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OS AVIADORK i ESQUADRILHA BALDO, 10

DE NATAL PARA A BAHIA
OS QUE TOMBARAM NA ARRANCADA GLORIOSA DE BOLAMA

BOLAMA, 9 (Correio, da Manhã)—-Após demoradas pesquizas,foram encontrados os corpos dós aviadores, que, tão tragicamente pe-receram do arranco para a gloria, capitão Bôer, .tenente Bàrbàcinti,
sargento Nensi e radio-telegraphista Imbastari. Proseguem os trabalhos
para encontrar o corpo do sargento Fois.
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LONDRES, 9 (Associated Press)—0 governo brasileiro convidou sir Otto Niemeyer

O general Balbo agradece
felicitações

Poma, 9 (Correio da Manhã)
i- Do Nata], o general Balbo en-
vlou telegramma de agradeci-
mento aos presidentes da Cama-
ra e do Senado, pelas congratula-
(ões enviadas.

A hora da partida
Votai, 9 (Correio da Manhã)

m- A esquadrilha levantarft võo,
amanhã, fts 71|2 para Bahia, on-
de permanecerá, até ao dia 16.

Homenagem ás victimas
de Bolama

Natal, 9 (Correio da Manhã) —
O general Balbo, num preito ft
bravura e ft coragem dos glorio-
sos seus companheiros, que por-
deram a vlda em Bolama, deu
aos apparelhos da sua esquadrl-
lha o nome de cada um delles.

Palavras de Mussolini sobre
o cruzeiro

.Roma, 9 (Correio da Manhã)
i— O primeiro ministro Mussolini,
alludindo ao.feito brilhante da es-
quadrilha Balbo, teve as seguin-
tes palavras: "A Immensldaãe do
oceano nada representa deante da
grandeza do Ideal fascista, a que
temos servido com todos as nos-
sas forças." Os aviadores, antes
da ãecollagem, vestiram à camisa
negra do partido fascista, que
lhes tinho sido presenteada e que
constituiu o symbolo verdadeiro
da vontade fascista em vencer a
prova. . .-..;-.

Je-Deum pelo triumpho das
azas italianas

Roma, 9 (Correio da Manhã)
— Foram celebrados solennes Te-
JDeums, em renoollo pelo feliz exi-
to alcançado pelos .aviadores Ita-
lianos, na travessia do Atlanti-
co. A's cerimonias religiosas as-
sistiram as altas autoridades e
grande massa de povo?.

Como foi feita a communi-
cação dos desastres de
Bolama ás familias das

victimas
Roma, 9 (Correio da Manhã)'¦— O Ministério da Aeronáutica

pediu ao "poüestá" da cidade na-
tal dos aviadores mortos nos de-
eastres de Bolama, , commuplcar
ãs respectivas famílias a triste
nova. Os parentes dos mallogra-
ãos avlaãores receberam a fatal
noticia estoicamente, declarando
sentir orgulho ao saber que ha-
viam perecido em holocausto ft
gloria.

Troca de telegrammas de
felicitações *

'$*
¦ Entre oa srs. Mello Franco, ml-
nistro das Belações Exteriores, e
Dino Grandi, ministro dos Nego-
cios Estrangeiros üa Itália, foram
trocaüos os seguintes telegram-
mas âe congratulações por mo-
tivo da chegaâa ao Brasil, dos
aviões Italianos, commaridados
pelo general Balbo; j"A nação brasileira e o seu go-
verno recebem com a mais viva
emoção e a maior sympathia os
aviões italianos, que chegam ho-
je ao Brasil, sob o commando do
general Balbo e, nessa oceasião,
tenho a honra de apresentar a
vossa excellencia os meus votos
mais sinceros pela grandeza- e
prosperidade da nação Italiana,
(a) — Afranio de Mello Franco."

Em resposta, o sr. JDino Gran-
dl, enviou ao nosso chanceller, o
seguinte despacho:"Pico multo grato a vossa ex-
cellencla pelo amável telegram-
ma que me enviou, por oceasião
âa chegada ao Brasil da legião
guiada pelo general Balbo. A aco-
Ihida tão cordial, feita pelo go-verno e pelo povo brasileiros aos
nossos aviadores encontrou éco vi-
visiimo na Italla e, ao expressar
a vossa excellencia os agraãeci-
mentos ão governo real, retribuo
os votos multo sinceros pela gran-âeza e prosperiãaãe da nação bra-
sileira. Cordialmente. (a) —
Grandi.»

O regente da Hungria felici-
ta o governo italiano .

Budapest, 9 (Correio da Manhã)
t— O regente almirante Horty e
o presidente do Conselho de Ml-
nistros da Hungria, conde de Be-
thlen, enviaram ao governo Ita-

O general Balbo responde
ao rei Victor Manuel

-Roma, 9 (Correio ãa Manhã) —
O general Balbo responãeu ft sau-
ãação ão rei Victor Manuel com
o seguinte telegramma: "As vos-
sas paiavras são o maior titulo
de orgulho para os soldados ita-
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O capitão Baistrocchi, forçado a descer em pleno.'oceano,
chegou hontem a Natal, reincorporando-se á esquadrilha

-'.. l .-,. .-. ¦•iii-1.»., ........r-.~ V ,:.
Ilànos? que, levando a outros ma-
rés as cores nacionaes, sentiram,
durante a árdua empresa, pulsar
com elles o coração do rei vi-
otorloso".
liano saudações , pela. victoria
do "raid". .

O governo italiano continua
a receber cumprimentos
.Roma, 9 (Correio da Manhã) —

O governo continua a receber te-
legrammas e cumprimentos do to-'
dos os paizes amigos, pelo feito
brilhante da esquadrilha Balbo.
Os embaixadores e ministros da
Inglaterra,,' Allemanha, Brasil,
França, Hungria,. Áustria, Polo-
nia, Chile e' outros enviaram fe-
lioitações. :' . .

Cinco prêmios para
commemorar o* ,çrúzéiro

transatlântico

Roma, '9 (Correio da Manhã)— Para commemorar,b vOq trans»
atlântico,' os "bureaux" fascistas
no exterior resolveram .Instituir,
cinco prêmios,. a Jovens "Italianos
residentes no.' estrangeiro, que
lhes facultara. o,'direito de 'pursar
a Real Academia de Aeronáutica
de Çasertá.. , .

O embaixador brasileiro
visita Mussolini

O Itamaraty recebeu communi-
cação dó sr. Oscar de TeffS, nósT,
bo embaixaâor em Ronia,- infor-
mando q?ue, âe accordo com as hf»
strucções recebidas do sr. Mello
Franco, ministro ãas Relações
Exteriores, visitou o sr. Bonito
Mussolini, chefe âò gabinete ita-
liano, a quem apresentou, ém, no-
me ão póvp e do governo dp Bri-
sil, congratulações péia. chegada
a Natal, ãa esquaãrllha"dò gene-
ral ítalo Balbo.

A partida da esquadrilha
italiana será hoje ás 7 e

meia da manhã
O dr. Eãgard Teixeira, director

geral dos Telegraphòs, recebeu
hontem o seguinte despacho::

Recife, 9 (13,30) — Urgentls-
sinio — Estft marcada para ama-
nhã fts 7,30 da manhã a decol-
lagem da esquaãrilha aérea ltor
liana ão general ítalo Balbo, ão
aeroporto âe Natal com rumo ao
sul. — (a) A. Braga."

De Natal, porém, informam
que a partida será

ás 7 horas
Communica-nos o gabinete do

director geral dos Telegraphòs:
Acaba ãe ser receblão nesta di-

reestoria, o seguinte telegramma
de serviço:

Natal 187|9— Urgente — Dl-
rector — Rio. — Informado se-
gurança partida esquadrilha Ita-
liana amanhã 7 horas (a) — J.
Anselmo, chefe do Districto."

Um telegramma do general
Balbo ao consul italiano
Ao consul da Itália no Rio, o

general Baibo dirigiu o seguinte
telegramma:"Natal, 9 .— Consul Moscatl:
Consulado da Italla, Rio de Ja-
neiro. — A visão do céo e do
mar oceânico conserva-se indele-

vel. na nossa memória, alegres e
promptos para Ir mais longe, á
toãa a parte onde a pátria nos
divisa. Agradeço as saudações.
— Baibo."

Pêsames do Ministério da
Aeronáutica ás familias

das victimas
Roma, 9. (Àv B.j — O ,Mlriis-'terio ida' Aeronáutica 'encarregou

os- prefeitos das cidades nataes
âos aviadores mortos ' ao. tenta»'
rem a travessia -do; Atlântico dé
levarem; ' pessoalmente .'fts'' fami-
lios âas victimas a noticia,de séu
failecimento, e as ' .condolências
officiaes.do governo italiano.: .

ps jornaes relatam ijué as fa-
,millas receberam' a noticia com
grandeza de alma, mostrahdo-as
orgulhosas ' pelo holocausto doa
seus filhos na granãe aventura.

Agradecimentos do general
Balbo .

¦ Roma, $ (A. B.) —. Os presl-
(lentes âa Câmara -e ão Senado
receberam ' telegrammas de agra-
declmentos do • general Balbo pe-
ias congratulações' e votos de fe-
lioldade- que lhe enviaram por
oceasião; da travessia ão Atlan-;
tico, ém ãemanüa ãe Natal. J

Commentarios ao relatório
!;._.'¦•' làb gepéral Balbo

..Rojlíio;' 9'. (Ai B;'-)..;~ JOs j^oi;
naes italianos âlvúlgam ¦ tòplcoii
âo relatório enviado Jptlo .éiinüiAl
Balbo. áo. preslãente Benlíiv Vyjfii*.-
sollni, qualificando ossé (íc»j,i;'/nçíi-.
tò üe "testemunho üo , a'-.- .'.«i-
clsta- ; ;:-. ]*
'' "Antes,'fle ãecqüar, dlz!ó.'tr.im-
mandante' ãa esquadra aérea, to:-
cios os avlaãores vèiítlam'a CaT
misa Preta,' préqep.íéj "da nwcidaJJ-
ãe fascista de Bfpma;' que rèpré-
sentava o sjjmbdld' da vofitãdfe
fascista' em ?vénèei'. essa batalha
sob a baiideíra^si.gntiitutiJva da
Italla. Nova. A>;lrániéPií!ilade' üo
Oceãnb náãa r^tifesonta om còn-
fròntó com- à gíartâézi rio Ideal
faáclsta, a quo'servim6a íom to-
üas as nossas forças.:":

Uma decisão do Partido,
Fascista

:r

Roma, 9 (A? B.),--'Em com-
memoração da";, travessia do
Atlântico, brllhahtéhlento?venc..da
pela esquadra dõ gen(5'Hàt.JBa]bo,
a secretaria do Partido Pascls-
ta creou cinco bolsas )'de''oati|3os
em favor de cinco Jovens; italla-
nos residentes no .'cstii.ngplro,
que poderão írequentiir a ÀbaJe-
mia Real de Àeronaiittci de; Ca-
serta. -

.-**'¦'

Um Te-Deum solennfí?em
i Ferrara

JRoma, 9. {A. B.)'1:-- N» cathe-
dral de Ferrara, em, presença das
autoridaües a. -dej^rrànde* multi-
dão, foi celebrado "um Ta Déum
solenne, em commeojração da tra-
vessla do Atlântico, jde Boí.-una a
Natal, pelos avIadgiMs Italianos.

Os jornaes fránqezes home-
nageam os mortos de

Bolama
Paris, r (A. B.)í— 03 Jornaes

francezes rendem homenagens
aos mortos Italianos, sacrificados
por oceasião da travessia do
Atlântico;Sulv ,':,

O "Petit Parisien" exalça a fa-
çanha dos ¦ aviadores Italianos e
diz que-esse djblorõso accidente
em naãa empanou o brilho ão fei-
to, ãe que-a Itália poüe. JuBta
mente, mcutrar-aa orgulhosa.

A FAMÍLIA REAL BRI-
TANNICÂ DE LUTO

0 príncipe de Galles è
sua próxima partida

para a America do Sul
Londres, 9 (Correio da Manhã)

— Os soberanos acompanhados do
duque de Qloucester, voltaram,
hoje, para o palácio de Bucltln-
gham, afim de assistir aos fune-
raes da princeza. real Luiza VI-
otorla, que se realizarão amanhã,
em Wlnãsor. '

A recepção que ãeverla ser da-
da aoa membros da Conferência
Indiana foi cancollaüa, por moti-
vo de luto na família real, mas
o rei o a rainha receberão os de-
legados Indianos, na segunda-fel-
ra de amanhã, antes de suas ma-
gestades voltarem para Sandrln-
gham.

Os preparativos para a viagem
do príncipe de Galles & America
do Sul, onde Inaugurara a Expo-
slção das Industrias Britannicas
em Buenos Aires, no próximo mez
de março, estão se ultimando. Em
vlsta da natureza da funeção
principal que sua alteza terft na
Argentina, o príncipe e seus se-
cretarios têm tido uma série de
entrevistas com commerciantes o
industriaes ligados ao commercio
sul-americano, desejoso de estar
bom informado, na medlâa do
possível, sobre as condições lo-
caes.

O aeroplano particular de sua
alteza, do typo Moth, no qual
pretende fazer algumas • viagens
na America do Sul, foi enviado
para Gilbraltar, onde-será embar-
cado1 no navio hangar "Englo",
que Irá a Buenos Aires, por ocea-
sião ão certamen alludido. Além
de seu equipamento normal dé
aeroplanos, o "Eagle"'levará um
aeroplano Hawkér Nlmrod, esco-
lhtdo em suecessão ao typo de
"Apanha mosca", sendo o mais
raplão aeroplano ãe combate que
se conhece, podendo desenvolver
a velocidade dc 222 !:!!cnintros a
hora. Irão egualmente varios ae»
ropjanos,. typo ,. JEalrey apertei»
coados;

Os mânufactureiros, de
Maòchester ameaçam '

¦'¦ fechar ás fabric,ás^í
Manchester, 9 (Associated

Press) — A Associação de Ma-
nufactureiros de Algodão' de-?
terminou o fechamento das
fabricas a 17 do coírèrite,, se
até essa data não estiver;- sò-
lucionada a pendência sobre
r i questões do tn.balhq. ,-

A applicação dessa medida
deixará sem /emprego duzen-
tas mil pessoas.

Na Republica, Negra; ainda
Yha escravos

C7cnè6ro/9 (Corrolb da Manhã)
— Acoinmlsbão dò Inquérito so-
bre a, escravatura na Republica
ãa Libéria apresentou O seu re-
latorio ao; seoretarlaão da Liga
das 'Nações'. E' um documento de
cento, é trinta 'e sete paginas da-
ctylográphadás, contendo provas
esmagadoras ão systema escravo-
crata; applicaüo ainãa na republi-
ca negra, hão sô pelo governo co-
mo, pelos particulares.

-A commissão aceusa o presidep-
te Chfírles King, a quem respon-
sabllíza pela pratica ãe trabalhos
forçados.
rÍi.6 próprio goyerno, diz o relato-
rio, costuma recrutar trabalhaüo-
res para os serviços, publicos.

Duas aviadoras ameri-
canas tentam bater o

record mundial de'
— duração —

Los Angeles, 9 (Associated
Press) — Bobbie Trout e Edna
May. Cooper, que realizam uma
prova aérea, proseguem no
vôo, tendo já batido o record
fe ílnino de 120 horas. , As
aviadoras continuarão nessa
ousada proeza, esperando ai-
cançar o record mundial de
645 horas. O avião em que
tentam essa prova foi baptisa-
do com o nome de "Lady'
Ralph".

A neve diffieulta o tra-
fego nas estradas

— italianas —
.Rumo, 9 (Correio ãa Manhã)

— A forte cerraçâo e a neve têm
causado sérias ãifficuldades ao
trafego das estradas de ferro,
oceasionando accidentes graves.

Reforma e promoção na
marinha italiana

Roma, 9 (Correio da Manhã)
— Foram publicados os decretos
reformando o almirante Oswaldo
Paladini e promovendo a contra-
almirante o capitão de fragata
Paolo Poptremoli»

0 PROGRAMMA OFFICIAL
DAS FESTAS EM HONRA

. DOS AVIADORES

De accordo com a em-
baixada italiana, o gover-ho organizou o seguinte
programma de festas aos
aviadores italianos: '

Dia 14, ás 17 horas, che-
gada da esquadrilha aérea
e de divisão naval italia-
nas.

Dia IS, ás 10 horas, ce-
rimonia da collocacão de
uma coroa no monumento
de Del Prete; audiência do
chefe do governo provlso-rio ao general Balbo e aos
aviadores italianos; vi-
sita aos ministros do Ex-
terior, da Guerra e da Ma-
rinha e ao Cardeal Arce-
bispo, e aos outros minis-
tros por cartão; ás 17 ho-
ras, "Te Deum" solenne na
egreja S. Francisco de
Paula, celebrado pelo Nun-
cio Apostólico; ás 20.30,
banquete no Itamaraty,
offerecido pelo governobrasileiro.

Dia 16, misto de "fe-
qulem" pelos aviadores
que morreram no raid. A'
tarde, visita ao Campo de
Aviação e um passeio ma-?
rltimo; ás 20,30.recepção
ao Fascio.

Dia 17, ás 17 horas, col-.
locação da pedra funda,
mental da "Casa dos^ta-
lianos" (que, será,'benta
pelo Cardeal); ás^ 20,30,
banquete òfíerecidó-pelò
embaixador da Itália ha
sede..da Embaixada.'.

Dia 18, ás ÍO.-SO' entrega
das medalhas offereeldas
ao. general Balbo e aos
participantes',do granderaid pela xAssociação dos
officiaes combatentes do
Exercito >Italiano, com sé.
de no Rio;: ás 12,30 pic-nicofferecido, pela colônia
itallana;7ná"'. chácara do
sr. HéJÔxiquè Lage, na Ga-
.veaí^íf. 15,30 visita ao Hy-
podromo: do 'Jockev-Club.

Dii'-119, passeio e àlmo-
eo;-'em,J;PèJ5iTopòHs, Òffére-
jeiflos pêlo.-governo brasi-
léirp; fe,-22 horas, rece-
pçao iíã sociedade "Dopo-
làvdfò':; ás 23,30, baile no
Club Naval.

Dia '20, ás 22 horas, re-
cepção oíferecida pelo em-
baixador da, Itália e se-
íihórá Vittdriò CerrUti, na
?éde da embaixada?
..Dia 21, ás 20,30, banque-

te offerecido pela colônia
italiana no Copacabana
Palace.

Dia 22, recepção do ge-neral Balbo no Hotel Gio-
ria.

Dia 23, partida paraS. Paulo.
.Em dia não ainda de-

terminado, o chefe do go-verno provisório, acom-•panhado do ssu Ministe.
rio, passará em revista a
esquadrilha aérea e a di-
visão naval italianas.

Einstein recusa duzen-
tos mil dollars para

. fazer um film
Hollywood, 9 (Associated

Press) 4— O professor Eins-
tein recusou uma offerta de
200.000 dollars para fazer
um film intitulado "A oc-
cupação do Pensamento" .
O trabalho seria sómente pòr
um espaço de cinco semanas.
Falando sobre o assumpto a
senhora do sábio allemão
disse que outros trabalhos em
que ò scientista está oecupa-
do não lhe permittiam accei-
tar tão vantajosa offerta.

!—J _a
Tentaram assaltar a sé-
de do Exercito de Salva-

ção- em Kfova York
Nova Yórk, 9 (Correio da Ma-

nhã) — Os extremistas tentaram
levar a effeito um assalto ft séãe
ão Exercito de Salvação, provo-
canão granãe tumulto. A polida
dissolveu os amotinados,' resultan-
ão sair feridos doze indivlâuos.

Conflictos em Jerusalém
! durante as festas do

! — Natal. — .
Jerusalém, 9 (Correio ãa Ma-

nhã) — O ãelegaão apostólico
protestou contra a violação ãos
logares santos e a Intromissão üo
governo local, num conflicto en-
tre sacerdotes e syrlos, ãurante
ãs celebrações ãe Natlvlãaâe, so-
gundo o rito orthodoxo. A policia
fora obrigada a intervir, afim do
manter a orãem. ¦

A esquadrilha Lombardi
já partiu de Tunis

Tvynls, 9 (Correio dà Manhã)' —
Procedente de Oran,' chegou a es-
quadrilha dos aviadores Lombar-
ãl, Mazzotti e Rasinl, que segui-
ram viagem para Catania,

PREPARA-SE UM
GRANDE PASSO

PARA AS RELAÇÕES
ENTRE A INGLA-

TERRA EA INDIÀ

Discute-se na Conferen-
cia Anglo-Indiana o pro-
jecto de indianisação do
exercito do grande paiz,
com o qual concorda o

governo de Londres
Londres, 9 (Correio ãa Manhã)

— O governo anunciou a politi-
ca ãe indlanlzação ão exercito ln-
ülano, senão installada uma es-
cola militar nacional na índia.

Referindo-se a esse projecto, ho-
Je, na Conferência Anglo-Indla-

——"—*
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OS BOATOS DE FUNDING 1LD0SAM 0 NOSSO AMBIENTE NA CITY
DEANTE DELLES, OS TÍTULOS BRASILEIROS DESTACARAM-SE,
OBTENDO UMÀ ALTA ENTRE MEIO E UM E,MEÍÓ POR CENTO

. Londres, 9 (Associated Press) — As apólices brasileiras se destacaram
na secção estrangeira da Bolsa, tendo uma alta de meio para um e meio por
cento, deante de vagos boatos de estar em projecto uma qualquer operação
financeira.

Esses boatos têm ligação com a noticia de que o emissário do governo
brasileiro, dr. Numa de Oliveira, aqui se acha para negociar umà revisão do
empréstimo do café?

Os banqueiros declaram-se ignorantes de qualquer negociação nesse
sentido, mas confessam que o sr. Numa de Oliveira estV nesta capital para
discutir òs assumptos financeiros em geral.

Os rinr-jnhs de IMtlrfln e Ulkiiiiir

i)á, o. sf. J. H. Thomas ãlsse que
serão-necessários trinta e cinco
annos para què o ultimo official
inglez em serviço no exercito dá
Índia seja substituído por um ln-
dianò. De accordo com o plano
elaboraão,. não ha o propósito de
que o recrutamento de officiaes
britannicos seja suspenso Imme-
dlatamente, e se assim ê, então o
perioão para a sua terminação
poãerft ser fixado naquelles trinta
e cinco annos.

Acha o sr. Thomas, entretan-
to, que a indlanlzação do exercito
üa Inala não é o essencial pára
o completo estabelecimento de' um
governo responsável e perfeita-
mente autônomo no grande paiz.
Sustenta mais o orador que todos
os domínios ainda carecem. bas-
tante da Marinha britannica para
a sua protecção. Acha que os que
são solando», com experiência . da
grande guerra, çomprehendorão
que a instituição do uma classe
completa de officiaes hão é umá
simples questão de calculo apenas.
A questão. da . defesa ê | tão ae-
centuaãámenté vital, qüe não põ-
ãe ãepenüer do accaso, e quanto
mais os.inãlanos se sentirem res-
ponsavels pelos ãestinos üo seu
paiz, tanto mais üevèm ter rani
conta essa vérâaãe, para que a
autonomia não perigue entregue
a ãefensores sem a necessária ef-
ficiencia. A questão que estft sob
ãiscussão é a ãe se saber se é
conveniente ou aconselhável sub-
stituir os officiaes insrlezes por
Indianos, no exercito üa índia' e
se convém que essa substituição
se faça mais breve ou mais len-
tamente, tonãn-se em vista que o
objectivo commum é a protecção
e ãefesa ãa índia. O governo na-
ãa' teve a objectar á ãeciaração
favorável & indlanlzação e ao es-
tabeleclmento dõ uma égcol- ml-
lltar Indiana, mas Isto não deverá
comprehender a cessação da pra-
tica exlstepte de limitação do np-
mero de estudantes indianos que
freqüentam o Sandhurst Collége?
a escola militar, (ngleza. ',?.', J

Èronunclando-se tambem. sphre
o assumpto, sir TeJ Saptu acon-
solhou o.'apressámento fia lnãia-
nlzação. Sir Phlroze Sétima sa-
Jlentou que a capaclãaãe militar.
indiana não se limita ãs chama»
üasJ.raças marclaes. O sr. Moonje
pensa que toão o recrutamento
na Inala devera ser feito entre
indianos e que o governo indiano
possa recrutar na' Inglaterra
quaesquer officiaes britannicos
que se tornem necessários.

Sir Mirza Ismall pensa que a
eliminação de officiaes britannicos
não ê para desejar e mesmo im-
pratlcavel, devendo, portanto, ha-
ver primeiro uma porcentagem
fixa de officiaes indianos que

poderá, ir sendo' augmentada de
-accordo com a experiência.

Londres,, ãezembro de 1930 —
(Associated Press).

Ao elaborar uma constituição,
nenhum paiz do munão, tevo
ãeante üe si, tamanha ãifficulüade
para levar a cabo essa tarefa
como os que se sentam ft mesa
üa Conferencia ãe Londres, afim
üe resolver o caso üa Inala. .O
trabalho arüuo, a quo se entre-
gam ministros Inglezes e üelega-
üos üos varios credos e üe re-
glões Indianas, tem por fim re-
conciliar, harmonizar partlãos
ãlfferentes, sanar ãlversas üiffl-
cuidados e, üo melhor moüo, con-
tentar a toãos. ,A Inala, com
seus 320 milhões üe almas, com
ãlversas religiões e seitas, onüe se
inflielram milhões ãe ãevotos e
crentes, com 220 línguas e üiale-
ctos ãlfferentes, offerece o maior
e mais complexo ãe toüos os pro-
blemas sociaes. Tuão isto, para
maior complicação e embaraço da
Conferencia de Londres, que tem
ainda, contra, a força tremenda
de Gandhi, o chefe nacionalista.
A índia, sob o dominio ãa corda
Ingleza, tem 250 milhões üe sê-
res, senão que o restante se fi-
üa a varios reinos ãe príncipes
inãepenãentes. rlaulsslmos. e cujo

O GOVERNO DE
CUBA EA IM-' PRENSA

Fechados sete diários e
semanários da opposição
.Havana, Cuba, 9 (Associated

Press) — O governo * fechou
alguns dos . mais poderosos
jornaes daqui, publicados em
linguagem hespanhola, no seu
programma de evitar que se
espalhassem as actividades
anti-governamentaes em Cuba.
Foram as seguintes as folhas
suspensas: "Paiz", "Mundo",
"Diário de la Marina!',- "Karl-
kato . Semana", "Carteies",
"Bohèmia", e "Informacion",
Foi iniciada a publicação de
um novo jornal e tambem ou-
tro, em lingua ingleza', deno-
minado "Habana American".

Para o . repatriarnehto
dos colomb|anos des- j

çtnpregad.os na America
— do Norte — / .

Boòotá, 9 (Assoolaleü Press) —
8'Jornal "Munüo ai Dia" lariçá
um appello publico . para se ta-
zer umá subscripção, afim üe re-
patriar os colombianos que. se
acham desempregados nos Esta-
üos Unidos.

Reuhiu-se a convenção
do Partido Conservador

— Argentino —
Buenos Aires, 9 (Correio üa

Manhã) — Reuniu-se hoje a con-
venção üo partlüo conservador,,
pronunciando um ãlsçurso o pre-
.slãente. ãa Junta reorganlzaãora?
engenheiro Duhau, que' se bateu
pela designação, linmeãlata ãos
âelegados ante a federação nacio-
uai democrática.

poder, sob seiis subditos é llllml-
tado: Elles exercem dominio pu-
lo aparato de qúe se revestem e
pela força religiosa- das seitas
(jiiê (jiuiesoaiii. Tòdá eaéh gente,
seus "leaders", principalmente,
desejam ver satisfeitas suas as-
plrações.. Nas mãorf ãa Conferencia de
Lonüres está, pois, o futuro üe
um sexto ãa população do? mun-
do, vendo-se, portanto, que dlt-'ficil, complexa e espinhosa é a
missão desta Conferência..
,,Opediâo ãe min governo inde-

pjènãente, exerclão pela . própria
índia foi levado junto aos üele-
gados ã Conferencia, como que
um éco ás aspirações naclonalls-
tas do próprio GHandl. Bem mais
forte, porém, parece a iãéa âe
utn plano dos Estados Unidos da
Índia,'não delxanão elles,'entre-
tanto, ãe continuar ¦ a fazer par-
te do Império Britannico. Os
príncipes, maliarajas üe Plttala e
Bikanir e os doze outros poten-
taüos, que fazem parte üa Con-
ferencia, vêem nesse plano maior
segurança para suas posições,

Os propngandlstns de Gandhi
não têm ficado Inertes em suas
aspirações e trabalham activa-
mente pela vlctoria de seus ideaes,
de um governo unido. Os prln-
clpes ãesejam que o controle do
Exercltb Continue nas mãos da
Inglaterra. Talvez ainãa por
mUItas: semanas, mezes mesmo,
se prolonguem as ãlscussões, ,it
propostas e planos finaes üa Con-
ferencia, cujos 49 membros tra-
balham, seguidamente, para um
resultado satisfatório a todos os
interessados.

Wedgwooü Benn, secretario do
Est ado da índia, é q Chefe da
Conferencia, na-qual,' o primeiro
ministro MacDohald, num discurso
Inicial, assim falou:"Queremos para a índia uma
federação que seja flexível, que
mantenha as heranças hlstorlcaE
e qüe encarne a autoridade do Es-
tado, .assim como a liberdade üo
Indivíduo. Essa federação,- em
primeiro logar, üeye trabalhai1.
Nada adeanta elaborar uma con-
stitulção sem que o trabalho
exista. E ella deve evoluir. A
índia não estâ em yosição üe
proãuzlr uma constituição esta-
tica. Precisa progreâlr."

A AGITAÇÃO MINEIRA
NORÜHR

0 que vae propor a com-
.missão mediadora

Berlim, 9 (Correio üa Manhã) —
O governo está empregando to-
dos os seus bons officios para so-,
luclonar a questão mineira' na re-
gião üo Ruhr. Vários chefes po-
Iitlcos reuniram-se, hontem, pára
tratar do caso, conseguindo con-
tornar as objecções feitas ft inter-
venção official no conflicto. Ue
accordo com o que ficou resolvido
nessa conferencia, o governo no-
meou uma commissão de tres.
membros, cotnposta.de um delega-
do, seu e ãois• árbitros neutros.'.

E' posãivei quê.amánhã, á.còm-
missão dê o seu parecer, propon-
do a reãucçâo ãe quatro a oito
por cento, contrarlanão, assim, a
proposta ãos industriaes, que piei-
tea vam uma diminuição de doze
por cento?.. .?'..' ~. '

Apezar üos .syndicatos opera-
rios terem declaraão que não se
submetteriam a un»a reduççãò d?e
mais üe quatro por cento, a de-
cisão serft' mantida, Seja qual fõr
à áltltüdb Wi partidõS. A'.Sei,
dida não importa ein nenhuma
modificação ft lei actual dos sã»
larios, servindo tão somente,' &
questão do piomènto.JJ T .;,_;.:;.-

Cardlf,;i| (Associated Jp^ess) ',-•'

Ai hegoclaçòés? entre ..'mineiros .0
pttrõès, !para solução da crise'
carbonifera não lograram prbgre-
dir, apezar dos esforços ompré-,
gados nesse sentido. O sr. Wll-
liam Graham, presidente da Bolsa
ão trabalho, convocou uma nova
conferencia, aegunüa-feira, quan-
ão será tentado uni accordo de-
linltivo. A desintelligencia resul-
tou ante a recusa por parte dòs
mineiros á proposta de unia com.
missão arbitrai para a questão do
salário. ,'

Londres, 9 (Associated , 'rèss)
O secretario da Federação doi-

Mir.slròs, A. J. Cook ' foi'reco-'
lhldo aò hospital, em virtude de
uma velha lesão numa perna,
aggravndn, durante as HOtiláes
negociações entre mineiros e in-
dustrlaés.' A gráviüaâe ' rto Seu
estaão talvez exija'a ampiif..çáo
âa perna. ; '.

0 GOVERNO DO REICH
FAS NEGOCIA-

ÇÕES DA PRÚSSIA
ORIENTAL

O chanceller Bruening ,
promette resolver a

questão agraria
' Berlim; 9' (Correio da ManhãJ.

—• O chanceller Bruening é es-,
peraüo, domingo, de volta da sua?
visita & Prússia Oriental. Em
Marienwerde, pronunciou Impor-
tante discurso, em que promet».
teu todos os esforços do governt
em prol dos habitantes dessa rn»,
gião, problema, dlsae, que se lhe.
afigurava tanto > mais facll, pon j
quanto Jft se poderia consiãerar,,
um facto! oonsúmmaão a evacua-
ção ão Rheno.

Affirmou o? chanceller que, nurt
futuro • próximo, o . governo do
Relch poderia satisfazer todas as"
aspirações'econômicas üa Prússia'
Oriental. A questão agraria, no»
taüamente, seria o objecto prln»
olpál üas .cogitações ão governo^

im

Pediu. demissão o inter-.
y§nÍW. da jprovincia ar-

gèntihá de Tucuman
I Buenos "Aires, 9 (Correio dai
Manhã) — O ür. ÇasUllo, Inter-
véhtor, - fèdèrál em Tuduman<,
apresentou a sua renuncia. An-
nuncla-se Já que o governo a ac- ;
celtftra, mas não so sabe quem.
vírft a 'set- o.séu substituto. . \

O próximo vôo ( do"Do-x" ao BrasüY
Phlíntlelp/iia, , 9 . (Associated

Press) — O tenente Clareuno
Schilühaeur parte, amanhã, para
Lisboa, onüe embarcará no Ho»2J,
como co-plloto para o projeptado
võo ao Brasil. O tenente Schlld-
hauer Informou que o gigantes-
co apparelho allemão chegará, a.
Philaãelphla na próxima prima-
vera. -"•• T

Berlim, 9 (Assoclateü Press) —
No lunch offereclüo ao tenente
Schllühauer, este Informou que o
major hyüroplano ãó munão ,âe-
verü partir üo Lieboa no dia 20
do corrente para o Rio de Janeiro
e dahi para Mlaml, nós Estado.»
Unidos.

O roteiro proposto, lnclue as
ilhas Canárias, Cabo Verde ;e Fér-.
nanão ãe Noronha,- demandando
então o Rio de Janeiro.

0 sr. Venizelos proclama
os pendores pacifis-

tas do Fascismo
Roma, 9 (Correio da Manhã)' —

O sr. Venizelos, presidente do
Conselho de Ministros da Grécia,
deixou esta capital, em compa-
nhia üa esposa e ãe sua comitiva.

Antes' üe partir,'aò ser entre-
vlstaão, declarou não existir nl-
guma ameaça á paz e que, pela
sua palestra com ò Duce, ficou
ainda mais convencido dos pro-
posltos pacifistas do fascismo.

CONCURSO INTERNA-
CIONAL DE HIPPIS-

MO EM BERLIM

Varios paizes estrangei-
.ros tomarão parte 

',
—:nas provas —

| Berlim, 9 (Correio da Manhã) ,
.— 'Anriüncla-se üm, grande' con- :
curso Internacional de hlpptsmo,
que serft. .realizado durante a ,'*se«
mana verãe", ãedlcaâa Á agricul-
tura, ' Em Yistá'da' Brande còn- 

'

correncia .qúe -esse Interessante
certamen jft estft despertando, o
.prazo da competição foi adiado '

pára doze dias? em vez' de dez Vo-,
mo fora estipulado a, principio., j
Varios representantes estrangei-
ròs, çomp os1 de;. HespaJnha, Ita-
lia o Suécia, Já chegaram a,esta;
capital, adestra udo-se para o dia
da ¦¦ grande prova. Quatro offi-
eiaes allemães, vencedores, ulti-
mamente, ãe Idêntico concurso,
realizado nos Estados Unidos, to-
marão parte nesse prello spor-
tivo.

.0 çòmmerçio francez no
— anno passado —
Paris, 9 (Associated Press) —

O commercio exterior francez de-
cresceu de onze milhões de fran-
co3 nos primeiros onze mezes da i
1930,' comparado com egual pe-
fiodo em 1929. A -ixportação de-
cresceu de seis milhões o a tm-
portaçao dè cinco milhões.

O governo peruano pro-
tege os inquilinos

Lima, 9 (Associated Press) —
A Junta governamental, pro-
curando melhorar a situação dos
desempregados, suspendeu por um
semestre a lei de despejo.

O.decreto somente se applica
nos alugueis inferiores a trinta
soes por mez.

0 Chile tem novo ministro da
Y —Fazenda —

Santiago, <1 (Correio da Manhã)— Foi acceita a renuncia Jo mt.
nistro da Fazenda, sendo nomea-
do para substituil-o o sr. Carlos
Castro Ruiz.

Ouer assignar e "Correio da Manhã" ]
Preço por anno : 60$000 - por semestre : 35$000 e poi mez : 6$000.
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CORREIO DS MANHA

A REVOLUÇÃO E AS
LEIS DE ARROCHO

w: preciso roduzlr a polida da Imprensa ft obrlgaçilo de
de tudo assignar.  AUaUBTO COMTE

(Américo Silvado)
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Sopols quo tovo Inicio no Bra-
: ali o mothoilo despotlco do govor-

nar, no trlonnlo mnldlto de 1010
n 1022, se foi manifestando nae'classes 

reprosontatlvas da nagilo
brasileira, olvls o militares, um

. collapso cívico, quo fallcltou eo-
, bromodo toda a noção tyrannlca

(_oa dominadores políticos, que so
seguiram do 1022 a 1026 e do 1026
a 1030. Como o terror â o funda-
monto do despotismo, no dizer de
Montosqulou, methodo de governo
antagônico com qualquer roglmen
liberal, especlalmento quando este
tem de ser o republicano, em
»ada deve admirar a qttsra estu-'dar 

o eclipso político, que vae no
Brasil do 1010 a 1030, o surto dos
leis repressivos da liberdade de
pensamento, de associação o de
julgnmento. Essas leis foram de-
nomlnadas pela opinião publica
.como sendo a lcl infame, a lei
acelerada e a dictadura policial.
Arranjada a primeira contra a
Imprensa dlarla, a segunda foi-feita contra a liberdade de opi-
MlSo e associação, tendenciosa-
Biente chamada contra o com-
munlsmo, o a terceira foi prepa-
rada para Impedir a intervenção,
apezar de periclitahte, do poder
judiciário. Essa ultima lei, a do
Inquérito policial, não foi mols
que uma repetição do quo havia
eldo feito em 1842, determinante
da revolução paulista e mineira
& qual adhnrlu o grande Fcijô,
que tomou o nome popular de
justiça russa. Com essas tres leis,
antagônicas com o regimen repu-
bllcano genuino, ficou o despo-
tlsmo nacional, chamado hypocrl-
tamente de poder constituído, ar-
mado de um verdadeiro estado de¦sitio branco permanente, que po-
derla produzir os seus effeitos
malefleoa contra pessoas o col-
sas, & vontade do tyranno do

; momento, sem a necessidade de
|pie o decretar especialmente.

Esse regimen anachronico e im-
imoral, decretado pelo Congresso,
foi mais uma prova ãe que os
parlamentos legislativos não ga-
rantem mais a liberdade. For isso,

ícomo a Sã Politica é filha da
Moral e da Razão, a deposição
recente do terceiro déspota bra-: JBlleiro acarretou, automatleamen-
te, a annullação das tres leis su-
pradttos, por serem manifesto-

»mente incompatíveis com o regi-
men renovado de liberdade, que
a Revolução vlctorlosa veiu im-
plantar no BrasU. Além dessa
argumentação a rattone, bastante
persuaslvo para determinar o de-
cretação da nulüdade dessas tres
leis, não podo deixar de ser con-'siderado que durante o collapso
cívico, que se alastrou na quasi
totalidade dos órgãos representa-
tivos da soberania nacional, a
imprensa dlarla livre foi o ele-
mento exclusivo, que tomou, a
todo risco o expressivamente, a
defesa do liberdade no BrasU.
Nessa época tristíssima até a
propaganda positivista emmude-
.ceu, ao contrario precisamente do
que havia acontecido até então.
Emquanto a quasi totalidade dos
militares trilhava cablsbalxa a
linha ¦ neutra do dever, apoiando'cegamente ao chamado poder
constituído, atUtude incompatível'com a doutrina do artigo 14 da
Constituição, contraria & obe-
diencia passiva, a Imprensa dia-
rio livre era victima dos maiores
vexames, porque reclamava in-
uistentemente contra os abusos
de poder.

r Havendo os poderes legislativo
e judiciário, salvo raras e multo

passividade inconstitucional do
vulgo dos militares, o desespero
chegou ao uugo, dopols do oito
annos de soffrimentos incrível»,
o, por Isso, irrompou afinal a in-
RurrelcRo, oheflada por um olvll
heróico, armado em gonorallssl-
mo, que i o egrégio dr. Gotulto
Vargas, o nosso actual presidente
provisório, Havendo sido investi-
do de poderes discricionários, que
se vão mantendo de um modo
geral por uma fôrma muitíssimo
mais supportavel que os assumi-
dos illogolmcnto pelos tres ulti-
mos poderes constituídos, a Na-
gão espero confiante que o seu
egrégio chefe v4 requintando
sempre em seguir uma orientação
precisamente antagônica com a
preferida no último decennlo. A
victoria da insurrolsão com a
destruição do throno do oppres-
são, que o ultimo déspota havia
procurado consolidar, ndo pSdo
significar, apenas, a queda de um
homem mas, indubitavelmente, a
destruição do regimen oppresslvo,
que aquelle resumia. Como as
tres leis malditas eram columnas
enlameadas desse regimen oml-
noso,' nada mais resta ao novo
poder regenerador do que as
nnnullar, pura e simplesmente,
para que o veneno dellas não ve-
nho a contaminar o regimen novo
com o seu vírus peçonhento. E
tanto esso eliminação, pura e sim-
pios, das tres leis supradltas é
uma- solução coherente com os
intuitos liberaes da Revolução,
animadora e estimulante, quanto
o argumento histórico tambem a
empara, porque o legislação ordi-
nario, ja provou a sua efficiencia
em um caso notável de abuso
commettido na imprensa dlarla
desta capital.

Havendo O PaUt of tendido os
ministros do Supremo Tribunal
Federal, um delles acclonou o dl-
rector daquelle jornal e logrou
vel-o condemnado, unanlmemen-
te, de accordo com o Código Fe-
nal. Fots bem, o presidente da
Republico, qUe estava exigindo
na mesma occasião que o Con-
gresso Nacional decretasse uma
lei de imprensa, como uma armo
oppresslvo, indispensável ao exer-
ciclo da tyrannia que elle pre-
tendia ir implantando no Brasil,
não hesitou em indultar o dire-
ctor do referido jornal, antes que
elle houvesse dado inicio ao cum-
primento da penai a que havia
sido condemnado pelo Justiça
nacional. A ousadia desse jorna-
lista era tal que, senão elle por-
tuguez e multo relacionado «om
os maloraes de nossa triste politi-
ca profissional, dizia, sarcástico-
mente, que se não naturalizava
brasileiro, porque receava que o
fizessem senador! Dispondo a
Republica de um Código Penal
efficiente para condemnar mo-
gnatos estrangeiros por abusos
de imprensa, como ficou provado
historicamente, parece obvio,que
não carece de mais umo lei-mor-
daga, antagônica com-o regimen
e maculadora da pureza deste.
Bastara que se regulamente o
artigo que prohibe o anonymato
no imprenso para que toãas as
responsabilidades possam sempre
ser apuradas. E como essa so-
lução é o unico compatível com
os ditames do Sõ Política, faço
votos os mais ardentes para que
seja ella proferido ao se annulla-
rem por um sõ decreto as leis de
arrocho, que são a negação obje-
ctiva de um regimen republicano,
são e genuíno.

Rio, 0 de Moysés ãe 143, 0 ãe
honrosas excepções, imitado a janeiro de 1031. 246, rua do -Bispo.

ir A SITUAÇÃO AFFLICnVA DO Incidente entre dois ministros
do Supremo Tribunal FederalCOMMERCIO

Um memorial ao dr. Getulio
. — Vargas —

No ultimo dia do anno que oca-
fca de findar uma commissão re-

ipVesentatlva.das firmas mais con-
íceltuadas desta praça procurou o

SKsr. Getulio- Vargas, chefe do go-
Sl.vemo provisório, á quem entre-.
Wgçüjum extenso memorial.

fi Orientados pelo aãvogaão dr.'Mario Bulhão, os representantes
do nosso,alto commercio expuze-

|£»ràm ao chefe do governo o seu
modo de pensar sobre a situação
affllctiva do commercio, ac-
centuando, de preferencia, a ne-
cessidade do circulação de papel
moeda, em que deverão ser pa-
gas as contas ão governo, em
substituição das obrigações do
Thesouro, como sustenta o me-
mortal alludido.

Tendo promettido, providencias
fro sentido desejado pelo commis-'são, 

o chefe do governo encaml-
nhou-a para o ministro da
Fazenda, que O recebeu a seguir.

O memorial foi assignado pelas
seguintes firmas: Mayrink Veiga

§jj|;& Cia., Belmiro Rodrigues &
Cia,, Gourok Roperwnrk Export
Company, Heracllto & Cia., Tei-
Xeira Borges & Cia., Barbosa Al-
buquerque & Cia., Fontes Gar-
cia & Cia., Carlos Contevlllo &'f.Cia., 

Fonseca Almeida & Cia.,
Dias Garcia â Cia., S. A. Esta-
leiros de Construcções Navaes,

rv.|tVilIam Xavier & Cia., Rocha
|lf; Costa & Cia., Azevedo Alves Ro-

drigues & Cia e Ferreira Passarei-
;jo & Companhia.

m ni ^
A nova lei de naturalização

está em estudos
;. Não obstante já ter sido ossl-
gnado pelo chefe do governo pro-

íylsorlo um decreto que regula os
casos de naturalização ãe estran-
geiros no Brasil, acha-se em es-

".tudos no Ministério da Justiço o
reforma geral da lei de naturall-
Zações e residências.

0 sr. Epitacio Pessoa esteve
no Ministério da Justiça

O sr. Epitacio PessOa esteve
hontem no Ministério da Justiça,
não tendo, porém, falado com o
titular da mesma pasta sr. Os-
.Waldo Aranha.

¦,» «a»» o»
0 novo escrivão da 5a preto-

ria civel agradece a sua*
nomeação

O dr. Marcellino Machado, no-
lneado por decreto de ante-hontem
para o logar de escrivão da 6*

y. Pretoria Cível, esteve, hontem 4'»tarde, 
no Ministério da-Justiça,

onde foi agradecer a mesmo no-
ineação.

Os ministros da Viação e da
| Educação estiveram no Minis-

terio da Justiça
Os srs. José Américo e Fran-

cisco Campos, ministros da Via-
ção e ãa Educação, estiveram,' hontem á tarde, no Ministério da
Justiça, em conferencia com o
sr. Oswaldo Aranha.

O primeiro, entre outros as-
sumptos, tratou da Inspectoria de
Obras Contra as Seccas, cujo dl-
rector, escolhido não acceitou o
referido cargo, e o segundo tra-
tou de armamentos que foram

t, confiados aos revolucionários.ll

Houve hontem um serio inci-'dBn«P%riffS3aôls Mitístítoá'Vti Sú-
premo Tribunal Federal, os srs.
Godofredo Cunha e Bento ãe Fa-
ria, por motivo ãas notas que
alguns jornaes têm dado sobre
Oj rèjfprmá que,, 9 governo j>rcvi-
sorlo está elaborando para a Jus-
tiça Federal, a começar pelo Su-
premo Tribunal.

O sr. Godofredo Cunha, dirlgln-
do-se ao seu collega, na saio do
café, em termos ásperos e com
referencias pouco cortezes, tentou
fazer ão sr. Bento de Faria um
portador ãe recaâos paro os po-
Htlcos ão Río Grande do Sul. O
sr. Bento de Faria repelllu a in-
sinuoção em tom ainda mais
enérgico, respondendo:

. — Sr. ministro, eu não tenho
geito paro' diplomata em certas
occaslões, e quando quero dizer
es coisas digo-as de frente, sem
me utilizar ãe quem quer que se-
jo. Quanto aos qualificativos que
foram ditos neste momento eu
os replllo e acho que estão multo
bem para a sua pessoa.

E foi o que houve porque os
collegas se metteram ãe permeio
para evitar conseqüências mais
graves.

os trens" ríó-petropolis
A mudança de horário ãas re-

partições publicas veiu causar sé-
rios transtornos aos funceionarios
que residem permanentemento em
Petropolis. Deixando o serviço
ás 6 horas áo tarde, sfi lhes é
possivel alcançar o trem quo par-
to desta capital ás 8,lt) da noite,
chegando a Petropolis depois ãas
10 horas. 'Ora, o Leopoldina po-
dio perfeitamente conciliar as
coisas, modificando o horário de
um dos seus trens, passando-o
poro ás 7 horas áo noite.

Era um granâe serviço que cila
prestava aos seus clientes de to-
do o anno, que, sem Isso, ee ve-
rão na contingência de transfe-
rir suas residências ãa ciãade ser-
rana. ? »

Um pouco 'de boa vontade da
companhia' Ingleza e tuão estará
resolvido a contento de toãos.

A reforma da justiça do Dis-
tricto Federal será assignada

— hoje —

O sr. Oswaldo Aranha, titular
ãa pasta ãa Justiço, em palestra,
hontem á tarde, com os jornalls-
tas que servem junto ao seu Ml-
nisterio, declarou que o reforma
ãa Justiça ão Districto Federal
seria asslgnaãa ainda esta se-
mana. r

Sendo hoje o ultimo dia util da
semana, conclue-se que o decre-
to, tão anclosamente esperado, se-
rá asslgnaão pelo chefe ão gover-
no provisório.

Pip flJesiiiip
O sr. Oswaldo Aranha, vliiltun

do o Monroe, lembrou a degolla
do sr. Berglo de Oliveira polo sr.
Solano da Cunha, juizes hojo do
Tribunal Espoolal.

—. A' salda do ministro dizia
um juiz ao outro:

Mob om quo tola noa motteu
o Aranha!

# *
Reforindo-Bo aos políticos do

passado roglmen ora om villogla-
tura polo Europa, disso o minis-
tro da Justiça:

Ninguém os mandou ombo-
ra; elles 6 quo qulzerom Ir.

Ha de haver ahi um cochilo de
memória; o genoral Sezefredo bem
que fez forca para ficar; acabou
até embarcando com passagem a
pagar...

E' bom não orearmos ptumles
para a Historia.

H» Jft ip

Vao ser dirigida ao governo
uma representação, pedindo o
restabelecimento dos feriados ul-
tlmamente abolidos.

O governo não pôde deixar de
attender; se, por motivos' doutrl-
narios, não concordo elle com a
magnitude das datos commemo-
radas, arranjo outras "mais his-
torlcas"; comtanto que não fl-
quemos prejuãlaoãos nos nossos
sentimentos cívicos o na dlsponsa
ão ponto. Esse é que 6 o ponto.

# *
Que repartição é essa? pergun-

ta o Correto, referindo-se a uma
vago "Directoria Gorai de Infor-
mações, Estatístico e Divulgação".

Ninguém melhor para respon-
der que a própria repartição ci-
tada.

E será esse o seu primeiro sor-
viço ãe informar e divulgar.

# *
Um cidadão inglez — narro um

telegramma — tendo-se casado
aos 70 annos com uma senhora
do mesma edade, falleceu logo
após o casamento.

Com umo senhora do mesmo
edade? E expllque-so umo dessas!

Tivesse a noivo vinte onnos e
não era preciso explicar coisa
alguma. •'*'-,'V *
Bqnhos de mar

Dispensa de multa
Attendendo ao pedido da Com-

panhia Fluvial Lloyd Maranhen-:
se, de accordo com a informação,
I.restada a respeito pela Inspe-
ctoria Federal de Navegação, o'
ministro da Viação resolveu dls-
pensal-a da multa em que ln-
ci-reu, por não ter o fie c tu ado a
viagem contratual de novembro
ultimo

O sr. Baptista Lusardo
resolveu pôr ordem e decen-
cia nas praias de banho.

Nos jornaes lendo a .noticia,
Lembra a Dona Fudlclcla.
— E a sua idéa acompanho —
Dar ao chefe de poUcla
A grã-cruz ãa "Orãem ão Banho".

Cyrano & Cía.

R A D 9 O S AS MARCAS
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No palácio do Cattete
Conferencloram, hontem, com o

efhce do governo os ministro da
Viação e Obras Publicas e da Jus-
tiça e o ãr. Adolpho Bergamini,
interventor federal no Districto
Federal. .

Foratn' »recebIdos, ém auãlencla
pelo sr. Getulio Vargas, os senho-
ros Álvaro Cumplldo ão SanfAn-
na, Manoel iLbuzaãa e os directo-
res áa sociedade Nacional e a.se-
nhora Branca Pereira ãe Souza.

Multa -imposta á Cerve*
jaria Brahma

O ãirector da Recebedoria im-
poz a Companhia Cervejaria
Brahma-a multo ãe 40:6245020,
com obrigação de recolher egual
importância de imposto sonega-
do, por venda de cerveja o borãò
ão vapor "General Mltre", ão
Companhia Hamburgo América
Line, sem estar a mercadoria
acompanhado'dos respectivos sei-
los do imposto ão Consumo. •

As resoluções de hontem
do Tribunal de Contas
Hontem,, ao ser aberto a sessão

do Tribunal de Contas, o ãr.
Agenor ãe Boure declarou aos
seus pares haver sião publlcaão
officialmente o decreto ãe apo-
sentaãorla ão ãr. Peãro Telxel-
ra Soares quo oecupou a presi-
dencia durante muitos annos.
Propoz, em seguida, que se lan-
casso um voto do saudado pela
ausência do querido amigo e,
bem assim, fosse nomeada uma
commissão para levar ao conhe-
cimento do homenageado essa re-
ÍíO\\À_a,Ü *

Para que a Fazenda Na-
cional seja indemnizada

O ministro da Fazenda recom-
mendou providencias no sentido
de ser o Fazenda Nacional Inde-
mnizada ão prejuízo soffrlão com
o ãescamlnho ão material verifi-
cado nas officinas da Imprensa
Nacional. Outrosim, determinou
que volte ao exercício ãe suas
funeções o official especial Er-
nesto Del Valle, por não ser elle
o autor de taes Irregularidades.

Uma recommendação do
superintendente da fis-
calização de sorteios

Terminando a 15 do corrente o
prazo para .recolhimento das quo-
tas semestraes adeantadas, para
fiscalização, a que se referem os
artigos 6o e 20°, e seus paragra-
phos, do Regulamento aprovado
pelo decreto n. 12.475, ãe 23 ãe
maio ãe 1917, o superlntenãente
ãa fiscalização ãe sorteios recom-
mendou aos fiscaes que o mais
tardar, até o fim do corrente mez,
forneçam a essa superlntenden-
cia, com as datas ãe recolhimen-
fo, os numeros ãos respectivos
conhecimentos, e que tuão ãeverá
ser lançaão em relação para esse
fim existente na referida repor-
tição.

Foi pronunciado
O Juiz da 6' vara criminal

pronunciou, hontem .Alexandrino
Duarte, aceusado da tentativa de
homicídio no pessoa de sua na-
morada.

Gratificações por servi-
ços prestados íóra das
horas do expediente

O ministro da Fazenda, trans-
mlttlnão ao da Viação dois pro-
cessos referentes a folha de gra-
tiflcaçfles do pessoal da Inspecto-
ria Federal de íòrtos; Rios e Ca-
naes no mez ãe novembro ultimo,
solicitou providencias no sentido
de ser informado se taes gratifl-
caçSes se destine... a remunerar
serviços : -stados fora das ho-
r-s do expediente nas obraj de
ampliação do Porto do Rio de
Janeiro e, no caso affirmatlvo, se
todos os contemplados nas .alludi-
das folhas prestam esse serviço
"essas condições.

A LIQUIDAÇÃO DO BANCO

Informações para conheci-
mento do governo

Um accionista do Banoo Feio-
tc.iso, no Intorosao da adminis-
tn; ."to do palz pode-nos a publica-
ção do sogulnto:"Sr. redactor — Riodo Janolro
— Tom tido uma roporcussão- ox-
traordinaria e nom podia dulxur
do ser, o caso da liquidação do
Banco Fclotenso, sondo constante
ouvlr-se commentarios os mais
desencontrado.) acerca dos motl-
vob quo luvariim oa directores de
tão conceituado banco gaúcho o
uma medida oxtroma, quo envol-
vo a eoonomla partloular do mi-
ILaroM de pütrklos • nossos.

Quites os culpados dessa catas-
trophe?

Em primeiro logar os acclonls-
tas, pois é de suo unica o oxclu-
siva competenola a escolho dos
directores e membros do Conselho
Fiscal.

Infelizmente, porém, 6 habito
antigo o deslnteressarem-Bo elles
dessa prorogatlva, não so lem-
brando que o aoto da nomeação
dos dirigentes do Banoo é um dos
que affeota a estabilidade e o pro-
gresso do próprio ostabeleolmen-
to. ,Os accionistas, porém, vêm
na escolha dos directores, unira-
mente interesses de familias ou
outros de somenos importância e
não a competenola e a Idoneidade
dos seus candidatos.

O fracasso do Banco Pelotense
t devido tão somente & lncompo-
tenda de seus directores e do
seu conselho fiscal, que deverão
ser responsabilizados judicial-
mente. v

E esse fraoasso, sr. redator, se
reflecte no estrangeiro de um mo-,
do pouco honroso para as nossas
Instituições do credito.

O facto de manter o Banco uma
rede de filiaes e agencias tão ex-
tensa, contando apenas, cora o
exíguo capital ãe quinze mil con-
tos ãe réis ô uma demonstração
cabal ãa Incompetência technica
de seus directores. E mais ainãa
quanão sabemos que granãe partedesse capital foi desviado paroencampação e financiamento de
outro instituto; bancário, egual-
mente mantenedor de muitos fi-
Ilaes no Estado em que opera.

Já nâo queremos nos referir a
inversão ãesse mesmo capital em
immoveis ãe custo elevado.

Um banco de diposltos e ãe ca-
pitai tão insignificante não com-
porta jamais a immoblllzação ãe
sommas tão vultosaii em transac-
ções ãe liquidação let\ta e difficil,
quando suo finalidade deve con
sistir na applicação de. seu capi
tal e depósitos em empréstimos
de curto prazo.

Para se caracterizar o'«rime, 6
o termo, dos dirigentes dò Banoo
Pelotense, passamos a relatar,
apenas, uma ãas muitas transac-
ções que compromettem o seu co-
pitai e quiçá os próprias recos-
vos! I!

Quanão estivemos, ha pouco
tempo, em Çurityba, soubemos
que sua filial daquella praça ti-
nha era mãos ãe dois clientes,
apenas, e que,. segundo era voz
corrente, se achavam era grande
difficuldades, mais ão capital re-
alizoão do Banco.

Uma dessas firmas acaba, agora
de falllr e a outra não tardará,
tambem, a se declarar lnsolva-
vel.

Desse modo é claro que um ban-
co que applica o seu capital e o
que é mais gra.'e, o dinheiro de
seus deposltantes, em transac-
ções aloucaãos, tem forçosamen-
te.de fracassar, quando se esbo-
ça algum movimento ãe ãescon-
fiança, por porte ãe seus ãeposl-
tantes. .....

O amparo a esse Banco ê umá
ooiso que se impõe porque á
sua queda será de conseqüências
muito funestas para o Rio'.Grande
ãO Sul G iüâlõ uu nüo iãòü pRiü tü-
do íj .paiz-,.- :v .»,,;'; . .-..,,

O governo què mande proceder
tf«:MtiücíÒ»Ô^«_áWé^e-'fódo!V
seu activo e do valor real das
garantias que possue o Banco, pe-
los empréstimos feitos, não se
louvando nos informes, capeiosos
fornecidos pólos directores.

A' vista do resultado e dada a
í . -Contado, existente» entre mui-
tos accionistas que. estão dispôs-
tos a se sacrificarem para o re-
erguLnento do Banco Pelotense,
não será difficil, substituindo toda
sua directoria, por technicos de
valor e de comprovada honesti-
dade, transferindo a sfido do Ban-
co para a- Capital da Republica,
reformando os seus estatutos,
promovenão a integralização ão
capital e sé necessário o seu au-
gmento que encontrará, estamos
certos, subscrlptores, tal seja a
nova ãlrectorla ão Banco e o am-
paro official, o problema será
promptamonte resolvido, evitan-
do-se, assim, prejuízos aos credo-
rés e os próprios accionistas po-
derão, no futuro, resarçlr se não
no toão, pelo menos em parte, o
seu prejuízo, e que a dura reali-
ãade dos factos sirva ãe llcção
salutar a todos os accionistas de
qualquer sociedade. — Rio de Ja-
neiro, 8 de janeiro de 11)31."

Uma acção contra União

O ministro da Viação remetteu
ao procurador di Republica as
informações prestaãas pela Inspe-
ctoria de Portcu, a prop-.slto de
um pedido de elementos para a
ãefesa do União na ncção ordlna-
ria que contra ella propoz o Curn-
dor Especial, de Accidentes de
Trabalho, em favor de Roberto
dos Santos Esteves, vietimado
quanão em serviço na Fiscaliza-
çr.o do Porto do Rio de Janeiro

Restabelecimento de consi-
— pações —

A tartau as repartições subordt
nadas ao seu Ministério, o minis-
tro da Viação expediu circular
communicando que o Chefe do
Governo Provisório, adoptou, para
solução dó caso das consignações
a seguinte resolução constante do
despacho no expediente do Mir.is-
terio da Fazenda:

. "Em janeiro, serão pagas duas
prestações de 25 °|° ãa consigna-
ção de dezembro. Em fevereiro,
serão pagas as restantes presta-
ções de dezembro e 0 °\° da con-
signação de janeiro. A seguir con-
tinuarão as ccslgnações com a
prorogação ão prazo necessário
para pagamento ãas consignações
ãe outubro e novembro e 60 °|°
ãe janeiro."

A U. U. F/VÃÊ COMMEMO-
RAR 0 SEU ANNIVERSARIO

COM UMA EXPOSIÇÃO DE
-ARTE-

A União Universitária Feminina
está organlzanão para o próximo
ãla 13 ão corrente, data ão anni-
versario de sua fundação, uma ex-
opslção de arte feminina, tendo
âj sido convidadas varias ãe nos-
ass artistas.

Essa sympathlco lnlc'ativa que
tanto Interesse tem despertado no
nosso melo artístico feminino, se-
rá Inaugurada no ãla acima refe-
rido, fls 4 horas üa tarde, com uma
linda hora de arte.

As artistas que ainda não fo-
ram convidaãps e que ãesejarem
adherlr a essa exposição, deverão
dirlglr-se á Avenida Rio Branco
111, saía 608, Sido da Federação
Brasileira, pelo Progresso Fcml-
nino-

CARTA ABERTA A0 DR.
RENATO KEHL

Prezado collogas

Tenho acompanhado oom Indi-
zlvol satisfação sous ostudos ro-
velados em "Aparas Médicas",
no "Correto da Manhã".

O brilho do sua analyse Inci-
siva, sobro os mais Interousan-
tos problemas, quo entendem com
ns phenomonOB ão herança o com
a organização da Individualidade
lisyoho-somatlca dos diversos ty-
pos humanos, alcança um tão
maior explondor quanto, entro
nfls, essas questões, so não são
Inteiramente Ignoradas, pelo mo-
nos prondom' pouco a attenção
dos que polo próprio natureza
doa estudos lnhorentes á sua pro-
fissão — os módicos — deveriam
lnteressar-se por ella».

Ao lado dos traços do admira-
ção quo Já mo ligam ás produo-
CÕOB de sua cultivada montallda-
do, nsseguro-lho a mais perfeita
ldontldado do vlntaa ontro sous
conceitos biológicos, em todo ca-
so mols brilhantes, e os meus
próprios.

Poder-lhe-la dor testemunho
dessa afflnldaâe > do idéas o da
pareconço do nosso modo de en-
carar certos problemas da mor-
phó-physlologla humana polo de-
polmento dos turmas de estudan-
tes que na Faculdade ãe Meâl-
clna ãe Bello Horizonte, na Ea-
cola ãe Medicina e Cirurgia do
Rio de Janeiro e, por fim, na Fa-
cuidado Fluminense ãe Medicina,
me teem ouvido sobro esse ob-
jecto do estudo e reflexões,

A esso respeito, e especialmente
com relação aos gordos e ma-
gros, assumpto ãe seus últimos
artigos, sobro ouja constituição
o funeções psycho-somatlcas te»
nho repetidamente fallado no
Curso ãe Fathologla geral, a pro-
posito ãe suas tenãoncias e pre-
disposições paro toes ou quaes
affecções ou enfermidades, costu-
mo ajuntar, além daquelles slg-
naes com que o illustre collega
definiu os gordos (bradytrophl-
cos) e os magros (tachytrophl-
cos), estes ov.tros: os gordos, em
geral, são portadores ãe bons
dentes (melhores, pelo menos, do
que os ãos magros); tambem são
elles mais rlsonhos, o que, alias,
está ãe accordo com o facto dei-
les mesmos serem mols prozen-
teiros, optimlstos e folgozões;
emfim ,os gordos, de regra, apre-
sentam-se macrosplaachnlcos e
com um potencial mental, por
isso mesmo, salvo as excepções,
de nivel inferior comparados aos
sympathlcotc. nicos, os quaes, a
seu turno, são mlcrosplanchnl-
cos. Os gordos seriam, por esse
modo, Intellectualmente mola ma-
gros.

Disse por íJlo mesmo intendo-
nalmente, porque existe ãe facto
um conflicto energético na ãis-
tribuição ão potencial metaboll-
co entre 1. parte que cabe e serve
ao exercício ãas funeções psychl-
cas (vlãa superior ãe relação) e
a parto que cabo o serve fls func-
ções propriamente somáticos (vi-
Ua inferic vegetatlvo), poro uma
mesma somma total de material
energético introduzlão no orga-
nismo pela nutrição.

Aliás, de accordo com a escola
ãe Heppi.iger e Hess, comprehen-
do como vagotonicos ou onoboll-
cos, isto ô aquelles em que o va-
go chefio o rythmo das funeções
organo-vegotatlvos, os indivíduos
em que ha predomínio da circula-
çao relativa aos sectores .organi-
cos das funeções vegetattvOs ou
de reprodução (typos' digestivo e
sexual); taes indivíduos consti-
tuem um grupo que costumo de-
nomlnar ão aortlco descendente,
pretenãendo com Isso exprimir
que a parte de sangue que cabe
á vida visceral, ão. volume tçtal
:ãa onda sangulneít* ínjeotnãa na
aorta pelo systoie vèntricular és-
quorãe, ô relativamente maior do.
que nus sympathicotonicos, nos
quaes, ao contrário, é. relativa-
mente maior a parte que cabe e
serve ás funeções da vida de re-
lajão, isto é dos troncos vas-
culares que arrancam da crossa
da aorta para cima; a estes ca-
herla chamar de grupo aortlco
ascendente, por analogia.

Tudo Isso tem como fundamen-
to o factò seguramente certo ãe
que o volume circulatório e, pois;
a actividade metabolica, ãa rede
capillar splanchnica está na im-
mediata dependência ãos pheno-
menos vaso-motores governados,
em ultima analyse, pelo systema
vago-sympathlco. Entre mesmo os
Indivíduos médios da especie hu-
mana existem normalmante ca-
racterlzados esses üols grupos
morpho-funccionaes, senão os
sympathi-cotonicos representaãos
pelo sexo masculino, de maior
força physica o maior mentallda-
do (vida de relação) e os vagoto-»
nicos representados pelo sexo fe-
minino, dominante pelos pheno-
menos da vida visceral, da vlãa
vegetatlvo.

Sob este critério, profunãamen-
te biológico, distribuo as grandes
syndromes em duas chaves: as
em que domina o sympathlco e
são, por exemplo, a paralysla ge-
ral, o tabes, a demência preces,
a eclampsla, o uremia, a pneu-
monia, o edema agudo do pulmão,
a tuberculose, o basedowlsrrio, o
tétano, a hypertensão em geral
etc. São sympathoses...

Ao contrario, sâo para sympa-
tkoses: as hypotensões, em ge-
ral; o Impaludismo, o mal de
BantI, a feh/e de Malta, a anaphy-
laxia, a hemoclasia, o asthma, a
hydropsia, o myxoedema etc.

.Quanto ao diabetes, que o illus-
tre cultor da biologia medica cias-
slflcou entre as vagotonias, em
seu artigo de 11 ão corrente mez,
tenho-a classificado entre as
sympathoses. Com effeito: o hy-
perglycemla, o polyphagla, ,0 po-
lydlpsia (sempre expressões de
tachytrophlsmo, de metabolismo
exaltado), a polyurla etc, toãos
symptomas que Integram aquel-
la grande syndrome, são obtidos
experimentalmente por excltação
directa do sympathlco, quer me-
canica (pinçamento dos splan-
clínicos, picada do bulbo), quer
electrica, quer ainda por Inter-
meãlo de substancias Introduzi-
das no organismo animal, como
a adrenalina, o curare, a strych-
nina, etc, sympathicotroplcas»

De resto, clinicamente, o base-
dowismo, a tuberculose, a para-
lysla geral, o tabes, a degeneração
lenticular progressiva (moléstia
de Wilson), a demência precõs,
etc, além de multas vezes coin-
cldlrera em um mesmo ãoente,
apresentam crises de polyurla e
glycosuria em seus paroxlsmos.
Dá provo dessa sympathia morbl-
da de fundo constitucional a
existência entre membros de uma
mesma família ãa tuberculose, do
baseãowismo e do diabetes
(Achara, Debove»e Castalgne).'

Seja, como fõr, todas essas ml-
nhas considerações servem ape-
nas para evidenciar o lnterosse
que me despertaram e a attenção
com que tenho acompanhado a
serie de artigos maglstraes com
que V. M.cê está illustrando os
numerosos leitores do grande"Correio da Manhã" e aproveito
esta opportunidade para teste-
munhar-lhe a minha sympathia e
admiração.

Patrício e arriigo.
A. L. Pimenta Bueno

Vae installar uma estação
— Radio —

JDe accordo com as Informações
do director dos Telegraphos, o ml-
nistro da Viação permittiu a João
Medeiros Installar uma estação
r&dio-emissora de amador.

EM MINAS
Como vae a agitação em

Rio Branco
Rio Branco, 8 (Do correspon-

dento) — A polltloa no Estudo
vao tomando, nos últimos tom-
pos, um rumo quo podo trazor
ainda as mais graves consoquon-
cias para a paz da familia ml-
neira.

A actuação possoal do sr. Ar-
thur Borhordes á fronto do ,P.
R. M. constituo umo offronta
contra a qual ao levantam os
vnrdndolríis. forças eleitoraes do
Minas, a oujo patriotismo vamos
dever a reacção quo so fará por
todos os modda afim do quo a
vontado popular soja uma reali-
dade e não uma mentira.

A revolução trlumphante tom
que realizar os altos ideaes dos
que sincera e potrlottcomonte
desejam e aspiram um BrasU
maior, redimido dos erros do pas-
sodo e dos crimes de políticos
acostumados a não pôr limites ás
suas amblçOes desenfreados.

O sr. Arthur Bernardes, oujo
governo no Estado e depois na
Ropubllcá se notabilizou pelas
violências inauditas que praticou,
quer impOr, novamente, em ter-
ras de Minas a suá vontade dls-
orlclonaria,' aproveitando-se, paro
Isto, do momento de confusão quo
se estabeleceu depois da revolu-
ção.

As nomeações do prefeitos mu-
nicipaes estão servindo ao politi-
00 de Viçosa para fazer a sua
rentrèè como chefe supremo do
Estado, dando a toãos a lmpres-
são ãe que sõ elle governo, sã
elle manda, elle é o senhor
absoluto desta grande fazenda
que e Minas Geraes, Quem não
reza pelo sua cartilha está, irre-
medlovelmente marcado para na
primeira opportunidade ser plsaão
e atirado ás feros...

O unico critério para taes no-
meações ãevia ser o ãe auseul-
tar-se primeiramente a opinião
publica para cada caso. Assim,
porém, nSo tem acohteclão pa
maioria dos municípios, porque o
bernardismo, com o pensamento
do dominar em toda parte, uso
de variòs recursos, sendo o mais
conhecido o ãe procurar abrir
scisão ou fazer que ella exista
afim de justificar a nomeação de
v.m prefeito estranho ao logar,
mas que é quasi sempre pessoa
do peito, do sr. Bernardes. A
Zona ãa Matta, que mais de per-
to soffre a influencia nefasta ão
sr. Bernarães, está passando ho-
ras angustiosas e de granãe exal-
tação, cujas conseqüências não
se pôde avaliar quaes venham
alnãa a ser.

Municípios ãe política uno e
cohesa como Além Parahyba,
Ponte Nova, Raul Soares, Leopol-
dina, Rio Branco e muitos outros,
foram ou estão sendo ameaçados
pelo chefe de Viçoso, cujo cge-
rizo se patenteia contra os ho-
mens ãe maior prestigio e anti-
gos chefes locaes.

Rio Branco, ondo uina política
elevada, serena, ãe liberdade à to-
dns os direitos, política de traba-
lhb e de congracomento cue vam
no annos promovendo o progresso
ão município, vê ameaçada o sua
pai ,e interrompido o seu des-
onvclvlmento porque o sr. Ber-
nardes quer a viva força arran-
car ãas mãos ão sr. Celso Ma-
chado a direcção política, poro en-
tregal-a a um moço amável como
paga aos innumeros presentes
que este lhe tem offertado toda
vez que o procura paro fabricar
intrigas em que é doutor... Assim,
fica a sorte dos municípios su-
jeito o qualquer um cujos geltos
e tregeltos agradem ao sr. Ber-
narães, embora naãa valham pe-
rante os seus co-munlclpes. Fon-
sava s. s. que facll. lhe serio
desmontar a política do sr. Celso
Machado. Com ameaças, ãemls-
sões áe autoridades policiaes e
remessa ãe um tenente tuão es-
taria acabado, flcanão o seu pro-
teglão ãono deste districto ãe VI-
cosa. Engano ledo o cego, de que
falava o poeta. Vieram as de-
missões, o tenente aqui está fa-
zendo pressão e o pobre moço se
dia chefe político,.. Entretanto,
ninguém até hojo, ninguém abso-
lutamente, reconhece a chefia e
a importância daquelle ambicioso
moço, que continua desprestigia-
ão como dantes, apenas apoiado
por meia duzia ãe candidatos a
empregos e que politicamente são
eguaes a zero ou duplo zero...

O povo rlobranquense não se
conforma com a Bltuação bernar-
desça que lhe querem impor a
força. O regimen é de liberdade
e esta ha ãe ser uma realláaãe
em nossa terra, a menos que a re-
volução seja umo farça encom-
mendado para servir aos mesqul-
nhos caprichos do sr. Bernar-
des.

Em favor da União
Ao seu collega da Fazenda o

ministro do Viação peáiu provi-
dencias no sentioo üe se effectuar
a reversão, aos cofres públicos, da
cauçãão constituída de dezesels
apólices ãa Divida Publica, no va-
lor üe um conto ãe réis caãa
uma, relativo .a concessão ãe fa-
vpres a Manoel José üa Costa
I.isboa, para o estabeleclmtto üe
metllurglca ãe ferro e ãe aço em
Antonina, no Estado do Paraná e
eyportaçâo do minério dessa pro-
cedencla, visto haver decorrido o
prazo estipulado sem o cumpri-
mento do obrigação.

Ainda a reducção de tele-
phones na Viação

O dr. José Américo, titular da
Viação expediu circular aos Cor-
reios e Telegraphos, Central do
Brasil, Estrada de Ferro There-
zopolls, Inspectoria de Estradas,

Inspéctorlas de Portos Obraj
Contra as Seccas, Ispectorias de
Ni /egaçâo e Illuminação, inda»
gando se é possível reduzir o nu-
mero de apparc.nos telephonlcos
nellas Installados pela Companhia
Telephonica Brasileira.

Um absolvido e outro
condemnado

O juiz da 1* vara criminal ab-
solveu,, hontem Manoel dos San-
tos, aceusado de praticar o fal-
so espiritismo, e o da 2* vara
condemnou, por crime de roubo,
Manoel Pinto de Miranda, a 5
annos de prisão e _121|_! °|• de
multa.
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Clama, no oestes,,.

Isaws — LVIII, 1

Atmtratndo-ao do apoio que proa-
taram o general Tasso Frngoso
o o dr. Getulio Vargas — obodo-
condo talvez a respeitáveis motl-
vos, mas, a nosso ver, a mal on-
tondlda disciplina militar o parti-
daria — ao nefanão regimen epi-
taolo-bemardosoo, contra o qual
bo lovantnram activa ou passiva-
monto gonerosos corações repu-
bllcanos; contra o qual tomaram
armas figuras do alto rolovo .mo-
ral o mental, como o almirante
Silvado o o genoral Villoroy; nc-
oeltando-so a conversão de ambos
Ci. boa causa da Ropubllcá, depois
da insurreição do 3 do outubro,
quo so revelou multo diverso em
sua finalidade, da que devera ser
do accordo com os desejos doa
polltlcoatros do epltacismo e do
bernardismo; não so pédo, nom ae
dove deixar do applauãlr as a ttl-
tudos de ambos perante a nação,
no banquete do Forte, no grande
agapo realizada no dia 2 do cor-
rente no estádio da Fortaleza do
São João, em que, congroçodos o
Exercito e a Armada em torno ão
presidente dictatorial do Brasil
assumiram o compromisso solen-
no de republlcanlzarem a Repu-
blica.

Certo não valem apenas pala-
vras; para serom efflclentes i
preciso se transformem om aotos.
Em todo o coso, a palavra já é
um principio ãe acção. E desãe
que ültaãas pela slncerlüaâe áo
sentimento, sô merecem ser aco-
lhlãas com o mesma sinceridade
do applausos. Applaudnmol-as.

Alvos ãa nosso abstroeção po-
dem ser os dois oradores ão ban-
quete, porque sobre nenhum ãel-
les pesam fllrectamente as aceusa-
ções ãe crimes contra a liberda-
de e a vlãa ãos seus concidadãos,
dos quaes crimes não podem nem
devem ser absolvidos, senão de-
pois da devida, indispensável ex-
plação, os Dois Silvas, a que es-
tão perennemente ligados o mor-
tlclnlo dos 18 do Forte e os sup-,
plicios.da Clevelandla, para sí cl-
tar dois nefandos episódios, que
macularão para sompro a vido e a
memória dos srs. Epitacio Pes-
soa e Arthur Bernardes.

Felizmente o banquete do Forte
vem dar aos republicanos o es-
perança de que serão afastados e
castigados na restauração da Re-
publica de 80, os seus impudentes
e perversos algozes, inclusive ob
que, sob as opoprenclos de victi-
mos, nem por isso íoram menos
ferozes perseguidores ãos revolu-
cionarios ãe 22 e 24, e só por fato-
lidado üuplamente lamentável sof-
froram as conseqüências mais áos
excessos ão seu lnsttnoto ãestrut-
ãor üo que ãos arroubos ãe sua
soclablliãaüe, que nelleer era me-
dlocre, ou quasi inteiramente
nulla.

Quaesquer que sejam as restri-
cções qtie se possam fazer a al-
guns conceitos ãos orações profe-
ridas polo genoral Tasso Fragoso
õ pelo/presldento Getulio Vargas,
em substancia merecem, quasi to-
áos, os applausos ãos republico-
nos.

O general Tasso Fragoso,, oi-
tanão as memoráveis attltuáes ãe.
desprenálmento e ãe renuncia, ãe
Bolívar, San Martin, Deoãoro o
Floriano mostrou que os grandes
chefes militares não eram miii-
tarlstas. Poderia acerescentar que,
entre nós especialmente, o mllt-
iarlsmo, ou o regimen do governo
despotlco — que ê nisso que con-
siste essencialmente o militarls-
mo, e não o facto de vestir o go-
vernante uma fardo — sõ se tem
manifestado com mais desplante,
com mais crueza, nos governos
ãe civis do que nos governos de
militares. O septennio epitacio-
bernardesco é írisanfe exemplo do'
conceito. Nonhum póriodo preel-
ãonclal UA mala inUíLarUin» **uh a
dos üois odiosos e odiados despo-
tas. Poderia ainãa não ter esque-
cido o nome para sempre glorioso
üo'-funüador do Republica, de
Benjamin Constant, ãe que foi
discípulo amado, cltando-o como
granãe exemplo ão militar que
não era militarista.' Mas o ponto principal,' o mais
Importante do ülscursu do general
Tasso Fragoso, foi o asslgnalar
multo claro e precisamente, aqull-
lo quo parece está senão esque-
clão, e é que a revolução é um
melo e nâo um fim. A revolução
é a orãem pela üesorãem. Nesta
sentença, em quo nos aproveita-
mos üa máxima üe Causslüière,
parece que se üefine em synthese
qualquer processo collectivo vio-
lento para abater a tyrannia.
Nella fica patente que o obje-
ctivo ãe, quem se rebella, se o
faz, para o bem estar social, é
ordem, "condição pHmacf.gÍ|»*í
verdadeiro progresso", .cottTo dls-
se multo bem o prador, inspirado
no principio da conversão, na lei
üe conciliação, descoberta por
DAlembert para o caso mecânico
e que Aug. Comte universalizou.

Combinar a ordem com o pro-
gresso, realizar a legenda da nos-
so bandeira — que ha mais áe 41
annos tremula em toãos os ma-
res e em toãas as terras, apon-
tanão ao mundo o programma ãa
politica moãerna; que esponta-
neamente aãoptaram patriotas
brasileiros no campanha abolido-
nista, antes üe ser decretaüa pela
Republic. üe 89, e que não üeve
ser tenüenclosamente chamaãa
íeíiiwia positivista, pelo facto üe
ter sião lnãlcaüa por Aug. Comte
e aüoptaüa no Positivismo, assim
como a circumstancia ãe ser
ínstlfuíção catholica, o ãescanso
dominical, não é razão para dei-
xar de ser, como é, o domingo
incorporado á vida civil da Repu-
blica — eis o alvo da verdaãelra
política republicana, quo ãevla ser
praticada no Brasil desãe 15 de
novembro ãe 1889, que não foi,
salvo em períodos fugazes, du-
rante os 41 annos de regimen,
e que.o deve ser agora se se vae
realmente republlcanizor o Repu-
blica. ,

São «stas as conclusões o tirar
do discurso üo general Tasso
Fragoso; era nome ão Exercito e
ãa Armitda, congraçados no mes-
mo ideal: governo civil, exercido
ou não por militares ou civis, e
governo ém que o ordem so com-
bine com o progresso, segundo o
lemma da nossa bandeira.

Ora só se pôde realizar seme-
lhante combinação, reduzindo o
governo, o' poder, temporal, tome
o nome qu,e tomar — Executivo,
Legislativo \ ou Juülclarlo — á
funeção essencial üo manter a or-
üera material no melo ãa ães-
ordem das lntelligenclas e ãos co-
rações; e garantir a mais com-
Pleta liberãaüe espiritual. Paru
isso necessário se torna concen
trar, como aliás está senüo ago-
ra, o poãer ! temporal nas mãos
ão chefe do íEstado, ão üictador,
e tirar desse dictaüor toüa fun-
cção que envolva a orãem esplri-
tual. fazel-o liberal e progressista
Em uma palavra: dictadura, mas
dictadura republicana.

Eis o que se Infere, o que se
ãeve concluir» ãas palavras ão
general Tasso» Fragoso, üo ãlscl-
pulo ãe Benjaipln Constant, orgao
cutorizaüo úasi. Classes armaüas
no banquete ãò Forte.

Estará o presidente ' Getulio
Vargas de conformidade com es-
sas conclusões?

Parece-nos que sim.
Primeiro por ser o presidentemembro de um »partido cujo pro-

gramma se resume na Constitui-
ção Dictatorial : Republicana do
Rio Grande do Sul, promulgaüa
textualmente em nome üa Fami-
Ila, da Pátria e àa Humaniãade,
seres reaes em que todos acre-
ditam, sem Intervenção de deus.
ãeuses ou entiüades metaphysl-
ras. que não têm |a unanimidade
üas opiniões. Em :segunüo logar,
corque as suas próprias palavras

A QUESTÃO DA
HERVA-MATTE

Espera-se o pronuncia-
mento da commissão que
a estudará, para que re-

cocem as importações
Buenos Aires, 0 (Correio áo

Manhã) — A oommlesão ácslgna-
áa para OBtuáar o caso áo horva-
matto áoyerá prqnunçlar-se don-
tro do um. prazo brevo, afim do
rocomoçarom ns Importações. .

na oração do. banquete, senão
explicito, Implloitamente, levam a
convicção daquella conformidade

De facto, só com a dlotaãura
republicana, aspirado empírica-
mente por Slmão Bolívar — quan-
do proclamou na mensagem de 25
de maio do 1926, dirigida ao Con-
grosso Constituinte: um ' presi-,
dente vltallalo com d. reito-áe es-
colher o seu suecessor è.a,ins,
piraç&o mais sublime na ordem
republicana — e instituída syste-
matlcnmonto por Aug. Comte, de
cecordo cora as leia aoclologloas, fi
que se poderá realizar a obra ãe
reorganização moral, politica «
econômica ãa Republica o resta,
belecer, finalmente, o pleno gozo
das liberdade* ¦ publicas . o privar
ãas, sob a égide ãa lei e a ga-
rantia ãa. justiça — o que . 6 o
progroramo» do Governo' Provlso-
rio, segundo as palavras textuaes
do dr. Getulio Vargas.

Não nos venham dizer agora
que a nossa e a opinião dos que
pensam como- nós,, seja opinião
sectária, Seria o mesmo que at-
tributr a sectarismo a pratica de
quadrar a esphera pela regra de
Archimedes, em voz de usar dos
processos empíricos ãos que nãò
sabem geometria. Os políticos
theoricos ou práticos que enten-
áem caracterizar a Republica co-
mo o governo üo povo pelo povo
baseado na verãade eleitoral — a
qual pôde levar a todos as ty-
ronnios, desde que prevaleça o
pensamento da maioria e esse
pensamento fira a moral o a ra-
zão — e alcunham de sectária a
instituição do Dictadura Republi-
cana, deãuzlüa ãas leis áa historia
pelo genlo ãe Aug. Comte, pro-
ceãem como os que, Ignorando
os leis geométricos, preferem os
tentativas empíricas para achar
o quadratura do corpo redondo, á
regro systemotlca demonstrada
pelo genlo de Archimedes,

Acreditamos que entre as ãe-
monstrações de Aug. Comte e as
opiniões ãa turbo multa de escri-
ptores' mais ou menos famosos,
decorados com o titulo de soclo-
logos, esm falar dos que preten-
dem decidir em sociologia, sem
saber arithmetica, o presidente
Getulio Vargas, filho do propa-
ganda republicano trlumphante
no Rio Grande do Sul com Julio
de Castllhos e Dèmetrio Ribeiro,
discípulos esses em diversos grãos
ão mestre ãos mestres — não
ãeve hesitar. Poi issa queremos
interpretar os'suas palavras co-
mo as ão estadista que terá o
gloria de implantar definitiva-
mente no Brasil à Republica dl-
ctatorlal, nos moldes Instituídos
pela, política scientifica.

