famosa orchestra, etc, etc.
"MORANGOS COM CRfiME"
Em "Noiva do Céo", annunciada cia do Meyer.
dry, Delsime e Darleys concorrelacionadas na lista appensa ao seu
vidade — um èspectaculo completo, formando um conjunto soberbo que
ania
O medico, porém, quando
Império para a próxima seram para o bom exilo do espeRepresentar-se-á, hoje, ás 20.15 isto é, um programma em aue, a
officio de 8 de agosto, ' na qual me
com a representação de pelo
mana, Richard Arlen
appareeerá bulancia chegou, só poude cons- permitto suggerir a inclusão d»
e 22.15 horas, horário novo de ve- par de lindos films, funecionará o teremos
ctaculo.
"Londres em Revista".
bôa.
Carlos
sempre,
rão, estabelecido no Theatro
vez num film
de talar o óbito.
Montagem, como "toüettes"
pela primeira
seu palco, para apresentação de numais as seguintes: Serviço Geode Gomes, da Empresa Paschoal Se- meros de uma revista! Assim, vere- , ftUEM PODERÁ' IMPEDIR A
aviação desde
a producção
de
maravilhosas
As
O commissario Rodrigues, do graphico Militar do Brasil, Serviça!
"Azas"
aUÊDA DE UM HOMEM?
caminho
de
o
a
mlle. Delia Col, causaram sensa- greto, após o ".pulo da hora", a mos um corpo de girls, ao mesmo
púz
que
23° districto, providenciou a re- Geológico e Mincraloglco do Bra»
quarta das revistas dynamicaís da tempo aue sketehes, e números de
ção.
sempre fora querido dos che- ser um dos mais festejados galãs moção do corpo para o Necrotério sil, Commissão Geographica e Geo*
temporada Jardel Jercolls, naquella variedades, tudo com o acompanha- fes.ElleDotado
da
tela
Alberto de «VUEIItOZ.
americana'.
exde uma habilidade
lógica de São Paulo, Departamento
confortável casa de diversões.
De resto, "Azas" não teve esse da policia.
de orchestra! E o mais in- traordinaria,
conduzia um avião
"Morangos com crSme" 6 a peça mento
dos Serviços Geographicos e Geoteressante é aue a colônia ingleza, com a mesma facilidade com que se comia o só para elle. Tres artislógicos do Minas Geraes, Instituto
em apreço, original em dois actos principalmente, e em geral todos conduz, em boa estrada, um auto- tas ella lençou no caminho da podias
Polytechnlco de S. Paulo, Serviço
chuva, noites sem dormir,
de Gardal Boscoli
e Norman Es- quantos falam a língua ingleza, vão movei.
Como
Arlen,
Gary sob
na pularidade.
disso,
recebido
Além
de
cobertos
sem
Campos
pão...
Geographico, Geológico e Metereo.
o se deliciar com a apresentação do
querdo, cheia de opportunidade
e Buddy Rogers
viram cadáveres
tinha uma noiva Cooper
sociedade,
melhor
milhae
despontar
de
o
lógico da Bahia o Direotoria dn
vasada nos moldes das revistas mo- um numero sensacional, uma reviscrescer o seu prestigio com os
todos invejavam.
MUNICIPAL
dernlstas de assumpto cosmopolita, ta ingleza aue se intitula mesmo — queApesar de tudo, entretanto, Bob papeis que representaram também res de cruzes de madeira... "Les Mineralogia e Geologia
do
Rio
synthese
o
film
Eis
em
Hoje, cm penúltima recita dn
tão do agrado daquelle conhecido "Londres em Revista".
Grande do Sul.
de Crois de Bois"
producção.
Depois
Rogers foi descendo, degráo a de- naquella
de
"Azas",
Madei(Cruzes
director.
Companhia Frnnceasn, "MadeDando
o
approvados
Gary Cooper
"VARGA NAPULITANAV gráo, a escala do vicio e, dentro cm
por
príu
appareceu ra), inteiramente falado em franmolselle" de Jacques Dcvnl
"A leOs acontecimentos de mais evi- AMANHA
c as bases do eertamo, que
NO CASINO
pouco, viu aue todos o abandona- em dois films de aviação, "O
cez, da Pathé Natam, e que de- gramma
dencia no momento, nella enconbem
noiva.
dos
condemnados"
esse
Instituto
houve
inclusive
a
giáo
Delia
Colamor
Franceza
e
por
proCompanhia
ao vivo a tragédia da guerRepete-se hoje, no Theatro Casi- vara, poderia impedirprópria
o Rio no tram eco, com um commento amaa sua queda" nunca morre", com Colleen Moore, screve
Debucourt, que deixará "Campana",
pôr-me, com fundamento, quanto fiai
vel e espirltuoso, tratando-se nos no, a bellissima peça de E. L. Mu- Quem
somente Buddy teve o papel principal em ra, inspirado na emocionante no- bases, no que deliberou em sotomDiz-se,
geralmente,
quo
próximo sabbado, pelo
"Napulitano
"Águias modernas" logo depois de vclla de Eoland Dorgelés.
dois actos. as charges politi- rolo,
e coro" aue hon- o
de volta á Europa, realizará esta seus
.amor pôde salvar da decadência.
bro de 1929. a assembléa prelimi-'
cas, apenas encarando o seu lado tem foi applaudidissima pela platéa Elle,
"AVENTURAS DE UM SOLTEI- nar
nem mais amor tinha. apparecer em "Azas".
porém,
noite, ás 21 horas, a sua 5» réeita cômico, sem paixões nem pruridos repleta
da instituição a inauíurar-^e.
Pu"A noiva
do theatro do Passeio
isolado,
só,
Como
Viu-se
do
RAO".
comedia
COM MENJOU
perdido.
Céo" reúne uma
aiocturna, representando a
sirvo-me da opportunidade para.
blico. Repete-se também o acto va- salvar-se?
"Mademoiselle", original de Jac- conselheiraes.
vez
mais
os
interpretes
"Aventuras
íizeque
riado, que alcançou agrado comEm
de um soltei- reiterar-lhe as expressSes do meu'
Rcgencrou-se, todavia. E como 1 ram nos Estados Unidos o ruidoHA, NA "CASA DO CABOCLO",
mais
quês De vai, que constitue "Madeo que verão os leitores assistin- so êxito de "Touchdown", um film rão", um film Fox Movietone,'as- aHo apreço e distineta consideraE'
Q.UATRO VAGABUNDOS QUE OS pleto.
"Canzone
unia novidade para nús.
dl Napoli" do "Piratas do ar", producção da
Amanhã
a
o desfile de uma parada ção."
ELEGANTES ADMIRAM
que não veiu ao Brasil. São elles sistimos
molselle", creada em janeiro deste
Será levado á Columbia,
mudará seu cartaz.
e Arlsn, Jack Oakie e Charles Star- ele scenas primorosas, aliás, o que
com
Lloyd Hughes
anno, no Theatre Saint.Georges de
Um dos quadros de "Qué-qué qui: scena "Varga Napulitana", 3 actos Marceline
onde
appareqa
Day, aue o Eldorado an- vett, a quem acompanham Virgi- sempre acontece
Paris, como uni dos maiores sue- casa" que mais agradam
é o dos cnscenados por Tack Gianni e Salo príncipe
nuncia para segunda-feira.
nia Bruce e Robert Coogan, cm Menjou. Volta assim
cessos dos últimos tempos nos "Quatro vagabundos", em que Du- vatore Rubino.
eledas
em
um
papel
galanterias
"MADEMOISELLE NITOUCHE", A dois papeis de alta emoção.
franceza, é
theatros da capital
tem opportunidade de apresengante, man-elroso, polido e perigoO ACTOR DEBUCOURT E A
•uma comedia cheia de sensibilida- que
"LES
TODAS
AS
FESTEJADA
DE
tar á sua platéa um samba novoe
MAIS
CROIN DE BOIS (CRUZES so. Carinhoso e pródigo, elle não
"CASA DO CABOCLO"
CONVIDADO O MINISTRO
OPERETAS
de, de emoção de verve e de ale- dos melhores, dos que mais mexem
DE MADEIRA) — BREVE NO
olha despesas e, para um jantar JOSÉ' AMÉRICO PARA A SüA
Duque o idealizador e realizador
síria, construída com extrema ha- com os nervos dos legítimos carioPATHE'
PALÁCIO
á sós, lá se vae champagne, osEntre todas as operetas famosas
INAUGURAÇÃO
rlbilldade (Antoine em L/Infor-ma- cas.
da "Casa do Caboclo", recebeu do
Veiu a mobilização. O cartaz trás com creme, aspargos, e uma
actor Debucourt, primeiro actor da
"O
Do interventor Bertino Dutrffi
ficou afíixado:
Maire de St. mesa finíssima ornada de rosas e
Companhia Franceza ora no MuniQual a mulher que re- recebeu o ministro José Américo)
cipal, um cartão com palavras de vae apresentar a figura de Napo- Are-traz ao conhecimento de seus orchydéas.
um galanteio assim'.' E' o seguinte telegramma:
administrados que foi ordenada a sistiria
sobre o programma leão de Aguiar.
enthusiasmo
"Devendo
mobilização geral. Foi fixado o nesta arte do conquistar que Meu*í
inaugurada
ser
está sendo representado na
que
Nesse "cocktail", um verdadeiro
"boite" do antigo São José, e os "cocktail"
primeiro dia para 2 de agosto, de jou tece os seus madrigaes, os seus porto desta Capital, próximo dia'
apparede
celebridades,
—
sussurros de amor, e escusado se*
Emn. Pascli. Scgreto
Phone 2-7581
seus interpretes. Debucourt c todos cerâo, além de Napoleão de Aguiar, meia-noite a meia-noite".
Apresentaram-se. jovens, cheio» rá dizer que a victoria é fácil fe 24, seria grande honra v. ex. se
os componentes da Comp. Franco- Rogério Guimarães, Sylvio Caldas,
dignar estar presente tão auspii
e enthusiasmo
za, assistiram, na ultima segunda- Ary Barroso e Olinda Leite de Cas- de ardor
A'S 8.15 E A'S 10.15 HORAS HOJE
ei viço. fatal. A sua victima neste caso è
HOJE
a lourissima linda ciosa solcmnidade, justa aspirai
Gente "fresquinha", alegre e sor- Joan Marsh,
feira, a "Qué-qué aué casa", ap- tro.
"Companhia
ridente: Gilbert Demarchy, volun- que mesmo sabida e procurando ção povo potyguar de muitos an-*
de Grandes
JxlRDEL JERCOLIS apresentará, pela sua
plaudindo os artistas aue vivem os
GUANDE CIRCO HOLDELM
tario
sentimental,
Espectaculos Modernos", mais um êxito certo: t
nossos sertanejos.
. v
o
ele»ante defender-se torna-se passiva e ad- nos. Solicitei ministro Marinhai
'
dás designação uma unidade esquaa lista
. Continua a despertar interesse-a Fouillard, Belin,- o romântico; Vi- miravelmente para
UM ASTRO DE Si PAULO AO
eublé, bohemio parisiense, o paca- mulheres conquistadas pelo "dàri- dra que certamente muita satlsLADO DE "AZES" CARIOCAS NO temporada do Grande Circo Holdelm to Lemoine,
dudy"
teia
Com
da
esta
yankee.
e assim muitos ou"COCKTAIL" DO BROADWAY
iiistalladdo na Esplanada do Casfacão encontrará conduzir v. ex<j;
tros.
pia ainda apparecem Irene PurcelI,
tello.
'na
sem
demora. Attenciosas saúdae
Don
Alvarado.
Os grandes nomes de São Paulo . A assistência que
Foram
Minna
Gombell
cantando,
diariamente
pensando
sô de lqnge em longe apparecem afflué aos espectaculos do Circo' ¦victona. Depois vêm os dias tra- "Aventuras de um solteirão", será ções — Bertino Dutra, intervéns
A rovlsta de palpitante actualidadc, em 2 actos e 21 quadros, orlginos palcos cariocas.
ííucs de Gcrdnl Boscoli e Norman Esquerdo.
tem podido avaliar a perfeita or- gicos da guerra, os combates hor- exhibido segunda-feira, no Odeon. tor, federal."
Napoleão de Aguiar está neste ganização
."'
>
o fogo sem cessar vigia
e luxuosa apresentação wveis,
festejado
Elegantíssimo,
numero.
dos seus artistas.
e applaudido, o grande cançoneA Pantomina Aquática com ar«jiffiilniiiis
iHH»iWiIMin mpfiw
siMisii
tista só uma ou duas vezes veiu gumento moderno e com as suas
ao Rio e assim mesmo rapiclamen- scenas variadas e divertidas, mante, numa passagem veloz de me- tem o publico em constante
aleteorq.
O 8.' BROADWAY
da gria.
Foi, pois, feliz a attitude
contraempresa Ponce & Irmão"cocktail"
COCKTAIL
tando para figurar no
vae reunir
segunda-feira
Broadway
que o
SEIS
NOMES QUE
THEATRO MUSICAL BRASILEIRO
TODO O RIO
Como tem sido amplamente nowÊÈBEr
^^B
Xmffí
ADMIRA!
ticiado, será iniciada no próximo
dia
no Theatro
Ú do corrente,
'
"
Jorge Fernandes
Municipal a Temporada Official do
&>!JI iis^s^sHsk.
.B.--^ P!ê «sMsEisZ+v \ '33
HOJE—A'» 8 e ás 10 horas—HOJE
¦:.;;í;:':;:íSís>jt^^^^B^k
O cantor elegante por
ife:'
W^wm^n
Theatro
Musical
Brasileiro,
por
Ultimas representações da peja de
excellencia,
acompainiciativa de um grupo de artisnhado por
tas a cuja frente se acham a sra.
JORACY CAMARGO
Vera Grabinska, o" sr. Pierre MiMario Cabral
challowsky c os maestros Frano conhecido pianista.
cisco Braga, Lorenzo Fernandez e
Olinda Leite de Castro
Lopes Gonçalves, sob - os auspícios
A cantora que os salões
da Sociedade de Concertos Symdo Rio admiram.
phonicos, Touring Club do Brasil,
Brasileira
Imprensa,
Associação
de
AMANHA — PROCOPIO apresenSylvio Caldas
Artistas
BrasileiAssociação
doa
tara a sonsaoionnl comedia em tres
O príncipe do samba!
ros e Sociedade Brasileira de Auaotos de Suaror de Deza, "Entrou
Rogério Guimarães
tores Theatraes.
aqui uma mulher" — 0 2° acto é
Para esses espectaculos em nuIndiscutivelmente
dividido em dois quadros
o
de
compostos
mumero de tres e
maior violonista do
sica symphonica, opera e bailados,
Brasil.
está aberta na bilheteria do Municipal uma assignatura aos seAry Barroso
I
O famoso compositor
guintes preços: frisas e eamarobalcões
tes 100$: poltronas 80$;
que vae também fazer
20$.
30?
e
50? o 40$; galerias
humorismos irresisEMPRESA N. VIGGIANI
tiveis.
^fl
sv
«^ tifVv-'
n stiaa.
UM FILM DE
k. afl^B ' %\
¦ :i':'";:'.'::üs^^H s^sT afl
AVIAÇÃO, COM
SCENAS DE
GRANDE REAMunicipal — "Mademoiselle" —
MSMO, AO
Pela Companhia Delia-Debucourt,
J
é-ÍLÍl/>LBl^l
In \Jmwf ^Üi
UM
HOJE — A'S 21, HORAS
DE
PAR
ás "1 horas.
Alhnmbra — "O bobo do rei",
Repetição do grande suecesso
ROMANCE DEcomedia do autor Eurico Silva —
da estrêa. de hontem, com a
LICIO?0
A's 20 e 22 horas.
encantadora peça de E. li.
Casa do Caboclo — "Quequé qué
MUROLO
casa" — "Cabôca feliz" — A's 16,30,
19,45, 21 o 22,15.
Este film fazia falta
Carlos Gomes — "Morangos com
ao Rio...
creme", ás 20 e 22.15 horas.
Eldorado — Variedades — A's
...para alegrar os es
e mais o acto variado com as
17 e 21 horas.
piritos! w
canções
Rlalto — "Moulln Bleu" (gene— Das
A deliciosa opereta de
16
horas
em
ro
livre)
Amanhã
Amanhã - A's 21 hs.
Meilhac e Millaud,
deante, sessões continuas.
— VARGA NAPULITANA —
nroadway — "7"
Coclítall —"
aposentada pelo chieDomingo: Vesperal, ás 15 hs.
A's 17 e 21 horas.
ma falado numa versão
Odeon — Variedades — A's 16.
Preços do costume
s^.
um i amt*m
wü*v^í sj
Deliciosa, Encan18, 20 e 22 horas.
tadora, Finíssima,
com Raimu e Janie Marese, os
JUSTIÇA!
PELA,
DESHONRA
PRÓPRIA
astros da "Co
MULHER ATLRADA
medie
Française"

Chronica theatral
PRIMEIRAS

"INJUSTIÇA"

—

NO PALÁCIO

SEGUNDA-FEIRA

Matou-se com um tiro no
peito

]

DIVERSAS NOTICIAS

0 porto de Natal

Tliealro Carlos Gomes

MORANGOS COM CREME

IMDCMO
2

Musica

ALHAMBRA

}

0 Bobo do Rei

•'SKy&RIDE"

d

Theatro CASINO

«BrTfw*^ÊS?f~

Companhia

Espectaculos de hoje

Canzone di Napoli

RICHARD ARLEN]
JACK OAKIEROBERT COOG

MArfZEilE
K1TOÜCHE

Napulitano'e Core

k^^OLW

m

eira

(Bachelor's Affairs)
com
IRENE PURCELL
MINNA GOMBELL
Com orchideas e champagne Menjou tenta
uma mulher... e com a sua elegância e seus
^^ beijos elle conquista definitivamente

S&IfíMJ

BROADWAY
(NI6MT COURT)

•
PHILLIPS HOLMES
ANITA PAGE : ; -. .
JEAN HERSMOLT
\X#\UER MÜSTQN
dirigidos PORWS.VAN DYKF
UM

FILM

QUE

PROVOCOU

THCEATBRO

•

¦
_i
2 " FEHM
_.. ^.^
"M- "^
THEATRO
DISCUSSÕES

NA

MUMICIPAI,

EMPRESA ARTÍSTICA ASSOCIADA
CONCESSIONÁRIA;
COMPANHIA FRANCEZA DE COMÉDIAS — DELIA COL — DEBUCOURT
AMANHA — A'S 21 HORAS
HOJE — A'S 21 HORAS — 5.* RECITA NOCTUTiKA DESPEDIDA DA COMPANHIA

ymy

AMERICA!

i_

(.

m

Mademoiselle

Le mal de Ia jeunesse
allcmfio do dr. Ferdi-

Original

nand Bruckner
Pm qnatlro dos vícios, males e dores ria moridade allemã de spOs
inteira apresentado por m laedlCOMEDIA EM S ACTOS DE JACQUES DETAIj
eo allemKo
Rlsorosamente Impróprio para se.
NOVIDADE CRIADA ESTE ANNO
nkoritas e meiiores
"CAMPANA"
A COMPANHIA EMBARCA SABBADO PELO

I

pjwc.»
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"

.......
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.0 JORNAt - Quinta-feira, 13 de OuíuBro 3c 1932
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mpolga a população e faz
estremecer a concorrência
¦

\

A inauguração, depois de amanhã, do grande empório das
•¦'."''''

.¦¦

è

Casas Pernambucanas
ua do Ouvidor-125

Tecido

-Preços de surpresa

emfirq,
fícontecimento,
FILIAES

INAUGURADAS

NO

RfO:

Praça Tiradentes — 12
U.U, — Largo de S. Francisco — U-H,
118 — Rua Marechal Floriano — 11B
S — DOMINAMOS — DOMINAMOS
¦'.', ;¦ ';?:-,' "

Factos Policiaes

AetMdades eseolares
FAOtiLDAOB DE MEDICINA DO
RIO DE JANEIRO
Sexta-feira, 14 do corrente:
Exames
t° ando ..medico — Cliiniíca IM15liolo.wica — prova escripta, pratica
e oral, ás 9 horas, no Laboratório
de Chlmica"'—. Manoel Faria de
iAraripe Júnior.
Habilitação — Clinica Propcrttiu
tfca HiMiicii — prova escripta, pratica e oral, ás 8 horas, noi Hospital
B. Francisco de Assis — Dr. 1-Ienaitiue Kodriguos Teixeira,
INSTITUTO LA-FA.YETTE.
Departamento preliminar
Reallza-so amanhã, 14 do corrente, a festa da arvore da criança
neste
departamento
do Instituto
La-Fayette, ás 15 horas.
O interesse despertado por essa
:l;esta de caracter educativo e de
muita
significação
Caridosa
é
grande,
A professora Lisete Costa Rodrii?ues, organizadora dessa festa, tem
«ido auxiliada por- alumnos o professores de todos os departamentos
•e da sódo do Instituto La-Fayette.
O programma, a aue obedece a
solemnldade, è o seguinte:
Ia parte — I — A Sciucnüjilm,
canto, pelos alumnos. II — Gynimística, alumnos do Jardim da Infáncia. III — A) Hjjnno á Arvore
— IManlio Syinbollcwi B) Dnnsn de
Judios. IV — iUc-loüln chorcographica, alumnos do Jardim da Infância.
V — Gj-mmistU-n. alumnos do Curso Primário e Gymnasial. VI —! A
Primavera! canto, pelos alumnos.
VII — lluil.-iilii dn Primavera, por
•inii
grupo do aliinmos.
2» parte — Festa ilu Criunyii —
(dedicada ás crianças pobres) —
distribuição de brinquodòs,
roupas
'
e mantímentòs.

Finanças catharinenses
A ARB&CADAÇÂÒ DO PRIMEIItO SEMESTRE E O SERVIÇO
DA DIVIDA EXTERNA
O chefe do Governo Provisório
recebeu o seguinte telegramma:
"Florianópolis, 11 —
Tenho o
prazer do communicar que o balancete do primeiro- semestre acetisa a arrecadação de 10.000 contos, sondo de 18.000 a despesa or¦;ada para todo o anno. A quantia depositada, este .anno no Ban<-.o do Brasil para o serviço õa
divida externa, cumprindo integralmente itístrucçSès de v. ex„
,2.538°|" contos, . correspondente a
'25
da arrecadação. O total depositado para esse fim até ..o presente,
10.651
contos.
Cordiacs
saudações. — P. Assis Brasil, interventor fédèrál".

ACADEMIA NACIONAL
DE MEDICINA
A' Academia Nacional do Medlciiia reune-se hoje, em sessão
erdlnarla, ás-20 1|2 horas:
Ordem do dia:
"EccKymõses
1);
instantâneas,
pelo sr. Floriano de-Lemos.
2):O oàsò."do."sr.
desmemoriado de
Collegno' ' pelo
Leonidio Ribeiro.
.••':"-..:!
3): Problemas de radiologia cli*iea, pelo sr. Manoel de Abreu.
4) Alguns-' aspectos actuaes do
eanéèiy pelo sr.' Von
ollinger^da -Gragà..,-.
froblcma-'do
5) Sobre,, um caso de pylephlelite- curado, pelo sr,. J. Moreira
da Fonseca; - '
6) O problema do tétano no
Bio de • Janeiro.'-pqlo
Roberto
~*~ sr.
----^^
Freire. *~-*

Para conseguir um empres A amante não quiz fugir
timo de 22:000$
com elle
FALSDÍlCAíKAM
CAK1MJJOS
Ifl
A8SIGNATURAS
DB
Ft.VLUIO1VARIOS DA OAIXA DE AMOItTlZAÇAO
•

Proprietário da casa de bilhetes
situada á Avenida Rio Branco 108,
o sr. Francisco Lucas íáanglnito
procurou, ha tenipos, seu senhorio,
o sr. Bernardino Esteves de Almeida, sollcltando-lhe um emprestimo de 22:000$, para garantia do
qual dava uma caução de 36 apolices da Divida Publica Federal.
Nessa oceasião,
Sanginito faziti'
so acompanhar da um cavalheiro,
apresentou
como. sendo Jorque
ge Thompson Júnior, dono dos titulos O proprietário de algumas
terras na ilha do Governador.
Attendendo ao seu inquilino, o
sr. Bernardino não creou embaraços para a realização do negocio; exigiu, apenas, que Thompson
apresentasse um documento comprobatório da caução das apólices
na importância de 22:000$, legalizado pela repartição
competente
registado no Registo de Títulos è
Documentos e averbado na Caixa
de Amortização.
Poucos dias depois,
Thompson
voltou, como da outra vez, aeompanhado do Francisco Sanginito,
ao escriptorio do sr. Bernardino,
informando que já estava tudo legallzado, podendo o negocio
ser
realizado.
De posse dos documentos, o sr.
Bernardino entregou aos interessados apenas 10:000?, que, com os
juros, perfaziam 12:000?, ^ficando
de dar o restante dois dias depois.
Logo' após- isso se verificar, o
senhorio de Sanginito foi á Caixa
de Amortização, onde lhe informaram que tanto os carimbos como
as assignaturas dos funecionarios
eram falsos, não tendo sido o documento ali averbado.
A vista disso, o 'sr. Bernardino
procurou a 4« delegacia auxiliar,
onde se queixou, sendo aberto Inquerlto, sob a presidência do sr.
Rego Monteiro.
Preso Thompson, foi apprehendlda em seu poder a quantia
de
5:000$, ficando
provado que seu
verdadeiro nome é Mario Cabral da
Silva.
Apprehendidas
as apólices
e
apresentadas á Caixa de AmortizaCão, esta informou serem ellas de
propriedade do dr. Alberto Gomes
Leite de Carvalho e estarem lanCadas com a cláusula de "inalienabilidade vitalícia".
Apurou ainda o inquérito que o
dr. Gomes Leite de Carvalho confiara as referidas apólices a Beíiedicto Rocha da Veiga, para que
este conseguisse um empréstimo.
Benedicto, por sua vez, entregar?,
os títulos a Alberto Martins Páreira da Silva, tendo- este confiado os mesmos a Mario Cabral "Jorda
Silva, que, usando O nome de
ge Thompson, propôz o negocio a
Francisco Lucas Sanginito.
O inquérito, encerrado, foi remettldo ao juiz competente.

Aggredido a páo
Na rua Júlio do Carmo, esquina de Carmo Netto, foi honfem
aggredido á páo
o funecionario
Pessoa-de
Deocleciano
publico
Barros, de 24 annos. solteiro e residente á rua André Cavalcanti
n. 110. "recebeu"
feriA' victima, qúé
mentos no rosto e hombro»-teve
Võs soecorros da Assistência^

Sr >

'{

Em polvorosa o Morro da Estabelecido o regime do
Virgulina, em São
sabbado inglez na
Gonçalo
Argentina
NO ÜONFMCTO FICARAM
I^ERIDAS DUAS PESSOAS

DUSV.UTIADO, O JOVEN GOJLVKOV O CORPO TODO,
PARA MORRER
Ha
qttim

h.

Hontem, por volta do meio
dia, o celebre morro da Virgultna, em S. Gonçalo, que é uma
espécie de suecursal do morro da
tempos .o. italiano José Joa- Favella, "esteve em
polvorosa. Al"SapaLu', proprietário da
fredo de tal, mais conhecido por
"Cam|iistinha do amor",
foi â
casa de Maria
Amélia
Soares,
viuva, de 34 annos e ali residente.
,A mesma, parece, nSo gostou da
visita, recebendo, de cara feia, o
conhecido.
"Campistinha do
amor" não
se deu por achado e pretendeu entabolar conversa com a rapariga.
Essa, porém, explodiu
disse
e
meia dúzia de desaforos ao recem-chegado.
Alfredo enfureceu-se com tal
procedimento e, sacando de uma
faca, investiu contra Maria Amelia, ferindo-a no cotovello esquerdo. Aos gritos da victima, acudiram os .vizinhos, entre os quaes
Manoel dos Santos, preto, de 41
annos e foguista de bordo, o qual
mettendo-se na briga, com o intuito de defender a mulher, levou
também uma facada no braso esquerdo.
Ambos os feridos foram medicados no Serviço
Prompto
de
Soccorro de NIctheroy.
O aggressor foi preso e autuado pelo sr. Eugênio Inneco, subdelegado do 4° districto de São
Gonçalo.