O governo monocratico, mesmo
vitalício, não implica nenhuma
tyrannia, üesãe que esse governo
seja reâuzião ao mínimo. Orlgi-
na-se a tyrannia,-. não do concen-
tração mas da extensão do poder.
Reâuzião a um álctaãor, ou dis-
perso entre Presiãente, Congresso
e Magistratura,» segunão: a ;fõr-
mula ãe Montesquieu, desüo qné'
o governo, o poder temporal, • o
Estado, entendo penetrar» na es-
phera que lhe não pertence — a
ordem espiritual — surge o. des-
potlsmo, alnãa que toãos os re-
presentantes e magistrados sejam
verãaüelros eleitos ão povo,

E' bora não. esquecer quç.-iiâo
é menos antLrSoCÍài, p.ld^Pfttjsmo.
daá multlãõés "qüé o <ics''lnawi-
3ü0n. E' piéulãü iiülo 4U0 O Vér
ãoãelro estadista hão se illuda
com o clamor popular, mas saiba
ülsslpal-o, satisfazendo as justas
aspirações do povo sem infringir
a sã política, filha ão moral e
ãa razão, ' como proclamava ò
granãe José Bonifácio. E esso
conduçta é tanto mais imperiosa
quanto em geral o povo é muitas
vezes nrrastaüo pelos máos con-
selhdros, pelos falsos apóstolos,
que lhe exploram a boa fé, con-
tribuinâo para que eleve os seus
próprios algozes e abata os seus
verãaüelros üefensores, e atê para
que enãeuse reprobos e profane
assim a glorificoção ãos eleitos.

Nas Insurreições, mais ão que
em qualquer outro momento, avul-
tom os erros e crimes ão povo,
máo graüo o boa orientação ãos
chefes, ou justamente por cousa
üesssj. orientação. A insurreição

rioso em 24 ãe outubro, não
escapo ã regro. Por isso mesmo
os revolucionários que estão anl-
mados üo espirito constructlvo,
que fizeram o üesorãem para res-
tabelecer o orãem, ãevem estar a
postos para conter os ãesvorlos
üa multidão, levada pelos que
amam a desordem pela desordem,
delia fazem "um fim e não um
melo para chegar a ordem. E
alnãa para que através ãa vã e
nocivo político eleitoral, não gal
vanlze a chamada vontade ão
povo, toda a sorte de ultrajes
contra a Republica.

Paro evitar semelhantes males,
é preciso construir um apparelho
governativo em que, se torne
uma reolidaãe este lemma, no
qual a palavra governo está em-
pregaão no sentião exclusivo üo
poüer temporal:

üfenos governo, e mais liberdade,
lAberãade, sem escravidão eco-

Inomica.
De accordo cora as leis soclo»

loglvas, a Dictadura Republicana
segundo Aug. Comte, realiza .0
iãeal consubstanclaão nesse duplo
o basilar preceito. Fazendo mes-
mo algumas concessões a certos
preconceitos de dirigentes e diri-
gldos, conforme a regra — concl-
liante de facto, inflexível em
principio — pode-se e deve-se
tornar a Republica Brasileira,
uma Republica Dictatorial.

Fora dahi só teremos a estato-
oraclo mais ou menos democratl-
ca, ou a democracia mols ou me-
nos estotocrotlco, com que a po-
lltlcagem mundial, contra as leis
da historia, contra a sciencia do
passado, procura, sacrificando o
futuro o martyrlzando o presen-
te, ImpOr os falsos regimens
políticos osclllontes entre o fas-
cismo ^.e Mussolini' c o bolche-
vlsmo ãe Lenine.

Seria ridícula se não fosse cri-
mlnosa, a attltuüe üos que não
chamam üe sectária a acção bru-
tal ão fascismo ou ão bolchevis-
mo, ou üas ãlctaãuras mais ou
menos üespotlcas qtie Infestam o
munão, ao laüo ãe democracias
Intltuloüos liberaes, mas ãe facto
oppressoras, e entretanto, não
trepidam, por Ignorância ou má
fé, oppellidor assim o regimen
político demonstrado por Aug.
Comte, o qual muitas vezes pre-tendem qualificar de tyrannico,
por confundirem a Dictadura Re-
públlcana com as ãlctaãuras
mais ou menos üespotlcas que
por ahi anuam.

Esperamos que os' senhores üo
poãer no BrasU actual não assu-
mam semelhante attltuãe; que o
presiãente Getulio Vargas, como
chefe surgiüo üa revolução üe
24 áe outubro, conserve melho-
rando a obra do 89, Incompleta-
mente corporlflcada na Constitui-
ção de 24 de Fevereiro, e, liberto
dos máos conselheiros, transfor-
me em realidade as verdadeiras
aspirações republicanas.

¦" Os discursos do -banquete do
Forte fazem-nos suppôr não se-rem de todo chlmerlcas as nossas
esperanças.

Reis Carvalho.
Rio de Janeiro, 4 de Moysés

de 143 (4 de janeiro de 1931).

TRIBUNAL
ESPECIAl

Uma sessão dc 3 minutos, sj
para apprôvar a acta

O Tribunal Espoolal roallzot
hontem mols uma aossão, sob i
prosldonula do sr, J, J, Soabri
o estando ausente um doa Juizes
o sr. Pinheiro Chagas, quo nó.
mento regressará ao Rio na pro<
xlma quarta-feira.

, O trabalho durou aponas trei
minutos. IiIdo o acta, quo foi np,
provada som debuto, o prosldent»
declarou que daria a palavra a
qualquer dos Juizes que qulzesat
falar.

Nenhum dos mombros da Cõr.
te Revolucionaria accoltou n of.
ferta do presldonto, tondo aldo
então lovantada a scosão.

À JUNTA DA PARAHYBA.

Foi marcado para segunda-fei.
ra' o Julgnmento da denuncia da
Procuradoria Especial contra a
Junta Eleitoral da Parahyba.

O PROCESSO CONTRA OS B_6
DEPUTADOS

O . processo dos ex-dopiitado»
que votaram contra os verdadei»
ros eleitos da Parahyba, continua;
em revisão, devendo o seu Julga*
mento ter inicio na aessão dtf
quarta-feira,

OS SUCCESSOS DB PALMITAI1

Já chegou á Procuradoria dí
Tribunal um pedido de revisão da
proce88o brlmo referente aos silo.
cessos de Polmltol, em 8. Paulo,
por occasião do pleito federal da
1026.
. O sr. Atallba Leonel é apon.
todo' como principal autor doa
factos dasenrolaüos naquella lo.
calldaãe paulista.
• TEREMOS 1 OU 21 DICTA- .— DORES? —

No processo do Já famoso "ca/
so" Souza Leão, do qual se acha
com vistas o juiz Justo de Mo>
raes, serã decidido, em definitivo, ¦
segundo nos disse um dos mem.
bros do Tribunal, se o palz temi
só um, ou possue 21 dlctadorea.

O Tribunal vae estudar a st.
tuação dos interventores nos Ea-
tados, disposto a esclarecer posl.
tlvamente o assumpto, Isto 6,
disposto a dizer até onde os In-
terventores podem levar os aua»
attribuições.

A QUEIXA CONTRA O SENHOR
WASHINGTON E OS

EX-SENADORES

A petição dirigido â Procura»
doria Especial, solicitando a de«
nuncia ão sr. Washington Luís <J
áos ex-senadores que reconhece-
ram o sr. Bernarães como sena»
ãor, foi assignada apenas pelos•Jornollstos Miguel Costa Filho e
Povoas de Siqueira.

O sr., Pedro Tlmotheo, qua
subscreveu outras queixas, não
assignou essa representação.

¦ -. 
' 

« w

INFORMAÇÕES
UTEIS

PAGAMENTOS
CAIXA DE AMORTIZAÇÃO — Pa»

cani-s- hoje, na Thesouraria da Dividi
Publica daa 11 ás .15 horas, os Jurol
de apólices vencidos no' 2o semestre dt
1930 ao_i possuidores seguintes:

Apólices nominativas, letras F e G|
apólices ao portador: Obras do Porto,
relações ns. 258 a 351. Diversas erals-
seõs, relações ns 2472 a 2821. Casai
commerciaes, listas ns. 41 a 47. As ro
lações de apólices ao portador só serSt
recebidas das 11 á 1 hora da tarde,
i A entrada naa b&ncadãã íar-se-ao de»
Jc ii até ás 2 horasi'"'"

NO THESOURO NACIONAL — Nt
1* Pagadoria-serão pagas- hoje, as se»
guintes folhas do nono dia util: Pensões
reunidas, dc A a Z e montepio civil da
Guerra de A a' Z. '

NA PREFEITURA — Pagara-se hoje,
as seguintes folhas: Secretaria do Con»
selho, Directoria de Instrucção, deposito
central, bibliotheca, alugueis de predios
alugados para agencias e» dependências da
Limpeza Publica*

CORPO DE BOMBEIROS
Serviço para hoje:

Director do serviço, major Monteiro»
official de dia, Io tenente Maisonettel
auxiliar d edia, 2" tenente Alvarenga; l*
soccorro, 2° tenente Narciso; 2° soecor*
ro, sargento Campos; manobras, 2" te»
nente Baptista; medico de dia, capitão
dr. Lobo; medico de emergência, dou-
tor Machado; interno de dia, acadêmico
Pombo; dia á pharmacia, major Hermi*
nio, e ronda geral, capitão Athanasio.
Folga o commandante da estação de Vil»
la Isabel.

POLICIA MILITAR
Serviço para hoje: ,

Uniforme 6» (kaki),

i Superior de dia, capitão Paranhos; of»
ficial de dia ao Quartel General, capi»
tão Madureira; medico de dia, 2° tenenti
dr. Cunha Rodrigues; medico de prom-
ptidão, 1° tenente dr. Ribeiro Dias;
pharmaceutico d edia, 2° tenente Adhe
mar; dentista de dia, Io tenente gra-
duado Castro; interno de dia, academia
Lacerda; ronda com o superior de dia,
2o tenente Campos; promptidão no Quar-
tel General, 2° tenente F. de Araujo;
ronda especial, sargentos Osmar e Pi»
nheiro; auxiliar do official de dia ao
Qaurtcl General, sargento Cassiano; en*
termeiro de promptidão ao Quartel Ge»
neral, cabo Moaeyr; musica de prompti*
dão, a do 4o batalhão de infantaria; pi»
quete ao Quartel General, 2 corneteiros
do 1° batalhão de infantaria; ordens á
Assistência do Pessoal, 2 praças da com*
panhia de metralhadoras; motocyclista de
dia, soldado Waldomiro.

Guarda:

Da Policia Central, 2' tenente Cunha;
guarda da Caixa de Amortização, 2° te*
nente Servulo; da Casa da Moeda, 1° te»
nente Bueno; do Thesouro, aspirante
Waidemar Nobre; do Supremo Tribunal,
sargento Lima e cabo Jorge; do Palácio
da Justiça, sargento Queiroz e cabo
João.

NOS CORPOS '
Dia:

No Io batalhão, capitão Werneck; no
2" batalhão, 2o tenente Annibal; no 3*
batalhão, Io tenente Waidemar; no _•
batalhão,, capitão Guanabara; no 5° ba*
talhão, 1» tenente Canabarro; no 6o ba»
talhão, capitão Dino; no regimento de
cavallaria, 1" tenente G. Juniur; no C»
de S. Auxiliàres, 2a tenente Adolpho
Cruz; na companhia de metráltiadorai,
aspirante Jorge.

Promptidão:

No 1» batalhão, 2o tenente Pinheirol
rio 2° batalhão, aspirante Camargo; no
3» batalhão, Io tenente Jesuino; no 4*
batalhão, 2» tenente Jocclyn; no 5° bi»
talhão, 2» tenente Sobrinho; no 6o bata»
lhão, 2» tenente Isaias; no regimento o»
cavallaria, aspirante Cunha.

SERVIÇO POSTAL
A Repartição dos Correios expedirá

malas pelos seguintes vapores:

Hoje:"ltabcrá', 
para Victoria, llhéos, Ba»

hia, Aracaju e Penedo, recebendo im*
pressos, ate 5 horas; objectes para regis»
trar, até 18 horas de 9; canas para o
interior da Republica, ate 5 1|2; idem,
Ídem, com porte duplo, até 6 horas.

Amanhã:"C. Verde", para Barcelona e Ge*
nova, recebendo impressos ate ás 6 hor3Sí
.objectos para registrar até ás 6 horas da
tarde de hoje; cartas para o exterior da
Republica até ás 7 horas."Almirante 

Jaceguay", para Victoria c
mais portos do Norte, recebendo impres*
sos até ás 5 horas; objectos para regis-
trar até ás 6 horas de hoje: carrtas par»
o interior da Republica at éás 5 ll-.k,0'
ras; idem, idem, com porte duplo até a»
6 horas."itajubá", 

para Santos e mais porto!
do Sul, recebendo impressos até ás 5 ho*
ras; objectos pata registrar até ás 6 ho*
ras da tarde de boje; cartas para o in*
terior da Republica até ás 5 I|2 horas!
idem, idem. com porte duplo até ás o
horas.



.i(,JbxO -i>A 'ütiJklttui ¦¦¦ HiibbiiiUu 10 ütí riancii o de !}>ai

Falleceu hontem o ex-senador!O FÜNCCIONARIO PÔDE RESCINDIR O
CONTRATO DE LOCAÇÃO, QUANDO RE-

MOVIDO PARA OUTRA LOCALIDADE
OS TERMOS DO DECRETO BAIXADO PELO

CHEFE DO GOVERNO PROVISÓRIO :

Barbosa Lima
IRAÇOS BIOGRAPHICOS DO VELHO E ILLUSTRE

, PARLAMENTAR

t — t *-*/1\í^4?'-Si^)SíS^-»"iw5^ÍS^ j

\" J Sa <mAmgSjH___m5sytxr™UBmm ' 7 :7*J

f » " rev» ^^HC--'-¦%¦'¦¦'¦< '^^SfiHni ' 
\' * «'".Pl

mmmmÊSaSSB^BÊm^EBÊI^m\ v" í ¦*}
t"J- ^^'^pfficlflll

r _-J^^^^a§SJ^4-_BB

|ü».t*Ji^^^¦¦^¦¦•i¦»¦•(M^¦_¦_¦___¦_¦M»

Dois terríveis sanguinários
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Barbosa Lima

Perdeu o Brasil, hontem, com
(desapparecimento do ex-sonador
Barbosa Lima, um dos seus vultos
Je destaque político. ÉUe se fln-
jou numa edade avançada, mas
conservava Intacta toda a sua ex-
traordinaria lucidez de espirito,
poente ha muitos mezes, esperan-
10 morrer a cada instante, o ve-
Ho parlamentar nunca se deixou
ibater, porém, pelns ameaças do
-nal, que aos poucos la dando ca-
(o da sua agitada vida. Còstti-
niva mesmo fazer blaguea com
o seu Incommodo e era de uma
notável rebeldia quanto ao tra-
lamento e á cautela que os me-
dicos lhe prescreviam.

Ainda o anno passado, quando
terminava o seu mandato de so-
nador pelo Amazonas, foi varias
fezes ao Monroe, contra a von-
Ude doa que o tratavam, levan-
do a sua rebeldia ao ponto * de
querer ainda fazer «discursos, col-
ia quo lhe era absolutamente ve-
dada pelos clínicos.

Physlco profundamente alque-
brado, pesando apenas de 36 a
11 kllos, ello enxergava, entro-
tonto, com absoluta clareza, o des-
penhadolro em que os últimos «so-
Temos atiraram a nação. Pro-
blbldo de discursar, quando la ao
Honroe, ontretanto,_ 'não havia
quem o Impedisse de dizer, aos
representantes da imprensa na-
quella ex-casa de Congresso, tudo*
quanto sinceramente pensava da

qos, oomo a organização do ensl-
no profissional com a creação da
Escola de Engenharia e da Esco-
la Agrícola e Zootechnlca Frei
Caneca; a construcção na capital
e nos principaes municípios dos
primeiros prédios destinados ás es-
colas primarias; reorganizou a in-
strucção publica, e organizou os
serviços de hygiene; incentivou a
polycultura por meio de prêmios& lavoura de café e de cacáo, e
subvencionou as usinas de assucar
que modernizassem a sua appare-
lhagem, medidas essas que deram
grande surto & .vida econômica do
Estado; planejou as estradas de
ferro de Recife a Itambê e a do
Porto de Tamandaré ao Valle do
rio Tina, e auxiliou a construcção
de pequenos açudes. disseminados
pelos diversos municípios.

Deixando o governo, foi eleito
deputado federal pelo seu Estado,
de outubro de 1898 a dezembro .ie
1899. Representou o Rio Grande
do Sul na Camara. dos Deputados,
de maio de 1900 a dezembro do
1905. A Capital Federal o teve
como seu representante na mes-'
ma Camara, de maio de 1906 a
dezembro de 1911 ,e de março do
1915 a dezembro de 1917. Em 1923
foi ololto senador federal pelo Es-
tado do Amazonas.

Em 1912 reíormou-se no postode coronel do Exercito, graduado
em general de brigada..

Foi nomeado director do Lloyd
iltuação. Pintava o quadro na- Brasileiro em 1919, no governo do

sr. Delphlm Moreira.,
Era* membro do Instituto His-

torico e Geographico Brasileiro e
do Instituto Archéologlco de Per-
nambuco.

O seu enterramento zsrí etfe-
ctiiadn hejo, ãs 4 horas da tarde,
no cemitério de São João Baptls-
ta, saindo o feretro da rua Barão
do Ipanema n. 19, onde residia
o conhecido parlamentar.*

A BIBLIOTHECA. DE BAR-
, . BOSA LIMA

O dr. Elias Coelho Cintra,
professor . cathedratlco do Col-
legio Militar escreveu para o"Correio -da Manhã" as seguin-
tes notas sobre o dr. Barbosa
Lima* de quem foi grande ami-
go:

. "Barbosa Lima > foi grande
amigo dos livros. Leu durante
longos annos e deixou escolhi-
da bibliotheca. Não 

' era um, bl-
bllophilo, '. não. fazia collecçao;
comtudo deixou livros raros o
preciosos.* Era simplesmente
uma bibliotheca officina, ferra-
menta, o. ganha pão de um ln-
tellectual. Encontravam-se obras
de diversos* assumptos, autores
de todas as nacionalidades. Lia
e guardava com especial cari-
nho todos os livros que lhe eram
offerecldos. Lá estavam em du-
pllcátà a "Política Positiva" e
o - 'Testamento" de Augusto
Comte. *
.-.Possuía escolhidas, obras reli-
glosas, taes como. as de Santo
Agostinho, S. Francisco Salles,
Santa Thereza de Jesus e a "VI-
da de Jesus" por Strauss, por
Renan, por Paplni e por Dldon,
Apreciava e Ha multo a "Iml-
tação do Christo", em latim tra-
duzlda e paraphraseada por Cor-
neille. Por curiosidade aqui
transcrevo o que á margem do
livro , escreveu 

'-o 
grande trlbu«

no: 
'

"1907 —, Relendo este livro
Incomparavel.não o faço mesmo
com o espirito oom que o acon-
selha Augusto Comte.- Não des-
conheço - os . benefícios que devo
a esse. feliz conselho do sympa-
thlco filosofo. Nada encontrei na
sciencia das. abstracções, unica
que possuímos, nada que me
convencesse da Impossibilidade
de crer num Deus me miseri-
cordia, modelado pelos subll-
mes preceitos de São Paulo so-
hre a caridade o deste livro so-
bre a humanidade."' Como mathematico, como pro-
fessor, como homem de solen-
cia, elle prestou religioso culto
aos grandes. mestres. Possuía
escolhidos livros sobre mathe-
matica, philosophia, astronomia,
etc. Lâ estavam "Traitê d'As-
tronomie" * de Faye; "Astrono-
mie populalre"de Flammarion;"Exposltl.on du «aystéme du
monde" de Laplace e outras de
Arago, . Çuvier, Galileu, Euler,
Pascal, e outros.

Barbosa Lima não chegou a
tirar o curso de direito confor-
me desejou quando rapaz, mas
sabia como mestre esta bella
doutrina. Quando em questões
no parlamento foi obrigado a se
aprofundar em direito antigo,
adquiriu extensa blbllographla
sobre Direito Romano. Legou
preciosíssima edição de Momm-
sen "Manuel des antlqultés ro-
maines", em 16 volumes e ai-
guns livros de Planiol, Teixeira
de Freitas, Beviláqua, Laürent,
Balley, Bluntschll, etc.

As obras de philosophia estão
representadas nas de Descartes,
Lelbnez, Santo «Anselmo, Gusta-
vo le Bon, Taine, e em medicina
em Fournier, Fleury, Zllnden,
Torres Homem, Charcot, e va-
rios outros de fama mundial.

A parte sobre historia tinha
um logar importante nós seus
armários. Lá estavam os. llvrqs
de Duelos "HIstolro de Louis
XI"; Bossuet "DlRcdurs sur
1'histoire universellé"; Pletro
Glannone "Istorla civllè' dei re-
gno dl Napoli"; Herculano "His-
toria de Portugal"; Rocha Póm-
bo "Historia do BrasU"; Gulzot"L'hIstolre do France depuis
les temps les plus reculês Jus-
quen en 1879 racontêe â mes pe-
tits enfants"; Hannotaux "His-
tolre du Cardinal de Rlchelieu";
Bastoli "Dlscorsi historiei uni-
versai!"; Beauchesne "Louis

clonal com tintas rubras, pre
rendo tudo que depois veiu a oc-
correr.

0 sr. Barbosa Lima,foi q unt-
co senador que se oppõz â candi-
datura do sr. Washington Luis,
1 presidência da Republica, ten-
i)i> pronunciado uma notável ora-
são a esse respeito, cremos, mes-
mo, que uma das ultimas com- que
lllustrou os' Annaes do Parla-
mento,

Nos últimos dias, apezar Ja
gravidade do mal que o perseguia,
era notável a sua lucidez. Tl-
nha certeza plena de que' ia mor-
rer, e, com a maior calma, des-
pedla-se dos amigos que o pro-
curavam, tendo palavras gentis
pata cada um deles. « •

No dia em que falleceu o sr. An-
tonio Moniz, tendo elle. sabido >Io
íacto e alludindo â morte de ou-
tro ex-senador, sr, João Lyra, dls-
se com verve: — "Está bem, es-
ti bem; vamos fazer um Congres-
eo li em cima, jâ que aqui* acaba-
ram com o nosso".

A uma sua sobrinha, ainda an-
te-hontem elle offerecla um pre-
cioso livro de Ruy Barbosa, es-
crevendo uma dedicatória commo-
vedora do seu "leito de morte",
conforme sua propria expressão,
pouco mais de 24 horas antes .le
expirar.

Figura complexa de político,
parlamentar, homem de letras e
administrador, Barbosa Lima dei-
xa um claro dlfflcllmente piro-
enchivel na intelectualidade na-
clonal. De todos os ornamentos
que lhe alcandoravam o espirito;
o da oratória era certamente o
maior.

Grande tribuno, arrebatava, as
massas e não foi sô uma nem
duas vezes que o povo o applau-
ilu e o vlctorlou.

A sua ultima campanha no Par-
lamento foi contra as violências
So governo Bernardes. Ainda te-
nos bem viva a lembrança do seu
formidável discurso condemnando
o crime do ex-presidente, por não'sr prestado conta dos actos pra-tlcados na vigência do citado de
«Itlo "logo que" se deu a re-
abertura do Congresso.

Foi nessa oceasião que o sr.
Antônio Carlos, desenvolvendo ha-
WHdade, sustentou a theoria se-
gundo a qual "logo que" não era
Immediatamente apôs. Tanto po-«lia ser Immediatamente apôs, oo-
mo um, dois, tres e mais me-íes depois,

0 ex-senador Barbosa Lima ln-
gressou na política com a procla-mação da Republica, em 1889,
auando exercia o posto de lente
ua antiga Escola Militar do Ceará,onde tambem foi proclamada umaRepublica, na qual elle oecupou o
«argo de ministro da Guerra.
. Representou o Ceará na Con-atltulnte, e, logo a seguir, eleito
governador de Pernambuco, exer-ceu o cargo nb quadriennio* ile
«22 a 1926, destacando-se, entro
Jj> grandes serviços que prestoua sua terra, a reforma da Instru-«Cao publica.

Formou ao lado de Floriano, e,na campanha clvillsta, a suaautuação foi das mais brilhantes,em favor _e Ruy Barbosa.
Nasceu em 23 de março de«62, na cidade de Recife.
Terminado o seu curso de hu-«lanldades, que foi feito em Mi-

SJ» Geraes, matrlculou-so na Es-
m Polytechnica do Rio de Ia-"«To, em março de 1879, aos 17«nnos fle eda(]e Em feverelro de«2 foi transferido para a Esco-
f Militar do Rio de Janeiro, ten-»o sido promovido a alferes-alu-™° Por estudos cm Janeiro oe"-•>. Recebeu o gráo do enge-
WMro mlllíar e o de bacharel emmathematica e sciencias physlcas•naturaes em 1887. Foi nomeado«me cathedratlco do Geometria•jnalytica na Escola Militar ao«Ma em março de 1889.Proclamada a Republica, de que'¦"¦a propagandlsta ardoroso e™nvicto, foi eleito deputado «io

O ohefe do governo provitiorlonsBlgnou o seguinte decreto, dls-
pondo sobro a locação do predios
por militares o clvin:"O ohefe do govorno provisórioda Republica dos Estados Unidos
do BrasU:

¦ Attendendo a que a roorganl-
zação dos corpos do exercito tom
motivado, e ha de motivar nume-
rosas transferencias do officiaes;
por outro lado;

c Attendendo a que os medidas
de economia, que o governo estáforçado a adoptar para conseguir
o equilíbrio orçamentário, acarre-
tam a dispensa ou considerável
reducção de venolmentos, de funccionarios públicos;1 Attendendo a que muitos %ítt-
ciaes transferidos ou funcciona-
rios civis dispensados ou diminui
doa em seus vencimentos scacham ligados por contratos delocação de prédios, por tempo de-

i terminado, que dlfflcllmente po-dem cumprir na nova condição
om que Involuntariamente se en-contram;

Attendendo a que Já a lei n.4.403, de 22 de dezembro do 1921,
art. 1", J 3, conferiu aos func-
cionarios civis e militares remo-
vidos por motivo de serviço, * a
faculdade de rescindirem os con-
tratos de locação por quo esti-
vessem obrigados; .

Attendendo a que esse mesmo
favor ro deve conceder em todos
od casos acima referidos, cohlbl-
dos os abusos que se poderiamverificar;

Attendendo a que essa conces-
são não attenta contra o direito
de propriedade, envolvendo ape-
nas o reconhecimento de um ver-
dadelro caso de força maior, eobedece a um alto pensamento de
equidade; que o direito moderno
acolhe, subordinando, cada vez
mais, a exiguidade de. certas obri-
gações á regra — "robus sic 3tán-
tibus".
, Decreta:

Art. 1° — O funecionario pu-blico civil ou militar, poderá res-
cindir a locação de tempo de-
terminado, do predio de «ua mo-
radia, quando removido para ser-'
vir em outra localidade que lhe
nâo permltta manter residência
na de situação do predio locado;
ou reduzidos os vencimentos de
seu cargo na proporção de mais

do 25 •|"; ou dispensado do cargo
publico que exercia;

t 1° — No caso de reduoção de
vencimentos subsistirá a locação
so o locador reduzir logo o alu-
guel na mesma proporção em
que so tlvorem diminuído os ven-clmentoB do locatário;

I 2* — Não aproveita dos fa-
vores acima declarados o func-cionario que, por acto ou culpa
sua, concorrer para a remoção ou
demissão;

I !' — Poderá o locador fazer
restabelecer, pelo tempo restan-
te do contrato, a locação rescln-
dida por motivo de transferencia
do funecionario, se o locatário
voltar a residir na mesma loca-lidado dentro de um anno conta-
do da data da rescisão;

j 4» — para rescindir a loca-
ção nos casoB acima Indicados, o
locatário, dentro de 30 dias apôs
o faoto que Invocar, apresentan-
do-lhe a prova documental, reque-
rerá a notificação judicial do lo-
cador;

8 6" — Cessarão os effeitos da
locação, para o locatário o seus
co-obrlgados, trinta' dias depois
da data em.que sè effectuar a
notificação, entregue ao locador
ou depositado em juízo o prediolocado;

j 0» — Caso 0 locaa,,,. njj0 seja
encontrado, e assim certificando
o offlclal encarregado da dltlgen-
cia, a notificação se fará por edi-
tal, publicado por tres vezes na
Imprensa local, ou na folha offi-
ciai. de Estado, Independente de
justificação, correndo o prazo de
30 dias da data da ultima publi-
cação;

5 7" — Ao locador ê facultado
annullar, em acção própria, os
effeitos da notificação requerida
pelo locatário, não Importando
renuncia dessa faculdade a accei-
tação do predio desoecupado pelo
locatário; .

j go — o locatário nâo poderá
renunciar, nem mesmo em clau-
sula contratual expressa, os fa-
vores do presente decreto;;

! 9° — O presente deoreto ap-
pllca-se - ás locações em vigor,
ainda que o íacto determinante
da rescisão tenha oceorrido em
data anterior.

Art 2° — Revogam-se as dls-
posições em contrario."

Um homem morto e tres feridos pela fúria criminosa
— de dois guardas civis —
BB ___¦_.

COMO SE ORIGINARAM OS TRÁGICOS EPISÓDIOS DE HONTEM,
NA AVENIDA THOMÉ DE SOUZA E NA PRAÇA TIRADENTES

Voltou ao exercicio do
cargo o thesoureiro da

— Policia —¦
Apôs ter tomado posse do cargo

de chefe de policia o dr. Baptls-
ta Lusardo, o o saber da existen-
cia de graves irregularidades na
thesouraria da policia, . mandou
proceder a balanço e determinou
a suspensão das funeções do sr.
Paula Antunes, que é o thesou-
reiro.'

Tendo terminado os trabalhos
da commissão para esse fim no-
meada, o "citado funecionario vol-
tou ao exercício de suas funeções,
por ter cessado o respectivo Im-
pedlmento.

pnsre-iso Constituinte," pelo Es-«do do Ceará. Estava no exer-eco desse mandato quando Col«rato governador do Estado de
rtfi"can?buco' l"""0- ° quadriennio« «92 a 1896: A sua administra-
m nesse periodo difficil de tran-¦"tao do antigo para o novo re-*-™en, foi asslgnaiada por servi-

XVII, oti vie son agonie, sa
mort"; Lavisse "Hlstoire de
France contemporalne"; Bour-
geols "Manuel hlstorlque de po-
Iltlque étrangére" e varias ou-
trás. '¦:. tft,

O grande trlliüno era de uma
«rudícfto extra ordinária. Conhe
cia varias línguas e Ha correcta-
mente o latim e o grego. Recor-
do-me certa vez ter encontrado
na sua livraria uma brochura
com o nome de Victor Hugo na
lambada. Abri-a. Dentro, uns si-
gnaes que não. comprehendla.
Fui sabedor que era "Nossa Se-
nhora de Paris" da autoria do
romancista francez, escripta em
grego. Barbosa Lima tomou-me
das mãos, o livro e leu com ta-
manha facilidade alguns trechos
como vês, leitor, ao lêr esta se-
quencia de notas.

Muito gostava de estudar os
escriptores da antigüidade: Ho-
mero, Tácito, Tito Llyio, Pinda-
ro, Plutarcho, Arlstophanes, etc.
Obras primas da literatura mun-
dial? Adquiriu mais de uma
edição. Sabia de cor grande parr
te dos versos da "Divina Come-
dia", recitava estrophes de Ca-
mões, traduzia paginas de Goe-
the, de Schlller, de Cervantes, de
Montalgne.

A literatura portugueza tinha,
na sua livraria, um logar, de
destaque. Edições raras taes co-
mo: "Maria da Fonte" de Ca-
millo; "Os últimos fins do ho-
mem", de Bernardes; "Obras
completas", de Almeida Gar-
rett; "Lendas e Narrativas";"Eurico" e "O lobo", de Alexan-
dre Herculano; "A mocidade de
D. João V", "Odlo velho não
cansa", de Rebello da Silva;"Obras poéticas", "Cartas de
Echo a Narciso", "Primavera",
"Amor e melancolia" e "Exca-
vações poéticas" da autoria do
vernacullsta Antonio Fellciano
de Castilho.

Sem livros não vive o sablo.
Jâ Goethe disse: "Não ha máo
livro qúe não tenha alguma coi-
sa de bom". Barbosa Lima Ua de
tudq^e tinha especial predileção
peldà. obras de Milton, Shakcs-,
peare, Bacon, Maclay, Dickens,
etc.

Da literatura hespanhola edi-
ções de Quevedo, Zorilla, Cam-
poamor, Espronceda, Castellar e
Caldoron lhe eram familiares.

Os mestres da Hte.-utura fran
ceza estavam representados nas
obras de Raclne, Flaubert, Mau
passant, Lamartine, Chateau-
briand. Os inglezes em Sidney,
Byron, Scott' Dickens, etc.

Petrarca tinha na sua livraria
um logar de honra, bem como
os grandes da Italia: Tasso, Boc-
caclo, Alflerl, Fogazaro, Amicls,
Pelllco, Leopardl e tantos ou-
tros que enriqueceram as letras
italianas.

Os formidáveis gênios: Goethe
e Schlller bem representados
em luxuosas edições. Egualmen-
te, em obras poéticas: Henri-
que Heine.

Não esqueceu o formidável
tribuno da literatura russa-po-
laça: — As obras de Gogol,
Tourgenev, Tolstol, Dostolevskl,
Gorki, Karplnskl, Michlewlcz;
outras acham-se numa depen-
dencia da bibliotheca, tendo ao
lado um austero busto, em bron-
ze, de Augusto Comte.

Quanto á literatura brasilei-
ra todas as publicações lhe Inte-
ressavam. Leu Macedo, Bernar-
do Guimarães, Alencar,. Tavora,
Taunay, Machado de Assis, Ar-
thur e Aluizio de Azevedo, Af-
fonso Arlnos, E. da Cunha,
Coelho Netto, Olavo Bilac, Afra-
nio Peixoto, Nestor Victor, Xa-
vier Marques, Medeiros e Albu-
querque e outros.

Livros sobre arte deixou bem
cuidados: "La Renalssance en
France", de Palustre; "Storia
delia plttura Italiana", de Cro-
we et Cavalcaselle; "La pelntu-
re anglalse contemporalne" de
Sizeranne e "Manuel d'archeolo-
gle greeque" por Colllgnon.

Eis tudo o que pôde escrever
o coordenador do catalogo da
bibliotheca de um dos maiores

AS CAIXAS DE PEN-
SÕES E APOSENTA-

— DORIAS—.'-'

Cuidado com as falsas
associações que tudo

promettem e nada
fazem

Fomos dos primeiros a tratar
da inefficlencla de certas asso-
ciações, chamadas de classe, com
organização beneficente, no mol-
de de syndicatos, mostrando o
perigo para o operário em nelle
se associar, desde quo não offe-
recém \'aniagem real, nem ga-
rantia capaz de dar ao operário
a esperança de que as suas quo-
tas. nâo serão em vão recolhidas
á thesouraria da sociedade.

Agora, justamente, a aqui no-
meada, o Syndicato Ferrovias co-
meça* a soffrer os ataques de
membros de. sua propria directo-
ria, em face de declarações do um
associado que convidado para oc-
cupar o cargo de thesoureiro, de-
pois de verificar que a associação
não era nada daquillo. que se dl-
zia nem a que se propunha, ne-
gou-se a acceitar a honraria,

Parece-nos, mesmo, que oom
estatutos tão gigantescos, e pro-
grammas tão sumptuosos, deveria
o Syndicato Ferrovias oecupar um
predio de regular apparencia, e
não um escriptorio pouco limpo,
onde a um simples axame do ln-
teressado, se apresente aos seus
olhos o verdadeiro Intuito dos
seus fundadores...

¦= *QS'
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Acabar Prisão de Ventre Apa
Tão Fácil Como Tomar Café

José Tinoco Agora Sente-se
Cheio de Epèrglu e Sorri

no Trabalho.
Acabar oom Prisão de Ventre—- a origem do quasi todas as

doenças — ft agora tão commo-
do oomo saborear uma ohlcara
do oafé. Porque as Pilulas .do
Dr. Ayer são facois de tomar e
não produzem nenhuma oompll-
cação. Milhares aqui louvam os
Pilulas do Dr. Ayer porque nel-
los encontram o melhor melo deacabar oom a prisão de ventre,
causa do dõr de cabeça, náuseas,
peso no estômago e mal' estar
que vem da prisão de ventre.

Depois da visita do medico o
Tinoco tomou as Pílulas do Dr
Ayer. Teve logo allivio, dopois
de soffrer tantos annoa de pri-
são de ventre. Sem náuseas, nem
colicas, no dia seguinte, oom
olhos brilhantes e pelle clara
sentla-se radiante de saude. O
Tinoco ficou bem disposto, n&o
sente mais cansaço nem acabru-
nhamonto, 6 outro homem. En-
oontrou nas Pílulas do Dr. Ayer
o verdadeiro tratamento que a
natureza indica para prisão de
ventre. As Pílulas do Dr. Ayer

DK ¦* ¦¦ 7?y@JBw,flÊwRj3

eâo feitas com substancias pu*ramente vegetaes. São gOBtosas!
para tomar, de effeito leve, mai
efficaz. São apropriadas para'
adultos o creanças. Peça pillui
las do Dr. Ayer nas melhores!
pharmacias.

IMPORTANTE — Qiiplqneí
família púdo obter amostra da
Pílulas do Dr. Ayer, escrevendo
a Dr. Ayor Co. — Rua Haddocf
Lobo, 80 — RIO.

(8680X

A casa da rua do Núncio onde teve inicio a scena sangrenta
Durante os ultimes govornos

passados, o "Correio da Manhã",
rão se cansou de protestar contri?.
a facilidade com que certos ele-
mentos da policia > faziam uso'
dus suas armas em plena via pu-
blica, fuzilando summarlaménte oa
que lhes causavam qualquer con-
trnrledade.

Nunca fomos attendidos, certa-
mente, porque o regimen policial
do taes governos era o da vio-
lencia e da arbitrariedade. O pre-
cedinto Já vinha de cima...

Agora, porém, que o1 importan-
ti™imo serviço policial é dirigido
por homens da envergadura dos
srs. Baptista Lusardo, Salgado
Filho, etc, não se admltlerr.,' abso-
lc tamente, taes excessos, que não
ha como esconder, constituem
uma ameaça permanente á vida
do cidadão desta ultra-civiUzada«capi*.*..!.

Ia mentalidade estreita que cara
cterizou os policiaes do regimen
vencido.

São dois verdadeiros facínoras— pois outro qualificativo não se
pôde dar a Indivíduos que se apro
veitam da autoridade de , sua
funeção a da superioridade de ar-
mas para arremetteV como feras
contra cidadãos que nenhum cri-
me praticaram,

COMO SE MANIFESTOU Á
OCCORRENCIA

Seriam mais ou menos 3 horas
da tarde.

Ò guarda-civll n.' 504, Albino da
Costa Lobo, passava pela Avenida
Thomé de Souza, em frente ao
h. 74, no Justo momento em queConstantino Pinto Coelho "bichei-
ro" preposto de João Pallut, brin-

foi attingir á cabeça de João Go-
mes, brasileiro, de 27 annos, bran-
co, empregado de Alfredo Fer-
relra Paulo, e morador em San-
ta Thereza.

João, ç.ue nada tinha .com o
facto, pois apenas era transeunte,
veiu a fallecer, quando em caml-
nho para a Assistência.

Os' populares quo assistiram
aquella scena de selvagerla cor-
reram para os policiaes que, em-
punhando as respectivas pistolas-correram em direcção á delegacia
do 4* districto, na praça Tira-
dentes.

Vendo-se perseguidos, começa-
ram a dar tiros a esmo contra o
povo, conseguindo chegar atê o
Ministério da Justiça, ã frente de
numeroso grupo. AH foram cer-
cados.

AVISO
ARMAZÉM, COLOMBO

Communicamos aos nossos
clientes e ao publico que em fa*
ce do novo horário estabelecido
pela Prefeitura, este estabeleci
mento funecionarã pela forma
seguinte:

DIAS UTEIS das 7 da manhã
ãs 7 da noite.

DIAS FERIADOS das 7 ás 12.
AOS DOMINGOS FECHADO.
Riò, 9 de Janeiro de 1931. —

J, de Souza & Cia.
(12804)

.Vae ser organizado um plano
definitivo de localização

de escolas
O interventor considerando que

grande numero de escolas prima-
rias funcclonam em prédios des-
provldos.de condições hyglenlcas e
pedagógicas, e, tendo em vista que
mais de 90 ?|° das escolas encer-
ram suas matrículas recusando
milhares de alumnos por falta de
espaço süfflclente para abrigar a
população escolar, baixou um de-
creto autorizando o director geral
de Instrucção a organizar o pia-
no definitivo de localização das es-
colas.

Approvado esse plano, serão
vendidos em hasta publica os pre-
dios que forem considerados im-
próprios ao funecionamento de
escolas, sendo tambem desapro-
prlados os terrenos e predios ne-
cessarlos âs novas construcções
escolares. ¦~ÃS 

SORTES 
"GRANDES

DE TERÇA, QUARTA E QUIN-
TA-FEIRA, TORAM VENDI-
DAS NO CENTRO LOTEJRICO

Os bilhetes ns. 31219, 1G870 e
10502, premiados com 25:000$,
50:0005000 o 50:000$000, nas
extracções de terça, quarta e
quinta-feira, foram vendidos no
Centro Loterico, á Travessa do
Ouvidor n. 9. (E 10991)
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O povo á porta da delegacia do 4' districto

0 registro dia concessão»
de vários créditos

O Tribunal ãe Contas, ém ses-
são de hontem, ordenou o regis-
tro da concessão do credito de
600:000*,000 ft Delegacia Fiscal
em Santa Catharina, para paga-
mento de venelmei.tos de praças,
e de rs. 135:065$800 ao Thesou-
ro, sob o regimen de massas, pa-
ra despesas das verbas 8* 1 equi-
pamento, vencimento etc, e de
258:1825500, ft Delegacia FIsoal

0.3 tão lamentáveis quão revol-
tantes acontecimentos de hontem,
na Avenida Thomé de Souza e
praça Tiradentes, vieram provar
categoricamente • que o apparelho
policial continu'a ainda eivado de
perigoslsslmas Jacas. Urge escoi-
n.al-as. Preste o chefe de policia
este relcvantlssimp serviço á nos-
sa capital. Procure, entre os ser-
ventuarlos subalternos — guardas
civis, inspectóres de vehiculos e
Investigadores — os individuos de
má Índole e demltta-os a bem do
serviço publico e da propria repu-
tação da cidade.

Os factos de hontem — repita-
lios — vieram provar que ainda
ha muita coisa por fazer na, deli-
«cadissima machina da rua da Re-
lação.

Os causadores de tudo foram
dois guardas civis, que pautam
a* aua acção profissional por aquel-

cava com um vendedor ambulan-
te de sorvete.* *«i«• *.-, ¦•¦¦•

Constantino* segurava ¦ um tljoío,
com o qual ameaçava o outro, em
tom de pilhéria.

O 604 entendeu de fazer cessar
a brincadeira. Atê ahi multo bem.
Dirigiu-se, porém,- asperamente a
Constantino, intimando-o a quelargasse Immediatamente, o tijolo.

O homem' mostrou-se resentldo
com suas maneiras i ríspidas, de
que resultou sacai o guarda o"cace-tête"", com o qual começou
a espancal-o.

Constantino procurou desarmai-
o, atracando-se com elle. Foi
quando surgiu outro guarda-civll,de n. 336, Bernardino de Sá, quesem mais nem' menos sacou da
pistola e disparou um tiro em
Constantino.

Este cambalepu, ferido no abdo-
men. Sosulu-so outro disparo que

¦¦• i, MAIS DOIS FERIDOS .
• -Possuídos de verdadeira furlaj
os dois guardas procuraram abrir
o cerco a bala. Fizeram diversos
disparos contra os populares, dois
dps quaes ficaram feridos. São
elles: Carlos José dos Santos, re-
eldente- á Avenida Thomé de Sou-
za n. .78 e João de Moraes Araujo,
realdonte á Avenida Mem do Sá
n. 16. O primeiro teve um feri-
mento na axilla esquerda e o se-
gundo na perna do mesmo lado.

Estes, assim como Constantino,
receberam os necessários curati-»
vos no Posto Central do Assisten-
cia, de onde aquelle foi internado
na Casa de Saude dr. Pedro Er-
nesto. Seu estado é grave.

Os indlgitados criminosos foram
afinal, presos e conduzidos paraa-delegacia do 4o districto, onde
os autuaram em'flagrante.

UM GRANDE DE
INGLATERRA

0 fallecimento de lord.
Lowndes Graham,

ligado á íamilia brasileira
Os últimos Jornaes inglezes no-

tlciam o fallecimento, em Lon-
dres, a 8 de dezembro do anno
findo, do chefe da família Lown-
des, na Inglaterra, com a avan-
cada edade de 88 annos, lord sir
Henry John lowndes Graham,
que oecupou logar de destaque na
Camara dos Lords, durante 32
annos.

Este fallecimento enluta uma
grande parte da aristocracia in-
gleza e de numerosos parentes
residentes no Rio de janeiro. O
extineto era casado, em primeiras
nupeias com a, filha de Earl of
Grambroke (Conde de Grambro-
ke), e em segundas nupeias com
a filha do' marquez de Northam-
pton e deixa dos seus consórcios
12 filhos, ligados a Importantes
famílias da alta nobreza da In-
glaterra. O antigo parlamentar
Inglez era prlmo-irmão da , du-
queza de Fortland, casada com o
duque do mesmo nome. E' curlo-
so notar o entrelaçamento de fa-
mllias brasileiras, com membros
tâo proeminentes da nobreza ln-
gleza, cujos parentes aqui resi-
dentes se consorciaram com Jm-
portantes familias desta capftal.
Com a morte de sir Lowndes Gra-
ham, fica sendo chefe da família
Lowndes, na Inglaterra, sir Ro-
nald Lowndes, embaixador britan-
nico na Italia. Aqui, nó Rio de
Janeiro, são parentes dlrectos do
extineto lord, d. Rose Jane Lown-
des, tia e madrinha do mesmo, e
o conde de Leopoldina, prlmo-lr-
mão do extineto o filho daquella
senhora, o os filhos do conde: os
srs. Ruy Lowndes, sub-gerente
do The National City Bank, Hen.
rlque Aranha Lowndes, da admi-
nistração da Companhia Allian*
ça Riograndenre de Seguros Ge-
raes; S. Lowndes, do commercio
local. Ainda são primos do falle-em São Paulo, para despesas com

o forrageamento. cido lord os srs. Fred H. Lown-
_m »»_»» <*es' director das Companhias Sul

. .„ America e JLar Brasileiro, Vlvlan
U commandante da 5 região -i-owndes; director no rio das

. | Companhias London & Lança-
PpreSentOU-Se para SegUir i slUre e London Assurance e o

sr. John James Lowndes, soclo
Por ter de seguir para o Para- I da firma desta praça Lowndes &

ná, apresentou-se ao chefe do De- Watson, e ainda outros membros
partamento da Guerra, o general aqui residentes.
Lul; Pereira de Vasconcellos, re- I O fallecido sir Lowndes Gra-tribunos do mundo contempora-j centemente nomeado commandan-i ham deixa uma fortuna estimada

neo. — Hilário Cintra"- te da 5* região. em vários milhões de esterUnos.

A QUESTÃO DOS
FERIADOS

Um appello que vae ser
dirigido ao governo

Como temos noticiado, a União
Mlnolra, com sede nesta capital,
vae dirigir um appello ao presi-
dente da Republica pedindo o res-
tabeleclmento dos feriados fixados
no decreto n. 155-B, de 14 de Ja-neiro de 1,890.

Esse appello recebeu, no dia 7,
3.716 assignaturas oriundas dè
Estados do sul; 1.936 de Estado
do norte e 10.295 do Estado do
Rio e Districto Federal.

No dia 8, 4.659 do sul; 2.151
do norte e 10.793 do Estado do
Rio e desta capital.

No dia 9, 4,880 do sul; 2.187*"do
norte e 10.935 do Districto Fe-
deral e do Estaão do Rio.

Total, até 6 1.2 da tarde de
hontem, 18.000 assignaturas.

Conferências no Ministe-
rio da Fazenda

Conferenclaram hontem com o
ministro da Fazenda os srs. An-
tunes Maciel, secretario da Fa-
zenda do Riu Grande dq Sul, dr.
Tassarà, presidente da Bolsa > de
Mercadorias, almirante Nogueira,
conde Pereira Carneiro, João
Paes Barreto, Macedo Soares,
Hernani Duarte, da' Associação
Commercial, Joaquim Eulallo o
Francisco Castello Branco", Ins-
peçtor da Alfândega desta capi-
tal.

¦*«*¦ *m» m<
Sobre a legalidade da
abertura de vultoso»

créditos
O Tribunal dè Contas, em ses-

são de hontem, respondeu affir-
màtlvamente ás consultas do Ml-nisterio da fazenda, sobre a le-
galldade da abertura dos créditos
especiaes de 2.6665668 e .*
2:4595260, respectivamente, para
pagamento a d. Isabel Ferreira
Bastos e José Matto Jardim, em
virtude de sentença Judiciaria.

VEM CONSULTAR UM
ESPECIALISTA

O 1* tenente medico dr. Anni-
bal Olympio Medina de Azevedo,
que serve na Bahia, teve permis-
são para vir a esta capital paraconsultar a um especialista.

Attribuiçõès da Directoria de
Terras, de S. Paulo

««São Paulo, 9 (A. B.) — Com-
pete â Directoria de Terras, or-
ganlzada em decreto de hontem,
o seguinte:' "A organização e promoção
dos processos de discriminação
das terras na forma da .cglslaçâo
em vigor;

O estuCo de todas as questões
referentes ás terras devolutas e
sua repartição em lotes;

A expedição dos títulos defini-
tivos de concessão e proprleda-
de de terras;

A organização do cadastri das
propriedades terrltorlaes do Es-
tado na forma da lei;

O registro e escripturaçao de
terras devolutas;

Promover, em Juizo ou fora
delle, a defesa de todos os direi-
tos e interesses do Estado, refe-
rentes âs suas propriedades ter*
ritorlaes;

Propor a reserva daa glebas
que forem Julgadas convenientes
para a conservação da flnra e
fauna do Estado, que deverão
ficar sob a sua guarda;

Providenciar sobre a guarda
das terras devolutas atê que lhes
sejam dadas a devida applicação;

Propor aos poderes competen-
tes as modificações qüe a expe-
riencia demonstrar serem n-jees-
sarias nas leis de terras de modo
a melhor assegurar os direitos e
Interesses do Estado."

Bão Paulo, 9 (A. B.) — A DI-
rectoria Central ão ParMdo De-
mocratlco attendendo a número-
sos pedidos de directorios muni-
clpaes e districtaes, quo reclamam'
maior lapso de tempo para for-
mação de suas delegações, r.,sol-
veu adiar a realização do 7° Con-
gresso do Partido para os c^as 2,
3 e 4 de fevereiro próximo.

Foi absolvido
O Juiz Oliveira Figueiredo ab-

solveu, hontem, Hermogci.es de
Azevedo, aceusado de seducção. < i»i» —

0 novo commandante do Cen-
tro de Aviação de Santos

apresen:. i-se ao chefe do
governo

Apreaeirc-se ao chefe do go-ver.. 3 provisório, no palácio do
Cattete o capitão-tenente Raul
Ferreira de Vianna Bandeira, porttr sido nomeado commandante do
Centro de Aviação Naval, de San-
tos.

OS MINISTROS DA VIAÇÃO E
DO TRABALHO VISITARAM A

LOCOMOÇÃO DA CENTRAL
DO BRASIL

Os inventos de um operário
brasileiro

Hontem, pela manhã, os ml-
nistros José Américo de Almel-
da, da Viação, e Llndolfo Collor,
ão Trabalho, om companhia do
dr. Arlindo Luz, director da Cen-
trai do BrasU, visitaram o edlfl-
do da Locomoção, no Engenho
de Dentro. Os visitantes, que
partiram em automóvel do Hotel
Gloria, ás 9 horas da manhã,
chegaram ao Engenho de Dentro,
âs 9 e 25, sendo recebidos pelo
ãr. Lucas Soares Neiva, sub-
âlrector da 4" divisão.

A visita foi iniciada pelos es-
crlptorlos e dahi â ohefia de offi-
cinas, o,ndo jâ se encontravam,
como de praxe, desde 7 horas da
manhã, os engenheiros Djalma
Mala e Castello Branco e os au-
xiliares Sebastião Gomes da SU-
va e Bento Morgado e outros
funecionarios do mesmo escripto-
rio. Passaram os visitantes para
o Almoxarifado, cujo ohefe, ve-
lho e prestlmoso funecionario, sr.
Hilário Peçanha da Silva, rece-
beu a comitiva com os seus au-
xiliares.

AU se viam peças de aço, fer-
ramentas, balanças, rolos de ara-
me, machinas, .camas, colchões e
outros objectos, emfim, uma enor-
me quantidade de accessorios do
officinas, tudo espalhado na mé-

i lhor ordem e asseio. Depois do
exame feito, passaram para c pa-
vimento superior, on;1 > tambem
havia muita ordem e o pessoal a
posto.1 Seguiram dahi para as offi-
cinas de llmadores, torneiros, cal-
derelros, lustradores, serraria e
bem assim, de reconstrucções de
carros e vagões, fabrica de ace-
tyleno e oxigênio, onde os ópera-
rios com os respectivos mestres

• estavam em actividade. Na offi-
cina de calderelro, q operário João
Paulo da Silva, fez um discurso
em nome dós operários, falando
em opprcssõcs, em perseguições
c em augmento de ordenado. Ter-
minado, o ministro da Viação pro-
metteu attender o que uedia o
Orador e disse-lhe que fizesse um
memorial a respeito.

««O dr. Arlindo Luz mostrouTaos«
ministros o carro presidencial e
um outro que serve pára is seus
convidados em viagem. Todos 'so-
bem ao wagon e apreciam-lho as
luxuosas installações.

.,., Visitaram a .Escola Pçatlca. âç
Aprendizes Silva Freire, 'Onde
estão 

"matriculados,' 
40 aiuniriosj" é.'

dáhl a secção technica, a cargo
do engenheiro Álvaro Bohe, que
tambem ali já sé encontrava em
actividade, o qual fez uma expo-
sição detalhada, dos serviços da
secção que dirige.

Na officina de ferreiro, assisti-
ram á fabricação instantânea de
parafusos, por um processo bra-
sileiro, creação do torneiro Anto-
nlo Amaral Campos. Esse opera-
rio, apezar do seu valor e com-
ipetencla, sô obteve uma unica
promoção em 25 annos de relê-
vantes serviços públicos. Além
desse inventor, à machina ae fa-
bricação de parafusos, possue elle
outro invento, apparelho para in-
dicar os nomes doJS estações, â
medida que as locomotivas vão
vencendo a distancia. Os chefes
nâo lhe deram a lmportanc.a de-
vida, isto desde 1924, ficando o
apparelho, planta,v etc. archiva-
dos.

Os ministros José Américo e
Collor prometteram amparar o
Inventor.

O dr. Arlindo Luz vae mandar
fazer o registro dos Inventos a
o operário vae ser premiado pelo
governo provisório.

Finda a visita, retiraram-se to-
dos é o ministro Collor, ao áper-
tar a mão do dr. Arlindo Luz,
disse que lovava daquella visita
uma impressão, muito lisongeira,
motivada pelo . espectacqlo de
energia e de trabalho que i.s seus
olhos contemplaram.

Tambem, o ministro da Viação
teve idênticas afflrmações, elo-
glando o pessoal da nossa princi-
pai via ferrea.

MAGNÍFICO HOTEL
para moradia, com grande bos-
que, appartamentos e quartos comagua corrente, para casaes e sol-
telros, com ou sem pensão. Pre-
ços módicos. Rua do Riachuelo,
124. Tel. 2-6203. (8580) m m t»
Prorogado o praso de
apresentação dos guar-— das-civis —
' Sobre a apresentação dps guar-das-clvls que se acham afastados

o chefe de policia baixou a se-
guinte portaria:"Fica, pela presente, proroga-do, até o dia 31 do cprrente, o prarzo de apresentação â Guarda CI-vil dos guardas que servem, sO-
mente, nas 1", 2", 3" e 4" delega-
elas auxiliares, Gabinete do Se-
cretario Geral, bem como os quetrabalham na Portaria, Garage,
Typographia, Deposito de Presos,
Centro Telephonlco Madureira,
Officinas desta repartição e In-
spectorla da Policia Maritima, de-
vendo ser excluídos da folha do
pagamento os que, distraídos em
outras repartições, não se apre--sentarem atê hoje, 10 de janeirode 1931."

«a *m» —i
Os recursos do Thesouro

permittem a abertura
de um credito especial

O ministro da Pazei.c.t. com-
munlcou ao da Guerra que os
recursjos do Thesouro permitlema abertura do credito especial de
27:712$20d, destinado â liquida-
qão da divida de que ê credor
Thomaz da Silva palhares, pelofornecimento de forragem ao 2°
Regimento de Artilharia Pesada:
de dezembro de 19'-* a idim de!1924. I

0 DESFALQUE DO 2° BATA^
LHÃO DA POLICIA MILITAR!

Foi preso hontem o tenente
Orlando Martins — Como q

aceusado pretende exeul*
— par-se —

O vuUobo desfalque do ?.• OaJ»
talhão da policia mUltar, que tãd|
intensamente prendeu a attençãoi
do publico nos primeiros dlaaj
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Tenente Orlnmlo Martins .
deste mez, acaba de ter o seti
desfecho com a prisão do aceusa-
do, tenente Orlando Martins,-
oceorrida ã porta do Café Botafo-
go, â rua Voluntários da Pttria,
482, nas immediações do Largo
uOã Lfêucã». \

Apezar de todos os esforços, que
desenvolveu a policia civil foi
Impotente para descobrir o para-
deiro do tenente-lntendente.*
Quando o caso do 2", batalhão
fQra posto â margem, eis oc-não
qué o próprio aceusado liga o
telephone para o batalhão da rua
S. • Clemente, chama ao apparelho
o capitão ajudante Antonia da
Silva Carvalho e diz estar dispôs-
to a entregar-se á prisão, flxan-
do' io: logar em que aguardaria aa
pessoas incumbidas da sua de-
tenção. '

E' claro que o capitão ajudan*
te nâo pestànejou ante o gesto."
rocambolesco de Orlando Martins,
despachando logo para o Café
Botafogo o fiscal ão batalhão, que,
em ali oheganão, encontrou de
facto em carne e osso o tenento
Orlanão Martins, effectuando a
sua prisão e conduzindo-o,, nufai
auto, ao quartel da rua S. Cio-
mente.

Naquella guarnição, Orlando*
Martins, ao primeiro interrogato-
rio do commandante, tentou ex-
culpar-se, narrando o desappare-
cimento dos 106:0005000 da se-
guinte maneira: tendo recebido
a importância ãa folha de paga-
mento do 2° batalhão no quartel
general, no diá 31 de dezembro
ultimo, metteu o dinheiro numa"valise", e retirando-se em se-
guida tomou um bonde Tijuca,
com a intenção.de ir ao Brittisn,
Bank trocar os 105:0005000.. No
bonde, teve o cuidado de habll-
mente transportar a vultosa som-
ma da valise para uma pasta.

Ao saltar, na Avenida Rio
Branco, apanhou apenas a "va-
Use", esquecendo, no bonde, a
pasta com os 105:0005000.

Sõ mais tarde, afflrmou Orlan-
do Martins ao' commandante do
2o batalhão, deu por falta da
pasta,

Ficou aturdido. Voltou ao
quartel general. Lâ, entretanto,
raciocinou: que podia ser preso,
que o melhor era fugir com a fa-
milia.

E como consummou a fuga jâo sabemos. Estas são aa expli- ,
cações prestadas,, até agora peld.tenente Orlando Martins.

O thema, como se vê, ê sugges-
tivo e promette novidades á po-licia militar, sobretuão por figu-
rar na historia um authentico
bonde...

_m ___*» pi •

fmm mil réis custam os 100
^^ contos de hoje, no

CENTRO LOTERICO *mm
Travessa do Ouvidor, ^^

(E 10990)

Desempenhou uma com-
missão em beneficio
da Fazenda Nacional

Por não comportai- o assum»
pto ser resolvido pr melo de
certidão, o. ministro da Fazenda
indeferiu o requerimento em queo 3o escripturario Enrico Serze-
dello Machado, da Alfândega do
Rio de Janeiro, om commissão
de Inspector fiscal no Paraná,
pedia certidão do desempenho de
sua commissão em beneficio da
Fazenda Nacional.

«¦*¦*¦ i»i ii
O general Tasso Fra-

goso visitou o chefe
de policia —

íl tarde, na Po-
te.

Esteve, hontemi
llcla Central, em visita ao
Baptista Lusardo, o general Tas-
so Fragoso, um dos mlljtares qua
fizeram parte da junta pacifica-,
dora que chefiou o movimento de
24 de 'outubro,- victorioso com a
deposição do sr. .Washington
Luis.
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CORREIO DÀ* MÀFTHA

EXPEDIENTE
Aseignaturns

Aos nosso* oaslsnantei pedi»
mon mondar reformar as sunt
iiniiiKiiiitiiriin afim de tvltar
qualquor reclamuoao por falta
da rnnio.ii'!i da folha.

O preoo da naulgnntura annunl
0 do S0{000 t O da oomootrul de
181000.

Toda a onrroapondenola quo ie
referir a este assumpto, querordinária, quoi reglsttnda, e bem
assim os valei postaes, deve ser
dirigida ao geronto Miii Ayres.

Sabbado, 10 üe Janeiro de 1931
' i' i"' i

PREÇOS
(Auno«Interior j Semestre
(Menenl .

«II»IM_II
US$000
monu

EXTIDIUOH — ANNUAL
Boropa (Ileapanha ez-

clu.lve)) 1101000
Pcaiinnhii, America do

NuLtc, Central • , do
Bnl  fio»iiuo
BXTE.RIOR — 8I_MESTUAI_

Eurupn (Hespanha es.
clu.lve) ...... 801000

|f expunha. Amerlea do
Norte, Central e -. do
Bnl  48(000

.Numero avulso
tdem, atrasado

100 re.
400 ri.

TELEPHONES!
.Direotor, 2-2446; secretario da

redacçao, 2-1558; rodacçHo 2-6608;
gerenola, 2-0037. Sucoursal ft Ave-
dida Bio Branqo, 4-3300.

AGENCIA NA AVENIDA
Avenida Rio Branco. 115, es-

tiulna da rna do Onvldor. -
TEL.- 4-8390

AGENCIAS DE ANNUNCIOS
AUTORIZADAS

. Eclootlon, Agencia Will, GIos-
¦OL & C, Nestor Rocha, Foreign
Advertlslng, Sohllllng Hllller &
C». Empre-a Americana Publlol-
dade, J. Wt 'or ThompBon» 0° e
umpresa Commissaria Ltda.

VIAJANTES -'.
Percorrem a serviço deste lor-

toai, o listado de Minas, os srs.
Eurico Baeta de Faria e J. C.
Loureiro, o Estado do Bsplrlto
Banto o sr. Salustlano de Ro-
sondo e o Estado do Rto de Jà-
nolro o sr. João Alfredo de Oll-
Teira.

AVISOS IMPORTANTES
Deixaram de aer nriaüos ogeh-

<ca de annnncloa o» Sra.i Felippe
dn Muni, Miguel Fonseca e Snl-
vn dor Lima. Deixou tombem o

- Berviço de cobrança o Snr, Fran-
' cisco Vieira do Sonzii, por ter

passado para Agente da SèccSo
de Publicidade.

Commnnicnmòs para os devidos
fina qoe o ar. M. Silva ou Mar-
tinho Lul» da Silva, ndo estft au-
torliado a angariar aaalgnaturae
para cato lornal.

Aos nossos aiiniuiclnntes desta
praça avlanmo* que deixou Oe aer
noaso cobrador o ar. Antonio Ma-
galhfle* e declaramos que sOmen-
te enífio aatorlnnfloii n yeoefter nn
nossas contas oa ara. Avelino Ne-
yen, Joaquim Moraea Junior, sendo
considerados falsou nunesquer
outros que »e apresentem cm tal
categoria.

Qnncsqaer reelamaçSes sobre
publicações devem ser directa-
mente endereçadas & Gerencia.

0 pato do Bernardino
• O Bernardino, continuo da. DI-

reetoria Geral • dos Correios, 6
meu amigo desde os temíios»re-
motos da propaganda da primei-
üa Republica.

.Assistimos juntos,.' a.' multas'conferências do Silva.Jardim e do
Lopes Trovão, na. antigai travessa
da Barreira, onde se falava 

'. 
dé-

-Blaslado na grandeza da patflal
tias conquistas da liberdade.'

Bernardino enthUstasmava-se,'
batia palmas, Interrompia os ora-,
dores, apoiavá-ds. ¦ '-' 

.'. ;/''.
Quando foram mudadas» as Ins..

tltuiçües, allegou »serviços.-^"í jãè
primeira reforma obteve d rnbdes"1»,
to logar publico qúe alndá,' ágoí
rá óecupá. Báptlzel-lhé, pouco
depois, ò primogênito,. — Deodo-
rei, em homenagem ao generalls-
elmo — e damos-nos ate hoje,
como ha quarenta e poucos annos.

'Apezar da árdua tarefa' o de
quasi sexagenário, meu compa-
dre Bernardino esta ainda rijo,
sacudido, com á Invejável pro-
priedade do vinho do Porto, que
quanto mais envelheoo melhor
íiça. »;

, Hontem, pela manhã, appare-
fceu-me elle em • casa-, apoplotlco,'
langadlsslmo. Imaginei,-fi. pri-
íríelra vista, que Jiavia sido attin-
gldo, na véspera, por um decreto
do governo, pondo-p'em dlspòril-.
billdade não remunerada.

.Quando conseguiu falar, porém,
contou, tranquilllzando»-me, que

¦ os ladríes lhe haviam roubado,
pouco antes, um pato gordo e'
bem tratado, a que elle dera o.
nome de Panoíiiío, e que' iria
Vender no.dia seguinte.a um vi»
zinho, por dez mil réis,

Um achado, meu velho!
Depois, çom demonstração de

tristeza:
—¦ Dez mil réis, na época pre-

sente, para o sou compadre que
astã. no periodo das vaccas ma-
grasl' 4 ¦

Eu tive uma expressão de con-
solo, mas Bernardino proseguiu:'

Pesava dez kilos', meu filho,
e tostado no forno, com arroz, hâ,
de ser um desses pltéos de sé
comer e pedir mais, de que sô os
riços têm o privilegio.

Ao cabo de uma pausa, amea-
cou, alteando a voz:

Mas, não fica assim, ga-
ranto! Isto tão certo como eu
me chamar Bernardino Antonio
Henríques Corrêa, ter sangue dns
guayanazes nas velas è haver
nascido em Campos Novos do Pa-
ranapanema.

. E com um rlzlnho forçado:
Tinha graça que eu fosse, â

fcusta de dedicação e pesados sa-
orifícios, engordar aquelle pato
amigo para um desalmado qual-
quer o roubar, Justamente no mo-
mento cm que estava,Imminente
tt recompensa dos meus esforços!

Eu concordei e Bernardino Cor-
rêa continuou:

Vou dar queixa 6. policia,
para punição do culpado, e, por
Isso mesmo, como o commissario
de serviço exige que eu explique
tudo, detalhadamente, por escri-
pto, vim aqui para te dar esse
trabalho, compadre.

Mas, trouxeste papel? Inda-
guel.

Não, respondeu, prompta-
aiente, Bernardino.' Mas, não im-
porta. Manda o garoto comprar
um caderno, dos bons, que não
Be perde. Eu aproveito e faço
tambem uma petição para goZar
as minhas férias atrazadas. Ando
bem precisado disso e, tão depres-
sa seja despachado. Irei descansar
o cadáver no sitio do Mlnpoíc,
cm Macuco.

E logo, para quô eu não me
esquecei.se:

Dà selscentos réis ao p:que-

no o roeomniondu-llio quo não eo
demoro.

Chegado o papel »o redigido o
ranounho da queixa, o meu com-
padro iivliinu-nin do quo seria tn-
dispensável comprar uma estam-
pilha do dois mil réis. Chamou,
assim, Jogo o meu . filhinho, que
fOra bunenr o papel, o disse-lhe:

Mou santinho, dll um pulo
nll na vimijn. o pergunta »a; «eu
Barcellos sé ello quer ceder a pa-
pae, nm» obsoqulo, umn estampl-
lha de dois. mil rélu. »

E, som perder tempo, voltando-
no' 'pnrii mim: 

'» j

Compadre; adeanta os dois
mil réis c não demora o pequeno.

Veiu a estampllha, passamos'a
limpo, a queixa e minha mulher,
num gesto de delicadeza, nSo cnn-
sentiu que Bernardino saísse som
almoçar, primeiramente.

O compadre, quo não faz co-
rlmonlas em nossa casa, acceitou'
o convite o- disso, em tão Jocoso:Fico, comadre Ehgraola, fico,
mas, tenha paciência, imponho
uma condição,

—.. AccettamoiJ.' todas, respon»»-'eu minha mulher, alegremente.
•Pígàí"

A da senhora mandar vir
tres garraflnhas de cerveja ge-
lada. •' ¦-.».-

E, rindo gostosamente, esqueci-
dó por momentos do seu prejuízo,
concluiu: ',, .

.Sou como aquelle galão da
companhia de mulatas, minha co-
madre: Não posso comer sem mo-
lho.,.

Minha mulher sorriu, eu iml-
tel-o, mandamos buscar a corvo-
Ja o Bernardino suspirou:

Ai, como seria bom ter-aqui
agora o meu pato. para o comer-
mns, em família, regado com Cas-
catinha gelada 1 "¦ ¦

Vieram tres garrafas de cerve-
Ia. Fomos para a'mesa.

Acabado o almoço declarou Ber-
nardlno, depois de despedir-se,
carinhosamente, de Engracta, que
não Unha animo de se mettor
num. bonde.

E, porque me apanhasse de.
bom humor e paciente, propoz:

Compadre, vamos do auto
até a delegacia. Estou despreve-
uldo, mas pdde, sem. receio,
adeantar o dinheiro da despesa
que eu, para o mez, te pago, sem'
falta. -¦•;'

Curvei, resignado, a cabeça. O
relógio do taxi marcou 6$G00.
Del. seis mil. péls ao chaufjeur e,
feitas as contas, eu gastara- até
aquelle momento, com o roubo do
Panchlto, mais de onze mil réis,

Bernardino, ?na delegacia, de-
pois de trocar,'Idéa, com o com-
missario o de: ouvir o Promptidão,
quiz tomar ou tf as providencias,
que lhe pareceram» acertadas, nias
eu, que jâ estava exhausto e ha-
via perdido a manhã com' aquelle
caso, discordei; èm tom perem-
ptorjó. :"/¦'. ..... ,'

Meu . compadre' ,estranhdü-mè,
poz, delicadamente,» a - mão sobre
p meu hombro, .mas permaneci
irredutível. v:*n\ ¦•¦¦:¦'¦¦..

O dono do'Panoftlto/qtie-ê^tel-
moso, alndá insistiu:-' ¦_'_ ¦ " 

_¦—' Compadre,' ' A /.'.:
Eu, então, perdi a cerimonia e

explodi:.» v, _,.¦}. __/ ,. iijtrmífcitõii: l
ÍNãfl:, cqntés mais ccommlgçVj

meu velho! Tom -paciência!'»»Sem
o haver comido, sem ó'cbrihêcer.
mesmo, sequer, has do concordar,
Bernardino amigo, qué 

'fui 
eu

quem, generosamente, pagou o
pato. . .

lafayette Silva

IfGl/pli
O tempo

RIA OE METEOROLUUIA >;
Previsões para.o periodo dc 14 boras

do dia' 9 ás 18 horas do dia 10);
• Districto Federal « Nictlieroy —
Tèmpti: --instavelr com chuvas e troyoa-.

»dii.v«. Tomprranita:.. estável.ii'noite,» e -eni
dtcliittP Ü. Ut»». "<?/en.o» çní^omsçaril»5,
os.»' ido .. quadrante suL sujeitos a »rajn'
das, i, 

'• »!" -¦ " " 
>Ã

Estado do Rio de Janeiro — Tempo:
ínatavel, com chuvas c trovoadas, Tem-
pe.atura: estável á noite e em declinio
de' dia, -

Estados do Sul —'—Tempo: amea»
çador, com chuvas 'é';;algumas.* probabl-,
Hdades de -trovoadas nas regiões ser-
ráha e littoranea, e instavel, com chu*
vas, -nas- demais zonas de :.S_uv Paulo;
instavel, com chuvas, no Paraná e San*-
ta"ÇaÜiariná,. f bom, .com nebulosidade,
no. Rio Cifandc. Temperiitura:- áihda cm'
declínio em SSo'.'Paulo; .em declínio á
notte e estável, de dia, no Paraná e
Santa Catbarina e ^estável' ho Rio
Grande. Ventos: predominarão os do
.quadrante sul,'.sujeitos a rajadas, até
Santa Catharina, e os de sul a léste
íio Rio Grande. -:

Synopse do tempo, oceorrido- no Dis-
tricto Federal (de 14 horas do dia
8 ás 14 horas do dia . 9) — O. tempo
foi' hòm' todo." o .período, còyn n.èvoeirj
Ã noite » e pela nianhâ e _ forte nebulo*-
sidàdeapós. A temperatura foi estável
á noite, continuando elevada dc dia. As
médias das temperaturas extremas' obser*
vadas nos postos do Districto íedcral
foram: máxima 32"7 e.mínima.21,2, e
as temperatura sextremas observadas no.
Observatório Meteorológico da Avenida
daa Nações foram: máxima, até, ás 14
horas, 27"8, e minima, ás 5 horas c
30 minutos, 20D6. "Os ventos predomi-r.aram 'ile 'sul a léste, com rajadas fres-
cas, attiugindo hoje a maior velocidade
a 16m,2, de sul, ás 12 horas e 55
minutos. . .

Synopse do tempo oceorrido em' todo
à pais (de 9 horas do dia 8 áa 9.
horas do dia 9): J

Zona Norte -- O tempo, rias 24'ho--.
ras, foi berturbado com chuvas fracas
esparsas,'' apresentando-se assim- As 9
horas de hoje.. A- temperatura foi' es-
tavel. Sopraram ventos da compenente
lésté, fracos. Não foi feita a synopse
do' Amazonas, Pará, Maranhfio, Rio
Grande do Norte e Alagoas,, devido á
(alfa dos despacho steleKraphicos.'-; -.Zona Centro' — • O tempo, nas 1\
horas,, decorreu bom nos Estados- do
Espirito Santo e Rio de Janeiro: e per-
turbado, com chuva se trovoadas-espar-
sas, nos demais, acompanhadas dc ven-
los fortes,, á noite, eni Lavra», e Goyaz.
Hoje, ás 9 ¦ horas, ò tempo apresenta-
va-se bom, salvo em Matto Grosso j
Caxambú', onde era-perturbado. A tem-
peratura soffreu pequeno declínio., Os
ventos foram-variaveio' e fracos, predo-minando os de- norte. -

Zona Snl -r O tempo, has 24 ho»
ras, ; foi ameaçador, .com chuvas" e tro-
voadas fortes, á noite, e n Paranaguá,
e sopraram ventos fortes, bem como em
São Francisco. Hoje, ás 9 horas, o
tempo .apresi»iií,iy..-se bom no Rio Gran-
de, .e perturbado, com chuvas'esparsas,
nos ¦¦ demais Estados. A temperatura
continuou . em declinio. Sopraram ven-
tos variáveis*e fracos.

Nota 
'.-" 

A'-'presente - synopse foi ela*
borada com o* dados recebidos da rede
meteorológica 'alé ás 14 horas e 30
minutos. ,

— Estadot e. tendência do nivel da«
águas dns riou:

Rio P.-nabylia do Sul (dia 9) —
Continuará mais ou menos estacionado
cm" todo o curso. ' •'

Rio Sio Francisco (dia 8) — Con-
lindará em declinio entre Pirapora t
Joaiciro e em ascensão no resto d.)
cursoi

Rio Itajaby-Assu' (dia 9) — Sof»
frerá'rápida ascensão cm todo-o curso

Bacia Amazônica (dia 8) — Bai-
xr. ,do cm Rio Branco e Imperatriz e
Subindo nas demais estações.

Vma missão ingleza

financeiros, fl a sr, Otto Nlomoyor,
muim (.'iiiiiiiieKiii noi.olrouloi daa
finanças mundlaon, por ter, cnmo
Kommorer, preNldldo a varias com-
iiiinMíie.. que andaram aoncertan-
do aa ílnainiici avariadas do mun-
do, lnolualve na Anuiria.

IDsperomoa coni ayinpatliU a
vinda dossos estudiosos, som os-
quecor»do quo não lia para nrtii
a menor diminuição om accoltar a
partlclpacllo ilo toòhnlcoa n.-itmn-
golrus na organização do nomia
vida flnancolra. Temos podido o
conaollio e a colliibonujílo do au-
torldados oiitrnnlian a nosBa nncln-
nnlliliiila para multo» osBUmptoa,
ontro os quaoa oa do ordem pura-
monte aclontlflca o militar, como
sejam oa do. preparo da do-
tesa nacional, NSo ha nada
dcmails em que uo faca o
mesmo para soecorrer o orga-
nliimo do palz no ponto nials vul-
neravel, o da sua economia e fl-
nangoa. Fazemos sfiment» votos
pára que o governo, no contrário
do. que tem aüccodldo de outras
vezes, como no quadriennio do sr.
Arthur Bernardes com a missão,
tambem Ingleza, que aqui esteve,
não faoa ouvidos de mercador a
seus conselhos...

Ndo.ha motivo, repetimos, para
que o Brasil, que acceita preseu-
roso a collaboração estrangeira,
quando se trata ãe destruir oa
vermes que parasitam os lntostl-
nos de sua população, se sinta
mellnãrado se a therapeutica ne-
cessaria fi. restauração de suas al-
gibelraa tambem lhe fOr ministra-
da por mãos estrangeiras...

A reforma ão Banco ão\Brasll

No gabinete do ministro da Fa-
zenda, obtlvemos estas informa-
çCes: ';

"O governo brasileiro, por ln-
tormedlo do sou embaixador em
Londres, o indicação do Banco
ão. Inglaterra, acaba do oonvldar
Sir. Otto Niemeyer para estudar,
em conjunto com technicos na-
cionaes' que serão opporhinamen-
te cscolhldoii, .não so a prompta
transformação do Banco do Bra-
sil em Banco Central Autônomo,
como alndá a reforma do sys te-
ma monetário e a estabilização
do câmbio.

Com, tal apoio financeiro, com
a execução dó programma gover-
namental do equilíbrio orçamen-
tario e a limitação de quaesquer
empréstimos externos, .directos .ou
indlrectds, tal deslderatum será,
por' certo, facilmente alcançado.

Sir Otto Niemeyer ê alto, func-
cionario,do Banco de Inglaterra
e financista ãe reputação mun-
dial,'iendo ha poujpq reorganizado
o Commonwealth Banli, da Aus-
tralia, depois de ter prestado ser-
vlcos, egualmente notáveis, ' na
reorganização . bancaria e mone-
üi^.d.a Austria, Hungria e de
alguns. Estados balkanlcos."

A Assistência Publica

iiic.-.cii oa nogoolantes inesorupulo-
i.i." que catão a quorer lutar com
o Interventor, acnbando com o
Innpeotorla de Aba toclmonto.

Dispondo de podirea dlsorlclu-
navios, o Intorventor do Distri-
Cto ha ii annuilar taes esforços,
com providencias onerglcna o effi-
cazoa, dando mostras a essa gon-
to quo Homoii alnãa um pola com
lo' o oom gove-no.

Não o possível quo oa quo estão
formando no Interior e aqui mes-
mo nío-'"» do ovos, do aves o ãe
(ttros artigos, para forcar a ele-
vacúo ãos proces e assim multl-
pllcar suas fortuna^, escapem ao
rigor da accão do nossas autorlda-
dos, na ãefosa da boina ãa noana
população,

O sr. Borgamln^ não tenha ãu-
vida: todos os seus aotos, nesse
tonam-, terão do povo os mata ca-
iorosos applausos, ...

Mutuallsmo ãe tachada

Devem estar toãos bem lembra-
dos ãa praga ãas mutuas, des-
encadeada sobre o palz, num pe-
riodo de olnco annos, isto t, de
1010 a 1016. Foi o tempo de
multas fortunas rápidas fí. custa
da boa ffl popular. De tal modo
se tornou escandaloso e nefasto
o funecionamento de certas mu-
tuas, de objectivos condemnavels,
que um congressista, referindo-
se ao facto disse que sô no, Cea-
rã o prejuízo causado por asso-
ciacBes assim rotuladas, em tres
annos, foi maior do que o que
resultou da tristemente memora-
vel secea de 1877.

Note-se que, em regra, essas
ratoeiras — estâ. claro quo nllu-
dtmoB ao mutuallsmo ãesbonesto
—¦ trazem como reclamo da mer-
codorio o proverbtal rotulo —
"fiscalizada pelo governo fe-»
deral". Éspalhando-se pelo .inte-
rior dos Estados onde assentam
seu escriptorio central, ás mutuas
de especulação se Infiltram por
cidades o villas, arrebanhando as
reservas da gente ¦ pobre, Ahi
esta mais tinia, seara para os
obrelròs da Republica Nov^.

Não é necessário montar novos
apparelhos, para a fiscalização do
mutuallsmo suspeito. O appare-
lho existe: é sô movimen tal-o
convenientemente...

iSerá desta vez?

O feminismo não descansa. Não
se Babe ainda quando se poderá
realizar a Constituinte t ji as
suas • "leaders" empreenderam
forte trabalho em favor da con-
cessão dos direitos politicos ãs
mulheres. Hontem, tendo fi. íren-
te a commandante do Batalhão
Feminino João PessOa, úma com-
missão procurou os srs. Baptista
Lusardo e Oswaldo Aranha, afim.
de, lhes.solicitar o seu apoio &
almejada equiparação politica' dos

A QUESTÃO
DO MATTE

Com o intuito de preencher os
oitenta logares de auxiliàres aca-
demicos da Assistência Municipal,

TOãftd&tt'*) ftiterventor ão Districto
Federal abrir um concurso, cujo
programma, inserido no órgão of-
ficial da Prefeitura abrange,^ além
de conhecimentos básicos, de ana-
tgnila, 

'os 
processos mais communs

de diagnostico clinico e de 
'jiro-

pèdeútlca, e innumeros pontos at-
tlnentes a assumptos de patholo-
gla cirúrgica, de pathologlaNmu-
dica, ' cóm ' lncursüèfi pela" th^raçj
pEf^JIçài' medico-clrurgica. "'

ta esse pequeno esboço para quô
a uni espirito consciente! e avi-
sado se. apresente, em toda a. sua
plenitude, o vulto. da exigência
que se fez aos acadêmicos candi-
datos a Assistência! Suecede 

'mais

que sobre taes matérias teriam
elles que discorrer em provas es-
criptas e pratico-oraes, q.que jã
não se exige nem para òs con-

'curèòs dê próíesaóres da Fâculda-
de de Medicina..., ..,»¦•
:¦¦ Os estudantes, deante da cir-
cumstancla em que se viam en-
volvidos, appellaram.parç, o inl;er-
Ventor. Infelizmente dessa appro-,
xlmacão não resultou um enten-
dlmeritb, parecendo que, pelo con-
trario, as coisas se azedaram de-
pois delia. Os acadêmicos ,toma-
ram, a deliberação de entrar, em
greve...-B o-interventor do Dls-'
tricto Federal, habitualmente tão
ponderado, deu-se parabéns com
a-deserção desses mocos, de uma
casa de•soccorro ondo seus ser-
viços sempre foram tãò estima-
dos!,-. .••:•-

Acreditamos que, meditando um
pouco mais, o sr. Adolpho Bel-.
gamlni- reconhecerá que a colla-
boração dos estudantes de medi-
clna, na. Assistência Municipal,
como, em todos os hospitaes do
Rio è do mundo, ê a mais deseja-
vel possível, nem gastando ellès
os/'oitenta aventaes". que escan-
dallzaram o sr. Muniz Peixoto...

Não leve o director da Assis-
tencia a esses extremos a sua par-
clmonla nos gastos, mesmo por-
que, em cirurgia, coisa que ali se
pratica em larga escala, já hou-
Ve quem dissesse com razão que
a economia ô synonimo de porca-
ria. Ha muito ó que cortar sem
dispensar os serviços dos estudan-
tes de medicina, que nada ga-
nham, e nem tampouco os oitenta
aventaes com que elles se defen-
dém e aos doentes das possíveis
contaminações»..

O problema vem sendo, noa ul-
timos .tempos, ventilado em todos
os Estados. O Rio Granãe ão
Norte foi o primeiro a conceãer
o .direito de voto ás mulheres. Em
multas outras unidades' féderati-
vas, a magistratura, consultada
pelas interessadas, por mais de
uma vez, entendeu que se hão fa-
zia mister a reforma ãa Consti-
luiçã'Oj'01,.termo cíãádãó," porjella
usado, abrangia, os dois sexos. O

iquwAtcejrtOiaewtMftaifto,- -Gr.qner 'os

direitos políticos,' e Isso niésmo
multo precariamente, até hoje, no
Brasil, têm sido privilegio dos
liomehsf''otam)èlhor;"ãos corrllhos

8JVSi lfiaj'tlÂflrlS_! «*wl'i'Bb fldrtíí

„},% ífttura.7:;<^o'nstÍt4lrito poderá
desfazer as duvidas, esclarecendo
perfeitamente o assumpto. Más,
ao mesmo tempo, indispensável se
torna que o voto seja cercado de
amplas e seguras garantias. Do
contrario,, será melhor mesmo
afastar as mulheres das vergo-
hhosas burlas• eleitoraes.-..i- '¦'¦.¦ ¦¦.'

O preço dos generos

Noticias recebidas hontem á
I noite, confirmadas officialmente,
i conforme se vê em nota
i¦ abaixo, annunciam a vinda,
ino Brasil, de uma missão
ingleza para estudar a situa-
ção financeira deste palz, sugge-
rlndo-lhe providencias salvadoras.
C Chefe dessa missão, que se com-
pOe de technicos em assumptos

Os exploradores da bolsa do
povo ostão desenvolvendo ener-
glea campanha contra a tabeliã
de preços dos generos de pr'' eira
rç.i-._ Idade. ¦./'/
Ninguém contesta que, tm um ou

outro ártigoi pod.m ser uctas as
suas reclamações. Mas ha gran-
de differença entre essas recla-
maçOes e a doomoralização das
tabellas, que é o que se tem cm
vkta...

.'costumados a vencer sempre,
annullando tod:.j as boas inkiati-
vas, corno a das feiras livres,
esCa lançando mão dos recursos
mais condemnavels para provocar
a alta.

O 
"caso dos ovc3 6 typlco e

serve de exemplo do que são ca-

A suppressão ãe cargos

Á suppressão dos cargos vaços
é desnecessários sempre foi o
regimen aconselhado para a so-
tüção do caso do funecionalismo.
Pôde ser mais vagaroso do que o
das demissões om massa, mas
tem a vantagem de nâo provocar
outros problemas, egualmente dif-
ficels, como o dos sem-trabdlho.

Felizmente, a R.cpubUoa Nova
entrou por esse regimen. O Dio-
rio Of ficial de hontem publica
vários decretos, supprlmlndo car-
gos em yarlos ministérios. ,,

Nâo preenchendo as vagas
abertas, nos postos Iniciaes, e ex-
tingindo todos os iogares, cuja
existência não seja julgada lm-
presclndlyel, terá o governo, den-
tro de multo pouco tempo, so-
iuclonado essa momentosa ques-
tão do funecionalismo.

Haja decisão iía recusa dos pe-
didos de nomeação, para que se
não abram excepções odiosos,, e
o desoongestlonamento de algu-
mas 'repartições se ãarâ, sem ãe-
mora, mesmo porque o excesso
não é-tão granãe que exila mui-
tos annos para que a situação se
normalize.

O que o caso ão funcclónnlls-
mo reclama é firmeza üe resolu-
ção.

O servlçotãomestíco

O Interventor no Districto Fe
deral poderia prestar mais um
beneficio & população, regulamen-
tando ó serviço doméstico, flsca
llzado pela Policia.'

Nada mais necessário, nem
mais urgente do que essa regu
lamentação, que viria pOr para-
deiro a abusos de toda ordem a
que estão sujeitos quantos têm um
lar. O Estado de São Paulo já
a fez, com proveitosos resultados,
Porque njio reallzal-a o Districto
Federal?

A carteira de Identificação des-
ses empregados ô uma garantia
para elles e para os patrões, por»
que se lhes dâ a segurança de pre'
ferencia quando desempregados,
offerece aos patrões egualmente
a certeza de que fazem entrar
para sua casa pessoa honesta e
de bom comportamento.

O regimen actual 6 que não de-
ve continuar, depois ãe Inicia-
da uma série ãe remoãelações de
alcance' social pratico.

A' opinião publica, não. pôde
perceber, sem que .lho..ponha-
mos .deante dos olhos tod.t a
verdade dos factos; o descaso
demonstrado pelos governos
no tocante á salvaguarda- de
interesses geraes preponderan-
tes. A medida que, na Argen-
tina, acaba de ser tomada, de
maneira desfavorável á. conti-
unidade da nossa exportação
de matte, ainda uma vez con-
firma aquelle .descaso e põe
em realce • lamentayél 'uma
inaptidãõ! administrativa', de to-
dòs cbriheciaàj cujas .-propor-
ções, 

'no ¦ etitântò,v';éxcedèm a
previsão -até.dos 'pessimistas.

Diz-se que-o goyçrnp, pelos
dois' ministéHós; a quem a às-
sumpto'/ affectà,.i.íedotya \de
èsfo^os no sentido/de encon-
trar uma formula soluciona-
dora dos entraves qué» sur-
gem;^Rertiqvel^os dehtro do
critério dominante que orien-
ta uma politica de aggressão
commercial, considerada im-
prescindiyel ao reajustamento
das condições da nossa balan-
ça mercantil, é o que nos pa-
rece constituir uma tentativa
de exito problemático. Está-se
vendo-que, falem dos factores
médíatos què preparam uma
situação insustentável para os
nossos interesses de paiz. ex-
portador, ém relação aò matte,
perante o consumo argentino,
veiu :qpià causa súbita, de cá-
racter.» immediato ou ¦ recente,
deflagrar a providencia des-
tinada a tornar, ainda mais
penosa a vida financeira ¦ das
priiiç-páès unidades produ-
.cj|ras , do artigo. ¦£• Paraná,
Matto • Grosso é Santa Ca-
tháriha. .... '.,

' Uma-'¦_ cotnprehensão' super-
ficialissima -r-»»por que não
dizer cabotina ? •-¦- dos nossos
interesses econômicos,' vis-a-
vis do-» commercio exterior,
procura dar" origem ,á um re-
gimen de restricções mercan-
tis, cuja insubsistencia resalta
da'súa própria feição unilate-
ral». Não nos prèoccupamos
com expandir a produetivi-
dade -daquelles gêneros' que
podemos exportar, melhoran-
do-os» é- benèficiándo-osi'» at-
traindo, para, elles ò consumo»
internacional e deixando, livro
o campo ás actíyídàdes. .do in-
tercámbio externo.,Nãp. Que-
remos :simplesájentííf issb^pirò-»
seguir, na. éxp0rta!ção'! 'dò". 

qué
ja produzimos,.; quaçiy. tudo
café, e ob?tar de rejpénte o
franco recebimento, pelos mer-
cados internosj 'dé- mercado-
rias de, primei}"/, necessidade,
como ó trigo é outros. Sabe-
mos que esse artigo nos. é
fornecido pela Argentina; qtie,
nãIbatónçavcòmmetciàl .'com1 a
Argentina, o elemento deci-
sivo está 'representado 

pela
exportação 

''.do 
trigo., Que

fazemos? Entregamo-nost a
lima càmpahli^' restnctivà; do
emprego do • trigo-, iio 

'-íabpicoí

do pão,' em' terittps de pürà
aggressão 'commercial,.. sem
motivo, de ser, substituindo
aquelle emprego pelo da fa-
rinha''de mandioca,, aliás não
produzida ná' proporção do
consumo que ' se lhe quer
abrir! .'

Incontestável é que eijsa at-
titúde. violentou o desfecho da
política, econômica adoptada,
lia um quarto.,de século, pela
Argentina; em referencia- ao
rhatte,.. com 'a: serenidade de
acção de quem sabe o qué quer
é sabe como pbtel-o, sem alar-
des nem verbàlisrhos. Ad-
mittir-se-ia que, inexistente o
facto a que o boni senso man-
da .attribuir o fechamento, que
se operará- automático, dos
mercados platinos pára' o pro-
djictô. .brasileiro, a situação
deste »ali permanecesse côr.. dè
rosa ? Sem duvida que não.
Em .conjuntura . semelhante é
prova de inépcia desencadear,
difficuldades qué; hão, de. vir,
forçosamente, mas qtie deve-
mos adial-às,' para, no periodo
4a dilação, ao contrario do qtie
se tem feito, prover o produ-
cto nacional de um consumo
cujo.Tolume compense, a falta
daquelle que, sob qualquer hy-
pothese, dentro em breve per-
deremos.

Por que ?'!. A Argentina
dispõe de todo o Território das
Missões para produzir matte.
Sobretudo a começar-de 1903,
após experiências suecessivás,
teve inicio o" seu plantio inten-
sivo .e systematizado, irradian-
do-se ;pará o norte, sobre o Pa-
raná, para p lado do Uruguay
e para o sul, Hoje, o cultivo
da herva. representa" o traba-
lho fundamental, no Territo-
rio dás 'Missões. Todas as
outras actividades lhe são ac-
çessorias. Colônias prosperas
se dedicam ás plantações em
crescimento. Ricos proprieta-
rios dos campos do sul 6 de-
tentores de industrias, na pro-
pria capital platina, invertem
ali sommas notáveis, na cer-
teza dos largos resultados a
obter. Em 1914, a arèa culti-
vada era apenas de 1.300 he-
ctares, còm cerca de 800 mil

'arvores. Dé crescendo em
crescendo, em 1926 excedeu de
20 milhões o numero de plan-
tas, capaz dé uma producçâo
avaliada, para o corrente anno
ou para o próximo anno, em
30 milhões de kilos., A esti-

mativa sob a qu»l a Argentina
baseia o seu esforço, nesse se-
ctor de • sua actividade eco-
nomica, faz prever, para 1933
ou 1934, uma safra de cerca
dc 65. milhões de kilos, cifra
que eqüivale a todo o con-
sumo interno apurado ha pou-
co mais de um lustro, ou á
quantidade superior á de toda
a nossa exportação de matte,
para os referidos mercados, na
actualidade. O consumo ar-
gentino orça hoje em 90 mi-
lhões de kilos, approximada-
mente, o que basta para.defi-
nir a conjuntura que defron-
tamos, sem possibilidades de
arinullal-a pela procura de
mercados,.compensadores no
sul da America., .

Essa é a- realidade do pro-
blema, fora da qual tudo o
mais>se reduz a fantasias. A
sua solução não consiste em
paíliativos: Tampouco em des-
Vlrtuar factos de modo a fa-
zer crer que unia conciliação
de emergência, entre os inte-
rèssès oppostos, terá o mérito
de afastar embaraços perma-
nentes cada vez mais sérios.

Garage official

áo na campanha, da Heuução. B
foram oaaea os srs. Ootavlo Ro-
ohe, Álvaro Baptista, Joaquim
Osório, Carlos Pennatlol .0 Sérgio
de Ollvolra. Esso saorlflolo apro-
voltou a mui» dois llbortadoros,
olevanão o numero ãestes a seto,
na Cornara. Intoreasc.nto 6 que
o sr. Carlos Pennafiel, então mui-
to arãente, teve o seu diploma ras-
gaão em benoflolo ãe um próprio
.borgleta, o sr. Palm. Portanto,
foi o sr. Palm Filho quom so
aproveitou desse abuso do Con-
grosso rasgando diplomas, aü Ia-
do de dois llbortadoros, srs. Ar-
thur Caetano o Maciel Junior.

Os relatores dessos pareceres
eram os ãeputaãoa mineiros Jo-
sé Alves e Bmlllo Jardim e o sor-
glpano sr. Baptista Blttoncourt.
Os pareceres forara votados, sob
urgência, sendo leader o ar, An-
tonto Carlos.

Esses factos, realmente, lllus-
tram os que, agora, vão ser apu-
rados pelo Tribunal Especial, des-
de qne sejam responsabilizados os
"degolladores" ãe representantes
ão povo... ' ,

DOS NOSSOS LEITORES.,.
-::-

Depósitos de in/Iamntavelj

' .Ainda com relação.aos automo-
Veis officiaes poderíamos lembrar,
como medida de economia na
manutenção ãos automóveis que
forem essencloes, a creação dé
uma garase central, adriilhistra-
da no systema usual ãe garages,
onde quem utiliza um carro
dã ao chauffeur um recibo pelo
numero de horas em que foi una-
do. Esta providencia permitte
o controle perfeito ão uso ãos
automóveis, o reduz o numero
dc automóveis necessários, por
tornar possivel uma utilização
maior ãos carros.

Além ülssò, uma garage cen-
trai piãerla ter iíficlnas e me-
canlcos contratados, e mantu um
almoxarifado, o que diminuiria
muito as despesas de concertos.
.' A unlformisação dos' carros,
tambem, conservando-ae somente
carros de duas ou tres marcas,
permittlrla compras de sobresa-
lentes em condiçOes melhor-s, e os
serviços dos mecânicos seriam
perfeitos e mais rápidos, porque
se especializariam naquellas mar»
c.j do carros.

As idéas acima conslgnr.das não
são novas e apenas reproduzem
ir.edldas applicadas em vários pai-
ze».'

Concorrençíos. ,e íotTiecimenfós

Ainda . não se positivou, por
actos, o propósito attribuido ao
governo, de crear uma repartição
especial, destinada a adquirir e
fornecer aos vários departamen-
tos administrativos; do paiz to
dos os artigos requisitados pelos
mesmos e até agora comprados
mediante concorrência publica.
Não amadureceu, a idéa?. O as-
sumpto* merece, não obstante, a
melhor attenção do governo pro-
visorlo. Y

A historia de fornecimentos a
repartlçSes »publicas é complica?»
da. Estudada em seus capitulos,
vista em detalhes,' proporcionaria'
ao administrador da nova phase
política do paiz opportunidade
para conhecer coisas iiiteressan-
tlssimas, que mostram por onde
se ,-pqderla .fazer avultada. eco-
nomia... Diz-se que ha casos em
que quatro, cinco ou mais firmas,
secretamente associadas, entram
num; concurso para forneclmeri-
tos, como se de facto fossem''con-
correntes, a pleitear cada qual
seus exclusivos interesses.

Combinam os preços, ajustam
as peças da machina que fazem
funecionar, o no fim rateiam equl-
tatlvamento os lucros daquella
que teve a preferencia. E dizem
.que esse tem sido, até agora, um
cios mais lucrativos negócios da
praça, para socios e interme-
diários1

A visita do .inspeetor da Alfan-
dega ao trnplche de lntlammavets,
na Ilha do Governador, Veiu põr
etn ffico á questão dá localização
dos depósitos de explosivos.
De quando em quanão surgem ro-

claYnaçSes contra a permanência
do traplcho de lnfiammavois, nu-
ma das Ilhas mais populosas da
nossa bahia, sem que os ' stos ro-
celos de uma grando desgraça
provoquem qualquer providencia
dos autoridades da Fazendo.

p caso dos inflammavels este,
sin Ja 'ior ser. resolvido, pòls,
mesmo no centro da cidade, ha
estabelecl-.ientos que têm em de-
poslto r"inde quantidade de ga
zollna, kerozene, pólvora, eto.,

As denuncias são. quasi diárias
mas não I conseguiram ainda ti-
rar da si.a lndlfferença as nossas
autoridades. Conseguira is-n ago-
11. o inspeetor da Alfândega? Du-
vidamos. •¦¦ »'

Ai laranja brasileira' no.

/ncrlaferro

:¦ As consignações ,de- larfc-i^88
brasileiras feitas 6. Inglaterra, 'na'

nesei.to estação, elevaram-se, em
6 de dezembro, a 530.000 caixas.
Na ultima estação, havia 1 ascen-
úiCo apenas à 443.000 caixas, ve-
rlfl-anão-BO asnlm um augmento
sensível.'As frutas brasileiras não
tiveram a concorrência das simi»;
lares norte-americanas, proceden-
tes da Califórnia. •';'"

" Conto ás mercadorias expostas
é. venda, ná Grã-Bretanha, . são
obrigadas a ter rótulos, com òs
nomes doa paizes' ãe origem, \ ft
propaganda da nossa producçâo
ci' 'ieola vae. sendo realizada 

' 
de

um-modo persuasivio.» " ¦ ¦';¦ ¦'*

A safra cafeelra ãe 1930-1931

A reforma ão Instituto ãe Pre-

vldencia
. __,¦_¦ ¦ ¦ ¦__,._¦ ' f

A organização do Instituto de
Previdência está a eixiglr refor-
ma. radical, para o effeito de tl-
rar-lhe o cunho accentuadamente
burocrático que lhé foi dado. O
sr. Llndolfo Collor prometteu rea-
llzar csaa reforma. Urge que ella
se faça em bem da normalização
ãe um departamento a qüe está li-
gada a sorte das famílias da qua-
sl totalidade do nosso funeciona-
lismo publico.

E' espantoso que com uma ren-

^a do 13.773 contos dlspenda elle,
sS com pessoal, 1.838 contos, o
que é uma cifra exagerada, sa-
bendo-se como ae sabe què o
Thesouro auxilia íormldavelmen-'te a sua secretaria, fazendo e
conferindo descontos, eto.

O fllhotlsrao político dominou a
organização do Instituto, delia to-
mando conta, o que deu causa até
a escândalos do monta em re-
uniBes do seu conselho adminis-
trativo.

Intervenha o sr. Llndolfo Col-
lor na dofeaa do patrimônio do
Instituto de Previdência, que
prestara, com isso, ao funeciona-
lismo publico, relevante serviço.

¦ A producçâo de 'café dd Bra-
sil, da safra do 1930-1931, attinge
a 12,050.000 saccas, assim distri-
buldas, pelos ? prfrtos de salda:.
Santos, 7.000.ÔÕOf'' Slò e ''Mirias

(via Rio," 2.6Ò0ÍOO?; Victoria,....-
I.650í000Jí: Paraná•¦«.iSy Paulo
(yla._¦ Paraná), '400.000.; outros,
portos' brasileiros, 300.000 saccas,
perfazendo. aquelle" totáh

A producçâo de outros paizes,
sobresalndo a Colômbia e as In-
dias Hollandezas, foi de 8.125.000
de saccas» ..' [?, ,,.' »•¦»

Total da producçâo >" mundial:
20.175.Q00 saccas. Calcula-se qüe
o consumo será de 24 mllhOes de
saccas, approxlmadamente.

O horário das repartições

Historia antiga e.

moderna

O juiz Solano ãa Cunha esta
sendo posto em evidencio, por
causa de um voto no reconheci-
mento dos gaúchos em 1924. Foi
quando libertadores o borglstas
so apresentaram no Congresso,
disputando as graças das sympa-
thias bernardistas. No deaejo de
Vingança contra os borglstas, por
terem apoiado á Reacção Republi-
cana, o sr. Bernardes se valeu
dos libertadores, lançando-os con-
tra a gente do sr. Borges. Os
borglstas contemporizaram e ten-
taram servir da melhor manei-
ra a vontade presidencial da épo-
ca. For isso mesmo, é que se fez
o reconhecimento, na Câmara, em
1924, exclulnclo-se aquelles borgls-
tos oue mais se haviam salienta-

Durante muitos annos, as», nos-
sos repartições publicas tiveram
um mesmo horário:.das 11 fis 16
horas. Nesse espaço.»de tempo,'
decorria 0 expediente. burpcratl-
co, sém maiores atropelos.

Com a novidade das sete horas
de; trabalho, le U la 18"horas,
começou a haver,, no tocante ao
inicio e ao encerramento ãos ser-
viços, verdadeira barafunda, se-
não completa. anarchia.

Temos repartições que euar-
dam a tradição ão velho horário,
outras que ó: kugmentaram. de
uma hora, outras de hora e meHt,
e finalmente aa que nunca obe-
decoram a horário nenhum, por-
que.iniciam e encerram o expe-
dlento á hora que bem ontondím
os seus funceionarios 9 directo-
res.

Seria, no entanto, de toda con-
venlencla que se fixasse definlti-
yamente um horário para toãos
os ministérios, acabando com o
regimen áotual.

Somos dos que julgam que o
velho horário de 11 as 16 | horas
6 o mais conveniente, desde que
se acabe com as licenças tem-
porarlas do funecionalismo.. '

Mas seja como fOr, o que é
preciso é que o horário das nos-
sas repartições. publicas seja um
unico.

Assistência d infância

. E o serviço ãe assistência â ln-
fancla abandonada? Estará func-
cionando normalmente o appare-
lho? São perguntas opportunas,
uma vez que á mutação ão scena-
rio politico vae acarretando mui-
tlplas e importantes modificações,
cujo principal objetivo ê o sanea-
mento indispensável ã boa mar-
cha das coisas. _._._.-

Em relação ao serviço de assis-
tencia ainda ha multo o quo fa-
zer. Quando vela a revolução, o
Código'de Menores estava para
ser refundldo, com o fim de am-
bientar alguns de seus disposi ti-
vos, disparatados para o regimen
que devemos adoptar. E' de es-
perar que o governo provisório,
no tumultuar ão suas cogitações,
não se tenha esquecido do as-
sumpto. ¦:¦¦*•,

Procura-se conjurar a crise do
assucar na Argentina

Bueno» Aires, 9 (Correio da
Manhã) — O Centro Assucmeiro
Regional dirigiu-se ás auotlda-
des, ri'i)-unando urgentes medi-
das que venham on"*»>rar a crise
actual.

-Algiimiu cnrtM, e qiiõ merecem * »t»
triniH» ilni poderei publicou

Sr, Redactor! -• O Irreducllvel radl»
collimo de nlmina eilpriloi, tem maior
exame de alguna problcmai qae cabem
í illctadiirn reiolver, lem entendido que
a Revolucio, noi tetu propoalloa de re-
generaclo doa noatoa coatumea politicos
e de largas o fundaa modlflcacCea no ap»
parelho administrativo, deverá tudo de»
mollr, nüo deixar pedra sobre pedra pa»
ra, desobstruindo o caminho de todoa oa
obstáculos á aua acçlio * * da próxima
constituinte, ter ampla liberdade de mc-
vintentos ao proceder á aua reconstru»
rçíio e ao arejamento moral e material de
varloa departamentos que coiutltuem o
governo»do pala.

Sob * alta e patriótica Insplracüo de
estabelecer definitivamente a pureia ilo
regimen, afastadas as heranças auspel-
tas, ou, possivelmente, compromettldas
no passado, tem como íiincçüo preclpua
da RevoIiiç5o a drstrulçüo Integral da
velha Republica, encarando com reservas
on desconfiançaa quantos detinham' em
suas mios a mala insignificante pareella
do poder publico,

Ás Investidas contra o Tribunal de
Contas obedecem a esse espirito de demo»
lição, nüo vendo nelle senüo deficiência»,
Imprestabilldade pratica e despendlosa no
mecanismo administrativo da Republica.

Certo, na sua organizaçtto, no seu func-
cionamento, na aua acçSo flscalliadora
aos erres e abusos do Poder Executivo,
o nosso Tribunal de Contas multo ao
afastou do typo americano. Assim, nos
Estados Illinois, Virgínia e Mlchlgan, as
dedsSes do Tribunal de Contas tem ef-
feitos immediatos, remettendo os func»
cionarios culposos, sejam secretários de
Estado ou presidentes, aoi tribunaes de
justiça.

Entre nós, essa acção moralizadora e
coercitiva aos desmandos dos governantes
não existe e dahi o descaso com que
sio recebidas suas decIsCes, ou o plato-
nico registro 10b protesto, avolumando
dia a dia a corrente que reclama a sua
suppressão.

Pensamos diversamente, encarando a
assumpto sob dois aspectos bem distin-
ctos.

. Quanto' ao primeiro, em. um regimen
do severas economias que sc impõe pela
angustlosa siluação financeira do pàlx,
o Tribunal ds Contas precisa apenas de
uma remodelação, com a suppressão de
cargos Inúteis e reducção dos vencimen»
tos de alguns funceionarios.

Em sua secretaria ha excesso de pes»
sao!, podendo bayer a suppressão de ai»
guns cargos, tomado por critério a dia»
pensa, dos que não contam maia de dez
annos de exercicio.

Reduzidos os vencimentos dos mlnls-
tros, auditores e mala funceionarios, o
Tribunal não pesará no orçamento da
Fazenda. . ,' .'_', \

Mas, sob outro' ponto de vista, uma
outra medida se in)põe já e já, oú a dis»
ponibilidade remunerada de todos os seus
funceionarios, depois da reducção dós
seus quadros o vencimentos. O Tribunal
de Contas perdeu a súa razão de ser em
um regimen dictatorial.

A sua suppressão, porém, deverí ser
deferida á constituinte, que melhor exa».
minará a sua conveniência. Sã a ella ca-
berá ajuizar dessa modificação no appa-
relho administrativo do governo. Se en-
tender mantelo, cumprirá introduzir aa
modlficaçõe» necesBiirias,"''»tim:'.-de" tor-
nar realmente efficiente e proveitosa a
sua acçao. '" ' '*' *,'*'•'' •'

Com sua actual organização è que não
corersponde. aos objectivos que presidiram
a sua creação,. e se ha alguma observa»
ção a ser feita, essa sò pôde aer de es»
tranheia .pela InacçSo do _sr. ministro
da Fazenda, que "¦ nenhuma providencia
julgou bppbrturiií7 tòniáV, 

"'coriservátiíò»o

como está. Inútil e dispendioso]' e" eem
significação, em período dictatorial. Sèu
constante léior e admirador — 'Francisca
L„ Ribeiro." ..,,.,, . . ' '"'.";%,'

. O OAFB' MINEIRO
"Fazenda Bella Fama, 5 de janeiro

de 1931. — Sr. Redacor dq "Correio
da Manhã". — O Instituto Mineiro de
Café,'.está em véspera de soffrer gran»
des transformações, dentro das quaes de-
vem ser attendldas antigas e justas as-
pirações da lavoura. Feia primeira vez
o governo resolve deliberar,' ouvindo a
opinião dos. interessados. Para isso o
dr. Jacques Maciel, actual presidente da»
quelle departamento, teve, hontem,- lon-
ga conferencia em Juiz de Fora com a
directoria do Centro dos Lavradores Mi»
neíros, e com outras figuras de eviden-
cia na agricultura. Num gesto muito
lcuvavel, s. s. deseja, porem, sujeitar o
assumpto a uma discussão mais ampla
e. para isso, encarregou o Centro de La-
vradorea de promover uma grande re»
união no dia» 18 do corrente naquella ci-
dade. Ali devem'ser ventilados- assum»
ptos de grande importância para a la-
voura caféeira, como sejam: a liberdade
de commercio, arrecadação da. taxa ou-
ro, destino do patrimônio, constituído pe»
la mesma e que ascende a 40.000 con-
tos, compra do stock, etc. Dada a relê-
vancia do problema, a lavoura caféeira
de Minas, não deve perder a opportuni-
dade de poder discutir a questão com 11-
berdade, de vez que ae queixa sempre
de que nSo tem sido ouvida nessas int-
ciativas e mais ainda que talvez não ap»
pareça outra opportunidade d» . actuar
cm negócios que affcctam aua economia
intima»

A imprensa'do palz, sobretudo.* lm»
prensa do Rio, tem uma grande parti-
clpação e, porque não dizel-of, uma gran»
de responsabilidade na reorganização na*,
cional. O Centro dos Lavradores, do
qual sou apagado secretario, espera en-
centrar nesse diário, a collaboração ne»
cessaria ao exito dessa reunião, e 00
que solicito de sua iliustrada redacçao.

Quando se escolheu o delegado da la»
voura no Instituto, municípios houve
que se queixaram de não ter tido conhe»
cimento da reunião. A imprensa da ca»
pitai e a dos grandes centros, são as
únicas capazes de evitarem queixas £u-

• turas. E, a lavoura caféeira, estou cer-
to. ha de premiar oa jornaes que mais
Se esforçarem para sua rehabilitação mò-
ral e econômica,

Com os protestos de meu sincero agra-
decimento, sou att.» amg.0 crd.° olirg.»
— Mouro Roquctte Pinto.''

rlnhadores ha por olil qne, nrvorido, «jguarda-livros, transformsm nura ,t|. !J
10 chioa a vida econonilcn o nclminj„
Uva de certos oommerclánlei IntautoT
E, emquanto Isso, os qim esluilin.
que gastam os melhores dlu j, JJlenda noliilltando a proíi.iío, coi,aperfelço»l»a nu pratica i|uoilil|,n, Jses, muitas vezes se véeni na dun'*
tingencia de atiandonar a csrrdrs, U
possibilitados de enfrentar um« cL7rencia de inconscientes que fazem al
ptas a 30» o aéé 20JOOO mensieil

A iniciativa do Syndicato, a ,»'„,ma nos referimos, é digna doa b^,*
encomlos. O goveçno, porém, nlo _X_deliberar com aceito sobre o uniiM?
como em outros coifus tem feito, u^Z
nhecer früíundamente as DMeuliUfo,
aa aspIraçOes geraesíds ciasse,

Por isso, o mcmorikl do Syndical- __.qu. peso aos nobres \ntuitoa -i_, j3encerrar, devia ser largamente dliul,,?
pela Imprensa, antes dei ser levado I,mãos do chefe do governe^

A classe dos guarda-llvíoj e o,^
rei, diplomados e não dlplom^
Districto Federal e nos Eatadov^k
mensa. E é uma Immensa dai» d»,
protegida. Classe sem assoelaçSes (|J
cientes. Classe sem união de prertfctt|,
vivendo quasi ao desamparo daa tu2
(ela.

Ora, Já que se lembrou ds reclua,
novamente a regulamentação da q^
billdade, façamos uma reclamaçto kn
nittva e em ordem. Assim, façamoi ^reclamação amplo, que venha ibrítn,
oa Interesses geraes da classe, t aeani.
lar ao mesmo tempo os Interessei dt ea
dem administrativa do commercio, tm
clamemos, pois, «na você. E taSta.
mo» não sò a regulamentação profissio.
nal. Reclamemos tambem que seja n,
fundido o capitulo IV do nosio artliltj
e quasi Imprestável Código de 18S0 _
de modo a poderem todos os auxiliam H
commercio entrar na posse de dlrehcs
que lhe tira aldo até hoje negadoi,

Mas' façamos essa reclamação no m
elevado senso de solidariedade dt cia»
ae. Pugnemos juntos »pelos ntissoa direi-
toa. Dignifiquemos a profissio. £ iu.
mos tudo isso claramente, publicamente.
abertamente pela imprensa, conciliada to»
doa os' contadores e guarda-livros do ti,
a nos enviarem as suas suggestdta 1 ti
seus pontos de vista.

Só assim, poderemos redigir, part o*
tregar ao chefe da nação, um memotiil
interpretando, com egualdade e justiça,
as aspirações de todos os brasileiros qui
vivem da penna, na árdua profissão. d«.
não só escripturar livros, mas servir da
guia e consultor das muitas queatiti qai
se relacionam com a vida do comnircli
moderno. Rio, 24 de dezembro de 1911,
— /. C. Marques."

.m <«¦' *» ¦

O Banco Boa vista
offerece aos seus con
ren tistas a vantagem
de poder movimentar
as suas contas indis-
tinetamente na Mattii
á rua 1° de Março
47, ou na' "Acenei» i
Av. Rio Branco 137;
(Edificio Guinle),

A PROPIS8XO DB CONTADO-
«ES E GUARDA-LIVROS

"Sr. Director: — Uma commissão do
Syndicato Profissional de Peritos Conta»
dores, entregou ao chefe do governo pro-
visorlo ..um memorial em que solicita a
regulamentação profissional da contábil!»
dade.

Essa a noticia que lemos num matu-
tino de hontem.

Ora, ha tempos, já foi o assumpto de»
batido nas duas casas do Congresso ex»
tineto pela Revolução. O projecto nu-
mero 794, que encalhou na Câmara dos
Deputados, surgiu desde 1921. E, mais
recentemente, em 1928, tambem o se-
unor Pacheco de Oliveira propunha 4
mesma Câmara o registro dos contadores
e guarda-livros, á feição do decreto nu*
mero 91(3, instituído em 1890.

A materia é de relevante interesse,
não bo para os contadores e guarda-livros
profissionaes, senão tambem para o com-
mercio em geral.

Mas, graças ao pouco caso com que
sempie foram as classes laboriosas tra*
tadas pelos pândegos legisladores da Re-
publica extineta em 24 de outubro, —
graças a isso, — contínua a nobre sclen-
cia de Faciolo i n-.crcc de quantos escre»

<i_!_n

Foi cancelladò o titulei
de architecto dò senho;

— Agache — ;
' Quando ò sr. Agache asslgnty
o contrato cojri a .Prefeitura, pt<
ra a remodelação da cidade, ná^
apresentou o seu diploma de sn
ohitecto. Exigido esse, o sr. Asa»
che comprometteu-se a apreseiw
tal-o dentro do prazo de 90 Alaii

Passaram-se tres annos.
Veiu a, revolução.
O sr.' Bergamini- foi ser p

to, e, nas suas pesquizas, .
cou que o sr. Agache n..o havlí
ainda legalizado a sua situasío,

Em virtude disso, o Interventt(
no Districto Federal mandou cam
cellar o registro do titulo dt ar»
chiteoto do futuro remodelado!
da nossa cidade.

OS LEPROSOS E|
-1- S.PAULO-

/Sáo Paulo, 9. (Â. B.) r-, Um*
folha lóoal conseguiu entwvtota*
ura. leproso, dos que circulam tá
certos bairros da capital.

— O senhor, com certeza,!
ouviu falar na Inquisição da Bta'
do Média. Nos seus horrotea t
nas suas atrooldades. B tem, 4(

outra parte, ouvido referenciai
elogiosas. Mas, eu as conteit.
còm o méu depoimento de vlflu.

No» Hospital de Santo Angel.

predomina, com uma dlstiucjí.
odiosa entre os asylados:
tem padrinho não lastima o tra'

tamento. Os desgraçados, porém
como eu e meus compaíihelnH
aqui presentes, que por la pasaa"
ram, foram alvo de toda sorte«

privações, motivo para os nul<

encarniçados motejos que pr**
dem Invariavelmente, ai huml'

lhações berramentes que noa H

impostas.
O eit-prisioneiro conta qualrM

impressionantes que lhe trou»'
ram atê aqui a imaginação eni

fogo. Reclamando, o leproso»
segura ter sido dali expulso,

it mim* m- . "*

O prefeito de S.^
pedirão demissão?

Bão Paulo,. 9 (A. B.)-Co<*
ta que o actual prefeito de 8»

Paulo, sr. Anbaia Mello, soW-

tara em breve sua exonera^»» ,
O acto, assevera-se, do pre'*.

to, seria conseqüência da atUtin"

do governo federal que acceo'1

ás solicitaç6es dos motorlaW
daqui, pelo que a renda di P*

feitura sofrerá uma reducção »

cerca de 5.000 contos.
i_L| l«l W

O coronel João Alberto
continua em Chapadão
'São Paulo, 9 (A. B.) -°*M

ronel João Alberto chegoui nw» i
cedo da Fazenda do Çhapadãp.«»
Campinas, onde sc encontra »-

repouso neste momento.
A sua vinda aVesta cidade W

por fim preí.icllr o despacho WJ£
ctivo com os secretários '«"
do, hoje realirado fis 14 I'0™-'

O Interventor federal voltou P
ra o Chapadão hoje mesmo a m
to, devendo al ¦ perm» r.eccr a»™*
por alguns dias.

_, i.tít—,____..», i iwiii irmrmwf>H_i ....



ACTOS DO CHEFE DO
GOVERNO PROVISÓRIO
Officiaes do Exercito consi derados promovidos aos pos-tos immcdlatos — Tem r.òvo director o Collegio

Militar de Porto, Alegre — Transferencias, refor-
mas, na Ouerra — Exonerações, nomeações e pro-moções na Armada — Um capitão de fragata refor-
mado administrativamente — Exonerados ò capitãodos portos do Districto Federal e o. vice-dlrcctor
de Portos ei Costas.

Polo cliofo (lo governo provlso.
tIo lornm assignados os seguin-
tes decretos:
yo ptiln ãa Oueipfui

Considerando promovidos aos
rostos liniiu.-dlatos: na Infantaria,
o coronel Bornartlo do Araujo
padilha; capltãoú João Rodrigues
da Jeaus, Hugo Bezerra Cavai-
canto o Alcino/Arthldoro da Cos-
ta; im cavallaria, o primeiro te-
nontn Goobort de Queiroz; na ar-
tllhmla, o.» coronel João Maria
Xavier do .Britto Junlor e oapl-
tõe.i Odilon Antenor de Araujo,
Carlos Mlgiuol de Vasconcellos
Querí o Antônio de Siqueira
Campos; no cxtlnoto corpo de ln-
teiiãentes, o major Felix de Sa
laranjeiras; o no quadro de ,of-- (iclaos contadores, o capitão Gen-
til Amaro do Araujo;

Exonerando de director ,do Col-'legio 
Militar de Porto Alegre, o

coronel Fellcto Paes Ribeiro, vis-
to ter tido outra commissão e no-
meando para o referido cargo, o
general de divisão graduado re-
formado Ramiro da Silva Souto;

Exonerando: Antônio-Luiz de
Azovedo, de official de Justiça da
terceira auditoria da Ia clrcum-
ecrlpção de Justiça Militar, por
ter sido rolncluido no Exercito;
llodoatlno Henrique de Araujo e
Condido de Cerqueira Lima, de
Inspectóres do alumnos de 1" e
_' classe, respectivamente, dos
Collegios Militares de Ceará e Rio
te Janeiro;

Demlttlndo, a bem do serviço
publico, Edmundo Arlindo, de es-

' crlvão da 11* circumscripção de
Justiça militar; m.

Declarando sem effeito, o de-
creto de reforma compulsória do
primeiro contador Herculano Tel-'
feita de Andrade;

Nomeando: offlolal de Justiça da
terceira auditoria da primeira
circumscripção militar, o reser-
vista Raul Pereira Pessoa; Mo-
destino Henrique de Araujo para
Inspeotor de alumnos de segunda
classe do Collegio Militar desta
capital; Cândido, de Cerqueira
tima para Inspector de alumnos
de primeira classe do Collegio Ml-
litar do Ceará.;

Mandando restabelecer a cias-
. eifIcação em que se achava até

29 de dezembro de 1921, o «ntãó
-egundo tenente de cavallaria,
hoje major Ernani Augusto Cor-
rêa; '

Declarando sem effeito o de-
creto que transferiu o dr. Alva-
ro de Brito, da auditoria da se-
gunda circumscripção de justiça
militar em São Paulo para a ol-
tava no Ceara e desta para aquel-
la o dr. Julio Adolpho da Fon-
toura Guedes FUho;

Considerando readmlttldo desde
13 ds novembro ílndj, no cargo
de preparador conservador do ga-
binete photographlco da Escola
do Estado Maior, Horacio de Qus-
pião Coelho;.

Mandando contar de 23 de mar-
ço de 1928 a antigüidade do se-
gundo tenento de infantaria da
segunda classe da reserva de prl-
meira Unha Guilherme Manes;
. Nomeando no quadro do servi-
Ço de saude da segunda olasse da
reserva de primeira Unha, para
servirem na 1* região militar, se-
gundos tenentes médicos, os civis
drs. José do Oliveira Mello, Os-,-cuido, de Paula Freitas Coelho,
Manoel Oliveira Rezende, Carlos
de Jesus Ferreira e Waldemar
Vassalo Caruso e segundo tenen-
te pharmaceutico, o civil Orlando
do n-zcmlfl Chagas; ,

Transferindo para a íõõsrva da
primeira classe: o general de bri-
gada Francisco de Borja Pará da
Silveira, os coronéis de Infantaria
Horacio de Bittencourt Cotrim,.
José Libanio Ferreira Parga e
Bogaclano Ferreira Mondes, 'os
capitães contadores Braz Corrêa
do Oliveira, José Quintino Corrêa
de Sá e Eduardo Martins Ribeiro;
a como segundos tenentes conta-
dores, os em commissão, Elpidio
Carlos Sobreira de Carvalho, João
louzada e Etelvlno Gonçalves;

Transferindo para a reserva de
pl-lmelra classe o coronel de ca-
vallarla Paulo José de Oliveira,
compulsorlamente, e conslderal-o
reformado, conforme pedira, em
requerimento de junho de 1924;

Concedendo reforma, ao coronel
Intendente do guerra Adolpho
Luiz de Carvalho; ao major de
artilharia José Guimarães Jobln,
por invalidez; ao 8° sargento Bo-
tildo de Senna Jesus, Invalidado'
em conseqüência de moléstia ad-
qulrlda durante o serviço; e ao
cabo conduetor João Francisco da
SUva, da Escola Militar;

Abrindo o credito especial de
79S466 para pagamento a • Fran-

cisco Pedro du Oliveira Tozzlj
Classificando; na artilharia, otenente-coronel Miguel Cardoso

do Souza Filho no 3" grupo 
"de 

ar-
tllharla do costa, forto db Ituypú;

Transferindo: na cavallaria, ob
coronols Leopoldo Jardim de Mat-
tos, do commando da segunda
brigada de .'avaliaria para o so-
gundo regimento dlvlslonarlo em
Plrassununga e José Meira de
Vasconcellos e Raymundo Sam-
paio do quadro ordinário para o
supplementar; na artilharia, o
major Eloy de Souza. Medeiros, do
II grupo do 7° regimento mon-
tado sem effectivo, para o grupo
montado do teglmento mixto em
Campo Grande; na Infantaria, o
coronel Luiz Gonzaga dos Santos
Sarahyba do 18°'batalhão de caca-
dores para o- 11° regimento; te-
nente coronel Galdino Luiz Este-
ves do quadro ordinário para o
auppleineular; majores Alcebla-
des de Oliveira Brasil do 16* ba-
talhão de caçadores para o III
batalhão do 4" regimento e Rb-
dolpho Figueiredo do Souza do
quadro supplqmentar para o or-
dlnarlo, sondo classificado no III
batalhão do i" regimento;, o te-
nente coronel Alberto Porto Ale-
gre do 16° de caçadores em Cuya-
ba para o 11° regimento em São
João d'El Rey; os majores João
Baptista Maciel Monteiro- .do 11
batalhão do 9° regimento para o
III do 1° regimento; Arthur Jo-
vino Marques do 26° do caçado-
res para.o 12° sem.effectivo em
Curvello; Alipio de Almeida Nu-
nes do quadro ordinário para o
supplementar; João Marcelllno
Ferreira e Silva do 9° caçado-
res em Caxias para o 26° em
Belém; e Amadeu Carneiro de
Castro do 26° batalhão de caçado-
res para o III batalhão sem effe-
ctlvo do 13° regimento em Pon-
ta Grossa;

Classificando na Infantaria, o
major ' Álvaro Agrícola Soares
Dutra no III batalhão do ,3° re-
gimento;

Supprimindo os cargos de secre.
tarios ..civis dos Arsenaes de
Guerra desta capital o do Rio
Grande' do Sul, e modificando,
nessa parte, o regulamento anne-
xo ao decreto, n. 7.940, de 7 de
abril de 1910, para que esses car-
gos sejam desempenhados por of-
flclaes subalter ios, propostos pe-
los respectivos directores. '•'
Na pasta da Justiça: 

'

Concedendo, reforma . no posto
de tenente coronel ao major, da
Policia Militar» Benedicto Ferrei-
ra de Assumpção.
Na pasta da Marinha: ,-

Promovendo,, no Corpo:de Of-
flclaes da Armada: a vlce-alml-
rante, por antigüidade, o gradua-
do Francisco Alves Machado da
SUva; a contra-almirante, o cá-
pitão de mar. e guerra Octavio
Perry; a capitão de mar e guer-
ra, por merecimento, os capitães
de fragata Carlos Américo dbs
Reis, Luiz Pereira Pinto Galvão,
Rogério Augusto de Siqueira e
Joaquim Barcellos Garcia; a ca-
pitão de fragata, por merecimen-,
to, os de corveta Guilherme Rie-
ken, Enéas César Ramos e Pau-
lo da Rocha Fragoso e por anti-
guldade, os de- corveta Benedicto
Ferreira Goulart, Ricardo' Dias
Vieira e Eduardo Augusto de Bri-
.to e-'Cunha, os. dois últimos do
quadro extraordinário; e a capi-
tão de corveta, por antigüidade,
o capitão-tenente Manoel de Arau-
jó'Cortez;

Reformando admlnlstratl-
vãmente o capitão» de corveta
Leonel Romualdo da Silva Porto
no mesmo posto;

Transferindo para a reserva de
1* classe, no mesmo posto o. ca-
pitão de fragata Miguel de Castro
Caminha, percebendo o posto de
capitão de mar e guerra;

Exonerando o capitão de maré
guerra Arthur da Costa Pinto de
capitão dos portos , do Districto
Federal e Estado db Rio; e"o ca-
pitão de mar e guerra Pedro
Vieira de Mello Pinna de vice-
director da Directoria de Portos e
Costas;

Nomeando Francisco Xavier do
Nascimento para o lograr de pa-
trão das embarcações da capita-
nia dos portos, do Território do
Acre;

Concedendo aposentadoria, a. Pe-
dro José Mano,- operário de prl-
meira classe da officina de forjas
do Arsenal de Marinha desta ca-
pitai; à-Arthur Augusto Fereira,
operário de 1" classe da,officina
de machinas do mesmo Arsenal;
e João Gualberto do Nascimento
Fagundes, operário de 1* classe
da officina de fundição, ainda do
referido Arsenal. •

CAIXAS DÈ APOSENTADO-
RIAS E PENSÕES

0 beneficio aos marítimos
O govorno provisório no seú de-oroto.n. 10.654, do 31 de dozom-oro do 1080, além de outras dis-poslçõoa oroadaa, diz no bou ar-tigp-4. i . . ' J' Sem prejuízo das garantiasdeoorrantos do art. 1° do decro-

íO'?i,„1B,.i07,'<,Bl7 de dezembro«o 1030, ficam os governos dosEStados e Municípios, bem oomoas empresas o partloulares, quotiverem a sou cargo ou exploromos serviços a que alludo o mon-olonado artigo o o artigo 8° destedecreto (pessoal das empresas donavegação marítima ou fluvial) Iobrlgndas a adoptar. desde Já, as
providencias preliminares no son-tldo.de que úma vez decretada l
as disposições regulamentares da1nova organização das Caixas doAposentadorias e Pensdes, estejamao respactlvau Caixas aptas a'gncclonar desde 81 de margo de

Pela loi em questão,, vemos des-de logo qúe já. .so crearam deveres
para as empresas e particulares
que exploram os serviços constan-
tos dos deorotos nos. 19.497 o19.554 assim como para.seus em-
pregados. . ,
! Naturalmente Interessará, a ca-da uma das partes o cumprimen-
to não sô das duas citadas leis,
como o que estatue a lei numero
6.109 de. 20 de dozembro.de 1926,
no caso em questão, porque natu-
ralmento não haverá Interesse em
negligenciar, o assumpto.

Para o caso que ora se nos
apresenta varnos commentar ar-
tigos da lei 5.100. ,

No* artigo 17-b) determina quoo tempo de serviço é contado da
data em. que o associado tiver
completado 18 annos. - -

Nos artigos 18 e 19 estabelecem
a .maneira pela qual.se conta o
tempo do serviço.

O artigo 32 classifica aa pes-
soas que são* consideradas mem-
bros da família do associado, de-
claraçãò essa que tem de constar
ná caderneta creada polo ar-
tigo 44.

O artigo 48 — merece especial
attenção de todas- as empresas e
particulares» pela. maneira que
regula a contagem dó tempo de
serviço, a effectlvidade depois .de
10 -annos, .assim como. o disposto
nos paragraphos 1°, 2° e 3°.

O' artigo»44! — é! aquelle que
mais deve ser. observado por to-
das -as empresas. e particulares,
assim como, multo especialmente,
pelos*empregados. Diz o artigo
qüe cada uma das empresas for-
necerão a cada um dos emprega-
dos uma caderneta do modelo de-
terminado pelo Conselho Nacional
do Trabalho, a qual, além da lden-
tidade, consta., a natureza das
funcçOes exercidas, a data da no-
meação, prbmoçOes e vencimentos
que percebe.

Pelo artigo 43, paragrapho 3° fl-
cam estabelecidos os cargos do
confiança, dando oceasião a que as
regulamentações para os ferro**
viários e portuários, nos decretos
17.940; e 17.941 de 11 de outubro
de 1927 ja Instituíssem a obriga-
torledáde de terem as companhias
e empresas screado os seus regu-
lamentos Internos, classificando
obrigações o deveres, quadro do
pessoal, etc...
.Sem duvida, ô esse um dos pon-

tos que multo deve. Interessar as
partes em questão, para o bom
entendimento da futura organiza-
cão-das Caixas a funecionar des-
de-31 de março de 1931 próximo
futuro.

Convém salientar' que» natural-
mente'* subsistirá na nova lei o
que foi creado no ante-projec to de
reforma artigo 104 que diz: O as-
soelado que lançar mão de meios
illicitos ou; dei dooumentos falsos,
com o fim de obter para sl e para
outrem,. aposentadoria ou pensão
ou ainda qualquer outro benefi-
olo previsto nessa lei, bem como
seus cúmplices, serão pela caixa
interessada. ou. por denuncias, de-
nunciados ao Ministério Publico
para o devido processo,. Natural-
msRtcss empresas e particulares
procederão com o máximo critério
na organização do cadastro do.seu
pessoal'afim de que, na expedi-
ção das cadernetas constantes do
artigo 44, não hajam fraudes pre-
judiciaes ao pessoal e a establll-
dade dás' Caixas, O governo pro-
vlsorlo concedeu pela lei em
questão o prazo de 3 mezes para
organização da fundação das Cal-
xas, o que é um tempo razoável
desde que ambas ais partes não
negligenciem seus deveres.

OPOSTO RURAL DE CAMPO GRANDE
FOI HONTEM VISITADO PELO NOVO

-DIRECTOR-
I

0 PR. SAMUEL UCHÔA VEIO MAGNIFICAMENXE
IMPRESSIONADO

Trabalhos de Pequena Hydrographia que estão sendo exe-
cutados na Ilh a de Guaratyba

Iniciando as suas visitas aos
postos ruraes o dr. Samuel. UchOa,-
aotual director do Saneamento Ru-
ral, acompanhado do secretario da
Directoria, dr. Savlno Gasparln,
fez hontem uma demorada visita
ao Posto de Campo Grande.

Recobldo pelo sr. Soares FU-
guelras, chefe do Posto, o drs. So-
brai Pinto e Brasil correu todos
as dependências do Posto, examl-
nando demoradaraente os vários
serviços.

O Posto está em obras/destina-
das a adàptal-o a neccesarlas con-
dlçõos de melhor efficiencia de
serviço, Foi mostrada pelo dr.:
FHguelras a organização de vá-
rios serviços, revelando methodo
e ordem.

. Os serviços mais Intensos são:
prophylaxia das verminoses, pa-
ludlsmo, syphilis, policia sanita-
ria auxiliada actualmente com a
cooperação da de febre amarei-
la, cujo serviço de focos esta a
cargo do dr. Brasil.

Aproveitou a opportunidade o
dr. UchOa para saber o Índice
stegomyco na vasta área' traba-*
lhada apenas por 60 homens, yo-
rlflcando ser zero.

Lembrou em seguida a' neces-
sldade de Intensificar o serviço
do vacetnação e revacolnação an-*
tl-variollca.

Depois foram visitados os sub-
postos da Pedra e Ilha, que con-
tlnuam, embora precariamente,
por falta do. pessoal' sufficiente,
a prestar serviços ás populaçSos
afastadas nesses dois recantos
plttorescos do Districto Federal.

Ahi pude'apreciar o velloso au-

xlllo prestado- ao saneamento da-
quellas regiões pela pequena hy-
drographla: sanitária. ¦
¦. Foi visitado o reservatório do
agua do Campo. Grande optima.-
mente- Installado, com capacidade
para 16.000.000 litros.dágua, po-
dendo abastecer Campo Grande e
Santa Cruz.

Reconheceu-o dr. UchOa a ne-
cessidade de conseguir a retirada
definitiva dos últimos moradores
das proximidades do. Rio da Pra-
ta, cujas águas que são encaml-
nhadas para. reservatórios, não
soffrem.'nenhum processo de de-
puraçãò physica ou mecânica,

O almoço offerecido, gentllmen-
te, pelos médicos do posto de
Campo Grande fòl na poética Pe-
dra dè Guaratiba, onde o director,
neste primeiro contacto com os
seus auxiliares, trocou - Idéas eo-
bre a3 várias necessidades do.ser-
vigo loca,l, tendo para com os mes-
mos "palavras de animação e de
enthusiasmo em torno da obra de
amparo as populações ruraes,
prestado pelo Posto de Campo
Grande, no qual notara, uma fe-
brll actividade produetora e um
espirito de. cooperação digno de
apreço. . . ¦'¦'. •

. 'Apreciou, a disciplina e a or-
dem dentro db Posto e sub-Pos-
tos, demonstrando. a. optima lm-
pressão que lhe causou o interes-
so' tomado por todos os funecio-
narios. subalternos na esphera do
suas actividades.

Prometteu dar ao Posto os re-
cursos em pessoal e material quefaltavam,, terminando a visita ás
duas. horas da tarde.

Em caso de moléstia ou accidentes chame os

SOCCORROS URGENTES
tai2Saiíl3lraiÉt.PÉo[islo

Tel. 2,-OOlZ
(19286)

NO MINISTÉRIO DA
MARINHA

As praças amnistiadas
não alteram o

quadro
O ministro da Marinha officiou«o director do Pessoal deciaran-oo que o commlsslonamento das

Praças amnistiadas tevo como,Principal objectivo' evitar que deauas promoções resultassem paraaquellas que, OBtando na Mari-nlia, tinham feito Jüs ao accessoJo classe. Por esse motivo deter-tfinou quo a eommissao de pro-moções prosiga nos seus traba-mos o que as vagas existentes,nas diversas companhias, sejampreenchidas regularmente.
Por actos de hontem do mlnls-.tro da Marinha foram designa-aos: o capitão-tononto Hercollnobasearão, para servir como offi-

? ii*?8 gablnot8 do ministro; ocapitão-tenente Luiz Imènnes Ba-rata, para servir de Immediatooo contra-torpedeiro "Alagoas";
o capitão do fragata Américo
ge s, para assistente do ohefe doEstado Maior da Armada: o ca-
Pltâo de fragata Tácito Reis daMoraes Rego e o capitão-tenenteOctavio Figueiredo de Medeiros,Para Bervirem no Estado Maioroa Armada; o capitão-tenenteAlberto Jorge Carvalhal, paradelegado da capitania dos portosfio Estado do Rio Grando do Sul:0 1° tenente Gilberto Lavanêrewanderley, para encarregado domaterial do encouraçado "Minas
geraes"; os capitães de corvetaEduardo Duarte da Silva Júnior,i-eopoldo de Gomensoro, José Ma-«a Neiva, Sylvio de Noronha eAmérico de Araujo Pimentel, pa-ra servirem no E. M. A.; o capi-«So-tenente Manoel de Araujoi-ortez, pnra a Directoria do Pes-soai; o l- tenento Sady Fischer,
ÍS? officlal "le machinas da Fio*«inn do Matto Grosso; os capi-«os-tenentes Álvaro Hekscher.Para commandante da 1» divisão"dependente de aviões de patru-
., .da Defesa Littoral; Dante daMattos o Djalma Cordovil Pltot.Para Instruetores de võo da Es-cola do Aviação Naval.
,» Foram dispensados o capi-t.io-tpnente Antônio Pedro Cer-Oueira S|uza, do cargo do dele-Bauo <ia Capitania dos portos d..i*io Grando do Sul: o oapitSo-te-nente Oscar Barbosa Lima e Re-nato d.» Almeida Guilhobol, res-Pectlvamente de encarregado denavegação do "S. Paulo" e aju-dante de ordens do chefe da Es-

cola de Guerra Naval; o capitão
de corveta Roberto de Souza
Imennes e o capitão de corveta
João Chaves de Figueiredo e Ma.
noel Dias de Souza T.ulm, respe
ctivamente de encarregado dos
serviços da capitania dos portos
ão Rio de Janeiro o Districto Fe-
deral, da ãlrectorla de Fazenâa e
encarregado âo material do "Ml
nas Geraes".

QUE SORTE!
NAO TIVESSE A FELIZ -

INSPIRAÇÃO DE PASSAR PE-
LA RÜA DO BOSARIO...

Aquelle conhecido negociante da rua
Theotonio Regadas i ura homem positi*
vãmente de muita sorte. •

Poucos dias atiés da data em.que tc-
do mundo celebra a Adoração dos Reia
Magos, elle teve a feliz inspiração de en-
trar numa casa existente á rua do Rosa*
rio, esquina do becco das Canccllas. e ad-
quirir ura bilhete.- Ora, ós bilhetes desta
casa, que os nossos leitores naturalmente
já previram ser a privilegiada Casa Gui*
marães, localisada no numero 71, da re*
ferida* rua» ' rarissimo são aquelles que
não levam a fortuna aos seus.comprado*
res, pois o nosso homem adquiriu o bi-
Ihete numero 11.529, que no dia 6 do
corrente estava premiado com reis
200:00050001 -

A Casa Guimarães, não pódc declinar
o nome desse felizardo ao nosso publico
em attenção ao seu pedido, mas não pôde
tambem deixar de relatar esse facto aci-
ma descripto por que é preciso denions*
trar sempre como a agencia loterica da
rua do Rosário 71, esquina do becco das
Canccllas, bem merece o titulo que lhe
deram os seus innumeraveis clientes de
casa "leader" do Brasil.

Hoje, Capital Federal, 100:000)000
por 9(000. Fracção, (900. -

(12879)

DEUS E JESUS ABEN-
ÇÕEM 0 BRASIL

Uma conferência no
Abrigo Thereza

dè Jesus
Amanha, domingo, ás 4 horns

da tarde, e sob a presidência do
sr. Ignacio Bittencourt, vae rea-
llzar-se uma Importante confe* ;
rencia na sede do Abrigo There-j
za de Jesus, á rua Iblturuna nu-'
mero 63. O dr. Leoncio Corrêa,
vae sor o orador e falará sobre
o seirutnte thema: "Deus e Je-
sus abençoem o Brasil". j

Não foram expedidos convites:
sendo franca a entrada. *l

Protejamos o nosso corpo
A pelle é a defesa externa, na*

tural,1 de todo o corpo, Devemos
tratal-a com o maior carinho,
fazenda uso diário do banho, so-
bretudo de duchas frias, segui-
das. de bOa fricção com uma
toalha felpuda. Dessse modo a
pelle se tonifica, permittindo
melhor respiração lutanea, da
qual. decorre melhor eliminação
das toxinas, que devem ser ex-
purgadas do organismo. Para
auxiliar este expurgo aconselha-
se o uso periódico do Hexophan,
da Casa Bayer-Meister Lucius,
que tem a propriedade especial
de, combater os resíduos urati-
cos, responsáveis pelas manlíés-
taçOes rheumatlcas bu arthrltl-
CftS geralmente conhecidas,

Ò banho e o Hexophan com-
pletam-se, pois, ná defesa do
nosso corpo contra os residuos a
eliminar. - (10650)

Com vistas á Prefeitura
O sr, Oseas Denelly, residente á

rua do Senado n. 309, procurou-
noB hontem para narrar o seguin-
tq facto: . .

Desejando pOr om dia os lm-
postos do cada casa sita á rua
Pinheiro Freire, 25, Paquetá, e
rendendo essa casa a importan-
cia de 120(000 mensaes, conforme
o contrato que mostrou, foi sur-
prehendldo com o lançamento fei-
to na base do 300(000 mensaes,
no exercicio de 1930 não sabá
ainda em quanto estão lançados
os impostos do. 1928 o 1929.

Tendo Ido ao gabinete do dl-
rector de Fazenâa Municipal, lhe
fnl informado por um funcciona-
rio que era lnutll appellar, pois
que hão seria attendido, resolveu
então Ir pessoalmente ao prefei-
to oü a seu secretario, o que
fés.

Tendo, po-.-ém, ficado no gabi-
nete, das 3 1|2 ás 6-1)2 da tarde,
sem ser attendido, resolveu vir a
esta redacçao pedir para o. "Cor-
reio dá Manhã" fazer um appello
aò prefeito afim de que o decre-
to com. que beneficiou aquelles
que se achavam atrazados com os
Impostos, attlnja principalmente
o assalto que era feito á. bolsa
âo público pelos lançadores que
sem base alguma lançavam os
Impostos a seu bel prazer.

O sr. Oscar Denelly voltou ho-
vãmente ao prefeito, certo de ser
attendido, porque a seu vêr, a
revolução que conseguiu arran-
car das posições aquelles que as
mantinham,' deve, com. multa
maior felicidade, corílgir peque*
nos erros e que grandes damnos
causam ao povo. -

| .-.  iMB »¦! •*»•* •

Repartições que passa-
ram á jurisdicção do
Ministério do Trabalho
O ministro da Fazenda trans-

mlttlu ao do Trabalho os orça-
mentos da despesa dás Caixas
Econômicas, ani exas as Delega-
cl s Fiscaes em Santa Ci-tbari-
na e Matto Grosso a sua agencia
em Corumbá, para o exercício de
1931, visto haverem as mesmos
passado a jurisdicção daquelle
Ministério-

ULTIMAS THEATRAES

Deixa essa mulher chorar,
no Recreio

Para corresponder aos seus
créditos, de theatro essenciaimen-
to popular, o' Recreio desdo l.on-
tem deu o grito de Carnaval na
rua, pondo om scena a revista
dos .Irmãos Qulntlllano, Deixa
essa mulher chorar. E que fez
bem pode-se concluir pelo agrado
despertado e que. se aferlu dos
constantes pedidos de bis e dos
calorosos", applausos tributados
aos artistas.

A reviBta vale se ver, Jada a
sua alegria, a esoolha feliz dos
seus sheiches o animação quo 'em
de quantos nella Intervém.

A musica é uma reunião feita
com habilidade dos sambas, mar-
chás, emboladas o tutti quanti
vae ser dentro de poucos dias
cantado na Avenlãa. Araey Cor-
tes, que estava numa de suas
noites felizes, deu expressão' a to-
dos os seus números, um dos
quaes, o Cuica, cantou quatro ve-
zes. Edith Falcão, figura excèl-
lente do genero bar, intervém
com o seu savolr faire de come-
diante, em alguns shetches e can-
tou um lindo numero, deviãaipen*
te apreciado. Lely Morei pela prl-
meira vez exhlblu-se num sketch,
vestlnâo um pyjama custosa e de
gosto. Dlssé o que lhe ecube
com desembaraço. Além disso
oantou um de seus tansu-s. Gui
Martlnelll fez com malícia uma
criadtnha Interessante.

Mesqultlnha deu grande realce
S. revista, pola graça, com que se
houve em tudo quanto lhe íoube
fazer: no pae que se .oppunha ào
casamento da menina, no quidro:
Ahi é que está o truc e no resto,
dois optimos compéres foram
Stuart e Figueiredo; multo bem
se apresentaram João Martins,
Ciscar Soares, Terras, Syivio. Tl-
eira, Carde^e e Artur Costa, ten-
do este blsádo os seus nuinetfos.

Lon e Janot lansaram um i x-
mero, mas todos viram qus adral-
ravel precisão com que as girls
so eshibiram ê produeto da "nflu-
ercla dos excellentes mç3très»
Joracy Camargo dirigiu gcito a-
mente todo sos trabalhos. O pu-
bl! gostou bastante o appiaudlu
até ao final, quando apperocem
as sociedades de Momo: Congres-
so os üTenlanos, Pierrots da Ca-
verna, Tenentes, Fenianos e. De-
mocra ticos.
"O Club dos 200", no Thea-

tro Republicac *
A -Companhia de Theatro Mu-

sicado representou hontem, no
Republica, depois-de muita re-
clame, a satyra política, "Club
dos 200", em 2 actos e 6 quadros,
de Luiz Iglesias e L. Rocha, com
musicas compiladas' pelo maestro
Mcrtlnez Gran.

A peça gira toda em torno das
figuras mais proeminentes do ul-
timo regimen político, explorando
egualmente os acontecimentos -ue
determinaram a victoria 3a revo-
luçlo.

Tem graça em certos pontos,
piadas multo opportunas e aigu-
maa pilhérias que fazem rir fran-
camente. As figuras são todas
de antigos políticos brasileiros,
mas os personagens Incarnam
vultos da historia romana e tra-
jam . a caracter, representando
Nero," Petronio, Marcus tflniclos,
Chllon, Ursus, Seneca,. L>gia e
outros nomes que relen.bram"Quo Vadls", de que "O Club dos
200" é um parodia.

O publico se divertiu á rande
e tanto na primeira como na se-

EM ABRE CAMPO

A volta do bernardismo
Raul: Soares (Do corresponden-

te) —• Abre Campo, pequena cl-
dade vizinha e sede do município
do mosüio nnme7vem. ha mais de
dois mezes, soffrendo dura perse-
guição da parte do bernardismo
que para aU mandou um destaca-
mento policial forte, de cinooenta
praças, çòmmandado pòr um
capitão. Manoel Neves.

Tal força, cumprindo ordens
dos srs» Bellsarlo Lima e Custo-
dio* Rodrigues, erigidos em chefes
pelo presidente do sitio preventl-
vo, tem commettldo toda a espe-
cie de violências* contra.os verda-
delros- elementos revolucionários:
cada dia se registram attentados
á vida, prlsSes, espancamentos
bárbaros,, tudo. isto sem motivo
algum, que não o faccloslsmo re-
pellido pelo povo mineiro.

Essas violências culminaram no
assassinio do chefe liberal coro-
nel Leandro Monteiro, — oceor-
rido ém S. João de Matlpoô —
com a mais desabusada connlven-
Cia da policia e nos attentados
contra as vidas dò Francisco de
Paula, carcereiro em Abre Cam-
po o José Pedro, agricultor em
santo Antônio do' Matlpoô.

. Os criminosos continuam Impu-
nes. Por causa desses factos, mais
de duzentas famílias abrecampen-
ses .emigraram para os logares vi-
zinhos, esperando a volta de ga-
rantlas.de vida e.de propriedade
para poderem regressar a seus la-
res. .

Apezar da baixa do cambio a
DROGARIA BAPTISTA conti-
núa a vender o seu stock sem
alteração do preco. Rüa 1° de
Março,:»." ¦_¦ , ¦ (U823)

FESTA DE JORNALISTAS

0 almoço ao dr. Adolpho Ber-
gamini.no Club Nacional *

Reallza-se amanhã, ás 12 ho-ras, no salão do Club Nacional
(ex-Bandeirantes), o. almoço- emhomenagem ao dr. Aãolpho Ber-
gramlnl,¦*. promovido pelos seuscollegas veteranos profissionaesdc jornalismo.

Em nome ãos manifestantes fa-lará o ãr; Bricio FUho.
Já aãherlrám ao almoço festl-vo, os srs.: João Guedes de Mel-lo, M. Paulo Filho, João Luzl,José Pinheiro Chagas, Elmano

Gomes'Cardim, Nicolau Ciando,
Eduarão Tourinho, Custoãio âoAlmeida, Humberto Gotuzzo, Os-mundo Pimentel, Sebastião Mar-tinez, Luis Alves da Silva Pinto,
Luiz Silva, João da Costa Guimarães,- Annibal Bomfim, Álvaro
Guanabara, Arthur Marques/Raul
Pederneiras, H. Dias da Cruz,
Affonso Magalhães Junlor, - Cas-
tellar de Carvalho, Waldemar
Bandeira, Corintho da Fonseca,
Octavio Pereira de Mello, Uiysses
Erandão, I Victorino de Oliveira,
Raphael Pinheiro, Herbert Mo-
ces, Carlos .Maggioll, Mario Ma-
galhaèB, Julio. Azambuja, João ãe
Deus. Falcão, A. A. SUva Porto
Nicolau Rodrigues, Mario Lessa,
Diniz Junlor, Juvenal ãe Olivei-
ra, Marques da Silva, Aureliano
Machado, Carlos D. Fernandes,
Borja Reis, Attila do Carvalho,
Oliveira Vianna, Vasco Lima, SU-
va Reis, Manoel Bernardino, Ba-
sillo Vianna, Carvalho Netto, Leo-
nldas Freire, Mauro Carmo, Leal
de. Souza, Adaucto ãe Assis, Raul
de Carvalho, Arthur Guaraná, J.
BarreiroB, Antônio Sampaio, Lau-
rlnão de Oliveira, Raul Brandão,
Lafayetté Silva, Jarbas de Car-valho, Pereira Rego, I. T. de
Souaa Valente, Paschoal Fcirone
Guilherme^ Etelllta o RoBaldo de

gunda sessão havia multa gente.. Azevedo Rancei.

A "FESTA DAS BONECAS",
AMANHÃ, NA "EXPOSIÇÃO

DOS CINCO"

0 grande baile infantil presi*
dido pelas sras. Getulio Vargas

e Baptista Lusardo
A escolha e a corôação da

Rainha da Festa
Reallza-ao amanhã, daa 3 ás 8

horas, encorrando a vlotoriooa"Exposição dos Cinco", o gran-de bailo Infantil "A Fosta das
Bonecas", em bonoflclo da Asso-
olaçao dos Artistas Braslloiros e
AsslBtonola Dentaria Infantil.

Pola leitura do programma, que6 dos mais originaes, péde-se cal-
oular o interesso quo essa festa
está despertando om todos os clr-
oulos soclaos. Certamen to os sa-
lOos Nlcolas, & rua Aluindo Gua-
nabarn4 6 2° — Bairro Serrador,
vão ficar totalmente cholos de
uma multidão buliçosa formada de
creanças Inquietas e felizes.

As senhoras Qetullo Vargas eBaptista Lusardo, presidirão o»
festejos — As Illustres senhoras
Getulio Vargas o Baptista Lusar-
do presidirão, com a sua bondado
o sympathia, "tarde das bonecas",
oujo produeto reverterá Integral-
mente para duas Instituições be-
ncmorltas, que visam «mparar a
creança o o artista do nosso paiz.Os salSes "Nlcolas" estão sendo
ornamentados JIndamente pelos"cinco" pintores Eãson Motta,
Cândido Cerqueira, Odelil Castel-
lo Branco, Ruy Campello e Luiz
Alves. Dirigindo o encerramento
da exposição dos "cinco",, quosorá como foi essa exposição, mais
um granãe suecesso, seu orienta-
dor, e escriptor Paschoal Carlos-
Magno não tem .descansado, ho
sentido de que a festa de amanhã
alcance brilho invulgar. Nlcolas
empresta também â "Exposição"
o melhor do seu enthusiasmo e
de sua sympathia.

Os programmas das bonecas,—
Intercalando as dansas, que se-
rão animadas por duos esplendi-
ãas "Jazz", haverá um lindo pro-
gramma das bonecas, dellas se en-
carregando creanças da nossa
melhor sociedade, em numero de
poesia, canto, dansa e violão: a)
Boneca Hollandeza — Lêa RI-
oharã; b) Dansa — Neusa Gui-
marães Corrêa; c) Versos —
Lourdes Cruz (do ' Curso .»Olavo
Bilac; d) Violão — Decio Mou-
ra Ferreira; e) — Declamação —
Dòrinha Fernandes' (do Curso
Olavo Bilac); f) -í.- Versos —
Rosa Violeta Roxo; g) Poesia —
Maria José. Moreira! âa Silva; h)
Declamação — Léo Caminha Ban-
deira (do Curso Olavo. Bilac);
Cantb ao violão — Yvonne Muniz
Bastos (curso Olavo Bilac)."O Bando dos Caipiras" —
Percorrerá os salOes Nlcolas um
interessante bando de caipiras dl-
rígido pelos graças da senhorita
Neusa Moura Ferreira, de voz tão
applaudida pela nossa sociedade.
Esses caipiras, moças e rapazes
da nossa aristocracia, cantarão
modinhas ao Som de vlolOes.

Os premios para os victoriosos
da tarde — A' rainha da festa—
üm retrato a oleo que será. feito
pelo' pintor Rocha Ferreira, me-
dalha de prata do salão officlal e
candidato ao premio de viagem i.
Europa; e 1 assignatura annual
do "Tico-tico"; ao Grande Prln-
cipe ãa Festa — um retrato a
oleo que será- feito pelo pintor Eu-
clyães da Fonseca,' medalha de
prata do salão official e cândida-
to ao premio de',-, viagem á Euro-
pa'; ao menino mais, gordo; iim
sepetro dó flores e 1 assignatura
annual do,"Tico-Ticp",; á menina
mala graciosa uma duzia de ré-
trato Nlcolas; aos seis meninos
mats lovados sois premios de bom
comportamento; caixas de bon-
bbns, brinquedos, livros; ao me-
.nino ãe olhos mais lindos: 1 ãu-
zia üe retratos "Nlcolas"; as
séls meninas mais levadas, seis
prêmios " de- ¦bota o comportamento:
leques, caixas du ,bQnbcns( e d?
blscoutos.

A coroa da "Rainha da Festa"
— A corda que s. senhora- Gptuljp
Vargas. colloçarft: sobre a froiite.
da rainha da festa foi.offerecida
pela Casa Floricultura do Rio','da
rua Gonçalves Dias, .16. E toãa
ãé flores naturaes.,

O cortejo da "Rainha da Festo"
—'O cortejo será formado por 12
escoteiros que, precedido por cia-
rins, percorrerá todps os salOes
da festa, conduzindo a "Rainha
da Festa" e o "Granãe Princi-
pe". No momento âa. corôação,
além âa marcha triumphal exe-
cutada pelos clarins, serão soltos
dozi pássaros, nota essa das mais
originaes da tarde.

Vm esplendido "buffet" — Es-
tão encarregados dessa parte aa
senhoras Maria Rose Moreira Ri-
beiro e senhoritas Odelil Castel-
lo Branco, Zolza Cerqueira, Ma-
ria de Lourdes Moreira Ribeiro,
Bella Ollvierl o Branca Ollvierl,
Irene Drummond e Noemi PI-
tanga.

O "Balão das Bonecas* — Na"sala azul"' do estúdio Nlcolas
ficarão expostas as bonecas ma-
ravllhosas que as principaes fir-
mas de nossa praça collociram à
disposição da "exposição dos
cinco". Dirigem o "salão das
Bonecas" as senhoras Gondolo La-
borlau, Annlto Magalhães, Al-
fredo âe Paula, Anna Amélia ãe
Queiroz Carneiro âe Mondonça,
Culce Drummond, Iveta Ribeiro,
Heloísa Leutz e senhoritas poetl-
sa Maria 'Sablna de Albuquerque
e-pintora Cândida Cerqueira.

Pede-se ás pessoas presentes de
não tocarem nas bonecas expôs-
tas, cuja maioria é de alto preco
e de trajes riquíssimos.

O jury que escolherá a "Rainha
e o Brande Príncipe da Festa —
E' formado pelos pintores e es-
crlptores, cujos nomes seguintes
dispensam elogios. São elles:
Nestor de Figueiredo, presidente
da A. Artistas Brasileiros; Mar-
ques Júnior, presidente da Socle-
dade Brasileira de Beilas Artes;
Paschoal Carlos Magno, patrono
da "Exposição dos Cinco"; pintor
Oswalão Teixeira e á grande pin-
tora brasileira senhora Georglna
de Albuquerque e o pintor Celso
Kelly.

Duas "jazz" abrilhantarão as
dansas — No "grande salão bran-
co" de Nlcolas e no "salão dos
cinco" reallzar-se-ão as dansas,
abrilhantadas por duas esplendi-
das "jasz" uma cedida^ pelos
marinheiros nacionaes e s outra
nada mais do que sempre csplen-
ãlda "Brasilian American Jazz".

Hfeaquitin/ia e o seu cordão —
A's 6 horas entrará nos salOes
Nlcolas um cordão formado por
alguns artistas dp theatro Re-
creio, tendo â, frente Mesqultlnha,
como • porta-estandarte, cantando
as ultimas cs.nçOes de suecesso,.

A offerta dn CasaPatrohe e da
firma Busl & Cia — Gentilmente
a Casa Patrono e a firma Busl &
Cia., collocaram 6, disposição dos
artistas da "Exposição dos CIn-
co", grande quantidade ãe bon-
bons, chocolates, blscoutos, do-
ces, que serão distribuídos farta-
mento & todas as creanças pre-
sentes.

A venda de ingressos — O ln-
gresso é de 3(000; os adultos pa-
garão 5(000. Os bilhetes Já se
acham á venda no local ãa fes-
ta, á rua Alclndo Guanabara, 6,
2" andar -- Bairro Serrador.

Qualquer Informação poderá ser
obtida pelo telephone 2-0226.

Um appello ás creanças — A"Exposição dos Cinco" pede
áquellns creanças que tenham
fantasias o prazer de vestil-ar,
afim de que oa salSea Nlcolas eu.

0 FUNCCIONA» E A EN-
TREVISTA TAVORA

Do Barra do .Pirahy, recobomos
ei-.ii carta:".'ir. redactor — Poruiltta que
mais um observador se utilizo
ii . vnimiii columnas om prol dos
funcolonarlos públicos. Já o vos*
so Jornal acoentuou por mais do
uma voz que a Ho volução pareoo
t. sido feita unicamente, contra
o mlsoro oporarlo de gravata, o
uldnilão que tevo a' Infellclâude
d-, cn moco, ingressar na viâa
publica, quando melhor seria quo
so dirigisse 6. lavoura, a plantar
batatas.

Bâdo expiatório, 6 eli*. sempre
o responsável por todos os ma-
los quo so forjem quor no céu,
q-.-or na torra. Se ha tompo 'idos
so faz sbl de rachar, so ha lnsola-
çOes, . bo ha epidemias é sempre o
mísero o responsável.

Sô não o responsabilizam se faz
bom tempo. Esse é sempre at-
trlbulão aos senhores políticos,
o.ue, afinal de contas, k.".o ob au-
tores som responsabilidades de
tudo quanto aoontece, por que
todo osso machlnltmo mal armado
o mal ajustado, tom a sua pator-
nldade. £ de lastimar, que um
moço do Incontestável valor co-
mo 6 Juarez Tavora, ainda hon-
tem, deante da Imprem reuni*
da, se referisse ao funccio.iulls-
mo com tanta acrlmonla e má
vontade, Que responsabilidade tem
o funecionario da organização
defeituosa que ahi está?

Que responsabilidade cabe ao
ft ccionario se lhe deram um Io-
gar onde ganhar a vida e onde
exerci a sua actividade?

Que culpa tem ello se & ma-
china da qual é uma das.engrena-
gens, foi detel'uosamente cons-
trulda?

Como responsablllzal-o pelo ex-
cesso de molas e, de poilas quo
alíftcultam o bom andamento, se
elle não foi o construetor Interes-
seiro da machlnarla? '

Como responsabilizar o mari-
nnl.olro pelo mau andamento do
trar, .....alço se elle não foi
quem mo-tou, as machinas ou
mal çollocou a hellce? Não tenha
o capitão Juarez, mã vontade A
essa pobre gente' quo outra col-
sa não faz senão cumprir ordens
estas sempre emanadas da poli-
tica. -

Responsabilize s, s. ob políticos
únicos causadores do todo o
mal que afflige a Republica, pe-
la falta de patriotismo de que
sempre deram ..rovas e que não
trepidam em incendiar a cidade,
dwide que tenhrm sempre á mão
o fogo para o seu charuto.

Não, o funecionario não ô res-
ponsavel pelo descalabro que vi-
nha por ahi a fóra. A sua con-
dição de. passividade, de simples
cumpridor de ordens isenta-o da
responsabilidade que a força lhe
querem emprestrar.

A machina governativa, «»st&
mal arranjada? Concertem-na.

Tem peças de mais? Suprimam-
nas. Multas dellas estão enferru-
jadas, são falhús?. Substltuam-se.
O que não é possível é paralisar
o andamento ciasse formidável
machlnlsmo quo é o 

' 
Estado re-

presentado pelo funecionalismo,
porquanto este pflâe sem receio de
errar parodiar a phrase de Luiz
X./- "L'Etat c'est moi". Não
tenhamos duvidas e digamos a
coisa como ella é: O funcclonnlls
iro é o Estado. Formulemos a hy-
pothese de que num momento da-
do desapparecesse por completo o
funecionalismo; o que restava?
Firallsarla totalmento a Estrada
de Ferro, o Correio, a Navegação,
a Alfândega, a Arrecadação, tudo
finalmente, porque o Estado
deixaria de existir..

Dê-se a Cezar, o que é de Cezar.
Faça-se unia conscienciosa e

honesta revisão dos quadros-, ex.
purgue-se as repartições ãos maus
elementos, que não são poucos:
procure-se de entre elles os des-
honestos, os maus servidores, tra-
te-se-os cçm'aL. ..luta severidade.

. ettam-se na forca todos os la-
drfles,. tanto os que roubam, com-
mo os que consentem no . roubo,
porque são eguaes, mas respeite-
so a grande maioria que são; os
dlgi.-i, os honectos, os que pròrvtizcp!, íínalments 02 "uc s£n ô
Estado. Estes merecem o carinho-
so cuidado da Admlnlstráçf •> su-
perlòr que está, obrigada a sus.
tental-os Jm o Conforto & quefaz ju'u todo aquelle que com ho-
hestldade cumpro oom o seü de-
ver. '

Digno é o. trabalhador do seu
salário! E digno é tambem aq.iel-
le que sabe. reconhecer o mérito
alheio. Haja, «everldaãe na seleção
mas não deixe, por isso de: haver,
justiça. E ê so isso o quo cxiijem
os quo são dignos e honestos, os
que trabalham, os que produzem,os que são inuispens:.vels, quertenham, mais, quer tenham menos
de dez annos de serviço."—L. B.

PARA AS CRIANÇAS CRESCE-
REM SADIAS E FORTES

São Innumeros os males queatacam as crianças matando-as.
Os males do apparelho digestivo
estão em primeiro logar. Mas,
o apparelho digestivo das crlan-
cas soffre, geralmente, pela
grande quantidade de vermes
que nelle se encontram.

E' dever Imperioso dos paes
procurarem expulsar taes para-sitas perigosos dos Intestinos deseus filhos.

O meio fi facll — o Licor de
Cacau vermifugo de Xavier 6um lombrlguelro receitado pelosmelhores médicos porque não
tem dieta, é gostoso, dispensa
purgante, não Irrita os lnteatt*.
nos dos ijuaes elimina todos os
vermes.

As crianças que tomam o ver-
mifugo Xavier, crescem sadias
c fortes digerem bem e dormem
bem.

(12222)

LIVROSJOVOS
Hfoulmenfo Financeiro das

Caixas de Aposentadoria _
Pensões dos Ferroviários e
Portuários — Rio de Janeiro
ViUas Boas & Cia. — 1930,

Em volume muito bem Impres-
so e encadernado, com um pre-
facio do Illustre dr. Ataulpho de
Paiva, recebemos o "Movimento
Financeiro das Caixas de Aposen-
tadorla e Pensões dos Ferroviários
e Portuários", Illustrado com
graphlcos, actos officiaes e dados
estatísticos, abrangendo o período
de 1923 a 1929. E" uma publi-
cação do Conselho Nacional do
Trabalho, antigamente subordina-
do ao' Ministério da Agricultura,
Industria e Commereio.

Encerrado volume uma exposl-
ção do dr. Oswalão Soares, dire-
ctor da secretaria do referido Con-
selho.

Trabalho de raro gosto e ca-
rinho, a sua leitura deve Interes-
sar a todos quantos gostam de ío-
nhecer a questão social no Brasil.

caso das promoções na arma
de engenharia, em 1918

0 CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA PEDE A
RESPONSABILIDADE DA AUTORIDADE ADMINIS-
TRAUVA QUE DEU CUMPRIMENTO AO ACTO

ILLEGAL, QUE MOTIVOU A RECLAMAÇÃO

¦i

«UNICA DR. MOURA BRASIl

ás

Moléstias dos olhos
Dr. Moura Brasil do Amaral
Rua Uruguayana, 25-1* de 1

(U53S)

O major Oswaldo Gomes da
Costa, chofo da G. 6, do Dopur-
tamento da íuorra, restltulndo,
dovldaipento Informada, a petiçãodirigida ao chefe do governo pro-vlsorlo pelo capitão Paulo Kruger
da Cunha Cruz, oom o fim do ser
solucionada a questão que se
prendo ao seü interesse o do ou-
tros collegas, deu o seguinte.pa-
recor:

"Sanolonado e promulgado o
deoreto do Poder Executivo (Dia-
rio Officlal do 8 de dezombro de
1023 pag. 31.074 o boletim do
Exercito n. 133 de 10 do mesmo
mez o anno, pag, 169)' originário
da questão, por lesivo aos direi-
tos do petlolonarlo e collegas
seus, alguns destoa recorreram &
autoridade administrativa, pedin'
do promoçr.o ou reconsideração
desse aoto (requerimentos dos
então 1° tenente Alcòdo Baptis-
ta Cavalcanti, boletim do Exerci-
to n, 147 de 20 de fevereiro de
1924 pag. 273, o do capitão Luiz
Carlos Prestos, boletim do Exer-
cito n. 163 de 10 do maio de 1924
pag. 650) tendo sempre como
despacho — "Indeferido; recor-
ra ao Judiciário, querendo".

Esgotado o prazo de seis me-
zes, estabelecido por proposta do
Supremo Tribunal Militar, para
as reclamações administrativas,
a' contar do conhecimento offi-
dal do ultimo almanak militar,
recorreram o peUdonarlo e seus
collegas, multo acertadamente,
ao poder competente para dlrl-
mlr legitimamente a questão —
o Poder Judiciário.

Proposta o Julgada a acção, em
1* Instância íoram amplamento
reconhecidos e proclamados os
direitos dos recorrentes, em sen-
tença do dr. juiz foderal da 2*
vara, de 1° de agosto de 1927, pu-blicada no "Diário Offlolal" de
10 do mesmo mez o anno o a este
Junta em recorte.

Dessa sentença appellou ex-
officio o mesmo Juízo, para o
Supremo Tribunal Federal onde,
tomando a ãppellação'cível o nu-
mero 5.782, aguarda, desde fins
de 1927, final Julgamento. -

E' tambem favorável aos ap-
pellados o parece.- .'.o sr. procura-
dor geral da Republica, tambem
junto por copia.

Esse parecer diz Inicialmente
— "E' nenhum o Interesse da
Fazenda -no caso presente".

Permtttimo-nos, data venia, ser
contrários a essa opinião, por
Isso que, sendo de Inteira Jus-
tiça o reconhecimento judicial dos
direitos dos appellados ao que
pedem, jâ apoiados pela senton-
ça de 1* Instância, traz' como
conseqüência a reparação do to-
dos os sous prejuízos e entre elles
o. pecuniário, proveniente da dif-
íerença de vencimentos, que
monta a algumas centenas de
contos e a cujo pagamento será
conãemnada a Fazenda Nacional;
e Isso tem levar em conta os
prejuízos moraes, Irreparáveis.
Portanto, responsabilizada deve-
ria ser a. autoridade administra-
Uva sanclonadora do acto Illegal
de 5 de dezembro de 1923. (Cons-
tltuição Federal de 24 de feverei-
ro de 1891, art. 64 ns.' 5 e 7).

O desenvolvimento e o estudo
jurídico da questão,- exhaustlva-
mente' esmiuçados e sobejamente
esclarecidos nas "Razfles da Ap-
pellação" juntas a este em folhe-
to, além da sentença do dr. Juiz
federal da 2« vara, já referida,
dispensam maiores detalhes des-
ta informação.

* -No - enjtanto, não será demais
frisar a nulli.~-.de do aito da au-
toriàaáe arimiiiiãtfãtlva. ãs 5. ãè
dezembro ãe 1923, porque:

Io) —sendo a transferencia de
officiaes do Exercito, de uma pa-
ra outra arma, regulada até.-hò-
je pelo tt.' 6o dalèi ri. Ivl48
de 11 de setembro de 1861 e
art. 5° da de n. 1.120 de 1864,
que exigem entre outrr condi-
çOes Impostas, estar o official no
1*. posto, Isto 6 ser 2o tenente,
os transferidos por aquelle acto
o foram como l°s. tenentes (2°
posto) havenão mesmo um Já ca-
pitão; porta--to, acto Illegal e
arbitrário, porquo fere precisa-

nhem o máximo de colorido e de
alegria.

Distribuição de balões, corne-
tas, rèco-récos. ctc. — Serão dis-
trlbuldas ãs creanças grande
quantidade de balões, cometas,
réco-récos, etc, que encherão os |salões Nlcolas, além das centenas !
de vozes Infantis, com o seu ruído ,a o seu contentamento.