BUENOS AIRES, 12 (A. B.) —
Foi promulgado pelo Poder Éxecutivo o decreto da lei que estabelece o regime do "sabbado inglez" no paiz.
O governo procederá immediatamente, no sentido de regulamental-o convenientemente, contemplando os interesses dos empregados e patrões.
O commercio passará a fechar,
aos sabbados, ãs 13 horas, obrigatoriamente.

d*
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Serviço publico da União com livre curso em todo território da Republica
PRÊMIO MAIOR

234a Extracção de 1932
280a DO PLANO 41

Fiscalizada pelo
Governo da União

20:000$000

Lista geral da extracção realiz ada em 12 de Outubro de 1932
190... .v.

r

291
292
293
294...Ap,
291

FltUtOI

KoHfttt»

1008
20S
208
208
1008
20S

20752 ...... 2008
21401
2008
21849
1008
21891'
208
21892
208
21893...Ap.
J00S
21893
208

295 1:000$

A POLICIA PRENDEU O MELIANTE E APPREHENDEU
taria Tirateima", à rua Marquez de
¦
. 208
295.
O ROUBO
São Vicente conheceu o joven Igna296... Ap. . 1008
cio Guedes.
A's autoridades do 9° districto,
. 208
296
Desempregado
recursos ha dias o sargento da Força Pue sem
297
. 208
blica
da
Parahyba,
Antônio
Peiconseguiu insinuar-se
Guedes
ao
298
. 208
commerciante, que condoído -da sor- xoto Landim, quejxou-se de ter
299
. 208
te delle, deu-lhe abrigo na sua casa, sido roubado em um relógio de
. 208
SOO
avaliado
â rua Marquez de São Vicente, 545. ouro, marca "Omega",
441
.. 1008
Ali
ó sem-trabalho
encontrou em 7O0ÇOO0, em. 2.00$000 em di473...... . 1008
dentro em pouco, íía figura de dona nheiro.
1390
. 2008
Após .varias
investtigacões, a
Carolina Rodrigues Lu', esposa do
2979
. 2008
lima encantadora policia prendeu o- meliante Sebasseu protcctbr,
303S
. 1008
mulher, precisada de carinhos, tra- tião Gregqrio de Paulo, que con3328...... . 2008
tada, impiedosa e indifferentemcnte, fessou o roubo, declarando que o
3162...... . 1008
dinheiro já. o havia gasto e o recomo era pelo marido.
. 500R
5094
logio vendera por 4OJ00O ao indiJgnacio soube, rapidamente, apro- viduo conhecido
6ó7f
. 100S !
vulgo de
^
pelo
veitar-sc. do contraste da sua mo- "Bexiga". .
6811...... . 5008 |
cidade com a senilidade do proteEffectivamente.
6913... i.. . ãOOS
em poder do
ctor, fazendo-a valorizar perante os "Bexiga" foi. o relógio apprehen8381..;... . 5008
dezenove annos românticos dé dona dldo e Sebastião., está sendo
9519
..'100S
'
proCarolina.'
.
cessado.
. (008
9S46
Tbrnaram-se. amantes. E o ro10689...... . 1008
mance continuou, platônico e pa10814, . 100S
thetico até quando ós'dols amantes
Í270& . 100S
resolveram fugir, para se pertenAo transitar pela rua Marechal 13157
. 2008
cerem, unicamente, a si próprios. Floriano, foi atropelado por um
. 2008
ficara combinada para automóvel, soffrenllo. ferimento na 14766
A fugida
. 1008
15093.
hontem pela madrugada.
cabeça o operário
Adelino de 15765...... . 1008
A' ultima hora porém, d. Caro- Araújo, de 32 annos e casado.
16545....... . 1008
lina arrependeu-se.
A Assistência medicou-o.
.1008
16691
Apaixonado e' contrariado Ignacio
. 1008
20726
â
resolveu- então, morrer;. Saindo
rua perambulou em ruas diversas corrido e hospitalizado no Prompto
até que voltando, étri frente â casa Soccorro.' Ali, declarou; recordanda amante, golpeou-ser loucamente, do-se da amante: /
O riicil du OMrrna
— Tentei.matar-me para que ella
no pescoço, nos-braços, no thorax,
Renê Mostardoiro
até desmaiar num lago de sangue.. encontrasse o meu cadáver • li*'Fresentiao o tresloucado
foi soe- vesse j>ena de mwa/n.

Atropelado por auto

Commercio externo da
Grã Bretanha

LONDRES, 12 (11.) — As esta-tisticas referentes -ao njez do Retembro mostrem qucvas.in)|)oitta.i:õoít
ROMA, 12 (H.) O Comitê britannicas.se elovarám a-51,L'il6.65S
Olympico Italiano agrupa actual- libras o que-aceusa o acerescimo de
mente
mais
de um ' milhão de 950.83S libras-sobre o mcz de íirok-.
to e a diminuição de 14.027.3-1" IIesportistas, assim distribuídos:
de
Federação dos Caçadores, 500 bras sobre igual rrlez do anno
90.000; 1931,
mil;
cltibs de football,
velocipedistas, 18.300;
athletas,
As exportações subiram, no més/
7.500; Automóveis Clubs, 43.000; mo mez, a 26.2.28.6C6 libras com a
tiro ao alvo, 260.000; Moto-Clubs, fllfferença para menos dé 2.323.120
8.651; clubs alpinos, 50.000; re- libras sobre agosto e 3.G17.291 li.madoros, 30.000.
bras em relação a setembro de 1031t

O-TERIA

0 relógio valia 700$ e o Iarapio o vendeu por 40$
Ignncio Guode*

Mais de um milhão de
sportistas no Comitê
Olympico Italiano

Pttule»

2189+ 1:000$
21894
21895.. ^.
21895
21896
21897 ^
21898
21899
21900
22894
2:i222.......
23867;
240.10..
24773.......
24987
2ü:í30 ...
28078
30093...'....
30246.......
31499
31549
819S3
33299 ,
33882.
34979
35046,
35590
35927".
36041
36042
36043

20S
1008
208
208
208
208
208
20S
200S
1008
IÓ0S
1008
2008
1008

inos
I00S
1008
500S
10US
100S
HI0S
100S
1008
500S
100S
100S
200S
20S
208"
'2ÓS

S6044
36044

ny..
...

J008
208

36045 1:
86045. .: .,
86046... Aj,
36046.
36047
36048'
36049
36050
36548.
38521.. ....
38522
38523
38524
38525.:
38526.
38526..
....
38527
38528
38529...Ap
38529

208
100S
20S
208
20S
208
208
1O0S
208
20S
208
20S
20S
10U8
20S
208
2US
IO0S
208

38530 1
38530.,,
38531...Ap...
38574
38737
39753
40845
41244.......
45090
45382
47308.........
48681...:...
51211
51212........
5Í213..'.,L.,

208
11108
2U0S
1008
200S
1008
1008
500S
1008
200S
200S
20S
20S
20S

E mais 8.000 prêmios de 2SOOO

61214
51215
51216
51217
51218... Ap.
61218.......

208
208
208
208
1008
208

51219......1:000$
51219.
51220. .AP.
51220.. ....
52121.. -A?..
52121... ....

208
1008
208
3U08
40S

52122.., ...Sifl$
CapiuJ Ftdtfal

.,

52122...
468
52123... AP. 3008
52123...
408
52124...
4 OS
52125...
408
52126...
}08
52127...
408
52128...
408
52129...
40S
52130...
408
52379...
200S
.52628...
100S
52953...
1008
•1-008.
53717....'
55028...
200S
56941...
1008
59461...
Í008
62508...
2008
63466...'
1008
65290...
1008
65656...
5008
65725...
IDOS

66409.,
70873.,
71836..
71952..
74161.,
74162.,
74163;
74164.,
74165.. Ap.
.74165..

I00S
1008
2008
200S
708
708
708
708
4008
706

74166,..20:000$
7-nr.i;-.".
708
74107.. >P.' 4008
-708
74I67;.
74108.,
708'
74169,,
. 708
74170.,
708"
•I.00.S
74221..
75H94.,
2008
77064..
1008
77841.. .A?., 200877IS41..
308

77842

3:000$

• 1 >/t
Capital Ptdtfíl

77842...
308
77843... Ap-.. ' 200S.
'77813...
308
77811...
308
77845...
308
77846.-..
30S
77847...
308
77848...
308 •
77849.,.
308
77850...
30$
79656.k.
1008
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O Diretor AaaUtente

Henrique Dunbam, Prenidente Interino
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O JORNAIi — Quinta-feira, 13 de Outubro de 1932.

MOVIMENTO

MARÍTIMO

Serviço organizado pelo O JORNAL em combinaçâo com as Companhias de Navegação
VAPORES

ESPERADOS E A SAIR NO MEZ DE

DA EUROPA PARA A AMERICA DO SUL
Prooedenola

Vtpbrei

GHamburgo .
j.-j^ciha

;u

iSaé|
I

.
campos

Destino
¦

-I

¦

ProoBdepoit

-

B.
B.
B.
B.
B.
B.
li.
;.
B.
'*.
B.
B.
B.
B..
B.
B.
B.
B.
B.
..

M. 8ARMIENTO. . ¦•!'*'• B. Aires
1
61 7 B. Aires
ARLANZA . . . .
7 B. Aires
ANDALUCIA STAR. 1.7.1

Vapore*

Prooedenola

14 B. -.:
Aires
.
:.
16 Rosário

eo.— . .. ...;

B.

28

28 B.-Aires

B. Aires.

Mez de Novembro
EASTERN

R.

DO

J.

MARU'

..

I

4|

6]

6| B. Aires.

Vapore»

-I

Ch. |8ae

;l__!

8ANTOS
101
Manáos . .
Areia Brai-i;.t. URU' . . . . . '.. . .|.?j
—
. , .
LAGUNA
CTE. ALCIDIO . , ."—'
—
ITATINGA ....
AFFON80 PENNA . —
—
ARARANGUA' ...
CTE.- CASTILHO. . .VENUS
—
—
ETHA ......
—
....
SERGIPE
—
ITAHITE' .....
ITAPERUNA . . . —

Aviões

Destino

••«•

•

•*

a

•

. .

« |

• *

:h. jSaei

tII

I*

•**"— | , —~ | , m

- • • • • • • • •' *—I **~l

Destino

a m

—I

15

20) 20
¦22-22
—I 28
— 29|

9 9

ETHA '.'*•; .-. .
IGUASSU' ...
SERGIPE . .
UÇA'
JO.IO ALFREDO
MARIA LUIZA. .
CAMPINAS . . .
ITA88UCE . . .
BAEPENDY. . .
ALICE
.' .
ARARAQUARA
ARAÇATUBA . .
3 DE OUTUBRO

Francisco
Alegre .
Alegre .
Alegre .

I

I*

Destino

Ch.jSaeí

Vapores

I

I

.
.
lí|

..
.
.
.
.
.
.
.

30

Belém
Maceió
Maceió
Cabedello
Manáos.
Bahia
Recife
Recife
Maceió

O fecha men to das Malas ¦ Postaea obedece ao
. .
. ,
seguinte horário:
Hyndlcato Condor — Para 9 Sul: segunda e
Norte:
Para
ò,
Quarta-feira, atê ás 21
quitita-feira.
horas. Registrados ate ás 18 'horas — Para Campo
'Grande,
atê Cuyabá' —A's- quartas-feiras atê ás 18
horas, registrados atê ás 17 horas.
Aeropostnle —. Para o Norte: âs 10 horas de
sabbado, recebendo encommendas até ás li horas da
véspera a correspondência para' r mala d» ultima
hora, atê ás ia horas. Para o Sul: ás 20 horas de
sexta-feira. As ¦ malas eom objecto e do valor declarado • encommendas ptra o Sul, fecham ás 18 boras
do: se_t*-felr«. ¦..-¦-..;
Panair • • Para o Norte: âs 1? horas de sextafeira. Registrados atê ás lf 1|2 horas; Para o Sul:
ás 17 horto de quarta-feira. Registrados atê ás
18 ' tia- horas
A-rlm-üo Militar — Para S. Paulo • Goyaz •
.mala fecha ás 11 l|! horas no Correio Geral a maa
agencias « suecursaes. ás 11 horas.

.« »

Â renda dos Telegraphos
em agosto

CÃES DO PORTO

Syndicato Central de
Engenheiros

NAPOLEJ!» DE ALENCASTR0 GU MARÃES — Depositário Judicial
LINHA RÁPIDA DE PASSAGEIROS

CARGUEIROS

siir,

Cie.
Casiilho

ARARAQUARA ARAÇATUBA
*Sahe

quinta-feira,
'lú

outubro, .ás

horas,

para:.
•VIOTOiiiA

BAHIA

.

fi." -feira

*."'.' Domingo
.

MACEIÓ' • ..

2.* -feira

KECIFE ..'.'.

3.* - feira
,8.

PASSAGENS

S.

hoje, quinta-fei
ra,- 13 de outubro, ás 15
lioras; para:
SAWTOS ! . 5.»-feira;
R*.-GRANDE sahhado
PELOTAS
. snblwdo
P;
ALEGRE dominso
• Embarque de
passageirose cargas: Arm.
11. . Próxima
sahidr.-.—
Ararangná
IS de
¦
outubro.

.

. Sahirá.
corrente

no

A. V.

Ar. Rio Sranco 57.
I. —

Av. Rio

Braneo

i

Tel
21

—

dia

15 • do

para;

.VICTORIA.
RECIFE

E

BAHIA,
MAÇEIQ'.

Cargas- para -o

A. Martinelli — Ay. Rio Branco 108. Tel.: 2-S900

<JExprinter

illll

N. York
P. Pacifico
V Orleans
ffouston

Receber-ae-à
impressos
até
ás
COMMA>DAXTB ALCIDIO — Pa10 hpras do dia 13; objectos para rn Sadios. P-tranaená. Flui i-t-ioimA Directorla Regional, doa Cor- registar até ás 9 do 13; cartas: pa- lln, Rio . Grande. Pelotas e Porto
reios e Telegraphos do. Dlstricto ro <?. interior até âs 11. de' 13; idem, Alegre.
Federal èspedirá. malas pelds se» .id.èm.com porte duplo até ás 11 de
Ecceber.se-â impressos ató 11 lioguintes vapores: . .
¦ 13. . ,.;-'-.
ras do dia 10; objectos para regisITA PAG lí* — Pnra Victoria, Ba.
S1KRÍIA
XEVADA
—
Para Las tar'até 10 horas de 15; cartas para
kio, Recife, \aliil, Areln . lírnncn,
Fortalcien, S. I.ulai c /Belém do Fará. Palmas, Lisboa, Vigo, Bonlogne. o interior até 12 horas de 15; idem,
S|M e Bremen,
com porte duplo, até 12 horas de
'
Kcceber-s.e-á Impresso» até ás.8
horas do dia IS; objectos para registar até ás 18 horas de 12; cartas com porte duplo até ás 8 Ivo- ' Navios a~pequenas embarcações
Apesar do movimento revolu- ras de 13; Idem para o exterior, alô '•atracados no cáes em 10 de outucionario, que fez cessar o,-'serviço ãs 9 horas de 18.
bro de 1932, ás 10 horas:
telegraphieo do Ktoipaya S. PauWESTBIftN WOItLD — Para Tri.
Armazém 1 — Hiato nacional —
"Angela."* —
Io, a
renda
dos telegraphos, iilda-l, Bermudn-i e Xota York.
Cabotagem.
Receber-se-á impressos até.O hoarrecadada no Districto Fedoral,
Armaíem 1 —t .Vapor nacional
-im agosto deste anno, foi de réis ras.dd dia 12: objectos de ..registar "Celeste" — Cabotagem; *
Armazém 2 — Vapor nacional
3C!):S04ÇS57, aceusando um au- atê 8 horas de 12; cartas com por- "Saverne"
te duplo até 10 horas-de 12; cartas
—
Cabotagem.
gmento de 23:692$708'sobro á qtie para o exterior até' 10 horas
de 13.
Armazém 2 — Vapor nacional
íoi arrecadada em agosto do anno
ARAClATl/BA — p«ÍH Santos, Rio " Laguna" — Cabotagem.
•
j/assado.
'
.
Grande.
Pelotas e: Porto Alegre.
Armazém 3 — Vapor nacional —
"Recieber-seiá.
. !
impressos
até'- 11 "Alice." — Cabotagem
horas do dia 13; objectos. para rs.Armazém 4 — Vapor .nacional —
sistar até 1.0 horas de 13; cartas "Serra Grande" — Cabotagem.
para o interior até 12 horas de 13.
Armazém 5 — Vapor finlandez
'
AMEHICAJi . ListeIÓ\
—
Pnra "•Èquator" — Importação.
Tendo, o ministro
da' Justiça Blonterldéo
—
a Buenos,.Afre». f
Vapor belga —
Armazém 6
solicitado ao Syndicato
Central de
'
Roceber-se-â impressos a.té 9 ho-- "Joseph. Charlotte." — Importação.
Kvigenheiros
a
designação ¦ dos ras do dia 9:'objectos
¦Armazém
—
8
Vapor francez —
para registar
nomes de tres de seus membros até>8 horas do 14;
"Crux" —
Importação
cartas com porte
para dentre elles ser pelo' governo duplo até 10 horas de 14; cartas
.Armazém 9 — Vapor americano
escolhido
o
profissional que re- para o exterior até' 10 horas de 14. "DelvaUe" — Importação.
JOÃO, ALFREDO' __ p_rB rietn.
Pateo 10 — Vapor nacional —
jpresentará a classe na oomniissâo
incumbida da elaboração do ante- Ha, Bnhln, MnceiA. Recife, Cnbe- "Itaguassu"' — Descarga, de sal.
"Constituição,
17 — Vapor .americano
. Armazém"TVorld"
o Conse- dello. Xatnl. Fortnleca. Tutoyn. SAo ¦"TVestern
projecto de
...
Lnls e Belém,
— Exportação.
lho Director
resolveu
convocar
Receberise-á impressos até 8 hoArmazém 18 — Chatas diversas
amanliã, 14,
ás 17 horas, ras do
para
"Almanzora"
dia.- 14; objectos para regis- cie, db
— Importauma assemblêa geral para nella lar até 18 horas
de 13; cartas para
'
se proceder á eleição d,a lista.tri- o interior até 7 horas de 14; idem, ção.
IP: Jlauâ — Vapor inglez "Scaridem com porte dupío até 7 de 14. borouch" — Visita.
plice.
;

de

Rua do Commercio 35
SANTOS
Telephone Central: S

P. Paciiico

MALAS POSTAES

Sahirá,

GERAES:

Avenida Rio Branco, 63/67
UIO DE JANEIRO
Telephone: 4-6261
Telegramma*-.
PRINCELINE

York

N.

—I 20

ENCOMMENDAS POSTAES -SERVIÇO AÉREO

PORTOS DE ESCALA DOS AVIÕES

20

A de Novembro,
MONTEVIDÉO e

Dtitino

PÁRA
O 8*01,1
¦ ' C. Aeropostole — Santos, Florianópolis, Porto
Alegre. Pelotas,
üruaruay, Argentina, Para-jaay e
Chile.. ,
—
SynrJIralo CondoiSantos, Paranaguá, São
Francisco, Florianópolis e Porto Alegre..
tinha CamDÒ'Orahde-Cuyabá — Campo Grande,
Aquidauna,
Miranda (fauult.), Corumbá e Cuyabá.
— . Santos.
Florianópolis,
Paranaguá,
Panair
Buenos
Porto, Alegre, 1 Rio Cirande, Montevidéo
a
trans*
ariões
mesma
companhia
Oa
partem'
.Aires.*
Buenos
portando passageiros' e malas postaès de
•
Columbia
Peru,
Equador,
Aires para o Chile
America Central.
—
Paulo,
Ribeirão
Preto,
. Aviação Militar
8.
Uberaba, Oberlahdla, Araguary, Ipamery. Leopoldo
ds BulhOes s Goyas.

PARA O ROR'1'Bi
O. Aeropuatale — Vlctorl», CajriiTélIai*, Bahl»,
Kecite, Natal, Atrlea Occidental, Marrocos • Europa.
Syndiutito Condor — Victoria, Caravellas, Bélmonte, llheos. Bahia, Aracaju, Penedo,'Maceió, Keclfe, João PessOa e Natal.
.'
—
Panali
VIcLorlà,. Cara.vellas, llhêoa, f-Jahla,
*Mac©16,
Rerlte, Natal, Areia Branca, Fortaleza, Ca*
moclm, Amarração, S. Luiz, Belém, Guyanen, Antl'...¦
lhas. Amei loa Central • do Norte.
'

NOUTE

AGENTES

Londres
Soüthampt.
i.ondres
Bordéos
Gênova

Ch.|Sae

JABOATAO .*•,.*--,
LOSADA ...
"•RlNC*.
WESTERN
HOLLYWOOD .
ALEGRETE . .
PHOENICIA . .

Aires.

S,
yp-.
P.
P.

¦ h. Aires. .
CONDOR
' , 11 P. Alegre
h: Liliidos . .
PANAIR
lí
15 E. Unidos
Chile
....
AEROPOSTALE
15
,
15 Europa
'Europa
..".
AEROPOSTALE .
15 15 CMlO
....
CONDOR
--1 18| P. Alegre
"P.
Alegre.
CONDOR . . . .16
18 V. Alegre
'.
Recife . .
CONDOR .
.
16 —'.'B. .... ..
'¦E.
Unidos . . panair
19
Aires
20
Natal .... CONDOR . ....
20
20 Natal'
Aires . .
CONDOR
....
19
Alegre
21
P.
,'*"*.
'
K. Unidos .
PANAIR . ....
21
22 E. Unidos .
Chile .... AEROPOSTALE .
22 22 Chile
Europa AEROPOSTALE .
22 22 Europa
.
...
25
CONDOR
P. Alegre
p. Alegre .
CONDOR . . .-.«". 2i 2'5 P. Alegre
....<
Recife . .
CONDOR ....
21
E. Unidos . . PANAIR ,., 26 .27 B. Aires.
• ¦

Sahlra no dia
SANTOS
para:
BUENOS AIRES.

I

Proeedíneia

—|
__|....u,.,.,.,..:..
U| S.Francisco
15| P. Alegre
15 P. Alegre
17 Santos
18 P. Alegre
IJ P, Alegre
19 Luguna
19 S.Francisco
20 P. Alegre
20 P. Alegre
,25 P. Alegre

L

EASTERN PRINCE

ins

4-27E5
Tel. 3-0478,7

' PRAÇA
-::.b..,,
FRETES

Sahirá no dia 19 do
corrente para;
SANTOS — PÁRAXA—
GUA'
(ANTOMNA) — RIO GRAXDE
— PELOTAS e PORTO
ALEQRE
Armazém
Rut.

12

AFFONSO SILVA
Teleph.: 4-1880

PARA A EUROPA
Sahirá no dia 29 do corrente,
com escalas
cm:
VIGO
LISBOA,
e
BORDEAUX.
PRÓXIMAS SAHIDAS PARA
BUENOS AIRES
Maiailia .......
18 Out.
Groirc
26 Out.
Kerguelen
17 Nov.
PARÁ A EUROPA

Llparl
22 Outubro
L'Atlantlque . ¦. .
8 Novembro
OrOl» .... .. ..
15 Novembro
Agente Geral das Companhias
F.-aneezas

Avenida Rio Branco 11 e 13
Tel.: 4-6207 — Caixa Postal 346

ia

ITÁLIA

11

CASA FLORA
SCHLICK

&

"COSULICH"

Matriz: OUVIDOR 61 — Tel.: 4-1281
Filial: GONÇ. DIAS 67 — Tel.: 2-04S6
SEMENTES — PLANTAS FRÜTIFERAS. E O RN A MENTAES

FERRAMENTAS

Sementes de capim
-Inr.igiiú eGordura r£xo. safra
tio 10152 — Germinação sarantida. Encontram-se á venda na
—
Rua
u.
115
São
Pedro
Tel. 3-2830.

GENERALE)

GIULIO CESARE
Sahirá

no. dia

15

do

Norddeutscher

corrente,

DUILIO
DAKAR,

BARCELONA,

FRANCHE

e

VILLE-

OUTRAS SAHIDAS PARA I
8. AIRES I EUROPA
G.CESARE..
DUILIO
NEPTUNIA .
C. BIANCAM°

15 OUt.
2!) OUt.
0 KOV.
*N'OV.
10

17. OUt.
20 Out.
',!!> OUt.

NEPTUNIA
(Viagem inaugural)
Sahlra em 9 de Novembro pnra:
PALMAS,
LAS
BAHIA,
RECIFE,
GIBRALTAR, NÁPOLES • TRIESTE,
GERAES
BRASIL

AGENTES

PARA O

EMPREZAS MARÍTIMAS (Brasil) S;A
AVENIDA RIO BRANCO N. 4.
Telephone: 3-6840

n M Ingira
PARA

SAÍDAS

PRÓXIMAS

A EUROPA
17
_;;
6
11

DAP.RO . . .
ALMANZORA
ALCÂNTARA
DESNA . . .

Outub.
outub.
Novbr.
Novbr.

PARA 0 RIO DA PRATA
23
27
7
20

ALCÂNTARA
DESNA . . .
ARLANZA. .
ASTURIAS. .

Outub.
Outub.
Xovbr.
Xovbr.

20

do

—

Antuérpia,
Para

para:

Rotterdam,

burgo

e

mais

Reino

din

no

Sahirá

corrente

Havre.
Hani-

Cuido

informações

sobre

PASSAGENS B FRETEB

AV. RIO BRANCO, 51-55
Tel. 4-SOOO

ESCOLA

PADRE ANTÔNIO
VIEIRA

RADIVERSAS
RADIO EDUCADORA DO BRASIL
Programma para hojei
Das H As 15 horas — Discos variados; das 18 As IS horas — Piogramma do studio, de musicas 11gelras, offerecldo pola sta. Alice
Ribeiro e srs, J. Siqueira e Júlio
Vieira; das 10.45 As 20 horas —
Discos variados; das 20 As 20.30 —
Discos da Casa Ligneul Santos &
Cia.; das 20,30 ás i'1 horas — Discos da Casa do Disco; As 21 horas
Serviço do governo — Transmitisão do Serviço de Publicidade da
Imprensa Nacional; As 21,10,— Oco
dr.
ouparã nosso mlcrophone
Adamastor Barbosa, que fará ama
ligeira palestra sobre a semana da
criança; a seuuir — Programma c!o
discos escolhidos.
RADIO MIIIKIIAIIIÍ DO RIO Dtl
JANEIRO
.
Programma para hoje:
S,30 — Mora certa — Jornal da
manhã — Noticias e Commentarios
Ephemerides Brasileiras do harão do Rio Branco; 12 horas — Hora certa — Jornal de Meio Dia —
Supplemento musical até 13 horas;
1" horas — Hora certa — Jornal ,1a
tarde — Quarto de Hora Infantil
por Tia Beatriz — Supplemento muEjcal — Previsão do tempo; das IS
6s 19 horas — Transmissão de discos variados; 1D horas — Hora certa — Jornal da Noite — Supplemento musical; 15,30 — Programma Odol; 20 horas — Arte culiuaria Bherlug: 20,30 — Coisas d'0
Camiseiro; 21,15 — Notas de sclencin, arte e literatura — Transmissão ria quadragesima sexta nolte de Variedades Victor, da serie
organizada pela Radio Sociedade
do Rio de Janeiro, em combinação
com as Lojas Chrlstoph. Será executado um programma de muslr-aa
de dansa por orchestras Victor.
RADIO PHILIPS DO IIltASlI,
Programma para hojo:
Das 10 ás 12 horas — Discos variados: das 19 ás 19,45 — Discos
variados: das 19,45 Aa 21 horas —
Transmissão do programma "Hora
do outro mundo*' no qua! tomarão
parte so seguintes artistas: Olsa
Pragner Coelho Gastão Formem i,
Rogério Guimarães. Luiz Americi*\Verneck.
Saiu'
no. Paulo Frontin
de Carvalho, Pery Cunha, Rubem
Bergmann, ,loAo Nogueira e Renato Murce com os Gaturános: das 2]
ás 21,18 — Serviço de Publioidadfl
da Imprensa Nacional;
das 21,1*>
em deante — Programma de discos
variados.
SOCIEDADE RADIO PIIU.IPS DO
BRASIL
Programma para hoje:
Das lu ás 12 horas — Discos variados. Das 19 ás 20 horas — Discos variados. Das 20 às 22 horas- Transmissão
do
supplemento
dn
Programma Case, com o concur?o
dos
seguintes
artistas:
Victoria
Bridi, Madclou Assis, Francisco Alves, Jorge Fernandes,
Noel Rosa,
João Petra de Barros, Jacy Pereira, Pereira Filho e Mario Cabral.,
RADIO CLUR DO BRASIL
Programma para hoje:
Das 7.45 ás S.15 — Aula de Gvmnastica,
pela
pro.f. Polly tVrttl,
cnm o concurso da' pianista senhorita Vera de Oliveira. Das S.15 ás
9 horas — Radio Jornal n. 135, do
Radio Cluh dn Brasil. Das 13 ãs 14
horas — Programma de discos variados e Indicações utels. Das l.ç-ás
17 horns — Programma
do discos
variados.
Das 19
ás 21 horas —
Programma de discos variados. Dns
21 ás 21.15 — Serviço de Publleidáde da Imprensa Nacional. Das 21.15
cm deante — Programma de musicas populares, offerecido pcln Camiseii o, com o concurso dos artlstas
Anna
de
Albuquerque Mello,
Sylvio
Vieira,
do Radio
pianista
Club
do Brasil,
T.ulz
Americano,
Paulo
Frontin
Werneck,
Rubem
Bergmann, Pery Cunha,
do
Saiu'
Carvalho e Renato Murce, com os
Gaturamos.
Palestras — Das 20 ás 20.10 —
Palestra sobre a Semana da Crlança, pelo dr. Mario Olynto.