S. Paulo adopta uma provi-
dencia em prol do socego

—- publico —
Bão Paulo, 9 (A, B.) — Cama-

ra Já approvara, ha tempos, a lei
que prohlbeo funecionamento de
altos-falantes, gramophones e
apparelhos congêneres nas casas
de musica e estabelecimentos
commerciaes.

Os instrumentos ¦ eO podiam
funecionar em câmaras appro-
prladas para não lncommodar.
Mas a lei não era posta em exé-
oüção.

O prefeito municipal acaba de
núluclúntu- a mitiga qussi&o, com
a.assignatura do acto 49 que é
do»seguinte theor:"O prefeito do município de
S. Paulo, usando das attrlbul-
ções que lhe são conferidas pelo
paragrapho 4o do artigo 11, do
decreto federal 19.398, de 11 de
novembro de 1930, decreta:

Artigo 1" —Fica prohíbido o
funecionamento de altos-falantes,
gramophones, apparelhos rádios-
telephonicos e apparelhos conge-
neres nas casas de musica, lojas,
estabelecimentos commerciaes, a
não ser em camara apropriadas
de modo a não ser perturbado o
socego publico,

Paragrapho unico — Para dif-
futão de grandes acontecimentos
poderá o prefeito conce-ler Uten-
ça especial, ,

Artigo 2° — Os infractorss do
presente acto, ficam sujeitos a
multa de 200$000 o em caso de
reincidência, de 400(000-,

Artigo 3* — Revogam-se as'
disposições em contrario."'

•m *«*» —

Ultimas do Sport
VAO SER REFORMADAS AS

. LEIS DA. AMEA

Reuniu-se hontem, &. noite, o
Conselho de Fundadores da Asso-
ciação Metropolitana.

Da ordem ão dia dessa reunião
fazia parte a solução do caso da
eliminatória para o accesso do
Carioca F. C. â 1* divisão de
football.

Tendo faltado, porém, os repre-
sentantes do Vasco da Gama e do
São Christovam, aquelle caso não
poude ser votado. ¦

Foi resolvido, ho entanto, que
as leis da Amea sejam reforma-
das, attendendo. a uma suggestão
da Commissão Executiva.

Antes de encerrar-se a sessão
foi approvado um voto de con-
gratulações con. o Botafogo Foot-
bali Club pela sua victoria no
campeonato de' football.

*•» *m» m

As audiências de hontem no

O dr. Afranio oe. Mello Franco,
ministro das Relações Exterloies,
r::beu, hontem. eu» audiências

1 .'•l

m

monte princípios de lei, em in.
teiro vigor;

2o) — para poder enquadrar a
solução na loi oltada, mandou a
autoridade referida, em acto se-
guinte, de 30 de Janeiro do 1924
(boletim do Exorclto n. 144 do
6 de fevereiro de 1924, pag. nu-
mero 196) se contasse a transfe-
rencia dos beneficiados de 26 de
ãezembro âe 1918, quando 2°s. te-
nentes; portanto lnconstituclo-
nai, pola aua retronetlvlãaãe —
n. 3 do art. 11 da Constituição
Federal de 24 ãe fevereiro de
1891;

8o) — dando precedência aos
beneficiados, nos suas colloca-
ções nos roBpootlvos quadros,
com a contagem de antigüidade,
vem ferir direitos adquiridos da-
quelles que naquelles quadros jáse achavam; portanto tambem
Inconstitucional, por escapar ao
sou julgamento, cuja competen-
cia é do Poder Judiciário (arti.
gos 69-60 da Constituição Fede-
ral de 24 de fevereiro de 1891).

E' de praxe forense o mesmo
administrativa, por questão de
bõa marcha no andamento de
processos, como tambem por de-
ferencia de um para outro dos
Poderes, o não Julg;..nento da
questão Jâ affecta a outra Ins-
tancia, ou e. outro Poãer.

Mas, tendo em vista:
a) a situação de excepção doi

governo provisório da Republico,
no momento, ao qual foram at-
trlbuldos poderes discricionários,
annullando mesmo um dos po-
ãores constitucionaes (o Legisla.
tivo) cujas funeções o attrlbul»
ções passou a exercer, e rostrln.
glnão a acção ão outro (o judl-
olarlo) tornando-o de Julgador
quasi que Informativo (decreta
n. 19.898 de 11 de novembro ul-
f-no);

b) o retardamento do Julga-
n ento final da questão pelo Su-
premo Tribunal Federal; retar»
damento que poderá ser prnlon-
gado, não sõ pelo numero de or-
dem a que esteja sujeito o pro-cesso, como em. conseqüência das
férias forenses, o que poderá
complicar a questão com modifl-
cações que possam soffrer os.
quadros a que pertencem os
abrangidos na questão;

c) não ferir, p aoto ão Julga»
mento do exmo. sr. chefe oo
governo, provisório da Republica,
direitos adquiridos e-slm^reparar
prejuízos causados por acto de
autoridade administrativa;

d) não dispensar o acto dò
eiono. sr. chefe do governo pro-vjfeorio da Republica o Julgamen»
to final do processo pelo Supre»
mo Tribunal Federal e sim nnto-
cipal-o.

Julga esta divisão (G. 6) per»feitamente legitima a petição doi
capitão Paulo Kruger da Cunha
Cruz e portanto em eondlqOes de
seu encaminhamento ao alto cri-
terio e Julgamento do exmo. sr.
chefe * do governo provisório da
Republica a quem é dlrlglãa.

Annullado o acto ãe E de ãe-
zembro âe 1923 e em consequén-
cia os ãe 81 de Janeiro de 1924 e
27 de marco de 1924, retornarão
ás suas armas ' de origem os
actuaes capitães dr. arma de en-
genharia Ascanio Vianna, Arnol-
do Marques Mancebo, Hildeberto
do Albuquerque, João Fernandes
da Costa, João de Freitas Wal-
ker, Boanèrges, Marquesl, Oswal-
do de Sã Couto, Attila Augusto
de Abreu Vieira, Astroglldo Po-
reira da Cunha, Valdir Lopes da
Cruz e jluvencio Corrêa de Arau-
jo â Infantaria e Severino de
Freitas Prestes FUho â cavajla-
ria, os quaes oecuparão os seus
logares de direito nas respectivas
escalas,

. juiiiquanto qus ss de engenha-
ria, que são todos os promovidos
desde 1918 para cã, entre os quaes
está. o capitão Paulo Kruger da
Cunha Cruz, retomarão automa-
tlcamente os' seus logares de dl-
reito nos respectivos quadros
dessa arma.

Capital Federal, 30 do dezem»
bro de 1930." (a.) — Oswaldo Oo-
mes da Costa, major chefe ãa
G. 6."

previamente marcadas, o doutor
Duarte Leite, embaixador de Por-
utgal; Mora 1 Araujo, embaix-idor
ãa Argentina e o dr. Thitdêe
Grabowskl, ministro ãa Polo-
nia.

CENTRAL DO BRASIL
Sabemos que o ministro ãa Via-

çao, determinou á Central doBrasil, que prohlbisse a entradanaquella repartição, ão IndivíduoJoão Baptista do Espirito Santo,o conhecido e popular "PlngO".
Tendo a Rede âul Mineirafeito correr trens ãestlnaãos ásestações ãe veraneio S. Lourençoe Caxambú', a Central ão Brasil

vendará poltronas em trafãsomutuo. A estaçío do Norte teráa venãa 10 poltronas o a esta-
çio de D. Pedro II, 11 poltronaB,para cada composição dos refe-ridos trens.

Em visita ás officinas doEngenho de Dentro estiveram
hontem, naquella ãependencla daCentral do Brasil, os srs. dr. Lin-dolpho Collor, ministro do Traba-lho o dr. José Américo, ministroda Vlaçfio, que se fizeram acom-
panhar do professor Joaquim PI-menta. Ss. ,exs. foram recebidos
ali pelo dr. Arlindo Luz, ãlrector
da Central ão Brasil, dr. Luoas
Neiva, sub-director' da 4« dlvl-sáo, engenheiros e funccionarios
graãuaãos ãa Estraãa, tendo, per-corrido toda a officina.Tendo 'rebentado o cannoconãuctor de agua, a estação doRealengo, communicou ante-hon-tem, & noite, á administração daCentral do Brasil, qua faltavaaquelle liquido nas caixas deabastecimento da Central do Bra-Bll.

A Repartição de Águas provi-denclou no concerto, regularlsan-
do hontem, aquella sltuaçUo.Por motivo de economia enecessidade do serviço, foi mu-dado- o Centro Selectlvo da Cen-trai do Brasil, de Taubate paraa estaçáo. de Cachoeira, no ramalde S. Paulo.

O sub-director da 2» divisão
da Central do Brasil, mandouapurar as causas por que estãochegando diariamente atrazadosna estação ãe S. Diogo, os va-gOes ãe verduras procedentes doramal de S. Paulo, com grandoprejuízo para os Interessados. Ademora dos referidos carros naestação calmosa multo prejudicao transporte, tendo havido re-clamações a respeito,O dr. Cicero ãe Faria deter-
minou que um inspector do os-tações fosse á Barra de Pirahy,onde sé faz a baldc.-.ção dos car-ros do verduras, afim de veri-
ficar as causas da demora do ser-viço o apurar as responsubilida-
des.

No requerimento do ex-fun-
ccionario da 4» divisão Américo
Frota de Aguiar, pedindo paga-mento, o director exarou hontem,
o seguinte despacho:"O petlclonarlo quando fel de-,
mittldo, não tinha 10 annos deserviço. Sua demissão foi portan-to um acto leiral. Mais tarde adirectoria Julgando a demissão
Injusta, reparou essa Injustiça,
dondo-lho de novo o cargo NSo
era obrigada legalmente a fa-zel-o; assim da readmlssiSo não
rede resultar direito á percepçãode vencimentos durante o tempo¦io seu afastamento".

Y'7-.';.-.; in iiamaniíiT"" r~ ^mm*******. ... 
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A VICffWMA DA
RE¥©LU<T!AO

Umo dn i nossas leitoras, que
/oprosonta multo bem o pensa-
monto revolucionário da mulher
brimllulra iii-nlcii illllmici d«Z ali-
nos, uH.iim nos eBorove sobte o
momonto notuol:

"Sr, rednotor. — Interessantes
coisas se vão passando depois qup
a revolução nos dou a Ropubllca
Nova, organizada com os olemen-
tos tomados A Republica Velha,

Parecia que D jus se npK-d, .-a
ão Brasil o, eiuflin, ap6s âoz nn.
nos ão castigos cruéis (mala ,1
annos do quo ollo achou suffl-
cientes para punição ãa Implo-
dade'O doa crueldades'dos egy-
pelos), lançara sobre nós os aeus
olhos misericordiosos.

Todos pensávamos que,, oom o
triumpho revolucionário, conse-
guldo, alifts, com relativa foclll-
dade, graças a resolução-pátrio-
-tica da giinrnlçiui da Capital Pe-
deral, dando o golpe do morto no
despotismo do sr. Washington
Luis, íamos tor uma éra da -jus-
tiça, em quo apenas o patrlotta-
mo guiasse Ob novos dirigentes,
nos seus actos, em prol da Ropu-
blica Nova.

Eram essas as promessas, da
Alliança Liberal,'habll e tona-.:-
niente organizada pelo sr. Ah-
tonio Carlos. Era assim quo
pensavam os revolucionários do
1923 e 1924, alliados, por Isso, aos
políticos da Parahyba, Minas o
Rio Grande âo Sul.

Dahi as aãhesSes das guarni-
çdea do ParnnA e Santa Catharl-
na, facilitando o acção militar das

* tropas do sul.
Dahi a franca resistência das

guarnições de' Minas Geraes o
São Paulo.

Dahi, finalmente, a facilidade
com que Juarez Tavora sublevqu
todo o norte em prol âa revo-
lução.

A' Capital Feâeral ooubo evitar
com humanidade e patriotismo; o
choque inevitável entre governls-
tas e revolucionários, pondo pa-
radelro ao sangue o As lagrimas,
o':m das desgraças materiaes que
a luta acarretaria, estabelecendo
ainda, odlos . o vlnâlctas. entro
vencedores e vencidos,

86 isso bastava para recom-
mendar A gratidão nacional os
generaes ãe terra e mar quo re-
solveram a situação e organiza-
ram a Junta Militar, atê a chega-
da ão sr. Getulio, que foi recebi-
do como um trlumphador.

Ora, a vordade é quo, só depois
do sacrifício da Parahyba, que

.viu cair assassinado o .Intrépido
João Pessoa; sú depois das huml-
lhações Infligidas a Minas; 'ió
depois de uma desesperado» o
vergonhosa Intervenção 'nesses

dois Estados, o Rio Grande. do
Sul se resolveu a abandonar as
hesitaçOes com que se cobria o
dar cumprimento ao que promot-
tlam Oswaldo .Aranha,, Lusarâo,'
Flores ãa Cunha e Naves da
Fontoura.

A esse .tempo, Juarez Tavora
organizava quasi só e por sl só,
a obra formidável do norte.'....
.- A Junta Govoma,tlva du Rlo.de' Janeiro mereceu, por seu desape-
go, pnr seu patriotismo, palavras
que destoam das do telegramma
do sr. Assis Brasil,, classificando
de insólito o procedimento dos
generaes que a Organizaram."

Naturalmente o sr. Assis, acos-
tumado a elaborar no remansò do!
suas estâncias de Pedras Altas
ou de Mello, no Uruguay, os pia-
nos estratégicos de que se deve-

. riam utilizar as forças revolucio-
narlas contra as üo sr. Washin-
gton,' como JA se haviam utlll-
iaüo as riograndenses contra as
do sr. Borges dò Medeiros, achou
uma falta do obediência As suas
sabias dlrectivas o resolução âos
generaes que lhe estragaram a
conoepção genial âo plano* de ln-
vasão e conquista, pela acção de-
olslva das armas.

Como genial estrategista, s.ex.
deixou-se ficar onde estava, ¦ de*
legando nO.sr. Getulio. os..encar-
gos tacticos a serem exercidos
em* frente do Inimigo. .' ?,.'

Realmente, foi insólita ' o 'que

íizerom os generaes -uma Jun-
ta Militar Governatlval

Que audácia!
AgOra o sr. Assis— quei ecom

. prejuízo üos seus..melhores .Inte-
ressoei acceitou patrjotlcameht&Tt
pasta da Agricultura —- IA anda
acompanhado pelo Rió- Granãe,
culdanão ãe coisas ãomesticas e,
— dizem as gazetas —- "para não
perder tempo, tratando de 

'.esta-

. helécer em sua granja de Pedras
Altas uma estação meteorolo-
glça".

Seu sacrifício foi ao ponto ãe
consentir que seu Irmão, o ge-
neral Ptolomeu, üé Assis Brasil,

, tambem üesprezanüo ^patriótica-
mente os seus Interesses . no Rio
Oranüe, fosse jnomeaão lntarvén-.
tor em Santa Catharina. '

Ha tempos, nò RIO Grande, al-
guem 

' querendo mostrar-me' o
estro poético do sr. Assis, poz-
me sob os olhos esta quadrinha
pachola:

"Ha üuas coisas no munão, .-.
Origens âo todo o mal:
Uma é a, t|ara do Papa,
Outra — a corta Imperial".

rr
Por esso tempo, ainda s. ex.

não havia sido embaixador jun-
to A Corte de S. M. D. Carlos I,'
do Portugal, de onde, afinal, pas:
sou para Washington, nos Ee-
tados Unidos. S. ex. não sei pur-
que, não quiz continuar na diplo-
macia.

Regressou dos Estados Unidos
trazendo grande quantidade de
machlnas agrícolas, que'âèspo-
chou, isemptas ¦ de impostos, para
a sua granja moãelar üe Peüras
Altas.

r

Foi o que noticiaram os jornaes
ãaquella época.

Hoje, com certeza, o sr. Assis
achara que, - além ãa tlara o, ãa
corOa imperial, muitas outras col.
sas ha, origens ãe muitos males.

Os srs, Epitacio, Bernarães e
Washington, que levaram a-Re-
publica A fallencia o ao üescre-
ülto, nem tinham tlara nem co-
roa. O apoio incondicional de
que careceram custaram o saque
da economia nacional. Para Isso
fecharam os olhos ao assalto de
seus sequazes, que não .tiveram
necessiãaãe âe trabuco, nem de
gazu'a. Nenhum risco corriam,,
como os salteadores, nem temiam
a policia, como reles gatunos
Eram elegantes ãemàls para
não saberem furtar com arte.
Os seus subornos e passlvlãaüt.á
foram assim, sempre bem pagos
Os poãeres Juãlclarlo e leglslatl-
vo, com rarisslmas exoepções,
andaram tambem ávidos de fa-
vores e febris por mostrar ar-
dente dedicação ao Executivo
prepotente.

Alastraram-se os desejos que
o luxo desperta, e a ostentação
custosa cenndallsou a socledaão-
na aua parte, ainãa não contaml-,
naãa. Succeâorum-se os esean-
âalos e os donqs do feudo, ãispli-
centes âa sua'omnlpotencla, viam
com superlorlüade, a matilha vo-
raz atirar-se A carcassa da Re-
publica, rosnando, feroz, contra
quem pretenãesse arreüal-a ün
presa. As baixas preoccupaçOes
•ãe Falstafí.

Bons vinhos, boas mulheres e
fartas comeãorlas empolgaram
os sentiãos pervertlãos ãos pro-
fissionaes âa política e ãos apro-
veltadorcs Inescrupulosos. <As
criticas da Imprensa horiesta e
aos clamores âo povo espollaão
em seus haveres e Ilberãnüe, res-
ponülam com o optlmlsmo ôo
ür. Pangloss. No auge ão cynlfl- ,
mo e ãa menâaclünde, ílulam-lhes
dos lábios as loas aos Sons gover-
vos. como a ôspuma dos VÍniiOS
caros da Champagne fluía dos

gargalos dourados das gnrrnfus
oNpoucnntoa.

l)..(...In o pn.nmi.. A l';.n ..im, on-
do om Varia, nova Capu'a delicio,
sn, tam gozai o sybarltlsmo de
Ki-nn-iluqnes runiioii, 00 tompo da
Russia Cnironim. ,-

O .dinheiro paro a compra den-
..".. coiniclniiclitii iizlnlmvrniln.i
é o mesmo que o govorno pro-
ilsnrlo da Republloa Nova, ar-
ranen- A miséria do povo, despe-
dlt. lo em massa volhos o honos-
toa (uncelonarlos, taxando de lm-
postos os vonpliiii.nto.-i doa refor-
mados. o dós aposentados, quo,
além dn hão torem tido o menor
augmonto em seus ordenados, ao
passo que os, effectivos tiveram
mais do, conto por conto,' terão do
pagar, oom,sacrifício de suas fa-
iiilllii.i as UbcralIdndcH dos gover-
non ,o as gatunicos dos larápios
representativos. ,

Entretanto, ouses sòdrlfIçados
Aa aportura.i financeiras da Ro-'
publica, são na quasi totalidade
us que a fundaram em 1889 e a
»êm dofondldo o servido cm tc
daa as épocas, gão. os quo nãp
traficaram com o brio e a cons*
ciência; não raotteram a mão no
erário publico; hão negociaram
os seus bordados o galteè o, por
Isso, não escaparam dan Iras so-
nhorliies' de . Epitacio o Bernar-
des. Tendo sido Obrigados a ln-
torrompei- suas carreiras, foram
habitar, rior , multo tempo, os
presídios quó dcvliim ser destina-
dos nos gatunos o patifes que por
ahi, pavorieam Impunes, as suas
Importâncias, ou gozam ho estran-
gclro o fruto do suas lucuíiru-
ções. 

'

Desses, o' lnipudor chagara até
para iillcgarcm pobreza . honesta,
sacrificados qué foram pelo seu
devotamento e zelo. aos negócios
da pátria. Coitadinhos dos srs.
Epitacio, Bernardes, Washington,
Azeredo, Mello' Vianna, Carvalho
do Britto, marechal Fontoura,
Chico Chagas,' Moreira, Machado,
Mandovani, Vianna do Castello,
Palm, Konder, officiaes dé terra
o mar, Juizes e funecionarios. dè
confiança, que hoje curtem tão
dolorosamente,, nos seus pobres
casebres ie' aluguel, ' os duros
precalçot de uma existência hon-
rada e toda de dedicação d Re-
publicai

Como poderão elles concorrer
para. melhorar a situação finan-
ceira?-- Oa que ainda estão na
actividade ganham tão pouco! Os
quo estão reformados, como Car-
los Reis, Caldeira Bastos, Bandel-
ra' de Mello e outros üo Exerci-
to e ãa Po'llcla,~salram tão pobres
dos cargos què' exemplarmente
exerceram!* Oh! os"' pobres ma-
glstraüosl — tlue ridículos ven-
cimentos! ' :l :

Entretanto, fóí desse cenaculo
de austeridade o Justiça, que nas-
céu -a' obra sublime do potrlotls-
mo e Usura qué foi a — Revista
do' Supremo;'' '"•• .'"

• 
- ¦ 

. .'.--' .'*'¦" -

Chegou agora o momento dos
se-crlflílos. - Saoriflcam-se pelo
bem da'pátria e da Republica, os
srs. Getulio Vargas, Assis Bra-
sil, Oswaldo Aranha; João Neves
Lusarâo, Plinio- Casaâo, Simões
Lopes - s filhos, Juaroz Tavora,
Góes Monteiro, João Alberto o
todos,' toüos .os que estão' Ávidos
por servir, de „cambulhada com
os que estão servinão' -a Repu-
b-ltea Novo; - -
• Então, o sacrifício âos-riogran-
densès do sul é de causar dó.:
Breve O Rio Granãe importara;
ão ¦ Uruguay ou ¦ ãa Argentina
.pessoal para o seu- serviço, por-
que os (ranchos estarão toãos ou
quasi- taüos,: empenhados .em sal-,
var a Republicas nos. nostos de
sacrifícios.

Que- diga o sr. Plinio Casado
c quanto lhe pesou ao bom cora-
ção o aoto pelo qual dispensou
num-dia, um grupo de funedo-
narios fluminenses, para, iogo em
sfegulda, nomear- outro _ maior.
Mas administrar:.éídòloroáo,.e, is-
so sim isso é fazer economia
político.

,' Que alga o sr. João Alberto,
interventor, ãe. São Paulo, o acer-
to o legalidade' dé um 'âcto (se-
gundo noticias.da Imprensa), or-
t&Mffl&l 

'Wft;9o,d;phfdrçuSB'm?.

ãaàa* dp povo,; para. pagamento
da dívida extej-na, tlyesse outra
oifpllcação mols conveniente!
. É a gerite o riénsar que esse âl-
nheiro ¦-'¦ s'ó poãla' pertencer á
UjilÃq'''e/ f ícitf Lsob', o .guarda doxmm^f^m^Ufi-fi^fifi
..;-;:Co^)9„se,vç), a..lísay.do sr. Epi-,
tacio, relativa áo empréstimo ãa

.electrificação ..da. ..Central e aos
4 milhfiòp, fez proselltos.. Tam-
bem ó sr. ÍBornarães, paraâebel-
lor a crise, aconselha as senho-
ras a não trajarem seãas.

.O chrlstão-novo âe Viçosa tem
uma fabrica üè tecíüos.

O genlo ãé Victor Hugo, fustl-
gando cóm'as fúlguraçõeB do scu
talento a politica dé Napoleão III
creou o seu '.'Napoléon, le petit".

Muüaüos apenas o scenario n
o» personagens, parece que o ge-:
nial francês, embora apaixonaão
em excesso, em sua aceusação ao
império traçava, com antecipa-
çiio do melo século, a psychologln
do ¦ Republica Brasileira, no üe-
cennio malülto, iniciaüo pelo sc.
Epitacio v terminado .pelo sr.
Washington. "Eis o que- nos Ie-
vou a pensar a' leitura. daquelle
llbello de fogo'. ;

.Entretanto, Nápóleãq. ÍII aos-
zar do desenvolvimento material
o.que conduziu a França, só-por-
c,ue, mal Informado é mesmo 11-.
ludldü pelos suua ministros, • an-.
dou com 'fatal ãosacerto, sua po-
litica externa-,",ãelxanão-se apa-
nhar üo boa fé; pela política ma-
Chlavellca de Blsmark,- perüeu o
throno e.,fol aguarüar no exílio
a mc*'.''1. -que Poz-termo As suas
,penaã.

. A França, porém, Viu. surgirem.
Thlérs,',' Gambettó o, Mac Mahon
o reergueú-se.üa Humilhação' da
derrota, retemperada,. fòrté, glo-
rlosa.'., •'•:*' > ,

E o Brasil? Que serA do Bra-
sil se os corvos que lhe devora-
ram' parte: do- organismo eroci-
tam ãe novo emtòrhó üo glgan-
te combalido? .-

Poderá o sr: Getulio e poderão
os seiis auxiliares Imltor os ges-
tos dos patriotas francezes?"

ULTIMA HORA
Adiada a partida

da esquadrilha
italiana?

0 L-lef, ,-ttpho na '" 'nos
Informa que até a meia-noite
o general Balbo nada havia
decidido sobre a partida da
esquadrilha, que deveria le-
vantar vôo hoje para a Bahia,
no prosegulmento de sua via-
gem até ao Rio de Janeiro.

O movimento eiqigratorio
. hespanhol em 1930
Madrid, 9 (Associated Pichs) —

Uma estatística do Ministério do
Trabalho Informa que emigraram,
no anno de 1980, 41.390 hespa-
nhoes e entraram, procedentes da
Argentina o Cuba, 41.261. A
maioria da emigração foi para a
Argentina, Cubo, Uruguay o
Brasil.

Cs desemprfcgaáos austrália-
nos cm conflicto com a policia

de Adelaide
AiMatdf., Austrália, 0 (Correio

do Manhã) — Cerca de troz rall
desempregados marcharam pelas
principaes ruas, hojo, prptostan-
do contra a exoluBão da carne
como parte das suas raçSos.

A multld&o procurou forçar a
entraãa no gabinete âo prlmol-
ro ministro, ostabolccondo-Ho um
onnflicto, oo dar a po|lda umn
carga a baatonadas. Depoli, os
desempregados voltaram ao nta-
que; armados de bengalas, pedras.
barras do ferro, JuçOa, eto.

O primeiro ministro, que i ,ls-
tiu aos conflictos, disso que elles
foram provocados por olemoi :oa
communistas.: •

A FALTA DE TRABA*
LHO NOS ESTADOS

UNIDOS -

Elabora-se um plano para
a repatriação dos lati*

no-americanos des-
oecupados—- -,

Nova York,t (Associated Press)
— Os oonsules ãos paizes latino-
americanos estão proouranão con-
seguir um fundo do tres mllhOes
ãe dollares para repatriação de
seus patrícios, que, até agora, es-
tavam empregados nos Estados
Unidos. O. plano consiste em fre-
tar navios da Junta de Navega-
ção Norte Americana e tambem
utilizar o espaço desoecupado om
cargueiros, como dormitórios pro-
visorlos. Bem assim empregar
os repatriados como guarnições
dos navios destlnaâos A America
Latina. Os cônsules calculam que
400 latino-americanos JA foram
repatriados,'estanüoalnâa 11.000
desempregados em Nova Tork, e
20.000 em outros pontos do paiz.

, —
Falleceu no Texas um ex-
campeão de. luta romana

Son Antônio (Texas), 9 (Asso-
clatéã Preás) — O éx-campeão
de luta romana, Wayne Munn,
falleceu, hoje, com a edade âe 86
annos, âo mal ão Brlght. "

Enfermou o ministro da
Justiça do gabinete

francez
Porl», 9 (Associated Press) —

Em vlrtuüe ão frio Intenso", que
fazia ãurante os funeraes ão ma-
rechal • Jofíre, enfermou o mlnls-
tro ãa Justiça, sr. Cheron, Re-
corüa-se que facto ldontlcosucce-
ãeu ao embaixador americano
Herrlck, quanão assistia aos sar-
viços fúnebres ão general Foch,

! onãe contraiu a grippe que o vl-*
ctlmou.

O .mercado chinez em
— crise —

Shangai, 9 (Associated Press)
— O dollar mexicano de prata
desqeu ' a' iim" novo' "record" de
balxá de 22, pontos, valendo 12
centavos puro.,,' 

'.'

Os importadores' >entem-se. ap.
preiionslvís com a possibilidade
üos compradores chinezes repu-
dlarem suas compras fazendo oe-
rlgar, assim, os empréstimos es-
trangeiros do governo, por falta
de rendas alfandegárias.

Shangai, 9 (Correio ãa Manhã)
•— O mercado chinez experimenta
grandes prejuízos pela baixa, da
prata. Os produetores estrangei-
ros são os màls attlngldos pela
ertee. 

'

.-¦--.•*: _>

A conquista de um
v "record"
Oran, 9 (Correio ãa Manhã) —

Os aviaãores Bessoutret e Rossi
aguarãam, semente, melhores con-
âlçfies atmosphericas, afim üo
proseguir no record de distancia
em circuito fechado.

O DIA POLICIAL
FICOU SEM OS ORDENADOS ffSaSSSfiSS^vWáS
E A FIANÇA QUE PRESTOU

Uma queixa á policia contra
o Banco Continental

tr. A.-1. StocUet-KSSSfiSa:
Clinica Medica. Carioca, 88.

(B 11392) 6

fA

rax.

Em sua residência á travessa ' Vis-
conde de Sapucahy n. 3, falleceu' hon-
tem o professor Carlos Antônio Machado,
pae do funecionario da Central do Bra-
sil, sr. Antônio Carlos de. Araujo Ma-
chado.

O feretro sairá da rua acima, ás 5
horaa da tarde, para o cemitério de SSo
Francisco Xavier. '

UM SERVIÇO TELEPHONICO
.' NO VATICANO

0 numejo "secreto"

Summo Pontífice
do

Q team argentino de polo nos
Estados Unidos ••''' I - ^" $>i r^^SíiJpf^M^ áp.LbWUUS UlllUU» ó*,i^9,tos-iijumèros,ri^n(i^tite, -custa.

Roma, dezembro — Comm.unl-i
cado especlai-da Transocean para
a Agencia Brasileira) —• Afinal o
Vaticano .attingiu o ultimo trluu-
to âe soboranldnde; possue um
sytema, teléphonico, próprio.

Qiionão," recentemente, o Sum-
mo Pontifício; retirou' ão. gancho
o seu telephone'ãe ouro ,e, com
á mão ainãa pouco cxporlonte
alscoii o numero 1. 0. 9 — para
fftlar com o seu secretario ãe
tlstado, -o .cardeal PocelU, -Inau-
furava .o.niénor .ó talvez o molir
caro isystéma telephpplco 

' ,do
.'Wn^ftíint ntèuíúsijoò ei*.: iÀií/t

Presentemente existem na Cido-
ãe ãò Vaticano'vreaentos números
relaciopaãos çóm 

'.essa. muãi.nça
automática, çom previsão para
outros qulnljéi)to's,v

Los Angeles, 9 (Correio ã& Tta-J
nhã) — O toam argentino do rolo
Jogara no próximo ãla 18 do cor-
tente com um team denominado
Azei. dos Estados Unidos.

0 film de Remarque cón-
tinua a agitar o publi-

co de Vienna
Vienna," 9 (Correio da Manhã)

~- A exhibição do fllm "Nada de
Novo no Front", baseado, na
obra do Erich Maria Remarque,
continua a provooar manifesta-
ções hostis por parte do povo. A
policia dissolveu vários grupos de
exaltados, effectuando prlsOes.

Os agricultores da Tri-
politania agradecidos
ao general Badoglio

Tripoli.- 9 (Correio ãa Manhã)
— Uma ãelegaçâo ãe agrloulto-
res offereceu ao governador, ge-
neral Badoglio, ao vlce-governa-
dor Rava é ao director da Colo-
nização, Slnl Scalohl, uma meda-
lha de ouro, em reconhecimento
aos serviços por elles prestados A
obra de desenvolvimento da co-
lonlzação na Trlpolltanla.

A policia londrina per-
segue viciados

Londres; 9 (Correio da Manhã)
—A pollola vorejou cinco clubs:
do WçsfEnâ, ortãe se explorava'
o commercio âe tóxicos, prenâendo;
noventa, o duaB pessoas, entro as
quáes algumas de posição social.

Quanto arrecadam diária-
mente, as agencias da

Prefeitura
Feias' agencias do Prefeitura

foram remettldos hontem A secre-
tarfa do gabinete do prefeito, pa-
rá o registro e verificação, map-
pas na Importância ãe 29:6311120
assim descriminada:. .
Candelária ..". . ... 2048000
Santa Rita .'.-". . . 128*200
Sacramento . ..... 1:7781800
São José :.'. .. .. .. 2801531
Simto Antônio . i' .. 24S000
Glorio ........ 1281200
Gávea .. .. .. ...".. 4715600
SanfAnna . . »".:'*. . 145IU0"
Gamboa ..  10ÍI00U
Espirito Santo .... 424*00»
Engenho Velho . . . . 2528000
Andaraby . . . .'i . 132J10U
Engenho Novo
Inhaúma . •
Irajá

U:.ia colossal fusão de compa-
nl!ls de aço que se annuncia

nos Estados Unidos
Nova Yorfc, 9 (Correio da Ma-

n! i.) — Causou grande prooc-
cupaçâo hojo na Wall Street a
noticia de qúe havia sido' pro-
posta uma combinação varias
companhias de aço, com um ca-
pita', de 400 milhões esterlinos.
Essa colossal fusão, se se 'ornar
cffectiva, constituíra unia ftirml-
davel rival da United States i. teel
Corporation, podenão competir
om egualdnãe ão conãiçOes;

A noticia provelu no Ohli; sen-
ào referlãas como fazenão parte
ãa fusão a Bethlehem Steei, a
Voungstown Steel, a Tubo Cm-
pany, a Republlo Steel, A' Jonés
onü Laughlin Corrlgan Machlnery
Company e a Otls Steel.

APRÕ^GANDARE*
V0LÜCI0NARIANA

HESPANHA

A policia de Madrid
apprehende bole-

tins sediciosos
Jfadrld, 9 (Corerlo ãa Manhã) —

A policia tem effectuado, ultima-
mente, diligencias, apprebendenâo
granãe quantlãaãe âe propagan-
üa revolucionaria. Os boletins e

Jacarépaguá . .
Campo Grande .
Santa Cruz . . .
Inflammaveis 1°

districtos

S3J600
3188000 j pamphletos affirmam que "os re-

4178150! centes acontecimentos fizeram
54800'i; nascer iima luta encarniçada con-

e 2°
868260;

1 tra o throno dos Bourbons, luta
24:776868')! em que'tomam parte todos ns

;„ÍM,rr,.n .1.- «¦ -...etter moppos | Brup03 80clae3i todos os portldn.,rs eesulntes agencias: Sta.
reza, Lagoa. S. Christnvão,
ca, 'feyer, Guaratiba, Ilhas
pac.onna, Madurelro

Co-
nntl-monarchlstas e unitários, fl-
liados ao mesmo Ideal".

rara. 2po:000, .lijarás' esterlinas, em-
L :';; d!thésóürbldo"Vaticano hão
dlspondesse naãa.

Toãas as des: . :os ct,i-reram por
conta da companhia teiephoníca,
uma firma 'norte-americana im-
tambem sepropoz a: manter o ser-
viço e fornecer, mecânicos eape-
c ;s quando necessários^.

Para ísbo'houve, violenta com-
p "ção, embora tão dlspe. l.oso
sc-vl.o âevesse ser feito sem
remuneração, pois immeãlnta-
mente firmas da Allemanha, Fran-
ça„ Inglaterra e norte-ámerleanas
lutaram para obter o privilegio âe
fazer "olguma coisa por nada".

Talvez o venceãor üa competi-
çã„ viesse a la..,entar a sua soit-
cltuãe no curso ãa Installação gue
levou malsão um anno e apre-
sentou onormes diffloulüaães

Visto o Vaticano ser um Estado
de pequenas -ã:..;ens0es, Inteira-
mente situado nas alturas e como
não podia ser construída n rede
te'ephonica cóm linhas aéreas, foi
neceuoarlo que tia* 300 milhas do
cabo fossem collocadas através ãe
conãü-uesdes medievaes. Paredes
âe .10 pés do grossura foram per<
furadas, pavimentos de 'mármore
T. am• levantados e valiosos.tupe"-
.tes remo- Idos com o fim de pre-
pamr o' caminho-para o omprágo
ão telephone moderno.

Certa vez Os trabalhadores tt-
veram de trabalhar nas profunde-
za», dau antigas abobadas, sobas
velhas praças, ou grimpar a
cúpula da oathedral de São Fi>3ro
com grande euldaão para não est-
tragar os frescos que Raphael pin-
tou. ...

Foi um trabalho penoso.-Opera-
rios e engenheiros ficaram aailS'
feitos quanão o serviço ficou som-
pleto, e os mecanlcr.-i chegaram
para Installar Os apparelhos.

Esta parte ào serviço levou ape-
non poucos mezes, embora algu-
m;.s partjoulc* .dados tivessem
de ser observadas. Por exemplo:
somente dois cu tres numeros po-
derlam chamar o telephone do
Summo Pontífice,. Inclusive entre
elles o do carãeal Paceiii, enuiuan-
to Pto XI, poderio chamar, não bó
tudos os numeros a-serviço ãa Va-
ticano, como tambem pela via de
entroncamento e do ramal de Ko-
ma poãla se communlcar coni
qualquer pessoa na Europa, que
estivesse . no plíone. Certamente
I sen :.o do telegrapho som fio
e telapho:.e transatlântico, Sua
Santidade póãe até so quizer, con-
versar com os cardeaes das duas
Américas. ':',. -

Cuidado, is. precauções foram
a'"-ptadas, prèvfendo-ís o caso üe
vir. a ser conhecido o numero do
t..ephone do Papa, e foi uma me
dida avisada pois todas as crean-
çás de Roma e fóra âe Roma sa'
bem que o numero ão telephone é
1. 0. Muitas pessoas, por experl
riencia. própria JA concluíram que
Jamais Sua Santlâade deve at
tender ao apparelho. Inevitável
mente são os seus secretários a
auem Incumbe esse serviço.

Uma partlcularlãaãe Interes
sante: toão áquelle que precisar
saber o numero ão telephone do
V 'Icano, deve trazel-o de memo-
ria pois os milhares de exempla-
rei do primeiro catalogo do Vatl-
cano foram vendlâos a collecclo-
nadores.

7odos os f iinccionarios subalter-
nos üo Vaticano venâeram os seus
exemplares por preços excellen-
tes. ;

• r\'nç, pcr£n^ tlraraoa copias
a machina, üe modo .,«- hoje es-
pas ilas nironlam aa Vatl-

No tocante a noticia quo, hon-
tem, publicamos, sob os títulos
aalma, e colhlüa na i' delegada
auxiliar, reoobemos do sr. A. B.
Ferrotra do Assumpção a seguin-
to carta:

"Rio de Janeiro, 0 do Janeiro
do 1981. Sr. redactor do "Correio
da Manha". — Tendo o seu oon-
coltuado Jornal publicado a noti-
da de úma queixa apresentada A
2a delegada auxiliar pelo «r. Se-
bastião Teixeira Dios, oontra o
Banco Continental, mas onde ss
fazom rofotonclns a meu nome,
venho solloltar agasalho para as
presentes linhas, afim de que o
assumpto seja collocado no* db-
vidos termos.

Assim, cabe-mo declarar que,
tendo sido eu o prostdente dessa
Sociedade, desde 12 de dezembro
de 1928 até 31 âe novembro de
1930, foi o sr. Sebastião Teixeira
Dias admi tt tão a seu serviço nos
últimos atas. ãé agosto ão 1930,
como Inspector, para o fim' ex-
cluslvo ãe nomear, Instruir e tis-
callzar .corredores que promo-
vessem a subscripção ãe acções
para o augmento ão capita! ão
sociedade. Ficaria o sr. Sebastião
Teixeira Dias, por força ão um
contrato, üe locação ãe ' serviços
que firmou, na oceasião ãa sun
aãmlssão, obrigado a fazer oom
que taes subscrlpçOes attlnglssem
ao limite mínimo de 600 noções
em cada mez, eifectivamente pa-
gas, perceberia um ordenado men-
sal ãe l:O00SO0O e prestaria uma
fiança em dinheiro, de .5:0005000,
entrando, nç acto da sua adiais
são, com 60 °|° dessa quantia, e
integralizonão o restante com
uma ãeâucção ãe 2005000, no seu
orãenaão âe caãa mcz. Tal fi-
anca renãeria juros de il V aò
anno e o contrato não poderio ser
rescindido, porqualquer das pár-
tes, sém um aviso prévio o por
escripto, de 60 dias.

O sr. Sebastião Teixeira Dios
não -cumpriu com aB obrigações
assumidas no referido contrato,
tanto assim que, durante folq o
tempo em que trabalhou iu ao-
ciedade oonsegulu, apenas, a
subscripção de 4 acções, qúe não
foram pagas, Conformo recibos
em 

' 
poder da sociedade,' porém,

elle recebeu os seus ordenados
correspondentes aos mezes dé
agosto, setembro o novembro,
não 

"recebelndo 
o de outubro em

virtude de sérias difficuldades
porque passou a sociedade, con-
sequentes da revolução, oem qo-
mo todos os demais auxiliares,
com o que èoncordou, prévlamen-
te e por escripto. •

Em principio ãe novembro, tl-
gurava o -sr, Sebastião Teixeira
Dias na sociedade com ¦ um cre
dito de 2:7405000 (dois contos- è
setecentos e quarenta mil réis),
quantia essa da qual a .looloâa-
âe, com a sua sciencia e pleno
accorüo, forçada ' 

pelas diffleulãa-
ães ocensionadas pela revolução e
pela moratória, lançara nião,
quando resolveu ellp pedir,a.sua'exoneração do cargo que oc.oúpai
va, concordando em receber 0 seú
credito em duas parcellas eguaes
— uma ho dia 23 e outra no ãla
80 ão novembro, tendo ou, então,
firmado uma carta, datada de 14
de novembro, na qual, como pre-
sidente da socledaãe, accettuva a
suo exoneração, agradecendo —
como de praxe — J>s seus servi-
ços prestados A socledaãe, e con-
firmava o seu creülto supraclta-
ão e as condições da sua devo-
lução.' Em uma assembléa-. geral ex-
traordlnaria da sociedade, reali-
•zada em 21 de novembro, .. dois
dias antes, portanto, de.se ven-
cer o prazo de pagamento da pri-
meira prestação ao sr. Sebastião
Teixeira Dias, eu renunciei A ,. un
presidência, apresentando tod.ia as
ll.Üuiiua vüutâo, üGvjuu-àTiOmü CCSm~.
provadas, nas quaes figurava o
sr. Sebastião Teixeira. Dios com
o seú credito daquella Jmpovtan-
cio, tendo a referida assembléa,
postos em discussão todos os fa-
ctos da minha,gestão, deliberado
unanimemente sobre a sua appro-
vação e votado pela consignação
em acta, tambem unanimemente,
do um voto ãe louvor a mim, nela
correcção e desprendimento com
que gerira todos ob negócios do
fianco Continental. Tal nata fot
publicada, na integra, no '-Dlarlo
Offioial", desta capital, .de 25.de
novembro de 1930.

Em uma outra assembléa «eral
extraordinária, realizada em 6
de dezembro — cuja acta não foi
publicada, mas da qual possuo
uma copia, devidamente tuthen-
ttcada pelas assignaturas dos srs,
capitão Carlos Chevaller, dr. Per
dro Torres Burlamaqui, e íl-.guel
Apfelbaum — a approvação de
todos oS meus áctos, verificada na
assembléa anterior, foi ratlfhada,
tnmbem por unanimidade. Cons-
tou, novamente, nessa ultima
assembléa, n cobo do sr, Sebastião
Teixeira Dias, com o seu crodlto
e a origem ão mesmo.

Aceresce ainãa,, que' eu possuo
uma declaração, escripta de pro-
prlo punho 

' 
pelo sr, Sebastião

Teixeira Dias, em a qual ello ,e-
conhece a minlfo honestidado e
louva a correcção com que eu
sempre poutel todos os meus
actos, no direcção dos negoolos do
Bonco Continental.

Ao que ^e consta, o sr. Se-
bastião Teixeira Dias accorãou
com a ãirectoria ão Banco Con-
tinental uma solução para o seu
caso, tanto assim que, em carta
onüereçaãa ao seu ultimo rvesl-
üente, capitão Carlos Chevaller,
propoz A conversão ão seu âopo-
sito ãe 2:7-105000 em acções rara
o augmento ão capital ãa socle-
dado — o que 6 do conhecimento
ãe toãos os auxiliares ão Banco.
O pé em que se encontra tal com-
binaçno é Inteiramente ãesconhe-
clão para mim, pois conforme JA
disse acima, desde o dia 21 de
novembro dc 1930 estou comple-
tamente desligado da soo!«dado,
tendo todas as minhas contas e
actos approvados unantniumente
por duas assembléas geraes, que
são os poãeres soberanos das -o
ciedades anonymas, das quaes, a
acta da primeira foi publicada na
Integra no "Dlarlo Official" des-
ta capital, de 25 âe novembro ãe
1930, e a.ãa se*unüa não foi pu-
bllcaãa, mas delia possfto uma
copia authenticada; além disso, o
"O Globo" e o "Correio da' Ma-
nhã" publicaram detalhaãa noti-
da ão.facto, o primeiro no dia 8
e o segunâo, illustraâa até com
úma' photographia da posse da
nova directoria, no dia 9 do de-
zembro-de 1930. ,

Assim, causou-me a maior ss.
tranheza os termos em que foi
publicada a noticia da queixa
apresentada pelo sr. Sebastião
Teixeira Dias:

Estou plenamente convencido
de que a sua attitude foi maldo-
sa, porquanto a actual directo.lo
do Banco Continental — qua. na-
turalmente, tambem se manlles-
tarA a respeito — ê composta de
elementos Inteiramente Idôneos.

O fàcto representa mais vina
perfídia para commlgo, sem rie-
nhuma razão de ser, porquanto
sempre me mostrei attencloso e
correcto para com o pseudo "le-
sado".

Possivelmente, elementos outros
cujos Interesses subalternos eu
fui forçaão a contrariar, omanifi
o perloão üe minha c-pjitãji. se

zer oxploração em torno do meu
nome. Isso, porém, acontecendo,
om nada me perturbara a .soro'
nidade, pois tonho a consciência
perfeitamente tranqullla n os
meus actos JA foram rigorosa-
(nente, apurados por quom do dl-
reito. . ¦ ';•-..

Sinceramente grato pela publi-
cação destas' linhas, fico, como
sempre, patrício e admlraiur, —
A. B. Ferreira, io Assumpçio."

+®+
UM DÍA DEPOIS DO

— OUTRO . . .--
Foi .aggredido, na yià
publica, um dos .politi-

cos prestistás do Rio
—¦Grande—

Uma occnrornola esoandolosa
vorltlcou-so hontem, & tarãe, cm
plena' rua da Assembléa, .defronte
ao Bar Universal, dosportando a
attenção : âo granãe numero üe
curiosos, que aU transitavam' no
momento.

O facto tem a sua historia. Co-
mo se. sabe, por oceasião do ulti-
mo pleito presidencial, organizou-
so um agrupomonto prcstlsta no
Rio Grande-do Sul, com o fito de
"eleger." o 'candidato do governo
feâeral, âe saudosa memória...

Um dos chefes desse oonglome-'
rado, o sr. José Julio da Silvei-
ra Martins desãobrou-se em actl-
vldndo no desempenho da tarefa
que lhe fóra commettlda, oxço-
âenâo-se, porém, em violências e
perseguições oontra seus coesta-
duanos üe credo antagonista, que
elle fazia demlttlr ou remover dos
seus cargos, valendo-se do presti.
glo que eventualmente gozava pe-
rante o governp central. '¦

Uma das pesosns visadas polo
adepto do sr. Julio Prestes foi
Justamente o sr. Pery de Ollvel-
ra, ardoroso, liberal que exercia a
commissão do Inspector de. ensl-
no no Estado, e que soffreu em
fevereiro do anno. findo, nas ves-
péras do pleito, uma demissão
summaria.

Hontem, encontraram-se ca-
sualmente no rua üa Assembléa
aqueiles políticos sul-riogranüen-
ses. O sr. Pery não deixou pas.
sar a opportunidade e Investiu
oontra o sr.. SP.-elra Martins, a
soecos e bofetões, deitando-o por
terra.

Felizmente, com a Intervenção
ie, terceiros, o sr. Pery de 011-
veira foi afastado, do local, evi-
tando-se, dessa maneira, que as-
sumisse maiores proporções o ve-
xamo Imposto ao suu atrabiliário
perseguidor.

Quanãr a policia ão 5° districto
compareceu oo local do pugllato,
só havia alt alguns grupos.de po.
pulares, q.ue ao entretlnham a fa-
zer humorlsmo sobre, a scena pre-
sondada.

POZ ALCOOl/IlAS VESTES E
INCENDIOU-AS

Alexandrina Gomes de Medel-
ros, casada coni João dé Meãel-
ros, hontem em sua residência &
rua Martha ãa "Rocha n. 39, num
momento de desespero, após ãen-
pejar sobre a roupa úma-garrafa
de álcool poz-lhè com a Ihteriçãó
de suicidar-se.'••'

Seu marido correu a • salval-a
e conseguiu abafar as chammas,
recebenâo ella- queimaduras nos

.braços e nas mãos.
A, Assistência üo Meyer pres-

tou-lhe soecorros,. bem como ao
marlão que teve as «mãos icham-
muscaüas.

A TERRÍVEL* VINGANÇA DO
HÚNGARO;-;;;;

Continua ignorado o paradeiro
de Nieolau Stern

' Não obstante os seus .granães
seforços, as autortãaães poli-
ciaes albâa'.' não- conseguiram
descobrir o paradeiro ãe'Nlcblau
ASseãlno Stèrn, süspeltaão co-
mo assassino do menor José
Bolçar.

A pollola do 16 districto e o
commissario Sylvio Terra effe-
otuaram -varias diligencias, map
ainda nado apuraram- quo as
possa orientar sobre o paradéi-
ro do húngaro, que continua a
attrair todas as suspeitas.

404, -

UM MALANDRO TENTA AS-
SASS1NAR 0 INVESTIGADOR

MACARIO

0 policial foi baleado á porta
da delegacia do 17° districto

Hontem, As primeiras horas
da tarde, o investigador Maça-
rio ãa Silva Leal, quanão sala
âa âelègaola ão 17° ãlstrlcto,
om companhia ãos commissarios
Campos e: Costa Leito, foi ag-
grodldo á bala por João Mor
tins, um malandro conhecido
das autoridades pelas suas in-
numeras entradas em xadrezes
diversos.

Na oceasião em que Macarlo
Ia saindo da delegacia, João
passava. O policial chamou-o.
O vadio atténãeu-o, com a mão
direita no bolso do paletot..
Quanão se-achava .bem perto
do Investigador o patife sacou
de um revolver e, sem dar tem-
po a que o outro se defendesse,
deu-lhe um tiro 6. quetma-rou-
pa.

, Ferlâo no frontal e no braço
Macarlo tombou, emquanto o
criminoso era preso e au toado
pelp commissario Costa Leite.
O ferido foi medicado no Posto
Central do Assistência, um se-
guida, Internado no Hospital de
Prompto Soecorro.+®+
Uma creança queimada com

ferro de engommar
À empregada* da. casa n. lã da

rua Nascimento. Lisboa,' -im Ço-,
pacabana, estava hontem, Ií hol-
te, oecupada em passar a ferro
algumas roupas quando, por des-
cuido, deixou o ferro cair.

Lamentavelmente, achava-se
brincando, no ralo, o menor Ary,
de 5 annos, filho de Domlngoc
Martins da Cruz, dono da cosa, o
qual foi colhido pelo apparclho,
soffrendo, em consequencia, quei-
maduras de 1* e 2" grãos nas co-
xas. A Assistência Municipal
specorreu a victima, que depois
de medicada recolheu-se & resi-
dencia, .

-IO* 1-

Quiz suicidar-se, ingerindo
ácido oxaÜco

Hontem, A noite, por motivos
íntimos, tentou contra a nroprla
existência, ingerindo uma porção
de acldo oxallco, a domestica
Joanna da Cruz, ãe cõr parda, ca-
saâa, çom 36 annos de edade, mo-
radorá A rua Nascimento Silva,
casa sem numero..

Depois de soecorrida pela As-
sistencia, a tresloucada ficou em
tratamento no próprio üomlclllo.-' ' tS»

Victimado por auto
Foi soccorrlão na Asnlntencía,

por apresentar contusões e esco-
rlações pelo, corpo, Tarqulnlo âe
Magalhães, victimado pelo auto
n. 1.124 na rua Primdro üe
Março.

A NOSSA POLICIA

O relatório <io encarre-
gado da secção de

, Capturas
O ngento Guerra, a oujo cargo

estA a seoção de Capturas da Pa-
llcla, acaba do dirigir ao 4" dele-
gado auxiliar o seguinte rela-
torio:

"Exmo. sr. dr. 4° dolécado au-
xiliar — Passo as mãos de v.ex.
o rolotorlo geral dos sorvlços et-
feotuados pola seoção de Captu-
ras. Reoommondaâos âa glorlosai
dato de 24 de outubro do anno
findo até 31 de dezembro expl-
rante.

InolUso acompanham os map-
pas demonstrativos dos orlmlno-
sos capturados e, bem assim, os
artigos ão Codigo Penal o as da-
tas das decretações das suas pri-
sões o autoridades judiciarias que
as decretaram ou autoridades que
ordenaram as suas capturas e
tambem o numero dos investiga-
dores que lovaram a effeito taes
diligencias, como nellas se veri-
floam, quaes sejam: prlsOes de
assassinos, ladríles, âefrauãaãores,
emflm, ãe toãos os crimes prevls-
tos pelo Codigo Penal: perten-
cendo estes delinqüentes as Jus-
tlças local o federal, assim como
requisições estaduaes e adminis-
tra tivas.

- Nesse curto lapso de tempo fo
ram effectuadas 160 ãlllgenclas
que produziram resultados satis-
fatorlos, r.lo tendo sido elevado
esse numero de prisões, pela ma-
gnanimldaâe- ão coração ão' exmo.
sr. preslãente ãa Republica que
em' boa hora concedeu o decreto
âo tnâulto Aqueiles que se acha-
vam enquaãrados nos artigos 124,
134, 803, 300, 377 e 402, todas es-
sas diligencias offectlviadas, ãe
cujo resultaão como vem âe so
olservar, foram toãas, graças As
Instrucções emanadas de v. ox.;
coroadas de*exito. ;

Não obstante Isso, poâerlamos
chegar a um coefflclente âe ca-
rturas mais elevaüo se não fos-
se aoxlgulãaãe âe meios com que
luta a secção, escassos os reour-
sos que ãispõem os lnvestlgaãores
pois lhes.são distribuídos de dez
em úez dips apenas 46 passes âa
Llglft para esse mister.

Como se observa nas policias
bem organizaüas, existem ¦ guar-
das-roúpas e outros apetrechos
do disfarce, que bo vê forçado
multas vezes o agente da segu-
rança a adoptar para a oom-
pleta realização doa capturas d*
delinqüentes astuciosos. '

Não possuindo, como acima
ficou dito, os recursos lndlspen-
savels para a. realização ãé taes
serviços, ainda assim attlngimos
quasi qüe o. lâeal em matéria po-
llcla], numa capital cosmopolita
c ..-.o sóe acontecer com a nos?
sa. E se tudn Isso alcançamos
foi ãevlâo unicamente A sabia
orientação ãe jurista que v.ex.
v:m lmprlmlnão aos serviços âa
mais trabalhosa ãas ãelegaclas
auxillarps, entregue, em tão hoa
hora, A vossa competehte dire-
cção.

Compõe-se o serviço Interno da
secção, de um chefe, um ajuüan-
t- e um auxiliar. .Quanto ao ser-
viço externo," ella, .conta apenas
com dezenove Investigadores, as-
sim dlscrlminaãcs: ãols Inutiliza-
dos em serviço: quatro ães-
tocados na 1* circumscripção de
recrutamento, na captura dé ln-
"'ibmlssos, e os restantes, (13),
entregues exclusivamente a re-
pressão dos delinqüentes. Na
minha desautorizaâa 'opinião ãe-
via existir um investigador para
caãa pretoria criminal, que são
oito; assim como nas varas cri-
mlnaes, também'o mesmo nume-
roi. nas' tres. varas fçãeraes, um
para caãa uma, e, nos serviços âl-
versos, como sejam: requisições
extraãlções, telegrammas, evaât-
âos âos preslãlos e outros, pelo
menos tre» lnvestlgaãores. '

Os lnvestlgaãores que mais se
disliiigúirain no numero de co-.
pturos leyaãas a effeito düt-àhté
os. mezes de 'novembro e,dezem-
bro transados foram os seguintes
os de ns- 122, 35 o 333, respecti-
vãmente, em primeiro, segundo
e terceiro logar.

Do ãesprentencioso e succlnto
relato que venho ãe vos expor,
resalta a boa vontoãe que tem es-
sa secçã em bem cumprir com
os seus deveres auxiliondo-vos
com empenho e desvaneciménto
para • o engrandeclmento. üa Jus-
tiça neste novo regimen, tão só-
mente.

Peço veda a v. ex. para sub-
serever-mo com subida honra,
etc." • -;''l

-*®*

WBBggS '
AtXüS Dü INTER,
VENTOR Dü ESTA,

DO DO RIO DE
T' NEIRO

ESTAVA DESEMPREGADO E
TENTOU MORRER

Da barcu "Icarahy", quando om
viagem do Nlotheroy para o Rio,
atlrou-se ao mar um passagi'ro
i..odcstamonto vestido e que foi
salvo pola tripulação do baroa.

Conduzido pora a Polida Mari-
tlmu,.all declarou chamar-se Sor
vorlno Guimarães, ter 40 annos e
haver tentado oontra a extstonola
po- se aohar ha multo, desompre-
gado e pas: indo serias dlfllcul-
dados. ).'•'',

O' tresloucaão escreveu esto bl-
II.. to qué foi entregue A autori-
ilnüo:

Minha mãe, mo perdoe, morro
porque estou desempregado. —
SoverlnO."-—¦ -+®* TT— .Uma octogenária vieti-

, mada por auto
Atravessando a avenida Rio

Branco, a ootogeparla. Carmen de
Carvalho foi apanhada pelo au-
to n. 3.080, solrendo fractura da'
perna direita,

A viotima recebeu curativos na
Assistência, sendo em seguida
Internada no Prompto Soecorro.

o motorista culpado fugiu, es-
tando 6, pollola do 1° distrioto nO
seu encalço. .

FACTOS DEJICTHEROY
AINDA O CRIME DO

"DANCING"

O criminoso continua
— foragido —

Prosegue na 1* delegacia auxi-
liar ãa policia fluminense, sob a
prcslãoncla Jo respectivo dele-
gado, dr. Carlos Lass.ence, o ln-
querito Instaurado, afim de es-
clarecer a scena de sangue oc-
corrida na madrugada do dia 8
do corrente no Interior de um
"danclng", em Nictheroy.

O sr. Felippe de Souza Pinto,
ontlgo escrivão da referida dele-
gacia tem trabalhado exhaustl-
vãmente nesse processo, que, se-
gundo opiniões multo valiosas,
não fornecera, entretanto, A jus-
tiça os necessários elementos pa-
ra a punição do criminoso.

Não 6 demais que se diga, que
a falta de controle policial na-
quelle "danclng", foi a causa âo
desfecho sangrento em íóco. O
guarda civil n. 34, que alt fazia
o policlameno, varias ¦ vezes le-
vou ao conhecimento dos seus
superiores, escândalos' e conflictos
verificados na Escola de Dansas.
A falta de provlãençlas fel-o -oer-
âer a força moraf, sobre os per-
turbaãores. âa r..-çrdem que até
zombavam âelle.. :¦

Todavia, esse crime praticado
num ambiente essencialmente
propicio pelas 'circumstancias
acima expostas," trouxe uma
grande vantagem; para a tran-
qulllldaãe ãa capital, fluminense:
o fochamehto da Escola de Dan-

í
tl

Dm

uiido um dis-
lunicipio de
Barras

Nonva^ws, -lisponibili.
dade' rumwiicí - da, remo-

ctos do
tado

litroi; .
íinio C

, do Est*.''¦• tado Su"iiti.re o ir.
I* do

i. rio d»
tl '«no.

. ib o

11
u.
'o

1

Caiu de uma árvore e
nt- morreu —

O mehlno . Cencino Abrelese,
pardo, de 3 annos do edade, resi-
dente A rua Martins Lage, 108,
no Engenho Novo, sentiu hontem
desejos de comer umas frutas no
quintal' de sua residência, e
grtmpanão A copa ãe uma ar-
vore frutífera, fel-o cóm tamanha
Infelicidade que perdeu o equlll-
brio quo se projectou ao solo, ba-
tendo violentamente com a ca-
beca de encontro ao chão,' A sua morte sobrevelu quasi
que Immediatamente.

Avisada' do facto. a policia do
19° districto, compareceu ao local,
fazendo remover o cadáver para
O Neclolerlo di- Instituto Medico
Legal.

*®* .
Aggredido á páo

Aggredlão o páo por um ãesco-
nhecido na rua Camerino, Lau-
rentlno Portella foi medicado na
Assistência, pois apresentava fo-
rida contusa no ante-braço es-
querdo. -4GH,

Queimou-se com ,agüa
fervente —

O menino Walter Fernandes
pias,-de 2 annos de edaãe, mora-
uui" ú. íua Àuuré ue Azevedo nu-
mero 74, em Olaria, quelmou-se
hontem com agua fervente em
sua residência, soffrendo, em va-
rias partes do corpo, queimaduras
dé 1° e 2° grãos.

Depois de soecorrido pela As-
sistencia do Meyer, o menor foi
transportado para a sua casa.*®*
Victima de uma queda,

foi para o H. P. S.
O menino Walter Silveira, de 8

annos de edaãe, de cOr branca,
residente A rua Lobo Junior nu-
mero 66-.V, na Penha, quando
hontem brincava com um seu
companheiro nas vizinhanças de
sua casa, levou uma queda, ba-
tenão com a nuca na calçada.' Transportaão para a Assisten-
cia do Meyer, lá o pequeno rece-
beu os primeiros curativos, mas
como o medico, que . examinou,
suppuzesse ter sido attlnglâa a
base ão oraneo, mandou transpor-
talro para o Hospital ãe Prompto
Soecorro.

4S4

FALLECEU NO
H. P.S.—

Anionio Valença, üe 24 annos
de- edaãe, que ha dias fora vlctl-
ma de uma queda e msua resi-
dencia, falleceu hontem no Hos-
pitai de Prompto Soecorro, onde'-*» lnternad"

Eifectivamente, confirmando a
nossa nota.de hontem, o capitão
Olympio Borges, chefe de polida,*
era face da lamentável oceorren-
cia ão "ãancing!', . ãçu Instru-i
cções ao 1" àélegàâò auxiliar, 'dr..

Carlos Lassance, para qúe ;prb-
cedesse ao fechamento da Escola
de Dansas, a única que funecio-
nava em Nictheroy. O dr. Carlos
Lassance, hontem .mesmo, dando
desempenho As determinações do
chefe de policia cassou a licença
expedido a favqr, ãq ãy. .pjcçrão
Machaão, que figuravam'como'dl-
rector do Escola.de Dansas.

Contlnuajforagido o. capitão
Jaythé Bacellàr, "offlclai-' revolu-
cionario ãa columna ão coronel
Maranhão, apontado como o au-
tor âa morto Üe Antônio Malhei-
ros Braga; vúlgô Dond|t',

0 1° delegado auxiliar, ãr. Car-
los Lassance, Informou hontem,
ao nosso companheiro, que poz
varloõ apêiiies nò-encalço ão cri-
minoso, -que âeverA ser preso
ãentro âe pouco tempo.

O capitão 
' revolucionário

Jayme Bacellàr, faz parte tam-
bom, da coniuilssão de syndtcan-
cia, nomeada pelo prefeito muni-
cipal de Nictheroy, para apurar
varias Irregularidades verifica-
dos anteriormente & revolução,
naquelle departamento ãa aãml-
nistrâção municipal.

E' voz corrente, qué o capitão
Julio Limeira da Silva, prefeito
municipal da capital fluminense,
vae exonerai-o daquella com-
missão. .—• Deverft ser ouvlão hoje,' pelo
1° delegado auxiliar, o dr. Rlcar-
do Machado, que . explorava o
"danclng".

A viotima do.capitão Jayme
Bacellàr, foi sepultado na ne-
cropole de. Maruhy, âs expensas
âos seus companheiros.

Hontem, A tarde, chegou ao
conhecimento da nossa reporta-
gem nã capital fluminense, que o
criminoso, capitão Jayme Bacel-
Iur, no mesmo dia do crime, se-
gulu paro a cldc.de de Campos,
onde tem família, embarcando na
gare do Sacco de São Lourenço,'
no erpresso das 's horas da
manhã. •.

. COMBATE AO JOGO
O 3° delegado auxiliar üa' poli-

da fluminense, ür. Slgmnrlnga
ãa Costa varejou hontem, A
tnrde, a casa n. 79 da rua São
João, onde surprehendeu 15 ln-
dividuos jogando o "monte".

Foram arrecadaãos vários pe-
t: -chos âe' jogo, e autuaãos s
contraventores.
PRETENDIA MANTER A OR-

DEM E FOI AGGREDIDO
Jayme Appolinarlo, promovia

desordem, . hontem, & tarde, no
botequim da alameda São Boa-
ventura, esquina da rua São Ja-
nuarlo, no Fonseca, pondo tudo
em polvorosa.¦•-,

Approximando-se, o soldado n
266, ãa 1* companhia da Forçn
Militar Fluminense, Munoel José
da Silva, para manter a ordem,
foi aggredido na cabeça, bom
uma garrafa."

A multo custo foi Jayme sub-
jugado e conduzido para a 8* üe-
legada auxiliar, onãe foi au-
tuado.

A praça foi medicada no Servi-
ço de Prompto Soecorro.
O DIRECTORIO ACADÊMICO
DA FACULDADE FLUMINEN-

SB DE MEDICINA
Reune-se hoje, As 4 1{2 horas

da tarde, na respectiva sede, o
Directoria Acadêmico da Facul-
dade Fluminense de Medicina
afim de tratar ãe assumptos ãe {Interesse para a classe.
QUIZ ENFORCAR-SE, MAS O

GUARDA NAO DEIXOU '
Na madrugada de hontem, o

Indlviãuo José Vasques Schluik-
bier, ãe GO annos, domiciliado
rista crpltal, A rua Pinto Fei'.:
n. 66, em Jacarépaguã, tentou
suictâar-se, - por enforcamento,
numa ãas arvores ão pplttorescc-Campo âe São Bento, em Ico-
rahy. '

Passando pelo local, no mo-
inento justo em que o tresloucn-
ão sexagenário, jã com a corda
no pescoço, experimentava os
primeiros signaes üe asphyxia
um guarda .da policia nocturni,
conseguiu cortar a corda salvan
do-o da morte Immtnente.

O infeliz José foi removido par,
o Serviço de Prompto Soccorri.
.'nde, oo ser meãlcaüo, âeclnrc
que, ha mezes üesempregado, nãn
poãenão mais supportar as dif-

çao t
sr.

O Intorv .' ;
do do Rio i',! Jai.fc.r.
attribuições qu> 111*
tigo 11, par.iifníphoi.
decreto do govorno r,
Republica, n. lt>.899, (
vembro de 19S), duo.
numero a.638:

"Artigo l* — iS' aip). li
8» districto "Canií-LüT" ¦
nlclplo de Duas K.iri- ,.
o seu território lne<*,rp»-.:-.¦*
1° distrioto, oujas ..'.:..'
como as do i" dlsttoK
ãescrlptas no artigo i.
mero 1.284, de 9 dt >-*
de 1915.

Artigo i- — Fica tran s ,
Barra Grande para Ban . ,
a sede ào 4° ãlstrlcto do „nlcl«
pio âe Bom Jarãlm.

Artigo 8° — Revogam-se u dis.
posições em contrario.

O secretario âe Estado do In.
terior e Justiça assim o tenha en.
tendido e faça executar. Palácio
do governo, em Nictheroy, 9 dt
janeiro de 1931 — PJInlo Oaaodi
— César Nascentes Tinoco.

Foi nomeado Adolpho Mund
dos Santos para o cargo ds <».
crivão dr 2* Collectoria das Ren.
das Estaduaes no município u
Campos, ficando sem effeito o
acto de 29 de dezembro de 1030,
na parte em que nomeou João Ns.
pomueeno de Azevedo e Silva, via.
to não ter acceltado o cargo.

.Foram nomeados: João Carlos
Rlbolro de Castro, João BaptltU
Cordeiro dos Santos, Nilo Paren. ,
te da Silva e José Alvarenga, pa.
ra os cargos de sub-delegado dt
policia, 1°, 2° e 3° suppientes in
3° ãlstrlcto do município dt
Campos.

Foram nomeados: Manoel Rlbel.
ro de Barros, Francisco de Am.
vedo e Sérgio Vianna Barroio,
respectivamente para os cargos dt
juiz, supplénte o escrivão de Pu
do 3° districto do município dt
Campos, ficando exonerados ot -
actuaes.*.

Foi declarada'em dlsponlblllda.
de remunerada, a peãlão, a dire.,
ctora ãa Escola Profissional "Au<
rellano Leal", ãe Nictheroy, Au.
rella Pimentel Quaresma de Mou.
ra. cpm todas as vantagens a qut
tiver direito e com os venclmentoi .
annuaes de 7:200$, sendo 6:000$,
de vencimentos propriamente ill<
tos o 1:200$ da gratificação ad.
dlcional de 20 °|° em cujo gozo it
acha.

Foi removida, por conveniência
do serviço, a directora da Escola
Profissional "Nilo Peçanha", d*
cidade de Campos, Maria Pereira
das Neves, para egual cargo ni
Escola Profissional "Aureltanj
Leal", de Nictheroy.

Fot nomeada a directora da
Escola Complementar da cidade
de Campos,- Isaura Lucas dot
Santos Cruz, para egual cargo n«
Escola Profissional "Nilo Peja-
nha", da mesma oldade.
: Foi nomeada a professora diplo.
moda Annlta Gregory Barboltas,
para o cargo de directora effectlva
da Escola Complementar da et.
dade de Campos.

Foram nomeados para o mu>
nlclplo de Cantagallo: Joaquim
Arnaldo Teixeira e José Augusta
ão Nobrega, para os cargos dt'
juiz e supplénte da Paz do V dlt-
tricto; Luiz da Costa Gulmarãei
e Álvaro Ribeiro de Aquino
Pinheiro, para juiz 6 supplénte dt.
Paz âo 2° districto; Octavio Ellai
Baptista e Ottlllo Mazzo para

juiz e supplénte de Paz ão 5° dlt.
trioto; Antônio Nunes Guerra l
Dermeval Netto para juiz e sup«
plente de Paz do 4° districto; 0t>
tillo Ribeiro Thlmotheo « Jm|
Vieira de Queiroz para juiz e sup-
plente da. Paz do 6° ãlstrlcto; J
Bernardo de Souza Carvolbaes t
Joaquim Gomes da Silva para Jull
e supplénte de Paz do 6° distri-,
cto, flcand) exonerados os actuaes,

Foram nomeadas as seguintes
autoridades policiaes para o mu-
nlclplo de Cantagallo: Francisco
Pereira da Silva, para 8° supplen-
te do sub-delegado do 2° dlstrlctn
e Manoel Thiago da Cunha e Adyr
âos Santos Vieira, respectlvamen.
te, para 2° e 3° suppientes do sub-
delegado do 6° distrioto.

Foi nomeado Manoel Furtado
dé Mendonça, para o cargo de et<
crivão de Faz do 6° districto do
município de Cantagallo, ficando
sem effeito acto de 6 de dezembro
ultimo, na parte em que nomeou
João Canelo por nãò ter acceltado
o cargo. "'

OS "CAMISAS PRETAS" BO
RIO DE JANEIRO SAÚDAM 0

GENERAL BALBO

A Associação âos "Camisas
Pretas" ão Rio de Janeiro tn-
viou o seguinte telegramma ao
general Balbo:"Os "Camisas Pretas" do Rio
de Janeiro, exultam de alegria

,e de orgulhi pelo vosso grande
triumpho. Sclutto, secretario."

Bm resposta, o general Balbo,
dirigiu o seguinte despacho:"Acompanha-nos a solldaiieds-
de dos iüeae âos nossos compà-
nheiros. — Balbo."

. ül™Fhõrã
Professor Carlos
%ta*Qgtío Machado

(FALLECIMÊNTO)
A família do proíessor CAR-

.OS ANTÔNIO MACHADO
articipa o fallecimcnto de leu
stlraado chefe, bontem, •»

¦i3h,4S e convida «os denuil
parentes e amigos pai», o enter l

rai.ii.ulo que teri effectuado hoje, ilill
lioras, saindo o feretro di travessa Vil-
conde de Sapucahy n. 3 — EseoU
Machado para o cemitério de São íran.
cisco Xavier. (1««)

f
D. Carolina Nu-

nes Cordeiro
Pinheiro

(VIUVA DO DR. FRANCISCO BA
PTISTA MARQUES PINHEIRO)
j. Antônio Marques PinMiJ

•enhora e filhos. Fraocnoo
Marques Pinheiro senhora t
filhos, Cailos Marques tm*
ro, Francisca Pinheiro, Jo«-
phlná Pinheiro, Mi-ia ÇaroWI-n,.;..ru, Antônio Augusto de Almeiu

Carvalhaes, senhora, filhos t netos, jgpticipam o fallecimcnto de si.r i™"'"??
m5e, sogra, avà e bisavó D. CAROLINA
NUNES CORDEIRO PINHEIRO •
convidam seus parentes e amigos *
acompanharem seus restos nj-rtaes f»r>:
o cemitério de S. João Baptista, «in»
o feretro hoje, is 16 horas da rua K»
fessor Gabizo numero 24 „.„

f

Clodomiro de
Mattos Salva

i
Capitão José d.- Mattos S>
, senhora e illbM, P»'*

íua c fallcci.ner.i- oe «".JSÈ
.-.Irado filho c irnwc CLOUU-
\l.RO DE MATTOS SILVA

convidam os sHil pa""'?
se., seplll-,* para acompanha.*

um. nto hoje. ás 4 horas 1a Urde/BW
do o feretro da rua Philo., ena W»J

 •- - — ,n. 136, estação de Olaria, para o ceai
ficulãades que o assoberbavam, 1 urio de S. Francisco Xaviei. ,,..»
pretendia morrer.... <B " '

hhmmééímmhí MíBMIlTIimilMMWIlllMIlIlÉMlllllllili mil llllll



•_m__mm»^rm*^mà^r»»mmmm_i mmmt<tpm
MBa""Mm—

J\ v 10 o o O C1 â 1
Philosophia Infantil

Dei horas ila manh/i. Na tala
it jantar, Jorge contempla o *eu
¦canário belga, que '• •'.•»'>»

ja jalofa, do um la
pa um começo de ¦
_o, com o aparta
0i paes do peq-
taiercm compra
it vlda. Wa
tremia caiifaro'

irrastendo o t '.'li

ca popular.
jorge i tt ¦

nnnoa. Lom'1
.lhas azuc:
feiondai.
ilaorado,
0 tollASO: *'•> ;
liullnc-'

O ca
jl&rltiil
repeti
tessi
nem
pot i

dentro
'ro.
ior-

" io e
¦ i. -,ta, a
iu r. n.idarcm
ilia, '. joven"'.". »• .'ironia",

.; ,a musi-

. 'a de cinco
, corado, os
¦tuas cantas

i j, tiiuo, eti-
ns vezes, com
clancolleo de

-; alegre. Pula..
. lo as azas. Do
ssaro qualquer,

s, sem categoria
vadio profissional
telhados alheios,

ia gaiola. Dtr-se-ia
.:, i. confidencias.

.... si,, . exclama o creança,
, .ilu visitar o meu co-

Quem sabe se elle ndo
t .cr dar-lhe fuga e i ostituil-o ci
fiUrdaâet

E fica a olhar pensativo, aca-
lidado pela idéa de que os passa-
fos têm, mais do que os homens,
a noção da, solidariedade huma-
na. O bemtevi principia a devo-
far a alface pendurada d gaiola.

E Jorge, seguindo o curso do
próprio pensamento, completando
o raciocínio infantil, acerescenta,
pomo se falasse comsigo mesmo:

— Pôde scr que a liberdade do
entro o Interesse. A verdade po-
rém, i Qne a alface o interessa
«tulto «tais...

E sorriu, desconsolado, sem co-
tagem dc enxotar o intruso.

JOÃO CARIOCA

fera o álbum de M "„*.

CHOVE...

Finjo... pinga...
indifferentemente...
o chuveiro do céo...

Sai arvores, encolhidas pelo frio,
escorrem, pela capa verde,
¦contas líquidas t
quo tombam indajentemvmte...

E, na vidraça fina,
A teta dágua surge,"'engrossa *¦

e cresce de repente..,

MOZART FIRMEZA

1° Congresso de Historia
Nacional

A commissão organizadora do 2° Con*
/tesso de Historia Nacional, que se rc-
tinirá a 7 de abril próximo, commemoran*
do o centenário da abdicação, resolveu,
por proposta do * seu presidente, sr. S.
T. Kamlz Galvão, dilatar ate. 15 de mar*
pi o prazo para a entrega das monogra*
phlas.

Espera a mesma commissão que os
relatores até aquella data hajam con*
cluido as theses que lhes estão confia*
das; de modo a ter o 2° Congresso de
Historia Nacional o mesmo brilho dos
anteriores certames realizados pelo Insti-
tatp .Histórico. ,,q 1

A commissão já-.recebeu as monogra*
pfcfai dos srs. conde de-Affonso Celso,
general dr. Moreira Guimarães, douto-
reV Olympio da Fonseca, Alfredo Nasci-
mento e Silva, Cláudio de Souza, Ber-
bert Canabarro Rcichert, Hildebrando
A—ioly, Theodoro Braga, Rocha Pombo,
Alfredo Balthaíar da Silveira, Miguel
Joaquim Ribeiro de Carvalho, desembar-
gador Vieira Ferreira e dr. Francisco
ds 'Costa Fernandes.

General Plínio Tourlnho

Amigos do general Plinio Tourlnho,
que fez o levante, em 5 de outubro, do
Estado do Paraná, assumindo ali o com-
Ciando chefe das forças revolucionárias,
e, depois, como commandante interino da
região militar prestou inestimáveis servi-
ços á victoria integral da Revolução vão,
corno preito á sua coragem e amor á Ke-
publica, offerecer-lhe um banquete Ínti-
mo,na Rotlsserie Americana, o qual se
realiza hoje. Trata-se, como se vê, de
uma justa homenagem, porquanto o ge-
neral Plínio Tourinho è, actualmente,
üma das figuras mais representativas da-
quelle Estado sulino, e a este Estado ae
deve, segundo a expressão do ministro
Oswaldo Aranha, cincoenta por cento da
Victoria. Achando-se entre nós, de paa*
«agem, pois aqui veiu tratar de altos
interesses financeiros do Paraná, bem as*
«ím do problema palpitante do mntte, que
figura com 70 °|° na renda total do Es-
tado, a sua figura .logo se impoz. Em*
bora servido por uma modéstia extrema,
tendo evitado todo n contacto da publi-
cidade, em torno do seu nome, desse si*
lencio o vão arrancar os amigos, pres-
tendo-lhe aquella homenagem,

Antarctica
GUARANÁ.' E CERVEJA

-ei, S-580Í, 2-5302, S-S.10.% S-SÍ104
(11371)—®—

Botafogo F. C.

A directoria do Botafogo F. Club rea-
Jiza amanhã, em substituição ao habitual
Jantar dansante, por motivo do intenso
calor quc ultimamente tem feito, uma
reunião dansante no terraço do terceiro
pavimento da sede social, que para isso
estará fartamente illuminado.
.,As dansas obedecerão ao mesmo hora-
no dos jantares dansantes, isto i, co
Jitçarão ás 9 boras e prolongar-se-ão atí
« 12 lioras, tocando a orchestra "Oito
batutas".

No_ caso do máo tempo impedir essa
reunião ao ar livre, as dansas serão rea-
Inadas no salão restaurante.

a o» sportmen «levem'levar >» atina Mu-
pat de banho. ,

A partida dai barcas part o local dareunllo será it U horat da ntnnhll.—<!>— '
Academia Brasileira ,

Realicou-te, ante-hontem, wb a pretl-dencia do tr. Guatavo Barreto, a sessãosemanal dt Academia Brasileira de'Letras.
No expediente o tr. Affonto Ceito pro-poi te consignasse no acta O profundopeiar produtldo pela morte do dr. An-tonio Frederico Cordoto de Menerei eSouia, filho do bario de Paranaplaca-ba, notcldo a 11 de Julho de'1849, for-mado na Faculdade de Direito do Re-

çlfe, empregada superior, aposentado,
do Thetouro Nacional, desvelado cultor
da musica, homem de> letrat, autor,
além de numeroso! trabalhos nt lmpren-
m desta capital, dat tegulntet produ-«Oes: "O doutor negro", drama, leva-
?2o. ***"*, com Brande «.pplauto, em1881, no theatro de Sont'Anna, desta cl»
jade; 

"SebastlSo de Carvalho1', drama;"Um deputado pela elelçl» directa",
drama, etc. Na "Cidade do Rio" putill»cou chronlcat literárias e míticas musi-
caes muito apreciáveis.

O tr, Afranio Peixoto apresentou a
Companhia o livro que lhe offerece o
tr. Leonardo Motta, "No. tempo de
Lampeão", Rio, 1930. Nío e* hlttoria,
e folk-lore. em que vae tudo, tradição,
adaglos, comparações, chiates, dltot e
historias populares, colügid» e contados
com aquella arte a que Já noa habituou
o autor, consagrado folk-lorista, applau-
dido por profanos e entendidos. Este
livro lhe augmenta os créditos. Ji aufe-
ridos por uma longa obra

O ar. Rodrigo Octavio offereceu pirao archivo os seguintes versos- que lhe
enviara, datados de Vigo, 14 de junhodc 1896, Alui-lo Azevedo, em resposta
a um pedido que lhe fizer i o orador
"Pcdistes sellos?... Polt tellol
Terels os que apetecerdet,
Encarnados, amarellos,
Ames, e roxos, e verdes;

Te-lot-els grandes, pequenos,
A fartar postos a escolha,
Uns melhores, outros menot,
Uns velhos, outros em folha*

(Mandar prefiro os antigos,'
De velhos, cansados povos,
Pois os sellos, como amigos
Mait valem velhos que novot).

Te-los-eis dot mais legitimut'
Desde o tempo dos Henrique»,
Em Réis, Centavos e Centimos
Em Chillingt e em Peniquea;

Te-los-eis com varios bustuaj
Te-los-eis de varios annos,
De imperadores vetustos
F. chefes republicanos;

Te-los-eis de varios gostos
Firmados em linguas varias.
Mostrando diversos rostos ,
De personagens lendárias.

Rostos de moços e velhos,
Que humildes povos incensam,
E de importantes fedelhos,
Que ji reinam e inda não pensam. ¦

De rainhas primitivas,
Que a nós sò. constam de,Historia,
E d'outras que estão bem vivas,
Como a Rainha Victoria;

De Colombo e tua roda,
De Santo Antônio e do Papa,
Pois, depois que o sello é moda,
Ji ninguém ao sello escapa.

Apenas receio, amigo,
Que, a força de mandar sellos,
Fique eu doido, e Vis comigo,
A força de recebê-los I"

Bodas de prata
Commemorando, hoje, as suas bodas

de prata, o casal commandante Eugênio
da Rosa Ribeiro, nosso estimado colla*
borador, e d. Elizabeth do Carmo Ri-
beiro, será alvo de expressivas homena-
gens das pessoas de suas relações. De
manhã, is 9 e meia horas, seri celebra-
da, por esse motivo, uma missa em
acção de graças na Basílica de S. Fran*
cisco Xavier. E, á tarde e á -noite, o
illustre casal, que conta muitas rela*
ções na sociedade carioca, terá opportu-
nidade de verificar, mais uma vez, quan-
to é sinceramente estimado.

NÁO SENTIRÃO O CALOR
as creanças quo usarem as,
rouplnhas do Unho, cba-
péos de palha e sandálias

.do ..'

Noivados

, O jr. JRaymttndo de Cattto, filho dofallecido dr. Armando Duval Aguiarde Caitro e de d, Julieta Coelho deLastro, contratou casamento com a te.
_*_""»_* Sutctte, filha do tr, Wander.tino Marli de Oliveira e de d. Maria
Jovenllla de Oliveira.
,.~ £on,r_ou casamento eom a tenho-rifa Olga Sallet o tr. Mario Rosa dcLima.

CORREIO
MUSICAL

FESTIVAL ARTÍSTICO DO
TENOR SALVADOR

PAOL1
Rcallza-so hojo, da 9 horas da

noite, no salão do Instituto Na-
olonal de Musica, o festival ar-

Academia do Commercio
Fundada em 1003 — VlaonllMdn — Subvencionada. Curao*
diurno* a nooturnoa pnrn ambot oa aexoa, InacrlpcBo n exa-

ine de iiiliiilni>lli> 25 ile Jun, n 0 de Veverclro.
4-6373
(11720)

Peçam prospectos — Praça Quinze — Tel

Dr. Rodolpho Josetti ,{£«$»do Collegio Americano de Clrur-glões, da Sooledade Allomft deCirurgia e do Collegio Brasileiroãe Cirurglõos, Ex-asslstonto dosHospitaes de Berlim e Rio dcJanolro, Especialidade: Cirurgiaabdominal e thoraolca. Vlne bl-liares e urinarias. AppendlaltesIlornlas. Tumores, eto. Cons.:Trezo de Maio, 44, — 4 fts 8 hs.Tei.'2-1000. (7222) 8

Casamentos

Realiza-se hoje o enlace matrimonial
;« «enhorlta Nudyr de Miranda e Silva,filha do funecionario aposentado do Ml-nisterio da Viação tr. Olympio de Mi-randa e Silva, e de d. Virgínia Rodri-
gues de Miranda e Silva, com o tenen-
te do Exercito Henrique Pinheiro de Al-
meida, filho do tr.' Henrique Tavares
de Almeida e de d. Judllh Pinheiro de
Almeida, Servirão de poranymphost- da
noiva, no civil, o sr. Jarbas Moraes eesposa, e no religioso o dr. Antoni?
Peixoto de Castro e senhora, e do noivo,
n» acto civil, o sommandantr Luli Sil-
va e esposa, e no religioso o coronel
dt. Américo de Menezes e esposa. Quero civil, quer o religioso serão effectua-
dos1 na residência dos paes da noiva, i
rua doa Aroujos n. 93, na maior lnll*
mtdade, o primeiro ás 4 ho**as e o se-
gundo is 5 horas, nartL-.'o os noivos
brevemente para o Maranhão, onde vão
fixar residência,

Casa-se hoje a senhorita Vega Facca
da Fonseca com o Io tenente Haroldo
Pradel de Azambuja, A noiva 6 filha
do fallecido engenheiro militar dr, Joa-
quim Marques da Fonseca e d. Irace-
ma Pacca da Fonseca e neta do maré*
chal Pinto Pacca, ultimamente falleci-
do. O noivo é filho do general Marcos
Pradel de Azambuja e de d. Carmen
Soares de Azambuja.

Os netos civil e religioso serão effe*
chiados na residência da fatfiilia da
noiva, i rua General Canabarro n. 450,
obedecendo a maior Intimidade em vir-
tude de luto recente.

Paranympharão - os respevtlvot netot,
por parte da noiva, o dr. Augutto Ce-
sar Boisson e senhora e o general Mar-
cos Pradel de Azambuja e senhora. Por
parte do noivo os actos serão testemu-
nhados pelo major Francisco Fonseca e
senhora e pelo tenente João Ururahy de
Magalhães e senhora.

Após as cerimonias do casamento ot
noivos seguirão para Petropolis em via-
gem de nupeias.

Realiza-se hoje o en'ace matrimo-
nial do sr. Vicente Lobo Simões, do
nosso foro, com a senhorita Célia Leal
de Lacerda. Serão testemunhas no acto
civil o dr. Barros Barreto e senhorita
Elly Leal de Lacerda«e sr. Antonio.de
Abreu Lacerda • esposa. No acto re*
ligioso sao . paranymphos o sr. Custo*
dio Monteiro de Souza e senhora, da
parte do noivo, c, da noiva o dr. Luiz
Lyra e a senhorita Hilda Leal de La*
cerda, O acto religioso rcaliza-se na
egreja de Nossa Senhora da Gloria, ás
4 horas.

EXMÃ^SRA.
Nâo compre vestidos sem vSr

os da casa ÁGUIA DE 'OURO
Os preços são muito commodps
o o gosto e o mais apurado

OUVIDOR, 109
(12604)

Nascimentos

O sr. Eduardo M. T. Pinto e a sua
esposa, d. Isabel Mello Pinto, têm re-
cebido * muitas felicitações pelo nasci*
mento de um interessante filhinho que
se chamará Levy.

Chá dansante

A directoria da Escola Royal realiza
amanhã um . chá dansante no Atlântico
Club, da Ilha do Governador, em home-
nagem aos seus alumnos. A barca con*
veniente é a das 11 horas.-<&-
¦alleclmentos

"<%_&_&£?
OUVIDOR iLA

OFFERTA ESriSCIAL —.
chapeos cm palhas diver-
sas, modelo "Miss" 1931,

preço unico 4B|000
(12914)-®-»
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ACAMPAMENTO DAS JOVENS
DA A. CF.

De 27 do Janolro a (1 do feve-
retro reollzar-so-ft o 4° noampa-
monto da Anunciação Clirlntã 1*0-
mlnlmi — om Alberto Torros.

A commissão do Departamento
de Menores o Moças desta Asso-
ciação faz, desdo Jft, os preparatl»
vos para a Importanto realização
om favor da saudo das Jovens que
Be Inscrevem para, náquelle re-
canto salutar'-— pausarem 10 dias
do «rias — em completo' rogo-
sljo.

O programma 6 attrahento: na-
tação, excursões a logares multo
aprazíveis, passolos a cavallo,'sports campestres, trabalhos ma-

: mines, estudo da natureza, ali-
mentação especial, repouso e ho-
ras recreativas — com cânticos o
dramatizações.

I O acampamento ficará sobre a
direcção â_ Mis» Mary Garlanã —

secrotarla do Departamento do
Menores e Moças. Miss Dois
Williams, seorotarla do Saudo o
Recreação, encarregar-se-ft dos
iiportn o exercidos recreativos,- A
senhorita Heloísa Marinha dirigi-
rft OS' grupos no trabalho geral o
nas palestras educativas. Mrs.
S. E. EinuioiiH tomarft a respon-
sabllldade de "dona da casa".

Pnra o gozo neste acampamento
Jft pediram Inscripção as seguin-
tos senhorlnhas: Carmen Moura,
Nldla Moura, Yva Cerqueira, Blu-
ma Alaltz, Guiomar Grlmsdltoh,
Juracy Gonçalves, Odette Toledo,
Martha Salles de Mello,, Betty
Cox, Josephlne Slms, Betty Mer
htens, Niitalo Llnton, Lyglo RI-
beiro Paixão, Josephlne Blank,
Ena Gepp, Yolanda Llndsberg e
Eva Manoel.

No primeiro domingo de feve-
reiro as Jovens acampadas rece-
berão a visita de seus pnes e ou-
tras pessoas amigas

SUPER-DEPURATIVO
1 SYPHILIS. DOEHÇAS DOS OSSOS, DA PELLE E DO SAH6UE

Transcorre hoje o anniversario nata*
Hcio do dr. Alberto Donadíu Blois, cs-
cripturario da Estrada de Feiro Central
do Brasil, e que por esse motivo será
alvo de grande manifestação por parte
dos seus collegas da secretaria da mes*
ma repartição.'—* 

Completa o seu primeiro anniver*
sario a menina Laura, filhinha do sr.
Armando Monteiro, caixa do Banco
Allemão Transatlântico.

— Faz annos hoje p dr. Antonio
Lopes do Amaral, dirccloi" gerente da
Companhia Commercio e Construcções.

Falleceu hontem, nesta capital, d.
Carolina Nunes Cordeiro Pinheiro, A
finada, què éra viuva do dr. Francisco
Baptista Marques Pinh-ír*?, deixa 05 ic-
guintes tithos; Francisco Marques Pi*
nheiro, da casa Soares Bastos & Cia.;
Carlos e Antônio Marques'Pinheiro, es*
té funecionario do Banco do Brasil e
aquelle ..estudante; d. Maria Pinheiro
Carvalhaes, casada com j commendador
Antônio Augusto de Almeida Carva-
Ihaes, e as senhoritas Francisca, Josephi-
na e Maria Carolina Pinhciio. O seu
enterro será realizado hoje; saindo o fe-
retro da sua residência á rua Professor
Gabizo n. 24, ás 4 horas, para o cerni-
terio de S. João Baptista.

Missas

Nnsijmhn Fernnndea Lima

tistico do tenor Salvador Paoll,
com a collaboração das canto-
ras Nazynha Fernandes Lima,
Hermlnia Fernandes Lima, ba-
rytono Ernesto Demarco e tenor
Alfredo Mediei.

Constam do. programma tre-
chos de A. Bolto, Buzzl Feccla,
Wagner, Verdi, Giordano, Mns-
senet, Donlzettl, Ponchtelll, Fio-
tow, Respighi, Marchetti, Btzet,
Edgarão Guerra, Puccini, etc.

Farft os acompanhamentos ao-
piano o maestro De Carolts.

Do producto deste concerto
20 °|° serão destinados & amorti-
zação da divida externa do
Brasil.

CONCERTO SYMPIIONICO EM
HOMENAGEM AO SE»

NHOR UERGAMINI

Transferido da sabbado passa-
do deve effectuar-se hoje,' no Ly-
rico, fts 5 horas ãa tarãe, o in-
teressante concerto symphonico
organlzaâo pelos maestros Pauli-
no Chaves, Armando Lamelra e
Antão Soares, em homenagem ao
prefeito e interventor db Distri-
cto, Federal, sr. Aãolpho Ber-
gamini.

Do programma, segunão jft pn-
blic&mos, constam a "Symphonia
Inacabada", de Schubert, a "Ou-
verture do Navio Fantasma", dc
Wagner-, "Offertorio" e "Episódio
Symphonico", de Paulino Chaves

Da renda arrecadaãa neste tes-
tlval "50 °|° ãestlnam-se fts Calxns
Escolares. i •

RECITAL DE PIANO DE
KYLDA BELÉM DE

OLIVEIRA

Sob o patrocínio ãa Cruzadn
Feminina ão Brasil Novo, reali-
za-se, ás 4 horas da tarde, no'^a-
lão do Instituto Nacional de Mu-
stea, o recital de plano da so-
nhorita- Kylda Belém ãe Oliveira.

Esta festa é em beneficio .ãas
Mulheres Desproteglãas.

ACADEMIA BRASILEIRA DE
MUSICA

Está marcado para sabbado, fis
4 horas da tarde, no salão nobre
do Instituto Nacional de Musica,
o primeiro concerto da nova série,
sob a direcção artística de. seu
presidente e director artístico, pro-
fessor Franp|oce Chiaffiteill.

HOMENAGEM A' MEMÓRIA
DE JOAQUIM TAVORA

Convite aos militares, aos ami-
gos e admiradores do saudoso

revolucionário
Pedem-nos publiquemos o se-

guinte convite:"A Commissão Popular da an-
tiga localldaãe ãe Estrella, ' con-
vida a todos os éx-còllêgás-e cull-
tuadores da memoHá do Brdvô
capitão Joaquim' Ta-Coro, tlara' a
cerimonia da mudança de hoftiè
da' mesma localidade pafá a da-
quelle revolucionário. 1?

O trem especial? posto á dispo-
slção dos convidados pela admi-
nistração da Leopoldina Railway,
partirá domingo, ás 8,15 -la esta-
ção Mauá, devendo eBtar le re-
gresso fts 11,30.

Serft servido, naquella estação,
um lunch aos convldaãos." .

 ..mt ,m* a*, 

fft
HOMEM MUUER CtííÀNCA

Na egreja de S. Francisco de Paula,
capella N. S. das Victorias, será re*
zada hoje, ás 10 horas, missa de setimo
dia do failecimento da viuva Cíabriclla
Carolina Pinheiro, mãe do sr. José Au-
gusto Pinheiro, funecionario da Com*
panhia de Exploração dc Pcrtps, e de d.
Atalina Pinheiro Ferrone, esposa do
nosso companheiro de redacção sr. Fas*
choai -Ferrone.

Entrega de diplomas

. No salão nobre do Centro Mattogros
iense elfectuar-se-i, amanhã, um concur-
lo-festival da Escola Underwood, para a
wtrcRa de diplomas e prêmios aos dacty-
lOKraphos, lachygraphos e guarda-livros.O programma é o seguinte: — A's 4 ho-
«s da tarde — I) Prova de habilitação
de todos os alumnos inscriptos; II) Jui-gamento, apuração e classllicação das
Provas; III) Proclamação do resultadodo concurso. s

A's 1 horas da noite — I) Abertura«a sessão solenne; II) Entrega dos dl-
Pliimas dc dact.vlograiihns, tachygraiihos e
guarda-livros; III) Discurso do oradfir«a turma dos dactylographos, sr. Moa.eyr de Oliveira; IV) Discurso da ora-Cwa da turma das dactylographas, se-nhorita Maria José Campos; V) DiscursoCa orailora da turma dos tacllygraphos,
WjWJta Araia Caldas; VI) Discurso da"'adora da turma dos guarda-livros, te-¦«orita Nair Silveira.

A segunda parte constará de numerosvariados de canções regionaes, declama-
toes, etc. O traje seri de passeio.— A Escola Royal do Rio de Janei-»o realiza, amanhã, na sédc do Atlanti-
J* Çlub, á ilha do Governador, um fes-«wl para a entrega de diplomas aos"eus alumnos, cem o seguinte program-*ja: 1" parte — 1« prova — Coiiocar o«ta no porco, para senhoritas e rapazes;• prova — Quebrar o pote, para senho'"as c rapazes; 3» prova — Pegar o pa-•o dentro ilaüua. Todos poderão tomar
Parte nesta prova.Em seguida será feita a entrega dos
Prêmios c diplomas no salão de honrac. Atlântico Club, tendo .inicio logo de-
Pois. a parte dansante ao som do magnifi-•Pjazz-band "Island Orchestre".

Haverá prêmios para todas as provas

Além de 30$00Ü mil réis
nada, abaixo tudo e do

melhor
Hoje, o povo desta metropo-

le, terft mais uma opportunida-
de para apreciar a maneira pela
qual se comportam ,os nossos
industriaes, em face da situa-
ção actual.

Ninguém melhor do que elles
conhecem a crise, com que 0
povo lueta.

E' por essa razão, que, os fa-
Brlcantcs de calçad03 desta Ca-
pitai, resolveram tambem pres-
tar o seu valioso concurso para
o bem estar geral. Assim,, ins-
tallaram nas lojas da conheci-
da casa "A Modelar", & rua Ma-
reohal Floriano, ns. 231 a 235,
uma grande e varladlsslma fei-
ra de calçados para homens, se-
nhoras e crianças, que hoje
inauguraram, a preços de fazer
pasmar a quem quer que seja.

Nada além de 30*>G00 mil réis.
Com abertura deste primeiro

posto de emergência, a historia
de calçado regista mais uma
bella pagina, digna de louvor
ftquelles que' em tãó bõa hora
souberam comprehender uma
das necessidades do nosso povo.

E' esta a alvlçarelra noticia
que hoje, com maior satisfacção
trqnsmlttlmos aos nossos leito-
res. (128S4)

Onde devem estacionar
os automóveis na praça

Quinze de Novembro
A Inspectoria de Vehiculos

communica-nos:
" O dr. Godofreão Barbaris,

Inspector geral ãe Vchiculos ãa
Policia âo Districto Feãeral, de
ordem do exmo sr. ãr. chefe de
pclicin e de accordo com os ar-
tigos 1" e 102 do ãecreto numero
15.614, âe 16 ãe agosto ãe 1922,
faz saber para o devido conheci-
mento dos interessados que, a
partir âo dia 26 âo corrente, fica
estabelecido novo ponto de esta-
cionamento para automóveis par-
ticulares na praça 16 do No-
vembro, obedecendo ft seguinte
disposição:

Nas tres faces do jardim que
circula a estatua do general Oso-
rio serão distribuídos automóveis
particulares, encostados ao melo-
fio do passeio, da seguinte forma:

Com a frente voltada para a
rua Sete de Setembro, 14 (qua-
íorze).

Em umn, sõ Unha junto ao

TODOS DEVEM DEFENDER;

FAZENDO USO-DO : •

uiim;

üS OPERÁRIOS DO MOINHO
INGLEZ E A QUESTÃO DAfc

- FÉRIAS -

Um memorial entregue ao mi-
nistro do Trabalho

''Esteve hontem no Ministério
,. ,„ , , „ . . . do Trabalho uma commissão deAbrilhantarão essa bela festa de operários do Moinho Ingiez. Es-

meio-fio, obedecenâo ft mão a
frente voltaüa para o Instituto
Geographico, 10,(ãez).

Com a frente voltada para o
mar, Í4 (quatorze).

Junto ao meio-fio üo passeio
que circunda o antigo chafariz
(laâo do Ministério âa Viação) e
em continuação ft rua D. Manoel
6 (seis).

Estendidos em linha circular,
ençostaãos junto ao melo-flo do
passeio que contorna o chafariz
novo, em continuação da rua D.
Manoel, 6 (seis).

Em linha na primeira quaãra
Junto ft estação ãa Companhia
Cantareira, na mão respectiva,
ãelxanão livre a linha ãe bonães
12 (doze).

Em torno ãa quaãra central,
com as rodas trageiras encosta-
ãas ao melo-flo e com a frente
voltada para o chafariz, 12 (ãoze).

Dlvlãiãos pelas outras tres fa-
ces da mesma quadra, em linha,
obedecenâo a' respectiva mão, 14
(quatorze).

Com as rodas trazeiras encos.
tadas ao melo-flo da quadra ãas
Docas ão Mer,caão Velho, com a
frente voltaüa para o chafariz, 4
(seis). .

Obedecendo a respectiva mão,
de modo a deixar livres os lados
correspondentes ao cães, 4 (qua-
tro),

Na quadra fronteira ft estação
das Barcas da Cantareira, com
as rodas trazeiras encostadas; ao
melo-flo e a írente voltada para
o chafariz, 20 (vinte). — Rio üe
Janeiro, 9 de janeiro âe 1931. —
(a) Oadofredo Barbaris, insppe-
ctor geral."

A entrega da estatua de Ray
Barbosa á cidade de

— São Paulo —
Bão Paulo, 9 (A. B.) — Bstâ

marcada para amanhã fts 10 ho-
ras a cerimonia ãa entrega ã ci-
üaâe ãa estatua ãe Ruy Barbo-
sa, manãaüa' erigir no A?nhagaba-
hu', por iniciativa ãos estuãantee
ãe üireito üe S. Paulo e offereci-
da aos acadêmicos pelo sr. José
Carlos de Macedo Soares.

Estarão representados na cerl-
monia o Supremo Tribunal Fe-
üeral, a magistratura estaduai, a
familia Ruy Barbosa, as autori-
dados estaduaes e municipaes R

arte, além ãas senhoritas Cecília
Dolores ãe Vasconcellos, Alicinha
Ricardo, os professores Francisco
Chlafitelli, Carlos üe Almeida.
(violinistas), Orlanâo Freãerico,
(altlsta) e Ibero Gomes Grosso,
(violoncello), os acompanhamentos
estão ft cargo üo professor Sou-
za Lima.

DR.' ANTONIO FREDERICO
CARDOSO DE MENEZES

E SOUZA

A arte brasileira acaba üe per-
der uma das suas figuras- mais
tradicionaes e significativas na
pessoa do dr. Antonio Frederico
Cardoso -de Menezes e Souza, ou
mais simplesmente Cardoso ãe
Menezes, que, apezar de ser um
velho e probo funecionario pu-
blico, nunca ãelxou ãe revelar-
se, antes ãe tudo, um artista e
um musico dlstinctlssimo.

Cardoso de Menezes nasceu om
1849, na cidade de Santos e
era filho do barão de Pa-
ranapiacaba. Formou-se em dl-
reito na Faculdaãe ãe São Pau-
lo, em 1870, senão contempora-
neo ãe varios brasileiros ilius-
tres? Logo depois de formado en-
trou para o funccionalismo pu-
blico, no Thesouro, onãe obteve
aposentadoria, o anno passado,
como vlce-dlrector do Contendo-
so. Casou-se com d. Judith Car:
doso de Menezes, pianista, como
elle próprio, de granãe mereci-
mento.

• Como compositor Cardoso de
Menezes teve a sua época de no-
meada. Foram muito conheci-
das e aprocladas as suas Valsas
de Concerto "Os Rouxlnoes" o'"Os Canários", especialmente es-
ta ultima, que se tornou popu-
larlssima-. i

Tendo conhecido o famoso pia-
nista americano Gottschalck, em
Montevidéo, tornou-se amigo Bln-
cero do mesmo. No Rio de Ia-
neiro tomou parte em varios fes-
ttvaes organizados pelo composl-
tor americano que muito o apro-
clava.

O desapparecimento üe.Cardoso
de Menezes foi multo sentido nos
nossos meios musicaes. •

NAÇAO^BRÀSILEIRA
Mais uni numero do magazine

de Alfredo Horcadés e Théo-FI-
lho acaba de appareeer com uma
capa a trichromia de Navarro Ri-
vas, allegorlca á revolução de ou-
tubro e encerrando uma homena-
gem ft memória de João Pessoa.
No artigo ãe funüo, üe Alfredo
de Horcadés, estft resumida a pa-
gina üa epopéa revolucionaria no
sul ãe Minas, ondi se achava o
director de '"Nação Brasileira" ap
Irromper o movimento de 3 Üe ou
tubro. Quasi que exclusivamente
dedicado á revolução, o presente
numero de "Nação Brasileira" ê
um álbum que será apreciado o
consultado, futuramente, pelos
que colllgirem dados para uma
historia completa do advento dá
Nova Republica.

Credito para attender a um
mandado requisitorio de acci-

dente em trabalho
Pelo interventor foi aberto o

diversas pessoas de destaque, a credito especial de 7:608(000, para
convite do Centre Acadêmico 11 j attender ao mandado requisitorio
de Agosto.

Deverão falar o professor A.
de Sampaio Doria o o sr.-Eurico
Soüré, oraüor official do v entro
Onze de Agosto-

sa commissão entregou ao sr.
Llnüolfo Colior um memorial
oontenâo avultado numero de as-
signaturas e assim reãlglo:"Exmo, sr. ãr. Linãolfo Colior,
d. d. ministro do Trabalho. Cbm
a convicção âos que aspiram o
que justamente merecem e que
por lei lhes cabe, nôs operários
de ambos os sexos, em numero
talvez superior ,a trem mil, e
que empregamos nossa activlda-
de . nas ~ diversas fabricas do
Moinho Inglez (moinho, fabri-
ca de biscoitos e officinas an-
nexas a essa fabrica), procura-
mos obter da ülrecção ãesta com-
panhia que estendesse a nõs os
benefícios ãa lei do férias, que
em seus arts. 1° e 2° e paragra-
pho 1° do capitulo I ão Regula-
monto que se refere o ãecreto
n. 17.496 ãa lei üe férias, ãe-
termina âe maneira a mais cia-
ra possivel a nossa categoria de
trabalhadores aos quaes alcan-
çam os benefícios üa mesma lei.' Apesar ãas maneiras pacificas
pelas quaes nos temos conduzido
e d.os termos humildes em que
formulamos o nosso pedido ã ge-
rencia por melo âe um abaixo
asslgnaâo, surprehenâeu-nos for-
temente u resposta ãeshumana e
uni tanto ' grosseira dada pela
gerencia,' dizendo que somente
em virtude üe uma nova lei, ou
confirmação üa de n. 17.496 de
30 üo outubro do 1926, nos se-
riam âaãos os benefícios das
férias. Na nossa intelligencia
obscura não encontramos slgni
fioação para o termo confirma-
ção da lei neste caso.'O que
assim entenderão os directores
do Moinho Inglez? E quando ft
hypothese de uma nova lei; serft,
sr. ministro, que seja preciso ela-
boral-a para vigorar unlcamen-
te no Moinho Inglez? Como rU'
des operários mas como bittsl'
leiros patriotas consideramos es-
sa hypothese absurda o senti-
mo-nos offenülãos ãeante ãe tal
condueta, que parte üe extran-
geiros.

Empresas oomo o Moinho da
Luz e Moinho Fluminense, de
ha multo que favorecem ob seus
operários oom ' o que Ora pro-
ouramos conseguir,-sendo a unt-
ca excepção neste ramo de lndus-
tria mantida pelo Moinho Inglez,

Mas, sabendo dos altos Intuitos
de justiça de que está animado o
governo provisório e ão grande
valor ão ministro ão Trabalho,
é. que nos permittimos a Hberãa-
üe üe apresentar a v. ex, a pre-
sente exposição üosfactos, appel-
lanüo para o prestigio que o
cargo üe ministro ão Trabalho
lhe confere e para a bonãade
dos nossos sentimentos, para que
graças fl. acção enérgica de v. ex.
possamos alcançar o desejo do
fim na causa em apreço.

Certos de que v. ex. não nos
deixará sem o amparo da nossa
autoridade, testemunhanão mais
uma vez as quallüaües ãe ver-
daüelro protector üos humildes
operários, aproveitamos o mo-

*mento para assegurar a v. ex. os
nossos sinceros agradecimentos,
e liypothecar a nossa humilde
solidariedade ao governo, tra-
balhando pelo engranãecimento
üa nossa Pátria, para a conquis-
ta üo bem commum".

ESCOLA DÕ 
'ESTADO 

MAIOR
O major Mario Xavier, que se

acha era Juiz ãe Fora, teve ordem
P_r_ _gu=rrlnr naquella clãaãe a

A dispensa dè exames nos es-
tabelecimentos de ensino

Ao ohefe do governo prov.Korlo
foi impetrada, pelos alunin is dos
oursoB annexos da Unlvorsllade
do Minas Geraes,, o recurso se-
guinte:"Bello Horizonte, 6 de Ja.ieiro
dc 1931. Exmo. preslãente Uetu-
lio Vargas — Urgente. — Alu-
mnos cursos annexos Unlvevilãa-
'ãe Minas, não Conformados re-•vogação ministro Educação acto
¦reitor mandara requeresse.n pro-
moção, como requererem,, decl-
'são 'aquella que, collldindo letra¦egressa ãecreto 19.404, of tende'duramente hormoneutica bom
senso, recorrem mesmo neto mais
alta' autoridade, voasencla, lhes
seja reconhecido direito feita,
Justiça, pedem permissão ponde-
rar: cursos annexos eram ver-
dadelros cursos vestibulares ad-
missão primeiro anno cada Es-
cola, tal fúrma se achavam in-
corporaüos Universiüaüe Unham
representante Conselho Universl-
tario; üecreto 19.404 abrangeu
todos cursos officlallzados eiulpa-
raüos, assim Collegio Pedro II,
Institutos elle equiparados >u em
Inspecção preliminar, alumnos
cursos seriados preparatórios ln-
stltutos particulares ensino se-
cundarlo, tenham requerlão no-
meação junta examinadora, me-
llante, determlnaãas condtçSes;

acto sr. ministro Justiça foi de-
clarada intervenção Universlda-
de, ficanão nomeação Interventor
cargo preslãente Estaão, applica-
ção decreto 19.404 Universidade;
assim, .prevalecendo, ãellberação
Injurlãlca sr. ministro Eâucação,
lá que foram beneficiaüos alu-
mnos toãos cursos regular esta-
iradamente organlzaãos reco-

nheclüos governo feãeral, mesmo
-ursos serlaãos ou preratorlos ln-
.itltutos particulares ensino se-
cunüarlo, e ultimamente ' curso
admissão Feüro II, sü ficaríamos
excluiüos, surprehenüentemente,
alumnos cursos annexos Univer-
stãaãe Minas, cujos exames ves-
tibulares realizariam novembro;
o que plelteam,. nem fOra mister,
cumprlüo ãecreto, não é a não
realização exames vestibulares
mas ãlspensa delles, exclusiva-
mente para alumnos cursos an-
nexoB Universidade Minas, atten-
dendo-so não • sõ razões moridia-
nas ordem moral jurídica, como
em que vestibulares são os cur-
sos, propedêuticos admissão Es-
colas, que constituem indiscutiJ-
veis cursos Iniciação. Arima-
nos. neste recurso, sobre certeza
nosso direito, desejo não figurar-
mos inüifferentemente envolvidos
factos que ãesvirtuariam fragO-
roàamerité'-.'menino "éSplrlto, 'ítíes-
ma fé réjVoltifciOhajrià' '''|èôm. 'títiè?
tambem - moços escolas.' coliabora-1
mos salvar naclònállüáüe ' 

perlcll-
tante; certos recente ãecreto
cassanüo autonomia dtüactica
Universiüaüe. Minas não poderá,
interessando'ao caso apreço o sõ-
mente e excepcionalmente detrl-
mento nosso, prejuüicar situação
existente facto e ãireito; peüimos
se ãigne vossencia - fazer subir
consideração alta autoriâaâe, que
vossencia superiormente encarna,
melhor eluclüação assumpto, me-
morial que encaminhámos recon-
temente digno sr, ministro Edu-
cação.

Confiamos alto espirito justiça
vossencia. (aa.) Antônio AToro
nha, IFaiter Pimenta, Antonio de
Mattos Silveira e Qeraldo Pe,
reira."

COQUELUCHE
Tratamento offlcnz oom o

PERTUSSOL
OOLITES e INSOMNIAS com

ENTERO-VACCINA '
MKTHlTHS o OVARITFS rum

METRICIDINA
VIHI.TIIIIITIJH o COMPLICA-
ÇOES oom

NEISSER-VACCINA
Dr. Aleixo. do Vasconcellos —

Assomhl£a, 45. „.
(JM 10598)

0 ORÇAMENTO DA RE-
CEITA E A RESPOSTA
DO MINISTRO DA FA-
ZENDA A'ASSOCIAÇÃO

COMMERCIAL

A arrecadação, sem de-
mora, das novas taxas
O ministro da Fazenda dirigiu

ao presidente da Associação Com-
mercial o seguinte officio:

"Respondendo ao officio desta
data, em que essa Associação so-
licita que as modificações em go-
ral da lei orçamentaria, da Re-
celta para o exercicio em curso
semente entrem em vigor a Io do
fevereiro próximo futuro, tenho
a honra de lembrar que a Imme-
dlata execução das modificações
introduzidas no imposto de con-
sumo não pôde occaslonar a des-
organização commercial, por isso
que foi adoptaãa a providencia
de se cobrar o augmento de taxa
mediante verba na gula que o
fabricante apresenta para acqul-
slção das estampilhas. Essa me-
ãiãa foi tomaüa Justamente para
poupar ao commercio o onus de
completar a sellagem dos seus
"stocks".

O próprio fabricante ficou tnm-
bem desobrlgaão âe completar
essa sellagem, porquanto sõ pa-
garã o augmento ãe taxa quando
tiver de adquirir novas estam-
pilhas.

Quanto fts alterações determl-
nadas nos Impostos de sello e
venüas mercantis, ãaãa a na-
tureza desses tributos, tambem
não são de molde a occaslonar
transtornos ao commercio o a
sua immediata execução estft sen-
ão realizada sem grande empe-
cllhos, convindo particularmente
notar que o imposto sobre ven-
ãas ft vlsta, que era cobraão
quinzenalmente até o 3° ãia utll
seguinte, passou agora a ser sa-
tisfelto mensalmente, até o 5° üia
útil. Assim, somente nos primei-
ros ülos ãe fevereiro é que serão
cobradas as novas taxas.

Por todos esses motivos, deixo
multo a contra-gosto, de attender
ao pedlão dessa associação, certo
âe que, attentas as explicações
constantes deste officio, ella pro-
prla reconhecera a conveniência
de se fazer arrecadar, sem de-
mora, as novas taxas que a na-
ção tevo necesslãaãe âe exigir de
toãos os que vivem e labutam
& sombra protectora ãe suas
leis.

Espero ter sempre a collabora-
çr.o 

' sincera ãessa illustre asso-
ciação, âe cuja ãeãicaãa coope-
ração não posso prescinãir no
ãesempenho ãe minha arãua
missão."
. ——*®*
Brindes ao "Correio"

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
0 "SYNDICATO CONFEDERADO FERRO»

VIAS" E OS EMPREGADOS DA LIGTH
AND POWER

nstnvn em nossa redacção uma
oommlBB&o üe despachantes e
fiscaes da Light and Power,
alienada polo despachante n. 62,
AugUBto Lamosa Pereira, ox-
thoBouroiro do "Symllcato Con-
federado Ferrovias" o doa srs.:
Luiz Ramalho Vieira, despa-
ohanto n. 60; Elyslo Lima, fis-
cal n. 120; José Corcado, lineal
n. 406; Raul da Costa Gomes,
Inspootor n. 20; Ângelo Possl-
dento, fiscal n. 0 e Domingos L.
Guimarães, despachante n. 9G,
quo nos volo fazer Importantes
declarações a reBpolto da Inclu-
são dos seus nomes nas' listas
ão associados ou Inscriptos no
Syndicato Confederado Ferro-
vias, de que -ultimamente tanto
se vem falando.

Esscb funecionarios da Light
pretendem, Com a visita que nos
fizeram, esclarecer e explicar a
razão por que viram Incluídos
os sous nomes no melo doquel-
les que constituem o quadro so-
ciai 'üo Syndicato Confederado
Ferrovias.

Em nomo dellcs falou o des»
pachante n. 62, sr. Augusto La-
mosa Pereira, que até o dia 8
do corrente . mez, exercera as
funeções de thesourciro do re-
ferido syndicato.

AS DECLARAÇÕES DO
TnESOUREIRO DO

SYNDICATO

EX»

expedido contra a Prefeitura a
favor dos beneficiários do operário
Felix Augusto Roso, victima ãelsua chamada para o concurso de
accidente em trabalho quando a' admissão 4 Escola ãa Estado
serviço da Limpeza Publica. 'Maior.

— ESCOLAS -

Collegio, Pedro U
Estão convidados a comparecer

neste Internato,, no dia 13, ás' 10
horas, os seguintes alumnos: I—
Américo Gomes de Oliveira, Al-
tino Almeida, Ayrton ãe Almei-
âa Magalhães, Armando Socratos
Schnoor, Benjamin Pereira de Al-
meida, Clemenceau Luiz de Aze-
vedo Marques, Chrysantho Sam-
paio de Faria, Darlos dos Santos
Oliveira, Daniel Ehrllck, Hercilio
Augusto Soares, Hernnnl Ribel-
ro do Prado, José de Oliveira Pon-
seca, José Vianna de Carvalho,
José Pedro de Azevedo Lemos,
Jofto Conte Filho, Jorge Chrlstla-
no de Oliveira, José Ribeiro
Meyer, Jorge Ribeiro do Prado,
Mauro Fantalnha de Araujo, Ma-
noel de Souza Gomes, Mario Ot-
toni Magalhães, Mlchel Antonio
CourI, Octavio Rocha de Figuei-
rodo Lima, Odilon Pereira de
Souza Guerra, Paulo Pacheco
Mazza, Paulo Mira, Paulo Fau-
lhalier e Raul Resende.

Faculdade de Medicina
Physlotheraplca

A banca examinadora especial
que foi requerida por uns alu
mnos do segundo anno medico
desta Faculdade e os examinou
nos dias 15, 16 e 17 de dezembro
ultimo, teve a satisfação de pro-
mover todos com boas notas, ten'
do conseguião distineção o se,
nhor Martim Monls Barreto de
Menezes. I
Gymnasio Pio Americano
Por terem alcançado em todas

as disciplinas as médias sufflcl
entes, foram promovidos para 

*i
4° anno, os seguintes alumnos do
terceiro anno gymnasial: Anto
nlo Galo de Azevedo, Ernani Bit
tencourt Cotrim Filho, Fandor
Damlan, Francisco Peçanha, Hll-
debrando Magdalena, Hugo do
Almeida Couto, Iran Ferreira d«
Mello, Ivan da Silva Wolf, Jayme
Moreira de Luna, João Baptlsta
Tavares Filho, Jorge dos Santos
Lage, Julio dos Santos Alvaren-
ga, Newton Coimbra Bittencourt
Cotrim, Raymundo Nonato Coe-
lho, Rlnaldo SUva e Wilson de
Castro Pereira.

A "Columbia" e os sambas
do carnaval

A fabrica ãe discos Columbia
apresentara ao publico até o dia
20 do corrente, os discos nacio-
naes com os sambas do carnaval,
sob a direcção artística do mães-
tro Napoleão Gonçalves. Dentre
as musicas de suecesso da Co-'
lumbia, destacam-se os sambas"Tem aroma", "Nunca mais" e"Sonnei", além de outros que se-
rão publicados no programma do
carnaval.

Offerecldos pelo ^r. Luiz
Abranches,-da Casa Vlótòrlá? "ré-
cebemos, dois berços nin,ta-bor-
rão marca "Baccar", producto da
Industria nacional.

CENTO E ÜÃÍ CONTOS
DE RÉIS

por dez mil réis e com direito
aos 20 finaes e aos 2 prêmios
em cada bilhete, da nova remo-
délada propaganda ão "Ao
Mundo Loterlco" — rua do Ou-
vidor, 139 —i ha fracções de lí,
dezenas seguidas ou Bortiãas a
20*, õ âezenlnhas a 10$, cqrrem
,h,cje. Na próxima semana: ,.2."r.!felra, 200 Contos (gaúcha) ln-
tetros 50?, meios 25$, fracções
5$; 3,"-feira, 100 Contos (Capi-
chaba) inteiros 255000,- meios
1'2$500, fracçOes a 2J500; 4,'-
feira, Mineira 200:000$ por 50$,
[fracções 6$; 6,*-felra, "Rainha"
100 Contos por 25$; sexta-feira,
Paulista 200 Contos e sabbado,
17 — 200 Contos por 50$000,
fracções 5$000. Sabbado, 7 —
201:000$ por 20$, tambem com
mais 20 finaes.

(12877)
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0 governo de Minas em
regimen de economias
Bello Horizonte, 7 (Do- corT

responüente) — O regimen de
economias, que vem adoptando o
governo mineiro, em consequen-
cia da maior crise financeira, pela
qual jã passou Minas Geraes, Jft
be vae fazendo notar nos diversos
ramos da administração. Ha dias,
o sr. Levlndo Cpelho, secreta-
rio ãa Eâucação, mandava suspen-
üer o funecionamento ão aproxi-
maüamente ãe 500 escolas ruraes,
que se vinham mantenâo irregu-
larmente, sem a freqüência legal.
Agora, coube ao sr. Noralãlno
Lima, ãlreotor ãa Imprensa Of-
ficial, üispensar cerca üe trezen-
tos funecionarios contractados,
realizando assim uma economia
mensal de 55 contos.

o quadro desse departamento
estadual havia sido triplicado.
Dahi, o acerto üa meüiãa, embora
os ãlspensaüos demonstrem ães-
contentan.jnto.'Ao 

que parece, o governo farft
alnüa.muitos cortes nas diversas
secretarias."ÕSlCADEMICÕS 

E A
ASSISTÊNCIA

Communicam-nos o seguinte:"A Federação Acadêmica, órgão
representativo dos Estudantes do
Rio de Janeiro, tomando conhe-
cimento dos factos referentes ft
chamada questão da Assistência,
por intermédio do Directorio Aca-
demlco ãa Faculãade ãe Meãlcina,
Instituição sua Feâeraüa, vem, á
publico, lnãepenüentemente de
argumentos Jft apparecldos, na
Imprensa, declarar que estft Intel-
ramente solidaria com o Directo-
rio de Medicina o os Acadêmicos
de Medicina.

E, mais, lastima que ainda- não
se comprehenda um direito de
Inclusão para os estudantes nos
serviços da Assistência, quando
tal meãlda representa uma justa
necessidade de orãem technica e
econômica."

VAE DEIXARA ACTIVIDADE
Peãiu reforma o coronel José RI-

beiro Gomes, âo 3° batalhão de
caçadores. ' '

As escolas normaes de
Minas terão que pagar

— fiscaes —
Bello Horizonte, 9 (Do corres-

pondente) — O sr. Mario Cnsa-
danta, inspector - de Instrucção,
fez publicar, no "Minas Geraes"
cream official uos podeíes ão Es-
I lo, um aviso dizendo que ns
escolas normaes, que pretende-
rem fiscalização, para effeito de
reconhecimento, ficarão obrigadas,
dora avante, a pagai' o fiscal.

A's que já estão sehdo fiscall-
saãas, permanentemente, pela se-
cretaria ãe Eâucação, ficam su-' ieitás a mesma obrüração..

Recebida a commissão por
um dos nosBos redactores, e per-
guntado o motivo daquella visi-
ta, adeantou-se o despachante
Augusto Lamosa Pereira e pres-
tou-nos as seguintes declara-
ções:,

— Convidado ha pouco mais
de um mez, lnslstentemonte pe-
Ios srs. Manfreão Ribeiro de
Souza, Mario de Andrade, ex-
Inspector da Light o ãr. J. Mar-
tins Barcellos, despachante da
Prefeitura, para Ingressar no
Syndicato Confederado Ferio-
vias, a principio relutei, por não
tiabor propriamente o caracter
daquella associação, para cujo
solo me attralam. Mas tal foi
a insistência, e taes foram ás
promessas de vantagens offere-
cidas pelo Syndicato aos empre,
gados ãa Light, que resolvi acel
tar, por fim, a proposta que me
faziam, llluüldo co"m a esperan-
ça de poder prestar algum be-
neflclo aos meus companheiros
de trabalho, oecupando então,
em caracter provisório, segundo
me declararam os srs. Manfre
do Ribeiro de Souza, Mario1 de
Andrade e dr. J. Martins Bar-
cellos, o cargo de thosourelro do
Syndicato, B o despachante 62
accrescentou;¦ — Mleter se faz adeantar que
pela minha mão, nunca passou
um vintém. '-''.'.'¦

Uma vez, exercendo as. fun-
cções de-thesoureiro, verifiquei
sinceramente que aquella insti-
tuição do classe,-não me mere-
cia a confiança que proclama-
vam, pois segundo fui informa-
do, existlnâo desde 1907, isto ê,
ha 23 annos, constatei que nun-
ca havia prestado o menor be-
neflclo aos meus companheiros
e á minha classe, pois, não-me
consta que uma única casa fos-

ae oonstrulda pam qualquer an.
i.oetaiio, • nenhuma ponsão att
hoje, eu aoubo quo houvesse sido
ooncedlda.

Continuando, o ücspaohante -
n. 62 affirmou, quo, verificou
desdo logo que fOra illudldo na
sua bOa fé, não podendo de forma
alguma continuar a prestar o
seu apoio ftquella Instituição,
aconselhando a alguns compa-
nhelrod seus quo se retirassem
daquelle convívio.

Isso mesmo eu fiz sentir
possoalmente ftquelles cavalhei-.
ros que me seduziram, decla-
rando que renunciaria lrrovoga-
velmente' ao cargo do thcsourel-
ro do Syndicato, quo mo haviam
offerecido.

—- Aceitaram a minha renun-
cia e desde.o dia 3 do corrente,
segundo fui Informado, oecupa
o logar de thesoureiro no tal
Syndicato o motorneiro n, 370t)
de nome Alfredo Joaquim Ri-
beiro.

Venho com os meus com-
ptinholros, fazer essas declara-
ções ao DIÁRIO OA NOITE,
— concluiu o' sr. Lamosa Pe-
reira, para do publico retirar o
meu nome de qualquer conlven-
cia com as pretonções e futuros
negócios do Syndicato Confede-
rado Ferrovias."

O QUE DIZEM OS COMPA.
Ninemos do despaouan-

TE 52

Os companheiros do despa-
ch&nte Augusto JLamoea Perei-
ra, quo o acompanharam na vi-
sita & nossa redacção, fizeram
declarações mais ou menos iãen-
ticas, accentuando todos quo
pensavam que estavam sendo
convidados pára alguma coisa
de real Interesso da ciasse.

Todos foram unanimes om af-
firmar, que lhes foram exhibl-
üas folhas üe papel em branco,
pelos srs. Manfreão Ribeiro üo
Souza, Mario âe Andrade e dr.
J Martins Barcellos. para assi-
gnarem os seus nomeu, sob a ai-,
legação de que era necessária
aquella formalidade para effeito
de registro dos Estatutos do
"Syndicato Ferroviário", segun-
do declaravam, aquelles cava-
lheiros.

Alguns nem chegaram a assi-
gnar de próprio punho, essas
lista; davam apenas os seus, no-
mes, que eram* esurlptns, por
aquelles tres senhores.

Vinham agora? disseram to-
dos, ao DIÁRIO DA NOITE, fa?
zer uma declaração publica dè
que retiravam por completo
qualquer parcella de solidário-»
dade Aquelle Syndicato, uma vez
que verificaram que elle não
tem a expressão, e segundo lheç
parece, não > pode cumprir as
promessas que faz.

Fazem essa declaração, para
sanar quaesquer responsabilida-
des que possam ter, de futuro,
pelo mfto passo que deram,
aconselhando a alguns compa-
nhelros, que os seguissem, Insl-
nuanão a toüos, que alnüa esta-
vam em tempo de renunciar
aquelle seu acto de companhel-
rlsmo. ,

(Do "Dlarlo da Noite", do
8-1-1931). (12883)

]' '1
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ICTHEROY
A POSSE DO SEGUNDO DELE-

GADO AUXILIAR

Tomou posse hontem, tendo
assignado o -respectivo compro'-'
mlsso, no gabinete âo chefe do
policia fluminense, o dr. Juvellno
Paes de Mattos, recentemente no-
meado 2° delegado auxiliar, na
vaga decorrente da exoneração
pedida pelo dr. Adherbal Cattete,
que vae Ingressar na .maglstra-
tura. como promotor publico, eni
uma das comarcas do Interior do
Estado do Rto.

. Preenchida essa formalidade, o
novo delegado, acompanhado de
muitos dos presentes, dlrlglu-se
para o seu gabinete, localizado
no pavimento terreo da Reparti-
ção Central de Policia, onde. o
aguardavam o ex-titular, doutor
Adherbal Cattete, o escrivão Luiz
de Souza Pinto e demais funecio-
narios da 2> delegacia auxiliar.

Trocados os cumprimentos ,e
feitas as apresentações, o doutor
Adherbal Cattete transmlttiu o
cargo, que oecupou por curto
prazo, ao seu substituto, dr. Ju
vellno Paes de Mattos,

PROFESSORES A POSTOSI' V
O director de Instrucção Publi-

ca Fluminense mandou publicar
Um edital, para conhecimento
dos interessados, communicando
que até o dia 1° de fevereiro pro-
ximo, data da abertura das au-
las, deverão reassumir o exerci-
cio do seus cargos, nos estabele-
cimentos em que servem effectl-
vãmente, todos os professores
que se acham afastados no des»
empenho de commissões ou ad-
dtdos ft. qualquer estabelecimen-
to de ensino, exceptuanãò-se os
que se acham encarregados do
serviço de estatística, junto a
esta Directoria e ao de expedien-
te das lnspectorlas geral do en-
sino primário e do ensino pro-
flsslonal do Estadd.

— O mesmo titular, por um
outro edital, convidou a assumir
o exercício de seus cargos, até
o dia 1 de fevereiro próximo, to-
dos os professores que se encon-
tram afastados em virtude das
disposições do art. 323, do regu
lamento da Instrucção, observa-
do o que determina o paragrapho
1°, do artigo citado.

Os professores que não preen-
cheram as exigências regulamen-
tares e que se encontram em In-
actividade temporária, passarão
a ter exercício nos estabelecimen»
tos designados por esta Directo»
ria, na fôrma, do artigo 132, pa-
ragrapho 4° do regulamento bal-
xado com o decreto n. 2,036, de
23 de julho de 1924,-salvo os que,
julgados Incapazes para o servi»
ço, com o registro do Io laudo
pelo Tribunal de Contas, passa-
ram para a lnactlvldade tempo»
raria, caso em que apenas perce»
berão o ordenado do cargo, em-
quanto não fôr expedido o acto
de lnactlvldade permanente a que
se refere o paragrapho 1° do ar»
tigo 132, acima referido,

ACTOS DO CHEFE DE POLICIA

O chefe de policia fluminense,
capitão Olympio de Carvalho
Borges, assignou hontem os se-
guintes actos:

Nomeando: o 2° official da ad-
mlnistração, Renato Nascimento,
para exercer, em commissão, o
cargo de chefe da Inspectoria de
Vehiculos e Transito Publico;
José da SUva Pereira o Wladi-
mir Conejo, escrlpturarlos da r«-
feriria Innpeclürin; Sady Ferrei-
ra, para exercer o cargo de Ins-
pector do Corpo de Segurança.

FOI NOMEADO EM VIRTUDE DE
UM OpNTRATO

Exonerado pelo Interventor fe-
deral no Estado do lllo, do car-
go de professor de modelagem daEscola Normal de Nictheroy, o
sr. Honorio Peçanha dirigiu um
memorial ao secretario do Inte-
rlor e Justiça, solicitando recon-
slderação do acto, sob a allega-
ção de ter sido o suppllcante no-
meado por um anno, em virtude
âe liovação do contrato firmado
cum ü governo aposto o cujo
prazo extlngulr-se-ft em dezem-
bro do corrente nnno

J.

i

A SAUDE E EDUCAÇÃO
dos filhos ? Peçam os últimos
logares.internos da Escola Bra-
sileira de Paquetá, Num monte .
ft beira-mar, (E 11798V

A GlANDE CAMPA-
NHA ECONÔMICA

DE MINAS

Effectuou-se a primeira'reunião, sendo expôs-
tos os objectivos prati-

cos dessa cruzada
Bello Horizonte, 7 (Do corres-

pondente) — A campanha eco-
nomica, para restauração das fl-
nanças mineiras, que o presidente,
Olegarlo Maciel, por Intermedia
do secretario de Finanças, tomou
sob seu patrocínio, continua ten-
üo o mais decidido apoio por par-
te do povo, mineiro.

As adhesoes que se encaml-.
nham dlrlamente em quantidade
vultosa aos gabinetes da presl-
dencia o secretarias, revelam a
brevidade e efficiencia, attingida,
o alto objectivo que aliceroea o
esforço das vontades conjugadas,
lovando assim ao conhecimento
do governo o Interesse é enthu-
slasmò cpm .que o povo mineiro
Ingressou no regimento. Na prl-
meira revniãoda commissão cen-
trai, que vae dirigir em Minas à
campanha econômica, assim ex-
põe os objectivos da reunião o
dr. Mario Amaro Lanari, secreta-
rio das Finanças. "Dar lnstru-
cções sobre a propaganda ãa acção
a ser desenvolvida para que cada
mineiro não deixe ãe pagar com
a máxima pontuallâaâe os seus
Impostos e todos seus débitos pa-
rácom o Estado; instruir sobre a
coliocação de obrigações do The-
souro e troco de títulos fo-
deraes, por estaduaes de egual ju-
ro. Em cada municipio e distri-
cto será aberta uma lista para.
esse fim. Toãas as listas ãos mu-
niclplos comprehenâenãp os res-
pectivos âistrictos nerão publica-
üas o dados os coefflcentes de
contribuição üe caãa uma, toman-
üo por base o recenseamento do
centenário; üar Instrucções sobre
a mobilização ãe ouro, prata,
compra âe títulos en moeda ouro
estrangeiro ao cam'. Jj medlo
actual, economia e 'abstenção dè
luxo, uso de algodão, emprego do
alcool-motor, como suecedaneo da
gazolina, augmento da producção,'
etc. Fazer o governo suggestões
próprias e :»ials as que receber
das commissões regionais e mu-
nicipaes sobre novas medidas a
serem adoptada:,, collimando à
que se tem em vista, Inclusive
no sentido de corte nas despesas,
augmento de pi-oâvcção, IncentI-
vos depencentes ãe meüiãas go-
vernamentac . que facilitem a
circulação da riqueza. i

Emfim, üeülear toão o pátrio-
tismo e hoa vontaãe auxiliando o
governo a vencer a campanha
que se vae Iniciar."

Bello Horizonte, 7 (Do corres-
pondente) — O arcebispo de Bel-
lo Horizonte, Dom Antônio'San-
tos Cabral, presidente da commis-
são centra! da-carnpanha economl-
ca, enviou a todas as autoridades
ecclesiastlcas do Estado uma cir-
cular pedlnüo sua efflclente' col-
laboração em prol üa restaura-
ção das finanças mineiras. Dom
Cabral designou o arcebispo o
blsnos de diversas dioceses do Es-
tado para presidentes de commis-
soes regionaes na campanha eco-
nomica.

0 director da Central do
Brasil vae viajar

Segue hoje, ft noite, com des-
tino a Bello Horizonte, o dr. Ar-
lindo Luz, director da Central do

T»r-«U.
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Banrevo-noa o dr, Laudollno
Oomost .*'••-"Em 1018 o nx-senadòr -Ra-
moa Calado requereu no goVer-
no do (loyaz a compra, por lm-
rato, de alguns "alqueires de tar-
ra, no logar» denominado "Te-
siniinii", terras dovolutas do Es-
tado.

Bendo Indeferido esse requeri-
monto, renovou-o em 1014,- ton-
do o mesnio dospaoho..'.

Em 1920 o ex-nciiiiiloi' fac re-
glntrnr uma "declaração" mud-
gnada pela senhora sua mãe,
por um irmão e por um primo
dlaendo-o dono das referidas
terras devolutas que nao. lograra
comprar ao Estado, Nessa í-pn-
ea, o ex-senador dominava o
Estado de que era presidente
um eeu cunhado que fflra sub-
etltutdo por outro cunhado. En-
trava assim na posse de um
grande latifúndio tomado ao Es-
Udo.

NSo satisfeito, querendo alar-
1 far mais a sua, posse Illegal,

mandou o Congresso votar uma' let pela qunl se permittia a
quem se limitasse- eom terras
.devolutas, requerel-as, mediante
o pagamento de dpls contos.

A duração dessa lei seria de
•eis metes, tempo necessário pa-
ra pOr em pratica os assaltos
planejados.

Assim fes o ex-senador Cala-
do; alargou ob eeus domínios de
"fazendeiro", expulsando oa legt-
tlmoa donos das terras, valen-
do-se do seu prestigio de chefe

primário da aua ollgarohlá, ter-
roa que tinham dono e que elle
disse serem devolutas.

A lei depois-de publicada na
Ausência do ex-senador nâo lhe
convlnha; mutllou-a, Inhabll-
mente, e fel-a -publicar pela se-
gunda vez, 16 dias depois, di-
lendo-a ter saldo errada. Assim
tornou-se o sr. Caiado o homem
das "Tesouras e Arica" sem que
pudesse Justificar até hoje a sua
posse legitima.

Não' lhe foi possível redargulr
Aa Inveotlvas do jornal «a "Vos
do Povo" que promettta cessar
a campanha e passar como vil'oalumnladora desde que o ex>
senador publicasse a escriptura
da compra da fazenda "Tosou-
ras". Essas lmmoralldades vão
agora ficar patentes e por esses
crimes, além dos demais o Tri-
bunal Revolucionário terá de
julgal-o e aos seus parceiros,

Seria multo interessante que
ao "Correio da Manha" o ex-
senador narrasse o processo do-povoamento dãs'"BUas fazendas
eom as cavalhadas arrebanhadas
como íemahescèntes dos revol
tosos de 1924... ,

A honestidade do Interventor
de Goyaz e a justiça Imparcial
com que a syndicancia estfi, des'*
embolorando as podrldCêB daoll»
garohla doa Calados, serão suf-
flclentea para, sem perseguição,
entregal-os ao 

' 
Tribunal como

rios de muitos crimes Inclusive
os assaltos e latrocínios do
Sudoeste Goyano.

A maior parte destas aceusa-
çOes foi documentadamente le-
vada ao conhecimento da Nação
atravez da minha contestação ao
diploma de senador do sr. Ro-
cha Lima em 1927.

Infelizmente o Senado e o go-
verno depostos eram parceiros
e oonnlventes oom os crimes
apontados, a despeito das provas
materiaes c authentlcadas.

As aceusações não são ano-
nymas como fez constar na car-
te dirigida ao "Correto da Ma-
ahi" e por este publicada no
dia 24 de dezembro proximo pas-
sado.

N(.«tsa carta o or. • ualado se
esquivou fazer, referencia A enor-
wlssl.ua immoralidade votada
pelo congresso estadual, em obe-
diencia A sua ordem, equlparan-
do os congressistas estaduaes e
-federaes A empregados «públicos

para ae regalias do '.Montepio

feito de accordo-com.'òs súbsi-
dios. Assim o sr. Calado ê os
eeus parentes estão Inscriptos
eomo "bons servidores" do Es-
tado, emquanto os funeciona-
rios públicos se mortifiçam pa-
ra proteger modestlssimamente
as suas famílias, em caso de
morte. '¦* {

Como representante federal
recebia cinco contos para ajuda
de custas, no entretanto, aem-
pre viajou nos automóveis do
Estado, fazendo-se acompanhar' 
de capangas, pagando os cofres
públicos as despesas.

A syndlcanola em Goyaz leva-' 
rA por certo essas denuncias
•bem dooumentadas ao Tribunal
¦Revolucionário para que o ex-
eenador as justifique eomo "per-
BegulçOes" do interventor goyá-
no. ••..-••¦• ,

Na situação angustlosa em que
ee encontra procura se apadrl-
jihar oom o sr. A. Bernardes,
esperando que este o valha
mesmo depois de se. tornar adr
Versario do ox-presldente a
quem chamava do rêprobo no
"Democrata", órgão da sua oli-
garohla. logo que o sr. Wash-
Ington Luis ascendeu ao gover-
no.

A magnanimidade no julga-
mento dos ci;lminos.s-.da ex-Re-
publlea dos deshonestoB dá-os

¦ prever não ' se demorar rèpo-
rem-se nos seus logares os poli-
tlooa violados, os criminosos de
lesa-patrla contra os quaes o
povo e o exercito fizeram a re-
volução para punll-os.«fc S. Paulo, 2-1-31."

Dr. Laudelino G,omes,

A reducção dos alugeis de
casas no Ceará

fortoleaa, 8 (A. B.) — Em
resposta ao clamor da Imprensa,
que Bollcltava a reducção lio- ào-
creto dos alugueis de casas, o in-

1 
terventor federal no Estado sr.
Fernandes Tavora, que havia alie-
gado não poder deliberar offi-
clalmente sobre esse assumpto,
porque seria.ferir os direitos de
propriedade dos senhorios, dirigiu
todavia um appello ao Centro dòs
Proprietários, afim de que este,
em caracter inteiramente parti-
cular, tomasse a Iniciativa convo-
niente de modo a attender no
máximo posBlvel aos desejos da
população.

O Centro dos Proprietário* to-
m-ir.do conhecimento do «ppello
do interventor Tavora, realizou
uma reunião durante a qual fl-
cou estabelecido que essa asso-
ciação de interessas dos senh-rlos
não podia officialmente tomar
qualquer deliberação a respeito.
Resolvia apenas interferir ami-
gavelmente Junto aos sócios para
que estes fizessem um abatimcn-
to nos alugueis dns suas orõprie-
dades.

Alguns bocíos do Centro, pre-
sentes â reunião, como os srs.
Kathaniel Carneiro e João Fon-
tenello resolveram immediata-
mente baixar dez por cento no
preço de locação das casas quo
possuem. Dizem que outris, pru-
prletnrlos seguirão esses exem-
pios.

i.' bom-vordadp que não se
pôde exigir qne o: ar. Mario de
Almeida oxacuto o seu program*
ma de reforman de um (lia para
outro. 0 quo não resta duvida,
porém, ,8 que o sou programma
não eatt sondo executado oom
on roqulsltos do justiça dosoja-
dos.

O easo das agencias, 'que o
director do Lloyd tenolona on-
tregar a firmas commeroiaes, jt
vao soffrendo Influennlan e ai-
i'iin.1 agentes não serão afasta-
dos.

Non escriptorios a mesma dua-
lidado de critério esta sondo
posta em pratica pola, ha func-
cionarios sabidamente Inúteis
que estão noa graças do novo
director quando . outros, uteis,
trabalhadores o oom optima fo*
lha de serviços foram brutal-'monte exonerados, sem a menor
contemplação. '

Não citamos nomes mas, o
ar. Mario de Almeida jã deve
ter tomado p6 da situação por-
que a mesma pessoa que lhe in-
dlcou os elementos jt afastados
hem conhece os Inúteis.

OS IMMEDIATOS DOJ3 NAV10B
FLUVIAES

O Llcyd resolveu retirar .os
Immediato» dos navios "Para-
guay", "Uruguay" o "Argenti-
na", que tagem a linha fluvial
de Matto Grosso, extinguindo o
cargo,

SO oom esta medida o Lloyd
economiza cerca de 40 oontos
por anno, que 6 quando gastava
com ordenados e manutenção
dos S lmmedlatos.

EXONERADOS BRASILEIROS
E ADMITTIDOS- ESTRAN-

GEIROS

O director do Lloyd ou algum
proposto seu, admltilu -nas- of-
flolnas dois operários estrangei-
ros e que Jamais haviam traba-
lhado na casa. '

Foi uma medida Infeliz e ab-
solutamente contraria As deter-
mlnaçOes do governo que, em
decreto reoente especificou que
oa naoionaes terão sempre pre-
ferencia has vagas que Ee derem,
mesmo nas empreBae partícula-
res.

Jt' a nomeação do ohüfe da
Ilha da Conceição, nr. Felippe
Neuzer, allemão, no logar de um
brasileiro, sr, Frederico Werter,
antigo empregado do Lloyd e
eom mais de 30 annos de. bons
serviços, causou rtcaagradavel
Impressão, pois, além do cara-
oter. antlpathiop de »afastar, do
serviço um velho servidor da ca-
ea, e uma medida acintosa aos
brasileiros.

O Br. Mario de.Almeida sabe
muito jiem que não ha operário
melhor do que o nacional, o e.
hua protecção atos estrangeiros
e, em ultima analysj, um des-
respeito áe determinações do So-
vorno provisório.

CORTANDO E REUNINDO...

O director do Lloyd Prasllel-
ro, por ácto de hontem dlspen-
sou vários funecionarios dos ar-
mazens 14 e 16 da companhia
por. não haver serviço para ob
mesmos.

Na mesma ocoaslao reuniu os
csorlptorlos e. 'demais sorvlços
dos armazéns 14 e 16 do Cães
do Porto sob «a.administração
unica do sr. Victor Moraes com
os • mesmos vencimentos que
actualmente recebe.

MODIFICAÇÕES NA AGENCIA
DO LLOYD

O director-do Lloyd BtyBllei-
ro escreveu hontem uma carta
ao agente da companhia em
Buenos Aires, sr. Alberto Santos,
offloial i de marinha,, dando va-
rias instrüéoBes'' qué redundam
em economia. B as eoonomiaa
comrlswnfliíinolpalmente flagre*,
ducção dos ordenados do agente
e do despachante, assim como
na dispensa do automóvel que a
agencia mantinha.

O automóvel Berâ vendido, re-
vertendo» «o-^dlnhelro ¦ aos .cofres
clQ.LlpKd- m _-. jw, . S Vl ¦¦'£. ¦¦

% Agrida •'&<' respeito . da mesma
agencia, o director da empresa
determinou que delia fosse des-
membrada, tornando ae autono-
ma, a agenoia de Rosário, que
foi entregue 6. firma Pimenta &
Ferrari, recebendo esses com-
merciantes 5 "l" sobre o produeto
de exportação e 1 1|2 "|0 'sobre

a Importação.
EmBuenos Aires, como se vo,

o critério de agente spr firma
commercial é conversa fiada...

O ACCIDENTE DO «BAEPENDY»,

UMA NOTA"~DÕ LLOYD E'
OS COMMENTARIOS OUE

ELLA COMPORTA

O Lloyd forneceu hontem a seguinte
nota 4 imprensa:

''O material fluetuante do Lloyd Bra-
sileiro, todos o aabem, anda num ¦ es-
tado lastimável, resultante das péssimas
administrações , que têm tido a nossa
grande empresa de navegação. E, de»
vido a isso, o act.«'. director, ar. Ma-
rlíf de Almeida, ha de experimentar dçs-
agradaíeis surpresas de vez em quando.
Ainda hontem a. s. recebeu dó agente
da Companhia em Manios um telenram»

OFFICIOS DA JUSTIÇA

Carta do escrivão Santiago
O escrivão da 2* Pretoria Cl<

vel cnorevou-nos hontem a sc
guinte. carta:"Sr. dirootor — SaudaçOes.'
Tendo lido em seu conceituado
Jornal uma nota criticando o
govorno provisório pela minha
nomeação para o cargo do oh-
crlvão da 2* preteria- olvol, vo»
nho por melo desta collocar a
questão focalizada par esto ma-
tutlno, noa seus devidos ter-
mos.

Era meu Intendo responder a
note publicada no mcnmo dia
em que chegou a publloo. po-
rêm, oomo tivesse o Club dos
Advogados pelo «ou Dèparta-
monto Technico, sido solicitado
pelo presidente douta. corpora-
çfto de classe, para emittir pa-
reoer a respeito daa noticias pu-
bllcadas pelos Jornaes sobre a
minha vida profissional, fui
obrigado a retardar a rootlfloa*
gão què ora solicito, visto ter
qüe aguardar o parecer alludi»
do, oujo resultado*, nô bojo me
foi dado a conhecer. ...

Estou,certo, sr. director, que
o autor do injusto ataque a ml-
nha pessoa não proourou Inda-
gar da veracidade das informa-
çBos maldosas que lhe foram
administradas,, pois, se assim ti-
vesse feito, não, ousaria afflr-
mar, oomo affirmou, .que o Bt-
gnatarlo da presente. ," íalslfl-
etra dooumentos".

A queixa referida em seu Jor-
nal foi motivada, unicamente,
pelo fado de ter,.oomo advoga-
do, junto a autoo do despejo um
attestado de moléstia que me
fOra fornecido pelo meu ollen-
te, alias, outra ootsa não 6 ai-
legada na petição de queixa.

O meu advogado dr. Mario
BulhOoB Pedreira em a defesa
prévia disso o seguinte:

"Ora, nos próprios termos da
queixa Be evidencia que, se ver-
dadelro tosse 0 facto criminoso
— o que contestamos em abso-
lllto —: a responsabilidade pe-
nal delle decorrente nunca se
poderia communicar & pessoa
do advogado — José Pinto San'
tiago, mas seria exclustvamen-
te daquelle de quem recebeu o
mandato.".

Não tenho pois, sr. director,
oomo não. podia ter, a menor
responsabilidade no facto allu-
dido como em poucos linhas o
disse e provou o illustre causl-
dico, dr. BulhOes Pedreira.

Impròocde ainda a allegação
de que a presorlpção Impediu o
aegulmento.do processo e a oon-
sequente 'condemnaçâo, e, lm-
procede, porque a prescrlpção
a6 se verificou devido a negll-
gencla do querellante que dei-
xou de dar andamento' ao feito
por tempo superior a cinco me-
MS.

Nenhuma Interferência tive
no processo para a protelação
do andamento do mesmo, acre-
ditando que a sua paralysação
foBse motivada pelos argumen-
tos da defesa offerecido, que a
simples leitura demonstra a
fragilidade da queixa apresenta-
da. .

O Club dos Advogados pelo
seu Departamento Teohnlco exa-
minou o processo no original e
ohegou & seguinte conclusão:

1° — Inexistência do crime;
8* — Porque, quando crime

houvesse, a responsabilidade cri-
minai não vale além da pessoa
do criminoso. :¦-,

O longo e jurídico parecer do
Club dos. Advogados assim ter-
mina:- ''•. •-•

"Htt' por ultimo a assignalar
a facilidade com que se arraste
a um tribunal criminal um cl
dadão qualquer, maxime, quan-
do este exerce a delicada fun-
cção de advogado, para cujo
desempenho se exigem altos re-
quesitos ide probidade e Intel;
r_Sa': moral 

"fi 
tão faccla do ma

cular, mas dlíficeis de recom'
pOr pela sua extrema delle*
deza.

Conclue-se que «a qeuixa offe
recida contra o . signatário da
presente não* passou de uma in-
jul3ti(_ai!« -inqualificável' • de tójST
mau collega e que, Infelizmente,
tem servido para objecto.de ex-
ploração por parte de despeita-
dos e Invejosos.

Certo, estou, sr. director, que
estas Unhas, escriptas . pá||
aquelles que não .me conhecéjte».
terão,'agasalho em seu brilhai!-'
te jornal, sempre- prompto» á
reparar Injustiças.

Transferencias, classificações
e designações no Exercito
Por actos do ministro da Guer-

PERPETUADO A MEMÓRIA
DOS MORTOS DA REVOLUÇÃO

-BRASILEIRA- . .
UM MONUMENTO DO POVO AOS SEUS
HEROES MORTOS, NO MESMO LOCAL
ONDE CAIRAM OS DEZOITO DO FQRTE
O "Corrolo da Manhã", certo de que oorresponde a uma

:! aspiração, não apenas do bravo e justiceiro povo carioca, mas
ü de todos os brasileiros de norte a sul, lança daqui a Ulia de

Ím.i 
monumento popular, no mesmo local om quo caíram aa

primeiras o Inolvldnvela vlotlmaa. da Revolução Broallelra —
• oa heroes da.epopéa do Forte da Copacabana— para porpe-

tuar a. memória de todos os que deram nua vida pela re-
! dempção .da nacionalidade, oom a libertação do nosso povo.Esse monumento devera ser modesto, om estylo moderno,

sem bronzes, e será o ossuarlo dos lldadoros qüe tombaram
:
:

 . ...... ê
J do 1928 até agora- pelo ldoal hoje .trlumphante, eom a rel.el- S
J llüo empolgante que levantou ús Brasileiros do norte, do con- j
; tro e do Sul, no propósito de, unidas, arrancarem a nação do ;

jugo dos tyrannos o Ubertloldas. Ao mesmo tempo, elle de- •
vera symbollzar a união sagrada das tres porçBOB em quo .
geographlaamente o Brasil se divido e, aymbollzando-a real- •
mente, áerã o nosso Altar da Patrla, erigido polo povo para J

2 ser polo povo cultuado. 2
2 Para o mais largo cunho popular, as contrlbuIçSoB de- 2
2 vem nor módicas, ao alcance de todos, afim de que nenhum •

dos nossos concidadãos, nesta hora de jubilo nacional e nes- •
S te momento» que nos permitte saldar a divida de gratidão »
2 para oom os quo desbravaram o caminho que havia de con- •
2 duzlr-nos ã Victoria final, possa sentir-se privado do direito 2
2 6. coparticlpação no preito de reconhecimento aos que vive- •
2 rão sempre nos nossos ooraçOes, tondo entrado para a His- •

toria do Brasil renovado. 2

Os moradores do Enge-
nho de Dentro dirigem
ao interventor do Distri-

cto Federal um
memorial

, Uma grande commiasão do mo-
radoros, proprlotarloa o negoclan-
tps ontregou uo dr. Adolpho Bor-'gamlnl 

o seguinte memorial;
, "Exmo. sr. dr. Adolpho Bor-
gamlnl, dd. Intorvontor do Dis-
trloto Federal:

Supremo tribunal
í Federal

Os fietos hontem
julgados

Como aempro, ao dopols do 84
do outubro do anno passado, nao
ao tem registrado faltoe do Jui-

u.n, „- -.,,- «es nas sesaOes.

(eronola. .»„•- _
A revisão criminal n. 2.770, do

Rio Orando do Sul, foi relatada
pelo ministro Pedro dos Bantos,
«endo revlsorea oa srs. Gemlnla-
no da Franoa, Arthur Ribeiro, pe-
tlclonarlo, Carlos Dreckeler Filho.

Quantia jã publicada
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cola Urania ••
Lourenço ãe Oliveira . •
Anadyr Vidal  .
Áurea de Castro
Judlth Cavalcanti Paixão .
M. Esther Nemeslo Ferro
Ercilla B. Rodrigues . . -.
Irene G. do Nascimento. .
Antônio Combe . . r . .
Slegllnde Autran ....
Glooonda Martins .....
Dulce Pinto
João Baptista Sarment . .
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Grande do Norte, ruas Pernnmbu
ao, dr. Leal, Anna Leonldla, Gus
tevo Rledel e traveaaa Barbaoo-
na representados pela grando
commissãò nlmlxo ns_lKna.au, v.m
solicitar a generosa attenção de
v. ex, para o appello que tomam
a liberdade de fazer no presente
memorial.

Como v. ex. não Ignora, exis-
te no Engenho de Dentro a pra-
ça Rio Grande do Norte, local
que pela sua privilegiada situa-
ção, esta naturalmente Indicado
a sorvlr do recreio as exmas. fa-
millas residentes nas proxlmlda-
des.

Infelizmente, porém, os pode-
rés públicos não têm voltado pa-
ra lã os suas vistas, deixando es-
so logradouro em quasi comple-
to abandono. • >

Os requerentes desejavam que
oomo ponto de partida, para o
embellezamento do referido local,
V. ex. mandaose substituir a an-
tlquada Ulumlnaçãp a gas pela
luz electrica, que além de mais
econômica e hygienico, melhor
oondtz com o surto de progresso
que se observa em toda a cidade
do Rto de Janeiro.

A' commissãò permltte-se ain-
da lembrar a v. ex. o abandono
em que se encontram as ruas
Pernambuco o Dr. Leal que dão
aocesso aquella praça, as quaes,
pelo seu péssimo estado de con-
servação se tornam verdadeiro-
mente Intransitáveis apãs um
curto aguaceiro.

Finalmente, lembram os signa-

. ; Iflsíorlco

Ao Supremo Tribunal Feder»!
Carlos Drooltler Filho pednr re-
vlaão do «ou processo.

Ao peticionario fòi Impoate a
pena de 10 1|2 annos de prisão,
que este cumprindo na «Casa do
Corrocç&o de Porto Alegre.

Preliminarmente allegou que
om hypothese alguma poderia *.er

sido condemnado a 10 1|2 de prl-
são, o que sA poderia tel-o sido
a 6 annos. A aggravan te que
lhe foi dado, o foi oontra a pro-
va dos autos, multando em neu
favor a attenuante do exemplar
comportamento anterior. Alie-
gou, ainda mais que o processo
correu quasi & revelia da dofesa.

Decisão

O voto do relator foi acompa-
nhado por todo o Tribunal, que
reduziu a pena ao grão minlmo do
artigo 294, paragrapho 2", ou se-
jam seis annos de prisão cellular.

OUTROB JULGAMENTOS

O Tribunal ainda jugou os se-

Estabelecimentos e productos
que se recomendam

AlW_608 HRA «i:iti!At.CA_.
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bro, 184. _____
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LOTERIAS

Centro Loterico — Vetere & Cia.
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conda Rio Branoo, 488 — Nl-
otheroy.
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Loteria de Goras.
Mando Loterioo — Ouvidor, 181,
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Silva, 0.
F. Oalmarlea UV * Ola., LM, —

Rozario, 71.
Soaho Onro —Galeria 3ruaelro, 1.
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V. rerniindea & Ola. — Saobet, 88.
Oeaxà Oonnerelal • lad. Ltda. •—

Buenoa Aires, 184. _
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vidor, 80,'ffÁMBIO 
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F. M onerD A Ola.
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tarios, que tendo sido a alludida. fiiulntes casos

NOS THEATROS
do

CARTAZ DO PIA
CASINO — Vos do vlolfto.
HL.DORADO — A defesa

Maurício.
LYRICO — Branca Dia». '-.-
IlECllBro— Dclxn essa mulher

chorar. '.fifi
REPUBLICA — O Club dos. 200.
S. JOSE' — Vm aonlio ile nmor.
TRIANON — Hotel do» amo-
rea. " .

JOAO CAETANO — Alvorada
do Amor.

NOTAS & NOTICIAS

O CARTAZ DO THEATRO CASI-
NO, ATE' QUARTA-FEIRA PRO-
XIMA — Hoje e manha, a Com-
panhia Regional Brasileira rea-
lizará apenas uma sessão cada
noite, no theatro Casino,. repre-
sentando a poça de FrelreTJunior
"A voz do violão'', e números de
cortlnaa regionaes.

Segunãa e terça-feira, o pro-
gramma será constituído de nu-
meroB de variedades sertanejas.

Quarta-feira, "premlfire" de "A
cnsa branca da serra", -original
de Lulz Iglealaa.

"ALVORADA DO AMOR", NO
JOAO CAETANO "— .*. Continua
agradando aobre maneira, no
João.Caetano, a Intereasante ope-
reta de Ootavlo Rangel, "Avo-
£oÂã úv _uu-ja", uuia- Viuunlo Cu»
lestlno, AdHana Noronha o Dul-
cedo Almeida nqs principaes ,pa-
peis. x

^«A^cfWi^tai^gU.lílti^^tem linda
montagem, acompanha de perto
o fllm fumoBo de Chevaller.

Amanha- mais uma linda matt-
nêe. ¦

¦ «*>.»Fi«
iFjaiR%|,
de: amam,
6ea"i fai1

Na Instrucrão Publica

ma, noticiando uma avaria solfrida pelo"llncpendy", que aeíiilra era demanda
daquella capital. Na altura de Óbidos,
cerca das 3 boras, a.uèlle navio per;
deu a helice, em virtude de ter par*
tido o eixo da mesma, junto ao teles-
copio, isso no momento em que era feita
uma manobra. .

A directoria tomou Immediataa provi-
dencias no aentido da carga dò "Bae-
pendy" ser transbordada para o car-
gueiro "Tapajoz", que proseguiri até
Manáos, onde aguardará ordens. O va-
por avariado transportava 40 pnsaagcl-
roa de 1» classe e 50 de _*, alím de
grande quantidade de mercadorias."

Ha um evidente exagero nas àffir-
inativas contidas na nota acima. NSo
são os' navios do lloyd que se que-
braffli O Lloyd .Nacional, 10b a di-
recção do ar. Mario da Almeida, tam-
bem loflria aa conseqüências doa neci-
dentes no mar e, de memória, - podemos
afíirmar que, entre outroí, o ir. Ma-
rio de Almeida recebeu das companhias
de seguros, quando director do Lloyd
Nacional, indemnttaçáo pelos ainiatroa
do "Itália", quebrado na praia d. Ma-
ricas; do "Braail", incendiado no esta*
leiro Guanabara; naufrágio doa vapores"Natal" e "Itabira"; avaria groaaa no
"Rio Amazonas", que arrilMU a 1'ara»
naguá; incêndio no porSo do "Araça-
tuba""» no porto do Rio Grande. E(
já quç citamos incêndio, não devemos
esquecer à fabrica de cigarros Sanit,
que tambem pertencia ao sr. Mario de
Almeida.

Assim, o accidente do "Baependy"
n5o deve ser levado á conta dos des*
mandos incontestáveis e alarmantes do
sr. Amantino Câmara ou dos seiw an*
tecçssores, pois os sinistros marítimos,
quando tim que apparecer, nSo respei-
Iam cara feia nem competência mais ou
menos discutível.

Sob v a remoção de um agente
da Central do Brasil

O director da Central ilo Bra-
sil, forneceu & Imprenso a soçuln-
ie nota: .

"Não procede a critica ins.rta
em um matutino de hojo, ai bre os
motivos da remoção do nuênte
Carlos Torres, da estação d»>. Nova
Iguassu' para a d* Barra do Pi-
rahy.

Essa medida, puramente «idmi-
nistratlva, foi levada .1 effeito
.ipenas por conveniência do ter-
viço, não tendo obedecido o qual-

PortarlnH hontem ns.signn.lns,quer intervenção política.
pelo director: ! 

* Trata-se (le funecionario de
Designando o servente ülyssea bons precedentes que- nao mere-

Martins parn ter exercício nn Es- ceu penalidade alguma, nem se
cola Celestino da Silva. p6ãe considerar como 'ai uma

Foram transferidos: ijj-,
Nn nriim de Infnntnrla — Os

capItacB' Jotto Felippe Bandeira
dé Mello, da companhia de metra-
lhadoras mixta do 24° para a 2»
do 20° batalhão de caçadores,'São
Lulz e Natal; João Barbosa Lfil-
tè, ãa 8* companhia do- 6° para a
1' do 26° batalhão de caçadores,
(Rio Claro, sem effectivo, e Be-
lém); Marlanno Gomes da Silvu
Chaves, do quadro supplementar
para a 8* companhia do '6° bata-
llilo ãe caçadores, Goyaz; Edgard
ãe Oliveira, da 1* companhia do
11° para ajudante do I batalhão
do 2° regimento de Infantaria,
S. Joio d'El-Rey e Villa Militar;
Abelardo Torres da SUva Castro,
de ajudante' do I' batalhão do 1°
para a 1* companhia do' 11° regi-
mento de Infantaria, Villa Militar
e S. JoBo d'El-Rey; Arohlmlnl-.
Pereira, Godofredo Leite, Aristo
teles de Souza Martins e Eliezer
ãe Oliveira Jobin, ão quadro sup-
plementar, para a 10* companhia
do 2° regimento de Infantaria,
Villa Militar; 2* companhia- do
9> batalhão ãe caçadores, Caxias,
3« companhia do 18° batalhão de
caçadores, Joinville e 3' compa-
nhia do 7° regimento de Infanta-
rln, Santa Maria, sem effectivo,
respectivamente; OrmUz Vlelrn,
da 6* companhia do 8° para ail0«
do 10°. regimento do infantaria
Cruz Alta e Juiz ãe Fora; Ovldlo
Jautfret Guilhon, da 1* compu-
nhia do 3° batalhtto ãe caçadores,
Victoria, para ajudante do I ba-
tnlhíto do 6° regimento de infan-
taria, Caçapavas •

Os primeiros tenentes Zacha-
rias Xavier MUller, do 3° rogl-
mento ãe Infantaria, Praia Ver-
velha, para o .16° batalhtto de ca-
çadores, Curityba; Manoel Menães
Pereira, deste batalhão pnra
aquelle regimento; Joao Almeida
Freitas, do 26° batalhão de oa-
çadoroa, Therealna, para o 8° re-
glmento ãe Infantaria, Praia Ver-
melha; Jatyr Proença Moreira, ão
4«' para o 13° regimento ãe Infan-
taria, Qultaunn e Ponta OroBBaí
Giuseppe Amaão, do qundro sup-
plenTentnr para o 4° regimento de
infantaria, Quitauna; Moacyr Soa-
lea Marroig, Orlando Gomes Ra-
magem e Luiz Tavare8 da Cunho
Mello, do 14°, Florlanopolla; Gil-
berto Oscar Virgílio de Carvalho,
do 0° regimento : de Infantaria,
Pelotas; Armanão' ãe Carvalho
Dins, do 6° regimento de infan
taria, Lorena, todos para o qua-
dro supplementar; Joaé Domin-
gue dos Snntos, ão 15° para o 18°
batalhão ãe caçadores, Curityba
o Campo Grande; Raymundo PI-
nheiro Filho e Hygino ãe Barros
Lemos, ão 16* batalhilo de caça-
dores, Curityba, para o 13° da
mesma arma e quadro aupple-
rr.entar, respectivamente; Pedro
Eugênio Plrea, do» 5° batalhão do
caçadores, Rio Claro, sem .effe-
ctivo, para o 6° regimento de ln-
fantarla, Lorena; Armando Ban-
deira de Moraes, ão 2° regimen-
to de infantaria, Villa Militar
para o 10° batalhão de caçaãores
Ouro Preto: Joao Tavares Filho,
âo quadro supplementar para 1
28° batalhão de caçadores, Araca
Ju'; José Lopes Bragança o Bon

MMOvDp, I.ÇPES".', 2*¦*-l.-. JQüB." — D.«lH»lH
p-3P*Bl«O-ã0'LÔ---'

va , _«_Bv^sua",'»'a.ire«_ohtaçttO' nó
Theatro S.Joaê,'onde-deve cons-
titulr durante a semana a alegria
do publico que distingue com aua
preferencia a elegante "bolte"
da Praça Tiradentes,."Q Filhinho do Lopes'' ê a ul*
tima producção ,ãe Miguel San-
tos, o brilhante escriptor que no
niesmo gênero nos tem dado tan-
tas peças de exito, a maioria
dellas encenadas no S. JoBé.

o novo sainete afina pelo mes-
mo' âiapasão de hilaridade, Ben-
do ossonoialmento divertido, ãe-
vlão a um enreão de um garoto
traquinas, qúe faz: toda a sorte
de diabruras, movimentando umn
porg&u de typos comtclsslmos.

Toda a Companhia de Sainetes
toma parte » na representação,
dando o máximo brllho« a "O Kl-
lhinho do Lopes", que o publico
vae applaiidir depois ae amnnlifí.

— Hoje é amanha; ultimas re-
presentaçOes do sainete musicado"Um Sonho:de Amor".

..O EXITO DA' COMPANHIA
MULATA BRASILEIRA EM NI-
CTHEROY — Como era faoll de
prever, o Companhia Mulata Bra-

sileira alcançou hontem grande
successo em aua estréa em Nl-
otheroy.

No Cine Theatro Imperial, o
afamado conjuneto consagrou-se
mais uma vea .perante numero-
slssimo publico, repetindo os aeus
triumphos de S. Paulo, Santos e
Rio. ,

Rosa Negra e índia ão Brasil,
as duas interessantes estrellas
mulatas, tiveram seus • numeros
blsados, ãespértanão enthusías-
mo tambem os demais quadros de"Batuque, Caterêtfi e Maxixe", a
original revista que apresenta
toda a admirável companhia.

Hoje, primeira matinée, repe-
tindo-se tambem & noite o nota-
vel successo de "Batuque, Cate-
rétê e Maxixe", què deve ser vis-
ta por toda Nictheroy.

— Amanhã, ultima matínéo da
Companhia Mulata Brasileira.

A ESTRH'A Í)A COMPANHIA
PALMEIR1M SILVA,'. -NO CINE
THEATRO MODELO— EBtá
marcada para o dia 16,-do cor-
rente, no Cine Theatro Modelo,
na estacio do Riachuelo, a es-
tréa da companhia ãe comeãlas,
burletas e revistas Palmorim
Silva.

REPETB-SB HOJB NO LTRI
CO A TRAGÉDIA ."BRANCA
DIAS" PELA COMPANHIA DE
DRAMAS PSTCHICOS — No
theatro Lyrloo, realiza-se hoje o
segunão espectaculo, da Compa-
nhia ds Dramas Pej-chicos q
hontem ali ae apresentou ao pu-
.blico'.sob tao bons auspícios.
, O espectaculo de hoje ê ainda
com a tragédia "Branca DlaS" 3
actos orlglnaes do sr. Honorio
Rlvereto, com musica de céros
bailados ão maestro Newton Pa-
dua* O espectaculo de estréa do
Theatro Psychico agradou fran
camente, ãe moão. que se. pôde
prever para lioje uma bella casa
fio theatro da ruá 13 de. Maio.

UM CHORRILHO DE GARGA-
LHADAS — RI e ri multo quem
vae ao Trianon assistir - aos es-
pectaculos de Aida Garrido. »

A nossa festejada "estrella"
não admltte nos aeus especta-
culos ninguém .sisudo. AU o
lema ê rir, rir sempre.

A encantadora comedia "Hotel
ãos Amores'"' se constituiu um
verdadeiro -chorrllho de sarga-
lhadaa. A peça de Miguel Santos
tem de facto sltuaçOes franoa-
mente hilariantes' conio, alias, &
oritlca foi unanime em registrar.

Aida, num papel dentro das
BtiRfl cordas oomtoas, dlv«i;tu
quantos preferem presentemente
o Trianon.

O menor senão na representa-
çao, ou nielhor,"um ligeiro, des-
cuido de um artista, serve de mo-
tivo para unia tirada cômica em
qbe ella é sempre feliz. Nisso
Aida é brilhantemente seounda-
da pelOB aeus collegas Augusto
Annibal e Joao de Deus.

Para sabbado proximo, está já
annunciada mais uma vesperal
em homenagem aos estudantes
dns nossas Faculdades e as nor-
m alistas»

ãe Moura, do 7° regimento de In-
fantarla, Santa Maria, para o 29°
batalhão de caçadores, Natal;
Francisco Asais de Almeida e Sou-
za, áo 2° batalhão ãe caçaãores,
Nictheroy, para o quadro supple-
mentar;

Segundos tenentes Milton Fer-
nandes Mello, ão E° regimento áe
infantaria, Lorena, para o 1* ba-
talhtto de caçadores, Petropolis;
Wlademir Fernanâes Bouças, e
Anthero Coutinho ãe Azeveâo, ão
4°, S. Paulo, para o 14° e 3° ba-
talhOes áe caçaãores, Florlanopo-
Us e Victoria, respectivamente;
Heitor Moáenezl, ão 12° para o 4°
regimento de infantaria, Bello
Horizonte e Quitauna; Olavo
Amaro dn Silveira e Antônio Tho-
mé da Silva, do 1°, Villa Militar,
para o 12 e 2° regimento ãe In-
fantarla, Bello Horizonte e Vlllu
Militar, respectivamente; Sylvio
Tavares Libanlo. ão 2° para o 7°
regimento de Infantaria, Villa
Militar e .Santa Maria; Joao Gayo-
ao e Almendrn, ão 26° para o 21°
batalhão áe cnçaãores, Thorozlnn
e Recife; Saul Fernandes Fons,
do B° para o 8° regimento de ln-
fantarla, Pelotas e Passo Fundo;
Arminlo Bler, e Fernando Flores,
do 8°, S. Leopoldo, para o 9° ba-
talhao de caçadores, Caxias e 7°
regimento de infantaria, Santa
Maria, respectivamente; Humber-
to de Sousa e Mello, do 19° paro
o 28° batalhão de caçaãores, Süo
Salvaãor e Aracaju'; Francisco
Carmollo Santnbala Nogueira, do
16° para o 23° batalhão de caça-
dores, Cuyabá e Fortaleza.