Realizou-se
hontem
mais umn
reunlfto festiva de alumnos da Escola Padre Antônio Vieira, dirigida pela professora d. Juliu Picaiiço. O programma era vasto e nelle tomaram parte vários alumnos
dos differentes annos escolares.
Da secretaria do Circulo de Paes
e Professores da mesma escola, tecebemoa o seguinte officio:
"Sr. secretario d'0 JORNAL —
Em nome do Circulo de Paes
e
Professores do Grupo Escolar Padre Antônio Vieira, e proposta da
secretaria professora e jornalista
Jullita Monteiro Soares da Gama
cumpro
dever do
hoje o grato
agradecer a redacção do brilhante
matutino o concurso que vem dispensando a esta instituição, com a.
publicação das notas referentes a
mesma e incentivando o interesse
dos paes dos alumnos pelas assembléas geraes.
E' com enthusiasmo sadio quo
desempenhar
fielmente
procuro
outra incumbência.
Devo render
homenagem particular e uma manifestação bem expressiva de amiLEGIÃO DOS MILLIONÁRTOS
zade e admiração ao sr. Diome- —
O victoiioso esteio da Fraterdes.
A sua cooperação fi para nós va- nidade Lusitânia, em commemòração ao 2.° anniversario da «ua
liosa e indispensável.
Aproveito a opportunldade para fundação, fará. realizar sabbado.
trazer a nossa gratidão e as pro- 15 do corrente, ãs 22 horas, um
vas de admiração ardente e sin- grandioso baile.
cera amizade.
Os festejos são. promissores do
Ao espirito lúcido do dr. Franmaior suecesso
mantendo-se aseisfo
Barata, nosso
mensageiro
diplomático, peco cm nom» ¦ dos sim intangíveis as tradições da dise tinct.a sociedade da rua doe Anmembros do Circulo de Paes
Professores do Grupo Escolar Pa- aradas.
dro Antônio Vieira estender tão
sincera manifestaçito dn gratid.ío
a toda a brilhante rédacpão d'0
SIIvíi Manoel x Allmnn.
JORNAL; — Districto Federal, f.
Irn.lã x Maun.
ÍHSÍ — Jullila
de ietembro
de
Monteiro Soares da Gama, secretaria."

"SIERRA NEVADA"
Sahirá no dia

JLS
de Outubro para:
PALMAS,
US
BAHIA,
LISBOA, VIÇO, BOULOONE
S|M e BREMEN.
PAP.A O 6ÜL
.18 Outnbro
. ...
Madrid.
Slerrn Sal-rada". . 11 .Vovcnibr»
3 Dceembin
Slerra Kevtiiá'. .
Caruurtro»
Servido Rápido de
ERFURT — Esperado de bremen e escalas, até 20 de Outubro.
AGEXTBS GK11AES I

HERM. STOLTZ l Co.
AVRMIIA RIO BRANCO. 6B-T4
Caixa 20(1-TfIrar. \Oltlltl.OVl*

NN

ti m.

Os únicos paquete* de luxo NORTEAMERICANOS em trafego entre
e Brasil e Nova Vork
Accommodaoôes de 1*. 2* • 3«
VIAGEM -TRIANGULAR
RIO-EUROPA, NOVA VORK - RIO
A PREÇOS REDUZIDOS

0 VAPOR

AMEKSGAN LEGION

LIGA METROPOLITANA

Movimento sportivo
dos clubs suburbanos
Proseçuem domingo os jogos do
eamoíontto dR» diversas entidades
sportiva». Ai '«Vellas marcam os
oipuintes jogos:

A. M. E. A.

CAMPIXHO X ESPERANÇA
Primeiros quadros — Francisco
das Chagas Reis.
Segundos quadros — Josf de Oliveira Rollo.
ORIENTE X I10A VISTA
Primeiros
—
Javme
quadros
Bandeira de Mello.
Setrundos
—
Luiz Miquadros
ehelll.
VASQIHNHO N DEODORO

Primeiros quadros — Pedro Dlns
Pinheiro. ,
O campeonato
secundário será iI
Segundos
quadros — Honorlo
disputado domingo pelos seguintes
.Gonçalves Ferreira.
clubs:
ClItVA DO MATTOSO X RIO S.
SE'RIE FAUSTINO F.SPOZEL
PAVLO
Central x jflnu-lcii-nnte**.
Primeiros quadros — Wencesláo
.Modcrtto x Cncotft.
Vil ias Boas.
Pnrtu-niecn x Rlver.
Segundos quadros — Francisco
Conflnnça x Mavllll».
Antônio.
Andni-nliy x Fidnlgo.
TRIÂNGULO AZUL X SUDAN
sEHIE RAUL REIS
Brariil Snh. x Eclinnn.
Primeiros quadros — ...
Pen lia x A'n«co.
Segundos quadros — Octaviano
Evcrest x Fluminense.
"
Petronllho Pitanga.
ruiíio x Del C.ifttlllo.
SANTA CRUZ X MAGNO
Cordovil' x- Alunlri-inl.
Primeiros quadros — Jayme Xavier ria Motta. •
Estão marcados os seguintes joSe-rundos
— Antônio
quadros
gos:
Vieira.

LIGA

BRASILEIRA

Esperado de Xova York,
amanhã, H do corrente; saiiirá amanhã mesmo para; SA.VTOS, Montevidéo e Buenos Aires.

0 VAPOR

SERVIÇO DE CARGA
SAMBRE

Q Bremen
PRÓXIMAS SAUIIJ.\S>
fAliA A 12UHOPA

GÊNOVA.

MEYER

m-M_

CLUBS & FESTAS

para LAS PALMAS, BARCELONA,
VILLE-FRANCHE « GÊNOVA.

Sahirá em 20 do corrente, para:

ia s uburbana

NOGUEIRA

RIUNITE COSUUCH,
(FLOTTE
SABAUDO. NAVIGAZIONIE
LLOYD

íhs Royal Mail Síeani Fackeí Co.

11

IRereadepes

llu

MASSILIA

DO SUL PARA O NORTE

SERVIÇO AERE0
Prooedencia

Sah!rá no dia 20 do corrente,
pma: TRINIDAD • R3VA YORK.

Mez
¦ .
de Novembro
B. Aires. ... SANTOS-MARU'. .
6] 61 Japão
o! 0| Japão
B. Aires. . . ARABIA-MARU' . .
—I —| . .'
.. .Vt
I .; .;..-..
.. ..

NORTE PARA O SUL

Procedência

Vaporea

'.

'B.Aires

-i|
-I

WESTERN PRINCE

DA AMERICA DO SUL PARA A DO NORTE,
JAPÃO E PORTOS DO PACIFICO
Procedência

N. York.
Japão . .

11
6|
Sj
8|
!)'

ÁVILA STAR .
ALCÂNTARA .
H. BRIGADE .
L-ATLANTIQUE.
NEPTUNIA .

Aires.
Aires.
Aires.
Aires.
Aires.

i-SI
15]
16

PRINCE.i

New York
Brasil e Rio da Prata

Deitino

Ch.|'ae|

AMERICAN LEGION
<"*-*ACAJU*
. .
W. CAMARGO .
ATALAIA ; . .
PAN AMERICA .

X York. .
N. York. .
Los Angeles
X York. .
N. York

Ul Llverpool
I5| Bremen
1 õj Gênova
15] Oenova
15 Hambuiío
—|
16 Londres
I7| Oenova
17 Llverpool
17 .\ntuerpiu
18 Hamburgo
20 Finlândia
20 Hamburgo
21 Finlândia
22 Havre
23 Souibam*-.
ti Hamburgo
25 Amsterdam
25 Londres
25 Gcriuva
27 Hamburgo
29 Gênova
20 Bordéos
30 Londres
30 Hamburgo

Mez de Novembro
B.
B,
B.
B.
B.

DA AMFRICA 00 NORTE, JAPAO E PORTOS
DO PACIFICO, PARA A AMERICA DO SUL
i

Serviço Itc*
guiar o o eu
Novos e LuPa*
iuosoi
rinclcí
Mo*
tore» enire

Dtltino

Ch.;3iel

Aire*). .
Ml
PH 101*8 ....
SIERRA NEVADA. 15|
Aires. .
Aires.*.
CAMPANA.. . .
151
Aires. .
GIULIO CESARE.
15]
:,.¦'.. RUY BARBOSA.
—1
BAEPENDY ...
Aires. .
16|
Aires. .
EL URUGUAYO .
16
Aires. .
IPANEMA . . .
I", i
AtfCS. .
DARRO .....
I?j
Aires . .
pionier . ....
17
Aires. .
GRAL. OSÓRIO.
ts|
Alrcd ... HERAKLES . ... 20|
8AMBRE
....
—
.'.,.}..
Aires. . .. PACIFIC . . .
21
LIPARI
22
Aires ....
Aires . .
23
ALMANZORA .¦'.
Aires. .
'M
ALCHIBA ....
FLANDRIA ....
Aires. .
25
25
Aires. .
H, PRINCESS ,
Aires P. MARIA . ... 25
Aires. .
M. ROSA ."'..". 27
29
Aires. . . DUILIO
Ail'C3. .
MASSILIA ....
29
...
30
Aires. .
PRINCESA.
—
....
RAUL SOARES ¦

II.
B.
B.
fi.

Mez de Novembro

•

FURNESS PH

OUTUBRO

Vtporéi

terra . ¦ outro belga,.rogo-lhe a gentllcaa de dizer-me, tjüal o reniodío
que devo empregar, pois, os inesmo» ostilo perdoado ponnas, prlnclOllltAS SODRB FRUTICULTURA
nnrrnün*- — palmcnte no pescoijo, sc-m estar nn
srim-i-iftii
Vlclrn
muda, desconfiando eu, tratar-se de
Antônio Prhilo — exureve.noxi
de que
porém,
-"anentl.-v piolhos. Aviso-lhe,
"Tendo
o meu pae uma
as gaiolae ¦."mi lavadas diariamene dciiejiindo iüzer mi me-mia uma te."
"chaeai-u", vonho lhe pedir o obaeas
expurgar
Rmpoita — Para
tiuio de me indicar um livro fi*ie gaiolas de piolhos,
necessário
é
trate deite asáUinpto ou uma (Or- mei-gulhal-as em água fervendo e
mula para eu lazor as pUntac"*.*) caiafetnr an tendas com massa.
e ao mesmo tempo
pergunto-lhe
Os canários devem ser pulverizaonde poderei encontrar as nceet- dos com perytro, duas ou tres vesai-las mudas, frutíferas.''
zes, com intcrvallo de uma semana.
monograItcupo-itn — Exlutem
O. s.
mangueisobre
laranjeiras,
phlas
em conjunto I.VFORMAÇOES SOBRE O KOI.Amas obra
rar-, etc.,
TEIRO
sobre o assumpto nAo conheço.
De nossa autoria ai-ha-se no préHil..*i>5 — Rio —A-u-l-riuinir
Impresso,
Io, e possivelmente
J4
"Nossas r-.i-ii-»r-iiu»:
"Attendendo á atleii(-So com
um opuculo denominado
que
uma
Fruteiras",
onde passamos
V.V, S.S. respondem as consultas
revista geral no que 6 nosso e no
secc/io,
sSo dirigidas a essa
exótico aqui acllmado, dando-lhe que
venho pedir-lhes os informes mais
e Indicações cultu- minuciosos
os prestimos
precisos sobre a Koln,
raes.
ou Noz de Kola (Stcrcuila acumiComo complemento deste traba- nata).
lho temos em elaboração adeantaDignem-íe informar, si fôr pos*
denominado "Fruti- slvel,
tle um outro
onde ee encontra essa e.speDirija-se,
pois, cie; os melhores meios de reprocultor Hoderno".
PoAgrícola
Bibliotheca
ao editor
dueçílo, oi por sementes ou por espular Brasileira, rua da Assem- taças, e qual o clima em que bem
blía 16. S. Paulo.
se adapte,
tambem si a arvort*
Quanto a mudas de arvores fru- custa muito a produzir."
A
tiferas pode V. S. se dirigir
Reapoatn — o kolateiro. "Cola
Hortulanla, á rua Sete de Setem- acuminata" Rob Brown
(antigabro 67, Rio, que além de possuir mente "Rtercuüa acuminata*' Pai.
um horto está. em relação com os de Beauvois) familia da Slerculaprincipaes viveristas do pair..
ceas, é vegetal africano « quasi
B. S.
exclusivamente cultivado na Afri1'AHA
ca.
CANÁRIO !M!»!ÍB9TAVHÍi
B' uma arvore muito aparentada
itEPnpDUCTon
l.niirlmlo l,-i|ir-i Pinheiro — S, P. com o cacaueiro e mede S a 11 mefos de altura.
da Aldeia — Kscreve-nos:
"Tenho um casal de canários belReproduz-se por sementes mas í
deste
anno,
em
fevereiro
aconselhável empregar a enxertia
ga, nascido
de
orientar-me
obseoui'fará
o
afim
de reproduzir variedade que
que
se é ou nSo possível o acasalamen- produzam
abundantemente
mais
to presentemente. Pois nue ha dia» flores fêmeas, que assim assegua gaiola caiu com o canário, o qual rum maior frutificação.
ficou um pouco triste, mesmo assim
fértil
As plantas exigem
solo
juntei-o com a canária iiue passou como o do cacaueiro e sd comeram
a bater no canário. Separoi-o, mas a produzir com abundância após o
o canário voltou a cantar mais fra- 10' anno, embora desde os cinco d6
co e ás vezes demonstrando triste- frutos.
za. ,luntei-os novamente, voltando
Alóm da "Cola acuminata" exisa canária a bater no canário e fi- tem outras espécies entre as quaes
triste.
nando fti vezes
Separci-os a "Cola vera". Uma eBpccie facil
hontem e o canário começou logo a de se distinguir da outra porque a
cantar. Como parece-me que o ca- primeira tem semente com 4 cotyo
editor ledoneos e a segunda com dois sónario não esteja doente,
fará grande favor em orlentar-me mentb.
se devo ou n;"o ac-salal-os presenA "Cola vera" è mesmo considetemente e qual a alimentação ade- rada superior 4 "acuminata".
aos
Dou
quada para esta época.
Poderá V. S. encontrar mudas
canários diariamente alpiste, couve desta
com o sr.
ultima espécie
e ovo cozido
e água bem limpa e João
cm Cade Oliveira,
Josô
boa."
mamií, Bahia.
itp*.|iip-<in — Se
o
canário está
Este lavrador possue actualmenfraco, não serve como roproduetor. te uma
desta
grande .plantarão
Tem certeza o.ne os pássaros são de
planta.
sexos differentes? Recommendo as preciosa
ria
exigências
climáticas
As
misturas de sementes próprias parn
pia Ma são as mesmas que as do
canhamo, milho cacau.
pássaro?-: alpiste,
alvo, mostarda, linhaca, trisnilho,
Aqui ficamos para maiores esfubá grosso e mais siba e carvão clarecimentos.
vegetal. — O. S„ do Cons. Tech.
E.
S.
da Soe. Brás. de Avicultura.
PIOLHO DOS CANÁRIOS
Pesson — Escrevè-nos:
"Tossuindo dois canários, um da

Correspondência

DA AMERICA DO SUL PARA A EUROPA

15 —1 . .. .. ..
Bremen . .
MADRID ....
to
16 B. Aires
Llverpool .
-WINBURNE. .
|G 16 B. Alros
Londres ... 11. 8RIGADE. .
it 1} n. Aires
Londres . .
ÁVILA.STAR ... lí
tr B. Aires
Oenova . ,
DUILIO
17
17 B. Aires
AFFON80 PENNA
—
17 B. Alies
'
Havre .... massilia .
.
is 18 B. Aires*
Knmbur-ro .
M. OLIVIA .... 181 18 B. Aires
.
Oardirr
.
RUPERRA .... 18 — . ..... ..
Hrcmcn . .
ERFURT' . . .
'JOl —| ..... ..
Hambur-fO .
PARAGUAY ... 'JO —I
Oenova . .
neptunia . ,,-.'•. su* sol B. Aires
SoutUampton ¦- iiMYARA ... 22| 0"J| B. Atrcj
Hamburgo .
CAP ARCONA. .
'Ml .2í| B. Aires
oenova . .
CAP. P. LEMERLE 25 S5 B. Aires
Finlândia. .
K. MARGARETA.
85 25 B. Aires
Havre. . .
GROIX .....
26.20 B, Alros
Bremen . .
GRAL, ARTIGAS
27 27 B. Aires
Llverpool .
DESNA . .... 27 27 B. Aires
Oenova . .
P. GIOVANNA . .28 28 B. Aires
Oenovu . .
20] 29 B. Aires
C. BIANCAMANO
Hamburgo .
BAGE'
30] — . ......
Oenova . .
FLORIDA .... S0| 30 B. Aires
HIO DE JANEIRO.. 3I| — ¦ .. .. ¦.
Hamburgo .

Hamburgo .
southnmpton
Londres . .

VIDA POS CAMPOS

AMERICAN LEGION
Esperado do Rio da Prata
no dia -Jô do corrente, sahirá
no mesmo dia para TRINIDAD
e XOVA YORK.
Os vapores atracam no Armazeni 15, de Xcw-York Poc-k Co.
— BrookLvu, N. Y.

SERVIÇO AÉREO TRANSATLÂNTICO
-MM « JT JE
FECHAM AS MALAS

para RECIFE e EUROPA
"GRAF ZEPPELIN"

via

ás 21

AGENTES GERAES PARA O BRASIL

ííie Federal Express Company
Avenida Rio Branco, 87

hs. — Resistrados

ás 18 hs.

INFORMAÇÕES:
SYNDICATO
Rua

da

COXDOR
Alfândega,

LTDA.
5-3.*>

HERM.
Av.

Rio

STOLTZ
Branco,

A- CO.
6A-74

:

O JORNAL — Quinta-feira, 13 de Outubro de 1932

..«¦¦ -M',3.'

O JORNAL NOS SPORTS
No Mundo das Rédeas
; Jockey Club Brasileiro

pnreo — "Metrópole" — 1.000.
metros — -tiOOO* c SOOfOOO
(Dei Uns)

,s°

» PIIOGUÀMMA TAnA A HE«MAO DH DOMINGO — AS P|UHKIIIAS COTAÇÕES EM VIGÒIl
— OUTIIAN NOTAS

(
1—(

ordem dos pareôs, as cha(
¦vesComde aduplas
e aa primeiras cotacões em vigor na Bolça TurflHta,
(
abaixo publicamos o Interessante 2-(
jirogramiua a ser cumprido domin(
eo, no hippodromo dá Gávea.
(
Clássico "America do
U" pnreo
(
ÜHl" — U.800 meiro»
1510009

7

m

e »i<MMKV00O

Kla. Cot*.
—
65

Et Goualá.
Uberaba, ,
Mj-rthéc. .

56

—

pareô —» ••Ilniiinictcho" —. 1.400
metro», — 410009 e S00ÇOO0

\
( 1

Enredo.

a-<

( Dorlna . .

( 3

Kls. Cots.
62'
30

.
o. » >

Salyaropa.

i

Aisca.

<
R-f
(
( 8

a—( o

(10

. .

Fiava . .'.
Sol La . .
Ultlmatum.
Maldad. .
Franco II.
Helios. . .

ÍS

SO

5G

60

53

50

Jaguaré. ...
lltco
Saint Moritz. .

62
64
55

50
40
60

Zeppelin, . . .
Gold Star. .. .
Pirata . ....

52

40

63 30
56 50

Tiririca. . , .
Reino Horieuae

56 60
52 50

Kcrenalty.
Taquary .

62 50
62 35

. .
. .

pnreo —- "A prompto" — J .600
metros — 410009 c SOOfOOO
(Dettlng)
Kls. Cota.

(
1—(

(
(

2-(

Curacó . . , a
Soltelrona. , .
Arlequim , , ,.
Grand Marnier

40
30

48

30

60

54
40
56

35
50
40

( 5
~( 6
( 7

56
51
51

30
40
50

Hosan
50
-( 9 Macapá. , , ,
55
60
(10 Almanzora . .
50
50
"Pons"
—
10» parco
1.800
metros —• 5;0OO9 c I1OOO9OOO

56

Kla. Cola.

56

Verdun ....

40

35
50
60

Rápido . . . .'
Kasslnia ....

( 8

Kls. Cots.
53
50
40
47

Kosmos.' ,,
Sastre. , .
Hociuendo.
Aga Khan
Ugollno. .
Xenon . •

f

Çolmía, . •...«.'_.« .

.46

30

.(
c
t-C
(

Le Poupon . . .,

54

40

Encantadora.

. ,

46

30

Franco . . „ 4 .

51

40

O primeiro pareô será corrido ás
12,50 em ponto.

Xalryrem.
Yearling , • • . •
Nehuen. .

51
54
61

25
.40
60

Estatística do Jockey
Club Brasileiro

¦'54
48
48

35
60
50

Com a ultima corrida realizada
no hippodromo da Gávea, ficou seudo esta. a classificação dos jockeys.'
treinadores, proprietários e animaes
que Já alcançaram victorias e premios de primeiros logares nas reuniões do Jockey Club Brasileiro:

*-«(
(
<
í—(
(

Fusão . .
Setaurlta .
Sottéa, . .

<i» pareô — "Pnnache Itoj-nl"—1.0OO
metros — 5:0009 c IiOOOíJOOO
'

Kla. Cots.'
66 36
02 40

(

8° pareô — "Tllvlno" — 1.500
metros — 4i0O09 e «410*5000
(Para nprcndlr.es)
*

( 9
(10
4—(
(11
(12

Xamarié . * •
Venus , . . .,
Sufragette. .. .

51
40
55
54

Kl». Cota.
52
20

JOCKETS
Vlcts.
l—t
Salfate. . ,
( 2 Malayir. .
40
Uml
Mesquita. .
30
( 3 Capiberibe.
54
Sepulveda. ,
30
18
Sühny . .
Canales. , ,
54
60
18
(5 Mina . . .
Freitas. . .
52
50
18
de Souza , .
15
. ( S Tonne . .
, do Andrade.
40
1»
D—(7 Xaxlm . .
54
40
Batista. . .
12
¦12
S Bohemio .
54
W. Cunha
60
I»; Ferreira
.
i»
,
9
3 Tapon . .
54
50 , A. Rosa. .
O. Coutinho. .
fl
54
í—(10 Astral . .
60
C Pereira.
0
0
(U Trigo.. . .
54
A. Sllva. ,.
.
8
D.
Suarez
.
..
t
ft» pareô — "Iteilontabln" — 1.000 A- Feijó. .
.
7
metros — 4:0009 e SOOJOOO
E. Gonçalves .
6
F. Mendes.
.
6
Kla, Cota. C. Gomez.
.
6
¦ ¦
A. Henriques .
53
25
( 1 .izulado.
5
M. Medina.
t— (
.
Feijó. .
31
50
.
( 2 Leonldas
Gonzalez
.
Navy. .
Cruz Junlor
40
Santos .
,
Alpina .
Splegel.
40:
.
Pires. .
.
Rosa. .
Sun God
30
54
.
de Souza. .
K-<
Popovlts. .
40
56
t 6 Urubá .
Morgado
.
Catiguá.
Silva. .
50
54
(
.
Violeta .
Castlllos
50
51
.
íJ-(
»» ¦
Kremlin
Raphael
50
56
.
(
Cunha .
,
«V pareô — "Spahls"
1.600
TREIA.ADORES
metros — 4-0009 e SOO9000
C

Toruba . ..

e—(*

t
£ -: Tomyrim
( \ Tou Tou
5—( ¦',
., . ( ! Ibérico' .
( ' ROT. . o
5—(
(5 Alsaciano

Kla. Cota.
53
40

E. Freitas, . . ,„ ,
,
Gustavo Borco» . ,
'30 F. 'Schneider. . . ,
.
52
¦J. Mosegue. . . ,
E. Slorgado.
,
56
50 G. Rodriguez . . . ,
,
.
Cláudio Rosa. . .,
54
60 A.
t
Miranda . . , ,
A. do Azevedo.
52
50 Aggeu de Souza.. ,
>
¦
'
Paulo Rosa. . . ,
Vagalume.
54
20 Braulio
( f
Cruz . , .
A—( '
Pablo Zlabala . . ,
56
40 Fructuoso
Xoxoró . .
(
Pais . ,
Ií. Perazzo . . .
f" pareô — "Mostratlor" —- 1.300 T. Carvalho. . . ,.
metros — 4:0009 e 8009000
F. de Azevedo. . .
(Betting)
Oswaldo Feijó. . .
J. F. de Azevedo .
Kla. Cots. ,T. Cherublm . . .
63
25 F. Barroso . . , .
( 1 Itararé . . ...
C. Torres Filho . .
l-t
63
Vandyck • :»
40 C. Ferreira . . . .
Gabriel Reis. . . .
( 5 Blblta oo»
S0 José Lourenço. . ,
52
J. Lourenço Filho.
£—(
40 A. Ribas
47
( 4 Jemopotyr. •
E. F. da Sllva. . .
52
Voronoff . .,
50 Luiz Conzi, . . . -.
B.
Bernardini . . ,
Legenda . .
49
50
62
Golden Boy.
50 M. Flguelrôa . . .
Manoel Raphael. .,
( 8 Karlna , . .
60 Waldemar Soares ,
50
-( 9 Little Jack .
60 Eudacfo Moreira. „
50
50 José Martins . , ,
66
(10 Nada Menos.
João Coutinho. . ,

Victs.
25
24
15'
14
.13

11
11,
11

10
9
9
9
8
7

30
35
30
20

PROPRIETÁRIOS

JL» de P. Machado .
K, J. Lundgren . .
C, Pinto Coelho.- .
A, G. de Oliveira .
E, F. Dlnlas. . . .
L A. de Cautro . .
J. J. Figueiredo .
Dias & Netto. . .
Jorge tí. Oliveira .
J. M. do Almeida .
R. X. da Silveira .
M. Assumpção. , .
G. Seabra
T. N. Lima Rocha.
Adhemar de Faria.
E. B. Delgado. . ,
A. M.. Ribas. . . .
Vera M. S. Costa .
J. E. M. Soares , .
J. Portocarrtro .. „
Aggeu do Souza. .
A. Coloneso. ....
O. F. Pinto ,.-....-»
R, Noronha . . , K
Beatriz Guinle. . .
J. A. F. da Cunha.
Prudente Sampaio.
Paulo Rosa ....
A. Ramos Filho. .
H. F. Soares . . .
M. h. S. Oliveira .
C. Moreira ....
Arnaldo Guinle . .
lá. F. de Barros. .
Carlo's Elras . . .
C. M. Figueiredo. .
J. C. Figueiredo. .
A. M. de Castro. .
F. Laport. ....
Vicente de Giullo .
A, V. Cabral . . .
t.. Pisa e Artigas.
Edison V. Prado. .
E. ft A. Assumpção
K. F. de Barros . ,
A. C. da Luz . . .
M. de Perlgnay . .
Carlos Guinle. . .
O. da Silva Jorge.
B. F. Carvalho. . .
M. Martins ....
Atualpa Soares . . ,
Andrade & ,Dlniz..
A. 13,' Fonseca. . .
Antônio Dantas . . ,
A. C. Albuquerque. .
F. S. Schneider . . «
Paulo J. da Costa. ,
A, B. Rodrigues. .
G. C. Figueiredo . ,
Francisco & Braga ,
C. G. P. Machado . ,
Sylvio Penteado. . ,
D. Lazzareschl. . , ,
F, E. P. Machado . ,
F. de S. e Silva . . .
Ollvia Rodriguez . ,
TV. C. Maluf
J. R. Oliveira. . . .
F. Barroso . . . . ,

Premiou
284:800? 0. P. & Caparlca .
114:700.5 I». A. Novaes . . .
108:000? R. A. Jorge. .' . .
106:000$ C. P. C. Corridas. .
70:800? Day & Rendell ...
70:000? Coop. Turfista, • .
49:800? Lpretti & Leal; , ,
47:000? E. de Freitas. . .
41:000$ Th: '1,'ará Campos -«¦
35:000? ÍS; H. Sylvia . . .
33:400? .T. de G. Artigas .
33:000* Luiz F. Mendes. .
20:000$ Rubens Coelho . .
45:000? Guilherme Guinle .
54:000? A. Mayrlnk Veiga.
26:400$ João Magnl
3S:000? .1. M. Moura Costa
32:000? U. V. Woolman . .
26:000$ Oldemar Ferraz. .
20:000$ A. C. Ferreira . .
1I:000$ Antônio Azevedo. .
8:000?
8:000?
8:000.?
7:000$
6:400?
4:800?
15:000?
4:000$
4:000$
3:000?
3:000?
3:000$
3:O00S
3:000?

Prêmios
179:000?
316:800?
54:800$
57:400$
74:000$
-68:500$
51:000?
41:000$
48:000?
43:000?
32:2008
30:000$
25:S00$
40:000?
35:000$
31:000$
23:800?
25:000$
21:400?
3S:000$
34:000$
23:000$
22:000$
20:000$
21:000$
15:000$
14:000$

A. S. Azevedo.

Vlcts. Prêmios
26
340:800$
13
74.'UUUS
48:000?
13
úU:uUu>

1

.

I
t
1
'J1

.
.
.
.
.
.
.
•
.
.
.
.
.
.

1
]

i

1
X
I
1
1
1
1
1
1

.
.
.
.
.

1
1.
1
1

. . .

ANIMAES
VIct.
Myrthée, . ,
L'Atlantique.
Jecyron. . .
Jaguaré. . .
Araúna . ... .
Rápido . . ,
Taquary. . .
Xavier . . <
Calco. . .. .
Duggan. . .
Kelani . . .
Valence. . .
Topaze . . .
Mario, . . .
Caton. . , .
Curacó, , . .
D. Leandro .
Xlró
Portefia. . ,
Zanzlbar . .
Tomyrim . .
Fleche d'Or.
Sem. Temor.
Java . . . .
L'Hlrondelle.
Tiririca. . .
Urubu. . . .
Yúyá . .. .
Yéa-, . , . .
El Goualá. .
Tritonia. . .
Legiovel. . .
Carmel , . .
Xaréo, . '. . .
Algarve.
,
Ugollno. 1 . • • • O
Lollta. . . .
Universo . .
Kosmos; • .
Rex. .
V*
Jó . .
Orgia.
Sastre.

J4:000.<7
S^«*«AÍfain'.
o 'o a
Brasil.
f:""«|
8:000$
7:000$ Xerem
Clever Boy . .

«,

.c

o

i7:000S

Crepusculo
¦
6:000$ Tromplto . .. i
Hermes .
3:000$ •Alsaciano.. . . . <,
Facella . . . :,
Aveiro . . . ,
Zórron . . . ,
Kermesse . . .
Rlbatejo . , .
Tricolor. . , ,
Gris-Grts . . .
Campelra. . .
Trento . . . ,
Canace . . . ,
Tara . . . . .
Kodak . . . .
Invernal . . .
Kasslnia . . .
Claro de Luna
Clóra. ...-. -j'.
Kfco
Kremlin. . » .
Seciliana .. K .
Lambary . * .
Blblta. , . o .
Jundiá . . v .
Cartler . . . ,
Urubá . ..•»•.
Vingativo. . .
Conjurado. „ .
Xenon. . . „
Bury ....
Velasque». . O
Blrlbi. . . .
Broadway. ,
Ultima no\-i<laae em péllica
Pellica envernlzada com guarFrancezlnha.
nleão de magis, todo forrado
preta envernizafla, com guarTranswaliana
de pellica branca.
Arauto . . .
niçfles de cobra. .
Zczê
mesmo artigo em peiXnsor*» . . .
Em pellica marron ou
ica marron e beje, vel
Pantomlme .
camurça preta.
ludo e setim ou pellica branca
Paris ....
Tounp . . \
Miütare» 10 Çí de dcícoitto em qualquer artigo da casa
Uberaba.
4:OO0S

Preços di

Pedidos a N. A. SILVA
AVENIDA PASSOS 92 - JUO

>'AO TEM FILIAI/
!¦""' . ,J. ii

449X499—aamvaamaamwsm—mi

PELO CORREIO MAIS a?OO0 gffl
VALE POSTAL OU CHEQUI

• • •

1

.1
"I
l
1.
I.

.1
.1
.1
.1.
.1
1
i
I
I

serão reiniciadas domingo as cor-

15:000? I movimento revolucionário.
A noticia, informa . ainda que
14:000?'
13:900$ foram organizados oito
pareôs
13:000*? bem . interessantes.

11:800$
70:000?
32:000$
25:000$
23:000$
22:000$
13:000$
13:000*,
13:000$
13:000$
,
12:000$
13:000$

12:000$
12:000$
12:000?
11:400$
10:000$
10:000$
9:000?
9:000$
9:000$
20:000$
17:000?
11:000$
11:000$
9:000$
9:000$
9:000$
9:000S
9:000$
S:000$
8:000$
S:000$
S:000?

8:000$
S:000?
S:000S
S:000$
8:000?
8:000$
8:000$
8:000$
8:000$
8:000$
8:000$
8:000$
8:000$

7:000.t
7:000*

Kremlin
O cavallo Kremlin, de propriedade,do. sr. Albano Gomes de Oliveira, e que acaba de baixar de
estando alistado nb pre.turma,"Redoutable",
mio
da reunião do
domingo, afim de . aproveitar o
peso, será pilotado pelo aprendiz
Waldemiro de. Andrade.
O pensionista
do
treinador
Braulio Cruz, que tòin apresentado sensíveis melhoras em seu cstado de saúde, está bem collocado ao lado dos adversários ' aue
com ello vão competir.

WSflSl DEBILIDADE

V

mm

de Hemoglobina

.

O BANGU* INVICTO NO
• SEU
CAMPO -— A SITUADO
DO BOMSUCCESSO
Cojuo O JOltNAL teve òp[lurtuniílntio do ttssígitalar cm
local «le hontem, na «jual onssámos ei|t revista , os, ..es«juaT
tlrões cotieurreiites au «raiupconato «Ia eUlatie, p Bangúc
o Bomsucecsso etimprlrure' já
' •
os seus compromissos. .
»Xt*ilm scudo, na«la mula litIcressníito do quo òüsèrvur us
"pcriorniaitees*'
dos «:llutlu-;
. [
elu lis
O Bangu jogou 2Í iétiiSí
tendo ganho 9; eiupauindo U
e perdido' 7.
.Marcou 58 goals pró e 46
contra, teudo pois um saldo de
7 goals. Obteve 24 pontos cbjt• '
tia 20.
¦
Quanto ao Bonisucceego jogou tatttbciu 22 vezes, -tríiimplinndo 7. empatando « per«lendo l). Teve 44 goals contra
!><), com um Nloficll.'' de 6.
Conquistou 20 pontos, contra 24.
»
,
lia de interessante frisar
que o, Bangú foi o unlco club
invicto no seu campo,' dnrtc
disputou 11. Jogos, .vencendo 8
e empatando 3. O Bangú venceu o Vasco
por -5 x 1; o America, 3 v 0; o
Brasil,, 3 i 1; o Fltuninciise,
4 1 3; o Flamengo, 2 x,1; o
Andnraliy, 2 x 1; o S. Christyr'
\ão, 2x1; o Caritjca, 4 x o*íé
o Olaria, 6 i'3. líni|)Jitou wnn
o Botafogo, lxl; com o Bomsucesso, O x O e 4 x 4 •' cotii o
Plumiuânsc,, 2 x 2; com o Auduraluí, 1 x 1 e com o Olaria,
x 3.
7'
: .*:*,
Perdeu para o Vasco, o x it;
o America, 3 x 2; o Botafogo,
x 1; o Carioca, 2 x 1; 6 Bi asil, 5 x 2; o Flamengo. 2 x 1 e
o S. Christovão. 3 x 2.
O Bangú, conto se vc não
venceu nenhum -Jos concur-.-rentes duas vezes e fora» do.,
seu campo só obteve uma - vi»
> :
ctoria, sobre o Andarahy,
O Bomsuccesso venceu: »ó,
America, 4 x 2: o Carioca,:
5x2 e 4 x 2; o Olaria, i x O
e 5 x 2; o Vasco, 3x1 e*<«v
Brasil, 2x1; Emimtôú! 'Bangú, 0 x O e 4 x 4; o Bòfáíçgò,1
lxl: o Brasil, 2x2; o "Fia'mengo, 1 x leo America,
2x2
Perdeu para o. Vasco, 3 x 2?
riuíninensü. 3 x O e 3 x I;
Andarahy, 4 x O e 3 x 0; São
Christovão, 3 x :1: e 2. x/l;
Botafogo, • 3 x 4 Q Mnrilengó;
's";xi/
*"¦'-' -••

:

A próxima regata 'da7
Federação Náutica
' "noticiamos,
Como
a Véjá
deraçao Náutica da Lagoa Roíríile
Ifreltas
a
so
ef£eito,>' a
.levará
S0 do corrente, na lagoa que lhe
empresta o nome, a ultima regata
de una temporada.
Esse certamo, que terá o concurso de todos os clubs tilladoâ
áqüella' entidade',' será' iniciado ás
14'horas, d© 'acCÔrdo com o pi^'gramma já publicado. 'i '

- "O Sport" está çirculan*'&•
do aos1' sabbados
¦ -\.!\l
•¦

.'
¦ "O Sport", .':••'
que- é a ;mais- antiga
publicaç.to especializada do Rio,
e que desde- multo vinha sendo' publicado aos domingos, passou ago-¦
ra a.circular aos sabbados.

NOTAS

AQUATÍCÁS

2.' (inclusive), o segundo.

Memento do

Oa Medico» proclartiam que esto Ferro vital do
. £apgue restltup saúde, tqrça, bolfoza a todos. MuiUí
«UDerlor n osrnoòrúa. nos ferruglnosos, etc. ,- FAKIía.
lírjiroMiiIus iiclo p.N.S.r. sob 11. ulti c W um Jtf-MW'.

A Faculdade de Medicina venceu o Gampeonato Acadêmico de Athletismo
VENCEDORA MARCOU 157 12
A TURMA
',.
..— AS DEMAIS• C0LL0CAÇÕES

PONTOS.

Hontem. pela manhã, no Stadium 3 quartos logares a
poutoe.
do Fluminense F. C. foi effectuaQuintas logares,
a
pontos,
da a parte final do- campeonato
sextas aollooações, o 1 ponto. *
> logares,
acadêmico
de athletlsmo,
multo um empnte em 1° o
bom organizado pelos, nossos colle- corr&spmidente n 2 1! pontos,
gns da secção sportiva do ".Diário
LTm total de 157 L'J pontos, porda Noite". Uma regular assistência tanto
presenciou o desenrolar do interessanie certame.
A Faculdade tio Direito fez 10S
Fizeram-se representar., cpm. .va- .pontos o meio, em segundo logar.
lorosaH equipes de athletas, asFaConquistou tambem 7 primeiros
cuidados de Medicina e Direito, Es- (70 pontos),,! segundo (D pontos».
colas Polytechnlca e de Agricultura 4 terceiros
2 quartos
(16 ponts),
e Medicina Veterinária,
(.0. pontos), 3 quintos (6 pontos).
As provas foram realizadas, çom 2 sextos
(2 pontos) e uni empamulto brilhantismo e perfeita or- te em terceiro
ç quarto, corresdeni dos rapazes niilversitarlcs quea 3 l'|2 pontos.
ohiprbgafani
o máximo
de suas potuleiitú
onei'giUs para o melhor êxito do
A Escola Polytechnlca foi a torcampeonato.
com 68 pontos tocollocada,
"dtstftbiildòsV
Estiveram presentes-ao certame ceira
assim *
4 seguno prof.- RaiH Leitão dn Cunha, dl- taes,
logares (20 pontos), 4 terceiredor da Faculdade do •Medicina e lios*
ros (10 pontos), I quartos (12potio dr. Renato Pacheco,
presidente
da Confederação Brasileira de Des,- tos), 5 quintos (10 pontos), 2 sextos (2 poniov) e um empate em
portos.
o quinto,>correspondente a
O resultado geral das pro/vas.0 o quarto
2 1|2. ponto».
seguinte: -'
110 barreiras — 1», Paulo Rocha,
A Escola de'Agricultura concorDireito; 2». Valerlo Martins, Medi- 'reu'com
um unico «thlòtá«o fez 15
clna; 3o, Jacob Wolsky, Medicina;
Jorge Abreu foi
4", Fernando
Formiga,
Direito. pontos. totaes.
'16*-*
esse
(ith.Ieta que. fez os 15 pontos
Tempo:
2|ü.
classificaqOes.:
KW mrtro» ^— 1».-Milton Eloy, Di- com as seguintes
reito; 2", Aloysio Guarita, Mediei- primeiro em 400 metros rasos (10
na; 3o, Jorgo Abreu, Agricultura:
4». Breno Mascarenlias,
Medicina;
, Paulo Barata, Pòlyíechrilca; 6»,Memento do juiz
Tarcl.zlo. Florlano, Medlainái. Xempo: 11" 2|õ.
(John Earr )
1.500 metros — 1«, Llclnio BarLembre-se'
o juiz... kunos
Waldemar Bessa,
j bosá,. Direito;'2°.
3», Francisco Bcnedetti,
começar a lembrar-lhe, uma ,>or
Medicina;
Mèdlcltyt; 1°, Hugo Regls, Polyte- I uniu, as regras officiaes. Dias,
clinica; 5", Jacob Wolsky, .Medicina.
no juiz não. so. devo fazer um
* ,".'
Tempo: 4'41." 4|5.
simples lembrete nosto assum»
ArremeiNO «1«! 1»cko — 1», Fernando Yong, Direito, 10:575; 2», Alclnpto, como ao 'torcedor e ao Jodo Figueiredo, Medicina, 10.42; 3°,
gador... Isembrar-lhc-emos ape¦ Plácido
Gütierrez,
PolytéoMilca,
nas:
3.5.1; 4°, Oswáldfl Macedo, Direito,
Io, que leiii e.çomprehenda oj
$.55; 5o, Jorge Figueiredo, Polvteestatutos, os. regtilmner.tOj o as
chnica, S.75; 6°, Heüo de Mount,*Diregras tda^i Associação, Liga ou
reito.
400. metroK — 1», Jorgo
Federação a que pertença;
Abreu,
' 2",
Agricultura;, 2", Ilermano Ariigas,
na AssociaMedicina; 3", Hello I»lmoeiro, Direi- rfção, quo. piocure,
Ligíi; on Federação a que
to;'. 4«-, Valerlo Martins,
Mediolnàj
pertença, quem esteja.. disposto
5o, Alceu .SanCAniui, Polytechnlca;
0o, Liclnio Barbosa, Direito. Tema elucida l-o sobre us duvidas
'"
:
po:.53" 215.
que lhe eccorreni durante' ossii
. llrvcHiinifiitn 4 x 100 — 1», Meleitura.;
dicina- ,*T.urnui:
Soriáno, Aloysio,
¦ 3°, que procure sempre netuar
BreiVnOj ,e .Hélmano; 2°7Polylcchninos trçinos' (loíi^eu club, para
ca; ii>, PTrelUv. Tcmpò: 46"-2|1((.
Sal(„ mi iildiin — J<». .'Viilerio
apreiylçr a ver -e exercitar as
Cqs.t», iMedlcina,
1.62;
2», Jorgo
pernas e o fôlego;
Marques.' Polylechnica, .1. 60; .8»,- Al4°, que tenha, sempre em orceu SanfAnna, Polyteóhíiica, 1.52.,
dem as suíie ultimas disposições
,1uit 1.23456' 7SÍ)0?ó 123465 78!'0$o3)
(Solto..tiú cstcnuili» — 1», Paulo j testam bntarias;Rocha, 6.01; 2», Jorge Marquês; Po5o, que, finalmente, nsslni aplytecjinica, 5.85; 3?, Hoitor Medina,
pãrelhado 6-qtie começará »t
ModiAinu, 5!03;
4», Carslo Veiga,
capacitar-se' cTo"quc o unico
Polytechnlca,
6.02.
'.
meio tio satisfazer aos jogadoLdAvnuièntd «lo «Usei» — 1», A\cindo Figueiredo, Medicina, 29.52;
res e ao publico, .sem lhes yro2°,
Fernando
Formiga,
Direito,
yocar .1 malquerença ou a co'27.16;.
3", 'Plácido Guttierrez, Pòlvlera, é delxai-sc ficar tránqullteehnica, 25.13; 4°, Nullon Eloy, Dilamer.to om caHa!
reito, 24.20; 5», Paulo Rocha, Direito, 22.89.
..Lembre-se, pois, o juiz de
iíOO iiiutros _ \ol Milton Èloy, Dique,., Não! "Nunca se lembre
reito; -2",' Brcnno Mascaronjias, M«jdó açtüar uma partida dè footdr.cina; 3», Hèrmáno Artigas, Medibáll!".
-.
. . •
cina;',4», Bento" Barata, Polytèòhnl»
S»,
Mario
Polylechnica;
.Queiroz,
ça';.
6», Jprgo Abreu, Agricultura,
Ternpo, 24".'
CAMPEÕES E BI-CAM. Laitvuniento <lc dnnlo -— l?,HeiPEÕES DO BOTAtór Medlna,
Medicina, 49.47;
2°,
Alcindo
Figueiredo,
M.edlcina,
FOGO
43,47; 3o, Gabriel Vlamut,.' Direito.
S9..47; 4», Bento
Barata, • .PolytePérkcgiildo «lurniilp anno» par
chnica, ,35,47'; 5°, Fernando Formi- mun »'giil(»iu'" wm iinr, o Ootnfoga, Dü-cito, 33,38: 6", Plácido Gu- SO V. C. «lr lí).'10 pnrn cA viu •»
tierrez, Polytechnlca, 30.81.
liiivllIiAo por duoH yc7.«>s palpitar
' Snlto «^oni
vnrn — 1", James no miiNtnrro rtn vlelorto.
Kerr, Medicina, 3,30.
Seus "crnckN" rciilinrnlr »«•
Os demais
concurrentes não tiveram clássifl- grnrain i-anipçOcs . iiíhiucIIc e nn.
no
cação porque não passaram a ai- çorrçlilç anno.
tura mínima de 2,50 metros.
llií. (oilavln, cniiiiictics c bi-cam.
SOO meiros — 1", Milton Eloy pòõrs.
Direito: - 2», Brenno Mascarenlias,
Itcnedloto, Mrirliu.
Mio,. CclHa,
3», Herpiano
Medicina;
Artigas,
Medicina; 4", Bento Barata, Pojv- Carlos l.eltr. Paulinho «• Alvar»
teehnica; 5", Mario Queiroz, Poly- estilo inrliililoN nCHtn ultima «-In».
teehnica; fi", Jorge Abreu (AgrU ««•• rin«|iinnto Germano, Octnclllo.
Iliirlnmníiui, , rnmplonn,
Vlcto*.
cultura. Tempo, 24'.'.
SKKl metros — ]°, Llclnio Barbo- Ilodrlgncs AffoiiHÓ c Cnnnlll no •
«ilo
uma
vc»..
Os
quatro prlnirlroa
sa. Direito: 2", Antônio Cordeiro,
Medicina: 3». Francisco Benedetti; vencedores <*•'• 1030 c «>« quatro
iiltliixiN r«n in:t2.
¦
Medicina:
4°,
Alceu
SanfAnna.
forno )««¦ pftilf» observar, o quin»
Polytechnlca;. 5<^ Jnãp Mniitclfo,
Medicina; (!">, Jorq-n Farlíi, í|fdU;í- leito nvnutr t- hl-cnniprno.
na. Tempo,' 2 mlnutoV, 12 se&úà»
dos e 2|B;:
A COM.OCACIO FI\.4L
Triumphou no Campeonato a FaO PCRf
culdade da Medicina que marcou
- J*KtfERIDO
OttO UC/10
li>7 1|2 pontos totaes. corresponimun
iÍ?vr5te: UHipi
dentes, a 7 primeiros loèsres-a- 10
im of*(tira»
pontos, cada.um; 9 segundos: logareg, a 5 pontos cada um; 6 terceiros logaref, a 4 pontos cada um;

?My

jogador
"Bento
O Clássico
Gonçalves",
uma. das mais Importantes e tradi( John Earr )
cionaes provas do turf sul-riogranLembre-se o jogador que^ na
dense, Que será disputado breve-1
maioria dos casos,1 é sempre
mente, conta '.cavallo
entro os animaes já
inscriptos, o
Õmlet, que já I melhor travar a bola, do
ganhou os Grandes Prêmios ,'.'Pro-1 passal-a adeante sem sabor que
qual
tectora do Turf" e "General Pinhel» I
ro Machado".
| o effeito que lhe terá imprimido.
"reEste parelheiro, cue tem o
cord" da distancia de 2.100 metros'
Sueco frasco de Musa SAPIcm Porto Alegrei ostenta magnifi-' O campeonato
que não ENTUM que melhor resultado
cas condições de treino e, segundo
noticias recebidas, difCicilmente sese decidiu
tem produzido nas bronchites,
rá derrotado.
tosses,,grippes e escarros de
Omlet, que é filho de Polemarck K.M TORNO DAS ASPIRAÇÕES sangue.
.....
.
e Finta, terá como adversários, cnAMERICANAS E VASCAÍNAS
tre outros, o nosso conhecido CarVende-se em todas as phar»
dito, que defenderá as cores do sr.
America « Vaaco acliam-se cm» macias e drogarias.
Deposito:
jOswaldo Gomes Camisa.
cm
pala<lo«.
Io logar

MUSA SEIVA

V. I Ai;i,DABE:a - Kua Marcclml
I*'lorlatio. lift

7:000$
7:000$
000$
no torneio R. S. Pedro, 38 e S.
7:000$
O que irá fazer este descendente j
José, 75.!
dos qusdros s«ícundarios.
7:000S de Pico de Qro e Suerte Viva?
Domingo próximo, ambos terão
7:000?
TSSRSSOFS
Vão para Porto Alegre I»or adversarios-o Carioca 'é*o Fia»
6:400$
6;O0P*
Pelo vapor "Araçatúba" serão mengo, sendo que o.Vasco iogurk \
6:000? embarcados hoje para Porto Ale- cm' «eu
campo e b America terú
6:000$ gre,
em
cujo
hippodromo
vão
Ir ,á Gávea.
6:000? actuaf, os animaes Corisco, Ttu' e quo
6:000$ Mario, de propriedade do general * Apesar do America jogar fora
do seu campo, p seu adversário
6:000$ Flores da Cunha.
6:000$
não é lá para tnotter medo, pois
Petulante chegou
6:000?
*S PHAAMACIM f.
a turma rubra no turno o abateu
,ÇM TOftAS
'
5:S0O$ • Procedente de Porto Alegre, che- facilmente
¦ 'r'í.'
•
•
pelo elevado score 1 ;
S:S00$ gou hontem a esta capital, acompa- de 6
x
0.
"entraineur"
4:800? nhado pelo
Waldemar
Quanto ao Vasco,- embora jo30:000$ Lima, o conhecido "Fuá", o cavallo
23:000$ Petulante.
gando era sen stadium, cujos se20:000$!
gredos do gramndo são bem co15:000$ I
nliccldos pela rapaziada cruzmal5:000S
(ina, não deve o mesmo se fiar
Memento do torcedor
5:000$
nesse ponto de vista, pois o con5:000$
Éarr)
(John
janto rubro-negro é íort» e tem
5:000$
"de
a' mesma força de vontade dos
Lembre-se o espectador
5:000?
5:000$
seus companheiros dtf team prin-,
que os linesman eão meros au5:000$
cipal.
xiliares do juiz. São orgão-s con5:onns
-Haja vista o score de.4.x 2
nâo
sultlvos
decisivos.
e
do
.Conv
5:000?
jogo do turno, que lhe foi íavopete-lhes expressamente marcar
5:000$
ravcl.
os trhow-ins, soaJ-kicks e cor5:0008
Os dois 'matons" prometfcem ser
5:000$
nerkicks. Podem chamar a atinteressantes e do resultado final
5:000$
tenção
do
somente
juiz
quando
.¦>:000$
depende, a deciíão ou não do ti*
estiverem convencidos da que o
5:000$
"-ter
lulo de campeão.dos .qua«JrQ5,-e»
árbitro
não
viíto
compodia
õ:CO0S
rahdarmsr-¦
-••--.-3
metter-ee a falta.
5:000$
5:0«0í
II Vasco on America, domingo,'
*5;900?
RIO Dl
—

tahiirifiío. Çu

J

PO' PELOTpE e nada mais

9

t*ÊL

Dèschièns

^ASSADÜRAS

9

__«tf!

Eni revista os pelotões
suburbanos
1
• . -»*

A regata dos campeonatos dõ remo do Rio»de- Janeiro;- transferida
de domingo próximo para-o segulnte, 30 do corrente, terá suas iusorlpçoes encerradas no próximo sabbado, ás 10 horas, na Secretaria «tu
tederâtão Brasileira do Reino.
— Afim dé seleecionar seus re'Campeonato
presentãhtes
o
para
Acadêmico
de
Natação,
será realiL. de Souza e L. Gon»
zado, esta tarde, ás 15 horas, na
zalez
piscina do Tiiuca• TJennls Club, o
torneio
interno
de
da
Os jockeys. Lydiõ de Souza e Faculdade de Direito. nadadores
•
Luiz Gonzalez, que haviam «ido. I — Iniciando a sua temporada nususpensos atê os dias 15 (Inclusi- ita toria, o Grupo dos Aquáticos, fiao Internacional de Regatas,
ve) eli, em virtude da não rea- •liado
a effeito a 6 de novembro
lização do "meéting" de sabbado, I levará
próximo, uma competição interna
tiveram as suas penalidades au- de
natação,
com . 14 interessantes
gmentadas" para 17, o primeiro, o provas, que divulgaremos breve.

O turf em Porto Alegre

_P*-± CONVALESCENÇA

VINHO e XAROPE

5:000$
5:000$
6:000$
5:000$
5:000$
5:000?
4:000$
'4:000?
'4:000?
4:000?
4:000?
4:000$
4:000$
4:000?
4:000$
4:000$
4:000$
4:000$
4:000$
4:000?
.4:000?
4:000$
4:000$
4:000$
4:01)0$
4:000$
4:000?
1:000$
4:000?
4:000$
4:000$
4:000$
4:000$
3:000$
3:000$
3:000$

Prêmio» ridas no Hippodromo Paulistano,
so
encontrava fechado ha
99:000? que
23:000? tros mezes em virtude do ultimo

8:000$
7:000$

! Pommery
•,Tes.
To te Quiero

I Tnkohama .
.'. Triste Vida.
Saucy Sally.
¦ JM^oggoró. « .
Capucino . .