Nn arma de cavallaria — O ca-
pítlo Alberto Praão âe Oliveira,
do' quadro ordinário para o aup-
plementar; e oa segundos tenen-
tes Rodolpho Lemos de Mello, do
1° regimento de cavallaria Inda-
pendente, Boquelnto, para o 8°
divlslonario, Jáguario; e'Job do
Figueiredo, do 2° para o 6° regi-
ment;o de cavallaria divlalonarlj,
Plrassununga e Castro.

Na arma de iirtlllmrln — O CO-
pltao Gilberto Duque Estrada
Mala, do 4° regimento de artilha'
ria montada, Itu', para o quadro
aupplementar; e oa primeiros te-
nentes Luiz Augusto Morlze, do
8° regimento de artilharia mon-
tada, Pouao Alegre, para o qua-
dro aupplementar; Hnroldo Rocha
d'Avllla Garcez, do 6° para o 8°
regimento de artilharia' monta-
âa, Cruz Alta e Pouco Alegre, e

nêrges Lopes Cezar, ão 9° e 2f | Dario. Coelho, do . 4° regimento
batalhões de caçadores, S. Luiz,1
respectivamente, para o quadro
supplementar; Olyntho França
Almeida e Sa, do 13° para o 8°
regimento .de Infantaria, Ponta

lhao do.8° regimento de infanta-
ria, Passo Fundo; e o 1° tenente
Nelson de Mello, no 2° regimento
dc Infantaria.

Nn armn de artilharia ¦— O ca-
pltao Waldemar Levy Cardoso,
na 2» bateria do 4° regimento de
artilharia montada, Itu'.

Foram designados:
Na Escola de Sargentos de In-

fantarla — 0 1° tenente medleo
ãr. Oswaldo. Monteiro, instruetor
de hygiene e Bervlço de saude
em campanha desso estabeleci-
mento. '

No Departamento do Pessoal âa
Guerra — O tenente-coronel'Gui-
lhermlno Baeta âe Faria, chefe
da.3* dlvlsüo desse Departamen-
to.

Foi mandado servir no 2°
grupo de artilharia de costa e
fortaleza de São Jotto, o 2° te-
nente cirurgião dentista, Perse-
verando da Silva Oliveira.<m <*¦! 
Foi banhar-se e morreu

afogado
pondente) — O joven Haroldo
Pinheiro, filho-do engenheiro An-
tonio Pinheiro Filho, indo visitar
um amigo na visinho localidade
de Vespaslano, resolveu banhar-
ee no ribeirão que ali pas.a. Em
dado momento, a câmara de ar,
que o amparava, uma vez que
não sabia nadar, furou-se e Ha-
icldo deEuppareceu. Dado o alar-
me, começaram aa pesquizas
pára encontrar o corpo, tendb ei-
do requisitado um escophnndro.

O trabalho de procura do corpo
prosegue ha cinco dias sem re-
sultado, auppondo-se que. no Io-
cal do banho, houvesse surgido e
jã desapparecido um sumideuro
violento.

Denunciados por crime
de roubo

Ao Juiz da 7* vara criminal fo-
ram denunciados, por crime de
roubo, Severino FeaaOa Moniz e
José Alves • Ferreira.

praça construída para nella func
clonar permanentemente um mer
cado, * nenhum prefeito ainda Ie-
vou a cabo essa obra, que seria
de grande alcance paro aB fami-
lios menos abastadas ali residen-
tes.

Convictos de que v. ex. atten-
dera na medida do possível as as-
plraçães dos requerentes, passam
a firmar-se com grande admira-
çâo e apreço. — Engenho de
Dentro, em 1 de janeiro de 1981.
— A Grande Commissãò. — (aa)
Honorio José Lopes, Germano da
Motta Azevedo, Francisco Paula
e Silva, A." Scottl Christofaro,
Mario Lopes da Silva, Thelmo
Fluza, José da Cunho Moreira,
Duarte Alves Barria, .Tullo Au-
gusto Motta, Nlzo Campos, Anto-
nlo Fonseca Pinto, Condido J.
Silva. Waldemar Borges Macha-
do, Manoel José Ferreiro, Fron-
cisco de Rosa Fialho, Octavio
Manoel da Silva, Manoel Silva,
Moaoyr Galvão de Almeida, Lulz
Pinto, Augusto Brandão da SU-
va, Glovannl Pate, Baslllo Souza
Mangueira, Pullce Januário, Ra-
phael Imbrolnlce, Adelino Andra-
de, Otto CardOBO da SUva, Alba-
rico Guimarães Martins, Imbro-
nlso Santo, Custodio Ferreira
Peixoto, Antônio Campos da Sil-
va, Mario JoEê Moraes, Arlindo
G. Pereira, João Carneiro de
Campos, Abeguar J. Araujo, Ben-
jamln Machado Rodrigues, Nou-
rival Gonçalves Gomes, Antônio
Oliveira Guimarães, Abel Augus-
to, Elias ãa Silva Gonçalves, te-
nente coronel Arthur . José det
Silva, Manoel Mendonça, Odilon
Manoel da SUva, Edmundo da
Silveira Velloso, Ederval Chris-
tofaro, Vicente da SUva Gulma-
rães, Oscar Gomes áe Almeida,
Antônio Nicado, Feliciano Mar-
tins Loureiro, eapitão Soares de
Pinho, Antônio Berrantes da SU-
va, Antônio José de Souza Lima,
Franklin Sampaio, Milton As-
sumpção Ramos, José B. OÍivel-
quhnnrcd-cft .svlB'B.fT.DO RRA A A
ra, Joaquim Rosa da Silva, An-
dré Julio Ferreira Armond, Ati-
lio da SUva Reis, Francisco An-
tenpr de Souza, José de Souza
Freire, José ãe Oliveira Barros,
Jorge de Castro Abreu, Octavio
Fluza, Florentlno Pierre Geor-»
ges, Hermes.Vasconcellos, Custo-
dio Gonçalves, Octavio Chrlstofa-
ro, Juvenal -Pinto de .Almeida,
Cindido Emilio Vasconcellos, Alt-
pto Celso de Souza, Pastor Celio
ãe Souza, Álvaro Alves Freitas,
João Pereira, José SlmSes, Ama-
ro, Zacharias Ferreira Netto, Os-
car Cavalcanti Silva, Joaquim ãa
Costa Oliveira, Manoel da Costa
Oliveira e Antônio Francisco de
Oliveira."

Actos assignados na Re-
partição Geral dos

Telegraphos
Pelq dlreotor âossa repartição,

foram assfgnaãaa as seguintes
portarias:

Designando: Domingos Gordo
do ãa Cruz, tlg. 3* para servir
como ene, secção couferenaia doa
documentos de recelra do distri-
cto da Bahia.
José Maria Schneider, pratlc. dt-
plomado para servir como encar-
regado áa estação ãe S. Ângelo.

José Pinto Coelho, pratlc. ál-
plomaão para servir, na- estaçtto
áe onâas curtas ãe Natal.

Removenão: Alberto Barbosa
Falcão, tlg, 5* âa estação radio
de Moinhos de Vento para encar
regado da est. do palácio do go
verno de Porto Alegre.

Isidoro Lima, diarista, da es-
tação de Porto Alegre para au-
villar âe Moinhos de Vento.

Raymunão Rosa, tlg. 6* áa es-
tação radio Xapury para auxiliar
radio Rio Branco e desta para en-
carregado daquella o radio dia-
rlsta, Nelson Pessoa.

Alexandre Horta Barbosa, dia-
rista da estaçtto urb. de Avenida
(Central para a de Bello Horl-
zonte).

Humberto Segundo da Costa,
tlg. 5* ãe Nictheroy radio paru
a Central radio.

José Leite Sobrinho, alar. da
est. Nictheroy onâas curtas para
a Central radio.

Ernani Ferreira Villela, p. dl-
plomado de Pouso Alto para Juiz
de Fóra.

Valeria Alexandrina de. Jesus,
tlg. 3.* do Rto Novo (E. Santo)
para Barla.

Removendo: Paulo Lyra, tele:

CUTELARIA FINA
Lola Ilcrnianuj- tf.* A

Gonç. Dias. 80.
Ola..«-

CORREIO AÉREO
Cie. Generale Aeropostale — AV.

Rio Branoo, GO.
COMPANHIAS

CONSTRUOTORAS

Grossa e Passo Fundo; Miguel
Lage Sayão, do 26° para o 18° ba-
Ullllo do íia_r.doro=, Belém *
Campo Grande: Alulslo de Anãra-

ãe artilharia montaân, Itu', para
o 4* grupo de artilharia de mon-
tanha, Juiz de FOra.

-*~ Foram classificados:
Na nrnin de Infantaria — Os

capltaea Luiz de França Albu-
querque, no quadro supplementar,
e Alfredo Augusto Ribeiro Ju-
nior. como aiudanta do I bata-'

graphiBta 6* da estaçtto de Bom
Jardim para auxiliar da de Re-
clfe'.

Raymundo de Castro Bastos,
mensageiro da est, de Barbalha
para a de Fortaleza e desta para
aquella o mensageiro Moaoyr Pe
reira Gondim.

NA PREFEITURA
O Interventor do Districto Fe-

deral assignou liontem os seguin-
tes actos:' Licença — Foram eoncediãos
dez dias de licença, em proroga-
ção, nos termos áo paragrapho
1° do art 21 áo ãec. n. 2.124, áe
14 âe abril ãe 1926, -á professora
adjunta áe 3> classe, Barbara
Rosa áe Lima Brandtto.

Dispensa âo ponto —» Foi con»'
cedida dispensa ão ponto, âuran-
to ãols mezea, com dois terços áo
que vence, noa termos âo para-
grapho unico âo art. 46 ão ãecre-
to n. 2.124, ãe 14 âe abril âe 1925,
ao feitor ãe 1* classe, nfto titula-
áo áa Superintendência áo Servi-
ço ãa Limpeza Publica e Parti-
cular, Manoel áa Rocha Gulma-
rttea; a partir áe 28 âe novembro
ultimo.

Pediram approvacão dos seus! Dois ministros em con-
novos estatutos j 

-~ ferencia —
A casa , bancaria Botelhos, j Estiveram' nials uma vez em

com sede em Mlnas, e o Banco,conferência hontem, os srs. Fran-
do Café, com sede em São Tou- cisco Campos e Oswaldo Aranha, i maçOes e-'encoinmendns da' "Me
lo, reqiiereram ' apprtwação da tratando, ao que se dizia do íunc-1 d!__».:^cnt.-.". Caias Postal 20
reíornin. aos seus sntatutás. 'ciGnallsmo público. iRio. Livros..

Revisões Criminae»

N. 2.700. Minas Geraes. (Pre-
ferencia). Relator o ministro Ar-
thur Ribeiro. Revlsores os ml-
nistros Bento de Faria e Rodrigo
Octavio. Peticionario, Alberto
Garcia do Araujo. Negou-se pro-
vimento ao recurso de revisão,
para confirmar a sentença con-
demnotorla, unanimemente. Au-
sente, o ministro Pedro Miblelll.

N. 8.107, Districto Federal.
(Preferenolo). Relator o ministro
Flrmino Whitaker Filho,. . Revi-
sores os. ministros Rodrigo Octa-
vio e Leonl Ramos. , Petlclona-
ria, Carlóto Nunes DVAvUla. Deu-
se provimento^ aa recurso de re-
visão paar absolver a petlclona-
ria, unanimemente. Deixou de
votar,, o ministro Pedro Miblelll
por não ter assistido ao relatório.

Aggravo de Petição

N. 6.022. Districto Federal.
(Embargos de declaração). Rela-
tor o ministro» Arthur Ribeiro.
Embargante, Fernandes', Paula,
Lima ft Cia. Foi adiado o julga-
mentó por ter pedido vista dos au-
tos o mlniBtro Muniz Barreto;
tendo jã votado os ministros Ar-
thur' Ribeiro, Flrmino Whitaker
Filho, Geminiàno da Franca e Ed-
mundo Lins pela rejeição doB
embargos e os ministros Rodrigo
Octavio, Cardoso Ribeiro, Sorlano
de Souza, Bento de Faria, Pedro
dos Santos e Pedro Miblelll, pelo
recebimento dos embtfrgos para
declarar o accórdão. Impedidos,
os ministros Leonl Ramos, e Her-
meneglldo de Barros.- Usaram da
palavra os advogados Monteiro
Salles, pelos embargántes, e As-
tolpho de Rezende, pêlo embar-
«gado. , V'.'V

¦ àiShr,". -"Babeas-iohtts"

N, 24,072. 'DjBtriçto Federal.
Rolator o-ministro Geminiàno da
Fràrica. - Paciente,-Salvador R. ds
Araujo Jorge. Indeferido o pe-
dido do'paciente de requisição dos
autos originaes;. negou-se a or-
dem impetrada, unanimemente.

Os qae adquiriram
immoveis * «

Antônio Gomeis Ferreira, terre-
no á rua Conde Irajá, por 2:400$;
Alcides, Gomes Ferreira, terreno
â mesma rua, por 2:7008000; Ro-
gello Gomes Ferreira, terreno á
rua C. Irajá, por 2:500(000; José
Neves de Queiroz, terreno á rua
Emílio de Menezes, por 2:5008000;
Joao Jorge Paulo de Proença,
predio á rua Voluntários da Pa-
tria n. 286, por 140:0008000; Car-
linda Pinto Villas Boas, terreno A
rua Domingos Ferreira, por . .
37:500$000; Joaquim Moreira da
Silva, terreno ft rua Juiz de Fóra,
por 10:8648000; Guiomar de Sou-
za e Silva, terreno á rua Candi-
do de Oliveira, por 6:000}000; José
de Ávila de Freitas, predio á rua
Miguel Fernandes n, 161153, por14:0008000; Miguel- Augusto Go-
mes, terreno á rua Jaguary, por6:000}000; Alcides Gomes Ferrei-
ra, terreno no Recreio dos Ban-
delrantes, por 8.:0818200; Daniel
Alvarez Simon, terreno á avenida
Suburbana, por 10:0OOJ0OO; Albl-
na da Silva Carrlla, predio á tra-
vossa BarroB Sobrinho n. 9, por3:0008000; Amadeu Camanho, pro-dios á rua Emilia Zaluar. n. 67,
3 terrenos, por 15:0508000; Januo-
rio José Fernandes, predio A rua
Oliveira Andrade n. 19, por . . .
6:00080J)0; Emilia Rocha, terreno
no oamlnho do Nabuco, por . . .
8:000(0001 e José-Taboas Louren-
ço, terreno á rua Aurora, por . .
7:6008000.

"MEDICAMENTA"
Acaba de ser distribuído o nu-

mero 103 ãa "Meâlcamonta", re-
vista especlnlisada em TnerapeU-
tica que se publica nesta capital
sob a direcç&o e de propriedade
áo dr. Theophilo de Almeida.

Fiel ã sua organização orlglnul"Medicamenta" mais essa ves nn
apresenta coni farto texto, arti-
gos orlglnaes, notas e noticias,
tudo constituindo leitura utll e
Interessante que não só aos cllni-
cob, como aos profissionaes da
pharmacia e do . laboratório pois"Medicamenta" dlapSe de uma se-
cção pharmaceutica. que indubita-
velmente é o maior repositório de
taes assumptos entre nfis.

E' o que se verifica pelo se-
guinte summarla:

Parte I — "Cesariana sob anes.thesla local" pelos drs. Maúrlty
Santos e Clovis Salgado; "A-avi-
tamlnosa em relação ao desenvol-
vimento dos tecidos dontnos" pro-fessor Caetano Fasolt; "Amlblase
Intestinal chronica e um sympto-
ma áe valor para o seu ãlagnos-
tico" pelo dr. A. ^ Silva Mello;"Casos "cirúrgicos raros" profes-fesaor Augusto Paulino; "Uma ai-
locução ão professor Miguel Cou-
to.

Farte II—"Organizações phar-maceuticas" pheo." Heitor Luz;"Botlca é pharmacia", pheo. A.
Araujo Aguiar; "Formulário áa"Meãlcamenta"; "Formulas espe-
ciaes"; "Apontamentos âa phar-
macopelaw; "Analyses pratica-s-
Urina; "Oieos vegetaes-Rlolin.
pelo ár, E. Teixeira .da Fonseca:"Pharmacia Inãustrlal"; "Cônsul-
tas e respostas" professor Jove-
lino Mineiro; "Associação âe cias-
se"; "Casa âa Pharmacia".

Parte III -— Inquérito sobre
Educação sexual, O problema da
educação sexual, dr. Renato Kulil
Educação sexual, dra. Paulina
Lulsl. de Mpntevldeo; Resposta de
um especialista, dr. J. Porto Car-
reiro; Resposta de uina mãe, A
eãucaçâo sexual âa infância e da
mocidade, S. R.; Leia Mendel em
relação aoa homens, Trã. C. C.;
1° CongresBo Brasileiro de- Euge-
nia, Um livro sobre educação ne-
xual E. R.; Crime âe debilidade
mental, Das revistas, índice ão
Boletim de Engenla, 1929-1930,
Volume 1°. Escriptorio de Infor-

Ola. Immobiliaria Nacional —
Quitanda, 148.

Cia. Immobiliaria Ito.moa — Oa-
vidor, 87.

Cia. liras. lmmovel. • Constru»
cçoes — Av. Rio Branoo, 48.

FABRICAS DE CERVEJA
Cia. Cervejaria" íl rabina ~*_^ 

Hia
ques Sapunahy, 200.

INSECXICIDAã -"
¦Wille'.

iMtolffiisÃj
Cia. f.Iala-Cuplin

José. 18.
MOVEIS E TAPEPÃRÍÃ8*

Mappln Storea
gueiro. 147.

Senador Vor,

MACHINISMOS EM GERAL
Herm Stolta & Ola. — Av. Ria

Branco, 66174. ""
PERFUMARIAS

Coty — Klaoliuolo, m. ***
ROUPAS DE CÃMÃ

E MEZA, ETC;

CASAS DE CALÇADOS
Oaaa Uulomnr — AV. fassos, 180.
Casa Azamor — Ouvidor, 66.
DROGARIAS E PRObttCfOS

PHARMACEUTICOS
Eimplnatro Phenix. '
Ue Faria tt Cia, —» & José, 74.
Granado á Cia. — 1* Março.
Saboaete Geasjr. -
Bmttlalo da Scott.
F. II. rinplluln Jt Cin.—1* Março.
Cia. Chimica Merck—S. Pedro. 188.
V. silva ft cia. — Assembléa, 84,
J. lt. Plrea ft Ola. — Aer*,' 82.
Fcrfogloblna.

Notre Dame de Parla — Teoldoi
am geral — Ouvidor, 182.

A Nobreza — Uruguayana, 86.
A Capital — Av. Rio Branco.
Paro Royal «— Largo S, Fran.cisco.
A Orientai — Andradas, 30102.
Parqae Imperial—Av. Passos, ILP. Moreira — Rua ão Costa. 8.

SANATÓRIOS E CASAS DB
SAUDE

Sanatório de Palmyra — Paliar.
ra — E. Mlnas.

Sanatório R. Comprido.
TERRENOS E CASAS

A PRESTAÇ..E8
Antônio da Silva Salte. — Hom.

rio, 109, sob.*.
VENfaAS A4PRESTAÇÕÉS"

aotk —A Compen-edor
tlgão, 20-2°.

HãmãlEõ Or.

NOTAS RELIGIOSAS
EXPEDIENTE DA CATHEDRAL

METROPOLITANA

Estão correndo pela Catheãrol
Metropolitana, os seguintes pro-
clamas âe casamentos:

Ootavlo da Silveira Trindade e
Sarah Silva; César Lopes Fernan-
des e Aurora Preciosa; Antônio
da Silveira e Dlla Guimarães;
Marcolino Antônio Xavier, e Ma»
ria Francisca; Antônio Ferreira
Tavares e Maria da Graça ;Ma-
noel Miguel e Maria de Lourdea;
Jayme Santiago e Elza Vlcentlna
Metolli; José Gíria e Rosa Fer-
reira; Francisco Di Bloxl e Maria
Joanna Rlsi; e Affonso Gosende
Gimmenez e Adelia da Silva Fe-
reira,

O CULTO, DE N; S. DA PIEDADE

A Devoção de Nossa .Senhora
da Piedade, üo'mS5d«,, nal egreja««
basílica da Santa Cruz dòs Mlll-
tares,, fará celebrar hoje, ás 9
horas, a missa oompromiaaai de
sua padrpelra--

O acto obedecerá ao .cerimonial
áo. costume, havenâo communhão
para os fieis que se apresenta-
rem devidamente confessaãoa.

MATRIZ DO ENGENHO NOVO

Hoje, ás 8 horas âa noite, na
matriz ão Engenho Novo, haverá
reunião do Conselho particular do
Noroeste,

Amanhã, serão celebradas às
missas áo costume, ás 6 1|2, 7 1|4
8, 9 1|4 e%10 horaB. Haverá tam-
bem communhão geral áa Pia
União das Filhas âe Maria e reu-
nião âa mesma ás 3 horaa âa tar-
de.
. A's 8 horaB da noite, terão Inl-
cio as novenas âe S. Sebastião,
padroeiro áa cidade. Esta nove-
na oonttnuará nos alas seguintes
ás mesmas horas.

LIGA CATHOT.ICA JEBU3, MA-
ttÍA, JOSE-, t)0 SANTUAi

RIO DO MEYER

Amanhã,* ás 7 horas da noite,
no Santuário do Coração de Ma-
ria, á rua Cardoso, no Meyer, lia-
verá reunião mensal da Liga Ca-
tholica Jesus, Maria, José, sob a
direcção do revmo. padre Iláe-
fonso Penalba.

CONFISSÕES NO CONVENTO DE
SANTO ANTÔNIO

Diariamente ha confissões no
Convento ãe Santo Antônio, das
5 1|2 ás 11 e 45 da manhã e das
2 Ab 6 horas da tarãe.

IRMANDADE DE S. JORGE, DE
QUINTINO BOCAYUVA

A Irmanãaâe ãe S. Jorge, em
Quintino Bocayuva fará celebrar
amanhã, na capelia áa rua Cio-
rimundo áe Mello, missa campal,
por intenção âa paz e confrater-
nização da família brasileira e
pela vlc.oria ãa granãe causa na-
cional, a revolução, senão tam-
bem realizada neste momento o
benção dn pavtlhão nacional, que
será offerecido ao Grupo de Es-
coteiros de S. Jorge.

DEVOÇÃO DE S. SEBASTIÃO,
DB LUCAS

PROCESSOS HONTEM JULGA,
DOS PELO SUPREMO TRI-

BUNAL MILITAR
Pelo Supremo Tribunal Mtlltai

foram hontem relatados e julga,
dos os seguintes processos:

N. 2.232 — Rio de Janeiro. Re«
lator o sr. ministro dr. Bulcão
Vianna. Appellantes Antônio Eu.
clydes Soares, 8° sargento e Lulr
Augusto Nunes, sabo de esqua.
dra, ambos do 2° B. C. conde-
ninados como incursos no gráo
mínimo do art. 166 do C. P. M,
Appellado — O Conselho de Jus.
tiça da 3* A. da 1* O. J. M,
Exercito. Confirmou-se, unanime*
mente, a sentença appellada quan.
to ao terceiro sargento e deu-se
provimento para absolver o ca-
bo, oontra os votos dos srs. ml.
r.tstros» Relator, Pedro de Frontin
Edmundo dá Veiga e Mendes de
Moraes.

N. 2267 — Capital Federal. Re-
lator o sr. mlniptro •: nlmlranto
Pedro de Frontin. Appellante. A
Frpmotorla da 1* A. da 1" O. J.
M. Árjnaua. AiJpoliaâu — Ociaviü
Alves, mor. nac. 2* classe, abso!*
vldò do, crime previsto no artigo
117 do C. F. M. Julgamento em
sessão secreta.

N. 2.248 — Embargos — «Ca»
pitai Federal. Relator o sr. ntl.
nistro marechal Mendes de Mo«
raes. Embargante — Raymundo
Rodrigues, soldado do R. F. N.»
addido ao P. M. da mesma cor.
poração, condemnado como lncur«
so no grão mínimo do art. 117, do
C. P. M. Embargado — o accor.
dão deste tribunal de 16 de da«
zembro de 1930. Foram recebidos,
por desempate, os embargos para
absolver o réo, contra os votos
dos srs. ministros. Relator, Ed-
mundo da Veiga, Cardoso de Cas»
tro e Alarico Silveira que despre»
zavam os mesmos embargos.

N. 2,284 -=. Capital Federal,
Relator o sr. ministro almirante
Pedro de Frontin. Appellante —
Francisco Alves Ferreira, mar,
nac. 2* classe, condemnado como
Incurso no gráo minlmo do ar«
tigo 117'do C. P. M. Appellado

O Conselho de Justiça da 1"
A. da 1* C. J. M. Armada. Con«
firmou-se a sentença appellada.

N. 2.292 — Capital Federal.
Relator o sr. ministro mareohal
Menães de Moraes. Appellante —
Waldemar de Oliveira Tavares,
soldado do 8° R. I. condemnado
como Incurso no gráo mínimo d»
art. 11 7do C. P. M. Appellado

O Conselho de Justiça da 2" A.
ãa 1* C. J. M. Exercito. Pro-
posta pelo sr. ministro Relatou
e vencida a preliminar âo ser o .
appellante incapaz moralmente de
servir no Exercito, contra os vo«
tos ãos srs. ministros Relator,
Bulcão Vianna e Edmundo da
Veiga. Proposta, ainda, prellm >
narmente, pelo sr. ministro Ri-
beiro da Costa e vencedora a PM"
já ser reservista, contra os voto»
liminar, por desempate, de ser
Castro, Bulcão Vianna, Mendes dl •

dos srs. ministros Cardoso dl
nulla a praça do appellante, poi
Moraes e Alarico Silveira. ÜM"!
da palavra o adyogaao dr. Victor
Nunes. , .

Por preferencia, foi julgado •
seguinte.

A exemplo do que tem sido fei
to em annos anteriores, a admi
nistração da Devoção de S. Se-
bastião, da parada de Lucas, fará
realizar no dia 20 do corrente, a
festa de seu excelso padroeiro
constando do seguinte program*
ma:

A's 5 horas da manhã, uma sal*
va de. 21 tiros annunclará o inl*
cio da festa. A's 8 horas, será
celebrada a Santo Missa, acom
pnnhada de cânticos sacros, com'
munhão geral e piedosa pratica
pelo revmo. padre vigário. A's 3
noras da tarde, sairá a procissão
que percorrerá as mat. da loaall-
dade e ao regressar será cantada
a ladainha e cânticos em louvor
ao glorioso padroeiro, pelos me
ninas do cáteclsmo.

A'.i 6 horas ãa tarãe, terá inicio
o leilão de prendas, havendo tom
bem barraiiulnlias áe sortes, em
beneficio dus obras âa egreja.

Durante todo o dia a egrej.i
permanecerá aberta á disposição
dos fieis. O adro da egreja e sua.
adjacências serão profusamente
[Iluminados. Uma bnnda de musl-
ca abrilhantará todos esses actos.

A administração, em viata de
ter de ãar inicio o nials breve
poasivel as obras da egreja, peão
por nosso Intermeãio a compare-
cimento ãe todos os Irmãos e âe-
votos e bem nssim, solicita pren-
ãas pnra o leilão oú outro qual -
quer donativo para o mesmo fim.

A FESTA COMMEMORATIVA DO
10° ANNIVERSARIO DA FUN-
DAÇAO DA LIGA CATHOLICA-

DE MADUREIRA

Rcallza-se amanhã, no egreja
de S, Lulz Gonzaga, em Madurei'ra, a festa çommemorativa do 10°

j «üàni\«Tanrio da Liga- Cuihoilcn
1 Jciiuu, Maria, José.

HABEAS-CORPUS

N. 6.652 — Capital Federai.
Relator o sr. ministro marecbt.
Menães ãô Moraes. Paciente ¦".

João Martins áa Silveira, sortea.
do incorporado ao Io'R. A. ¦»> ¦
Negou-se a ordem, contra os vo«
toa dOB sra. ministros relfon
Barros Barreto.e Alarico Silvei*;
ra que concediam. _ . ...

N. 6.634 - Capital :í$«Sj
Relator o sr*. ministro mareei!*,
MendeB de Moraes. Paciente
sé Monteiro da Silva, mar^
preso no R. F. M. Negoo-w
ordem. ¦•_,'.- JJ?.

N. 6.690 — Capital Federai..
Relator o sr. ministro álmlrWi»
Barros Barreto. Paciente - w*:
noel SlmBes Gonçalves, sort. pe»
1* C. R. Negou-se a'ordem, ew
tra os votos dos srs. ministro-
Relator, Pedro de Frontin e iw*
mundo da Veiga que conccdwmv

A repercussão da noticia.
do fechamento do
Banco Pelotense

.-dio Horisonfe, 7 (Do coi"M*
ponaente) - A noticia do fec"1
mento do Banco Pelotense ecoou
aqui como uma bomba, embora,
ha bastante tempo fosse com»
Cida a situação delicada cm V»
se encontrava esse estnlielecimen
to bancário. Por esse motlio, •

melo. commercial dc * ci(lad0„.
tava evitando, ha vários me»*
transacções am o Imnc. i»nu"'"
t»iio. Os prejuízo, aqui nao ee
rão avulti.dos.
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No Mundo da Tela

DSTRELLAS
DO

OCCIDENTE
%, mroTOncede

aiftòpe de aventura.
^lliftbdoFaládó.toin
títulos sobrepostos
en poptübuea!

COfíV
tfTtWvn

RichardArlen
Mary Brian -HarrvGreen

CARTAZ DO DIA i
Cnpttollo — "Quom 6 bom Jáiiauoo leito", Paramount, todo fo-

lado om hespanhol, oom Robert
Rey 6 Rosário Pino.

Eldorado — "Umá dupla fle al-
mirantes", Metro Goldwyn Mayer,
com Qeorge K. Arthur • Karl
Dane. No palco, "A Defesa do
Maurício". rl

Clorln — "Pátria Redimida",
Oloff Fllm, íilm natural sobre a
revolus&o.

Império — Haroldo Enorenca-
do", Paramount, com Harold
Lloyd e Barbara Kent.

Odeon — "Plcoadllly", Pro-
gramma Serrador, com Glldn
Oray, Anna May Wong e Jameson
Thomas e "O Almoçjo da Contra-
ternldado Brasileira". *

Pninelo Thentro — "PrltrClpe
estudante", Metro Goldwyn Mayer
com Ramon Novarro e Norma
Shearer.

I Pathé ¦»-• "Aurora", Fox, oom» Janet Gaynor. -
I Patbé Pnlnce — "Anjo das

Ruas", Fox Movletone,: com Ja-
net Gaynor e Charles Farrell.

Phenix— "Amores Degenera-
dos".

Parisiense — "O Mysterio das
Sete Chaves", Programma'Mata-
rnzzo, com Richard Dix.

Rialto — "Exercícios da Ca
vnllarla Portugueza" o "A Cas-
tolla de Berlengas".

s. José — "Lábios sem beijos",
Clnédla, com Lellta Roso, Paulo
Mornno, Didi Viana, Tamar Moe-
ma o Decio Murillo, e "Amor de
athleta", Paramount, com Richard
Arlen e Mary Brian.

NOS BAIRROS
I Fluminense — "Jango", Prog.

Serrador, (alado em. portuguez.
| Lapa t— "Vampiros da mela-

noite". Metro Godwyn Mayer, com
i Lon Chaney e "Mysterlos de Tem-
I pie ToWer", Fox, com Konneth

Mac Kenno.
Mascotte — "Rua das almas

perdidas", com Pola Negri e "Nos
sertões do Amazonas".

I Popular — "Premio de belle-
sa" e "Nos sertCos do Amazo-
nas*.

• Primor — "Seduoc&o" • "Dese-
jos de rmoolãade".

Rio Branco — "Suprema renun-
cia", Fox, com Edmund Lowe.

Smart — "A noiva do mllllona-
rio", com Jacquellhe Logar..

' 
VARIAS NOTAS

' 
POLLY MORAN EM COW-BOY A

MUQUE — Ha dois exemplares de Wil-
liam Haines em "Cowboy a Muquc",
o film, o melodrama Metro . Goldwyn
Mayer que o Falado Theatro,vae estrear
se nn nela-feira próxima. Nesse film estão
o Williams Haines humorista — endia-

'ffr 4^_U_^_m

I resultado da necessidade que tém os pro-
flitloniet da sorte de citar conitantemen-
te em contacto com os únicos meios que

o progrninnia Urania ImuarA brevemente,
neontrnm p»ra conqutatar a íoriiina, com

is unico» meios através do» quae» lhe»
sorri a prosperidade,

O caio que nos vae offerecer William
Powell, apparccendo na próxima semana,
em "Caminhos da Sorte", i bastante com->

0 governo de Minas quer
saber o que possue

Bello Horizonte, 9 (Do corres-
pondente) — Estando a secreta'»;
ria das Finanças do Minas am-
penhada em levantar um perfeito
trabalho sobre o patrimônio do
governo do Estado, o sr. José da
Silva Brandão, director geral do
Thesouro, recommendou aoa exa-
ctores que remetiam fto.uella re-
partição uma relação de todos
os bens Ímmoveis de propriedade
do Estado, como sejam, cosas,
terrenos, Installações, etc., exis-
tentes nos seus municípios, des-
crlmlnando minuciosamente, o
valor actual do Immovel, sua ser-
ventla, estado de conservação, se
está. utilizado no serviço publico,
e' no caso contrario, se o Immo-
vel estu em condlg3ea de produ--tlr renda, se ha conveniência em
alienar alguns e finalmente o his-
torlco da doação ou acquisição de
enda Immovel.

O director gerai do Thesouro,
do posse desses 'dados, realizará
iim trabalho perfeito, unificado,
de níoíio que o Estado facilmente
terá Informação sobre tndo quán-
to posaiíe cm Ímmoveis.

0 governo de Minas quer
fazer economias

Bello Horizonte, 9 (Do corres-
pondente) — O governo do Es-
tado resolveu acabar terminan-
temente com o abuso que duran-
te longos annos se verificava,
qual seja a concessão de passes
para todas as estradas de ferro
e companhias de navegação,
com as quaes qs poderes. publi-
cos mineiros mantinham rela-
Coes.

O presidente do Estado e os se-
cretarlos do governo estão firme-
mente dispostos a cumprirem a
medida, não fornecendo mais pas-
ses a particulares e sô assignan-
do requisição para funccionarios
a sei-viço das respectivas reparti-
Cies.

Com esaa medida o governo do
Estado pretende faaer economia
«uperlor a, mil contos de réis.

Os patriotas mineiros vão
sendo dispensados do

•V; ».»;' serviço "¦'"
Bello Horizonte, 9 (Do corres-

pondente) — Tendo cessado o mo-
tivo que determinou o alistamen-
to, em cada município do Esta-
do, de um contingente de vinte
homens, muitos delles têm sldu
dispensados, a pedido próprio. >

O sr. Gustavo Capanema, se-
cretârio do interior, recommen-
dou, em teiegramma aos prefei-
tos dos municípios, onde se fize-
ram' taes alistametos, que, em
virtude de estar completo o qua-
dro da Forca Publica, dispense os
patriotas que ainda permaneçam,
sob o regimen militar, pagando-
lhes, por conta do Estado os
vencimentos que percebem as tira-
cas engajadas, apresentando-lhes
em nome do governo os melhores
agradecimentos, pelos 

' bons ser-
vlços prestados, no momento em
que o Estado reclamou sua pa-
trlotlca cooperação Junto âs for-
ças revolucionárias do paiz.

Festival do Santuário de N. S.
da Sàlette no Jardim

Zoológico

Ukelele Ike secunda William
Haines em "Cow-boy a mu-
que", que o Palácio estreará

segunda-feira

bradn, cheio de " palpites" que tó tlle
mesmo usa,1 e o william Hajtie» lentí-

William Powell, o grande actor
característico da Paramount,
vae apparecer segunda-feira
no Capitólio em "Caminhos

da Sorte"
tente», no Cinema Eldorado, a partir da
próxima segunda-telra, quando terá dado
mais uma opportunMafle de ouvir o joven
o querido casal dc artistas da Fox Mc-
vieione.

UMA ESTRELLA" ELEGANTE —
Liiyan Tashman, a linda esposa de Ed-
mund Lowe, é a personalidade mais ex-
preulva da elegância feminlnla, E' que a
bella Mrs. Eddle Lowe, sabe como pou*
cas ostentar os vestidos mais bizarros ou
sejam os modelos mais recentes "clier"
Patou, Lelony ou Clianel.

Poasue ainda o "charme" naturat da
mulher elegante; tem o segreno encan-

tador de saberi andar; tem o maravilhoso
dom de saber olhtr, sorrir e conquistar.
Aulm pensando facll i comprehender-se
porque Liiyan conseguiu prender no» la-
tos rmatrimonlaes o perigo, o elcgantissl-
mo .pirata que o "Sr." aeu marido, go
lindo ambos de uma Invejável felicidade.

Poi» bem i esta perturbadora mulher
• esta arttita esplendida, a quem Vi-
ctor Mae Laglen anis e por. quem com-
mette aa maiores loucuras na producção
Fox Movletone — * Provando a sua. Cor-
receio", que o Pathé Palace, começará a
exhibir na próxima aegunda-leira.

Flfl Doraay, a deliciosa parisiense, t-
William Harrlgan, completam o "cast"
desta pellicula sonora e cantada, que Ir*
ving Cumming dirigiu com perfeição <
arte.

PÁTRIA REDIMIDA, NO GLORIA
-~. "Pátria Redimida", é um film, com-
pleto, sem falhas, impcccavel, sobre a re*
volução. Mostra, entre muitas outras sce-
nas, aspectos do movimento de tropas no"front" do Paraná. Foi realizada essa
pellicula, que tem cinco partes, pela Groff
Film de Curityba. Todo elle é interes-
sante, justamente por mostrar flagrante?
de cidade», como (tararf, tilo famosa du
¦ ante a revolução. ,4 Pátria Redimida" permanece no carta*
to Gloria até domingo,

MADY CHRISTÍÃnS EM UM
MOVO FILM — "Coraçío Ardente", e
um film sonoro de fundo romantíco-áenti*
mental e cheio de muita,alma. Sua prin*
cipal interprete — a adorável Mady
Christíans — cria o papel de uma can*
tora joven, pura e apaixonada. Ella vie*
ra da província para entrar na Opern üu
capital- c, .então, conhece o.seu primeiro'iírande, amor, £ apezar de-mil obataculos
e difficuldades que antolham oo caminho
:le sua ventura, a linda amorosa conse*
iue lançar-se, finalmente, nos braços.do

, «orRção querido. Nesta ' creaçSo ^ Mady
Christians remoçou muito e dá a impícs-
lão de ser uma garota entre 18 e 20 an*
ios; com uma Modalidade mímica admi*
ravel.

Não menol Interessante ê o trabalho
'c Gustav Froehlich de quem falaremos'a próxima ve>. Foi Ludwig Berger
luem dirigiu este film magnifico em de-

corações e excellente na protographia que
"OS 

AMORES DE UM JOGADOR —
Quem, entre nós, não terá ouvido mais
dc uma vêx esta phrase batida: "E' um
jogador, e, para elle, nfio existe amor de
familia, amor de filhos, náo existe outro
amor senão o das cartas 1".

Será Isso verdade? Seráo realmente o»
jogadores, creaturas assim aem entranha»,
assim destituída» de sentimento, assim
empobrecidas moralmente? Talvez que o

probatório dn que affirmamos. Elle tti-
cama, nesie grande (llm da Paramount,
a'figura do um jogador profissional, dc
um homem para quem. a vida consisita
apenas nisso: o panno bordado nbre o
qual rolavam as fichas. Mas um dia, até
mesmo para esse homem, o amor chegou,
inesperadamente, inexplicavelmente c foi
interessante ver, então, a maneira como
elle ,até então indlffcrente para a vida, sc
prendeu a uma mulher.

Um film que tem motivos de sobra
para encantar qualquer alma, um film
no qual, alem do mcrlto notável do the,
ma, terá possivel apreciar tambem o va-
lor do trabalho de tres grandes, artistas,
que taes silo William Powell, Káy Fran-
cl» e Jean Arthur,

—a— ¦
UMA REPORTAGEM INTERES-

SANTE, NO ODEON — Sob o titulo
de "Almoço da Cordialidade Brasileira",
o Odeon está exhibindo um film natural,
tirado por oceasião da festa*, realizada,
reportagem da Botelho e Netto, í extcl-
lente, pois, com grande felicidade, mostra
aspectos interessante» e curiosos do ol%
moço, entre o chefe do governo provisório
e os elementos do exercito e da marinha.

Vêm-se, por exemplo, os discursos tro-
cados entre o general Tasso Fragoso e o
presidente da Republica, a chegada de mi-
nlitro» e politicos, do general Juar» Ta-
vora, etc. E', por isso, ura film que to-
dos devem ver, nBo ao por se tratar de
assumpto de palpitante actualidade, como
tambem por se apresentar cemo obra
impcccavel materialmente._?—

A NOIVA DO REGIMENTO, E
DEUSA AFRICANA, DOIS GRAN-
DES FILMS QUE DOIS GRANDES
CINEMAS NOS VAO-MOSTRARI...
— Todo mundo anda cheio de curiosida-
de, -uma grande interrogação nos olho»
e uma porção de intcrrogaçõse pa boca:
porque d Serrador está lançando grande

fico: Vlvlcnní Segai, Allan Prior, Wal-
ter Pldgeon, Ford Sterling, Myrna Lor,
Lulia Faienila e Luploo Lane. O Pai»
cio Theatro lançará "A Noiva do Red-
mento", t 19 do corrente. "Deusa Afrl-
cana" que terá o »eii lançamento a 26
no Odeon conta tambem com o brilho e
a arte de Vlvlenne Segai- e Luplno Lane
c maia! Noah Beery, Walter Woolf, AH-
cc Gentle, Marlon Byron. E' um grande
espectaculo de grande emoção, imponência
e suniptuoslilaile.

A VOLTA DH~, WILLIAM MELNI-
KER — Pelo "Conte Verdo", qua apor-
tara, amanhS, cedo, á Guanabara, proce-
dente do» portos platino*, regressará a
eita capital o ar. William MelMner, o
estimado clnematognphlsta que conta
com tanta» nmliailea entre nis.

O ir. Mrlnlkrr, que daqui partiu pa<

dtgnoi da historia e da aua grande inter»
prat». Ksla, riitln, marra cm "Mulher l
-ile Vontade" uma creação notável'¦ ver-1
qua «br icnllr, com toda a »ua alum i
mexicana arilenti, t peraonagem que In-
catni, com oi teus sacrifícios, suas In*
certeias, scu» herolimos c aeui dettape-
ms. E tal cila, ag portam com galhardia
no romance de rara belleza Monta Mur,

¦ Grani Whlthert a II. B. Warner, trei
grandea nome» de relevo o de preitiglo.
Fira de duvida, co mena delicada pro-
ducção Wanftr First, o Gloria, da Cem-

i panhia Braall Clncmatograiihica, que a
I exhibirá na irmana próxima, atlralri
I a curiosidade de todo mundo porque além

de Lupa Vclrz a aeu film nos dará uma
esplendida e goiadlisima comedia (atada
cra hespanhol e uni numero da muilca *¦
notável, da aaxofonlita Ittuli Clinvlllc,
a maior daa taxofonlitaa vivas. ,

-ta— I
NORMA SHEARKR E RAMON NO- |

VARRO EM O PRÍNCIPE ESTU-,
DANTE — O Palácio Theatro «tá cx- ,
Mllwiáa a a-aflsa, Uo reclamada pelo ,
publico, do fllm 'Príncipe
de que são protagonistas' Ramon Novarro I

SEGUNDA-FEIRA NO

Príncipe Estudante"
de que sAo protagoti
e Norma Shearer. Essa linda producção '
da Metro Goldwyn Mayer, até domingo,
eltará cm exhibicão na maior du caia»
da Companhia Urasil. E o publico não
tem faltado, "Príncipe Eitudante", tem
chamado multa gente,—a—

JEAN HARLOW EM ANJOS DO
INFERNO — Ella, a heroina de "An-

Joa do Inferno" reuna qualidades inte-
resiantea, que fatem do aeu typo o mal»
exquliíto que o cinema já apresentou.
Tem un» olho» que reflectem puitai, In-
nocencia e um sorriso' (cito de peccado...
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Luper 0'Lane que brilha em
"Dansa Afrlcana*i- e em "A

Noiva do Regimento"

ra a capital argentina, ha maia de qua-
tro metes, na qualidade de gerente ge-
ral da Metro Goldwyn-Mayer do Brasil
e agora regressa como representante gr-
ral dessa corporação para o nosso ,con-
tlnente, enche de contentamento todos os
aeu» amigo» eom á iua volta,* »

COM BYRD ÃO POLO SUL, HO
S. JOSÉ' — "Com Byrd no Polo Sul"
— ds o grandioso film programmadn
para segunda-feira, no theatro S. Josí.

E' a epopéa dos pesquisadorca das rr
glttes antareticas, e o poema dos bo
mens que voaram sobre us descampados
placiaes, que se vae assistir numa ao*
berba producção synchronlzada da Pára*
mount.

Quando o almirante Richard Byid ie
propoz a taes proezas, o mundo todo du-
vidou. 0

Nfio que puzesse em duvida sua alta
capacidade technica, seu apaixonado espi-
rito de pesqulzador, mas tendo em conti-
os fracassos anteriore sde scientistas d»
mesma envergadura.

Byrd venceu, lindamente triumphou di,
todos os obstáculos, e os operadores da
Paramount, que o acompanhai ant revesti-
dos do mesmo espírito de sacrifício, pu*
deram focalizar todos os aspectos dessa
epopéa memorável."Com Byrd no Polo Sul" é um espe-
ctaculo grandioso, memorável,- que se of-
ferece segunda-feira au publico do thea-
tro S. Joié.

HAROLD LLOYD, NO IMPÉRIO —
Faz calor, c verdade. Toda gente dix,
emptiaticamentei' que faz calof Insuppot-
tavel, intolerável, um calor que so dá
Vontade da gente ir para a praia, deitar*
te na areia, metter-se na agua, alllviar,
eratim, de qualquer modo, a pressão da
temperatura.

E tambem pouca gente parece tet;
agora, -vontade do Ir ao cinema. A't vc-
ze», -porém, ha fllm» a que ninguém pode
ícaístlr, film» que arrastam, o publico ia
ialaa dos cinemas, a despeito do calor
nimospherico e dc todos o» demait impe-
cilhos que passam apparecer. Estão neste
cato, por exemplo, "Haroldo Encrenca-
do", o fllm que a Paramount exhibe
açtualmente no Império e "Quem é bom
lá'nasce leito", o trabalho que está sendo
npresentado pela mesma empresa no Ca*
pitolio. Para ver esse» films, o publico
lf flue ios cinema», caquece a idéa do

calor, esquece ou resume qualquer impe-
dlho, que por acaso appareça.

For que? Porque Harold Lloyd é um
Artista que ninguém pide deixar de ver,
porque Hafoldo Encrencado", i um fllm
que fax' rir' a todos e tambem porque"Quem t bom já nasce feito" i uma dc
liclosa comedia na qual trabalhara artis»
tos hespanhoes de grande fama.

Para ver coisas como essas, não ha
rjuem dc importância ao calor.—?—

OS IDYLLIOS E AS PAIZAGENS
OE MULHER DE VONTADE SAO
OE RARO REALISMO E'DE IN-
EGUALAVEL BELLEZAI... — Entre
oa mil factores de exito dc "Mulher de
Vontade" podem-se destacar como facto-
rea trlumphantéa oa aeu» dose» idyllios
t aa suas lindas palzagena. Un» e outraa
preparados pelas mãos privilegiadas do

a*

fllms como "Moby Dick", "Noiva do
Regimento"* MP*n*o Africana" e a1"Flamma"; numa época em que'-todos
têm medo' de lançar suas producções? E
a resposta prompta esclarece: E' porque
o Serrador» comprehendendo as suas al-
tas responsabilidades de maior exhibidor
do Brasil, não pódc fugir ao dever de
còrre;r.onn?r ti confiança qei* todo o pu*
blico deposita nas suas energias e na
sua boa vontade de servil*o. Por' isso
Serrador de accordo com a Warner First,
sua fornecedora de films, rompe o habito
velho e vae lançar "Noiva do Regimen-
to", "Deusa Africana" e "A Flamma",
alnad em janeiro deste anna, como já
lançara "Moby Dick" em dezembro. Dahi
explicar-se porque a Companhia .Brasil
Cinematographica c.a Warner First.se
apresentam para lançar em 19 e 26 de
janeiro, respectivamente, aquelles tre»
grandes films nos teut doit grande» cine-
mas Palácio Theatro e Odeon. "A Noiva
do Regimento" é uma dessa» producções
invulgares pelo seu luxo, esplendor e ma-
gnificencia extraordinários, pelas subtüe*
zas do seu enredo, pelas suas mallclas e

mental, vivendo momentos deliciosos de
romance, vivendo Idyllios dellcadislsmos,
com Lcila Hyams, a loura lindíssima que
enfeita a constellação da Metro Goldwyn
Mayer.

De qualquer modo,- Wllliamt. Haines
é o artista aempre expresslyo, aempre
revelador daquella tympathla que o pu-
blico admira. i

Mat William Haines nío é o unteo
valor de "Cow-boy a Muque". Lá ettüo
— Ukelele Ike, eae artitta originalíssimo
que tem feito tanto suecesso ultimamente,
notadamente em "Hollywood Revue" ç"Mulher... c nada molst", c além dc
Lcila Hyams, Polly Muran, a alegríssima
Polly Moran, que tambem foi um dos
maiores motivos de succeiso de "Holly-
wood Revue", ao lado de Maric Jjrcss-

De conformidade oom o gran-' ler. I
dloso programma que ja publica- —o—
mos, reallzar-se-4. amanha, no| CHARLES FARRELL E JANET
Jardim Zoológico, o bellissimo (jAYN0lt, no ELDORADO  Dí#i
festival em favor das obras do aquene r.-arnvllhoao e immortal poema que
Santuário de N.. S. da Salette.|4 «7,, .»,»_ ^e Janet Gaynor c Char-
A parte sportiva, confiada -aos ' ]M yari-,.11, ficaram Integrados no cora-
grupos escoteiros, será executa-' çj0 _ic todos, como o symbolo mais per-
da do meio dia ás 3.1|2 da tardo j fc{to da ventura e do amor florindo S
e será multo variada. j superfície da terra.

A's moBmas horas, funce&o nai Desde ahi tem sido tempre os mes-
Arena ile Variedades, exhibindo-! mos • personagens dc romance e lonlio,
se na 1" parte o celebre Illuslo-1 resistindo a. todas innovações da cine-
nista Poty, que apresentará tra - matographia. .
balhos de multa sensação; na 2» Ainda é bem recente o advento dos
parte, o elephante em seus'admi- '"tlnglng" c dos "talkmgs e eis que os
rnvets números, terminando com dois heróicos e lendários interpretes aa .
o "passeio em velocípede". ; ptesio, sttrnem cantando e danaando oa

Gentis senhoritas, vestidas n. mais modernos bluesí, em Um1 bo-
caracter e servindo em barraqul- nhoque Viveu" araan/o-hc çom «.mesma

empoDrcuiua. iwmiiiaiwi ...... h»» " Pelo» seu» peccados. Em "A Noiva do
vulgo se engane e que o que chamamos Regimento", apparece, como já é do co*
falta dc sentlmentoa não aeja senão o nhecimento publico, todo um catt magni-

victo a. <

TÁSMiAN

nhas lindamente . ornamentadas,
venderão refrescos, chá, café, flo-
re|erár6maantldo°o 

preço de'um *"*• «STIY'E", 4d.1'^ÍJS.,S"T™
mil rêls pelo ingresso no Jardim .entou _«JJJJju^^/^Hídldo. Intl.
Zoológico.

dedicação c ternura de um "7" Céo
um "Anjo das Ruas". •

E apit o triumphal suecesso de Um
Sonho que Viveu" a Fox Movletone apre.
sentou "Tlrstezat da Arlttooraçla" qui

serarcprliada devido aot pedldot imll-
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PAtHÊ PALACE

liUi/is voiez ein uma scena in»
teressantissima de "Mulher

áe Vontade"

genial George Fitzmaurice, o realizador
de tantos e tantos assignalados filma de
valor, apparecem aos nossos olhos vesti-
dos das emoç&es e das cores mais fortes
que Impressionam pela sua originalidade
e sobretudo pelo aeu realismo, Em todo o
desdobramento do film, ao mesmo tempo
que os idyllios se suecedem, num rosario
de bellezas ¦ e de encantos, as paizagens
se desnovellam aos nossos olhos, revelan*
do todo o fino gasto e toda' a arte apu-
rada do seu clnzetador notaved que mol*
duros mais caprichosas e lindas não podia
offerecer para romance tão (orte e para
Lupe Velez tSo perturbadoramente sedu*
ctora. De facto aquelle» quadroa que
emocionam tanto pelo que encerram quan-
to pelo que mostram de imagniaçSo, sSo

WM THE&TBO SJmi SEGUNDA-FEIRA' A formidavel fnçnnlia de BYRD
filmada' pela Paramount

fis 4 o 8' 8|4

O sainete - musicado de
LUIZ IGLESIAS

Um Sonho de Amor
Na TELA:- LELITA rosa

e PAULO MOKANO
cm um fllm brasileiro

LaWos sem Beijos
e mais

AMOU DE ATHLETA
- eom Richard Arlen

e Mary Brian

^^^ 
MOSTRANDO ACOAO DOS PODEROSOS AEROPLANOS NO MEIO DAS REGIÕES "'yi Bl

ANTAROTIOAS COM UM PRÓLOGO FALADO EM PORTUGUEZ
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VERDADEIRA FABRICA DE SARGR1HRDM pela CtA.pcâftlMETES

Jean iiarlow, a creatura lasct-
nante de "Anjos do Inferno",

da «United Artists

tem o corpo de Unha» perfcltaa e provo-
cante» e todo o seu atpccto i dc colle-
glal... E' um contraste vivo essa creatu-
ra qne "Anjos do Inferno" vae revelar,
muito breve, fazendo do nome de Jean
Harlow o mais commentado o o mais
popular em pouco tempo.

Ot fant, que'te preoccuptm, teria,
mente, com as novidades de cinema, já
sabem uma portão de irolsaa a teu rei-
peito. Eila foi descoberta por Ben Lyon,

3ue 
conseguiu o principal papel feminino

o fllm para ella. Howard Hughes, dan-
do-lhe parte tio saliente cm sua formi-
davel producçfio, "Anjos do Inferno" nem
mesmo sabia que .a estava coliocando na
cttrada da gloria e da fama,

O film tem sido um trlump!.o unico
em todas at cidades, em Nova York, eu:
Hollywood, em Los Angeles, em Chicago,
e, agora, cm Londrc», onde a cidade In-
teira tem vibrado de enthusiasmo pelo
trabalho de Howard Hughes.

. A United Airtists não tarda a exhibir
esse film monumental,, a mais bella pelli*
cuia que o cinema sonoro realizou. Ben
Lyon e Jamet Hall e Jane Winton tão
01 interpretei deita grandiosa suger-pro-
ducção. —a—

MARY BRIAN E' A HEROINA DE
ESTRELLAS DO OCCIDENTE —
"Estrellas do Occldente", eses tilm que a
Paramount vae apresentar, aegunda-teira

Sroxlma 
no Império e no qual apparecem

richard Arlen, Mary Brian e Fred Koh-
ler, é, antes de qualquer, outra coisa)
um fllm de amor. 'rodo o resto que ha no
trabalho — aventuras/lances arriscados,
peripécias fortes, perfídia e tralcio'-—ap-
parece apenas como um revestimento,, as*
sim como uma moldura cujos lavores fos*
tem necessário apara maior realce de mu
quadre;»

Ha, por exemplo, no trabalho, esses
lance» heróicos que tão o condimento es-
iencial de todo film do octte: um moco
bravo, audacioso, destemido, que arrisca
a aua vida, a sua tranquillidade, por amor
de uma joven.de quem,.mais tarde, far*
SUA esposa. Mas xudò isso, iúuu* esse;
lances cm que fulgem a bravura dc Ri-
chard Arlen e a característica maldade
de Fred Kohlcr, não apparecem tenüo
como accidentes destinado! a dar vida
e maior realce ao thema romântico que»
é verdadeiramente o motivo do film.'

De modo que, nio falta ai"E>iipllã-dü,
Occldente" motivo para triumpho com-
pleto. O trabalho agradara plenamente
aos românticos, aos tentimentaet e agra-
dari ao metm otempo aot que apraciam
01 motivos heróicos, pois que, para csiet,
ha no fllm motivoi sobejos de vibração.

—a— rs, ...1 i ¦'"'" ¦-'

PICCADILLY, NO ODEON" -U Até,
domingo', o Odeon exhibe o film da' Bri-
tlah International, para b programma Ser-
rador, "Plccadllly". Etta grande pelli-
cuia, que ò Odeon está apresentando de-
baixo do maior agrado, tem irazido ao
Odeon uin mundo de gente. Gilda Gray,
Jameson Thomas e Anna May Wong
tao aa trei figurai principaea do film.

TARAKANOVA E AS SUAS LIN-
DAS EXHIBIÇOES — "Tarakanova"
era uma linda cigana. Formosa como at
ciganas dos romances e dos contos mara*
vllbosos. Tinha un» olho» feitos de sonho
e na aua cabecinha loura desejos de ri-
queza, de luxo, de Undaa coisas enchiam*
lhe a fantasia. "Tarakanova", um dia,
viu o bello official de Catharina,-a so-
berana caprichosa.-.. Viu e o amou.
Nasceu assim entre a formosa Joveit e o
garboso official um lindo romance de
amor, cujo desfecho, porém, foi triste e
crud... "Tarakanova" é o nome de um
formidável fllm de amnr, de montagens
deslumbrantes, como pouca» vezes o cine-
ma tem apresentado. O programma Ser-
rador é que vae exhibir easa luxuosa
pellicula, aonora, cantada e musicada,
dentro de multo breve. Será «colhida
unia das malore scasas da Companhia
Brasil Cinematographica para esse film.
Edith Jehanne encarna o papel de Tara-
kanova e Olaf FJord, o de official russo.
Paule Andral é a toberana. A Aubert
Franco,-de Paris, produziu o film, tob
direcção de» Raymond Bernard.—a—

UM NOVO FILM DA METRO
GOLDWYN MAYER. — O "tralllcr"
— o pequeno film-reclome de "Filhas do
Prater" quo o Odeon vae eatrear ae-
gunda-felrí — tem cate» dlzeres, numa
de tua» acenais "Ellaa teduzem, "flir-

tam", beijam, promettem, fingem.amar...
e, ia vezes, amam mesmo 1" E cão multe
a propósito, essas palavras."Filhas do Prazer" desvenda um rei-
manen cm quo 10-fixam os caprichos
dessas bonecat de luxo, que' alluclnam
tantos homent e que tantas vezes, os
ha diat, na fortaleza de S. JoSo, O film-
deallludem. Vcnlos nufti desses caio»,
Lawrence Gray, apaixonado, alluclnado,
por Helen Johnson, uma flor da «ocie-
dade, egoísta, maa bastante linda pára ter
"ÁíémVeuae figura», "Filha» do Pra-
aer" conta eom Benny Rubln, o excellen-
te cômico e Wynne Glbson, uma artitta
que lembra, c muito, Bessie Love. ,

A estréa de "Filhaa do Prazer" aerá
feita «egunda-feira, no Odeon.
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:THEATRO I

! EMPREZA J. Cruz Junior
| 

¦¦ <"--¦ "•":^-^—»— 11 ¦¦11

Companhia Brasileira
:"'.'' Cinematográfica
; da qual faz parte o 1.°
I ténor VICENTE

CELESTINO
j Director artístico Octavio
ij'.i ?•:...'. :Rangel

TiÜJE" 1Ü3Ê
A's 7 e 3|4 e ás. 9 e 3|4

34" e 2S* reprenentnçtíeii do

INSPECTORIA DE VEHICULOS!
Estilo sendo intimados a oom»

parecer fi, Inspectoria da Vehl*
culos, para responderem pelas ln<...
fracgSes. aue . commotteram, o*\
motoristas, dos autos seguintes:

Abandonados — P. 4049 — 494$
6165 — 7144 — 7897 — «018 -i '
12146 '—i 1301» — C. 815.

Interromper o transito- t— P» j
2722 — 3814 — 6531 — C. 8630. _

Contra m&o — P. 2517 — Í2H
13781 — C. 6918.

Melo fio e o bonde — P. 1698. ¦
Excesso de velocidade — P- 27

1735 — 1968 — 2116 — 2318 ¦»¦$
2378 _ 8088 — 6288 — 7848 —i
7976 — 7991 — 8488 — 10372 -*
10944 -- C. 11942 — 2707 — S8SV
4138 — 4247 '— 4820 —• 6610 -t »
.0303.

nfinobedlen-òla ao signal — P. 99
1716 — 2001 — 2641 — ã991 —<;
8068 — 4169 —- 4692 — 6311 —
6676 —'6748 — 6946 — 6964 -.
8064 — 8214 — 849T — 9334 -i
9424 — 8826 — 9972 — 10131 -*'
10166 — 10792 — 10962 — 1097S
11380 — 13223 — 13980 — 1414T.
C. 2797.

S Feitejndlajrima 'opereta de
• Octavio Rangel com nm prl»

moroso trabalho de

! Adriana de Noronha

xrux^vvvvvvvv^^***^*'"'"'*""*"'**"^"'

O eapectifculo qne jâ foi ap-
plnmlldo por mela eldade

Preços populares
! Amonlitlv * r - VESPERAL áa

|4 e aeaaOea à nole Aa
e S|4 c rft» O e 3|4

BILHETES A' VENDA.
Tel. 2-2712

(B 10968)
aa*.

CINE FLUMINENSE
Campo S. ChrlatovdOf M

Phone 8-14M
HOJB Cinema Sonoro

JAN O O
Super-film em qne ae rrerfle»
ctem empolgantemente todnn
as perlpeclna do Interior airl.
cnno cont' an nnníi téraÉ cm

< irierdade
FALADO EM PORTUGUEZ
Complemento»! Uma comedia

e am fllm colorido
AmnnhB — Mntinée A ' 1

hora. O mesmo programma.

(E 10942)
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Foi determinada a prisão do
agente da Costeira em Natal

Notol, 9 (A. B.) — Rabç-se
que o motivo da prisão ao pr.
Vltoldo Zaremba, agente ia Oom-
panhia Costeira, íoi determinada
para a averiguação de factos irre-
gulares que lhe foram atcribul-
ios. ,m *ma m*

TRIANON
Empresa J. R. STAFFA

HOJE I • l'HOJE

<X3WÍOYAfOUCÜ&
ím tsnmffflffWJ/iiBv

THEATRO CASINO
Emp. Centro Artístico

Regional
HOJB - A's 8 horns • HOJE

UNICA SESSÃO
A VOZ DO VIOLÃO

e numero» de cortina
Amanha — Bm matinée As

S ha. c n noite unica neaafto An
T 314 — Ultima» de A VOZ
DO VIOLÃO.

2* feira —- 3 sessües As 8
e IO hs.

ProçrnmmB de Vartcdnilea
Por toda a Companhia Sfce-
th eu» Sambas cmhnlmlon, etc.

4'S 8 E A'S 10 HORAS

A's 4 horas da tarde vesperal em homenagem
aos estudantes e as normalistas. O maior suecesso
da presente temporada theatral

HOTEL DOS
AMORES

Tres engraçadissimos actos de MIGUEL SANTOS
Notável trabalho de < . 

' 
.

Alda Garrido
AMANHA AMANHA

domingo, VESPERAL ás 3 horas da tarde.

.' ... ^':a^ '

GUNDAF£/Ré~ CINE BOULEVARD
Telep. 8-01S4

HOJE —i— HOJE
UM ROMANCE EM VENEZA —
Super da Paramount, com títulos
sobre viONtoK em português, com

MMIIICK CIIEVALIER
S« feira — RIO RITA

(E 11919)

CINE-THEATRO RIALTO
¦i « ' m* ¦ i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦!" ¦¦¦¦nn ii ¦ ii ¦¦ ¦ ,¦ y i^—. i in i n — ¦!¦¦

HOJB <— Com nm esplendido programiua em homenagem A ln-
borlosn COLÔNIA PORTUGUEZA — Os sensnelannes e arro-
Jndos exercícios dn legendária CAVALGARIA FORTUCUE8A —
qne peln temeridade dos exercícios que npresentn é Insta n
divisa de MORTE OÜ GLORIA
qne os seus soldados trasem no peitot — E MAIS: A CAS-
TKI.I.A DAS RERliENGAS — Vibrante drama marítimo que
tem a collaboração a Avlnçflo Muritlmu e Marinha de Guerra
de Portugal.

Complemento:

Marechal Jof tre
O vencedor do MARNE

JOFFRE, vivo, foi um nume lendário. Murto, grnvon-se
no curii-çilo dn lltiniiinliliide. Como o bravo dos briivim.-

8esundn-felra — A "lirnnln-FHm" apresentai
RIO DO AMOR" — Com OLUA TSCHBCHOWA.

"MARTY-

(E 109S-1)
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Correio Sportivo
í! >^l türfIx)

& CORRIDA DB AMANHA NO
JOCKEY-CLUB

As cotações em vigor

Para a corrlda oue o Jookey-
tllub realizará amanhã vigoram
Is seguintes cotações:
' Prêmio Javary — 1.600 metros'*— 

6:0005000
Ka. Cot

Llttlo Jack ... 64 60
YearUng » ... 64 35

5 Valentão .... 54 16
¦ 4 Voldado .... 62 60

5 Posteridade ... 62 50

Prêmio Lazreg — 1.600 nje-
tros — 4:0005000.

Ks. Cot
1 l 1

/ 2" 
3
4
5

Gavião. . . •
Itaberá . . •
Chuck . , .
Predllecto . . .
Pirata ....

8 -I 6 Ravlssant. . »
l 7 Ubâ.

'!¦

Í8 

Oalaor
9 Dante

10. Xingu

. . . .
• • • ¦

64
64
56
64
64
64
54
63
62
64

Promlo Dezesete do Setembro —
1.760 motroo — 4:0005000.

Ks. Cot.
1 Trento «47 40

, 2 Cardlto .... 66 25
Qentleman ... 52 30

Avelro 62 30
6 Sunftra , ... . f 48 40

Prêmio Itamaraty — 1.609 me-
tros — 4:000(000.

—; Torlno. . . .
— Alpina. . . .

8 — Timoneiro . .,
4 — Pardal ••! . .
6 í Zezé. . . . '•'•«

( Kerensky . . .

Ks. Cot.
52 35
52
62
52
60
62

Prêmio Romance — 1.760 me-
tros — 4:000(000.

Ks. Cot
60
40
50

— Valete . .
— Urubu . .

8 — Qambetta.
4 — Brasil , .
6 í Tyta . .

( Uraca . .

56
61
66
63
66
61

. Prêmio Bluo Star — 1.600 me-
tros — 4:0005000.

Ks. Cot
1 — Uirirl .....
2/2 Umbu

\ Kermesse ....
l Viola Dana . . •
j Ebro .¦,-¦',. ...'4 1.6 Romance . . . .
1: 7 Tropeiro .....

. Prêmio Ouricury*.— 1.600 me-
tros — 4:0005000. .*

1 ( Valdivia . . .
V Ventania . .

8 | Valor ....
;'¦¦ \ Carinhosa . a
Si «3 Alsaclano . .

I Bozô . . . •
j Orgia ....
( Brincador. . •

•Prêmio Le Grand MOme —
•1.800 metros — 4:0005000.

Ks. Cot

65' 30
66 60
62 40
66 30
56 60
64 36
64 40

500 me-

Ks. Cot
62 25
60 85
62 40
62 60
64 40

• 62 , 60
62 26
64 60

1 — Boa Vida ,
2— Lazreg . .

— Congo . .
— Funchal .
II Agenda . .

( Mechlta .

Prêmio Yago •
4:0005000.

56
63
64
63
64
53

1.800 metros —

1— Hiate . . • . •
2(2 Caruaru ....

\ Andes . . . . .
8 í X. Raio . . . .

, -1 6 Uodl
4 í Tenebreuse . • •
. \ »¦ Umbá . . . . .

Ks. Cot
40
35
60

56
52
55
55

66
64

Prêmio Levlathan*— 1.800 me-
tros — 4:0005000.

Ks. Cot
lil Uberaba ....

1 "- Le Grand MOme
2 í 2 Ibérico .....

. * T 8 Campo Grande .' 
„ |.4 Cõde ......
Í { 5 Vai Doré . ....

,1 6 Fádõ fl» ; : ,' 7 Spahls .....
4-1 8 Ronquldo ....

.9 Mlddle West . .

Prêmio Quatro de Janeiro —
1.800 metros — 6:0005000."

Ks, Cot.

56 36
63 40
51 30
54 60
66 85
61. 60.
61' 

' 60
62 60
61 60
65 70

Ultraje . . . . 67 ' 20
Therezina ... 61 30

8 Vulcaln .... 64 60
Sastre . .... 61 40
Enigma. .... 61 35

Prêmio Uirirl — 1.600 metros
•— 4:0005000.

Ks. Cot.

1—1 Prazeres .... 66 30
2-1 2 Ukrania .... 64 35

1 3 Penderama ... 66 * 60
8 í 4 Milano. ¦'*. . . 62 60

!6 

Tops 61 60
6 Xaréo ..... 63 40
7 Tuyuty .... 65 60

¦' Í--7 '

.i7 
'I-JJ"

• Na fôrma do costume, fazemos
em outro logar a, publicação offi-
ciai' desse programma.

¦ 
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A CORRIDA DE AMANHA NO
DERBY-CLUB

As cotações em rigor •

Para a reunião turflsta que o
Derby-Club levará a effeito ama-
nhã, vigoram as seguintes cota-
ções:

Proailo 8«ts de Março — 1.600
metros —4:0005000. .

Ks. Cot
lil Geranlo .... 64 30

X 2 Tabu ..... 64 35
2/3 Itan .62 35' 

| 4 Homenagem . . 62 35
-8/5 Raposa 52 40

X 6 Felicidade. ... 52 60

Prêmio Nacional — 1.609 me-
tros — 4:0005000.

UMA CARTA. DA DELEGAÇÃO
PAULISTA QUB ESTEVE

NO mu DB JANEIRO

Affirma a delegação não haver
encontrado da parto do
nosso Jockey-Club a mo-

nor intolerância ou
intransigência

O presidente 'o o secretario do
Jockey-Club do. São Paulo dirigi-
ram a um órgão da imprensa
daquella cidade a seguinte carta:

."Prezados srs. redactores — A
propósito da local sob o titulo "O
caso Jockey-Derby Club", que se
IS á pagina 6 do numero de hoje
desse conceituado Jornal, cumpre-
nos, como delegados do Jockey-
Club de São Paulo para mediado-
res na pendência em que se en-
contram as duas sociedades tur-
flstas do Rio de Janeiro o dever
de vir declarar a essa Ulustro re-
dacção que as noticias contidas
nessa local são inteiramente des-
tituldas de qualquer fundamento.

Em primeiro logar chegamos
hontem do Rio, não externamos
as nossas impressões a quem quer
que seja e sõ hoje â tarde, por
oceasião da reunião ordinária da
directoria é que vamos dar conta
6. ella da missão de que fomos
incumbidos.

Bm segundo • loga,r, não fomos
nos entender particularmente com
o sr. Linneu de Pílula Machado
— nem disso cuidamos — mas,
sim,- com a directoria do Jockey-
Club Fluminense sempre presente
pela 

"quasi totalidade .de seus
membros ás reuniões que com
ella. necessitamos, ter.

Faltaríamos â lealdade para com
esses senhores se deixássemos
passar sem a nossa contestação
a affirmatlva na local a que nos
referimos, bhde —¦ parece-nos —
se .quer-fazer crer que tivemos
nossa acção embaraçada por
uma attitude de intransigência e
intolerância dosr. Llnnep de,Paü-
la Machado.

Deixamos em poder da directo-
ria do Derby-Club a minuta das
condições para umá solução pro-
visoria, solução que úma vez ac-
celta servirá para uma experlen-
cia de unidade de sociedade spor-
tiva turflsta ná_ .Capital Federal
e dará ás duas sociedades ora
em dissídio tempo para. estudar,
com a mediação do Jockey-Club
fie São Paulo, a solução defini-
Uva pára o caso.

Essa minuta será submettlda â
apreciação da ássembléa geral do
Derby corlvocada para hoje. ApõB
a manifestação dessa asocmhléa
faremos, sob a resporisabUldacte
dá directoria dò:' Jockéy-Club^àê
S. Paulo a exposição documentada
dos factos dn dissídio,, para defe*
sa da atutude que em face delis
houver _de. íoníár o . Jookey .-Club
de São Paulo.por* sua directoria,
e para esclfn^lpientiV ._dqa.(flue.
quizerem ter umá apreciação jun-
ta do caso,

Devemos, porém, affirmar des-
de Jâ, a bem da verdade doB fa-
ctos de que temos sido testemu-
nhas que não. «encontramos.,da
Jpkrle II aasc-dlreótorltt ; dô effobkey*'
iÇlub. Flumlneilse-tó1 taenorc!n£olé-
ratícia óú^intransigência.para dis-
cutlr e acceitar as bases para; sp-
lução provisória, por nõs patroci-
nada perante âs duas sociedades.

Quanto á. fusão — que .nos pa-
rece a verdadeira e ideal solução
para o caso — devemos adeontar
respeitando a attitude das duas
sociedades — que a directoria do
Derby-Club ê em principio • radl-
calmente contraria á Idéa e por
isso excuspu-se de acceitar, qjial**
quer discussão; sobre base em que
a mesma, pudesse sor feita; e que
a directoria do Jockey-Club Flu-
minense é Inteiramente favorável
c. colloca o problema no mais ele-
vado terreno sportivo social. '

Multp grato flcareirios ã essa
illuslre reducção- pela genUleza
da publicação desta. — Conáe Byl-
vio Penteado, presidente. — Luiz
Nazareno de Assumpção, secre-
tario."' **'.*. t '¦¦:'¦'

Um cavallo paulista que nio
virá correr no Derby-

— Club —

O cavallo Kerensky, de proprie-
dade do ir. A. Souza, .que flgu
ra nos programmas das corridas
do Jookey-Club do Stto Paulo .«
Dorby-CIub, «indo que- no denta
ultima sooiedade, nos prêmios
BrasU o Itamaraty, permanecerá
na capital piliillsta onde tomará
parte na reunião, do hippodromo
da Moôctt. J '

AS'montarias da principal pro-
Vn dn corrida dn amanhã.

Jockey-Club

Os concorrentes ao prêmio Qua-
tro de.Janelro, principal prova da
corrida de amanhã, no hlppodro-
mo da Oavcn, terão as seguintes
montarias: ,

Ultrajo, 57 ks. — A. Rosa.
Therezina, 61 ks. — J. Salfate.
Vulcaln,"64 ks.*— C. Fernandez,
Sastre, 61 ks; — C. Morgado.
Enigma, 61 ka. — I. Souza.

Dois anlinncH qüe mudaram de
proprietários ,

Os animaes Alpina o Perrier,
que nás nossas pistas defendiam
as cores da Coudelaria Th. Lara
Campos, passaram a pertencer áo
sr. Oswaldo Camisa.

Um cavallo argentino registrado
no stud book nacional

O cavallo argentino Bollchero,
filho de AJô, recentemente ohe-
gado de BuenoB Aires, foi hontem
registrado no stud-book nacional,
como de propriedade do sr. An-
tonio Pedro Sobrinho, que o lm-
portou.
Os concursos da Associação de

«Chronistas Desportivos

A commlBsâo de sports hlppl-
cós da A. C. D., avisa, por nos-
so intermodlo, aos concorrentes
dos consursos Mensal, Santarém
e Itamaraty, que a entrega dos
palpites pira a corrlda de ama-
nhã, deve ser feita até ás 8 ho-
ras da noite de' hoje. •.-

Football

RESOLUÇÕES DA COMMIS-
SAO DE CORRIDAS DO

JOCKEY-CLUB 
'

NOTAS DO VASCO DA.GAMA,

Escola de Instrucção Militar
n. 307 — A dlreotorla do C. R.
Vasco da Gama, communica. aos
Interessados, que não tendo, aln-
da sido remettlda â' Inspeçtoria
Regional de- Tiros de Guerra, a
relação dos Inscriptos na E.' I.
M. n; 307, continuam abertas as
inscripções, no stadium, âs 2's, 4'H
e 6*s feiras, das 8 ás 10 horas e
aos domingos das 8 âs 10 horas.

Reserva Naval ±- A, directoria
dò C; R. Vasco dá Gama,' soli-
cita ,o comparecimento dos asso-
ciados inscriptos para a Reserva
Naval, afim de 'completarem os
dados necessários e bem assim de
receberem instrucções a respeito.

Feijoada dos athletas de mar e
terra — O director de sports.ter-
restres do C. R. Vasco da Ga-
ma, solicita o comparecimento
dos amadores de football dos l°s
e 2°s;.qüa«flí9«s,,e dós jogadores de
tennis,,âs,?',noras da manhã de
domingo, lí.dò corrente, na.séãe
do olub, afim de seguirem incor-
porados para o Sacco de S. Fran-
cisco, para tomarem parte na fei*;
joada que o club ..offerece aos
seus athletas de mar e {erra.

.'•"'#'.',•
ÀSSEMÉi&XiOÈRAh NO SAO

PAULO-RIO F. C.

O presidente do São. Paulo RIO
F. C.« convida todos o» sócios
quites á se reunirem em assemr
,hléa geral ordinária, no próximo
«dia 12 do corrente, âs 8 horas, na
sede, á rua Frei Caneca. 169.

Ordem do dte: \
a) — Interesses geraes.
b) — Eleição da nova directo

ria.*-* ¦ *
: -.méi-i. »?«•*•¦$-*•• _$¦:¦

notas jdo flamengo
A ida dos juvenis a There-

— pozolis -— •'*

Para a excursão que será rea-
llzada amanhã, domingo, 11 3o
corrente,' á cidade de Therezopo-
lis, onde deverão enfrentar, o»
quadros do.Jcampeão local, o de-
partamento dos aspirantes do Club
de Regatas do Flamengo. Solicita
o comparecimento pontual dos
players abaixo, ás 6 horas da má-
nhã no "Bataclan" Jou âs . 5,30,
na "gare" «dá Leopoldina, aflni
de seguirem em . carro especial
para aquella cidade:

Áureo, Moysés, Harold, Perei-
ra, Ararlpe, Cyro, Perpetuo, Ade-
lino, Nelson, Nono, Orlando, Illy-
dio,- Nestor, Cid, Homero, Ro-

meu, Gatto, Marzolla, Jayme XI,
Waldemar, Guilherme, Padilha,
Luiz Phellppe, Betinho, Oscar, Ma-
rio, Zemar, Lauria.

Americanos do Remo, em Monto-
vldéo, Latino Americano do
Athletismo, om Buonos Aires o
de Atlilotlsmo, em Montovldêo,
em oommemoraoão do 1* Conte-
nario da Independência do Uru-
guay.

o) tomar conhecimento o roaol-
ver sobre o pedido de amnistia
para oa mombroa dn Confedera-
cão. punidos em 1930, feito pelo
dr. Honorio Netto Machado, em
seu nome, do Jornal "O Globo"
e de outros desportistas.

concVrsg .
OnAPâO-MANGUEIRA

Como estava annunciado teve
togar hontem na sedo da S. A.
Chapéo Mangueira, perante nu-
morosa asslstonola, a ultima
apuração para a escolha do
"leader" "dos vendedores de cha-
péos, tendo obtido o primeiro
logar o Sr. Arthur Rangel, es-
forçado ohefe da secção de cha-
péos d'"A CAPITAL", o concel-
tuado estabelecimento da Avonl-
da Rio Branco,

Segulu-o, om segundo logar, o'
Sr. Collatlno Soares, digno auxi-
liar da soeção de chapéos da
"CASA GALLO", Importanto
empório de calcados e chapéos
da rua da Ássembléa, Releva
notar o grando esforço deste con-
corrente, pois tendo tomado
parto no concurso om Novem-
bro p.p., soube defender com
galhardia o segundo posto. Em
terceiro logar veiu o Sr; Manoel
S. Rodrigues, competente auxi-
liar da conhecida "CASA NIL-
ZA", á rua Domingos Lopes,
n. 223, o mais Importante esta-
beleoimento do subúrbio, no ra-
mo de calçados e chapéos, A
votação obtida por estes con-
correntes obedece á seguinte or-
dem:

votos
Arthur Rangel — A Ca-

pitai . *.¦  8.730
Collatlno Soares — Ca-

sa Gállo 7.900
Manoel S. Rodrigues —

Casa Nilza ..... 4,668
Seguindo-se em 4*. 6° e
, 6° logares os Srs.:
Pedro Guimarães — A

Modelar 1.331
Nilo de Oliveira — A

Rio Grandense ... ,643
Felix A. dos Santos —

Chapelaria Pinho . . 630
e outros menos vota.doB.

Breve publicaremos a data da
entrega dos prêmios aos treB
primeiros collocados, sendo que
ao* vencedor além do titulo de
"leader" dos vendedores de cha-
péos, receberá como recompon-
sa ao seu mérito, uma passagem
de ida e volta á Buenos Ayres,
em transatlântico de luxo e u,
importância correspondente
sua estádia naquella Capital, em
bom hotel, , durante 15 dias, A
todos os auxiliares das casas de
chapéos e âs Associação e União
doB EmpregadÓB do Commercio
que concorreram para o sueces-
so alcançado por este concurso,
sabemos quo a S. A. Chapéo
Mangueira, vae enviar oa seus
sinceros agradecimentos.

(12863)

O EÍPEDD3NTE DA AMEA

Football
Autographo dos campeões de 1930
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barcas, om Nlothoroy,
mente a Maricá.

Na sedo (edifício Odeon, 6 an-
dar) ob intorossados encontrarão
diariamente dos 121|2 á il|a e
das 8 ás 10 horas possoas com
as quaes fiousam tomar informa-
çõos e bom asrlm a lista de com-
promisso,

O proço da Inscripção é do
105000 para os associados e 155000

j para os convidados, devendo ca-
da interessado declarar no aoto
da assignatura se almoçarão no
hotel local ou ko levarão farnel,
correndo naturalmente as despe-
sas da refeição por conta do ca
da um.

A dlreotorla participa ainda
quo amanhã fará realizar mais
as seguintes excursões:

I) Pico do Alcobaça (1.900
metros de altura) Itinerário: Cor-
rolas. Ponto de enoontro: eata-
ção Barão 

'de Mauá ás 8 horas
de sabbado. Essa excursão será
dirigida pelo sr. Fritz Reuter.

O Pico do Alcobaça é um doa
mais interessantes pontos da
serra de Petropolis, sendo com-
tudo de difficil ascesso, portanto
propria para excursionistas ve-
teranoa. Percurso 8 horas.

II) Correias. Poço do Impe-
radon excursão de recreio com
excellente banho; propria para
famílias. Aproveitando a oppor-
tui\ldade será visitado o' pltto-
reHco castello do sr. Serrador.

Ponto de encontro: estação
Barão de Mauá, ás 51|2 horas.
Preço da passagem 95600. Esta
excursão será dirigida pelo sr.
Fernando Guimarães, que avisa
aos participantes que será ln-
dispensável o traje de banho,
completo.

A Directoria do C. E. B. tem
a máxima satisfação em.attender
a qualquer pedido e oonslderarâ
bemvlndo a todos os que a pro-
curarem.

dlreota- ção da equipe nlo podendo, po-
rém, ser modificada a equipo do-
pois do ter disputado uma prova.

11* — O syntoma do oampeona-
to será de simples eliminatória.

12« — 0 vestuário do concor-
rente sor$. o uniforme de esco-
tetros ou rowers.

18* — Sõ será pormlttldo cal
çado oommum, sem travas.

Será considerada ven

tá em estudos a "Carteira dd
Identidade" para todoa oa mem-
bros da Foderação do ^acotolroa
do Brasil, cujo modelo aerã apro-
Bontado na próxima nouuão, par»
ser approvado.

Depois do outros aaaumptoa ln*
tornou, entro os quaes o relatório
,'nnual do algumaa tropas esco«

'ras, o saldo existente, com.'••ado polo thesoureiro, é en-

Durante o almoço de domingo passado, no Botafogo F. C.

commemorando a victoria de 1930 os campeões da cidade

firmaram estes autographos para o "Correio da Manhã"

SPORTING OLUB DA PENHA
X PENHA A. CLUB

Reallzando-se amanhã no cam-
po do segundo club um treno en-
tre os teams dos clubs supri, a
a direcção sportiva* do Sport
Club da Penha solicita o compa-
recimento de todos os players do
1" e 2" teams na sede social, áa
3,30 o 4.30 horas respectlvamen-
te afim de seguirem encorpora-
dos para o local do treno.

*
Colchas, Lençóes, Fro-

nhas, Toalhas, Atoalhados,
Guardanapos, Cretonnes e
Tricolines, a casa que mais
barato vende é a Fabrica
Confiança do Brasil.
87 - RÚA DA CARIOCA ¦ 87

(8660)*|c
ASSOCIAÇÃO DE OHRONIS-

TAS DESPORTIVOS

Um delicado convite aos chro-
nistas sportivos

Communica-nos o dr. Carvalho
I.elte àue offerece amanhã, na

A Amea leva ao conhecimento sua residência em Petropolis, um
dos Interessados que attendendo'

Basketball
A PRÓXIMA CONFERÊNCIA
SOBRE O CAMPEONATO SUL-

AMERICANO

á conveniência do servlj;o, resol-
veu que o expediente, nc- depar-
tamentos admlnlstraUvos desta
Associação, cohiécé, .diariamente',
ás 10 horas da manhã e termine
ás 41|2.

iU
O CAMPEONATO INTERNO

DO S. O. BRASIL

Alvorada. •
Perrier. . •
Pavuna . .
Vallombrosa.
IpS

Ks. Cot
65 25
61 30
49 30
55 35
60 50
51 40
55 35

wíBgÊÁ~'

WmÊyi

1 — 1

Ml
f-.-i 6 Japurá.

.16 Carmelita

Prêmio Cosmos — 1.609 metros
_ 4:0005000. r

Ks. Cot.
Vulcanla ....