1
l
. I
I'
'¦

25:S00$i
38:400*
26:000?
47:000$
23:00U?
.1
21:000*
'
1
18:000$
1
28:000$
1
19:000*?
1
17:000$
1
17:000$
.1
14:000?
'I ¦
14:000?
I
13:000?
1
13:800?
1
13:000?
1
13:000?
1
13:000?
t
12:000$
.1
22:000?
*
.1
*
9 ,9,
13:000$
J •
3 iodos
13:000?
3:000$
l
12:000$
3:000$
112:000?
:i.
3:000$
tl:0O0S
3:000$
1.
11:000$
3:000$
1
10:400$
3:000$
1
10:000$
3:000$
1
10:000?
1
3:000$
9:U0O?
3:000?
1
17:000$
.1
3:000$
14:000$
1
3:000$
9:000$
1
3:000$
S:000$
3:oòo$
1
8:000?
3:000$
:i
8:000?
i
3:00051
S:000$
3:000$
:i
8:000$
Voronoff
3:000$
. .
.1
8:000$
3:000$
1
S:000? Ximena. . .
Frivolo
.
.
.
.1
3:000$
8:000?
Chuclc.
.
.
.
1
3:000$
7:000$
'1,1
3:000$
7:000? Little. Jack .
Slalla
. . . .
3:OQ0$
1
7:000X
Macá
.
.
,'¦",'
3:000$
1
7:000$
Milano
.
.
.
.1
3:000$
7:000$
2:400$
1 .
7:000$ R. ílortcnse.
7:000? Por falta de con ducçao...
6:400$
6:000$
O treinador Luiz Conzi, que
6:O00S actualmente se encontra na
Pau5:800$ licéa,
telephoríòu, ante-hontem,
5:800?
ordenando o
20:000$ para esta capital,
15:0.00$ embarque dos seus pensionistas
5:000? Arauto, Capucino, Flutter e Edda.
5:000?
Como, porém, somente- ' dentro
5:000$ de quinze dias poderíi a Central
5:000? do Brasil
5:000$ conducção fornecer canoa1 para a
daquelles animaes, os
5:000?
5:000$ mesmos aqui continuarão.
5:000?
4:000$ Os jockeys impedidos de
4:000?
correr, domingo
4:000$
Por se encontrarem cumprindo
4:000$
4:000$ penalidades, não poderão inter4:000S vir na reunião de domingo os
jo4:000S ckeys A. Henriques, L.
de Souza
4:0OOS e I». Gonzalez,
e os aprendizes J.
4:000$
4:000$ Mesquita, G. Feijô, O. Coutínho
¦ »»»*»¦
4:000$ 6C.-'Pereira;
As suspensões-de A» Henriques,
4:000$
3:000? C. Pereira e Lydio de Souza ,ter3:000$ minarão com essa corrida.
3:000$
3:000$ Serão: reiniciadas, domin3:000*
go, as corridas em
3:000$
3.-O00S
S. Paulo
V. .
3:001$
3:000$
Segundo
uma oommunicagão
3:00OS telephonica recebida
hontem do
8:000? treinador
João Cherubim, que se
3:000."!
encontra
na capital bandeirante,
3:000?

8:000S

tnrt»ii S5 :e>,^i»^ii|'<>«rj/)

•¦ «*'uai*V<U> íc sottr^iít1:

^CAmLLOS
-

Retiioam

s«í com

GETS-1T

iNOVEíENtÜSEViNTE

37$ L.

38|

Sufragette. ,
Palmares .
»Vga Khan. ,
Homogene. ,
Yeoman. .' .
Sharkey. . ¦
Dollar . .
Cabochard.
You You . ,
Hoquendo. >
Franco . .
Almanzora .
Ebro . . . ,
Legenda. . ,
Ramona. , ,
Valmonte. .
Sim Senhor.
A Batalha. .
Bollcliero . ,
Jberlco . , ,
Xaperu. ,' , .
Xáviana . .
Palospavo3 .
Carinhosa. .
Soltelrona. .
Violeta .' . .
Catiguá. . ,
Marlena. . .
Xaráo. • . .
Guapo. .'.-.
Hepacaré . •
Gravata. . .
Cardito. . .
Golden Boy.
Navy . . . .
Verdun . . .
Azulado. . ..
Farina . . ,,
Nehuen . .' .
Arlèqúim . .
Berenice. .. .
Jemopotyr. .
Picarillo. . .
Toscn. . . ,
Vearling . ,
Tuyuty . . .
Kerensky. .
Ciumenta . .
Acuerdo , .
Encantadora
Victoria. . .
Leonldas. . ,.
Marouf,' . .,

11
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1

ca,sos ie lupkil 1$ ?

decidirão .essa. dura contenda.
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Os campeonatos intlividuaes de tennia

REGISTO

Os concursos de palpites*

da A. C. D.

A Federação de Tennia do Rio de
Janeiro dará Inicio, sabbado proxlmo, nos campeonatos
indlvlduaes
do tennls com a realização dos Jogos seguintes, quo scrao cffectuados nos courta do Fluminense:
Quadra central — Eurlco do Freitas-M.W. Holllck x Igiiaclo NogucIra-Roberto Peixoto. Juiz, Humborto Costa,
Quadra 1 —, Guilherme PrechelCezarlno Rangel x Vlctor LagcArmando R. Campos. Juiz, Reginaldo Brooklng.
Quadra 2 — Osivaldo C. Paiva x
Henrique Supeívillo, Juiz, Eurlco
COrtcs.
Quadra 3 — Octavlo Borgerth
Tclxelra-Plo Castagnoll x Jorge
iLagc-Ruflno de Almeida. Juiz José
Duarte Pinto.
Quadra 1 — Alexandre Martins
x Herberto Filguelras. Juiz, Luiz
Zamith.

O spopt náutico festejou, hontom, q. 34° ahhlvorsarJo do Club
do Regatas
São
Chrlstovão,
associação quo desfruta meiecldo logar na historia das actlvldades aquatleaa metropolitanas.
O grêmio da cor de rosa é antigo propugnador dessas uctivldades no fundo de nossa Gúaimpara, locallsado que está na
Ponta do Caju, no bairro à%
onde ello tiro o nome. Sua primitlva denominação foi, mesmo,
do C. R. Cajuenso.
Seu labor' e suas glorias no
remo e nos sports natatorlos,
nos quaes levantou varlo3 campeonatos e provas iniportantes,
constituem paginas
brilhante.",
que eíinobrecem não sO o seu
pavilhão mag o da Federação
do Remo. que lhe deve merrioravels serviços.
São, pois, Inteiramente justas
as manifestações de apreço rendldas hpntem ao São Chrlstovão,
a quem deixamos neste registo
a nossa sincera homenagem.

Centro Excursionista
Brasileiro
UMA VISITA A'S ILHAS DE
JURUBAHYBA B CASA DB
PEDRAS
. O Centro Excursionista Brasilelro realizará nos dias 15 e 16 deste
mez,.uma excursilo de recreio ás
ilhas de Jurubaliyba e Casa de Pcdras, situadas na bahia do uuanabara, um pouco antçs de Pa•
quetá. . .
Off-erecem essas
ilhas optimoB
pontos para passeios, pesca, banhos de mar e provas desportivas,
além de magníficas paisugens pa-_
ra os amantes da photographla. A'!
excursío s-orá feita em duas türmas:' a . primeira quo partirá na
nolto de sabbado, dia 15, ás 20,80
lioras, do Cies Pliaroux, pernoitando numa das Ilhas do modo a poderem ós seus participantes apreciar o amanhecer naqtielle esplenturma
dido recanto:
a segunda
partirá do mesmo ponto ás 7,30
íioras, domingo, dia 16.
E' Indispensável a conducçap de
farnel, cantil o roupa de banho.
Para os qtie forem com a turma
—
também agasalho.
primeira
Todos os participantes deverão se
inscrever previamente na sede sociai do C. E. B.
Dlrecçao de Hugn Blume, prljneirá turma e. dr. Raul Wclllseh,
segunda turma.

As actividades do Selecto A. Club

OS DOZE PRIMEIROS COM.OCADOS NAS TAÇAS AMEHICA E
A. C. D.

Exportações argentinas

Os famosos scenarios de
"Carmen"
parcialmente
destruídos por incêndio

, Dr. ADAÜTO BOTELHO Dr. Jorge de Lima e
de São
Docente e chefe de clinica da
Dr. Luiz Lindenberg
Cirurgia

Dp. RAUL PACHECO

Dr. BRANDIN0 CORRÊA
Moléstias do apparelho Genito
TTrinario do homem e da mulher.
Operações. Utero, ovarios, próstata, rins, bexiga, urethra, etc.
Cura rápida por processos modemos-sem dOr, da'
• A

BLENNORRHAGIA
è etias complicações, Prostatltes,
EstreitamenOrchltes, Cystttes,
tos, etc. Dlathermla, Descnvalisaçãpü Rua Republica do Peru'
23, sob., das 7 ás S 1|2 e das 14
ás 1'8 horas. Domingos :e feriados
,
dás \7j ás 9 horas;: ¦

Dr. Sousa Freitas
(Da

Casa dos

Expostos)

CLINICA MEDICA
CRUNÇAS È ADULTOS
Consultórios : Avenida Rio
Branco 101 -1.o — das 15 ás
17 hs., ás terças, quintas e
sabbados — Telephone 2-0001;
e, diariamente, das 8 ás 13 lis.,
árua Teixeira de Mello 27 — :
Ipanema — Telephone 7-22.18

LV.MNK0TT
Clinica medica —. Doenças dé seuhoras: — Doenças nervosas —
. t
Operações
Dlathennia Electrocongulação
Electrieidade medica, Raios ultra- violeta — Infra-vermelhos
Das 15 ás 18 horas • - Rua Qultàndá 17, 6» and-..,.—: Telephone
do Consultório,
j 4-08Í
' '. 1; reslden'.'•'¦':;'
cia 7-4344.
>^»*^>A^A^#^VH^^^»VV'VS»^V%*»^»AA.<%^%As*V>

Or. OSCAR DA SILVA ARAÚJO
Doenças da Pelle e SyphlU»
Rua 7 de Setembro 141 — Dasi ás 6 % — Tel. 2-6489

Faculdade de Medicina
Doenças nervosas e mentaes
Electrieidade medica*
Elcutro diagnostico, ultrn-vloleta, Infra-vermelbo, tono-therapia, etc Cine Odeon (Praça Fioriano), 5° andar, sala 514, de 15
ús 18 horas.

SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Hoje, quinta-feira, dia consagrado nesta nrehldlocese a Jesus Socramontadü, serão celebradas em
seu louvor missas, dentro outros,
nos seguintes templos:
Matriz do íinntlmilmo Sacramento
— A's 8 horas, com eomniunhão o
benção.
Mntrls de Santa Illtn — A'« 8
horas, mandadas celobrar pela respectlva Irmandade.
Mntrln de S. José — A's 8 horas,
com cânticos o communhSo.
Mntrl» de SnnfAnna — A's 7,30,
com communhão geral.
DOUTRINA CHRISTA
Serão ministradas boja aulas do
catecismo, dentro outros, nos seguintes locaes:
Na matriz de Nossa Senhora da
Paz, Ipanema, ás 15 horas.
Na matris do S. João Baptlsta
da Lagoa, das 10 ás 17 horas.
Na matriz de SanfAnna, ás 14,30.
Praça Edmundo Rego, no Grajahfl, ãs 10 horas, para meninos c
meninas.
j
No Centro de Santa Thereza do!
Menino Jesus, á rua Amélia n. 137, •
ás 14 horas.
Na matriz do Engenho Novo, A
rua Monsenhor Amorim, das 14 ás
16 horas, pela professora Leopoldina Moraes.
Rua Vlctor Melrcllcs n. 78, das
13 ás 14 horas, pela professora
Marianna Silva.
Rua Cabuçil n. 28, das 15 ás 16
horas,
pela professora Alda A.
Pires.
Rua Jardim n. 60, das 15 ás 16
horas, pela professora Alice G. da
Silva.
....
Rua 24 de Maio ns. 11 e 3, das
16 ás 17. hnras, pela professora
Lourdes P. Figueiredo.*

senhorita Julieta Magdalona, sendo
o acompanhamento de violino oxocutado pela senhorlta Honorlna
Rlccl o do linrmonlum pela senhorlta Elvira Rlccl.
E' a seguinte a commissão: VIctor Rodrigues da Silva, prefeito;
Arlsthodcmos da Cunha Gomes, vice-prefelto; Arllndo José Arvcs,
MISSAS DIVERSAS
Serão celebradas hoje as segulntes;
A's 5,30, 6,30 e 7,30, na Igreja
do Santo Ignacio; ás 5,15, 6,16 t>
7,15, na Igreja nbbnclal de S. Bento;
As 6, 7 e S horas, no convento do
Sapto Antônio; ás 7, S e 9 horas,
na matriz do Engenho Novo; ás
5, 6 o 7 horas, na mntriz de Sant'
Anna; ás 7 e 8 horas, n.a Igreja dos
Capuchinhos; ás 6 e 7 horas, na
basílica de Santa Therezlnhn: ás 7
horas, na Igreja do Divino Salvador; ás 7 horas, na Igreja de São
Pedro; ás 8 horas, nas Igrejas do
Santíssimo Sacramento o Santa RIta; ús 9 horap, nas Igrejas de São
José e Nossa Senhora Mão dos Homen3

GONDESSA PAULO DE
FR0NTIN
(4° ANNIVERSARIO)

f

DOENÇAS DA PELLE

Vias urinarias — Gonorrhêa e
complicações — Hemorrhoides e
hydrocelle — Sem dôr e sem operação — S. Pedro 64 — Das 8 âs
18 horas.

— Installou o seu Instituto
| un Autotherapico,
Lillv
para a cura
das moléstias pela vaccina do proprlo sangue do doente, em edltl
cio próprio, á rua General Polydoro ns. 169 e 171 (Botafogo)
Telephone: 6-0675. de 9 aa 11 horas .

Dr Crissiuma Filho
Dispondo de bem npparelhada
Casa de Saúde — Operações —
Moléstias de Senhoras e da»
vias urinarias — urethra. bexiga, próstata, rins. utero, ovnrio, tumores do selo e do ventre, estreitamento da urethra,
appendlolte. hérnias. Cura das

HYDROCELES
pelo processo do Prof. Crlssiuma, com mais de 40 a unos de
consagração,
sem
operação,
sem dôr e sem Interrupção dns
oecupações. Consultório: Roa
Rodrigo Silva 7 — De 1 ãs 4.

DR. METON
OCtríjISTA — (Tratamento do
trachoma). Av. Rio Branco, 122,
2o and. Cons. 2as„ 4as. e Sextas,
das 4 ás 6 horas.
>*A^^^AAA«N^^Va^i^A<*^WVWWWWW

Or, Dirceo Corrêa de Menezes
Moléstias do aparelho genito»
nrinarlo — Cirurgia geral —
Av. Rio Branco Oi - 7." andar,
sala 7. Diariamente das 16 ás 19
horns Pnneo* 3-0553 <• q-2502

Ámarellão - Opilação
Tratamento segero e garantido eom oa comprimidos de
PHENATOL — considerado ba annos, entre os seus congêneres,
o especifico da Opilação. Preparado com produetos fornecidos
pela firma allemã J. D. RIEDEL -— BERLIM — BRITZ. Nao
exige dietas nem purgantes. A cura é confirmada pelo exame
das fezes.
Com 0 emprego do — PHENATOL — e em seguida dos
comprimidos do .— FERRO ORGÂNICO — tem-se absoluta certeaa da cara da Opilação e da Anemia produzida por essa molestla. A' venda em todo o Brasil. Correspondência — Caixa
Postal 220S — Rio.

BEAUGENDRE

Dr. DUARTE NUNES

0 Dr. OLIVEIRA BOTE-

SEXUAES

DO

DOMEM

Dr. José de Albaqosrqao
Diagnostico causai e tratamento da

IMPOTÊNCIA EM MOÇO

Caisa Postal 862 — Porto Ale
sre — R. G. do Sul mediante
remessa de mil réis em sellos
do correio, enviará discreta
mente e acompanhado de um
Graphico viril, o seu valioso
"Impotência
folheto
viril
e
Frieza feminina" a quem o
pedir.

Diagnostico
tratamento
e
precoce, da Lepra, Granulomas.
Leishmániose e outras dermutoses tropicaes. Tratamento de
todas as moléstias da nellc.
cnbcllos c unhas pelos Wlos
UltrK-violeta, Infra-vermelhos.
Dlathermla, Electrocoagalaçáo.
Galvano-cnnterio, etc.
Cons.
e Res. r. Ubalrlino do Amaral 21, das 8 ás 11 horas.
Fone 2-7471 — Telcgrammas:
Souzaranjo.

DOENÇAS

ANNÜNCTÕS

Rua Alcindo Guanabara 15-3° andar. Pbonei 2-0277. De três horas
cm demite. MOLÉSTIAS INTERNAS
— Pelle o syiihllls. DOENÇAS DA Rua 7 Setembro 207 — De 1 âs 8.
NUTRIÇÃO
(Diabetes, obesidade,
ningreui e nrthritismo).
ANALY- ^¦^^^^^^^^^^^^^^^^WWWWWWi
SES
B PESQUISAS
MÉDICAS
VACCINAS AUTOGENAS.

Dr.

Dr. SOUZA ARAÚJO

SB

:" 1

Acção Caiholica

EtIXIR DE- NOGUEIRA

Dr. FERNANDO VAZ

PARTBIRO G3 GINKCOLOGISTA
Ginecologia
medloo-clrurglca
(operações do selo e. ventre),
radium diatermia ultra-vloleta,
etc. Os mais modernos tratamentos dos tumores
malignos
do. selo e utero.
Residência, e
clinica: Sanatório Guanabara;
tela. 5-0877 o 6-0403 — Cons
55-8° andar
Praça Plorlano
— Tel. 2-S305.
Das 14 ás 17
horas.

UM TELEGRAMMA-RESPOSTA
DO ARCEBISPO DE BOGOTÁ'
UOGOTA', 12 (A. B.) — Em
resposta ao telegramma que lhe
enviou o administrador apostólico
do Lima, por motivo do incidente
de Lutlcla, o arcebispo desta capltal, remetteu o seguinte despaclio:
"Agradecemos
as
mensagens
quo v. ex. o o clero peruano ti"
veram a gentileza de nos enviar.
Identificados com os desejos de
manter Inalterável a cordlalidado
entro nossos povos irmãos, concordamoa em quo um melo íacil o
Indispensável para a consecução
desso louvável objectivo & a rlgorosa observância dos tratados solemnes de que são signatários
ambos os paizes".

Da secretaria do Sclccto A. C.
pedem-nos a publicação das notus I
seguintes:
Os -Inkn dè vollcybiill e hnsknt- I
Com o resultado dos Jogos de bali — A Idca do so dotar o Solo- I
domingo ultimo
flcuram nas
12 cto com campos de volloy o busprimeiras collocações das Taçns ketball já so vae tornando uma
America o A. C. D. (palpites de realldude, porquanto o de vollcy Já
football), os seguintes concurren- está com a sua,
construcção quasi
terminada, e 'o de baket, dentro do
tes:
poucos dias, será franqueado aos
"Taça America F. C."
associados do' club,
A construcção dos campos do
1—Sylvlo Vasques ....
19-262 vollcy e baket, quo vão ser ínau2—Mario F. Silva ....
16-254 gurados ainda esta semana, vae
ougmentar a finalldado a que so
3—Eduardo Mala ....
16-254 destina u Selocto A. C.
O team ile
hockcy — Já está
4—D. S. Motta
20-252
comdiluldo o'toam -de
dec5—Rlvadavia Mendonça . 17-249 to club, quo tem feito hockcy
vários trolBUENOS AIRES, 12 (A. B.) —
6—Antônio Santasusagna 16.243 nos, afim do tomar parte, breve- O valor
das exportações argentlmente, nas competições desse ge7—Carlos Alberto , . . . 14-241 nero de sport, nesta capital.
nas de janeiro a setembro do corTorneio» Internou Terão
lo- rente anno, elevou-se a
8—Arllndo Monteiro . . . 13-239
gar, brevemente, torneios internos 456.650.000 pesos ouro,
ou seja
ü—Antônio Velloso . . . 14-237 de plng-pong,
xadre.z,
damas e uma diminuição de mais o menos
dominó,
para .o que as Inscrlpções
Quadra central — Rodolpho Fl- 10—Adaucto de Assis . . . 16-235
nlnda continuam . abertas, apesar quatro por cento em relação a
guelra do Mello-Adhcmar G. de
Gonçalves . . 13-233 do avultado numero de. Inscrlptos. igual período do anno anterior.
Faria x Adolpho Justo-Reglnaldo 11—Carlos
Conforme já tem sido divulgaDepartamento
feminino — Na
9-227 l
12—Arthur M. Filho . . ..
Brooklng. Juiz, Roberto Peixoto.
do a quóda das cifras de vários
sessão,
de.
directoria,
foi
—
v.,-,..
aí,
,i«lultlma
1
Quadra
Armênia Machadonccordxi... de-...-.pontos
unanimemente a pro- estudos por parte do governo, que
,, ,, p°r
n»* o.l aPProvada
Juraoy Sodré x Marjorle Cameron- Jogos, (média
3,4),,Celio
do Barros;
posta apres(.ntada pelo 2" secre- está procurando conquistar diverFrieda Greig. Juiz, Vlctor Lago.
de scores (20), D. S. Motta.
tario, sr. Jacob GoJdenberg, puro sos mercados novos
para o paiz,
Quadra 2 — Júlio C. Isnard x
a creação, no. cJup, de um depar- no sentido
"Taça A. C. D.
de contrabalançar-se
José Duarte Pinto. Juiz, Oswaldo
tamento feminino. .
os malefícios resultantes dos acPaiva.
21-2S6
1—Paulo Gomes . r • •
proposta* — Foi
... .,-,¦¦ ,Con™r-o de
2—Walter Jotta . . .
aberto um concurso de propostas, cordos concluídos na Conferência
Quadra 3 — Alberto Lage- R.
íru
Õo
Dr. Paulo de Fron3—.1. R. da Motta . . .
Rocha Miranda x Goulart Machadotermlnará em dezembro proxi- Imperial de Ottawa, entre a Inõ?"'3rr' que
4—Roberto Canongla .
moe
Eurlco Cortes. Juiz, Pio Castagnoao
vencedor
e
será
glatcrra
demais
conferida,
do
Impepaizes
Ú"nrk como
tin e sua familia
16-260
5—Carlos Portiriho . .
li.»
prêmio, medalha de ouro.
rio Britannico.
6—Rubens P. Souza . .
19.257 |
Bnllc
mensal —' Na
segunda
Quadra 4 — Raul Pontual x Carconvidam os paren16-251 i quinzena,
7—Segadas Vianna . .
redllzar-se-á' o
los Isnard. Juiz, Rufino de Almeibaile
8—José M. Fonseca . .
16-261' mensal, que promette ser
multo
da.
tes e amigos para a missa
9—J-Tumberto Coulomb .
15-247 animado, dadas as providencias
13-246 que estão sendo
Vercza ...
SANTA EDWICES
tomadas nesse
Quadra central — Grace Oakley 10—Gilberto
sentido.
.......
13-244
11—Luclo
.
Guimarães
.
-Eurlco T. de Freitas x Maria
Santa Edwiges ê a advogada dos do 4° anniversario do fal19-242
Lulza S. Gomes-Cezarlno Rangel. 12—Llndolpho Ribeiro .
pobres e dos lildlvidàdos. A sua
O
concurso
—
inicial
SEVILHA,
de na12 (A. B.)
da saudosa a
Occor- devoção, cuja sede é a lgreja-ma- I iecimento
Recordsi de ponaos por dia de
Juiz, Adhemar de Faria.
reti, hontem, um violento incen- triz de S. Chrlstovão, faz celebrar i
tação do Grupo dos
Quadra 1 — Odette Montelro-Jo- Jogos (média 3), Walter Jotta; de
inesquecível
CONDESSA
hoje,
dio nesta cidade, quo motivou a
quinta-feira, ás 8,30, missa j
sé Willemsens x Carmen Saraiva- scores (22), Waltcr Jotta e J. R;
Aquáticos
destruição parcial
Roberto Peixoto. Juiz, Horbcrto da Motta.
de
custosos festiva cm sou louvor. 0 acto obe- ' PAULO
I
DE FRONTIN, na
scenarios da celebre opera "Car- decora ao ecremonia! do costume,
Filguelras.
Iniciando a sua temporada do men", de Bizct.
havendo communhão e terminando
Se o Andarahy e o Fia» natação,
Quudra 2 — Humberto Costa x
com a benção do Santíssimo Sacra- igreja de
o Grupo dos Aquáticos
Nossa Senhora
Luiz Zamith. Juiz, Ignacio NogueiOs prejuízos avaliados sobem a mento.
fará
realizar, a .6 de
novembro 600 milhões
mengo terminarem
ra.
de
pesetas.
próximo, uma competição interna
da Gloria (largo do Ma• Quadra 3 — Peggy
LIGA CATIIOLICA DE SAO
Hall-Dric
natação.
....
o campeonato, empata- de Essa
GEItALDO
Hall x Maria C. Lago-Octavlo B.
competição obedecerá
chado),
amanhã, 14 do
ao
100 metros, fundos — Nado livre,
Promovida pelos sócios da secção
Teixeira. Juiz, Jullo Isnard.
seguinte programma: . .
— Fnhrlen de Cnlendos de S. Geraldo, da Liga Calholica
¦ Quadra 4 —
8»
dos,
no
segundo
logar
parco
—
1°
Branca Pedroza x
pareô
Agostinho Gnlntro "Vale" — 3 x 100 metros —
A' Ia Jesus, Maria José, da igreja do corrente, ás 9.30 horas.
50
— Infantis — Nado
Elza Teixeira. Juiz, Carlos Isnard.
brasso — Crawl e costas.
Divino Salvador, realiza-se a festa
A A. C. D. REALIZARA' O DES- livre. metros
Os torneios infantil
9» pareô — "Álvaro SA" — 100 anntiàl no dia 16 do corrente.
EMPATE NUMA MELHOR
2° parco — Papelaria Nanes —
— Estreantes — Nado
A's 9,30, haverá missa festiva
DE TRÊS
li100 metros — Q. C. — Nado de metros
e juvenil
vre.
TENDES
com eomniunhão geral dos sócios
FERIDA»,
Os campeonatos infantil e juveEm sua ultima reunião, a dlre- costas.
—
10»
E8PINHAS,
A' Toen de Prntn da secção e devotos de S. Geraldo
pareô
MANCHAS,
3o pareô — Representantes do
Travesti
nil da Amea prosegulrfto domingo, ctoria da Associação de Chronistas Relógio
com
ÜLCERA8,
ovo
Pregará
"OineRa" _
na colher.
ECZEIHA8,
ao Evangelho
metros
com a disputa dos seguintes jogos: Desportivos, deliberou dar ao pre11" pareô — Jorge M. Costn T,el- Joaquim Lucas, vigário da o padre
E
NI
F
I
Novíssimos —*Nado100 livre.
M QUALQUER
parochla
— Decathlon — A' Ia brassè, ue Inhaúma.
Conota ,t America
te
(Infantil o sidente, dr. Oliveira Santos, podeInOLESTIA
PROVEM—
4» pareô
riwfBuJÍsM
Valentim costas e crawl.
juvenil) — Juizes do Fluminense res para, no caso de continuar o
50 metros —Jonlherln
ENTE D'UM
As ¦senhorltas
8ANGUE
Magdalena,
Q. c. — Crawl.
Campo do Cocotá. *
12" pareô — Alfaiataria Mor.no Izaltina Coimbra,Julieta
empate entre o Flamengo o o AnIMPURO 7
5° pareô — Honra — Grupo dos
Lucllia
Alves e
400 metros — A' Ia brasse — Lydia
BotnfOKo x IlritKlI (Só o juvenil) darahy no 2° logar da tabeliã de AnnnttcoM —
Alves, desempenharão os se200 metros — A' lá Qualquer classe.
IS.Ml O PODBIIUSO
Juiz do C. R.- Vasco da Gama pontos, entrar em entendimentos orasse —
guintes cânticos; "Rlrie", de BattQualquer okisse.
Campo do Botafogo.
13" parco — Jonqulm
com a Amea e os dois clilbs citaF.
«los
6" pareô — Llno
Maria".
d«
—
Márietu;
Plnon
50
—
Santos
100 metros — Estrean- i?A»J2'.:'"'«/v1 AnSe»cus",
Amlnrnhy x Vasco (Infantil e dos, no sentido da A. C. D. promo- metros — Senhoras
de César
e senhorltas tes na Federação — Nado livre.
$•«„¦;. «Pr?nlS
Q. C. — Nado livre.
juvenil) — Juizes do Flamengo— ver o desempate numa melhor de
— Pégro do pato pnrn {7n„. ' ií;'mn0 a JesuR Sacramon14°
GRANDE DEPURATIVO
parco
Campo do Andarahy.
três.
i° pareô — Chnpelorl* Smnrt — o
Hymno
a
S.
Geraldo".
almoço.
DO SANGUE
Aa Z.e
Ave Maria" será cantada
pela
^mmmm^mmm_____ '

PEQUENOS
' Cirurgião do Hospital
Francisco de Assis —
geral, Estômago, intestinos e vias
liilinres, Utero, ovarios, urctlira,
bexiga c rins.'¦—Rua Alcindo Guanabara 15-A
Telephones: Con.
2-4093. Res. 8-1323.

Em torno do incidente de
Leticia
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Dr. Antônio Penrassu*
Doenças do apparelho
digestivo
Consjnltorio: Av. R. Branco 175

Grippe ?

ViCETARUS
Formula deixada pelo

PHARMACIA
Capelettl — Rua Humaytá
n.
149. Largo dos Leões
(Clrcular). Telephone: 6-1048.
Depositários da Água da Colonla "Ethel".

Moléstias és Crianças
Dr.

WITTROCK

Especialista dos hospitais da Alemanha.
Tratamento moderno das
perturbações do aparelho dlgeatlvo
(dlarrêa, vômitos), anemia, inapetencia,
tuberculose
e sifllls da»
crianças.
Aplicação
de
RAIOS
OLTRA
VIOLETA -ourives, 7 (Drogaria
wernsck) — Norte 2658.
AV' AtlanUca» íl6>
Te?e6-d0e972,a!

Dr, Silvio Aranha de Moura

LABORATÓRIO

Clinica Medica — Doenças Xervosas e Méhtaes — Com pratica
nas clinicas européas — Cônsultorto: Av. Rio Branco 177-i.°
Segundas, quartas e sextas dns
17 ús 10 horas — Tel.: 3-0449

Dr. ARTHUR MOSES

FRAQUEZA GENITAL
— SYPHILIS
Estreitamento da urethra
Tratamento rápido e moderno
no homem e nn tnnlhnr

Dr. Álvaro

Moutinho

Rnn Buenos Alrc* 77 — <i° nndor
Consultas t 11 An 10 liorna

CRUZ"

Assegura uma bôa digestão
E» o remédio mais cfflcai paro
debcllar as doenças do ESTOMAGO e INTESTINOS
Aos
velhos convalesccntcs e pessoa»
fracas, a todos é útil. Em drogarlas e pharmarias Pelo Cor
relo. 4»500 — RUA DO LIVRAMENTO 72 — Rio de Janeiro

DR. LICINIO CARDOSO
Depositários:
C. M. FARIA & CIA.
43 R. Republica do Peru'
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BLENNORRHAGIA

"ÍHIDIGESTIVO

(OA

ACADEMIA

OE

MEDICINA

DOCENTE NA FACULDADE)
Exames de urina, fere», esvarra, sangue, liquido rachlnno.
tumores,
Heinocultara,
SoroiiKKlotliiacfio (Typho e PiiriHypho).
Contaeem de Icncocrto.
(suppuraçfio).
Oiasnostlco bavtcrioloKlco do dlphterlo,
Renecões de Wassermnnn
e de
Kahn. Uosatrem de nrén, slycose, chloretos. eholesterlna, creutlnlnn no sansue. Constante de
Ambnrd. Vncclnns antoRenns.
R- DO ROSÁRIO 134-1.0 and.
Tel.i 3-5305

MÉDIUNS INVISÍVEIS
DR. JOAQUIM VIDAL
Mediante o nome, idade,
DOENÇAS E OPERAÇÕES DOS
OLHOS
residência,
profissão,
o
Consultas diárias ás 15 1|2 horas "Centro Humanitário
Amor
Rua S. JOSÉ'. 45 — Tel. 3-0800
e Fé em Deus", caixa Postal 2258, Rio de Janeiro,
Doenças da Peíle-Syphilis fornece gratuitamente diDr, Joaquim Motta-^cra- agnóstico de qualquer molestia. Remetter um enveculdiide, membro titular du
Academia de Medicina, chefe
loppe subscripto seilado pade serviço na Fundação GaffréGninlo — Rua Uruguaj-ana 104
ra resposta.
—
Diariamente das 4 ás 6 —
Tel. 3-2467.

Prof. Agenor Porto
Q
BLEN0RRHAGIA
de volta da Europa
aguda, chronlca e complicações, '
tratamento lndolor, seta lavagens,' reassumiu
o serviço climassagens Ma próstata, ou processoe mecânicos ou cáusticos (de Inno momento, dOr, e nico, á rua Rodrigo Silconvenientes,
futuros callos e
lncurabllldade)
Clinica do dr Coclo Barcellos, er.
assistente da Fac. de Med. (longo va n. 14.
pratica da especialidade —

technlca de Boerner, Nagelschmldt BerUm e Kowarschlk, VIenna)
Das
1 ás 11 e 14 ás 1S. Av. Rio Branco. 33 (l.o) Tel 3-0001.
Dr. FERREIRA FILHO
AVISO — Pela rapldes da cara
o amplitude dn» InatallaçOes, preAv. Rio Branco, 137 • 7° ane
ços muito reduzidos.
Das < as 7. (Edifício Guinle),

Irtter@ss3 OURO
a Todos!

Jolns vellias, Prata, Platina.
Compra-se c paga-se l>cm
na
JouIIierin Knplirtel — Tel, 3-0701.

Devido á. falta de espaço neste
Jornal. A Nobreza deixa do mencionar centenas de.pechinchas
em
sedas, voiles, roupinhas
para criancas e artigos para
senhoras, quo
serão torrados durante alguns di/is
deste mez, para dar logar á sccçiio
de enxovaes para noivas,
que está
sendo organizada!

DLCERAS
CURA

VARICOSAS
PERNAS

DAS

RADICAL SEM OPERAÇÃO
E SEM DOR

Dr. REGO LINS
AVENIDA RIO BRANCO 175
Das 3 112 ás 6 112

A entrada é franca; vinde ver,
com os. vossos olhos, como se
vende tudo baratissimo! Pechlnchás!
Verdadeiras
pechinchas!
Lruguayana 95. . .

IjEIDAO

EM lõ

Leilão em 19 de Cuiuoro de 1933

A JOALHERIA VALENTIM
Vende, compra, troca, faz e concerta jóias con seriedade;
rua
Gongalves Dias, 37. Phone 2-0931.

Brim de linho
METRO 2$9 !
(PORQUE ESTA' COM PEQUENO DEFEITO)
"X Nobreza"
está
vendendo
um lote de superior brim granité
de linho, artigo do valor de í$f>00
o metro, porque esti com. pequenos furos de traqa, a 2$90Ò o metro. Vaie a pena aproveitar emquanto ha! Uruguayana, 95.

Bolsas, Luvas e Sapatos
Tingimos com a máxima perfeiç.lo em qualquer côr -desejada.
Serviço garantido.
R. CARIOCA 34 — 1»

FABRIODE ESCADAS
FHON£
2-350Z

^|
fak

fí^
MM

OCULISTA

31-KSã aâ Cflv>s««ilçSo^5R 3

Rua

Lniz

de Camões - 47
(MATRIZ)
Fazem leilão de penhores vencidos e avisam aos srs.
mutuarios que podem reformar ou resas
gatar
suas cautelas atê a vespera do leilão. ' '
PAGA ATE» 11Í0O0
A GRAMMA
3 o j a a
usadas
ê
quem
mais
paga
Nâo
venda
sua*
Jóias
sem
ver
nossa offerta Concertos de iolaaa
e relógios.
Offlcinas
Rnn Visconde Rio Urnnco. próprias
23

OURO

MATRIZ
R. 7 DE SETEMBRO. 233
O catalogo será publicado no
"Jornal
do .Coinmerclo" no dia
lelle>

c

seus terrenos? Quer còmimJnicaVse com as pessoas que estão, em
condiões de eompral-os? Quer ter
informações sobre a fortuna
predial, para cartas de fianças etc?
Quer por-se em contncto com oe
PROPRIETÁRIOS, residentes nc-stu
capital
o
no
estrangeiro;
—• PESSOAS
DE
RECURSOS
(a quem possa' Interessar o seu ¦
—
üssnmpto);
LOCATÁRIOS;
FIRMAS COMMÉRCIAES,
por
espécie de negocio; inclusive PRO.
FISSÕES LIBERAES. não
pelo
catalogo de telephone ou
Livro
Vermelho? Quer cnllocnr seu rapitai, cm lijpothccas ou compra
de linmovels? Quer vender ou hyIiòthecar sua propriedade? Deseja
trntur de seus . interesses junto
nos departamentos
ou
públicos
particulares? Quer fazer n piopagnndit-ln-loco — do seu proflucto, artigo, profissão ou estttbelcclmento? Cominnnlquc-se com
a PROCURADORA CONFIDEXCIAL, — Rua Rodrigo Silva, 30Uo and. Rio de Janeiro, cujo corpo tcchnico e CADASTRO (s.vs*
tema americano)
asseguram
a
v. s. perfeita efficieucia.

Pneus, Câmaras de ar e peças em
geral para Blcycletas. somente onscasas Universal
Depositário dn'
melhores rnbrlcns da Europa. O
maior e mais completo sortlntento np Brasil, nos menores preço*
Rna Visconde de Marnncnnpo. SI.
Rio de .ínnelro e Avenida São
João. 197. São Paulo

TERREMOS
Desde 4:800$, em 60 mezes, no ENGENHO DE DENTRO
denols
do n. .7 da rua Borges Monteiro. Informam Fellntho.
n'n calva
d água, a qualquer hora. — 0-0983. no locnl, ou
Rossinl — 4-3102"*
até 3 horas.
*
JUNQUEIRA & CIA. LTDA.

TERRENOS - CÃES DO PORTO
e São Chrktovão. Áreas grraRdes para fabricas, armazéns e
trapiches, para todos os preços. Vende Silva Costa — Rua 13
de Maio, 33 e 35 — 5." andar — Sala 141
"w'w'w*'«*M»>«*««»,««««"""" ......

:.^.-"

DE 19S2

Senhor interessado: Jjgj*

tJ^sAZril: Hua ViEcomle

•15

penhores

DE OUTUBRO

do

A CASA DALVA. mediante
pequena
entrada e pelo
preço de
aluguel, lhes venderá dou
mÃHiores fabricantes allemâes e com

CASA GONTHIER
Henry, Filho & Cia.

91

C. B. Áurea Brasileira

Pianos? Não alugue!

A's 12 horas

de

Pedro,

jElhM) OE PENHORES
Em 18 de Outubro de 11132

C. B. Áurea Brasileira

FILIAL
R. 7 DE SETEMBRO, 187
catalogo
O
aerá publicado no
Jornal do Commercio" no dis
do leilão.
<
WMW*y<wW'V>«««W»Mwvw

São

JOSÉ' CAHEN

LEILÃO UE
PENHORES
EM 14 DE OUTUBRO DE 1032

AUTOMÓVEL PACKÃRD

Vende-se um em optimas contypo
i dições. E' do
rjimousine
, com 7 logarcs. Só se trata dire. ctamente. Informações pelo telephone, 7-0924.

De 5 n 50 velas. 38000
Grande desconto aos
revendedores
Rua

A MUTUANTE S|A.
178. RüA 7 DB SETEMBRO. 17U
Leilão de Penliores
EM 20 DE OUTUBRO
A's 12 horaa
As cautelas poderão ser reformadas até a véspera, e o catalogo será publicado no "Jornal do
Commercio" no dia do íellâo.

LÂMPADAS ECONÔMICAS

POVO ESPERTO I

M.

VARICES

RUA S. JOSÉ', 43

inri.-.r.nnn.nj,

„,„,

Ü JOiliSAL — Quinta-íeira, 13 cie Ouiuuro tle MU

Finanças — Commercio e Producçâo
INTERCÂMBIO BRASILALLEMANHA

CAMBIO NO EXTERIOR

' Segundo as estatísticas allemãs,
communlcadas pela Legaüfto da
Allemanha nesta capital,
o total
do intercâmbio com o ' nosso pala
uo elovou, no primeiro trimestre
do oorreute anno» a 208.743 tonelad&s, no valor de 69.090.000 li.
M., sendo 70.073
toneladas áe
mercadorias Importadas do Brasil,
no valor «le 45.470.000 lt. Al., e
138.670 toneladas exportadas para
o nosso paiz, no valor de 23.620.000
R. AI. Ü saldo da balangu comjnerdal foi, assim, do 21.850.000
Jl. Al. om favor do nosso paie, re»
presentando 31,6 «j». do commercio
total.
Nas lmportacõos procedentes do
Brasil figuram com maiores eiíros:
33.665 toneladas, no
¦valor café,
de 30.274.000 R. Jl.j pellos
e couros, 4.918 toneladas, ou
4.351.000 R. M.{ fumo, 2.847 to*
neladas ou 2.847.000 R. AI.'; se*
mentes oleaginosas, 5.390 toneladas ou 1.143.000 R. AI.; cacáo
2.061 toneladas ou 983,000 R. Af.,'
tortas oleaginosas, 8.2S6 toneladas
ou 767.000 R. At.; frutas de mesa,
2.244 toneladas ou 740.000 R. Jl.;
borracha, 1.006 toneladas ou ...,|
528.000 R. >!.; arroz, 2^31 tone-'
ladas ou
413.000 R. Af.; tripas,
386 toneladas ou 203.000 R. Al.
Avpltaíam entre as mercadorias
«xportadas para o Brasil: manufacturas de ferro, 6.498.000
R.
M. (tubos, 473.000 R. AI.; vergas
vergalhõeu, etc, 602.000 R. Al.;'
ifolha e arame, 1369.000 R. M.;
caldeiras e pertences, 375.000 R.
il.; cutelarla, 134.004 R. Al.; ferTamentas, 431.000 R. Al.; dlver•jsos, 2.114.000 R. AI.);
produetos
«hlmlcos o pharmaceuticos,
3.432.000 R. Af.; machlnas, ....
2.158.000 R. Al. (machinas para
ílacio o tecidos, 1.166.000 R. Al.;
machlnas electticas, 128.000 R. Al.;
machinas operatrlzes, agrícolas e
outras, 861 R. AI.); tintas e vornizes, 1.331.000 R. Jl.; cellulose,
979.000 R. AI.; carvão. 886.000
R Al.; papel e manufacturas de
papel, 786.000 R. AI.; pelles e couros preparados, 781.000 R. Al.;
vidros e manufacturas de vidro,
727.000' R. At.; manufacturas de
cobre, 598.000 R. Jl.; material
«lectrleo, exclusive machinas, ...
S76.000 R. AI.; manufactura3 de
cerâmica e porcellana, 497.000
R. Af.; manufacturas de seda, ia,
algodão,
Unho, canhamo, juta,
«te., 411.000 R. AI.; manufacturas de borracha, 295.000 R. AI.;
«elluloide e manufacturas de celluloide, 273.000 R. AI.; fios de lã,
algodão, Unho, canhamos,
juta,
«te, 256.000 R. Aí, j cimento.
183.000 R. AI.; lupulo, 143.000
R Jl.

LONDRES, 1J de outubro.
Taxas catnblaee quo vigoraram, hoje, neste mer*
cado, por oceasião da abertura, e as correapondentes ao
lechamento do dia anterior, «obre as. seguintes pragas:
Boje
Anterior.
S/Nova Tork, i vista, pOr £ *. .
3.44.37 3.45.60
S/Uonova, a vista, por i L. ,.. „ ,c 67.25 C7.37
S/Madrld, á vista, por £ P. ¦ , « 42.10 42.15
S/Paris, á vlata, por £ F. m . m 87.78 87.87
B/Berllm, á vista, por £ AI. . . • 14.48 '
14.63
S/Amsterdam, A vista, por £ Pis.
8.56 8.67
S/Amsterdam, á vista, por £ Pis,
8.56 8.57
R/Berna, a, vista, por £ F, , . . 17.93 17.85
S/Bruxullas, & vista, por £ F. ouro 24.77 24.83
LONDRES, 12 de outubro.
Taxas camblaes que vigoraram, hoje, neste, mer*
Cado, por òccaelão da tntermodtarla, e as correspondentes
ao fechamento do dia anterior, sobre as praças abaixo:
Hoje
Anterior
Japão. , . . K
Suécia. « ¦ m m
Noruega. . m *-,
Dinamarca. . ¦
Hollanda . », m
Syria
Bélgica, papel .
Bélgica, papel ,.-,
Bélgica, ouro. ,
1*901
Allemanha. «a ¦
3)257
Slovaquia . m .
Áustria. . ,m a
Rumania
M
Chile.
m • m
Varsovla. 9 ie mu
Budapest
Por cabogramma:
Londres. .. .. ,
Libra. . . ¦. „

japao. .-„«-.

3$625

¦ Rumanla >« . m
I Canada . -. * ¦«¦"-. w

Áustria
Extremas:
Segundo communlca o addldo Bancário . ,« . B 9/32 —
r—
commercial junto a Embaixada de C. Alatriz. . .
MOEDAS
França, nesta capital, a firma AI.
—
Corlat Ainé. 41, rue des Jardins, Libra (ouro). .
—em Oran, na Argélia, deseja obter Libra (papel) ..
$700
a representação de uma casa bra- Escudo (papel)
¦ -— —
ftlleira exportadora de café. Essa Peso chileno.
firma, estabelecida ha mais de 20 Pobo argentino
•—. —"
annos, representa ali a importante
(papel) . . .
Soclété des Raflneries et Sucrerles P e so uruguayo
í—
Say, de Paris, e dâ como referen(ouro) ...
„..rr„
cia o Crédit Lyonnals, daquella Dollar (ouro) .
?0$000
Dollar (papel).
praça.
—
Franco (sulsso)
—
Franco (ouro).
..7"j
Franco (papel).
—•
1$0ü0
MERCADOS DIVERSOS Lira (papel). .
-r»
(papel).
CAAIBIO — Sobre Londres, a/v., Peseta
maricá
ReicliB
S 15/64 d. (£. 45*SÕ0); Paris, $537;
s-!
—
(papel) ...
.Portugal, ?430; Nova Tork, 13*320;
•— —
B. do Brasil, para saques 5 9/32 d. Florlm . . .'-¦•
(£•. 45*14.')). Para compra de co- COBRANÇAS NO EXTERIOR
berturas, õ 49/128 d. (/. 44*550).
Taxas para deposito atfl^adas
—
MERCADO
DB
PRODUCTOS
pela Câmara Syndlcal em 31 de
Café: mercado calmo; typo 7, 12*400. agosto
corrente anno, de accordo
Algodão:
no Rio: mercado firme. com o do
decreto n, 21.771 de 29 de
Typo 3, "Sertdó",
72* a 73*000. agosto de
1932.
Assucar:
no Rio: mercado
firme.
A 90 dias
Cotações: crystal branco, 40*000
a Londres
.
, o u s k m
46*782
41*000; crystal amarello, 34*500 a
A' vista
•35*500; mascavlnho,
não ha; some- Londres
. «¦ ¦¦ »¦ m . m
46*195
nos,
35*000 a 36*000; mascavo,
38*000 a 31*000.

CAMBIO
MERCADO DO RIO
O mercado de cambio abriu e funcelonou, hontem. estável e com as
taxas accessivels. O Banco do Brasil iniciou as suas transacçòes com
o',(./.bancário cotado á. taxa de 5 9£32 d.
45*443) e o particular a de
g 49/128 d. (£. 44*550).
Assim, deixamos o mercado, ás
11 o 30 horas, no primeiro fechamento.
A' tarde, na reabertura, o mercado encontrava-se inalterado, com o
Banco do Brasil dando as mesmas
taxas da abertura, situação em que
permaneceu e fechou o mercado, es>
taccionario e pouco trabalhado.

Capital e Reservas

308.308:621$895
Rua Primeiro de Março 66

COMBINAÇÕES:

J.
D.

o.

A. V. Q.
V. I. J.

TÍTULOS

E. K. B.
Q. |. O.

AMORTIZADOS:

Dr. Rnul Pilla.-Rua Independeucin, 648 — Porto Alegre —•
. Rio G. do Snl
100:000*000
Sr, Kurt Bernstein. Rua Dr. Flores, 224 — Porto Alegro —
Rio G. do Sul
10:000$000
Sra. d. Maria Caldas Falcão, residente em Bezerros — Periminbwo
10:0001*000
Sr. Alfredo D. Zauk, Rna dos Antiradas — Rio Grande — Rio
10:000?000
G. do Sul
;
.Sra. d. Maria Patrocínio Paiva
Abreu (pnra o menor Raul
Paiva Abreu), Tesidente em
Pedra Branca — Minas Ge10:0001*000
raes ...........
Dr. «TacjT Carvalho Fonseca, residente em Leopoldlna — Mi10:000$000
nas Geraes
Sr Walfrido Geraldo Campello
(para a menor Maria <Tos«5).
Avenida Caxnngá, 3216 — Re10:000$000
cife — Pernambuco ....

Sr. Cypriano Ferreira Pinto (para
menor Maria de Lourdes),
Rna Flack, 07 — Capital Federal
Sr.

10:0005000

Humberto
Alberto
Soares
Leite, Rua do Rosário, 18
;
Campos — E. do Rio . .
10:0009000

Sr. Domingos Bittencourt Gonçaltcs, Rna Cosme Velho, 164
Capita! Federal

10:0001*000

Antônio Vergueiro da Cruz.
Rua S. Pedro, 119 — Capital
Federal

10:0003000

Srta. Maria Heloísa Azevedo, filha
oo sr. Alexandre Azevedo.
Rna Conde Bonifim, 534 —Capital Federal

10:000$600

R. Flsnelredo, residente na
Capital Federal .......

10:000$000

Sr. A. R.. residente na Capital Federal

10:0O0$OO0

Sr.

Dr.

A relação dos titulos amortira dos no Estado de São Paulo em conaeqneflela do
XOTA
sorteio das combinações supra, será publicada op portunamente.
-ío-

AVISO AO PUBLICO
DESDE í.° DE OUTUBRO ESTÁ A COMPANHIA INSTALLADA NA
NOVA SEDE SOCIAL
A' RUA BUENOS AIRES, 37 -• esq. de Quitanda (Edifício próprio)

(!•» 2» e 3- s.).

1:005$
1:000*
—

—
140*500
152$000
1G2*000
—
—¦

Idem, Idem, nom,

i r<>

0 próximo Sorteio será realizado em 31 de Outubro de 1S32

CAFE'

780*000
785*000
776*000

ilíttitiirfpaes:

IMPOSTO "AD VALOREM"

MERCADO

DO RIO

784*000
O mercado do café esteve, hontem,
775*000 collocado da abertura ao fechamento

Pnrn N.

iSaidcs :•
Nilo houve.

York:

em posição calma e regularmente, Rebello Alves & Cia. -. »• 2.250
COTAÇÕES
conservando-se as cotações inaltera- American Coffée ..««'-. 1.745 Usina superior e 1*
13
50 Hoje. .......
das. A procura demonstrou maior Norton Slegav & Cia. w
n]cot. n/cot
500 Dia anterior ....
interesse, para novos negócios, sen- Mon & Cia
n|cot.
nicot.
1:000$ do desta forma, fechadas vendas em Marcellino M, A Filho
230
Usina de 2*:
990*000 escala algo desenvolvida.
Theodor Wille & Cia. ..
.1.000 Hoje. ........
nicot. nicot.
Para N. Orleans:
Effectivamente, cotou-se o typo 7,
Dia anterior ., . . . n|cot. nicot.
1:012$ ao mesmo preço da véspera, ou
2.200
á American Cofíúe . . „
Crystats:
250 Hoje
base official de 12*400 por dez kiliw, Marcellino M. & Filho ,
—
, • ¦„
7*230
250 Dia anterior. . ,. ,. 7*800 a 7|400
limite ,ao «jual foram declaradas ven- <J. Ni do C. de Café »
Para Marselha:
das no decorrer do dia, num total
Demeraras:
de 14.780 saccae, contra 11.252 di- Ornstein & Cia. . „ .¦
S75 Hoje
„ .. nicot. n]cot.
152*000 tas, negociadas de véspera.
Para N. Orleans:
Dia anterior. . , .. t>*625 a 6*875
A".
Sísn
&
Cia
1»5
A commissão de preços, sorteada,
Terceira sorte:
ficou composta das seguintes firmas: Botelho Martins & Cia. Ltd. 58 Hoje
„ ,. nicot. nicot.
Para os portos do Sul:
Fraga, Irmão & Cia. Ltd., Neves
Dia anterior. . ,. . n|cot. n|cot.
141*000 Vlllela & Cia. e Felix Fonseca & Theodor Wille & Cia. .-,
300
Somenos:
25 Hoje. . . . , ,. ,. n|cot. nicot.
Cia. O mercado rechou calmo o in- S. Fernandes & Garcia
139*500 alterado. \
Para N. York:
Dia anterior. . . ,, n|cot. n|cot.
138*000
Vidal & Cia. . . „ . ¦„ 125
— O termo não funecionou.
Brutos, seccos:
150*000
Para B. Aire3:
Hoje
„
4*500 a 5*000
MOVIMENTO ESTATÍSTICO
155*000
Theodor Wille & Cia. .
500 Dia anterior. . * ,, 4*500 a 5*000
Porá
N.
Orleans:
NO
DIA
11
—
& Cia
¦.
333
Entradas
Saccas Slnner
ALGODÃO
178*000
Para os portos do Norte:
Pela Leopoldina:
.MERCADO
ThoodorDO RIO
Wille
&
Cia.
.
,.
253
Minas
Geraes
.
.
7.021
152*000
Encontramos o mercado do algoPela Marítima:
,„
Total.
.
17.079
»• . .
dâo, hontem, da abertura ao fechaMinas Geraes . w
9.957
150*000
Reguladores:
MOVIMENTO DE ENTRADAS, EM- mento, cm posição firme e com na
154*000 Reg. Fluminense (Rio)
1.700 BARQUES E EXISTÊNCIA DE cotações mantidas para os diversos
151*000 Reg.' Flum. (Nictheroy)
1.900
CAFE' NA FKAOA DO RIO DE typos, tendo os negociou corrido em
do Espirito Santo
1.450 .TANEIRO EM 12 DE OUTUBRO escala insignificante, pois os
comIReg.
Arm. autorixados:
deante da
Entradas:
pradores
Intransigência
"Cerfl.
dos possuidores nâo demonstraram
Soares
12t3
&
Cia."
De
«
Minas
Geraes:
660*000 "Lage Irmãos" . . . m .174 E. F. C. do Brasil. . .
9.997 grande interesse na acqulalcâo «lo
E. F. Leopoldina .....
7.145 gênero disponível.
Total. . . . . „
O movimento estatístico do dia an23.378 A. G. Sul Mineira . .
174
Em igual data
terior, foi o seguinte: não houve en1931 .
19.278
160*000 Desde o dia 1.'°.do ._..».»,
tradas, sairam 683 fardos, ficando o
Do Estado do Rio:
193.373
Média. . , . t.
em 10.681 ditos.
17.57S
Somma ....
17.316 stock
— O termo nilo operou.
Do 1.° de julho . .. » ,, 1.596.585 Arm. Reg. (Rjo). . . .,
2.000
Média. ....
MOVIMENTO DO DIA 11
15.659 Arm, Reg. (Nictheroy) .
1.900
Em igual data de 1951 . 1.036.7S1
Pardos
Embarques:
.
Somma ....
3.900 Entradas. . . ,, .
Para a Europa . :, . m m
Saldas. . . . . .
Do Espirito Santo:
3.276
. ..- .
683
¦11.800 A. G. E. Santo e Minas
Para a África «¦ m . * ,.
10.681
.
1.377 «Stock actual. . ,.
Preços por 10 ks
Total. ... . .R
—
Zoiiffa
15.126
ffomma . ,. „ w
1.377 Fibra
Em Igual data de 1931 ..
Typo Seridà:
9.888 Existência anterior „ ,. »
3S6.045
Desde o dia l.«. I? . . ,
Typo
143.506
,
72*000 a 73*000
Do 1.» de julho . . . ,.-. 1.383.991
Total. . . „ » v
70*000 a 71*000
408.63.8 Typo
Em igual data de 1931 •. 1.074.860
—
Fibra
média
Embarques:
560*000
Stock. .....
Sertões:
388.529 Para a America
Henos:
Typo
, 70*000 a 71*000
do Norte ...
5.75
Consumo local do dia 11
Typo
500
64*000 a 65*000
740*000