. Enredo .....
Canchero. . * .
Mercador ....
Montalvo ....

Prêmio Derby Nacional
motros — 4:0005000.

JunãlâLambary .....
Amizade ....Mitzl .....

Pirajá
Gracco 63 35

í 5 Crepúsculo ... 63 60
X 6 Jufandla .... 61 40

Prêmio Brasil — 1*609 metros
— 4:0005000. „, _ .

Ks. Cot.

49 30
61 40
63 25
62 35
62 50

— 1.600

Ks. Cot.
63 60
53 70
51 30
61 40
63 18

Modificadas algumas disposi-' 
çõos do código sobre as'

prpvas de handicap

A commissão de corridas do
Jockey-Cliíb resolveu modificai' o
paragrapho 1° e n. 1 do artigo .94
o artigo 108 do Código, pela se-
guinte fôrma:

. Art. 94 — Paragrapho 1° —
Nas provas de handicap, princi-
palmente nás que se referem aos
prêmios clássicos, não serão per-
mlttidos forfalts antes das ãecla-
rações dos pesos, sendo o hatidi-
cap obrigatório ¦ para todos os
animaes inscriptos e se observará
o seguinte:

1) O top-weight do handicap,
Isto ô, o animal que deya carre-
gar o peso mais alto da carreira,
não será Inferior a 66 klloa nas
provas dè animaes de dois annos
e a 88 kllos nas tres de tres
annos e mais, nem superior a« 62
e 66 kllos, respectivamente, naa
do dois e tres annos e mais, sen-
do 88 kilos o peBO minimo que
poderá carregar um animal.

Art. 108 —- Aos proprietários
será permittido inscrever, em
cada prova qualquer numero de
animaes (dq'accorão com as con-
dições ão projecto), mas sô po-
derão fazer correr dois dos seus
pensionistas inscriptos.

A mesma commissão deliberou
excluir da applicação' do artigo
6 A, a egus Alpina, por ter to-
mado parte em uma : carreira
transferida de reunião anterior ao
seu estabelecimento.

Ao entraineur João CouUnho
foi applicado o disposto no mes-
mo artigo. 

'•',.'._*

m Gaúcho. .... 60
61
60
60
47
48
54
54

Calepino
2(3 Alsca

( Monarcha. . . .
t ( Vallombrosa . .

X Tara
4 j Itablra. ....

I Kerensky ....

Prêmio Internacional — 1.609
metros — 4:0005000.

Ks. Cot.
tázulado 54 25

Boyeto . . . • 52 30
Prestigioso ... 61 40

1 Jucá Tigre ... 62* 40
5 Jlrirlca .... 63 25

DIVERSAS INFORMAÇÕES

Abandona a actividade do turf
devido A actual situação

O sr. Manoel Belmiro Rodri-
gues, devido á situação creada no
nosso turf pelo rompimento das
relações entre as duas sociedades,
resolveu abandonar o turf, ven-
dendo os cavallos que defendem
sua Jaqueta e que são Alsaclano.
Franco c dois potros, um filho
de Alsaciana, mãe do primeiro
daquelles cavallos, e outro filho
de Conflanco. ambos pertencentes
â geração que Iniciará este unr.o
sua campanha nas pistas.

üm chd áansante no Flamengo
• .'-'-.

No próximo -.domingo, 18 do
corrente, a directoria do Club de
Regatas do Flamengo' offerecerá
um chá dansante ás famílias Jos
seus associados, o qual será rea-
llüãdo das fi às 8 horas da noite.

Uma das nossas melhores or-
chestras dirigirá as dansas. Ao
redor do rink serão armadas Iln-
das mesas, onde a família rubro-
negra gozará umas horas do ln-
tensa alegria.

Será essa reunião social, um
dos primeiros passos do Flamen-
go para as grandes festas com
que commemorarâ ò carnaval
de 1931. .

A entrada será com o recibo
n. 1 (janeiro) e a respectiva car-
teira de Identidade social, poden-
do cada associado fazer-se acom-
panhar de duas ,pessoas de aua
família (mãe, esposa, filhas ou
Irmãs solteiras).

Inscripções para a Reserva Naval

Continuam abertas aa Inseri-
pçõea para o curao de Reserva
Naval, 2" categoria. ,

A secretaria do club está ha-
bUltada. a encaminhar òa pedi-
dos de inscripção dos associados
inscriptos, aos quaes communi-
ca que o prazo de 31 do cor-
rente, é improrogavel.

Isenção áe jota áe aámissão

O Club do Regatas do Flamen-
go continua recebendo propostas,
para novos associados, sem o pa-
gamento da Jola de admissão..

Foram- tambem amnistiados os
sócios em atrazo até outubro
p f., que terão a sua situação re-
gularlzada desde que paguem os
mezes seguintes.' *
UMA ÁSSEMBLÉA GERAL NA

C. JB. D.

O presidente, convida os dele-
gados das entidades filiadas a se
reunirem em Ássembléa Geral
Extraordinária, na sede da Con-
federação Br-dlelra de Despor-
tos, no dia 9 de fevereiro do cor-
rente anno, âs 8 horas, com a se-
guinte ordem do dia:

a) eleição de um mebro para
o Conselho de Julgamentos;

b)" comparecimento da Confe-
deração aos Campeonatos: Sul

Em continuação ao .campeona-
to Interno àuè rstá sendo dispu-
tado.~no..Sr- C- Brasil- -encontrar-
áe-ão, âs 9 ¦ horas, da manhã os
teams:

Amazonas x Estado do. Rio.
Antes de iniciar essa partida

haverá uma'relmlão dos respon-'
savelsi-dos.íeiimsjquédtóputàm o«
tòrnelo.Mafiqi cdeidisfciKlre' tr inte-
resses-que "ie* relacionam Com o
mesmo e organizar o final da ta-
bella dos jogos.* '
FALA-SE NA IDA DO S. PAU-

LO F. C. AOS ESTADOS
jüNIDOS

Bão Paulo, 9 (A. B.) — Entre
os sportistas daqui commeta-se
a noticia divulgada pelo "S. Pau-
lo Jornal" da partida para a
America doi Norte, dentro em
breve, do quadro principal do
S. Paulo F. C.

Com quanto nada haja de de-
flnltlvo a respeito,' parece que a
noticia se confirmará, por estes
dias. "-. He

EM NOVA FRIBURGO
Com vma, concorrência extra-

ordinária realizou-se domingo na
Praça de Sports* Payssandu' os
jogos do Friburgo F. C. com
o Esperança F. C. ambos desta
cidade.

Os Jogos correram com* grande
enthusiasmo multo èspeclalmen-
te dos torcedores do'Friburgo, o
campeão daq'tella cidade.

O Friburgo se apresentou pela
seguinte forma: s

Otto; NOnõ' e Gambim; Tlao,
Tfltn e Mona; Jordão _1°, Feris,
Braga, Amadeu õ Jordão 2°.

Esperança F. C. — Nictheroy,
Meyer e Silva; Aroca, Chlqul-
nho e Leltlnho; L-uiz Meyer, Be-
beto, Cordunla, Qu .tino e Da-
vld.

O COMBINADO RADIOBRAS
EM THEREZOPOLIS

almoço em homenagem no Botafo
go Football Club e seus campeões
para o qual tambem Jâ convidou
os chronistas sportivos.

O troni mais conveniente será.
o uas 0 horas da manha, no qual
seguem os directores e campeões
do club homenageado e cuja che-
gada a linda cidade serrana ellc
aguardará de braços abertos.

HÀ50*ANNOS \
qno oELIXlR DE CAMOMILLA
GRANJO. é usado com exito nas
doenças do ESTÔMAGO, FIGA-
DO e INTESTINOS: Ásia, má
digestão, collcns, prisão de ven-
tre e máo hálito.

(9600)
I

Ternos brancos lavados e pas-
sados em 48 horas!

Sô consegue quem telephònar
para 3-4726, Passadelra Palacio,
Travessa do Ouvidor, 26. Limpa
e passa em 15 minutos, lava e
tinge em 48 horas. Attende-se à
domicilio..

(E 10359)

Remo

mentel (São Christovam); Io the-
sourelro, José Moura. (Gragoa-
tá); 2" thesoureiro, Cândido Cos-
ta (Flamengo); director de remo,
Romeu Peçanha da, SUva (Vas-
eo); director de natação, Carlos
Roberto Schneewelss (Boqueirão)
e director de water-polo, Joaquim
dos Santos Crespo (Natação).

O sr. Maurício Bechman e Jo-
sé Pimentei Duarte, convidados
para os cargos technicos de nata-
ção e water-polo, não puderam
aceital-os, em virtude de seus.af-
fazeres.

O Conselho de Julgamentos da
Federação ficou constituído pelos
seguintes sportmen: Dr. Anto-
nlo Mendes da Oliveira Castro,
Alberto .de Mendonça, João de
Noronha Santos, Oswaldo Palha-
res e dr. Flavio Vieira.

Foram eleitos para a Commis-
são de Contas da Federação, os
seguintes srs.: João Alves de
Moura, Dulcldlo Pimentei o , Ar-
mando Machadot

4c
UM GRANDE PASSEIO MARI-

TIMO DO GRUPO DOS
GARRAFAS

E* amanhã, que o Grupo dos
Garrafas, levará a effeito, o seu
grande passeio, a bordo do "Mo-
cangue". O navio será todo or-
namentado, â capricho. A bordo,
será servido um perfeito serviço
de buffet, e a Jazz dos fuzileiros
navaes, abrilhantará o passeio.

O navio, partirá âs 10,30 horas,
em ponto, da praça Servulo Dou-
rado, o percorrerá toda a Guana-
bara, apresentando aos convida-
dos, vistas e logares, bellos e
agradáveis'.

Foi ãeslgnaãa as seguintes
commissões, para amanhã:

Commissão de porta: Alberto
Torres, Raul Torres, Mario Ba-
ptista e Thysrrl Mello,

Commissão de bordo — Jero-
nymo do Oliveira, Gullhôrmlno
Pereira, Oswaldo Von Sldon . e
Gastao Ladeira.

Comniissão de recepção e lm-
prensa: Alberto Carmo, Edgard
SUva, José Conde Cabral e Jorge
Mendonça.

Qs poucos convites, que ainda
restam, podem ser encontrados,
hoje na Torre Eiffel, com Alber-
to Torres; na Casa Silva Gomes,
com Luiz Torres; na Casa For-
tes; na Pharmacia Capitólio, com
Gestão Ladeira; no Café Loanda,
com Oliveira, e na secretaria do
Club de Regatas Boqueirão do
Passeio.

O presidente da Amea convi-
da os dirigentes, juizes e amado-
res dos clubs filiados e bem as-
sim a Imprensa carioca para aa-
sistirem ã conferencia sobre o
Campeonato Sul-Americano de
Basketball què será realizada na
sede da referida Associação, na
sexta-feira, dia 16 do mez cor-
rente, ás 8.30 horas da noite.

A primeira parte.dessa confe-
rencia constará de exposições
feitas pelos srs. Armando Mar-
tins, dr. Gerdal Gonzaga de
Boscoli e Haroldo Cordeiro Oest,
chefes da embaixada brasileira
no Campeonato Sul-Amcrlcano de
ãe Basketball, effectuadó ultima-
mente em Montevidéo, pelas ob-
nervações feitas durante o des-
enrolar do campeonato, taes oo-
mo, organização, disciplina, tech-
nica do jogo, preparo dos amado-
res, arbitragem, etc, factores
esses que contribuíram grande-
mente para o suecesso que obte-
ve no alludido campeonato a
equipe representativa do Uru
guay, que se tornou campeão.

A segunãa parte constará de
uma palestra geral para troca do
Idéas, e Interpretações.

A Associação Metropolitana es-

__ ....  ..
oedora a equipe que ganhar duas [corr. 0« a presente sessão ás 2 ho
om 8 partidas.. ras * uc !a.

Observações — A corda tola aa
comprimento 30 metros. A d'i-
tancia ontro na duas equipes r,i*
rá de 2 metros. A corda ser.*
completamente Usa.

Uma fita de cor será amarrada
no meio da corda e duas outras
de ooreh differentes serão amarra-
dos de cada lado, a uma distan-
cia de um metro da marca cen-
trai.

Uma marca Berâ feita no cen-
tro do terreno e em linha recta
de cada lado dessa marca, duas
outraB marcas Indicarão as Unhas
de toque, a uma distancia de um
metro da marca central.

Para a salda a corda deve estar
esticada de maneira que a fita
central fique sobre a marca cen-
trai e todas os concorrentes de-
vem ficar em pé atraz das linhas
de toque. . . .

O inlolo da partida será dado
por 8 apitos: 1», segurar; 2",
preparar; 3", puxar. Para a eB-
colha dos posições iniciaes daa
equipes será feita a sorte; para
a segunda vez, aa posições serão
trocadas; Bendo necessário dispu-
tar mais uma vez, Berâ feita no-
vãmente a sorte para a escolha
de lado.

A partida será ganha pela
equipe que conseguir arrastar a
adversaria colocando a fita da
meama aobre a Unha de toque do
seu lado.

Não serão permlttidos buracoB
no solo. O ultimo homem de ca-
da lado poderá segurar a corda
como bem lhe convier desde que
não a passe em volta do corpo.

Cada equipe terá yo direito de
ser dirigida durante a disputa por
um Instruetor ou escoteiro, além
dos seus concorrentes.

Não Berâ pormlttlda a Inclusão
de instruetores ou auxiliares de
qualquer espécie entre os concor-
rentes e tão somente de escotel-
roa ou simples exploradores.

*
A INSTRUCÇÃO DE AMANHA

DOS ESCOTEIROS,DO
FLAMENGO

Amanhã, domingo, como de cos-
tume, haverá instrucção para a
tropa escoteira do Club de Ro-
gatas do Flamengo, que será ml-
nlstrada na sede de^te club, â rua
Paysandú', na excellente "caver-
na dos escoteiros". : * ' 

,
Os escoteiros do Club', de Rega-

tas do Flamengo, qué vão em
excellente progresso, pois seu nu-
mero vae augmentando gradual-
mente, Índice de bom progresso,
têm instrucções aos domingos, ãas
9 ao meio dia e ás quartas-fei-
ras, das 8 ás 9,30.

Nesta instrucções os eseotetroa
recebem oa bons ensinamentos cs-
cotistas, praticam Jogos escotel-
ros, fazem suas provas para as
classes escoteiras, etc.

Além da Instrucção escoteira,'
os filiados ao Departamento;Es-
cotelro do Club de Regatas do

I1ÉLL.V INICIATIVA

A Fiâeráçio de Escoteiros de
Brn«t>!)"ü unia, ''• ¦ noasaa entlila.
deu «uo vem il-«' 'olvendo coo-
tlnu..;. «'nu' ifmr.ilo aotlvldadij,
optimeí*. . m:>rci*)tmfl«i>v 'toa, ex-
cellente proprám»!^ q««' 'isdo ha
multo lhe ,« "ivim « boiinuo ll.
tulo de "Fc. içíío Sta «' 'loa
Inlolatlvae".

Justificando es. • Ululo v«.«« >• .
Hzar do dia 10 â it ¦¦'¦< « ••
um Importante "acai.
cotelro de férias" pai.
escoteiros de suas tropa*. * Icv.
cal escolhido foi a Ilha do >
nador, na praia do Barão, na >.,
cara do dr. Leopoldo «Capane*..
que. multo gentilmente a cedo,
para esse Am.

Assim, hoje, sabbado, os esco-
tetros, sob a direcção do chefe
Eurico C. Gomlde que vae dirigir
este acampamento, deverão partir
do manhã para a Ilha do Gover.
nador, onde lnstallarío aeu aeam-
pamento. O material deste acam-
pamento foi gentilmente cedida
pela tropa escoteira do Club de
Regatas do Flamengo, que é filia-
da â Federação de Escoteiros da
Brasil o assim prestou um opti.
mo serviço á mesma.

Vão ser desesels dias de gran»
de satisfação para todos os esco.
teiros que acamparem, onde vi-
verão ao ar livre, exercltando-se,
realizando Jogos e praticas esco-
tistas, praticando os sports, en-
tre os quae o da natação, pois,
perto do acampamento, ha uma
linda prata de banho.

O escotlsmo veiu corresponder
a uma grande necessidade de nos-
sa actual mocidade. Talvez, si
não existisse ainda a Instituição
escoteira, a maioria dos meninos
que vão acampar não poderiam
gozar de umas férias excellenUa
como estos, apôs um anno de rude
labor nas escolas ou em outras
actividades.

Estâ a Federação de Escotelroí
do Brasil de parabéns por este
seu valioso emprehendlmento em
prol dos< escoteiros de suas tropas
filiadas. Estão de parabéns as
tropas escoteiras por mais uma
vez verificarem o carinho qua
sua entidade dirigente lhe dle-
pensa. Tambem estâ o movi-
mento escoteiro em geral, pola
um acampamento como este é
uma das melhores propagandas da
grandiosa Instituição que é o ea-
cotismo.

tm

pera o comparecimento de todas Flamengo, praticam o athletismo.
as pessoas convidadas, certa de
que, • essa conferencia multo vi-
râ beneficiar o desenvolvimento
entre nôs* desse ramo de sport.

Box

Travar-se-â, finalmente, no
próximo domingo, 13 do corren-
te, em There«_opolls, o annuncia-
do match inter-estadual entre os
quadros do Radlobras, desta ca-
pitai, e o Várzea F* C, campeão
Therezopolltano, daquella locall-
dade fluminense.

O Várzea F. C, que não se
tem descuidado, acaba de vencer
em seu campo, o Mageense F.
C, de Magé, pelo score slgnlfi-
cativo de 4x0. Por sua vez, o
Radlobras derrotou facilmente
no ultimo domingo, o Western
A. C. pela elevada cohtagem de
6x1. ; 

'

Tudo nos leva a crer, pois, que
a partida será bem renhida, e,
salvo modificação a ultima hora,
os contendores pisarão o grama-
do assim constituídos:

Várzea F. O. — Arlindo; Rosa
e Dldl; Amo, Amadeu e Oscar;
Pedro, Virgílio *2°,. Virgílio Io. Re-
nato e Jorge. .

Raãlo^ras — Miranda; Domin-
gos e \valdemar; Cypriano, Cal-
lado e Celano; Aderne, Glovanni,
Carola,' Jaburu' e Argentino.

A embaixada carioca partirá no
trem das 6 horas da manhã, do
dia 18, e o presidente pede, por
nosso intermédio, o compareci-
mento do todos os seus compo-
nentes e dos demais excurslo-
nistas, até essa hora no hall da
estação Barão de Mauá.

sfc ^
O CONSELHOO DELIBERA-

TIVO DO BOMSUCCESSO
F. CLUB

Na próxima sexta-feira, 16 do
corrente, haverá reunião do Con-
selho Deliberativo, na sede social
ás 8,30 minutos, em primeira
convocação.

Ordem do dia — Tomar conhe-
cimento do rpln***fIo da commis-
são fiscal.

ELIMINATÓRIAS BRASILEI-
RAS PARA O SUL-AME-

RICANO DE REMO

AC. B. D. marcou o proxi-
mo dia 1 de março para a rea-
lização de eliminatórias para a
escolha da representação, brasilei-
ra ao' campeonato sul-americano
a ser realizado em Montevidéo, no
qual pretende concorrer nos ae-
guintes pareôs: skiffs,- doubles-
Skiffs, out-rlggers a 4.

Resolveu, ainda que a repre-
sentação brasileira seja compôs-
ta ãe 12 pessoas assim dlscrlml-
nadas: 1 delegado, 1 technico, 7
remadores effectivos, 2 reservas
e 1 patrão.

De accordo com o resolvido pe-
lo Congresso de 1930, reunido em
maio, em Berlim, a C. B. D,
não abonará a sua representação
ao campeonato sul-americano
qualquer auxilio em espécie ou
ajuda de custo', ficando tão sõ-
mente a seu cargo as despesas de
transporte, em primeira olasse,
ida e volta e hospedagem em
Montevidéo.

Motocyciismo
A EXCURSÃO AO PONTAL DB

SEUNAMBETIBA

Realiza-se amanhã, domingo,'a
grande excursão motocyclistlca
organizada pelo prospero Moto
Club do BrasU, ao Pontal de Ser-
nambetlba (Recreio dos Bandel-
rantes) onde terá logar um ex-
cellente banho do mar. No cara-
manchão ali existente haverá
dansas e brincadeiras de salão,
para afugentar a crise.

O ponto de reunião* dos excur-
sionistas será na praça da Ban-
deira, ás 7 horas.

O' PROGRAMMA DA RE-
UNIÃO DE HOJE

No match final Isidro Sd e
Armandlnho '

Será realizada esta noite no Co-
lyseu Internacional de Box — á
praça da Republica n. 67 — uma
Interessante reunião puglllstlca,
com o seguinte programma: .

1* luta — 4 assaltos — Walter
Caldas x Jack Pereira, moscas

2* luta — 5 assaltos — Cearen-*
se x João Moreira, pennas.

3* luta — 6 assaltos — Jagua-
ribe Brito x João Rival, pennas.

4' luta — 8 assaltos — Plhto
Gomes x Caetano, meios médios.

5* luta — 10 assaltos' — Mario
Francisco x Clarence Gibson.

6* luta — 10 assaltos — Isidro
Sã x Armandinho, pennas.. *

O FESTIVAL DE AMANHÃ
PROMOVIDO PELO SUL-

AMERICA P. O.
Em regosijo â brilhante' victo-

ria alcançada, no Torneio Initium
do campeonato carioca de petéca,
o Sul America, realizará amanhã,
um festival desse apreciado jogo
brasileiro.

Tomarão parte os clubs mala
fortes, como sejam o Sâo Chris-
tovam, Pedro II, Dragão, Kosmos,
Tuyuty, Coimbra, Amadores de
Petéca e os campeões da cidade, o
Sul America P. C. e.o C. P. Bra-
sll.

o basketball e outros 'sports, de
accordo com sua edade e possi-
billdades physlcas. A inscripção
continua aberta para todos os me-
ninos que .queiram fazer parte
desta secção escoteira, uma que
maiores vantagens proporciona
aos seus escoteiros. 60

FEDERAÇÃO DE ESCOTEI-
ROS DO BRASIL

Basketball

Escotismo
ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEI
ROS CATHOLICOS DE NOSSA

SENHORA DA SALETTE

AC. B. D. DESIGNOU DA-
TAS PARA OS CAMPEO-

NATOS BRASILEIROS

A Confederação Brasileira de
Desportos communicou a todas as
filiadas que a regata dos campeo-
natos nacionaes será realizada em
22 do corrente, com os seguintes
pareôs:

Io, skiffs; 2o, out-rlggers a 1,
com patrão; 3°, double-sklffs; 4*,
out-rlggers a 4, todos na distan-
cia de 2.000 metros.

Fixou o prazo máximo da esta-
dia das guarnições da C. B. D.
na seguinte base: Pará, atê 10
dias; Rio Grande do Norte, Per-
nambuco, Sergipe e Rio. Grande
do Sul, até 7 dias; Bahia e San-
ta Catharina, atê 6 dias; Espiri
to Santo, Rio de Janeiro e São
Paulo, 3 dias.

A NOVA DIRECTORIA DA
F. DO REMO

V
Com os novos estatutos da Fe-

deráçâo do Remo a directoria pas-
sou a ter como directores eleitos
apenas o presidente e o 1° the-
sourelro, sendo os demais, de es-
colha do presidente.

Depois* de reeleito, o sr. Ario-
visto de Almeida Rego fez a es-
colha de seus auxiliares, dando
disso communicação ao Conselho.
Com as nomeações feitas pelo
presidente da Federação, ficou
constituída a dlreotorla da velha
entidade aquática para o biennio
de 1931-1932 da seguinte fôrma:
Presidente, major Arlovlsto de
Almeida Rego (Natação); vice-
presl«3ente, J. F. Corrêa de Sâ
(Vasco); 1" secretario, Alberto R.
Oliveira Motta Filho > (Gunnaha-

A FESTA DE AMANHA NA ILHA
DO GOVERNADOR

O FlnmciiRiiinho enfrentará o
team da Escola Itoynl

Uma grande festa se effectuará
amanha, domingo,, na Ilha do Go-
vernador, nas dependências do
Atlântico Club, constando do pro-
gramma elaborado jogos, corri-
das, banho de mar e, por fim,'
um Imponente baile.

Acqulescondo ao convite que
lhe foi feito, o Flamengulnho to-
mara parte nessa promissora fes-
ta, disputando uma partida de
basketball com o quadro da Es-
cola Royal,' E' solicitado, por nosso inter-
medlo, o comparecimento dos se-
guintes jogadores do Flamengul-
nho, ás 10,60 de amanhã, no cáes,
afim de seguirem na barca das
11 horas: Pitanga, Hllderlco, Nêo,
Amorim, Odilon, Raul, Cezar, Klm
— Joáo Jullnho, Aloysio e Al-
berto.

Excursionismo
AS EXCURSÕES DO CENTRO

EXCURSIONISTA BRA-
SILEt.iO

Cumprindo o seu programma
de actividades, o C. E* B. pro-
move para amanhã diversas ex-
cursões, entre as quaes. uma ã
Maricá.

Esta excursão, de caracter le-
ve, tem por fim proporcionar aos
sócios, bem como âs suas fami-
lias e convidados a oceasião de
assistirem a tradicional festa que
se realiza annualmente naquella
cidade em louvor de Nossa Se-

-nhora de Nazareth/ festa pura-
mente popular, como as da Pe-
nha no Rio e de São Roque em
Paquetâ.

Para commodidade dos excur-
sionistas o C. E. B. fretará um
ou dois rtmnlbus especiaes, que

ra); 2" secretario, Edmundo PI- partirão áa 6 horas da Ponte das

Regulamento do campeonato de"cabo do guerra", para disputa
da Taça "Escoteiros Catho-

licos de N. S. da
Salette"

1* — A taça "Escoteiros de
N. S. da Salette" será disputada
annualmente, como prêmio do
campeonato de "cabo de guerra".

2":— Para o mencionado cam-
peonato será acceita a Inscripção
ãe qualquer associação' escoteira
do BrasU.

3" — O dia da realização deste
campeonato 'será em 11 de. outu-
bro, quando cair em domingo;
caso contrario em data que será
marcada opportunamente. No
corrente anno será em 11 de ja-
neiro.

4o — O local da prova será
sempre annunciado com antece-
dencia, sendo este anno no Jar-
dim Zoológico.

6" — O regulamento da prova
será de accordo com o internado-
nal, com as modificações constan-
tes das regras que seguem.

6"— O Jury será composto de
um Instruetor, cuja tropa não to-
me parte no dito campeonato e
do commissario technico dos Es-
cotelros de N. S. da Salette, ser-
vindo de arbitro o presidente des-
ta associação, ou seu represen-
tante.

7o — Ao vencedor do campeo-
nato ficará a taça "Escoteiros de
N. S. da Salette", para posse
temporária, ficando a menciona-
da taça em posse definitiva da
Associação de Escoteiros que ven-
cer 3 campeonatos consecutivos.

8° — A equipe de cada tropa
será de 8 escoteiros, cujo peso
total máximo deve ser 400 kllos.

9o — A Inscripção das equipes
será feita na sede da Associação
dos Escoteiros de N. S. da Sa-
lette, diariamente, ãas 19 ás 21
horas, até o ãla 10 ão corrente

10° — Na lista de Inscripção
cada associação collocará 12 no-
mes, sendo 8 effectivos <*> 4 re-
servas; dentro destes 12 a esco-
lha será livre para a constitui-

. Em sessão mensal ordinária, ve-
uniu-se na noite de quinta-feira,
passada o conselho superior da
Federação de Escoteiros do Bra-
sll, em sua sede no Pavilhão
Mourlsco.

Preside a sessão o sr. Guilher-
me Azambuja Neves, secretaria-
do pelo sr. David M. de Barro».
E' lida e approvada «á acta da.
sessão anterior. Dc expediente
constam diversos officios e car-
tas, a que são dados os respe-
ctivos despachos.

Acampamento áe férias — O
chefe geral do acampamento es-
cotelro de férl«as, que a. Federação
ãe Escoteiros do BrasU vae rea-
Hzar de 10 a 36 de janeiro cor-
ernte, sr. Eurico Gomlde, com-
munlca que o local do mesmo será
na ilha do Governador, na praia
do Barão.

Curso pratico para 
'. 

ntonltorns
— E' lido o projecto deste curso
apresentado pelo chefe, David de
Barros, que deverão começar a
22 de fevereiro e terminar a 26
de. abril do corrente anno. São
trocadas suggestões, sendo resol-
vido deixar a approvação do pro-
Jecto para a próxima reunião.

Chefe honorário — O chefe Er-
náni Goldschmldt communica que
vae fixar residência fora desta
capital, pelo que é obrigado á
ãelxar seu cargo de chefe dos Es-
cotelros de Santo Antonio, que fi-
cará com o chefe João Pimentei.
E' approvado, por unanimidade,
acclamar o chefe Ernani Gold-
schmidt, chefe honorário da Fe*
deração.

Programma realizado — O pre-
sidente Guilherme Azambuja Ne-
ves, communica que, foram reali-
zadas as reuniões approvadas oe-
la Federação de Escoteiros do Bra-
sil. Assim, no domingo, 28 de
dezembro, com a Liga da Defe-
sa Nacional, realizaram-se as

homenagens a Olavo Bilac, haven-
do de manhã uma visita ao seu
túmulo e â tarde uma importante
sessão solenne em sua memória,
na sede da Liga.

No primeiro domingo de ja-
neiro corrente, realizou-se a to-
cante cerimonia da visita ao tu-
mulo de B. Celllnj, em Nictheroy,
com a presença de elevado nume-
ro de representações. O presiden-
te congratula-se com os bons re-
sultados, pois foram um optimo
encerramento do anno de 1930 e
melhor inicio do anno de 1931.

Escoteiros sêniores — E' feito
um appello a todas as tropas es-
cotolras da F. E. B. para que
fundem patrulhas de escoteiros
sêniores, e que essas patrulhas,
para melhor orientação do pro-
gramma e maior progresso, te-
nham reuniões em conjunto, for-
mando assim a tropa de escotel-
ros sêniores da F. E. B.

Olu6 ãe chefes — E' approva-
do que a fundação offlclal do
Club de Chefes, desta Federação,
seja realizada no carbeto do acam-
pamnnto de férias, no domingo,
18* do corrente, quando este acam-
pamento terá a visita de muitas
tropas, da Escola de Instruetores
de Escotlsmo, etc. As reuniões
do Club de Chefes, serão ás quin-
tas-felras, das 8 âs 10 horas, na
sede da Lira da Defesa Nacional.

JEscota de instruetores ãe esco-
tismo — O chefe Euclydes da
Costa, propõe que sejam envida-
das as medidas necessárias para
que a Escola de Instruetores do
Escotlsmo, da Federação de Es-
cotelros do Brasil, seja officlall-
zada. -Apôs, demorada discussão
em que tomam parte quasi todos
os presentes, é approvado que .=*•?
esperasse melhor opportunidade
para conseguir tal medlãa.

A EXT1NCÇÃ0 DOS PATRO-
NATOS AGRÍCOLAS j

Foram designados os funecio*
narios que devem receber os ,

1^"respectivos acervos
: O encarregado do expediente do
Ministério da. Agricultura desl-
gnou os seguintes funecionarios,
para receberem o acervo dos Pa-
tronatos Agrícolas extinetos a 31
de dezembro ultimo:

Patronato agricola Pereira Li-
ma, em Sete agoas, Minas Oe- '
raes: agrônomo Godofredo dos .
Santos, ajudante da Inspeçtoria
Agrícola do 18° districto, em Bel-
lo Horizonte;' Patronato Agricola .
Ânnltapolls, em Santa Catharina: *
arador João de Deus Machado, da
Inspeçtoria Agricola do 16° dls-
tricto, em Florianópolis; Patro*
nato Agricola Marquez de Abran- .
tes, em Barracão, na Bahia; agro-
nomo João Pedro da Silva Lo-
pes, ajudante da Inspeçtoria
Agrícola ão 11 ãistricto, um S.
Salvador; Patronato Agrícola
Diogo Feijô, em Ribeirão Preto;
agrônomo André Silveira Mello,
do Campo ãe Sementes S. Simão,
em S. Paulo.

Não foi, ainda, designado func-
cionario para receber o patrona-
to agrícola Casa dos Ottoni, na .
cidade do Serro, no Estudo de .
Minas Geraes.

Oa serventuários acima desl* .
gnados, promoverão, immediata.
mente, o inventario de todo o ma.
terial existente naquelles i«atro>
natos o ficarão a testa dos mes-
mos, como responsáveis, até ul-
terior deliberação.¦* tm, *¦
A nova directoria da

Associação de Enge-
nheiros e Indústriaes
Realizou-se hontem, a assem-

bléa geral desta Associação para
eleição de sua nova directoria,
no triennio 1931-1933.

Antes de procedida a eleição,
foi lido o approvado o relatório
da administração passada.

Na conformidade da proposta
do thesoureiro foi elevado atê
2:000$000 o pecúlio que a Asso-
ciação distribue âs famílias dos
associados.

Para a directoria de 1931-1938
foram reeleitos: presidente, en-
genheiro civil José Baptista, re-
presentante da Great Western;
vice-presidente, engenheiro civil
Alfredo Lisboa, Inspector de Por-
tos, Rios e Canaes; 1° secretario,
engenheiro civil Flavio Vieira,
da Inspeçtoria Federal das Es-
tradas; 2° secrotarlo, engenheiro
civil Adalberto de Carvalho, sub-
Inspector de Illuminação; e_ the-
sourelro, engenheiro civil João do
Rego Coelho, da Inspeçtoria Fe-
doral dos Estradas.

Conselho âlrector — Engenhei-
ros: F. N. Ewbank da Camara,
chefe de secção da I. F. das Es-
tradas; Edmundo Brandão Pira-
Jâ, director technico da Rede Ba-
hlana; José Palhano de Jesus,
ex-tnspector de Seccas e de Es-
tradas; Luciano Martina Veras,
da Inspeçtoria Federal das Ea-
tradas; José Antonio ãa Sllv»
Maya, da Inspeçtoria Federal dai
Estradas; Mamede Ferreira Ro-
drigues, da Inspeçtoria Federal
das Estradas; Levl Autran, da
Inspeçtoria de Obras Contra as
Seccas; Engenlo Gudin, dlrectof
da Great Western; Francisco dí
Abreu Lima Junior, Intendente da
I. F. das Estradas; Abel Peixot»
Meira, da Inspeçtoria Federal
das Estradas.

Commissão de contas — Enge*
nheiros: Oscar Cox, da Inspecto-
ria Federal das Estradas; Brau-
Ho' Eugênio Müller, da Inspecto-
ria Federal das Estradas; e Syl-
vio Cardoso de Aquino e Castro,
da Inspeçtoria Federal das Es-
tradas.

m tm» m. —

Designações para a commis-
sâo de syndicancia da Central

do Brasil
O sr. José Américo, ministro

da Viação, "designou os enge-
nheiros da Inspeçtoria Federal
das Estradas Graccho Peixoto
da Costa Rodrigues e Luiz Pau-
lino Soares de Souza, para ser-
virem na commissão do syndl-

Carteiras de identiãaáe — Já ea- canela da Central do BrasU.
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Pelos Clubs
Falta aponaa pouoo mais do um

noa para o oarnaval, Entretanto,
oi grandea centros follanlooa aa*
tio am eiipi-iiiiillvii, por ndo saber
ia podarAo contar oom.o auxilio
doa governos fadara! • municipal,
Quanto a oate, A vos oorronto na,
Prefeitura qua aa sociedades ob*
terão ali qualquor coisa, talves
nto tanto quanto Já tem sido
dado,• Seria, comtudo, Justo quo a.
Munloipalldado soooorroBse oi
olubs nun tiiiiiim prostlto na ter-
Ca-foiia gorda, tanto iimin que
grando parto das Importanulas
outnrxiulaii reverto para os seus
cofrcí. transmudadas em lloonçua
# miiltoa outroa ônus que as so-
{ledades pagam, Incentivando,
linda, oom o fulgor doa sous' prostlto*., a corrento de turistas

3U6 
aportam no Rio por occanlão

o trlduo da Folia.
B quanto ao governo d» União,

Bio é menos razoável que pronto
o aeu apoio aoa que oonoorreiu
para o brilhantismo maior da
unica festa realmente popular,
uma eupoolo de válvula ão esca-
pamento para as amarguras ãa
rida, tão ohela o anno todo âo
eontratempoa a dlfflouldadea.

Apenas, aohamos quo oa pode.
ras públicos davam exigir dos be-
oefiolarios doa-aeus favores quo
aliei empreguem bem os ãlnhol-
roa recebidos, aob flsoallsação ri-
goros** bem como sò a axaluBl.
vãmente ocoupem nos oorviços d*
oenfeecão' dos oortejos artistas a
peiioal* brasileiros; afim de nao
¦a verificar o que a. tem visto
em annos anteriores, o governo
fornecendo dinheiro nosso para
gáudio de artistas estrangeiros,
im detrimento dos naolonaes, com
o curao completo de Beilas Ar-
tis, a oompotontos, como provou
no oarnaval passado o laureado
André Vonto, vencendo galharda-
menta uma-equipa alienígena, e-
eom eatupendas allegorlaa oaloa-
das tm assumptos patrlotloamon-
ta brasileiros.

0 governo, portanto, caso pos-
ia ou se resolva a dar auxilio ás
locledades, deve estabelecer prl-
maclalmente esta condição: dl-
nheiro brasileiro para artistas
brasileiros. — Príncipe.

CLUB DÓS DEMOCRÁTICOS —
No "Castello", a partir âe 31 âo
dezembro, ninguém mais dorme."Carta Branca", o conmandanta
em ohefe das tropas "curaplcu's",
deu ordens tarmlnantes para qus
o aeu "oxorclto", este anno, so
conserve em "constante -pé de
guerra", prompto para qualquer
tmerganola...

D'ahl a realização, no dia de
boja do um grande o magni-
tico baile, da Iniciativa ão grupo»Ad*r é um facto"...

Preparativos formidáveis fo-
iam tomadoB para que a festa
seja um acontecimento no novo e
lumptuoso "Castello", que tanta
Inveja está causando por ahi,
NSo queremos adiantar multo, en-
tretanto, podemos dlior quo ss
mais lindas o ricas fantasias es-
tio sendo confeccionadas. para a
solte memorável em que o grupo"A dOr é um faoto" vae dar o
mu grito de guerra.'

, A postos, "caraplcu-s"!

GRUPO DAS SABINAS — Vão
multo adoantados os preparatl-
voi para o grande baile que este
grupo dará no dia 20 do corren-
ta, do qual' fas parte saliente o
maior e mais tradicional cama-
valesco dasta capital, o Chaby.

Esto grupo náo sò festejará o
leu anniversario Interno oomo é
pensamento do querido Chaby ho-
menagéar o povo carioca com
uma deslumbrante passeiata oom-
posta de numero Infinito de oa-
vallerlanos unlformisados de....
(Não queremos ser. indiscretos),,.'

*
PIERROTS DA CAVERNA — O•Moinho" 'estará hoje de gran»-

da gala, copi a realização ãe mais
um dos seus admiráveis bailes,
transcorridos aompro num ambl-
ante de puras expansões folio-
nicas. .

Uma banda de musica .militare um cfioró typtcò nacional ori-
intarão as dansas até á manhã
da domingo. . ?

CORDXP DA BOLA PRETA —
Oi Infaügavels foliões' da rus,
Trcie doVMalo continuam no seu
propósito, do ontregur-oo do oor-
po e alma ao prazer o para hoje
organizaram mais um formidável
baila qüe como 'os demais, anima-
do por uma atinada orchestra, sé
terminará na manhã de domingo.+

A CARNAVALESCA DO RH-
CREIO — Offerecendo Inequívoca
prova de ser mesmo o theatro

A DISTRIBUIDORA DB |.SORTES GRANDES ' 
f

MAIS UMA! 
"

m

SopurrV0ÓT.S?í|8oad0en??rJd0S} N' 0<Mm COM »«»0WQO
SoU dlao dar-noa-A â InlSlíl diS J)tt íotor,a' da C"P'"»1 Fe- •
Hl'i!L".rBflao d0 Carnaval, oom as \t ^tai de »">ntom folvondlda *
Primeira» r-ipreaentaoõeá da ra. •
....... .. 

"DSlx»'. «»»a mulher oho-
I%l.do.£..í,,,n.iM «ulntlllano. B'a poça follonlça daate começo doanno, o primeiro grito do Momo
ITrÂ """•««"hacSâo mf Pan-'
.íí'. 2,.SL*r,,,<> Provocaâor dassuas mulheres oombatendo o des-
S?íy?° ! i. f UU«» com lanças-perfumo, dlsoos do serpentinas >a profusão dos confettl multTco-
\fÍt.£ "v'»í\d«« Irmãos Quli-tlllano, escriptores experimenta-
MBf?.0*?,!in?ro' r<mnB tud0 <->">nt°
«ní. ? «?ts? par* 1ue ° PubUco
I!?íaia.IUu."L0 Proolaa de que jáestá Intorv ndo nas refregas doMomo, ouvindo as canções qS«
íf.Hn^ oanÍad.R.? »» Avenida, aa-sistlndo o desfilo dos typoB que
SI?.??.f2-a,'n0M*" ru" «uranto alououra desses quatro dias, », por
5"2rai,x,íor*" ú0 Carnaval,' oomo deslumbramento dos seus prós-tltoa. nos quaos ss cultiva, a gra-oa, dando-se cafunés no bom sen-so e beliscando brejeiramente os
calcanhares vulneráveis desta ol-a*de. heroloa, de milhares deAchilles.

A reylaU será lindamente vos-tida pela empresa A. Neves & Cia.
; terá a Intervenção dos vara»,delros expoentes do genero,

6RPHBX0 PORTUGAL —Afi-nai, acha-se satisfeito o desejode todos os assoalados desta sym-pathlca sociedade pola enoanta-dora vesperal dansante, que ama-nha, domingo, aerâ realizadanos seus magníficos salões.Das 7 à mela-nolto, uma exbel-lento orohestra proporcionará aadansas, sendo axigldo trajo oom-pleto e o recibo do mes oorrente.Annunolar uma festa no Or-phoão Portugal 6 motivo de lm-menso júbilo para os assooladoae famílias, pois aU se reúnemdurante algumas horas, em ele-gante convívio e bem estar.
CLUB D03 GRAVATAS—Tran-,acorrerá . maravilhosamente o

grande bailo A fantasia que nes-to ol.ub se realisará. hoje, emhomenagem ao choro estylo jazz-band «Turunasde Botafogo".
Campeões dos Bambas oarnava-'lesoos dò 1880 «dos que foramexeoutados na Folra Nacional doAmostras.
O seu regente ohefe, Gilberto

Paoheco, -sempre amável oomaquelle gentileza que os caracte-r|sa, nos disse que este baile dei-xará nas rodas recreativas umasInflnlãades de recordações.
FOLIÕES CARIOCAS — Mais

uma sooledade carnavalesca, oon-stltulda de velhos foliões, seráinaugurada hoje, bom aéde á
rua Visconde Rio Branco, 16. A'frente dos destinos da futurosa
sociedade, estão os destemidos
carnavalescos: presidente, Heitor
Costa; - vice-presidente, Miguel
Bocha, thssoureli-o, Fortunato
Heitor da SUva e Arlindo Mafra,
oujo valor 6 bastante oonhecldo.

. Este baile, que está sendo es-
perado oom multa Impaciência
pelo mundo recreativo, maroará a
primeira victoria do Club ' Car-
navalesco"Foliões Carlooas. .'Para Impulsionar as dansas foi
oohtratado um esplendido jazz-
band.. '

MIMOSAS CRAVINAS i— O
."Canteiro" prepara-sç para fes-
tejar o Cunha da Botafogo e sb-
sim po dia 18 do corrente este
olub dará aos seus associados in-
numeras horas de alegria.'

Um afinado Jazz-band da nossa
Marinha movimentará as dansas.
Os convites andam por empenho,
pois a festanca é organizada "So
me quer bem, compareça*..."...
»TURUNAS'DE BOTAFOGO i—

Realiza-se rhoJe, 10 do corren-'
te, na sedo do Olub das Gravatas,
â rua Jardim Botânico, a granãe
testa promovida pelos .valorosos
rapazes do conjunto musical "Tu-
runas ãe Botafogo". A festa pro-
mette ser üeslumbran.te e'â fren-
te está o muBlctBta Pacheco, quo
preparou ura programma de suo-
cpaso.'»» ».'-.-'..' -•.'.' if

Os "Turunas de Botafogo", .sao
os campeões de conjuntos musi-
caes de 1930, do.concurso ãa Fel-
ra Internacional de, Atnoatraa, o
que 6 bastante para recommen-
dal-o ao povo carioca. ¦"••'<

Na festa de amanhã, os "Turu--
nas de Botafogo", sé executarão
o quo ê nosso, musica brasileira
o em homenagem ao "Correio da
Manha".

A DEUSA DA SORTE I
Avenida Rio Branco, Ml £

. Hojo 100 Contos por 10(000 |
; — Cora 10 finaes do boui- Jflcação integraes. •

HABILITAI-VOS *'....................„„„„„„i' (12878)

COLUMNA ESPIRITA

A liberdade espiritual
Suggestões de um oldadão

brasileiro, que tambem se
conuldora Cidadão . planetário
• universal — eternWodeilíO,.» -,0'que devemos fazer pa-ra que' nossa pátria possa' preencher na terra' o pa-

pel moral, soolal t, praticai,' industrial, que lhe foi tra-
cado, por sua posição no
planeta, na communhão
fraternal do todas as pa-trias, para a obra eterna" do amor '— a 'paz!

Aolma de tudo, é preciso, man-
ter a plena liberdade espiritual,
sob todas as suas modalidades:
liberdade de crenças, religiosas,
liberdade do doutrinas phllosophl-
cas e sclentlfloas quaesquer, 11-
herdade profissional e Industrial.

Sob o palito de luz- destas 11-
herdades conquistadas por nos-
sa humanidade em miUenlos de
lutas cruentas o" embates se-
culares do pensamento, teremos
a vohtura do vêr nossa pátriadesabrochar para as mais áltás
conquistas ' du civilização.

E' preciso, portanto, supprl-
mlr Immediatamente, e Irrevoga-
velmente, os- privilégios concedi-
dos pe'òs governos retrógrados
aos oredos que' disputam no mun-
do ò dominio das consciências.

Em nossa pátria, felizmente, sõ
o credo catholico .romano vem.
usufruindo em.todos.os tempos b
apoio offlolal. Nenhuma âas "ou-
trás religiões existentes em nossa
pátria,' protestantismo, pbsltlvts-
mo, espiritismo, etc.' deseja se-
molhanto apoio do poder tempo-
ral, que sò pôde convir aos ure-
dos que pretendem trlumphar.
sob os auspícios da força mate-
.'rial.- A -verdade não precisa da
coacção para • vencer.

Gallleu, ' sõzlhho ' nò» mundo,
conquistou - todos as consciências
da terra, pela convicção e pela
persuasão, para a verdade'solen*
tlf Ica do movimento da terra.
Não ' foi -mister' nenhum- decreto.
Nenhuma espada sair da bainha
para o- triumpho do sábio marty-
rizado. Antes, ao contrario, os
sabres cathòltcoa se desembai-
nharam contra á verdade, mas
foram impotentes para vencer a
visão do genio. Assim tem sido
o triumpho de toãas as vorãaãea
no mundo, De' modo quo, em'
nome dos mais sagrados direitos
da humanidade terrena, em no-
me das ¦ conquistas ; lrreductlvels
do pensamento,- Jamais unificado
nd ponto de vista religioso como
em qualquer outro domínio; mes-.
mo has .' conquistas puramente
scientiflcàs, que comportam sem-
pre theorias mil — cumpre que
o governo de nossa pátria* tran-
qullllse todas as consciências e
todos os coracõos, negando qual-
quer apoio officlal'. âs doutrinas

Reorganização dos batalhões
patrióticos mineiros?

Bello fforteonte, 9 (D.. T. Mt)
«*- Os batalhões patrióticos," orga-
nizados por oceasião do movimen-
to de 3 do outubro, não serão ex-
tlnçtos, neste Estado, mas reor-
gonizados, sobre novas bases, de
forma a estarem sempre promptos
para defesa dos princípios porque
se batem, entre os quaes a dèfe-
sa do Braail contra a Invasão es-,
trangeira e a defesa da autonomia
de Minas.

Os agrupamentos, disseminados
por todo o território mineiro, que
compunham a legião Arthur Ber-
nardes, e que tinham um effecti-
vo ds alguns milhares de homens,
participarão da nova organização,
Jâ estando em estudo a aua trans-
formação em Brigada cívica.

O batalhão feminino João'
Pessoa Incorporar-se-A a es"ta
brigada.

0 commereio suburbano pro-
"we uma grande manifesta*

(ão ao sr. A. Bergamini
O commereio do Meyer, apoiado

e prestigiado pelo do outros balr-
ros o. arrabaldes dellherou organl-
zar-se em commissão para fazer
uma granãe manifestação ãe
apreço ao ãr. Aãolpho Bergaml-
ni, Interventor no Districto Fe-
deral.

A grande commissão ficou. as-
sim organizada: presidente Cyr
prlano Lopes de Almeida (O. Lo-
pes & Cia); vice-presidente, Lu-
cio Lopes (J. M. Lopes & Ciá.);
secretarlo-geral Dlomedes do
Figueiredo Moraes (Superinten-dente da Succursal de "O Jornal"
nos subúrbios); J. C. de Castro
(J. C. de Castro & Cia), thesou-
relro.

Reintegrado em cumprimento
de decisão judiciaria

Aracaju', 9 (A. B.) — No cum:-
pruoonto dí uma decisão Judicia--
ria, o. Interventor Maynard de-
cretou a reintegração do sr, Ma-
noel1 Paula de Menezes Lima no
cargo' dtf exafitor da- cidade de
Lagarto, do qual tora demittido
violentamente pelo governo Ma-
nuel Dantas.

O sr. Menezes Lima desistiu do
quaesquer vencimentos relativos
ao período de tempo que pèima-
neceu afastado do cargo, O mes-
mo aoto que o reintegrou decla-
rou nulla a nomeação do seu sub-
Stituto,. 1 '

Completando a construcção da
rodovia de São Paulo

a Curityba
Òtirtti/l>o,.9 (A. Bi) — Foi re-

ceblda com geral satisfação a
noticia de que o Ministério da
VUçâo, db accordo com o Minis-
terio 'da Guerra, resolveu deter-
minar a- construcção " de diver-
sos trechos da estrada de ioda-
gem de S. Paulo a Gurityb'1, ser-
vlndo-se do 5o batalhão de tnge-
nharia que fez a estrada de Bar-
ração.

Com a terminação da estrada
dc rodagem, a viagem de auto-
movei entre Curityba e S. Paulo
poderá ser feita cm 11. horas, fa-
cintando ao mesmo tempo o des-
envolvimento de zonas de gran-
de fertilidade.

ASSOCIAÇÃO COMMERCIAL
DO RIO DE JANEIRO

Qum ASSIGNAR
O

Correio da Manhã?
—**********»»***********************.. ***************************************************

. .***......*.................»...............,................*..

Preços: Anno, 60$000 — Semestre, 35Ç000 — Mez, 6$000
Corto e remetia a formula abaixo, acompanhada da respectiva Importância, paira o
seguinte endereço: Sr. Lula Ayres— Gerente do "Correio da Manhã", Avenida Go-
mes Freire ns. 81/83. -

NOME» « • « »-> •• • V • • « • '• • •' • • * • •,'•'• • • • • «'•'•'•••'•••' a '« è • * *• '* (bem legível)

LOCAL. . . *' * * * *¦ * »»**..*. .. .*,¦*.* ...................

ESTADO. ¦» * *•*¦*;* :.* . f ..... . ******

Janto! remetto Rs. .... ,f........, para nma assignatura por ......, mexes.

A SITUAÇÃO DA RADIOTE-
LEGRAPHICA BRASILEIRA
Do ar. Pires Rebello rcc-lieraos a **¦

guinte caita, que publicamos ló para
encerrar esta controvérsia! ' ¦ • •

"Sr. redactor — Ssudaçdes,— O sr,
Conrado Muller dc Campos continua
multo irritado. Tão Irritado que, mesmo
quando resolve pilhéria*, fal-o «ora tal
azedume que * geiite tem a ImpressJo
de- estar era lace de homem que, quando
ri "c'cst en enraaeant", como 14 dia o
abbade do "Cândido". Já vários sdes
passaram depois de sua bulhenta demis-
são, mas, nas suas missivas acrlraonio-
aas, deixa sempre trair,' em cada phra-
se, a irritação 1 que tanto . almeja dis*
simular, Vè*se que nera * tempo, esse
inegualavel suavlsadof, conseuue acal*
mar oa nervos do honrado etf-director
dos TeleRtaphos, A Companhia Radio-
telegraphlca Brasileira não., tem o me*
nor interesse em contribuir para a ma*
nutencão deita, estado dç espirito do
sr. Muller de Campos e, se veiu a
Imprensa, loi com o unico objectivo, de
oppôr embargos _ ligcircia daquella sua'
affirmativa de uma suppòsta divida de
1,600 contos. Lendo a nova carta, de
hoje, aa "£orrèio da ManhS", verifica*
se que o sr. Muller dc. Campos aban-.
dona a primitiva, ailirmação, mas, para
castigar a Companhia, pela ousadia da
contradita, eleva a divida a 1.826 eon-
16», Por 

'orai.i' Em'-18 horas a-dl*
vida cresceu de 226 tontos. Provável-
mente é para dar. aspecto de verdade
lis suaa afíirmaçõcí lantaslstss que o
dr. Muller.de Campos deva a 1.826
contos de - réis a Importância de que
a Companhia Radlotelegraphlca - Brasi*
leira seria devedora ao Thesouro Nacio-
nai e vao mesmo a ponto de affirmar
que tal debito corresponderia ás contas
apuradas e apresentadas pela Reparti-
ção Geral dos Telegraphos até'o ter*
celro trimestre de 192811 Ha duas ex*.
pllcaçOes possíveis. Ou'beni'o dr. Mui*
ler de Campos, no desejo de .desaeredi-
tar. a Companhia Radlotelegraphlca Pra*
sileira, por motivo que adeante se verá,
publica nos- Jornaes affiramçües que
sabe serem falsas, ou bem está de-boa
fé e foi victima de algum mystllica-
doi', que teria feito a brincadeira de
fornecer-lhe-dados fantásticos que a aua
inexperiência em questões de contábil!-
dade telegraphica nio lhe pcrmlttiu de*
cifrar}- •

Ambaã as bypothoscs são possíveis
Não desejamos tambem prolongar esta

»suU1 upw.u uuiuiii <«» uuuu-ih-m ,'#»"»«»<> fastidiosa para, o publico e íi

S8^^o1e0õOPnhoIO:ScB°nUar?o0,edn; *™M~£»A™&T™tlficas em -Jogo. nc. scenario do 1 t¦ , do ^ireHctor ,eral do, Tde-
mundo, para que livremente do- Braphòa.mine aquella que tiver prestigio
pára- tanto.

api
uma vez port todas declaramos termi

nantemente: .
Io — Que * Companhia Radiotele-

graphica Brasileira sempre pagou as
bastará que o governo da Be- Quotas de (iscalUação>revistas eni'siia
!£í.-r;„ *° „„?„_„„„ iii.„„s„tconcessio. Q.ltu ultimo pagamento foi
publica faça cessar a »BaflS#,|A}B{JW a0.& itmcsi„).-£,-*tím y im

Fara- Isto, para qué! todos se
sintam' egualmente garantidos,

official alnãa subsistente com o
oreão catholico - romano, elimi-
nando * nossa representação . jun-
to ao chefe deste efedo em.Roma,
e Bupprimirido os . privilégios de
casta Concedidos â Irmandade da
Santa Casa da Misericórdia, an-
nullando 11 concessão funerária
que desfruta Ulegltlmamente nes-
rá subsistir. ¦ •

Os chefes ãa egroja çatholica,
aliás»- estão cansados de repei.ii-
que o seu credo dispõe-no Bra-
sil' da maioria das consciências.
Concordamos com Isto,, apezar de
nunca ter havido uma estatlstt-
ca rigorosa a este respeito.'Mas,
Justamente por isso, nor dispor
da maioria das consciências ' no
Brasil, nenhuma necessidade tem
essa egreja do apoio offlolal pa-
ra -substituir.

Decretar uma religião seria

ligar áo riciblf «1: 937,'di' 9 diittent-
bro dt ¦ 1930, pelo thesoureiro da Re-
partição .Geral do^ Telegraphos. 2* —
Que a Companhia Radlotelegraphlca Bra
BÜeira está .inteiramente em dia no que
diz respeito á liquidação das sitas con-
tas de tráfego mutuo - o contribuições
apuradas e apresentadas pela,Reparti*
ção Geral dos /Telegraphos,'. Seu paga*
mento relativa ia' contas do 3°'trimes-
tre de 1928 pôde aer constatado feio «••
cibo n. 1.227, di 12 de deeembro dl
1930, curado pelo thesoureiro da"%Re*(
partição Geral doa Telegraphos o'que
o ex.directòr desconhece -dti--fingi' dès*
conhecer. Devemos acerescentar que oi
saldos das contas apresentadas pelS. Re-
partição . Geral dos Telegraphos até o
3° trimestre de. 1928 inclusive, nto tim
relação alguma com »â, cifras malucas
apresentadas peio dr, Muiler de Cam-
pos. 3° — Que a Companhia Radio*,
telegraphlca Brasileira costuma liquidar
no-prazo minimo possivel e observando:
sempre aa disposições do» regulamentos
que regem á materia, as. contas apre-m-f WW* W»»4 M..»*~ • wv.g^w^v m*m. ... ^||U 1 hQVlU ** *l.**+\. I .%*f .**^ . VUdtqil _ U|'.^~

mais absurdo ainda, do qúe de- sentadas pela Repartição Geral-dos Te-
legraphos. Devemos frisar que a Re*
partição Geri! dos Telegraphos possue
funcionários • especializados,, perfeitamen*
te ao pai- das questões de contabilidade
telegraphica, questões essas quo o dr.'
Muller de Campos não. * teve • tempo do
assimilar e assim levianamente esti a
ferir o credito de uma- Companhia, que
nada tem a temer da sua campanha j^de diffamação. , , 

m
Mas não paga a pena. discutir cora

0 ; sr, Muller de Campos, porque1, te-
mos a experiência da' que quando o
sr. Muller se agarra a qualquer coisa,
não larga com muita facilidade... Ade

cretar uma seiencia, mesmo uni-
vorsalmente acceita, como, por
exemplo, a mathematica » Uma
verdade-nãó sé, decreta: ensina-
se, propaga-se, divulga-se, dif-
funde-se, por cohylcção, demons-
tração, ou. persuasão."

Ninguém hoje duvida da lei da
gravltáçãó . universal, mas - quão
poucos estarão nas condições de
demonstrar mathematlcamente
esta verdade? *

Assim acontece com as convi-
cções scientiflcàs., Assim, com
maioria de .razão, tem de • acon-
tecer com as convicções religio-
sas, porquo, emquanto aquellas
penetram-no espirito através o
cérebro, estes conquistam a alma
mediante a intelligencia e o co*»
ração.

João Passos, medico '— Rua
Visconde de Itauna, 507, sobrado.

A nova organização do Ins*
tituto dó Café

B. Paulo, 9 (A. B,)' — A nova
organização do Instituto de Ca-
fé é apreciada pelos circulos eco-
nomicos ¦ 'com bastante *, sympa-
thia. '

Dentre as novas disposições me-
rece especial registro a' que le-
va os membros do conselho dire-
ctorlo a consultar os Interessados
relativamente aos actos ' 

princi-
paes ha orientação dá economia

Reuniu-se, hontem, conforme 'do Instituto. fv-
¦ ficou deliberado, a commissão de O Conselho já está tratando de

Sub-commissão de adhesão ão Defesa Fiscal da Associação Com-; ouvir os possuidores do stoclts
commereio: Albertlno C. da Mat-
ta (J, C. ãe Castro & Cia); J.
M. Vidal e José Domingues (Ma-
noel Mala & Cia).

Sub-commissão ãe programma:
Renato P. C. Pereira, João de
Barros Freire (J. M. Lopes &
Cia).

mercial do Rio de Janeiro. j armazenados, quo devem ser* aqui
Foram apresentadas suggestões ^«^.^^^r^w'sobre a reforma e facilltacâo do , Sao elles ¦ lavradores, commissa.

actual. processo de vendas de .es.
tampllhas, ficando assentado que
a commissão .'pediria â Associa-
ção, para se "dirigir aos poderes
competentes, expondo o assumpto

Atê o presente momento, rece- | qUe ella vae relatar,
beu a commissão central as se- j /_, nova reunião realizar-se-á na
guintes adhesões: C. Lopes ' & .próxima sexta-feira, âs 14 e meia
Cia., Alberto -Nunes de Oliveira,
J* M. Vidal, J. C. de Castro Se
Cia., J. M. Lopes & Cia., Fellp-
Pe Julio Chiara, Christiano Slems-
sem, Julio Furtado, Furtaão, Per-
petuo & Cia., Antônio Pereira,
Campos e Heitor, J. R. Nunes &
Cia., Associação Commercial Sub-
urbana ão Rio de Janeiro, Socla-
dade União Commercial Suburba-
na do Rto de Janeiro.

A manifestação será realizada
no Jardim âo Meyer, no ãia 18,
âs 6 horas.

Tomarão parte as fundações
sportivas, associações de classes
cujas sedes ficam nos bairros
suburbanos.

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGA-
DOS NÒ COMMERCIO DO

RIO DE JANEIRO

horas da tarde.

AQUÁRIOS MUNICIPAES
Durante o mez de dezembro de

1930, foi o aquário da Quinta da
BOa Vista visitado por 3.618 pes-
soas, senão 2.601 adultos e 917
creanças e o do Passeio Publico
por, 7»372 pessoas, sendo. 6,936
adultos e 1,436 creanças,

C concurso das Feiras Livres
para as rendas da Pre-

— feitura —

Pelo mappa estatístico organl-
zado pel.. In- ectorla Agrícola e
Florestal, vê-se a somma de servi*
ço3 que vem prestanâo aquella

rios, banqueiros é demais socie-*
iln ripei

O "Diário Nacional" se oecupa
desse assumpto e faz notar a ml-
nlma participação do. governo na
administração do Instituto, que
se reduz a uma fiscalização llml-
tada' a casos expressos- e rèstrl-
ctos. Sempre que se tratar dé
compromissos contratuaes assu-
midos pelo Instituto ou pelo The-
souro o governo do Estado podo-
rá intervir. ¦

Segundo explica o jornal cita-
úu, a ooihprtfaos stotks far-se-c
na'medida em que', se prooeder á
classificação dos lotes, classifica-
ção essa indispensável de qual-
quer modo. Assim sendo,.o Con-
selho fica lnoumbldo desde já da
elaboração de uon plano geral a
ser apresentado . ao governo da
União.

¦É »m. *¦*¦ '

Foram naturalizados bra-
— síleirqs —

Por portarias do ministro da

maís, s. s, não quer ficar esquecido.
Precisa encontrar cora quem contender ,
E, quando um homem está assim, com
vontade de esgrimir, o- melhor o -dei*
xal*o pelejar até demolir todos os. moi-
nhos.que.se elevam em seu derredor.
A Compinhla . Radiotelegraphica. Brasi-
leira tem tim contrato; tcni-no cumprido
á risca, pagando pontualmente, em mm*
da corrente, as contas quando lhe são
apresentadas. Para satisfazer is divi-
das imaginárias e aos. respectivos, des-
cobndorrs, ella .emprega, outra moeda.--
um sorriso dc hom humor. A Compa*.
nhia Radiotelegraphica Brasileira. fpl
infeliz com o sr. Muller de Campos;
desde o seu primeiro contacto e isso
porque não se qui* subraetter i impo*
sição dc cle-ícr seu presidente ura arai*
go do sr. Muller de Campos, A isso
não a obrigava nenhuma cláusula do
seu contrato. Dnndi* sc vê tambem que
quem tem de mudar de hábitos é o antigo
pensionista da Republica, velha, e não
o ex-senador. Este jia. combatia ao
tempo em que o sr. Muller de Cam*
pos usufruía tranquillo e calado todos
os proventos dessa -tal Republica, ve*
lha, e agora se ue3a porque, mora*
lista barato, não o deixaram gozar
os proventos da tal - Républlci,' nova,
para cuja implantação ninguém sabe,
até agora, de que modo se fes. sentir
a. sua acção., *De s. s. si se teve
noticia, no dia 25 de j outubro, quandooecupou a Repartição Geral dos Tele*
graphos. Mas é evidente qué o sr.
Conrado de Campos continua- muito .ir*
ritado. Seria, de certo, pouco elegante
excitar os seus nervos ji em tão .alta
tensão. S.s. enfureceu-se, até com a
innocentc allusio .i rêra barata que com*
prava quando director. - - - *

Confe«sar»os que Usemos,' inadvertida*
mente, mo dessa cera.(Fique, porém,
tranquillo. Não gastaremos mais cera.,!
— /, Pires Rebello,: director-presideiite;"

Decretada a prisão preventiva
do ex-director • da Penitencia-

ria de Sergipe
Ahicaju', 9. (A'.'B.) — O jiiiz

criminal decretou a prisão pre-
ventlva do dr. Oscar Lacerda, ox-
cilreotor da Penitenciaria do as-
tado, e do capitão' Miguel rtodrl-
gues Pereira, da Força fublipa,
como responsáveis por espanca-
mento e morte de um penitencia-
rio, ao tempo ão governo Manuel
Dantas.

Os dois accusaâòs constituíram
advogado para tratar da sua de-
fesa o sr. Costa Filho. .>
Campanha contra as festas

carnavalescas em Curityba
Curityba, 9 (A. B.) — Faz-se

inspectoria em bem da fiscalização I Justiça foram naturalizados bra-
e das renãas ãa Prefeitura em sllelros: . _ .

E-revem-nos- tuâo que está affecto a sua Jurls- • José Pinheiro e Manoel Bento
"Os sócios dissidentes da-actual dicção. £' ' 

^f ré, naturaes de Portugal ere-
íirectoiin em continuarão ft Secundo esses dados, aa Feiras sldentes do Estado do Klo-uran-i
cSade rehlndSò de* seus 

' 
Livres, que funcclonam nesta ca- de do Sul; Cesario Dáu, natural aqui presentemente uma campa-

direito, sto convoSs para uZ pita™ renderam no anno passado da Syria e residente no Estado de nha contra a realização de testas
HunlSo hoieT, 8 horas na 

"ide 
768:6718000: São Paulo; Hugo Welner, natural carnavalescas este anno, m vir-

tS I&V a p^sença â: T..» de 1928 e 1929, foram da Tchcco-S.ovaqu.a ei Maria Ver- 
^""gggj^iãgtodos oa que assum--"» ^ u8tas j arrecadadas as; quantiasãe .....' j cellana, natural ãa_ Italia o ro- nomica we o vurtmmti, .itra-

SEM flO
AB IRRADIAÇÕES DB HOJB

Radio Club
(Onda de 820 metros)

7 A'a 10 horas — Radio-jornal do
Radio Club com o resumo das no-
ticias dos jornaes da manhã..

De 1 ás 2— Programma de
discos selecclonados.

Das i fis 6 — Discos eolecclo-
nados.

Das 8. às 5,30 — Radio-jornal
do Radio Club (secção da tarde).

Dás 7 ás- 8,80 '—¦' Discos ooloo*
cionados. .... -

Das 8,30 âs 8,46 — Radlo-jornal
do Radio Club para o Interior do
pais.

Das 8,46 fts 9 — Discos classl-
cos. '

Dos 9 horas em deante — Pro-
gramma de musicas populares do
studio do Radio Club com o con-
curso do Bando de Tangarâs.

Radio' Sociedade ,
(Onda ds 400 uiocrio)

. A's 12 horas — Hora certa —
Jqmal do meio-dia — Supplomon-
to .musical atõ 1- bora.

A's 4,65 — Transmissão em ra-
dlotelegraphla do! programma a
ser executado no studio da Radio,
Sociedade.' '-*!•,'• '.'¦'.-'

A's 6 horas — Hora certa ¦-—»:
Jornal da tarde. ! Supplemento
musical.

A's 6 — Previsão do tempo.
A's 7 — Hora certa — Jornal

da noite — Supplemento musical.
Discos. ,• . '

A's 9,16 — Ephemorldes Brasi-
lelrás do Barão do Rio Branco.
Notas de sotencla, arte e IIterá-
tura. .' . . ' ¦

.Musica regional no studio da
Radio Socieãaãe com o concurso
das senhoritas Jesy * Barbosa e
Yolanda Osório, srs, Sylvio Sale-
ma, Ezlo Badl o maestro Henri-
que Vogeler.

Radio Educadora
(Onda de 360* metros) .

Das 2 fls* 8 — Discos variados.
Das 6 ás 6,46 — Discos selec-

cionados.'
.Das 6,46 ás 7. — Boletim.'noti-

closoii—: > •»...... -.-»» ¦-=.
Das 8 âs 8,30 ¦*- Discos varia-

dos. •. '
Das 8,80 fts 9 — Discos.
Daa 9 âa 0,30 — Discos,

.. Das 9,30', ént-'d6arite — Trans-
missão do studio da .Radio Eãu-
caâoraãe um programma âe mu-
slca'Jlgelra- em ¦ que- tomarão par-¦té ás senhoritas Olga Ferraz, (de-clomação), Neuza Moura Ferreira
(canto eviôlôVo),' Appáreclda Had-
üade (plano).' e os srs. Zacarias
Rego' Monteiro . (canto), Paulo. •Haroldo Tapajoz Gomes (violão).Das 10,16 fts. 10,25 —Intervalló
no qual serão transmltUâaa a
previsão'¦¦ do -tempo,'hora certa e
notas A. tntet-eâse geral.

. "RADIO SOCCORRO"
Offerece' Seus serviços paraconcerto de qualquer apparelho

ãe / radio oú victrola e monta-
gem âe antennas. Attende cha-
mados a domicilio pelo telepho-
ne 8'-1247. ¦ ' (B 10940)'

Vae começar a syndicar
A commissão de syndicancia do

Instituto do Surdos Mudos, cons-
tltulda dos srs. Alberto da Cunha,
Augusto Duarte de Moraes e
Olympio de Carvalho,, começa a
trabalhar hoje, tendo honteni re».
Uzaâo uma reunião preparatória
no Ministério âa Educação,

DECLARAÇÕES
BASTOS DE OUVEiRA S. A,

Communica aos seus clientes
e amigos a transferencia 'de 'sou
escriptorio para a rua do Ouvi-
dor n. 59, 8° andar. >'

;(B 1094»}
ASSOCIAÇÃO DOS OPERA-

RIOS DA AMERICA \
FABRIL .

(1.* convocasSo)
. Do ordem do Sr. Presidente,
são convidados os Srs.. assoola-
dòs a se reunirem om Assembléa
Geral Ordinária fts 20 horas 'do
dia 14 do.corrente, na sede so-
ciai á Rua Barão de Mesquita
rt. 824, para eleição, apresonta-
Cão, discussão e approvação das
contas relativas ao ánno findo e
carecer 'do conselho fiscal ásmesmas referentes,

Rio de Janeiro, 9 do Janeiro
de 1931. -— Francisco Raposo
do Medeiros, 1.° Secretario.

CLUB NAVAL' 
AVISO

A Directoria do Olub-Naval
chama a attonc&o, dos soolos
desse Club para o Edital publi-oado nos quadros em sua sede
social, referente - ao- Concurso"Almirante Jaceguay" para o
corrente anno. ! - - ¦•-.-,

Aos sócios ausentes será en-
vlada coplá desse Edital, deven-
do o pedido ser dirigido A Se-
cretaria, com o próprio nome ou
com o pseudonymo e. endereço
postal. — (a.) 

"A; Acclolt de Vas-
conccllos, .1.° Secretario,

(12866) Deol.

-'Kk-TO-SO -
A "Spolodiuló Clul Rio Uran-

dciiiio" por sei) presldonte oom
fundamento no urtliji. 47, letra"a" dos Estatutos, convooa uma
Assemblia Gorai Extraordinária
para o dia IT do oorrente, t« 17
horas, que se realizará n-, sua
sedo ft Avonlda Rio' ilmnco. 178,
6', para tratar de assumptos re*
forontes ás (lom|iii».0o» solloitadaa
ao Conselho Deliberativo pormembros* deste Consolho • da
Dlreotorla.

Rio,' 6 de Janeiro de 1981. —
Francisco Tliompson FJOres, —¦
Presidente. '.'. ' (B 10862) Deo,

ACTOS RELIGIOSOS

H.-F. Sá Rego:.*jss*gg
reassumiu-o-exerolelo ds sua pro-flando, Pfla. Floriano, 65. Rio —
Bm Petropolis íí. Paulo Barbos»,
86. , (£1 11781)

I 
'l ' 

ll'.i . ll.l

EXTRAVIO DE CONniüOlMBNTO
Para os fins ds direito, deolaro

que ao extraviou, doando asm of-
feito, o oonheolmente n. tl. para88 <saoooa do oafé -dsapaohados de
Mariano Procopiò • para a Marltl-
ma om 28 de novembro de 1910
e consignados aos anra. 'Neves,
Vlllela & Cia., à Rua l* ão Mar-

o, 141. .-..,••!-•
Marlsno Proooplo,' 17 de De-

lembro do 1980. — Bola tm Lima
Andrade. • ¦ (H 8787)

Marechal Jo££re
A 1'oooaslon du scptlí-

jt. rae Jour aiinlvoniairo do*t*l« Mort du Maréohnl
I' Joffre, 1'Ambassndeur de•S** trance et lá Colonio fran-

Valse de Rio feront célebrer
uno mewe le snmcdl 10 cou-
rant á 1'Egllsc de la Candeia-
ria, á 11 heurca préolses.

Auoune invltatlon partlcuilé-
re ne ' devant fetro eiivnyée,
tous les Français et Amia
de Ia France sont prlí-s, par le
présent avl?, dtoslalor á cet-
te eérémonle.

¦ , ' ; . (B 10751)

Christã de Mo-
ços do Rio de Janeiro
Convoco para o próximo dia

17, ás 20 horas, & assembléa tre-
ral ordinária da A.C.M. a re-
unlr-so na side soolal, de oon.
formldado oom o art 10 dos
Estatutos;

Rio, t de Janeiro dè 1981. —
Luiz F. S. Carpenter, presidente.

(E 11966) Deci.

IRMANDADE DO GLORIOSO
j SANTO ELOY

PADROEIRO DOS OURIVES
Amanhã, domingo, 11 do cor-

rente,.faz a Mesa Administrativa
desta irmandade, celebrar na
Igreja da Virgem Martyr Santa
Luzia,, com o explendor e pompa
tradiolonaes, a festividade em
louvor ao. seu patrono o OLO-
BIOSO SANTO ELOY,' A'« li
horas tora. logar a missa solen-
ne, sendo offlctanto o Capellão
da-. Irmandade Revdmo. Padre
Armando Tito Domingues aco-
lytado por dignos saoerdotes. Ao
Evangelho, occuparâ a tribuna
sagrada, -o erudito- orador sacro
Exmo. e Revdmo.' Sr. DOM
JOAQUIM MAMEDE DA 8IL-
VA t.iüttw, uiustra Bispo de Se-
baste,

A parte musical e coral, a car-
go o sob. a regência do ¦ emérito
professor Revãmc*. Çadre Anto-
nlo Romualdo da Silva, .executa-
rá o seguinte programma: fPre'-
ludlo» de F. Vlttaolinl; «Introl-
tus" de S. Ferro; "Kyrle et Glo-
ria" de O, Foschini•*, "Gradua-
le» de.V. Carrara; "A»e Marlá"
de E. Volpi; ."Credo" de G. Fos-
ohinl; "Oífertorlum!' do P. B.
Fáloonara; "Sanotus*", "Behedl-
ctut" et "Agnus Del" de G. Fos-
chlnl; "Communi" de P, -Ama-
tucol e "Marcha final," . de G.
Gounod. ' .

. De ordem do caríssimo Irmão
Provedor e' em noróè da Méaa
Administrativa, convido a todos
os nossos irmãos • demais fieis,
a abrilhantarem O aoto com suas
presenças. ...... ' '. 

,. Secretaria, em 10 dç. Janeiro
de 1931.' mm. O l,^$pftMóT
Antônio Mario Vllclla, Gomes. 7

... !(B!Í2092). Deol,

Dr. Alfionso Sitia-
ragdo de OU-

'¦¦¦¦- vetes*;'';.
. Sua família, convida os

.T.sena parentes e amigos'Tapara assistirem. 4 missa
I de setimo diá aue por' + alma de sen qnendo che*

fe DR. ALFON90 SMARAODO
DE OLIVEIRA manda reiar,
boje, sabbado, 10 -do oorrente,
áa 10 horas, np altar-mór da
egreja de SSo Francisco dè
Paula, testemunhando desde
Já seus sinceros àgradeolmen-
Um. ...'.'¦ (B 11834)

Alberto Rodri-
gues Lima

(l« OWICIAL DA REPARTIÇÃO
DE AOUAS E ESGOTOS)

t 

Maria' Amj.uia de Barcelloi,
Reine KodrlKiiea Lima, Adclal-
de da Oliveira, ftrthur Toad.
deu, mulher a ílllio», ainda ao*
bra a» grande dir «ua oa< feriu
eom o pauamento* de aeu aem'

pre querido a Inesquecível LIMA, agra.
decem a lodoi qua oa acompanharam
neeie doloroio tranie e eoavldam pari
a mina da setimo dia qua «cri reaada
Mfunda-fclra, 12 do corrente, ia 8 112
horaa, no allar-mór da esreja ete Sto
jVrinolieo de Paula, cujo comparcclmen.
to penhorados agradecem,

(K 1082fâ
Christina Marga-

rida Graeffi
m, Domingos Boneca, senhora

jT, a (Ilhas, Domingos - Ãbrantes,
TTT' senhora « filho, Arlindo Cul-

I marães. aenhora e filhos, Euge*
D nlo-Vianna, senhora e filhos,

Ir Fahlo de Sousa Pinto a senho.
ra, Julio de Souza Pinto e senhora
(ausentes), participam-o-fallecimento ds
sua a-atm-e lembrada sogra, mie, avo ¦
tta 1_CHRISTINA MARGARIDA
CRAKFj?, e convidam aos demais ft*
rtnte» e amigos pas* acompanharem <
s*u scpultam-sto hoje, 10 do corrente,
áa 13 horas, saindo o («retro ¦ da ras
Senador Pompeu n, 103, para o cerni-
terio de S, Joio Baptista, ¦

- (B imn

!',lS

coLL^çiois

Resultados da devassa na çon-
;0 tabilidade do "Correio

Paulistano" ,
Bi Paulo, 9 (D. T. M.) — Na

devassa procedida üo livro caixa
e em outros da contabilidade do"Correio Paulistano", o órgão . do
P. R. P. que. acaba: de ser in-
corporadò á Imprensa offlolal do
Estado, ficou apurada a existen-
cia de vários débitos por parte de
representantes estaduaes, da Ca-'
mara é do Senado,' que levanta-
vam, nessa empreza, . freqüente-
mente, sommas apreciáveis, dan-
do em troca vales. . .

Os devedores serão chamados a
entrar com as referidas Impor-
tanclás, pois aquella empreza 6
considerada como parte lntégran-v
te do patrimônio, do Estado de
Sl Paulo. - : . ..'.

BI ONTE
CÓNDUOTOR DA VIDA

Poderoso tônico hemátoge-
nloo o nervlno phospho-ar-senlco e ferruglnoso.

Indicado na neurasthenia,
chloro anemia, na oonvales-
cença das moléstias febris,
nn puerperlo e em todos os
estados ãe debilidade do
organismo. ,

(8347)

de .idhesfles 101:633(000 e 717:897Í200- sldentes nesta canltal- vessanda*

0 sr. Maurício dè Lacerda na
; capital paulista

B. Paulo, 9 (A. B.) — Os ami-
gos do sr. Maurício de' Lacerda
já se mostravam. anciosoa «pela
sua ausência. '.'*..

Desembarcado em' Santos do"Aratimbó", o: embaixador espe-
ciai do Brasil na cerimonia da
Inauguração da ponte Internado-
hal do rio Jaguarão partira de au-
tomovel para esta capital, onde
ninguém.o avistou. ' >
i Q.sr. Mauriclo da Lacerda não
se hospedou em nenhum , dos
grandes hotéis da oapltai paulis-
ta,'mais foi repousar ti-anqullla-
mente em casa do pessoa amiga,
sem dar mais signaes de vida.
S6monte hontem o político cario-
ca appareceu na redacçao do
fDlarlo Nacional", onde-foi rece-
bido festivamente pelo pessoal da
fedacção. , *.

Hoje &. noite o sr. Maurício de
Lacerda partirá para o Rio de
Janeiro.

Cadastro, dos negociantes do
interior bahiano

Bahia, 9 (A. B.) — EstA re-
cebendo bom acolhimento o pro-
jecto da Socledaãe dq Defesa dos
Atacadistas, que vae Instituir um
Cadastro doè Negociantes do In-
terior, como medida destinada a
cohiblr os abusos dos» negociantes•raudulento»

Gymnasio Pio Americano
RUA TEIXEIRA .JÚNIOR, 48 — TEL, 8-1041.

Estão funecionandp regularmente as.aulas do curso
primário. Reabortura do curso secundário: segundarei-
ra, 2 de fevereiro. '''' "' ' i~tmnA\(E 12104)

ririnn ifinlTi 'In »¦» -=m

collegio s. coração
.; ^e

Rua»Coná*i' d* iBom*lm.aili66»!<Ítt»'
ternato e- Externato pttra .menh*:
nas.- Preparam-se» alumnos para
qualquer curso superior. Reaber-
tura das aulas em 8 do Janeiro.

(E 11121)

COLLEGIO NACIONAL
T

(EXTERNATO MIXTO)
Rua Archlas Cordeiro, 366,

Meyer,, Phone: 9-0984. Cursos;
Primário, admissão, secundário
e dacthylographla. Reabertura
daa aulas a. 10 do; corrente. As
matrículas em Janeiro são isen-
tas de jóia. Peçam estatutos,

 - '¦ (E 
11936)

COLLEGIO SYLVIO LEITE
TOdos os oursos desde .o Jar-

dlm da Infância ao ' Vestibular
das Academias. Epslno officia-
lizado. Serviço do conducção de
alumnos em auto-omnibus. Es-
tão abertas as matrículas psra
o externato e séml-lnternato da
sede á rua Marlz e Barros 268,
e para'q internato e externato
á rua Aqutdabán 301 na saiu-
berrlma Boca âo Mato. .Clima
incomparayel e retiro Ideal pa-
ra o estudo. Reabertura das au-
las: 12 de Janeiro.

. (B 11978)

ANNUNCIOS
Pintura de cabellos

Em todas as côrcs, com perfeição. —
Madame OLIVEIRA. Rua Andradas
n. 15»?, sobrado. Tel. 3—5510. •

(E 11976)

Brinco de diamantes
: Pede-se á pessoa qúe o achou a fineta
da o. entregar á rua Esteve} Júnior
h. 37, ou dizer onde pôde ser procura*
da para fazer a entrega a aer gratill*
cada.  • -.- (E 11936)

ESCRIPTORIOS
;, E CONSULTÓRIOS
I Alugam-se salas 4 rua da Assemblía
numero 70,' Trata-se na loja,

. - ¦ . 
(12057)

LARANJEIRAS, 328
. Aluga-se confortável apartamento; 4
peças, banheiro. ,etc. Menu* determina*
do pelo Inquilino o servido «un seu apar*
tamento. As melhores referencias. —
S—1371 --.10 minutos 4o centro...-,'-.-:¦ (E 10S15)

LENHA E CARVÃO
Vende-se qualquer: quantidade de su*

perior lenha', sícea e carvln de matta
virgem, ao preço de 7)507 o metro e
.1*000 o sacco. Ver e tratar na Fazenda
JoSo Ayres, entre os kilometros 37 e 33
da Estrada Rio-Petropolis, com Luiz.¦ - ¦ " 

- ' 
(E -.10810)

Sabão Sulphuroso das
Caldas de Luchon

Éffícaz nas moléstias da pelle. Depo-
sltario: PHARMACIA E DROGARIA
DO POVO — Rua S. José n. 61.

. (E 11444)

ARMAZÉM
AIuga*sc um sobrado e crande arma-

zem, para qualquer negocio. — Rua
Marechal Floriano n. 23. Tratar no
numero 101. (12740)

MASSAGEM MEDICA
Tratamento da obcsidaçK fraqueza na

espinha, paralysia, doença* do systema
nervoso, fracturas, • rheumatismo, etc.,
por senhora massagista com .pratica em
hospitaes da* Allemanha; attende a se*
nhoras e cavalheiros, & roa Pedro I

7, apartamento n. 504, Edificio Cae*

Apartamento mobilado
Aluga-se um cm centra dc grando Jar.

dim, saia de jantar,-2 dormitórios, tala
de. banho,, telephone • entrada indepen'»*
uenie, uptiuift pdiiaãu. UfcpLgiis j*1J53,
Rua Marquei de Ãbrantes 110...

H ' (fe 11946)

PREDIO .^yilAYTA'
Aluga-sc, estylo normando, para pes*

loa de fino gosto, com S qtertof, 3 sa*
las, hall - demais dependências. Gara*
ge. Rua nova. .fiaviot Cauiiiiju nume.
ro 38.,.Ver das 11 horaa em deante.

(E 10867)

CASA NO MEYER
, Aluga*te Uma nova á rüa Salvador
Pires n. 17, III — com 3 quartos, sa*
U, copa, banheiro e fogio a gaz; . alu*
guel 180(000 ç taxas, chaves na casa V,

(E 10857)tMvm
Vende-se * um muito bem. montado no

melhor ponto, faz bom. negocio, contra.
to longo; faoilitase pagamento. Mo*
tivo da venda. Doença. Tratar com o ir.
Mattos, roa Buenos Alrea n, 185.

(E 108SS) 31

RESTAURAD0R
CERQUEIRA LIMA

E* o mala» poderoso recntiitltuinte,
(12684)

CONCERTOS PIANOS
! E autopianos, machlntsroos. caixas, te*
ciados,, etc. Máxima perfelcio, dando
referencias. Extincçio garantida cupim.
Phone 8--024Í.." (E 10960)

VENDEDORES
i Prelisam-sc para venda de artigos
dc facilima coltocaçlo.. Uruguayana, 46,
1° andar, sala 3, das 10 ia 12 e de 1
ii 6 horas. (E 10881)

ARMARINHO
OU BILHARES

* Aluga*se o predio clc construcção re*
cente, i rua Cachamby n, 737.' Chaves
)io n,'245. --Meyer. ' (E 10980)

PENSÃO
em casa de'Família, fornece-se
á mesa;-avulso'21600 o mensal
120?'. Becco do Thesouro,,' 18.
Sob, (junto ao Thesouro).