Obgs. Allnas, 9 % 946*000
942*000
E. do ftlo de Janelro, ée 1:000*,
S Vc, d. 2.316 . 820*000
800*000
Idem, 500*, port.
—
100*000
Idem, 100*, port.
P. do Norte, 6 %
Sergipe, de 200* .
Idem. de 1:000$ .
ACÇÕES:
B oti. cos:
Brasil . . . . „ 420*000
410*000
Boavlsta . ,. » .
Regional. . . ,. .
Commercio. . .- .
110*000
Func. Publicos. .
44*500
45*000
Alercantil ....
460*000
Econômico. . . .
Credito Geral . .
70*000
Portuguez. port. ,
C. R. Minas . .
C. de Seguros:
Previdente. . . »
3:000$
Confiança ....
200*000
Argos. .......
3:000*
MERCADO DO RIO
Varejistas ....
1:300*
1:000*
O mercado de fundos funecionou, Unifio dos Prôhontem, regularmente movimentado,
260*000*
.
.
.
prietarlos
tendo aceusado operações de algum
O. ãe Tecidos:
vulto, sobre os papeis em destaque. America Fabril. . 140*000 130*000
No Federal, ficaram' em posição Alliança ....
60*000
estável, as apólices Uniformizadas e Brasil Industrial . 880*000 360*000
Diversas Emissões, nominativas e Bom Pastor. . .
ao portador. As apólices do Distrlcto Conf. Industrial .
22*000
Federal, nao despertaram interesse. Santo Alelxo. . .
As acções do Banco do Brasil e Corcovado. . . „
das Docas de Santos trabalharam Magôense ...»
firmes, com as cotações em alta, Esperança. . „ » 200*000
tudo como se vê em seguida:
40*000
Manufactora. . .
Nova America . . 180*000
70*000
Prog. Industrial .
Petropolltana. . .
98*000
90*000
Ind. Allnelro. . •.
Taub. InduBtrial . 500*000
São Pedro. . . .
E. de Ferro e
Carris:
Telephones: 4-4116 e 4-4998
110*000 109*000
J Af. S. Jeronymo
'Vi
ictoria e Minas. —

CREDIT FONCIER DU BRÉSIL
ET DE L'AMERIQUE DU SUD
Frs. 200.000.000
CAPITAL ....
AVENIDA RIO BRANCO 44 —

rdem, 5 %, m. .
Emp. N a c i o n ai
1903, port. . .
D. Emls. 6 «/o, m.
Idem, 1:000$, n. .
Idem, Idem, port.
Obgs. Rodoviárias,
nom
Idem, idem, port.
Obgs. do Thesouro
Nacional, 1921 .
Idem, idem, 1930.
Obgs. Ferroviárias

159*000
Paris . vutmm».m.
•—
2*653
SuISSa . rt, r. ei • n .
Municipaes dos
$700
Itália . . . m . . m m
Estados:
Portugal w w . ••¦ i« v •¦'«-«« *485 Bello Horizonte,
Hespanha man t» « • ,. *fíot)
de 1:000$, 7 e/0
Rumanla . . . «•»«•<•
$080 Idem,
<% .
Nova Tork ..«.,..«. 13*310 Iguassú200$, 6
Alontevidéo ...... u. 6*511 Bagé ......
Buenos Aires (papel) ,«»
3*526
1918 .
Bélgica (ouro) ....*. 1*900 Petropolis,
I. AI. São Paulo
5*543 Pref.
Hollanda ...... '.« •
Porto
Alegre
2*445
m
Sueola . • w m m ii.
8 %, port. . ...
Noruega . . » . « v . «<* 3*384
Dinamarca >. . m «*i <• «* «« 2*445 E. Estaduaes:
Santo, 1:000$,
3*263
Allemanha . . . h» m .
6
$395 Idem,
Tcheco-Slovaqula ™ . m
de 8 %. .
Japão ..........
3*750 Aí. Geraes,
200$, n.
Idem, idem, port.
de
1:000$. . .
No calculo dos despachos 'ad-va- Idem, de 1:000$
lorem processados no corrente mez,
antigas. . . .
devem ser observadas as seguintes Idem, de 1:000$,
médias da taxa cambial de setembro
por. 5 </0 , . . 570*000
findo, registadas pela Câmara Syn- Idem, idem, nom.
dlcal dos Corretores:
Çi
2*000 Idem, Idem, port.
Áustria
•/

BOLSA DE TÍTULOS

IsIIé | Sorteio lllll reÉjj em jj jj Seleiro |g

ÚLTIMOS PREGÕES

£ 20, nom. . „ m
Idem, port . . .
De 1906, nom. .
Idem, port. . ., .
De 1909, ,nom. .
Idem, port. . . ,
Do 1914, nom. w
Idem, port. . . .
De 19J7, nom. .
Idem, port. . . .,
De 1920, port. .
De 1931, port. .
Dec. 1.636, 7 %
Deo. 1.550, 7 <ü
Dec. 1.622, 7 %
Dec. 1.933, 8 %
Dec. 1.948. 7 %
Déc. 1.999, 7 o/o
Dec. 2.093, 8 %
Dec. 2.097, 7 ÇJ
Dec 2". 339, 7 %
$537 Dec. 3.264, 7 %

O Banco do Brasil affixou, hon*
tem, as seguintes taxas:
Praças
A 90 «fias
1*900
Londres. . í . 5 17/64 e 5 35/128 Bélgica (franco ouro) .
$380
Londres. . . „ 5 9/33 — Bélgica (franco papel).
Buenos Aires (peso ouro). —
Libra. . . *
45*443
Buenos Aires (peso papel) S*526
Paris. . . m
—
12*080
Canadá.
Nova Tork v
—
Chile
—•
Canada. .« • «• —
Dinamarca
—
Praças
" <A' vista
Hamburgo (Relchsmark). 3*259
15/64
Londres. . -, »
Hespanha. . . ...... 1*108
Libra, w i.i . i. 45*850
6*507
Hollanda .,•«.>.» •.
Paris. :« „ ,
*537
$700
Itália..
........ m
Itália. -. , .
$699
Japao
3*728
Portugal. .¦.».;• $430
Londres (/. 46*193,488). „ 5 25/r!8
Províncias. .«, •» —
Alontevidéo
0$J11
13*310
Nova Tork „
—
Noruega. ...... m
Canadá
—
13*310
i.
Tork
...-.'..
Nova
••
1*120
Hespanha * u
—
Palestina e Syria ..¦.-.
Províncias. m
—
Í536
Paris
*
Suissa
2*646
.
$435
Portugal (Continente)
B. Aires, ouro. —
—
Portugal (réis Insulares)
B. Aires, papel. 3*526
Rumania
->¦
—
6$ 511
Montevidéo. .
—Suécia. . ........ »«
2*645
Suissa
r i. . mi
$409
Tchecoslovaquia . .. ••• .-

Banco do Brasil

Vendas fechadas hontem
APÓLICES:"
Pettoroea:
PREÇOS CORRENTES — Fran*
CJ n iformlaadas d*
kllo 4$000; galllnhas, kllo
200$. .....
1 a 720$000 gos,
3*300; ovos, duzla 1$700. pplxes:
U n I formizadas de
e llnguadlnho,
badejetes,
1:000$
23 a 788$000 kllo 4*500; pescadlnha
garoupa, badejo o línguaD. Emissões, nom.
3*500;
cavalla,
do,
kllo
3 a 800$000 enxova e vermelho, kilo 2$ namorado,
de 200$
9 00; corD. Emissões, nom.
e tainha, kllo 2*500; camarão,
de 500$. . : . .
1 a 800$000 vina
kllo 3*500 a 8*000. Carnes: tabeliã
D. Emlssbés, nom.
marchantes: bovino, kllo 1$000 a
de 1:000$. ...
SS a 788$000 dos
1$700; vitelo, kllo 1*600 a 2*300;
D. Emissões, nom.
kilo 3*300 a 3*600; carneiro,
de 1:000$. . . .
15 a 784$000 esuino,
cabrito, kllo 3*200 a 3$500; carne
D. Emissões, port.
gallinha, kllo 5*400; frango, kllo
de 1:000$. . . .
50 a 777?000 de
5$800. Frutas: laranjas, duzla 1$500
D. Emissões, port.
balcão, litro $800;
3*000.
a
90 a 776*000 melo litro,Leite, no Álcool,
de 1:000$. . . .
de 36». sei$400.
D. Emissões, port.
e sem casco, litro 1*800. Gazo$0 a 775*000 lado
de 1:000$. . . .
Una, para fornecimentos de carros de
Obrigs. do Thesouro
1930, caut. . .
50 a 980*000 praça e particulares, litro 1$200.
Obrlgs. do Thesouro
1930, de 1:000$.
100,a 980*000 PaullBta E. Ferro
—- -—
Estaduaes:
Sfto Paul o-Rlo
Obrlgs. de Minas,
Grande ....
—;
—
a 184*000
de 200$i . . .
Companhias diObrlgs. de Jílnas,
1 a 460*000 Docasversas:
de 500$. . . .
de Santos,
Obrigs. de Minas,
nom
220*000
210*000
S6 a 465*000 Docas
de 500$. ...
de
Santos,
Obrlgs. de Minas,
225*000 220*000
port. .......
1 a 958*000 Brahma
de 1:000$. . . ,
—
r
Obrlgs. de Minas,
Do(^is
da
Bahia
—
1 a 940*000 Mestre & Blatgé.
de 1:000$. . . .
—
Obrigs. de Minas,
—
Jlanganez . 700*000
SS a 943*000 Ferro
de 1:000$. . . .
—
S. Lourenço. . .
Obrig. Rodoviárias,
—
••
.
M
218 a 750*000 Carruagens
nom
Lar Brasileiro . ».
—
Estado de Minas,
Aluniclpal . 260*000 230*000
Jlerc.
decreto'n. 9.682,
—
San; Palmyra .
100 a 575*000 Jfonltor
5 %, port. ....
—
Alercantil
Estado de Minas,
r-:
-—;
Artef. Borracha
decreto n. 9.661,
LETRAS:
a 740*000 Banco Credito R,
7 %, port. . . .
Estado de Minas,
180*000
de Jllnas ...
—
decreto n. 9.716,
DEBENTURES:
40 a 740*000 T. Alliança, 1.» a. 150*000
7 %, port. . . .
E. do Rio, 4 o/o
a 100*000 Conf. Industrial
75*000
—
Obrgs. do Thesouro
145S00O
—
Prog. Industrial
1921, (40:000$) ,
a 1:000$ Cotonlficlo Gávea. 200*000 —
Municipaes:
Docas da Bahia .
a 150*000 Docas de Santos. 178*500 177*000
Emp. de 1906, port.
Emp. de 1914, port.
S a 140*000 Jlestre & Blatgé.
196*1100
Emp. de 1017, port.
478 a „-,.*/>„
140*000 Com. Leera . . .
1 :030$
1 -.035$
Emp. de 1931, port.
X2 a
120*000
,.
.
.
Mageense
»
Í?ÍÍÍ2S
Emp. de 1931. port.
'"!SS° Edlficadora . . :.
Í a
Dec. 2.097, 7 % .
2000 a lo7*000 • j*ova America . v
1:0005
ACÇÕES:
Whlte Jlartins. .
Bancos;
Paulista
Antarc.
.
Brasil . . •».«'.
270 a 415*000 Manufactora. <. »¦ 160*000 150*000
Brasil
M
150 a 410*000 C. Brahma . »¦ »
1:010*
Portuguez, port. .
150 a 70*000 Hotels Palace ,.170*000
—
Commercio . • . « .
20 a 110*000 Jlercado. .....
210*000 206*000 I
Cowpoit/iiae:
Eellas Artes. . . 218*000 215*000
Prog.
Industrial
SSO a 35*000
VENDAS POR ALVARÁ'
: DEBENTURES:
O corretor Alexandre Dale, autoDocas de Santos ;n
S0 a 178*000 rlzado
por alvarft do juiz de Direito
Docas de Santos .»
100 a 178*500 da 2» Vara
da Comarca de NlctheTecido Jlagôenes ,
40 a 115*000 roy (Estado do Rio), venderá
em
leilão na Bolsa no dia 20 do correute, 7 apólices Diversas Emissões dc
1:000*. 5 c/o, nem. pertencentes ao
Federaes:
menor Jullo, filho do Br. Pio BeneAPOUCPS
VBKD.
COUPK.
Unifor. de 1:000$ 784*000 782*000 dicto Ottoni.

MERCADO MUNICIPAL

COBERTURAS
Para compra de coberturas o
Banco do Brasil affixou, hontem, as
seguintes taxas:
90 dias
J.
A
Londres. ,. ,E 49/128 —
Libra. . . . „
44$560 —
Nova Tork . „ t 12$ 960 —
Paris. . . M m
$505 —
Itália. . -,. , m
$658
Allemanha. » .
3*010 —.
A' vista
Londres. , m . 6 43/128 —
Libra. * . ,„ ra 44*950 —
Paris. . M n
$511 —
Itália. . . . m
$66.7 —
Allemanha. . .
3$ 100 —
Por co6o£í)-amma:
Londres. ... 6 6/16 —
Libra. . . m m
46$150 —
Nova Tork . .
13$090 —
OS VAIiES-OÜRO
O Banco do Brasil emlttlu os vales-ouro 6. razão de 7$270 papel por
11000 ouro. Esse banco cotou o dol*
lar-cheque a 13$ 310.
CÂMARA SINDICAL DOS
CORRETORES
Curso official de cambio e moedas
metalllcas sobre as praças abaixo:
A 99 d/v.
A' vista
Réis, por £
45$443.786 45*850,746
Londres. .
5 9/32 e 5 15/64
$537
CAFE' PARA A ARÁBIA Paris
Itália.
$6U9
'
*
8$262
Informa, o delegado commercial ' pi'6,™?}111,
'$432
"
Ir. Brasil em Vlenna, sr. Frana ,ÍX^
naoei
'
Messner, que a casa Alohamed Fa- Re e ca oSo
1$901
zil Abdulla Arab. em Jeddah (Hed- ' He8B„anha '
1$120
* "
jaz), na Arábia, Post Office Box iSLS
2$646
'
'
¦
' 5
S9, deseja entrar em relates di- ' Suedl'
xectas com exportadores brasilel- Norueèà'' ' ' Z
emiBinanfar'ca. ,! m
imíaaÍ^Á^
í!rma,fundada
ib«7 di como referencias
as casas
Thonet Jlundus, Ltd.. Heumarkt, .chlle
Svrla'
Vlenna; The Sphlnx Ltd., Praga!: . ttaa o' Paíes'Tch eco-SloVaSnowdon
.Sons
«&
Ltd.,
Co.
Mlll•wall, Londres e Dunlop Rubber
Co.
quia. . . . ,«
Ltd. St. James Str., tambem em | Nova
13*810
Tork'-. .
Londres. Deseja offertas, acompa- Montevldéo.
. .
«liadas- de amostras, com pregos |b. Aires, papel
C$523
cr. porto levantlno, de preferen-, B. Aires, ouro.
cia: Port Sald; correspondência em Hollanda '. ." t*
5*540
lnelez.
|

CAFE' PARA A ARGÉLIA

3.44.25 3.45,50
S/Nova Tork, & vista, por £ $. m
S/Gonova, á vlata. por i L. , M «• 67.25 67.37
S/Aladrid, A vista, por C P. . •
12.10 43.15
ÊVParls, á vista, por £ F. •• -..87.76 87.87
14.60
S/Berllm, á. vista, por £ Al. . .
14.53
8.56 8.57
S/Amsterdam, a vista, por £ Fls.
S/Berna, á Vleta, por £ F. ., . .. 17.85 17.85
S/Bruxellas, ii vista, por i F. ouro 24.S0 21.83
NOVA TORK, 11 de outubro.
Taxas com quo fechou, hoje,
mercado de cambio,
sobre as praças abaixo:
Hoje Anterior
S/Londres, tel», por £*.*•*•¦¦»
8.44.00 3.45.60
S/Paris, tel.» por F. c. . », «•
3.92.25 3.93.00
S/Genova, tel., por L. c. . ,. . •
5.12.00 5.12.50
feVMadrld, tel., por P. c. . . . •
8.19.00 8.20.00
-.
40.22.00
40.25.00
S/Amstcrdam, tel., por Fls. c.
S/Berna, tel., por F. c. . . . ¦> 19.32.00 19.33.00
S/Bruxellas, tel., por F. ouro
13.88.00 13.00.00
S/Berlim, tel., por M. c. . .
23,77.00 23.81.00
NOVA TORK, 12 de outubro.
Feriado, hoje, nesta praça.

iò

-jg^rinuTfií.-m MamM

Cafí retirado do mercado
pelo C. N. de Café,
em 11 do corrente. .
Existência:
No mercado. ...
. .
Em igual data de 1931 .
Vendas reallxadas:
No dia 11
-. „
• Jlercado calmo.
Pauta semanal (kilo) . .
Imposto do Est. do Rio
Imposto do Est. de Minas
(outubro) ......
NO DIA 12
Vendas
Até ás 10 1(2 horas. . .
No fechamento. ....
Total.

11.232
1*250
6*500
4*567
Soccn*
8.675
6.105

. „ , „ „

14.780

Typo
«...
Typo 7 em 1931. . . m
Mercado calmo.
COTAÇÕES
Typos
Typo 3.
Typo 4.
Typo 5.
m
m
tat
Typo 6.
Typo 7.
Typo 8.

12*400
12*400

Pref os:

Por 10 ks,
14*400
13Í900
13*400
12*900
12*400
11*600

MERCADO A TERMO
"mercado
a termo nio funcclonou
O
por falta de numero legal de corretores.
ENTRADAS DO DIA 12
Para
Ornstein
Para
Rebello
Para
Theodor
Para
Theodor
Para

o Havre:
& Cia. . . »
N. Yorlt:
Alves & Cia.
N. Orieaní:
Wille A Cia.
Marselha:
Wille & Cia.
Eainbv.rgo:

C. N. do C, de Café

Saccízs
4.000

250
750
1SS
SOO

INSPECTORIA FISCAL DO ES*
TADO DE MINAS GERAES
NO DISTRICTO FEDERA.L
IMPOSTO DE 7 o/o E VXACAO
SOBRE CAFE'
96:393*300
Renda do dia 12 . .
356:919*900
Dc 1 a 12 do corrente
Em igual período de
1931

879:506*900

Differença para mais
em 1932

477:413*000

PAUTA SEMANAL DE 10 A 16 DE
OUTUBRO
1*2Í0
Café pilado (kllo)
1*700
Idem, torrado, em grão (k.)

Senhoras ¦ Senhorinhas
Cavalheiros

—
Fibra
média
Ceará:
Typo
, 69*000 a 70*000
2.733
Typo
64*000 a 65*000
—
curta
500
S.9S3 Fibra
.1/oíías:
, 56*000 a 57*000
Sxistencia ás 17 horas . .
399,655 Typo
Typo
53*000 a 54*000
—
Fibra
curta
PattJisía:
Typo
.MERCADO DO RIO
56*000 a 57*000
54*000 a 35*000
O mercado do disponível assuca- Typo
i reiro revelou-se, hontein, durante
Mercado
firme.
o
»fAS BOAS
MERCADO A TERMO
seu Cunccionamento, na mesma siO mercado a termo não funecioCASAS
tuaçíio do fechamento anterior, isto
é, dado peios possuidores como fir- nou por falta de numero legai de
me,
com preços inalterados,
mas, corretores.
sem negócios de maior, vulto, pois a
procura esteve bastante rétraiilUa.
O movimento estatístico da vospera, foi o seguinte: entraram 6.1T3 RECEBEDORIA DO DISTRICTO
FEDERAL
saccos de Campos, sairani C.S97, iicando o stock em 33.USO ditos.
COMPARAÇÃO DA RENDA
— O termo não trabalhou.
Arrecadada de 1 a
MOVIMENTO DO DIA II
11
.
7.070:830*625
Entradas
6.173 Em 12do docorrente
corrente
682:220*423;
Saldas
G.SiT
Stock actu.il
33.6S3
Total . . .
7.732 :560*04S
Em igual período de
COTAÇÕES DE HONTEM
1931
Presos por 60 kilos, cif.:
6.772:277*013
Branco crystal . . 40*000 a 41*000
Crystal amarello.
34*500 a 33*300 D i f f e r e nça para
mais em 1932.
980:283*035
Masca vinho
Não ha
Somenos. .-».*.
35*000 a 36*000 Arrecadada de 2 de
janeiro a 12 do
Mascavo. . . .
2S?000 a 31*000
corrente-.-. . . » 179.S85:130|236 '
Mercado firme.
Em igual periodo de
MERCADO A TERMO
O mercado a termo não funcclonou por falta de numero legal de
corretores.
MERCADO DE PERNAMBUCO
RECIFE. 12 de outubro.
Movimento do mercado de assu'Vossa Excellencia -rindo ao Rio de Janeiro hospede-se neste?
car. hoje. ás 12 horas:
hotel, o mais tradicional da Capital Federal
Bitírada»:
Saccos de 60 kilos:
Todo conforto a. preços ECONÔMICOS — Aposentos sem pensio
No dia de hoje
15.300
.
desde 10$00O
No dia anterior
28.900
Existência:
No dia de hojf. . - . . '11.50Õ
No dia anterior. ¦. , , . lOI.tOD

Total. ...
388.029 Retirado do mercado
Con sumo
local
1.984
diário ......

386.045
215.079

1931 173.508:310*81::
DI f f e r e nea paru,
. mais em 1982 . .
6.476:819*62;;

5.750

JUVENTUDE

ASSUCAR

âliXAnORI

RENDAS

FISCAES

GRANDE HOTEL

4.7 -

LARGO

DA

LAPA

-
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Associação Commercial

SOCIEDADE MEDICA DE SÃO LUCAS
¦

i*>i

N. 4.279

luta na região do INFORMAÇÕES ÚTEIS
0 TEMPO
Chaco Boreal

Votos de pezar e de congratulações. — Protestos. — Reuniu-se hontem a directoria. — Desembaraço de mer;— ym
Euthanasia. — Dia de São Lucas. — Conferência
cadorias destinadas ao porto de Santos. — Prorogação
do pharmaceutico Orlando Rangel
do prazo para pagamento de impostos municipaes. — Segundo informa o Estado Maior do Exercito Boliviano
•
Era sua sédc, o salilo do Clr- facto um voto de congratulações.
Imposto de licença para atacadistas;
o theatro das operações circumscreve-se agora aos arreculo Cathollco, á rua Rodrigo Sll- Ouviram-se, então,
multas
paiva, 8, a Sociedade Módica de Sao mas, e o homenageado agradeceu.
Sob a presidência do sr. Serafim casas se acham na lmmlnencia de dores do fortim Boqueron. — Ha entretanto noticias de
Lucas, hontem, ás 20 horas e mela
A CONFERENOIA DO SR. OIl- Vallandro realizou-se, hontem, a pôr rtos cofres municipaes 25 «|«
realizou a sua sessão mensal.
sessão semanal da directoria da do. Imposto, principalmente aqucl- combates na zona do fortim Yucra. — Os paraguayos
LANDO RANGEL
Presidiu ps trabalhos o professor
Commercial do Rio de Ias casas de gêneros, alimentícios.
Associação
Tanner de Abreu, que se via ladeaEstava lnscripto para falar, hon- Janeiro.
Nenhuma casa atacadista
vende dão novo nome ao fortim Castillo. — Uma nota da
em
do pelos professores
logar, o pharMoreira da tem,
primeiro
uma caixa de petit-pois pois ne•
sr.
o
Fonseca, Augusto
Orlando
Faullno o dr. macuutlco
Rangel.
Abrindo a sessão,
presidente nlium commerclante. varejista pode
Legação da Bolívia
Esse facto levou ao salão do Clr- communlcou,
Xavier do Prado.
a Casa havia sido
uma

Lida, foi approvada, som dobates, a acta da sossfto anterior,
| , Pediu a palavra o secretario ge.
ral professor Moreira da Fonseca
o fez os seguintes requerimentos:
de i^m voto do profundo pezar peIo fallecimento do dr. Marcos Cavalcante, professor da nossa Faculdade de Medicina; do protesto
pela moção approvada na commlssão de hygleno da Liga das Nações em favor do aborto e das modidas antl-concepctonaes; de congraíulaçtSeB com a Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro
pela
passagem
do centenário
de sua
fundação; de um voto
de grande
louvor ao professor Fernando Magalhâes, pela resposta immedlata
e precisa que offereceu ao dlscprso
do orador da turma de medicina
deste anno e de fundo declaradamente bolchevista.
Approvadas todas essas propôstas, ficou assentado que o voto do
protesto ao comitê -de- higiene da
Liga das Nações seja enviado dlrectamente a esse comitê.
Aproveitou o orador para annunciar que a 18 do corrente, dia de
SHo Lucas, será rezada missa na
Cathedral, âs 8 horas, em louvor
do patrono da classe. Celebrara <>
acto d. José Pereira Alves, bispo
do NIctheroy, que,' áoffm', dirá aigumas palavras sobre o Santo. No
dia 24, haverá uma sessão solemne e especial da Sociedade Medica
do Sao Lucas, falando por-essa occaslão
o professor Tanner
de
Abreu eo dr. Moreira da Fonseca
que lerá o relatório dos trabalhos
do anno.
Paullno
Augusto
O professor
disse que, se estivesse presente, â
tiltima sessão, teria votado a fa¦vor da moção do dr. Moreira da
-a • Euthanasia.
Fonseca
contra
Ainda o orador congratulou-se com
o dr. Moreira da Fonseca pelo seu
protesto, feito na-véspera.na Sor
eledade de Medicina o Cirurgia sobre o mesmo assumpto e pediu quo
este protesto fosse transcripto nas
annaes da Sociedade Medica de Sao
Lucas.
O presidente, professor Tanner,
referiu-se ao artigo publicado no
¦"Jornaldo Brasil" por d. Octaviano .arcebispo do Maranhão, a res<iue
poito da Euthanasia, e propflz
•fosse elle transcripto nos "Annaes"
da Sociedade.
Antes de. terminar o expediente,
o dr. J. Moreira da Fonseca asisignalou o anniversarlo do professòr Tanner de Abreu, que decorria hontem, e pediu para esse

Congresso da Federação Internacional de
Jornalistas
O SR. BOURGIJIN, DA SUISSA,
DIRIGIRA' OS TRABALHOS
LONDRES, 12 (H.) — Os delegados dos vinte e um paizes representados no Congresso da Ferleração Internacional de Jornalistas escolheram o sr. Bourguin,
da Suissa, para dirigir os trabalhos da assemblêa.
Os congressistas permanecerão
nesta capital até 17 do corrente.
A INAUGURAÇÃO
LONDRES,
12 (H.) — Foram
hoje officialmente Inaugurados os
trabalhos do Congresso Estatutario da Federação Internacional de
Jornalistas, sob- a presidência do
sr. Richardsdn.

Uma grande assemblêa
agraria na Argentina

\

BUENOS AIRES, 12 (A. B.) —
Iniciou, hontem, os seus trabalhos
a grande Assemblêa Agraria, em
que tomam parto todos os productores do interior do palz.
Essa
reveste-se
reunião
de
grande Importância, visto como
durante a mesma deverá ser dis-rcutida a situação da agricultura
argentina, e serão estudadas medidas tendentes a sobrepujar a
actual depressão.

culo Cathollco um auditório bem
maior do que o de uso. Pode-se
dizer que a sala estava repleta de
médicos, pharmaceuticos e estudantes.
O profossor Tanner de Abreu fes
um discurso multo carinhoso sobre a Individualidade do conferencista, estudando-a desde os seus
primeiros passos, tacteantes,
no
Rio, até o momento presente, em
que elle se constituiu, na sua especlalldade. e mesmo se afastando
delia; um dos expoentes» da sclencia brasileira, pela sua cultura •
honorabilldade.
TRATAMENTO DA SYPIIILIS
Dopois de agradecer as palavras
do presidente, o pharmaceutico sr.
Orlando Rangel Iniciou seu trabalho sobre "O tratamento da syphilis, importância da medicação electro-colloldal metalllca, mecanismo
de sua acção comparada com a dos
compostos orgânicos de arsênico, e
valor das pequeninas doses".
Dessa conferência damos um resumo, em outro logar.
Falou, a seguir, o dr. Hamilton
Nogueira, sobre "Esterilização dos
tarados", abordando a parte sclentlfica do assumpto, para, em outra sessão, tratar da parte souial
e religiosa, do mesmo.

A liberdade eleitoral
nas próximas eleições

chilenas
AS DISPOSIÇÕES DO MINISTRO
DO INTERIOR, SR. EIGUEROA
SANTIAGO, 12 (A. B.) — Conforme se sabe, o general Bartholomé Blanche, pouco antes de deixar o poder, manifestara-se disposto a garantir a todo custo a
liberdade eleitoral, no próximo
pleito. Essa decisão do ex-presidente provisório chegou ao ponto
do mesmo haver decidido receber
em Palácio todos os candidatos á
suprema magistratura da nação,
no sentido de perguntar-lhes quaes
as condições de garantias
que desejavam e qual seria a pessoa, que
a juizo de cada um, estaria em
condições de assegurar amplamente os direitos oleitoraes.
Todavia, o sr. Blanche não se
conservou no poder, devido ao movimento civilista de Antofogasta.
Agora, ao qué afffrma a lmprensa, o sr. Figueroa, ministro do
Interior, estaria disposto a proceder de maneira semelhante, tanto
que já externara seus propósitos,
em conversa que teve em rodas
políticas. Comtudo, officialmente
nada se divulgou a respeito.
A ALTA DOS GÊNEROS NO
INTERIOR DO PAIZ
SANTIAGO, 12 (A, B.) — Do
diversas partes do paiz chegam
a esta Capital noticias de que a
alta de vários artigos'é constante,
tendo alguns attingido preços prohibitivos, além de haverem escasscaclo diversas mercadorias.
Sabe-se que tal situação torna
insustentável a vida dos operários,
cujos salários continuam na mesma base anterior, ao passo que
os artigos de primeira necessidade
augmentaram mais de. 15 °|°.

0 embaixador François
Poncet não será afastado
do cargo

PARIS, 12 (H.) — Um jornal
estrangeiro noticiou recentemente
que o embaixador da França em
Berlim, sr. André François-Poncet, tencionava pedir ao governo
que o afastasse do cargo.
A Agencia Havas está autorizada a declarar que essa informação ê destituída de todo e qualquer fundamento.
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honrada com a visita do sr. Horacio de Mello, vice-presidente da
Associação Commercial de S. Pa.ilo, que, apôs ter trocado ldéas com
o presidente da Associação Commerciai desta capital, a respeito da
situação e da normalização geral
dos negócios do palz, regressou. a
S. Raulo, onde naturalmente Irã
desenvolver um grande trabalho
no sentido
pe rest|.belecer a normalidade ' da vida Industrial e commercial. daquelle Estado.
DESEMBARAÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PORTO DE
SANTOS
"O
sr. Vlotorino Moreira disse quo
na ultima sessão fizera um. appello,
a pedido da Associação dos .Importadores de. Santos, com relação ãs
mercadorias
destinadas
aquelle
porto. Sentia-se feliz vendo cercadosde «xlto os esforços do presidente estabelecendo aqulllo que os
collegas da praça de Santos desejavam. Confessava
porém a sua
surpresa verificando que o fisco,
que nunca peccou por llberalidade,
foi muito mais liberar do que se
podia esperar, abrindo mão daquillo a que se podia julgar com dlreito,. mas reconhecendo esse direito a'companhia do porto. Se o governo reconhece ¦ que não tem dlreito de cobrar tal imposto, não se
pode compréhender que elle reconheça igual direito á companhia do
porto. ^O commercio terá do tradar esse presente a
balliar para- 'Pedia
mais que a CaCompanhia.
sa appellasse para a referida Companhia, afim de abrir mão desse
presente, .que será um sacrifício
para tod'o o commercio.
O sr. Harry Braunstein Inforíriou que o pedido da Associação
tinha sido attendldo em parte, pois
desde 3 de outubro requereu despacho de mercadoria para Santos
sem o conseguir.'
Allega a Alfândega que às companhias de navegação que trouxeram a mercadoria terão de requerer permissão para reembarcal-as
nos próprios navios até Santos.
Ora, no contrato da convenção de
fretes marítimos está estipulado
que, se por um motivo de força
maior
fôr necessário descarregar
a 'mercadoria em qualquer outro
porto, a Companhia não tem mais
responsabilidade
no
transporte.
Para
o commercio
seria
muito
agradável que-as companhias de
navegação levassem essa mercadoria para Santos, mas, om vista
da recusa por parte das companhlas em faner qualquer requer!»
mento a Alfândega, o commercio
não pôde ficar na espectativa supO
portando os seus
prejuízos.
Lloyd Brasileiro já' se prompttficou a facilitar o embarque dessa
mercadoria para o porto de Santos, dependendo
tudo afinal,
de
uma exigência da Alfândega. Pedia ao 'junto
sr. presidente que intercedéssè
aos pòderes competentes, no caso o sr. ministro da Fazenda, no sentido de resolver esse
assumpto. com
a possivel brevidade.
O sr. presidente declarou que as
ponderações, dos lllustres companhelros eram perfeitamente justificadas pois se tratava de um caso
excepcional, ante .o qual as exlgcnclas da Alfândegas se afiguravam verdadeiramente absurdas. As
mercadorias não foram desembarcádás no.Rio por vontade dos recebedores, cumpre assim que ellas
sejam postas no porto do destino logo que as condições do paiz
o permittam sem- maiores embaraços ou ônus- para os destlnatarios. Não ha outra formula equitativa justa para resolver o assumpto e certamente o sr. mlnlstro da Fazenda não opporâ diffijculdade em • attender a tão justa
solicitação.
PROROGACAO. DO .PRAZO PARA
PAGAMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAES
O sr. Corpello
Marcondes da
Luz, com a palavra, disse que os
jornaes traziam uma communicaçao do director da Fazenda Municipal. avisando que, terminado
a
15 do corrente o prazo para o pagamento do. imposto predial, esse
prazo
não seria prorogado.
Ha
nesse assumpto duas partes distinctas: o Imposto atrazado, que tem
sido prorogado varias vezes, ¦*•¦' o
imposto predial, relativo- ao segundo semestre do corrente anno,
cujo-pagamento deve ser feito em
setembro.
No. segundo
caso ha
apenas . uma dllaçâo de 15 dias.
Portanto parece haver um. equlvoco na communicação feita á imElla-qner provavelmente
prensa.
referir-se aos impostos atrazados,
mas-não aos do' segundo semestre'
do corrente anno, como não seria
justo. Vinha pois pedir que a Casa
solicitasse a prorogação' desse prazo, mesmo para dar tempo ao commercio de' fazer o pagamento dos
Impostos atrazados, pagamento que
deve ser effectuado até 15 do' mez
corrente. •
IMPOSTO DE LICENÇA PARA
ATACADISTAS
O sr. Marcondes
de Luz disse
que vinha tratar de pagamento de
licenças das casas atacadistas, relativas ao exercício de 1932, assumpto que.aihda está dependente
de Interpretação. Foi estabelecida
uma redução de 25 "jq para as casas atacadistas,
mas
posteriormente surgiu
uma interpretação
segundo a qual sô era casa atacadihta a^uella que vendesse exclusivamente volumes fechados. Como
todos sabem o commercio atacadista sempre pagou as suas llcenças com uma taxação extra que
lhe permiltia vender a varejo, mas
agora com a nova compreensão de
que atacadista,
devem ser considerados os que vendem exclusivamente volumes' fechados e multas
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ÒS CUMPRIMENTOS E UM
CHA' EM DOWNING STREET
LONDRES, 12 (H.) — Passou
hoje o 66° annlversario do sr. Ramsay MacDonaJd que teve á mesa do
primeiro almoço a companhia das
suas filhas Isabel e Fheila e do seu
filho Malcolm. O primeiro ministro que se mostrava jovial e cheio
de vivacidade recebeu em' seguida
os cumprimentos dos seus collegas
de gabinete.
A' tarde o sr. MacDonald offereceu em Downing Street um chá
ãs amigas de sua esposa que ha
vinte e oito annos dedicam
um
dia-por semana á confecção de trabalhos destinados a obras de caridade.

JEAN HARLOW

ROBERT MONTGOMERY

A Mulher de Cabellos de Fogo

Conquistador Irresistível

em
Ama Seeea — comedia com Charley Cbase. Ja-ra — natural aescriptivo. Metrotone News s. 149.
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que as tropas paràguayas contlnuam a lutar vantajosamente na
região de Yucra, onde tem
sido
aprisionadas centenas de soldados
'
'
bolivianos.,. , .
Ao mesmo'tempo confirma-se que
os fortlns Yucra e Corrales. caíram
em poder dos paraguayos.
Ò NOVO NOME DO FORTIM
CASTILHO .
.ASSUMPÇAO, 12 (H.) — Um
communlcado de ultima hora annuncia que as tropas paràguayas se
apoderaram -dos fortlns de Lara o
Cabo Castillo, desbaratando o inlmigo, qUe abandonara no campo
de batalha grande quantidade
de
armas è munições.
O com mando páragUayo- deu ,ao
fortim Castillo o nome de Gulllèrmo Árias em homenagem a niemoria do offlclal paraguayo, que caiu
heroicamente na' conquista da reíerida posição.
...
MAIS UM ESFORÇO DOS
NEUTROS
WASHINGTON, 12 (H.) — Os
representantes dos paizes neutros
estiveram reunidos hoje no Departamento de Estado para tentar mais
um esforço no sentido da reabertura das negociações entre a Bolivia e o Paraguay. Depois da reunião foram fornecidas Informações
de que haviam sido realizados progressos satisfatórios e que as disconciliadoras
mostradas
posições
pelos delegados da Bolívia e do Paraguay permitttiam esperar que
dentro em' breve fosse encontrada
a base para o arbitramento final.
UMA NOTA DA LEGAÇÃO DA
BOLÍVIA
A Legação da Bolívia "nesta'capitai. pede-nos a publicação do se.•;'-.'-'.'•'¦
guinte:
"O Estado Maior do Exército
pubjicou a seguinte nota: As noticias
propaladas pelo Paraguay, asseverando * accupação dos fortlns Rojas Silva, Água Rica e Ramirez carecém absolutamente de veracidade.
O fortim Corrales foi evacuado ha
algum tempo já por nossas trolutavam
com a falta
pas , que
dágua. Todos os ataques do lnimlgó, durante o dia de honterri, foram repeli idos energicamente, com
numerosas baixas.
Nos demais sectores não ha novidade.

A questão comntunal
da índia e os chrislãos ;0 domingo acadêmico na
POONA, 12 (H.) •— Cerca do
40 proceres christãos, entre os
quaes figuram tanto europeus como indus, assignaram e publica-,
ram um appello ás armas em qué
concitam a população chrlstã á
oppor-se á cláusula
da
decisão
britannica sobre a questão comaos christãos.
munal relativa
"accentua
O appello
que grande
do
numero de ,hlndus
adeptos
christiauismo não. adml.ttem que
lhes sejam concedidos eleitorados
separados, e Isso • por
julgarem
que a decisão do governo brltarihiço dá a entender que. os christãos formam uma entidade cóm-r
munal aparte, com Interesses poli ticos pessoaesa defender, o que
era contrario ao próprio espirito
da sua religião, totalmente indifferente âs questões de raça, çastas, etc.

MARSELHA, 12 (H.) — Devido
atmosphericas
âs
más condições
qué reinam \ no Atlântico Sul, • os
aviadores Bossontrot-Rossi e Meradiar
moz-Mailloux, • resolveram
para o- dia 14 a partida, para a
America do Sul que tinham marcado para amanhã.

cipe-de Galles e seu irmão o principe Jorge chegaram, ás 7 e meia
horas, a Malmoe, onde foram recebldos pelo princjpe Ramel, governador da província, o cônsul da
as autoridades
Grã-Bretanha
e
locaes.
Suas Altezas dirigiram-se immediátamente á residência do' gõverr.ador, na qualidade de convidados
deste. Logo depois os doig principes jogaram uma partida de koIÍ
PRAGA, 12. (IH) — A situação e iniciaram os preparativos da
política continua a ser de incer- viagem a Hamburgo, para. onde
tezae. O presidente Massaryk, de partirão ainda hoje de avião. Da
regresso a está capital, iniciou hoje Allemanha ambos seguirão
para
mesmo âs consultas políticas para Amsterdam, onde está preparada
'âs difficuldades creadas
vencer
grande recepção em sua honra.
pela diminuição dos vencimentos
dos fur.ccionacios e evitar a crise
governamental considerada imminente. •

Incertezas da situação politica na Tchecoslovaquia

ilha dè Paquetá

CONCURSO DE CARTAZES -AS CONDIÇÕES — OS PRÊMIOS
Do DIrectorio Central de Estudáiites solicitam-nos a publicação
do seguinte:
"Encerra-se hoje, ãs 17
horas, o
cartazes
prazo : para entrega de
para o concurso promovido
pelo
DIrectorio Central de Estudantes,
Direotorlo do I. de Musica, Directol-lo de Bellas Artes e Casa do
Estudante.
Os cartazes- deverão ser entregues na secretaria da Casa do Estudante (R. 13 de Maio, 35 - 4o),
onde deverão ser julgados, âs 21
horas de hoje, por uma commissão
composta dos seguintes academicos: Jorge Moreira, do DIrectorio
Central e DIrectorio da Bellas Artes, Nelson Cintra, do DIrectorio
do I. de Musica, Paulo Celso, da
Casa do Estudante, Carlos Lacerda, do Dh-ectorio Central e- Directorio da Faculdade de Direito e
Castro Filho, da Escola'de Bellas
Artes (Secçao .de. Pintura).
As condições para o concurso, já
publicadas são as seguintes: 40 x 60
(desenho em sentido vertical; dizeres: domiiigQ acadêmico, 23 de outubro, Paquetá;. duas cores, em
papel branco. <Outras informações,
na secretaria da Casa do Estudante). A esse concurso só T>odem concorrer os \aliminós das escolas supériores.
•Foi instituído um
primeiro premio de Í00$000, offerecido pela Casa
do Estudante, e 10 convites gratuitos para os outros classificados."

STOCKOLMO, 12 (H.) — 03 Jornaes chamam a attençãd dos poderes públicos para a entrada no,
paiz de numerosos agentes sovleticos na qualidade de membros da
representação commercial da União
das Republicas . Soviéticas Sócialistas.
A imprensa accentua igualmente
os pre juízos'causados á producção
nacional pelo "dumplns" sovietico.
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Próximo ao viadueto da estação
de Cascadura foi hontem atropelado por uma. ambulância do Jtinisterio da Guerra, o dr. Herculano PInhelro, director dà. Maternidade
Suburbana,, estabelecimento
existente na mesma localidade.
•O conhecido operador, que soffreu
ferimentos nelo .corpo,.além de fracturade um dos braços, foi hospitalizado na. Casa de Saud* Dr. PeHAVRE, 12 (H.) — A bordo dro Ernesto. .
"Champlain",
do paquete
chegou
esta manhã a delegação da Assoclação das Filhas' da Revolução
Americana,
de
uma
portadora
Hontem, nà rua Vinte de Abril,
placa em que foram gravados os
'automóvel
nomes dos 133 francezes mortos foi atropelado por um
o
n.
1.144,
Arthúr
guarda-civil
Independência
dos- Estados
pela
Unidos na batalha de Torktown. Oliveira Pinto, de 27 annos, solA delegaço, que ê chefiada pela teiro e residente á rua João Torsra. Davln Caldwell,
embarcou quato n. 60.'
immediatamente para Paris, onde
Arthur recebeu contusões e esa placa será inaugurada a 18. do coriações varias,. tendo recebido
corrente no Pershlng-Haíl.
os soccorros.da Assistência.

Poltronas — 39000
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INSPIROU

com Kay FRANCIS.
Ella confessou Um romance que
outras mulheres teriam medo di
revelar. Lnar para dois — Desenho animado. Vivendo e nprendendo — comedia.
"Acertando o passo"
JORNAL PARAMOUNT N. 8
HSoeasss!

Victima de auto

PATHE'
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PALCO e FILM — 3«
No palco t ás 4 « 9 horas
Zoraiile Aranha — a prodigiosa
declamadoía- de"r annos. Laura
Snarca r^- elegante cantora. Mtss
Chrlstoffo and Partner —^"equillbrlstas sobre' arame. Mnrillo Calcõm
— -cantor de sambas,. Les
<l"s
MARLINE DIETRICH-e CLIVE MOOK Grecqnes —
Llson
gymnasta6.
Elle reconheceu naqueile lyrio... do Gaster e ViTtaal — sketches eopeccado, o seu antigo amor, e ella, micos. Na tela: a partir de S hs.
a sua antiga paixão

O Expresso
de Shangai

3/ ALARMA

(Desenho)

TELEGRAMMAS
NO. TELEGRAPHÓ NACIONAL
Succnrsal da prnça
Quinze de
Novembro — Romelson, Laranja,
fietico, dr. Hermano Fluss, Salvador. Navarro Filho, Barroca, Chico
Flavlo
Pereira
Cavalheiro,
Guimarães, Marey para Millet, Jo&o
Paullno Paes, agente fiscal Tenorio, Leal Barre, Baumarlo, Pagrudos
to, Eugênio, José
Joaquim
Santos. Joio Araújo, Flores, Allim
Febra, Luiz Leite.
VHIa Isabel — Maria
Dantes,
Elisa, José Jordão Martins, Athanagildo Ferraz,
Branca,
Manoel
Albino, Ferreira da Silva, Augusto Leal, Esperança Andrada.
Sao Francisco Xavier — Pcrpcdlha. Mesquita, Maria.
—Tljucn — Major Mario
Pinto,
Conceição, Araújo, Casemiro Pierre, Senhorinha Maldonado, Epifania,' AVnaldo Coelho, Mayiin, PauUna Caldas, Álvaro Junqueira, Cocilla Vieira.
Hnddock I,obo— Renato
Hess
Freire, dr. Alberto Martins, Americo Martins, dr. Schwerin.
¦ Lapa
— Henrique Ribeiro, JoSo
Tolontino Filho, dr. Bllac Pinto,
Rosa Cotta, Oswaldo
SanfAnna,
'
Bertha Klemberg,
Juliò
Pontes,
Albcrtlno Andi.
—
Cattete
Eduardo Martins Ara»
ujo, Mario Cabral, Álvaro Gonçnlves,
Raullna Sadlcolina, Jacyra.
Araújo. SIsson,
Maria
Oscarlna,
Pery Jague Seara, Mmme. Repina, dr. Amarilio Vasconccllos, EuUna, dr. JoHo Lage.
SSo Clemente — Maria Gonçalves, d. Branca.
Copncabnna — Bartholomeu Caleno, Tancredo Martins, sr. Jullo
e senhora, Fellnia Leite, sr. íllllom. Mme. Elisa Madrilena, Amelia Frota, Alberto Rosa.
Igrejinha — Helena
Casanova,
Nalton Vasconcellos, dr. José Segio, Augusto Fonseca.
NA WESTEIIN
Allyrio Pinheiro, Buenos
Airos
n. 24, de Santos; Zeferino Vclloso, Esplendido Hotel, de Santos:
Jacyra. Catteto 231, de Silo Paulo;
Olga, Souza
Franco 41, do
São
Paulo; Rublns
Pllkyan,
Buenos
Aires 198. do São Paulo; Henton,
Gloria Hotel, de São Paulo; .*oanna Corte, av. Gomes Freire 92, do
São Paulo; Rosita, Barão de Itapagipe 417, de São Paulo; Augusto Castro Fonseca, Xavier Silveira 23. do.São.Paulo; Elza Machado,: Hotel Bello Horizonte, de São
Paulo;. Kanicfsky, Natal Hotel, do
São Paulo; Mrs. E. E. Smlth Hotel Gloria, de São Paulo; Adalgl.sa Santos Dumont, Av.
Atlantlca 668, de São Paulo; dr. Zeferino Velloso, Hotel Esplendido, do
São Paulo: Bernardo
Flore.ntlno
Campos, Marcllio Dias 79 de SSo
Paulo;
Azeneth,
Delplilna
Ennes 62, de São Paulo; Paullno Ennydes de Mattos, Laranjeiras 27,
de Sfto Paulo; Henrique
Zueifel.
Hotel Londres,
de
São
Paulo;
Francisco Gullo, becco dos Ferreiros 25, de São Paulo, e Luiz Glangrande, Macedo
Sobrinho 51
de
São Paulo.

0 novo lord Mayor de
Londres
LONDRES, 12 (H.) — O novo
lord-mayor da capital, sir Percy '
Walter Greenway, que deve entrar
em. funeções no mèz de novembro
próximo, foi vjifcmnemento recebido
pelo lord chau'!0'!ir em companhia
dos "sherlfá" t membros das rirporações da cidade.
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ELDORADO B-ROADWAY

A Paramount spresenta
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PAGAMENTOS
I- Thesouro JVnclonnl — Na 1» Pa»
Nacional,
gadorla »do. Thesouro
sorão pagas, hoje,' as seguintes tolhas do 10» dia utll: Montepio Clvil da Marinha, de.A a Z, e Civil
da Fazenda, do A a E.

Um medico atropelado

Homenagem á memória
dos francezes mortos pela
A entrada dea numerosos Independência dos Estados Unidos
agentes soviéticos na
Suécia
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LA PAZ, 12 (A. B.) — O estado
maior do Exercito Informa que o
theatro das operações- no
Chaco
circumscreve-se
actualmente
ao
fortim Boqueron, em cujos arredores lutam as forças bolivianas, sendo, portanto, infundados os commun Içados paraguayos que annunciam
constantes vlctorias e avanços.
FELICITAÇÕES AO COMITÊ'
EXECUTIVO BOLIVIANO DE'
BUENOS AIRES
LA PAZ, 12 (A. B.) — O Centro
de Propaganda da Defesa Nacional
enviou um telegramma de felicitações ao. Comitê Executivo Bolíviano, de Buenos Aires, pela obra patrlotlca qüe o mesmo vem realizando, dentro de um ambiente corripletamente hostil á Bolivia, fazendo esforços de toda natureza
no
sentido de conseguir que a justiça
e o direito prevaleçam, contra-atacando,
na medida do possivel,
a
campanha insldiosa que está sendo
procedida pelos inimigos dos bollvianos.
ALGUNS REVEZES SOFPRIDOS
PELO PARAGUAYOS
LÁ PAZ, 12 (A. B.) — Os circulos militares affirmam que continu'a a combater-se na zona de
Boqueron, havendo soffrldo os paraguayos numerosas derrotas parciaes,
que os Impedem de leVar
uma acção. conjunta contra os fortins bolivianos, segundo seu 'proposito.
No dia de hontem, uma patrulha
paraguaya que incursionava nesse
sector, foi derrotada, soffrendo 31
baixas e' nos combates que se travaram entre
destacamentos. paraguayos e bolivianos, estes levaram
sempre a melhor.
PRISIONEIROS PARAGUAYOS
LA PAZ, 12 (A. B.) — O estado maior do Exercito decidiu que
uma parte dos prisioneiros
paraguayos caidos no Chaco, seja transportada para a cidade de Sucré,
cujo clima ê temperado ef mais do
accordo com o costume dos mesmos.
NOTICIAS DE UM COMBATE
EM YUCRA
ASSUMPÇAO, 12 (A. B.) — O
Ministério da Guerra communica

Adiado o vôo dos piloChegaram a Malmoe o
tos francezes á
príncipe de Galles e seu
irmão Jorge
America do Sul
STOCKOLMO, 12 (H.) — O priri-
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Complemento: 2-4 - 6 - 8 e 10
horas.
Conquistador Irresistível:
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comprar
caixa desse artigo
sabendo-se que ha três números
differentés de mercadorias.
Não se pode também conslderar a venda de dez ou vinte latas
de pletit-pols como uma venda a
varejo, pois não ha particular que
compre essa quantidade. As casas
que vendem .assim, pela natureza
do seu negocio, não deixam de ser
atacadistas. Entretanto, não haverá uma sô que possa escapar aos
rigores da nova Interpretação. O
orador está bem certo de que a Assoclação Commercial saberá fazer
valer o direito e a justiça que asslstem aos commerclantcs
atacadistas.
O presidente informou que a Assoclação representará, nesse sentido, ao interventor. O assumpto
estava pendente de decisão do conselho consultivo, ao qual foi attribuido por aquella alta autoridade. Esse processo foi distribuido a um .membro do conselho, que
deve apresentar o seu parecer na
próxima sessão, quando será discirtldo, e possivelmente a Assoclação terá opportunidade, ainda
uma vez, de.se manifestar,
Nas
considerações
deve-se
observar,
ainda,- que influiu bastante para
a bonificação.de 25 por cento, concedida, ao commercio de gêneros
alimentícios, o facto de ter sido
esso ramo majorado numa proporção escorchante, que ás vezes subia a 600 por cento. Casas que pagavam 5:000? de imposto passaram a' pagar 35 e 40 contos. Foi
em vista dessa majoração quo se
fez a concessão desses 25 por cento, atteiidendo a que certos ramos
de negocio
estavam
sujeitos
&
vendas
forçadas,, com prejuízos
consideráveis, e levando, igualmente, em conta que, tendo a sua acção
limitada pelo tabellaménto de generos, não podiam soffrer uma taxaçâo Igual á dos outros ramos.
Trata-se'de um assumpto que esta
ainda dependendo da decisão
do
cohselho consultivo, decisão que a
Associação deve esperar, para depois opinar a respeito.
REABASTECIMENTO
DE GÊNEROS
O presidente, a propósito de medidas de emergência, lembrou aos
representantes da Associação junto
á Còmmissâo de Reabastecimento,
a conveniencia.de se pedir a suspensão da obrigatoriedade do visto
nas ordens.de retiradas de mercaidorias. Desappareceu a necessidade
dessa medida, que vem tomar um
tempo enorme ao commercio, obrigando-o a ir á presença da Commissão para obter o visto
que é
hoje completamente . desnecessário.
Acredita que. a Commissão não terá
a. menor duvida cm attender a tão
justo pedido.

•Previsões pana. o período de II
horas de-hontem-ás 18'de hoje:
Dlstrlcto Federal e NIctheroy —í
Tompo Instável, sujeito a chuvas,
nebulosl»
passando a bom, com
dade...-'•'
. Temperatura estável á, noite «
em elevação de dia.
Ventos: predominarão os de nor«
te a leste.
Rio de Janeiro —
Estado do
Tempo lnBtavel, sujeito a chuvas,
passando a bom,, com nebulosldade, salvo a leste, onde será Instavel, com chuvas, durante todo o
período.
Temperatura:- noite fresca e em
elevação-de dia.
Estudos ¦ do anl — Tempo: melhoràra cm S/lo Paulo» e bom nos
demais Estados.
Temperatura em elevaçilo.
Ventos de norte a leste, fresooí.

com James Eafl e Annita
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TELEPHOJJE; 8-8788
HORÁRIO, a .46 - 8 a IO

hs.
Dai «Im Impróprio para os mIC
nnnca amaram! A CAMINHO
DO PARAIZO com

LILIAN HARYEY
a mais fascinante «strella
da
Europa « Wllly Fritsch « Olgl
Tchekova.
Conmlementot FOX MOTIETONE
NEWS a» — Jornal da Tox.