•. (6688)

Carteiras para Senhoras
Ultimai modelos cintas, pastas.» Fa*

bricaçâo própria. Tingc-sc trdas aa cò*
res, Acceita-se concertos c encommen*
das, Rua Sete de Setembro o. 136. r-
Officina! Praça Tiradentes n. 33. .

(E 10975)

EXCELLENTE VIVENDA
Vende-se em local saudarei, indicado

como sanatório, a rua Figueira n. 99,
Rocha — Suo Francisco Xsvler, hom e
novo predio, com garage e grande po*
mar. O proprietário por ter de ausen*
tar-fe -vende o predio s6 ou com todos
os moveis que uo modernos,-radio, (ri-
gidalre, automóvel Buick, etc. — Ver
t tratar hoje e amanhi todo o dia. Re*
cebe-sa cem contos á vista i o resto a
prazo,, iem juros. (E. 10906)

Rüa General Camara
Aluga-sc o predio de _.- 100; tratar

nn Banco Alliança do Bio de Janeiro.
Rua da Alfândega a. 32.(E 10926)

GRANDE LOJA
para Industria ou deposito, aluga-se, 52
ra: de fundo.' ~ ' "

publica n. 199
de fundo. Trata-se: Praça" da Re*

(E 109E9)

Uno Segreto^ (B 28361 rencia, ctc.

0FFICE.B0YS PARA
BANCO

Precisa-se de 2 meninos d< côr bran*
ca, boa saude -e Compleiçllo'robusta, cora
13 ou 14 annos, para serviços leves de
escriptorio. Devem saber *er( e escrever,
ter boa educação e se sujeitar ao oso
de fardamento. Cartas pan a caixa des-
tr jornal, rcmeitendo phofjgraphia, re(e*

Dr. Alíonso Sma«
ragdo de OU-

veira
O Centro Alagoano,

*. profundamente conster-
*T+hado pela rtorte de seu

I digno consocio e amigo.•k.Dr. ALFONSO SMAEA-
GUO DB OLIVEIRA, convida
todos os mus socicbs, amigos «
parentes para a missa de 7.*
dia què em sua intenção man»
da.celebrar hoje, sabbado, 10
do corrente, ás 10 horas, no
altar-mór" da. egreja de SSo
Francisco, de Paula, testemu»
nhnndo seus sinceros agrade-
cimentos. —

(B 11833)

Lindolphe d'Al-
meida Campos

f' 

Camillo Soares da Moura,
senhora a filhos, participam o' fallecimento de aeu cunhado,
irmio e tio LINDOLPHO
D'AIíMEIDA CAMPOS ¦ e
convidam os demais parentes

e amigos para acompanhar o * seu enter-
ramento hoj*, sahbade, 10 do corrente,
is 11 horas, saindo da rua Pereira da
Silva h.' 224,' para o cemitério de 'Sio

JoSo Baptista. (E 10917)

Capitão Tenente
Elias Demetrius

AJús
O -.'.. commandante, offldaea,

sub-offlclaes e praças - do sub*
marino,- "Humaytá*' convidam

. aos parentes ,e* amigos do .ca*
nítüo lenente ELIAS DEME-
TRIUÍ ÃJU'S, a aislitlrera

, missa de sctlnio dia que mandam
celebrar na segunda-feira, 1? do corren*
te, a* 9 horas, na egreja de S. Fran*
cisco de Paula, no altar de Nossa Se*
nhora das. Dores.; . . (E .10877)

nil A ftl Eli
bUAKANA-Mauês

^BETISurivàl
Souto

AGRADECIMENTO . .
Na Impossibilidade de agradecer, Jf .

por Ignorar endereços, ja pala exigenel.
do tempo, venho por este meio fucl-oa
todas as pessoas que tiveram a extrema
bondade de associar*» i, homenagens
prestsdas 4 memória do'meu áaudoas f
querido Irmio LOURIVAL SOUTO,
apresentando pezames, pessoalmente, beta
como por. telegrammas, cartai a cartSea,
e. ainda ia que compareceram is mis-
sas mandadas celebrar na' egreja de Sio
Francisco da Paula; pela família, pelo
Conselho Fiscal e a directoria do ¦ Ban.
ço Commercial, pelo Centro Industria»'
de Fiação e Tecelagem de Algodão, peli
Sociedade Brasileira de animação' a
Agricultura, com aéde cm Paris, pela
Meia Administrativa' da Santa Caia dt
Misericórdia e pelo sr. Arlindo Fiaga.

Rio. da Janeiro,' 6 de - janeira da
1991, — Francisco;Souto, por at « fa-
milia e. pela viuva (ausente) ira, Àl>
rira da Rocha M. 'Souto a demais dia
tentei. \ ¦ ¦ -(E 10826)

Agradecimento
i ' .(BODAS DE FRATA)
Nüo Goulart e 'Maria Laura Gou».

lart, .na Impossibilidade -dn r* tarefem
pessoalmente, vim por esta meto agra*
uecer a todas aa pessoas amigas qua
compareceram i mista em acção de gra.
ças e que lhea enviaram cumprimento»
pclo 25* anniversario de casamento.¦ ¦ (E 10864),

Mosart da Silva
Dantas

t1' 

(Caetano Joaquim Dantas, ea*
posa e filhos participam aof.

.seus amigos e parentes o falle<
cimento dc scu querido filho

-MOZART, cujo . saimento ia
realliari hoje, is 13 horas, di

raa Campos da Faz a. 77 para o eemite-
rio de S. Francisco Xavier,

(E 11970)

Em fruta, em bastão e em pó.
Deposito* geral, Rua do Ouvi-
dor n. líWr-lfcU N. 4-U15•* -
CASA GUARANÁ'* «"•¦ ¦>

"SoSfS^SséBar^

bosa
Joio Josí . Barbosa Junlo,

Antônio de Carvalho Barbosa,
Manoel dc Carvalho Barbosa,
Remlglo de Almeida Pinto a
Manoel Francisco -de Carva-
lho e..suas famílias, a Maria,

Jocelyná, Heleno, Irmi Otliilia e Ma*
ria Teixeira, communicam aos parentes
e amigos o fallecimento de aeu pran-
teado pae, sogro, avò a Irmio JOÃO
JOSE' BARBOSA, e os convidam para
acompanhar o corpo 4 eterna*morada,
•lindo o cortejo fúnebre' ís 17 horas
dé hoje, da rua Visconde Itamaraty nu*
mero 154, para o cemitério de S. João
Baptista, »«¦: (E 10977)
*mmmmmm 11 iii 'ju Lf-*i„.£-ê
Chapéos para Senhoras

Oi novos modelos da Ci.*z Agriplns
exjirlmçm elegância i distincção. Rm
forma-se' s romeçar de 51000. Rua Ca-

1 rioca, 46, lobrado. Phone 2*1350.
-1 .>'-» > 

' 
.(E 11561)'

Chapéos para Senhora
Carapuchos, Splltt, Rajah, Bancock,

Bcngale e fantasia desde 15|000; saldos'da, chamUs o* 5»000. iOuvld(iH'.!7ÍI73.!2t,
*nS&:*üa;i!KXt\tfafyxhr7i:i:úí jvtf

Bolsa de caça perdida
Gratifica*'se quem entregai úma con*

tendo umá mochii»» phntdsireíhiii ' as
balcão deste, jornal. (B 2839)

ALUGA SE
um bom quarto mobilado com pensão,

.para casal ou rapazes de commereio, na
irua do. Riachuelo a, 242. '--,-

¦ ¦ -,..-, ¦ . . ,. (K.10871)

CASEMKAS INGLEZAS
Vend^se em cortei, actualmente che*

gadas, na rua S, Bento n. 10, sobrado.
(E 10868)'Quereis bom empregado?

! Cheio de áspiraçSes', com 25 annos,
dotado de força ((o vontade, prompto
para a luta. Cartas a 34 neste jornal.

(E 11950)

; CASA GRANDE
; Aluga-se 4 rua Marquez de Ãbrantes,
para pensio oufamilia grande. Tele*
pbone 5—0684. ¦ '' ¦' (E 109161

Tendes feridas, es
pinhas,- manchas, .ul
coras, eezemas, em-
fim qualquer moles,
(la proveniente d'un»
sancue Impuro?
USAE O PODEROSO

Elixir de Nogueira
tirando ilepuiutlvo

do sangue. '
"¦"*—mmmm™"(JSSS

$51

Appartamento « Cattete
Aluga-se bom, com fogão o gar, ba*

nheiro e demais commodidades para fa*
milia. Rua do Cattete ns. 78180. Tra.
tar na loja, ' (S Ujjggj

BEIRA-MAR HOTEL
Sua da Gloria, 10, — Alíiga-se. quar-

toi e laias mobilados, a caraes o a. sol*
tdre;. Fr£ccâ'' tütuãvêts.'

. (E 11912)

Casa —* Copacabana
InformaçSM

(E'11633)!

Aluga-se uma mobilada,
pelo telephone' 7-*-3137. '

VIAJANTE
Na zona Sul ile S. Pauo e Norte da

Parani,. onde trabalha ceir. .firmas. de -
S. Paulo. Acceita reprew-inção i com
missão. Di referencia e mais intorma*
çSes. Carta por obséquio a Viajante Sut
de Sio Paulo'. Rua S. Bento n. 30,
nesta, ou J. S. Mello, á caixa 2529 —

,S. Paulo. '. (E 12053? j

PARA CONSULTÓRIO
Oü ATELIER

Aluga-se parte do Io andar, frente.
Rua da Assembléa n. 10,(E 11871)

Nuit en Bagdad
A ESSÊNCIA DOS DEUSES
Adqnlrnm eatti ninrnvllhoiin cn-

aencln tirada Uon bnlanmoa de
plantai rnrna e precioso» do Ori-
•site a venda, «xclualvamente na
Caaa de Enoencinii dn run dos Ou-
vlvea a. 58. Cnsa Fi»(e, nlo dei-
xem ,de experimentai-, 10 erram-
-maa, 6*000,
.-: (B 10921)

Verão —Copacabana
Alugi*se casa mobilada, 5 quartoa —

Rua Nove de' Fevereiro n. 96. '
(E 10843)

LOJA —SOBRADO
preço
Isi

Aluga-se, «onjuntamente, . por
módico, 4 rua Visconde Santa Isabel
ns. 1871189.. Chaves pòr obséquio no
n. 191. Trata-se Jornal dj Commereio,
1* andar, saia 104, das 10 ás 12.

(E 10914)

GRANDES SOBRADOS PRO-
XIMO DA AVENIDA

AiuRiun-se amplos sobrados
parn grandes escriptorios no
novo predio da rna da Alfan-
dega n. 81 c 88.

(B 10841)

AMPLO SALÃO
Aluga-se o do primeiro a..dar do Edi*

ficio Faria, á' rua Senad.n Dantas, 3,
defronte ao MONROE.

(L. 10925)

RUA VISCONDL DE
ITAUNA N. 297

Aluga-se o predio aupprm com ampla
j loja e sobrado, com -entrada indepen*
; dente. As chaves catão ne n. 301. —
I TraU-le i rua Sinta Lu<ia. 196, das

9 is 11 e das 14 is 16 horas, com o sr.
KLEXA. (E 10922)

(12550)

Casa — Laranjeiras
Traspa«sa i»e nova, conr-rtavel. PE-

REIRA BA SILVA. 96, casa 4.
ÍE 10882)

OS DESCRENTES" ..
... de hoje, aão òs «vi ks de ama.

nhã. As sciencias occultas jamais -fo*
ram um embuste, como ia julga, por
abi afira. Os embusteiros ê que a com-

fromettem. 
Procure V,' Ex. o pro*

euor MR. ' 
JOURDON, na rua . do

Cattete a. 154. 1* andar, appartamento
10, qua ficara plenamente , convencido
do quanto pode o occultiimo.

... .' (E 12127)"~~"SÁEV~~ '
Uma aenhora' de tratamento precisa

alugar em casa de um casal onde nio
haja outro inquilino, uma sala bem mo*
bilada, com boa pensio. Prefere-se per*
to do centro commercial. Cartas para
. caixa o. 1 deite jornal,

(E 11832)

BANHOS EM ICARAHY
Aluga»se"o magnífico predio n. 341

desta praia, por 2 a 3 meiea.
- . (E 11842)

A' 250$, casas e lojas „££;„
R. Carmo Netto 280, próximo &
Salvador de Sá com* 2 salas, I
quartos 300$; LOJAS, & R. Lau-
ra de Araujo 105, 300J; R. Mi-
guel.de Frias 69, próximo A Pra-
Ca da' Bandeira; e R.' Sv,Chrla-
tovão'4001; R». Moncorvo' FUho
40, (Antiga'Areai), próximo ao
Campo de SanfAnna, 250$ e R.
Clarimundo do Mello 876 e 278
próximo A B. de' Piedade, quaSl
esquina de Assis Carneiro, com
8 portas de ti,tf o grande salüo
6. 260$, as ohaves nas mesmas;
trata-se 6. R. Laviaiilo 137, soh.
Tel. 2-2770. '._ |

ESMERALDA HOTEL
Praça Josí Alencar, 8,' Junto aos ba

nhos de mar do Flamengo Optima
coiinha. — Preços razoáveis.' (E 10779)

-HADDOCK LOBO
BUNGALOW

Aluga-se on vende-se mu completa-
mente novo, para pequena ' família de
tratamento. Rua Domicio da Gama, 22.

(E 11833)

CASAS BARATAS
Aluga-se, muito confortáveis, para pe-

quena familia, & rna Ci/ap6 n. 44,
transversal a li. Romana. Informaçãc*
Á casa 16. Trata-se Jornal do Commer-
cio, 1* andar, sala 104, *!ai 10 is 12.

(E 10914)

SELLOS
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Santos Leitão & Cia. Nu»'Sete Se-
temliro, 57, estão retalhai»*' uma gran*
de collecção de 100 a 200 ri. o franca.

(E 10933)
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(HIO)
limitem, na abertura, encontramos esse

mercado em condições firmes, com o Ban»
co do Brasil sacando i 4 518 d. o os
outros a 4 19|32 d.
.0 papel particular sobre Londres era

cotado a 4 411(4 d. e sobre Nova York
» 10(660.

.. Os trabalhos do mercado foram encer-
^ailos em poslçlto de estabilidade, com o
Banco do Brasil Inalterado o os estran»
Rfciro» fornecendo cambiaes a 4 19132
p 439164 d.

As Iitras de cobertura, em librai, eram
adquiridas a 4 41164 d. e em dollars a
901660.' A' ultima hora, tivemos conhecimento
Ue que, um dos bancos (.trangeiros olfe-
íecio aacar a 4 41|64 d.

Taxas de Tabellas
¦ ' , 

A Í0 d/v
tondres „ „ . « . 4,9 16 45 8(52|C03)-(Sli892)
Paris. ._.««»» (422 (430
Nova York. . , . 10(770 10(900
Canadá.. m u m m 10(900 —

... A* vista
Londres. . a _, * m 4 33164 4 19132

(53(149)-(52(245)
Faria.. ...... (424 (430
Suissa. «... . 2(090 2(125
Allemanha. .... 2(570 2(610
Italia. . ..... (565 (574
FPortugal, .... í485 (496
Hrjpanha. .... 1(155 1(190
Bélgica (ouro), . 1(505 1(528
Bélgica (papdí a (302 (306
Nova York. .... 10(820 10(950
Canadá. ..... 10(950 —
Buenos Alrei (peso i

papel). . „ . . 3(370 3(500
Buenos Alrei (peso1 ouro). ..... —• —
Montevidéo. .... 7(650 7(850
Suécia. . ..... 2(910 2(943
Noruega .« , ... 2(900 2(932
Dinamarca. .... 2(900 2(932
Hollanda. ..... 4(365 4(410
Japão (yen)., ... 5(420 a' 5(435
Chile. . ..... 1(320 —

Íumanla. 
.... (067 . —

checo Slovaqula. (323 tl (325
Áustria. .. ,. ,'.'. 1(535 —
Vales ouro, por 1(. 5(926 <-.

CABO

londres, ¦ . a . 4112 á '4 35164
(53(333)-(52(784)

Paris. r . ...a (426a, (430
Nova York. . . . 10(870 a 10(980
Canadá. ..... 10(980 . —"
Italia. _.-_,*_. (572 a ' 1576
Suissa. ...... 2(120 a 2(145
Bélgica (ouro). . . 1(520 a 1(530

Bélgica tapei) . .Portugal .. . . „ .HfispanliRi mmmm
Allemanha. _ ¦ • .Hollanda. ..'...
Suécia, , . . . . .
Noruega. . . » . .Dinamarca. . »•*.»Buenos Alrei (peso

papel). . ... .
Buenoa Airea (peso

ouro). . ¦ . .
MimtcviuVo» * « ¦
Jeplo (yen). ¦'.* •

1304 a
[492 a
1190 a
600 a
390 a

(920 a
2(910 a
2(910 a >

(308
(4981(200

2(640
4(420
2(960
2(950
2(950

3(450 a 3(510

7(750 a
5(450 a

7(860
5(455

Cornara Syndical dos
. Corretores .

CURSO»OFFIQAL DO CAMBIO

SILondreit • m m _____"Nova York • «'«'5" Paris, . .... .Buenos Airea (po-
•u ouro)* • » nBuenos Alrei (po.so papel). . . .

J Portugal. . .'. ." Italia. . . . a .-Syria. • ___, M mPalestina. . . .Allemanha. . ¦ ." Canadá. . . a . a" Montevidéo. ...Hespanha. ao.»"Suissa. . . . . ." Hollanda.. . . . ." Slovaqula. a a a"Suécia .. ¦ a . ." Noruega. . . . ." Dinamarca. . m m" Japlo (yen)."a a" Rumania. . . ." Chil  ." Áustria. , .raa" Bélgica (ouro), a" Bélgica (papel) .
Vales ouro, por 1(.

Caixa matri». * ¦
Bancaria., ..a ¦

MOEDAS
Librai (ouro) . .
Libras (papel). B a '
Liras (papel). . .'.
Francos (papel) a a
Escudos (papel). ¦
Pesetas (papel). . .Dollars (papel) . . ¦
Reichsmark (papel).
Pesos argentinos (pa>»

pel). .....

90 d/v A'vista
4 19|32 4 35164

10(893
. (427. (428

9m h

tm 3(420
»*- (491

(569

' 2(573
' '7(708

•~ 1(171
«- 28115

• 4(364
: (322

—, ' 2(910
2(900
2(900

. ¦ 5Í43P
(067

__ 1(320
>- 1(535

1(513
¦ ,.*m . (302

. mi 5(926

MAS

4 19132 4 518
4 9(16 . 19|32

-. ' 33(000
-«. (570
«w. ' |500

»

¦'A'

¦¦'¦'.

li?'
:fx 

'¦_

!'

¦;¦¦¦¦ -

¦JÉr?' f 
'

U
f-r

tf*
% kW* '
: tS "

--.. (-,

ii_m!§
9*»fiE

" •*?.'

¦: 1
\ §.

'.'-¦' «fi.

MERCADO DE CAMBIO EM SANTOS
SANTOS, 9.

Honi
Estado

do >.
mercado

10.30 a.m.

11.03 a.m,
l

Multo firme'

Multo firme

Bancos Bancos
compram

i* U|31

!_ 19)32

ü 21)32

4 21|32

Dollar

10(620

10(620

. Letra»
offerecida»

Nío ha. (1)
Nii ba^ (»).

(1) Banco do BrasU saca a 4 19 32 i compra • 4 41 64. Dollar 10(880
| 10(660.

(2) Banco do Brasil saca a 8 S|8 e compra a * 21|32. Dollar 10(620.
t-

»» CÂMBIOS ESTRANGEIROS
LONDRES, 9.
Abertura:

I»ONDRES s/Nova York, C vista por 
'«

JS «/Genova, i vista por £..
* o/Madrid, i vista por £..
? (/Paris, i vista por £....
r ... i/Lisboa, i vista, por, £. ¦
£ s/Berlim, 4 vista por £...»
S i/Asterdom, á vista pur £
fl-. i/Benie, i vista, por. £...' »" s/Broxellas, a vista, por .£

LONDRES,. 9.
Fechamento:

! JiONDRES a/Nova YoA, i vista por £
-". i/Cenova, á vista'pòr £..
ü. i/Madrid, i vista por £..
." l/Paris, i vista por Ci..
T i/Lisboa, á vista, por £• .
8 «/Berlim, á vista por £...'
P «/Amsterdam, i vista por £
£ (/Berne, 4 vista, por £...
í »/BruxelIai, 4 «sta, por £
R (/Amsterdam, 4 vista por £
f. «/Stockbolmo, 4 vista por £
R a/Oslo, 4 viata por £....,. ..
••-'.¦ a/Copcahagea, avista por .£

sHOVA YORK, 8., .-.
Fechamento:

%¦ YORK. a/Londres, td., por £...<
•*¦ (/Paria, tel., por F.......
S ¦ - (/Genova, tel., por F...... .
IS «/Madrid, tel,, por P....._'-'»
;'."¦¦:-. 

''(/A-Bstérdam, td. por Fl.. '¦'
«• s,'2;r=e, tú. ií! P,-.-,^^"'»" Bruxdlás, têÍ.,'por F......' " «/Berlim, tek. por M....„

• «OVA YORK,:J_ J'.»;... ,:Abirt*nt ¦¦¦
mt. YORS s/Lsadrss, td., por Mi.tt :

."¦- (/Parla, tel, por •". «/Genova, td», por «
*>. ¦ (/Madrid, td, por 
1 «/Amsterdam, td., por Fl.«
fe a/Berne, tel, por F....... ,
f Bruxellas, td. por •
* s/Berlim, td., ppr íl......

/ARIS, 9. ".'."!¦
Fechamento! ,•fAWS a/Londres, 4 vista por £..... ,

. S «/Italia, 4 vista, por 100 L....
f. «/Hespanha, 4 vista, por 100 P.''JS «/Nova York, 4 vista, por (..
B «/Berne, 4 vista, por F/S...»
BUENOS AIRES, 9_, X ,_.
Abertura: .. ' ._ ..

Buenos Airea «/Londrei, taxi telegr»
phic», por ( ouro, t/compra......

Montevidéo s/Londres, taxa telegr»»
«bica. por 4 ouro, t/compra......

Montevidéo s/Londres, taxa telegra»
phlca, po; ( onro, t/venda........

Buenos Aires a/Londres, taxa tdegra»
phlca. por ( ouro, t/venda.. •

Bole
% 4.85 15132
L. 92.74
P. 45.50
F. 123.78
Esc. 108 1/4''•
M. 20.40
Fl. 12.06
F. 25.05
F. 34.79'

-Anterior *
% 4:85 1|1
L. 92.75
P. 45.50
F. 123.70
Esc. 108 1/4
M.*20r'40' » ¦
Fl. 12.06 ,'F. 25.05 *

S. 34.80

Hol*
( 4.85 15131
L. 92.75 ¦
P. 45.45
F. 123.75
Esc. 108 1/4
M. 20.41
Fl. 12.06
F. 25.05
F. 34.80
Fl. 12.06
Kr. 18.14

]$tm.
Hoie
C4.85 7114
c 3.92.37'^.5.23.621

» t-ilOia.T.:.::
IM 40125-ÔW38';""-
•e 13.93 .•

e 23.80
Holt

_ 4.85 lh
o 3.92.25
e 5.13.50
e 10.70
e 40.25» ¦
o 19.38
e 13.95
c 23.80a«/«
F. 123.75
F. 133.50
F. 272.50
F. 25.49
F. 493.75

Soft y

d 34 13|16

d 34 7|5

d 34 3(8
'd 

34 7|1«

Anterior .
(4.85 -IV
Li 92.75 .
P.-45.50 •
F.-1?3',70 »;.
Esc. 108 1/4
M. 20.40
Fl 12.06
F. 25.05 •••-

' F. 34.80.»
Fl. 12.06
Kr.'18.U

,.ri,. JKri.lH.lí*/ •,
'Kn.18.lfi

Anteriot
( 4.85 7|14

3.92.50
a 5.23.jt »

»é 10.61 -• -
«'40k2íf'i*í'--¦* 

p-.3a~.~~li.iS
23.80

Anterior

(4.85 7|1»
e 3.92.37 '¦'(
o 5.23.63 '
c 10.67
e 40.25

19.38
e 13.96
o 23.80
Aütiflcí

F. 123:71 
'

F. 133.3.
F. 271.50
F. 25.47 .
F. 493.50

UAI ••••».
Aiiiiaicuii aulorhv

dos . v m . m

7.515

714

Total, ......
Knttcilaa por Nictlieroy,

conformo lista de ssldaa
do Regulador Flumlncusa
IRio), desla ilau. . «

Total, a a x a ¦ a
Idem o anno passado. a —Desde 1 do me». . a . 104,007
Média  . 13.000
Desde 1 de julho. „ . 1,912.153
Média'.  , 9.560
Idem o anno passado, x 1,705.896

12.026

10.12,1

18.123

EMI1ARUUES

Amerlea, do Norte 6,087
Europa. .... — , , .
Amerlea; do. Sul 200
Africa, .... —¦
Asla. • k a ¦ —•
Cabotagem . . —

. Total. , • . 6.287
Idem o inno passado. . 4.411
Desde 1 do mes. . . . Ô3.8.3
Desde 1 de. julho. . x 1.U63.93B
Idem o anno passado. . 1,533.358
Stock 286.999
Menos consumo local do

dia 8. ....... 500
Existenda. ... . x 286.499
Idem o anno passado. , 347.150
Pauta (de 5 a 11 do cor»

rente met)-. ... . - ' 1(140
Imposto mlndro (novo).- 4(567

Hontem esse mercado funecionou em
condições firmes, porem, oi preços «5o
accuaaram modificação. Na tAboa havia
bastantes lotes e a procura foi regular,
tendo sido vendidas, nas primeiras lio»
ras, 7.809 saccaa e á tarde 2.076 dl»
tas, ná base de 17( por arroba do
typo Z. ,

COTAÇÕES
Typo 3. B .a a
Typo 4. a a m .
Typo 3. ... .
Typo 6. . a . ¦Typo 7. x . . uTypo 8», . . » ,
NOVA YORK, 9.

Abertura:

Por tm'-*
19(000
18(500
18(000
17(500
17(000
16(000

Hojo

Controlos it . Riot
Café . i.ara entrega

em março, ...
Café para entrega

em maio * • « •
Café para entreca

em julho. ... .
Café para entrega

em setembro . .
Mercado.

Desde
de 3 a

Fechamen»
to anterior

1.80

1.73.

S.60
5.50
Estável

fwtiRmenío nntorfot?
pontos.

S.76

5.69

5.57

5.47
Estável

alta

NOVA YORK, 9.
Fechamento)

Hoje
Contraio» it Riot

Café para entrega
em março. ...

Café para entrega
¦eni maio • % *¦•*,¦

Café para entrega
em julho. .. . ,

Café para entrega
em setembro * .*

Vendaa do dia' , a
Mercado.

fccn&tttctv
to anterior

5.77.

Í.69

5.56,

5.47
10.000
Estável

5.76

5.69

5.57

5.47
10.000
Estável

Desde o fechamento anterior, alta
de 1 e baixa parcial de l ponto*

HAVRE,
Abertura)

Boja Fechamen-
to anterior

195 H 193

184 Ü 181 H

Café para entrega
em março. {.'.'. 205 202

Café para , entrega
em maio • . . .

Café para»; entrega
em julho.;'. \, 

'.
Caí é "'. «ara entrega

em setembro . . 180 54 177 H
Vendas . ..'... a 3.000 9.000

Mercado estável. ,
Desde o fechamento anterior, alta

de 2 3|4 a 3 francos.

HAVRE, 9~, '
Fechamento)

Café' para .
eni março,'

Café* para
era. maio _

Café pan»
i em julbo. . . .
Café para entrega

em setembro

entrega

entrega

entrega

Hoje Anteriot
206 202
196 H 193

185

i cm seiemoro a ,
\Vendas do din' . ,

, Mercado accesslvel.
\ Desde o fechamento
de 3 1|4 a 4 francos,

LONDRES, 9.
Fechamento) " '

180 «
6.000

i8i a
177 H
9.000

d 34 13|K

7|8

51»

d 34 11|1«

é 34

i 34

TELEGRAMMA FINANCIAL
-,«i-i,

LONDRES, 9.

Taxa do ¦ desconto»!
Do Banco da Inglaterra...».......a»
Do Banco da Frantja, •••••••••••
Do Banca da Italia.«••••••#•••••»•••
Do Banco/ da Hespanha...............

• Do Banoo da Allemanha •
Em Londres, trea mezes..••••••¦•••••
Em Nova York, trea meze», t/venda..mm\
Em Nova York, três mezes, t/venda...

Cambio)
Loadrea é/Bruxdlai, 4 vista, por £..
Genova s/Londrea, 4 vista, por £.«a.'Madrid a/Londres, 4 vista, por £...
Genova, «/ Pari», 4 vista, por 100 Fçfc
Lisboa «/Londres, 4 vista, t/venda,

por £•••••••«•••?•••••••••••••••'
Hsboa «/Londres, 4 vista, t/compra,

,>^ POT ^HIIIMOdHH-^tNIMIêM,

VoH
» %
2 %¦ :-¦
S 1/2 *'
6%*'* -2 5/32»%
1 7/8 %
1 3/4 %

F. 34.8»
L. 92.75
P. 47.40
L. 74.95

Em. 99.0

JSieJW.L

''Amerluí

t %
a %
6 1/2 9(1
6%» %
2 3/16 1.
1 7/8%
i .3/4

F. 34.80
L.. 92.75
P. 47.50
L. 74.98 •

Eac 99.01

Eac 98.7»

STOCK EXCHANGE DE LONDRES
LONDRES, 9.

«ITUIiOB DUASILEIllOS

FEDERAE3I

Fundi a ff» 5 %*••••••#••••*••••••»••••
Novo Funding, 1914»....,...........«' Conversão, 191% 4 %i.....»...«_....o.
1908. 5 %...••.«•••••••?••••••••••••

ESTÃDUAES) " ~
Districto Federal, 5 %...............
Bdln Horisonte, 1905, 6, %...........
Estado do Rio,. %, 1927
Estado da Bahia* empréstimo ouro,

1913* 3 %' ..*•••?•••••••••#•••••'arru_Los uiveusos
Brazil Railnay. ÇonUnon. Stock, 1» Hy>

potheca»..•.••••••¦••*•.•••••••*••
Brazllian Traction, Light ft Power Co,' Ltd*»' Ord.»»•••••»••••• • ••*••¦•••
S. Paulo Railway Co., Ltd., Ord.....
Leopoldina Raüwar Co., Ltd., Ord...
Dcunont Co.tée Co., Ltd., 7 K %,

Cum. Pref.
St. John dd Rey Mining, Ord.
Rio Flour Mills & Gianarle», Ltd.....
Bank of London and South Amerlea
Mala Real Ingleza., Ord.. Integralizado
TÍTULOS estrangeiros
Empréstimo de Guerra Britannicò, 5 %,

1929/4** ••••••••••••-••••••••••••>•
Ccnsols.. 2 \Á %»••••••••*••••••••••
Rente Française, 4 %, 1917..¦«.••••'..
Rente Française, 3 ..........^
Rent Française, 1918 (Integralizado)..
Sente Française. 5 

Sofí
82.10.1
72.10.4
44.10.0
94.0.0

38.0.0
82.0.0
72.0.0

35.0.0

22.0.0
24.25
142.0.0
21.10.0

0.10.0.
.0.17.3
0.13.9
7.2.6
9.0.0

103.10.'
57.17.6
101,65
85.75 '
100.70
101.80

'Antenor

. 80.10.0
71.0.0.
42.10/

93.10.1

58.0.S
B2.0.0

. 72.0.0

35.0.0.

22.0.0
23.37

141.10.0
20.0.0 r.

0.10.0
0.17.0
0.13.9
7.2.6
10.0.0

103.7.6
17.15.0
101.65
15.60
100.40
101.55

CAFE
Rio de Janeiro, em 9 de janeiro

B« 1931.
Movimento do dia 8:

eSTATlSTlCA
Bniradax Saccas

Pela Leopoldina)
Cc Minas - _ - J.737.

Peta Maritima)
Oe Minas • r «
De São Paulo, a»

Regulador Flumi»
nense (Rio) - ,

iteg. flum. (NI»
ctheroy) • • •

itccul.idor Espirito
Santo ....1 KeguladorM A. UL

2.917
1.393

3.384

331

1.787

.4.310

anterior, alta

Disponível
¦ ry

Preço do typo 4, «uperlor,
Santos, prompto para em»
barqtiSí ;-4 a ; i ;

Preço do typo 7, Rio, prom»
pto para embarque. ¦

Hoje

39/—

26/6

Ant

te» * è • *
Africa — Oeatu

e Norte. , a
Cabotagem —«

Norte. . a ¦'
Cabotagem —i

Sul. . a ¦ ¦
Somma doa en»»

barques. . .
Consumo local

dlarlo, mim

4.3»
871

-1.364

90

19.784

500 20.286

Existência hontem ís 5 ho»
, ras da tarde..  '282,966

ASSUCAR
(UO) .

Ainda hontem o mercado desse pro»
dueto íiincclonou em condlçOes firmes,
mas sem procura de interesse e com
ts colaç6es Inalteradas.

MOVIMENTO

Stock anterior.

DO MERCADO
Sícwj

. a . . • 357.961

MOVIMENTO DO DIA I

Entradas)
De Maceió . . ¦
De Campo». . .
De Pernambuco. > >

' Total.'. .
Desde 1 do ma.
Saldas. . . . . ,
Desde 1 do me».
Stock actual. . ,

2.000

xx a >

~
, 2.000

71.803
. • 5.079
• 25.064

354.881

Branco crystal. ¦
Crystal amardlo . •
Mascavinho .' . .
3° jacto . . . ¦
Mascavo . . n »

GOTAQOES
Por 60 Wlos I
39)000 a 40)000
35)000 a 36)000
35)000 a 36)000

Nominal
29)000 a 31)000

MOVIMENTO DO ASSUCAR
P A TERMO

PRIMEIRA BOLSA)
V. C Da cot.

anterior
Per «0 Uioa

39)900 . 38)800— )700
41)600 40)500—1)000
44)000 43)500— )300
45)000 44)500 .

S/v. 45)500— )30u
..S/v. -45)600

Janeiro ...
Fevereiro . .
Março ..' a •
Abril, "a n'n"
Maio. y, ,. u
Junho •' • .
Vendas: 2.000 saccas.

i Mercado: estavd.

SEGUNDA BOLSAi
.V. '

Í«neiro 
*'everelro •

Março x
Abril» ¦
Maio. x
Junho

Veudas: não houve.
Mercado: firme.

LÒNDRES/1»;

Da cot.
anterior

Por 60 Mio» i ,
39)300 38)700— )100

40)700+ $200
43)700+ 3200
44)800+ (300
45)500
45)600

41)500'
44)500
46)000'

S/v.
S/v;

Hoj. Fechamen-
Io anterior

Fechamento!
Assucar para entrega

em janeiro ... 7/5 7/1 .
Assucar para entrega

em .março. . . . 7/—i .'7/1.
Assucar para entrega

em abrU. ... 7/-m 7/3
Assucar para-entrega

em maio II—* t/l
Assucar do Brasil

Com 96 % de base
para embai ;ue» i»
tnros. • • • \, «Nominal Nominal
Mercado calmo.
Desde o . fechamento anterior, baixa

parcial de 3 d.

. NOVA YORK, 8.
Fechamento)

Hoje Fechamen»
to anterior

Assucar para entrega
em março. . . . 1.35 1.31

Assucar para entrega
em julho.' . . .-. 1.42 1.39

Assucar pan entreca
em julho.- . . v 1.49 . _.__

Assucar para entrega
em setembro . .1.57 1.53
Mercado estavd.
Desde o fechamento anterior, alta

de 3 a 4 pontos.
NOVA YORK, íi, -

Abertura)"
-. Hoja Fechamen.

^—r^-4»raMiterior

1.3»

6.42

«.49

1.57

38/6

25/6

SANTOS,' 9;.
Fechamento:
Estado'. do -mercado) hoje, fechado;

anterior, fechado;' mesmo dia no anno
passado, estavd.; ,

N. 4, disponivd, por 10 kilo»! hoje,
fechado; anterior, feehaoo; mesmo dis
no anno passado, 33)500.

N. 7, disponivd, por 10 kfloat hoj»,
fechado; anterior, fechado] mento -la
no anno passado, 30)500.

Entrada» até ás 2' hora»! hoje,
33.148 saccas; anterior, 27.865 saccas;
mesmo dia no anno passado, 44.557
saccas. -

Embarques» hoje, 26.917 saccas; an-
terior, 27.494 saccas; mesmo dia no
anno passado,1 46.457 saccas.

Ksiatencta ds notitem oara embar
ques: boje, 1.132.004 saccaa; anterior,
1.125.773 saccas; mesmo dia no anno
passado, 1.114.567 saccas.

Saidas para a 'Europa, 26.446 ue-
cas. '»

S. PAULO, 9. 
'

Entradas de café)
Em Jundiahy, pela Estrada Paulista:

hoje, 22.000 saccas; dia anterior,
22.000 saccas; mesmo dia no anno pas-aado, 25.000 saccaa.

Em Sáo Paulo, pela Estrada Soro»
cabana, etc.t hoje, 12.000 saccas; dia
anterior, 14 000 saccas; mesmo dia no
anno passado, 11.000 saccaa.

Total: hoje, 34.000 saccas; dia an»
terior, 36.000 saccas; mesmo -dia no
anno passado, 36.000 saccas,,

JUNDIAHY, 8.
Café recebido pda Estrada Paulista

com destino a SSo Paulo: hoje, nada;
dia anterior, nada; mesmo dia no anno

anno passado, nada.
Café recebido, pela Estrada Paulista

com deatino a Santos: hoje, 11.000
saccaa; dia anterior, 13.000 saccas;
rnesmo dia no anno passado, 15.000
saccas.- Total: hoje, 11.000 sacca»; dia an»
terior, 13.000 aaccas; mesmo dia no
anno passado, 15.000^saccas.

INSTITUTO DEI GAITE' DO BS-
TADO DB SAO PAULO

(Agenda do Rio de Janeiro)
Boletim dç entrada», embarque» e exi».tencia de café na praça do Rio de Ja-neiro, em 9 de janeiro de 1931;
QkoIoj estabelecidas — Estado de

SSo Panlo, 1.389 saccas; Estado de
Minas, 11.460 aaccas; Estado do Rio de
Janeiro, 4.168 saccasj Estado do Es-
pirito Santo, 347 saccas.

Entradas:x Em saccas de 60 kilos:
Pela E. F. Central do Brasil, 1.110

saccas de São Paulo e 3.005 de Minas;
pela E. F. Leopoldina, 777 saccas de
Minas; pelos A. G. de SSo Paulo,. 818
saccas de. Minas; pelos A. G. Minei-
ros, 859 saccas de Minas; pelos A. G.
do Com. de Café, 3.717 saccas de Mi-
naa; pelos A. G. da Metropolitana, 930saccas de Minas; pdos A. G. Carioca,
200 laccas de Minas; pelos A. G. deVictoria, 836 saccaa de Minas; pdos A.Reg. — Rio, 3.532 saccaa do Estado
do Rio; pdos A. Aut. EA., 204 saccas
do Estado do Rio; pdos A. Aut. LI.,250 saccaa do Estado do Rio; pelos A.Ant. CS., 182 saccas do Estado do Rio;
pdos A. G. Bdgas, 333 saccas do Es-
pirito Santo,

RESUMO
Total das entradas do dta
Existenda anterior — dia

Saccas

16.753

286.499
Somma.

Embarques*.
Europa — Oeste

t Norte. . m
America do Nor.

«V» •• *» *a

13.106.

303.252

Assucar pára entrega
em março. . . . 1.33

Assucar para entrega
era maio»", • •: • 1.39

Assucar para entrega
» em julho. ? ... 1.46
Assucar para entrega'. em èstembro -. . "1.52

Mercado accesslvel. '.','.'
; Deli? o ffèh^ttfento anterior, baixa
dc 2 a 5 pontos,.

. RECIFE," 9.
Estado do mercado; hoje,, multo fir»

terior, multo» firme.
Preços por 15 .»:
Usina, de 1«: hoje, nlcotado; ante»

rior, nlcotado.
. Usina', i de 2*t hoje, njcotado; ant»

ilor, n|eotado.'
Crystassí hoje, 7)373 • 7)625l aa»

terior, 7)125 a 7)375.
Demcrâras: hoje, n|cotado; anterior,

6$375.
3»' sorte: hoje, n|cotado| anterior,

n|cotado.
Soinenoat hoje, nlcotado; anterior,

6)100...
Brutos seccos:'hoje, 5)000 a 5)200;

anterior, 4)800 a 5)200.
Entradasi

Pernambuco Fair. . 8,53 Í.60
Macdó Fair . . , Í.53 J.60
American Falir Ml*
dllng. 1.40 '1.45

American tatura*
par» março. , , J.3Í 1.29

Amcrlcsn Faturai. I
para maio ... 4.31 1.19

American FnturM,
paar julho . . . 5,4» .'-.'1,49

American Futurei,

Cara 
setembro. . 8.64 5.60

llsponlvd brasileiro, ' baixa »'de' 5
pontos.

Disponivd americano, baixa do 5
pontos.

Termo americano, alia parcial de 1
ponto.» ff !.».»'¦

LIVERPOOL, *>i .
Fechamento t '!

Hoj* Fechamen-
' ao anUrlor

American Future», ...,
para março. . , 5.28 3.29

American, Future»'pára' «ato '.¦'.'.' 3,37 ' ' 1.39
American, Fatnrea

para julho . . > 3.48 3.49
American Future», >.

.para", setembro. 5.58. . . 5.60
; Mercado: affrouxou depois da aber.
tura, devido ás liquidsçSes; porém,- me-
lhoruu novamente., Houve pedidos , dos
commerciantes.

Desde o fechamento .anterior, baixa
de 1, a 2 pontos. » .

NOVA YORK, 8.
Fechamento) '.'_•

Hoje jpediánita»tu anteriot
American Mlddllm

Uplanda . i . . 10.30 10.25
Amrncan Future», '

para março. . . 10.21 10.23
Amrnran future»,

para- nulo ... 10.47 .10.50
American, Future*

para julho . . . 10.70 .10.73
American Futurei, .

5ara 
setembro . , 10.78 10.83

lercado: melhorou depois dai aber.
tura, mas. affrouxou novamente, devido
& pressão dos operadores do Hedge.' .•Desde' o fechamento anterior, 'baixa
de 2 a 5 pontos. ' ¦ K

' 
NOVA YORK, 9.

Abertura)
Hoje Feehamefi»

... . ' *» «"terior
Americu,. Fatnrea i '

para março. . . 10:12 10.21
American, i Future»

para mato ... 10:41 10.47
American Fature», '

para Julho .) .- • 10:41 10.70
American Future»,

para setembro . , 10.68 10;78
Mercado: commercio em geral, activo,

devido ás compra», especulativas. Os
operado:es do sul vendem.

Desde o fechamento» anterior,, baixa
de 6 a 10 pontos.;

RECIFE,»».

Mercado. • . '. 
.

Preço por 15 k».t
Primeira «orte, ves-

dedorea. . , , a__*
Primeira sorte, oom.

pradores ,» . ,i . 28)000
Bnlraiat, . _¦

Desde hontem, em '¦
sacca» de 60 ld-
ios: ...... . íoo

Desde 1* de «etem-
bro próximo pu. .
aado, era i
de 80 kilo».
Eiforlaçtlo:
NSo houre. , .

Existência em saccaa
de 80'kilo». . . 12.608

tu59juSíjRDL MF..Y

Hojí ,'. Anterior
Estavd Estarei

28)000

.100

46.300 64.200

12.500

j3 i^

Se -a$moqaL*$
sauhesssm
As moças, aliás todas, as
senhoras. de apparencia jo*
yem^nSo, têm; aí menor
idéia dos transtornos pe-
.nos,os\,qup . as. moléstias
das vias urinarias podem
causar: physionomia aba-,
tida, faces .pallidas, olhos
sem brilho e cansados.
Dôws. e pontadas na. região
lombar e vesical sSo os
seus primeiros symptomas.
Depois, podem sobrevir
affecções mais graves da
bexiga e dos rins. Os
Gpittpritiiidos de

não só alliviam, mas curam
tambem rapidamente essas
perturbações.: 

'. Previnem,
outrosim,. com seguraça, os
perigos possíveis, graças á
desinfecção. completa da
urina e das vias urinarias.

. 
'.'/.''.,' '''.', .'. ''¦'. ";'¦'.' •' (10658)

Doca»' da Bahia. '.,
Terra»; e. Cdonli__.

¦ çao..» . ..'..',.'..»",ia
B. Diamantifera .. •

Debentures:'
Docas. de Santo». ¦
Mercada.. Municipal
Fluminense F. ' C.
Tecidos .Alliança'.' .'.¦
Taubaté Industrial. .
Manuf. Fluminense
Prog. Industrial. .
Nova. America . "•» ..
Conf. Industriai; »
Bell»» Arte». . ." ss
Guanabara . ... •
Brasileira de. Porto»

TiKfS-': 19)000

10)000

150)000
205)000
160)000
160)000
998)000
148)000

3=

5)000
1)500

166)000
200)000

70)003
130)000
200)000
100)000
140)000

138)000
202)000
198)000
16O)00U

ilesde hontem em
sacco» de 60
kilos'.'»..•.!#

Desde 1* de «o.
tembro proxi-
mo passado,sacco» de 60 *

. kilos, . . .
Esporteçãot ¦

Far. o Rio de
Janeiro; aaccoa
de 60 kilos. ,Para Santos aa»
cos de 60 U>
lo »

Para outro» pdr*to» do sul do'
Brasil, aaccoa
de ' 60 kilos. «

Para outros poi*tos do norte do
BrasU, sacco»
de 60 kilos. i-

Para a Europa,
sacco» de 60
kilos. . ...

Para o» Estado»
Unido», sacco»
de 60 kilo». .

Existência cm
sacco» dl £0
kilos, ;« . .„

Boja . Anterior

11.900 12.100

2,144.300 2.132.600

11.500 17:000

Nada

4.000

Nada

Nada

Nada

15.600

2.000

2.000

Nada

Rada

815.200' 819.800

ALGODÃO
imioy

O mercado desse produeto funecionou,
ainda hontem, em condições calmas, sem
procura de interessa e com a» cotações
inalteradas.

MOVIMENTO
oo Mercado

Pardos
Stock anterior. «¦»_>> 7.793

MOVIMENTO DO DIAS *

Entrada»)
De João Pessoa. ¦'¦¦¦¦ **" —
Do Fará. . . « a a • 100Dc MaranhSo • a ¦ * a 691De Natal. ....... —

Total. ..¦¦«'»" 79.'
Desde 1 do mez. a • ¦»»'.» 4.744
Saidas. . '. ...... 15"Desde 1 do me». . . . 1.301
Stock actual. . . , j • 8.427

COTAÇÕES
Fibra tono* m, Tjfe Striââl

Por 10 Uio»
Xyfo ).._¦... — 11)500
Typo 4. . v . . -.' 10)500

Fibra mtdia — Strtdttl
Trpo 3. .... — 28)000
Typo — 25)000

Fibra mídia — Cecrâl
Typo 3. .... — 37)000
Typo .5v . . . -. — 24)000

Fibra carta — Ucttal
Typo 3. ...... — 25)500
Typo 5. .... — | 23)500

Fibra curto — Paulista,
Typo 3. . . . ,.K —
Typo 5. * . i . tm

ABOLSA
O mercado de Titulo» funecionou hon»

tem bastante movimentado c aceuson ae-
gocio» dc : maior vulto sobre os papeisem evidencia. Cotaram-se aa apólices
uniformizadas em condições, de firmeza
mantendo-se os demais estáveis. Os ou»
tro» papei» em movimento nio desper»
taram grande interesse, como st vêem
seguida:

VENHAS:
Afoliceti

Uniformizada», de 200)000',
3, 4, ». .¦''. .- . .... 130)000

Ditaa de 1:000), 1, 2, 1.:
3,4, 19, a... . ... 713)000

Diversas EmissSei, de ríl»
. 1:000), nom., 8, 24, a. 715)00!
Ditas port., 1, a; . . 675)000
Ditas idem, 85, 2, 5, 8,

10, 20, 25, 55, 82, a. -,» 678)000
Ditaa idem, 8>a. . , 679)000
Ditas Idem, 3, 10, a. x;,« 680)000
Ditas idem, 2, a, . . ... '6821001
Obrigações do Thesouro

(1930), de 500),' 1, 1,'a 427)500
Ditas idem, 1, a. » . 429)000
Ditas idem, 1, a. . •.-.»«, 430)000
Ditas de 1:000), 3, a. .' . I 850)000
Ditaa idem, .25, a. . *».'¦ 852)000
Dita» idem, 1, 1, 14, a,<. 855)000
Ditaa idem, 1, 15, 50, ¦

50,.*.,. «... ... 858)000
Dita» idem, 7, 20, 20, 34,

100, 50, 100, a.". . 8603000
Ditaa Ferroviárias, 4, 6, 900)000
Empréstimo de 1906, porfc,. •" ' .

Sianu,t-Jil¦ 10, a. . . . . . B »,-,. 140)000Dito idem, 20, a. . . 141)000Dito» de 1917, port., 6, a... 135)000
Decreto 1.535, port,, 136, 152)000
Dito. 1.933. port., 2, 10, 188)000
Dito. 3.264, port., 20, 13, . ,

100, a. . ... m . 146)000Dito idem, 20, a. . . 146)500Estãduaes:
Rio, de 500), 6 •]*, porti,3,,a. .'..- . . . . . «280)000Rio (Popular), 3, a. B . 86)000
Dilo idem, 110, a. . . B 87)0Í|
Companhias: lf

Tecidos AUIanca, 128,»a» . 30)000
Amerlea Fabril, 20, a. .,-< 80)000
Docas do Santos, port, 4, - <-'

4,. a. . . . . ... .:, 235)000
Dita» idèm, 25, 30, *.•'¦, 240)000

Apolieen
OFFERTAS

Vint.' Comp.

910)000
865)000
900)000

720)000

678)000

86)000

700)000
570)000.

780)000' rm
650)000 -' —'
610)000 .—
141)000 140)000
142)000 ' 140)000

135)000
132)000

151)500

160)000 152)000

160)000 f»

175)000 m

177)000 . *!*,'¦
189)000. 187)000

189)000 187)000

LIVERPOOL, 9.

Mítetía. ¦ • « a
Hoje* Antcrlct
EltOlÇI gitarcl

OhrigaçSes do The-
I souro (1921) , x

Ditas (1930) .. .:-.¦
Ditaa Ferroviária». •
Empréstimo do 1903
Uniformizada», de

1:000). ....
Div. emissões, nom. 716)000'
Rio, de 1:000)000,
Dita» - port. . . .

8 % dec. 2.316
Dita» Popular, 4 %
Ditas de Minas Ge-

raes, 7 % ... ,
Ditas 5 %, port.
E. Santo, dé ríl»

1:000), 8 % . .
Munlclp., ds lb. 20,

port* • * • • •
Dita» nom. ...
Dito de 1906, port.Dito de: 1914, port.Dito do 1917, port.
Dito de 1920, port. 134)000
Ditaa decreto 1.535

(Lagoa) ....
Ditas, decreto 2.097

(Lagoa) . t .'»-.•
Ditas decreto 1.948

(Lagoa) -.:.»-..
Ditaa decreto 1.999
. (Castdlo), ¦. » .
Ditas decreto 1.550

(Castello). ...
Dita»; decreto 1.933

.(Lyra). .....
Ditas (titulo» defi-

nitivos). ....
Dita». decreto 2.091

(Ly/a). . . . :
Ditas decreto 3.264 
Dita» decreto 2.339 160)000
Dita»-decreto 1.623 130)000'
Dita» de Petropolis
De íguassu'. . . .
Ditas de Bdlo Ho-

rizonte, de 1:000),
• 7 %. • • à • *• Bancou .
Brasil. •- w m v wPortuguês do BrasU,

port. . . % . .
Ditas nom. . c »
Ditaa com 50 %, (Boavlsta. ....
Mercantil do Rio de

Jindro. . , . .
Funecionario» Publi-

coa. . . , , mEconômico ....
Credito Real de Ml.

naa Gerae» . . .
Commercial do Rió

de Janeiro. . »" m
Comp. it Tecido:::

Manuf. ilumineoso
Prog. Industrial.
Brasil Industrial.
S. Pedro de Alcan.

tara. , . . . ,
Alliança. • • a iAmarica Fabril ,' ,

Comp. it Segurei
Integridade. . , , t

Comp. it B. it Perro:
Minas S. Jeronymo 74)500
Victoria a Minas. .

Comp. diverxasi
Docas de Santos. *
Bita) nomx . _, a

905)000
860)000
890)000
700)000

715)000
714)000
677)000
580)000
84)000

600)00

188)000
146)000

100)000

186)000
145)000

120)000
150)000
20)000

700)000 mm

90)000
90)000
45)000

500)000

65)000
65)000
-10)000

480)000

42)000
60)000 «a

' 315)000

130)000

10)000
• — 60)000
a 265)000 —

400)000
33)000
90)000

Informações
W0^^a^_^

FALLENCIAS E
CONCORDATAS

,'T.'
.CONCORDATAS

José Aasnmpçio, - negociante, estabele-
cido A' Avenida dos Democráticos nu»
mero 1.379, com o eoiumerçio de sapa»
taria ' chapelarla, ' requereu hontem, ao
Juizo da 4' vara civel) concordata pre»
ventiva, para o pagamento 'de 60 *|*
de seua créditos, em quatro prestações
semestraes. Foi nomeado.commissario o
credor Accacio Pereira de Azevedo. O
passivo da firma e da quantia de....
82:022)700.»

— O jui» da 3' vara civel homolo-
gou/hontem a'concordata exttnct Wa pro*
posta pòr nm' dos sodos -da firma
E.-rlI."Cs_lcardo.-&-ÇIa. ,;'r:

. ¦/ ASSEMBUtAS
Estio marcadas para hoje, na» varas

dveis; a» i:gulntes assembléas: 3>, Joa-
quim Leal da Motta;' 4V Monteiro Fon-
te»''.tt Ciai» 6», Benevides Affonso &
Cbií .._; : '.. ¦¦ -;-.

mercadcTde TRIOO
A BUÍSNOS AIRES, 8<

FKBamentot ¦
Hojl Anterio;

Preço eo» lO.küMi
Para .'.entrega em

fevereiro. :. ¦', . ¦ 5.90 . 0,99
asr?e')s t •''_.•«-' 1,98 • 6:0/

Pára1 " «ntrers ea..
maio. ..,.,, 4.14 . 6.21

Mercado. .... . Ap. est. Estável
Oisponivel — Tirpo' Barleta, para •-,

Brasa...,; V . . 4.31 6.43
Chicago — Preço por

80,75

81,75

Arroasem 16 — Vapor Japonês "San»
tos Marú" — Embarque de cafí.

Armasem 17 C - Chata» dlverwa
oom carga do "Desna". .""Armazém 

W C - Ch.t.l, untUM
com carga do "Western World».

P. Maui — Vapor Italiano "Aosta"
— Passageiro».

MOVIMENTÕlO PORTO
ENTRADAS DE HONTEM

De Santo», T»por nacion»! "Cima-
MU1 *•

» De Porto Alegre » mm.i T»P»' ¦*¦
cional "Ivahy". .. »,'

De Haburgo e «se»., vapor «llemío

D*o" Süo Malhes» (directo), v»por na»
cional "Rio Doce".

De Chvrleston (directo), vapor grego
Nereos". ._¦;
De Bueno», Mta * . ue*., vapor in»

gte» "8tr«bo". ,
De Cabedello e esc»., vtpor naoional
Campinas". , ,

De Recife a esca., vapor nacional
''Rio Amazonas".

. De Buenos Airea a eac»., vapor fran»
ee» "Kerguden".

SAIDAS DE^HOtfTEM

Para Liverpool • escs., vapor Inglez
"Strabo**.

Para a' Argentina (directo), wpor In-
¦lea "Newbury*.

Para Florianópolis e esca», vapor na-
cional "Cari Hoepecke".

Para o Japão e esci», vapor Jspone»•"Santo» M»ru"\ .
P»ra Imbituba (directo), vapor nado-

nal "Itapoan". ¦
Para Santo», T»por nacional, "Aiml»

rante Alexandrino". _
Para Belém e «sca», vapor nacional

Campos Salles".
Para o Havre • escs., vapor fran-

ce» "Kerguden". ,
Para Belém e escs., vapor nadonal

•It«qulcê". , '
Para Bueno» Airea a escs., vapor

hollandez "Fannsum".

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Porto, Alegre a escs., "Annibal Be-
nevolo". . . •_•'_'•• •..*,'

Laguna » esc», 'AspiranU N«sc|.
mente". . ,' >_• *0

Buenos Aire» • »»e».» "Conte
Verde". ......••»••}}

Santos, "Barbacena". . . .• . Jl
Porto Alegre e esçs., "Igu»»su'" 12
Antuérpia e esc»., "Persler". . 12
Portos do sul, "Anna". . . . 12
Buenos Aires a escs., "Deseado" 12
Londre», e esc»., "Highland Prin.

cess"; . . ••••••• • }*
Mantos a esc»., "Gusratuba". . 13
Nova York e escs., "Cabedello". 13
Hamburgo e escs., "Bagí". . . 13
Buenos Aire» e e»c, "M. OllvU" 13
Buenos Aire» e escs., "Flandria" 13
Hamburgo e esc».; "Cuba".' ... 14
Bueno» Aire» e escs., "Nyassa . 14
Tutoya e escs., "Tutoya". •• . ». 15
Belém e escs., "Duque de Caxias" 15
Portos, do sul, "Etha", . .'. .15
Riim-is Aire» • eacs», "Northern
Prince". 15

Buenos Aire» a escs., "Bore VIII" 15
Bueno» Aire» e esc»., "Alcântara* 15
Recife e escs.,-"Bocaina". .... 15
Antuérpia e esc»,, "Dupleix". . 15
Porto Alegre e esca., "Mantlquel»

tm\tt*, * • • ••-#• • • • • •*W

VAPORES A SAIR
Penedo e esc»., "Itaberi", ... 10
Iguape • escs., "Pirahy". ... 10
Porto Alegre e esc»., "Campina»" 10
Macáo a esc»., "Corcovado*. . 10
Mando» e caca, "Almirante Jace-
- guay". •• 11
Maceió e escs., "Tres de Outubro" 11
Porto Alegre e escs;, "Itaquera" 11
Porto Alegre e esc»., "Itajubi". 11
Sio Francisco a escs, "Rio Ama.

zona»". . . . .... . . 11
Genova e esc»., "Conte Verde". 11
Sâo Frandsco a escs,, "Laguna" 12
Laguna e escs,, "Venus". , . 12
Arica .e escs., "Coquimbo"."."¦'¦ 12
Liverpool e escs., "Deseado". . 12
Buenos Aires • escs., "Highland
Princesa" 12

Maceió e escs., "Serra Grande". 13
Porto Alegro e oca., "Araràagui" 13
Bueno» Aire* e esca., "Santos", 13
Porto Alegre o escs., "Ivahy". 13
Nova York a esc»., "Thode Fage-

lund".'. .......... 13
Nova Orléans e esc»., "Barbacena* 13
Maceió e cscs., "Maria Luiza". 13
Amsterdam e esca,, "Flandria". 13
Hamburgo e esc»., "M. Olivia". 13
Imbituba' e esca., "Itaipava". . 14
Joüo Pessoa e esca., "Itapuhy*. 14
Porte Alegre e escs., "Itaimbé". 14
Porto Alegre e escs, "Júpiter". 14
Porto Alegre a esca., "Annibal Be»

nevolo". . 15
Porto Alegre a esc»., "Bocaina*, i. 15
Laguna e esc», "Aspirante Nasci-

mento*. . ». . -. -. . . -,- . 15
Penedo e escs, "Murtinho". . 15
Redfe e esc»., "Aracatuba". . 15

ARMAZÉM PERTO DA
AVENIDA

A1uga»ie o da rua S. Josi n. 82 —
Tratar e informações na rua Assem»
bléa n. 10. — CASA DIAS.

(E 12042)

CORTINAS E STORES
TOLDOS EM LONA

Executamos Qualquer modelo — Cat-
tet» n. 61, Telephone 5—2288,

(E 11774)

GRUPOS ESTOFADOS
Executamos ou concertimo». qualquer

modelo, Cattete, 61. Td. 5—22)8.
(E 11774)

SALAS E QUARTOS
CONFORTÁVEIS

Alugam»sa magníficas ada» e quar.
tos, com todo o conforto, na rua SE-
NADOR VERGUEIRO, 171.

(E 10610^

APPARTAMENTOS
Alunam-so optimo» appartamentoa i

rua Pereira da Silva na. 75 e 75 A. —
InformaçSes nos mesmos, da» 10 ia 16
hora». (E 12008)

BOTAFOGO
Aluga-se com contrato a esplendida

casa da rua Munia Barreto n. 93, com
6 quarto», 2 salas, terraço 2 banhei»
ros o demais dependenda» .Ver e tra»
tar na mesma da» 12 i» 18 hora».

¦¦ (E 10692)

COLCHOEIRO
Antônio Pinto encarrera-se de re-

forma de colcb6e» a domicilio por pre-
ços mínimo» — Telephone 4—2987.

(12045)

Operárias de bolsas
Precisa-se de moças com pratica para

fabrico de bolsa». CASA SLOPER —
Travessa do Rosário n. 3.

(E 10.96?

THEREZOPOLIS
Aluga-se a casa da rua Feliciano So-

dré n. 132, com 2 aala», 3 quartos, eo»
zinha, banheiro ,eto,, aut»omnibus na
porta. Trata-se na mesma ao lado.

(E 10686)

Divorcio no Uruguay
Divorcio absoluto, convento de des-

Íuite, 
novo casamento. InformaçSes «r.

ücca. Avenida Rio Branco n. 133. 4°
andar. — Rio. (E 12028)

LOJA
Preclsa»se dé nma loja de tamanho mi*

dio em ponto mqvlmentado. Cartas com
preço e mal» condlçSe» para'a rua Pin-
to Guedea n. 146 — Tijuca.

(E 11451?

Toldos em lona e ferro
De qualquer estylo, por preço» bai»

to» executam-aej i rua S. Cario» na-
mero 49. Telephone 8—1897.»».; i»

(E 11452)

COFRES
Para desoecupar logar vendera»so (

grande» de 2 portas e 10 dr uma porta,sem reserva de preço. Urgente. — Rtia
Theophilo Ottoni numero 103.¦ (E 10688)

Armações para caia
atacadista

Vendem-se 2 de peroba de lei, em per-
feito estado, preço de occaaiSo, na rua
do ROSÁRIO numero 159. ¦

(E 10649)

EXPORTAÇÃO
Precis»»so nm aoclo com capital paranegocio lucrativo. Dirija-se na primeirainstância, a n. 44 neste lornal.

(B 10646)

Para » cuítzss es -
.março.. .' . ,».... 80,62

Para entrega em l ¦
maio. ...... 81,87

0 PROBfflA DO CAFE'
REUNIÃO DE IiAVRADOKES

.-.." MINEIROS
O Centro Lavradorea Minei*

roa, convida a todos oa lavrado-
res cafeeiros doE.de Minas, se-
Jam ou não socios deste centro,
para a grando assembléa a rea-
Usar-se em Juiz de FOra, no dia
18 do corrente A 1 hora da tar-
de.' Nessa», reunião, que 

'¦ 
tora a

assistência, do Dr.. Jacsucs Ma*
olel,;Presidente do Instituto, se-
rão discutidos entre outros as-
sumptos:

l.',Compra do «took..
2'.* Liberdade de. commercio

café.'"
•' 3.* Taxa ouro.

. 4."'• Reorganização do Institu-
to para origil-o em Fundação ou
Assoolação.

B.» Projecto.dó' governo sohre
a reorganização do Instituto Mi-
neiro.

Pada- a. relevância do - proble-
ma:a lavoura- Caféeira de Minas
não deve perder, o ensejo.de.dls-
cutll-o com liberdade de vez qüe
se queixa sempre de que»não
tem. sido ouvida nekas _ inlclátl-
vaso mais ainda que talvez não
appareça .outra.'opportunidadede opinar cm negócios que. affe-
otám. sua economia Intima.

Mauro Roqnette Pinto, seore-
tario, P-_x._ _r 

' 
(B 2833)

ÀLFÁNDEOA
Renda do dia 9 do corrente me«:Era auro. „ m j, ___;_,.. 101:340|478

Em papel¦•» a sr-. á ¦ .a 129:184»552

29)000
80(000

315(000 300(000

50(000
73(000
25(000

250(000. g40(000

_ . Total, i » i . 230:525(030
Renda de 1 a 9 do

corrente''mei. . , _. 1.«4:689(339
Sm^emal periodo d»
ni« ?_?_;**• " ,*¦"•¦ * S»S82:W8(4S7OiHeroní» » nskr.m

1930( . j-. . . . 1.668:619(101

«CAES DO PQRTO
Navios *),pequenas-embarcaçOe» etn-cadu noeaea, bontea. áa 10 hora» damanhi: ¦»
Annaiera 1 .— HUte nadonal "An.

gelai* — Cabotagem.
Armaiem 1— .Vapor nacional «Ve-

nu»" —;C»botagem.
A™«án 2 — Vapor nacional fSer.ra Grande" —Cabotagem.
Armaiem 3---.'.Vapor, nadonal «Cari

Hoepcke" —Cabotagem.
Armaiem 2»» -Vapor nacional «La.

guna" — Cabotagem.
Armaiem 3 — Cbataa. diversas eomcarga do "Sargentlea".
Armaiem Si— Vapor italiano "Atlan-

Armaiem 6 — Vapor finlandex "Hera-

Armaxera 9 — Vapor nadonal «Iu-
maraci" — Descarga de sal.Armaiem 10 — Vapor aUemlo «BU-

Pateo 10 —Vapor hoílandei "Farm-
sun" — Descarga de cirvão.

Pateo 11- — Hiate nadonal "Era"
« Deicarga de madeira,

CASA EM BOTAFOGO
Al^ga-so uma casa nova com ou
sem mobília, na encosta de um
aprazível morro oom Undo pano-
rama para a bahia, a dez minutos
do centro. Informa-se na mesma.
Bua Marechal Bento Manoel, EO— Tratar a Rua- Thephlli» ottoni,
llí"— i* andar.

(B 9877)

COPACABANA
Aluga-se, mobilada, pór doia mezes

e meio, para familia-grande. DIAS DA
ROCHA, 25. Phone 7—4512.

(E 10796)

PHARMACIA
Por doença, vende-se tuna bem con-

cdtuada, regular movimento, podendo•er a venda em condiçSes. Inf. com Ar-
mando na Light, secção de electrici-
dade. .. (E 10798)

ALÜGA3E
O predio da rua Jurupary n. 43 (Pra-

ça Saenz Penna), com amplas accommo-
dações para familia de tintamento; aa
chave» na esquina; trata-se A rua An-
drade Neve» n. 58 ou pelo tel. 8-5474.

(E 10788)

VIAJANTE PARA O RIO
GRANDE

Fabrica importante precisa do nm
Sue 

conheça bem todo o Estado do Rio
Irande. Cartai com edade, naclonall-

dade e referencia» para a caixa 62.
(E 10372)

CABELLEIREIRQS
Valentim, Barilo

e Teixeira
Ea-auxillarea da casa que funedonava

no edificio do «O Paiz", acham-se in-stallados na Avenida Rio Branco, 140,entrada Aasembléa, 88, pela ÓPTICA
BRASIL, elevador. Telephone 2—4738.

(E 12083)

PREDIO NO CENTRO
Aluga-se o excellente pre-

dio á raa da Assembléa 52,
com loja e 2 andares, onde se
acha installada a PHARMACIA
ROMA. Contracto por 5 annos
Tratar no escriptorio do PARC
ROYAL

/ L
Sen cabello está catando?
A caspa o incommoda ?

- Pola entSo nao som do.
mora o afamado

lll
• preparado medicinal qoetonifica a raiz do cnbcllo,
fazendo-o desenvolver-se
bello, sadio e em soa côr
natural primitiva quando
embranquecido ou mesmo
descorado. .

Toda s pessoa do fino
tratamento, deve usar o
TÔNICO IRACEMA.

Rccuzem as suas gros.
seiras imitações.

.Premiado
eom meda.
lha de onro
"» exposição
Universal do
Centenário,
Turim» (uni,
versai) e ao.
16 riormeírto
na do Rio do
Janeiro, 1908-

Approvado 4 nceuciodt
pelo O. N. de Suuilo Pu-
blica.

Formula de i. Ncubcrn
A' venda em todo Brasil.

Julio N. de Toledo & Cia.
Campinas — Caba SS

Rio de Janeiro
Rua Salvador Corrfia, 40

Telephone: Snl 2877
(11191)

ALUGA-SE
nm aobrado na rua Maria e Barros nu.mero 337; tre» quartos, duas salas, fo»
gio a g»r, terreno. Ver e trator das
9 áa 12 • da» 14 áa 16 horas no mes.
ma. (E 12079)

Copacabana — Posto 4
Aluga-ae em casa dé familia, optimoi

quartos, com ou aem pensio, a cavalhei-
ros distineto». RUA BOLÍVAR nume-
ro 129. Tdepbone 7—3555.

(E 10765)

TOLDOS EM LONA
CORTINAS E STORES
GRUPOS ESTOFADOS
Executamos 6 reformamos qualqucmodelo. S. Josi, 59. Td, 2—5038.

(E 117501

Caixas unlversaes para
— typos— p'x

.. Vende-se nova» e. usada», neste Io»
nal. Tratar com o sr. LUIZ AYRES.'__________________.  

(19284)

(El 1059»)

SALAS MAGNÍFICAS
Alugam-se 2, juntaa ou separada»,

multo barata», para consultórios ou ou-
tros fins. Entender-se com a porteiro —
Praça Floriano, 55, Balrr* Serrador. '

_____ (E 12036)

ÁCIDO URICO
Seu dissolvento máximo é o "ALBU-

MINOL", o unico, o inegualavd.
(E 10661)

Casa— Botafogo
Aluga-se nma caaa com ou sem mo»

blha, com lindo panorama para a bahia.
Rua Macedo Sobrinho 63. Tem telepho-
ne (Largo dos Lc6ea),

(E 11408)

Águas de CamEuquira
Fornecimento directo da. lente, entrega

a doinldllo qualquer quantidade, Tèlé-
phone» 8-2767 a 3-4259, •

(E 11438)

APAf.rAMEf.íÔS
Com todo o eontorto moderno.

Diversos tamanhos e pregos. Alu-
gam-so á rua das Laranjeiras 37L

(H 9898)

Nova íguassu'
Traspassa-se um contrato de venda de

2 lotes de terra (20 x 50) esquina da
quadra 3* da 1* área da antiga Fa-
zenda da Posse, com 37 ptrstacües pa-
gaa. Rua Quitanda, 47, 2» andar, sala
1», daa 13 áa 17 hora».

(E 11103)s~õmx
Uma Senhora, dispondo de ama In.

dustria lucrativa, acceita uma ioda com
pequeno capital. Informe» i Avenida
Suburbana n. 3.104.,

(E 11477)

SAüSfARA——
ESCRIPTORIOS

Alugam-se esplendidas salna
para escriptorios, & Avenida Rio
Branco ns. 107|10D. Inrormac&es
nas mesmas, diariamente.

(E 12011)

QUECALOR !j 
'

Vaiao» ao Fio de Aiaucar. Apenas
vinte minutei para attmglr tenpe-
ratura amena em »eu pico.,; 

 ¦<¦¦'¦'•' (11427)

Livraria Alves
Livres collegiae» a acadêmico». —

BUA DO OUVIDOR, 166.(11602)

José da Costa Torres
' Fabricante de nitrato de prat». Dè»

posito: Rua S. Josi n. 12.
(E 11627)

Pensão •— Palacete
Vagou»se uma espaçosa e confortável

aala para uma família de dto trato, â
ruas das LARANJEIRAS n. 21.(E 11635)

SITIO
Fassa»se o contrato com dnco an»

nos, com tres mil pés de laianjeiras en
franca producçSo, muitas outras arvo»
rea frutíferas. Duas casas para mora»
dia, outras lavouras e matto para le»
nha. Informações á rua Fe. Januário
numero 79. — INHAÚMA.

(E 12058);

IPANEMA
Aluga-se esplendido e confortavei

predio mobilado, com tres quartos e duas
salas e mais dependências, á rua Mon-
tenegro n, 71. (E 1205?).

CASA NO LEME
. Aluga-se a V com todo o conforta,
na rua Salvador Corria n_ 42; a cha-W no 44^ (E 11815)

VERÃO
C. de Vassoura» — Hotel Cananéa.Preços módicos. Informações telephone

6—0651 — RIO. (E 11817)

Quarto — Flamengo
Aluga-se com ou cera pensio, a doisminutos do banho de mar» — Telephone

5—"48» (E 11813)

bungalow mobilado
•fita-— Tijuca m—

Aluga->e, movds' estylo Ingle», 3 sa-Ia», 4 qliartos, sendo 3 com banheirano pavimento superior, tdeuhone 8-5781,enceradeira e chupador de po electrico.
ÃtgS__,.Çjv,77s'000- RUA CONDEDE BOMFIM numero 1245.

(E 12089)

APOSENTOS
EDIFÍCIO REVISTA — Alugam-¦o sem moveis aó a homena, com asmacorrente, de 130(000 a 200$000. RuaVisconde Maranguape n. IS.

(E 12088)

CASA LUXUOSA
Aluga-ae. Rna Cesario Alvim, 15 —Huraaytá. So serve para família dealto tratamento. (E 11800)~cM~—
Rua BarSo da Torre n. 476, Ipane-ma — Aluga-se mobilada. At chaves emfrente — Tdepbone 7—0531.

(E 12097)

Bar e Restaurante
Vende-se á rua Bueno» Airea n. 101.iiegocio de occasiioi (E 117901

PHARMACIA
Vende-ae un)» boa pharmada em NIctheroy. Informa-se i rua da Concei»

Io e 2° ANDARES
Alugam-se com elevador Largo daCarioca n. 15, altos da Confeitaria"dlet. (E 1060S)

ÀLCOOL-MOTOR"
Importante fazenda de canna de aua-ear com usina installada, vende-se onaçcdta-se sodo com capita! para' inten-sificar a exploração da mesma. Próximadc estaçSo e a 4 horaa do Rio. Para do-talhes: Dr. J. Contrairá. «íodrigue» —

Campo» Elyieoa, Resende, .. do Rio.
(E 10643)

Marcas & Privilégios
Registro de marcas de fabrica e decommercio, e do nome comruercial ouestabdedmento. Privilégios de inven-

çío. ApprovaçSo de produeto» pharma-
çeutlcos, e alimentícios, ete. AGENCIANEWLANDS - RUA BUENOS AI-RES numero 44, 2» andar.

(E 12007)

1'ANDAIf
Próprio para commerdò de fazendas,modas e chapéoa de senhor». Consulto-nos JiÇSi.""» * J0» Uruguayana nume-roa 24|26. Servidos por «levador, com-pletamente novo. Trata-se com Basto»Filho. — URUGUAYANA. 31.

(E 11710)

CASA
Aluga-se nma grande e btnlt», de al-toa e baixoa, tendo 9 quartos; 4 gran-des salas, 2 tanques, 2 W. C. e 2 ba-nheiros, situada no centro do terrenorodeada de Jardim, arvores frutíferas eum bonito mirante encostado no muro daQuinta da Bôa Vista. Para ver e tra-tar na mesma das 9 ás 11 horas, á rua

FaIÍS-Â 5.,lva "• n — s- Cbristovão.LARGO DA CANCELLA

Cintas para Senhoras
Soutien-gorge», cintas de elástico õ

tecidos, fdtos e sob medida, cspccialida»
de era cintas MODELAI)URES. Faci.
lita-se o pagamento. — Rua Visconde
dn Itauna n. 145, loja, — Tdepbone
4—3462. — Praça Onze de Junho. —
CASA MME. SARA.

(E 12071)

APPARTAMENTO
Traspassa»se o contrato de seis meze»

ia _usi,-s:-lC3 ui»,», i-tuicmo n. 11 da
Avenida Mem de Sá n. 207, 5° andar.
Aluguel 550)000 mensaes. Deposito de
tres meze». Para ver das 9 âs 15 horas,

(E 11670),

COPACABANA
Aluga»se uma casa conlortavelmenl»

mobilada. Tratar á rua Hilário de Gou»
vêa n. 53. (E 10748)

SIQUEIRA
Tem o prazer de convidai a sua dls»

tlncta freguesia fará o importante lei»
láo de lindos objectos de arte, adorno,
bellaa armações, vitrinas e mostruarjos
da.casa Grão Turco, á rua do Ouvidoi
n. 96, na próxima aegunda-feira, is 13
hora». . (E 10735).

Loja em Petropolis
Traspassa-se uma grand,» loja, na

Avenida 15 de Novembro, ponto mais
central da ddade; serve para armarinho,
confeitaria e outro commeicio de lu»
xo; Trata-se na mesma n. 1064.

(E 10741)

BOTAFOGO
Aluiía-se mobilada pequ_oa casa cofl

quintal e muito conforto, informa-se na
Praia do Botafogo n. 438 ¦

(E 10738)

PETROPOLIS
Aluga-se mobilada a casa da Aveni»

da Tiradentes n. 70. Tratase na Pra*
do Botafogo numero 438.

(E 10737)

BARATO MESMO
Grande fabrica de carteiras para so

nhora e homens e grande sortimento de
mala» para -íiagena desde í?000. Accei»
ta-se concertoa. Rua S. Pedro n. 226'.
Esquina de Avenida Passos.

(E 12064)~-~ "COPACABANA
Aluga-se bungalow moderno, rua Ba*

rata Ribeiro, 621, com «ccominodaqõeJ,
para familia de tratamento. Trata-se no
mesmo predio de 2 ás 6. Pbr.ne 7—34n..

 (E I16-»)

PRÉDIO -^CONDE DE
BOMFIM

AIuga*se, magnifico, reformado e P'n
I tado de novo, próprio jarj íamilia de

(E 11661) tratamento, A ma Piratinj n. 77. —
Pôde ser visto das 7 ás K» ou da* J*f A C A IO ina *1*i "de ser visto das 7 as K» ou ila-, ;*tAàAO  I-LAKAHY *» 17 b°™- Informações ld. 7—1946.

Alt_r-i.e* A .J,« /¦».._ *\ . _ . I V*^ *Aluga-se á ru» General Perdr» daSilva ns. 182 e 184, uma eom 4 quar-tos, 2 salas, etc.j alugud 450»000;ontra, 3 quartos, 2 salas, e»c. 350$(100.Chaves no n. 186. Tralar tflephone7—3323. — RIO. <E H675»

Consultório medico
Aluga-se* um, opiimamentp installado»

á rua S. José n. 84, 3" andar.
CE 12126)



LEILÕES
Lévy, Gomes & Cia.

Matriz:
Travessa do Rosário, 13

Lelino em 10 de Jnnelro da 10S1
(E 11261) Lollôos

LEILÃO DE PENHORES
Liberal Beriiner & Cia.
Tlm Itl do Jnnelro de 1081'

RUA LUIZ CAMÕES, 68-00
(E 11314) LoUOoa

Lévy, Gomes & Cia.
Filial:

Rua 7 de Setembro, 177
Lcllflo cm 14 de Jnnelro de 1031

(E 0888) Leilões

LEILÃO DE PENHORES
JOSE' CAHEN

Hojo 10 iio Janolro tio 1031
(B 9761)

EMPREZA DE PENHORES
A. Salvadora Ltda. '-,.

Foz leilão no. dia 12 de Ja-
nelrp.

RUA PEDRO 1», 81
(E 10471) _LellOos

LEILÃO DE PENHORES
Casa Dias & Moysés

EM 10 DE JANEIRO DE 1S81' Run Impcrntrlz Leopoldina, 14 '
Faz leilão de todos os penho-

res vencidos e avisa aos srs. mu»
tuarlos quo podom reformar ou
resgatar as suas cautolau atô A
véspera do dia do leilão.

(E 107.13) Leilões

A MUTUANTE (S. A.)
Ran Sete de Setembro, 170

LEILÃO DE PENHORES
Em 15 de Janeiro .

Os srs. mutuários devem re»
formar as cautelas vencidas' ou
resgatar os penhores até a ves»
pera do leilão. ."

(E 10670) Leilões

LEILÃO DE PENHORES
W. Motta & Cia.

6, BECCO DO ROSÁRIO, 6
Leilão de joias em 17 de Ja-

nclro do 1931.
(E 11707) Leilões

LEILÃO DE PENHORES
Vianna, Irmãos & Cià.

RUA PEDRO I, 28-30
(Antiga E. Santo)

Leilão de mercadorias em 17
lt, corrente.

(E 11775) Leilões)

CASA GONTHIER
(MATRIZ)' LEILXO 21 DE JANEIRO
DE 1931

Henry Filho & C.
15 — Run Lul». de CuniOes — 4T

Fazem leilão ãe penhores ven-
cidos e avisam aos Srs, mutua-
rios que podem reformar ou res-
gatar as suas cautelas até á ves-
pera do leilão. __

(12862) Leilões

Implorando a caridade
- ANGELINA PE-URANO, viuva

Com 60 annos de edade, comple»
tamente eéga e paralytloa. I '

MARIA VENTURA, de 96 ap
Bos de edade, viuva. ijff I*

EOTKEVADA da rua do.iChl-,
U „-.._' « AT ,.nnn "VWfTI mii4aJ|-

A LUGA-BE uma boa sala de** *•*_}{},] • um quarto oom ounom mobília, a cavalheiro, oom-pletamente indepondonto, á avo»nida Mem de Sft. 234-2> andar;teiq elovudor, (E 10038) D
A lugam-be uin quarto o uma

j£X Bala ãe frente, oom ou somiiiolHUa, o oom ou tem pensão,ft rua da Alfândega, 112, i> andar,
(10 12080) D

ALUGA-SE esplendido t* nn»
f* dar _ Rua Constituição, 14.Choves no aa loja ondo so trata.

(D 11776) D

St: «-ií? m.ob"ni1?'' "on* tensão,em oasa estrangeira, a easal ourapazes,, banhos quentes; a 8 ml-mito»i da .'Avenida. Rua Evnrlnto
-Y' <E 10778) D"ALÍIGA-üia 

o magnlflbo prédio
£}¦ da rua Senador Dantas, 17VOr das 8 ás ie horaa.

(E 10744) D
¦ , 1

!,;:¦ Aluga-se amplos e are- j
jados apartamentos com ]
3, 5 e 6 peças, com ins-:
iallações telephonicas:
servidos por 2 conforta* j
veis elevadores Otis e de-1
mais conforto moderno,:
de 280$000 a 470$000:
mensaes.

j No^PalaceteRiachue-!
: lo" á Rua Riachuelo nu-1
| mero 171.

( E 10684) D t'«««««i»... ..........,„..,......;

A 
I.UGA-SE o amplo anlfio do 1*

,,, .«n<,nr - Rna Uruguayana 141.Tratar nn loja. , (E 12060) D

AIjUUA-SE 
um espaçoso quartoeom ou sem mobília, junto ftrua do Ouvidor. Becco üas Can-cellas n. 10, 2» andar.

(B 11900) D

ALUGA-SE 
o predio á rua An-dré Cavalcanti n. 62. Trata-se

f, r,ua ?'-.?ent0 n* 2> easa EottoMajor & Cia. (B 10873) D

ALUGA-SE 
o 2» andar do pre-dio da rua Quitando, 130; tra-ta-se na loja. (B 10869) D

ALUGA-SB 
upia pequeno saio,lndepedente, oom luz, ft ruaTheophllo Ottoni n. 71, sobrado,

quasi esquina, da Avenida.
(E 10861) D

ALUGA-SB 
um commodo emoasa de família c| serventia

em todo a, oasa, á rua BuenoBAlres_n. 241. (B 1196Í) D

ALUGA-SE q sobrado da ruo daConceição n, 8. Trato-se non- 10, loja. (B 11940) D

ehorro a. 47, casa XVIII, mudoulfSfÜhcervo Filho. 40- fAntlca

JKICS 1ao, pp-«rtf.

se para a rua Itapiru', 213; casa
XI, doente, Impossibilitada de tra-
balbar, tendo duas filhas, sendo
uma tuberculosa.

PAULINA DE FIGUEIREDO,
viuva, com tres filhos e impossi-.
bllltada de trabalhar... '.-nasal

ELVIRA DE CARVALHO,
bre, cega e sem amparo
mllla.

VIUVA SANTOS, oom 72 annos
de edade, gravemente doe Ate de
moleatlas- Incurayeis.- .-> -»ii |,ALZIRA MURTI, VlUVO,' OOhl
9 filhos, impossibilitada de traba-
lhar. ,

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
DAltnos, eéga de ambos os olhos
e aleijada.

LAURA XAVIER DA SILVA,
Viuva, com oito filhos, passando
privações, appello para as almas
caridosas. Rua Navarro, 214, ou
nesta redacção. ...

GABRIEL FERNANDES DA
SILVA — rua Miguel de Paivan. 52 — Catumby — JPafuIytico,
impossibilitado de trabalhar.

MARIA FERREIRA — Viuva
pobre. — Rua Barão de Itapa-
glpe, 807

BEM4DICTA DEOJLINDA DE
Carvalho, pobre eom 76 - an-
nos de edade, moradora ft rua Se-
nador Pompeu n. 138.

MARIA BAPTISTA, pobre.MARIA TAVARES BORGES,viuva quaBl oégo som amparo.

'¦A-LUGA-SB escriptorio de qnn-XX tro smudea anlna no Edlflcl»
Guinle, Avenida Rio Branco; 1°«andar, ftitelrnm informar nn snla
100, bn pelo teleplione n. .l-SOr,:!;

.•¦--..'¦ (11344) D

COZINHEIRAS
PRECISA-SE 

uma coiihheira do tri-
vial fino, para casa estrangeira,

Kua Pctropolis n. 138, Santa Thereia.
(E 11942) A~ 

CREADOS
T>RECISA*SE de unia menina de 11
J-# a 13 annoa para tomar conta de
dois meninos, á Av. Mera de Si, 104.
Ordenado 30(000, Dormir no aluguel.

(B 2838) JB

COPEIRAS E
ARRUMADEIRAS

iBREÇISASE ooa arrumadeira-^opci-
¦*• ra, séria e socegada, para família
estranceira. Rua Nove de Fevereiro
P» 27 — Copacabana.

(E 12IW6I 10

EMPREGOS DIVERSOS
TM FORT ANTE (irmã- precisa 'peiwoa
X jictivas e relacionadas para organi*íaçâo de vendas. Ordenado e commis*
•5o. Procurar o sr. Pinto Netto, das
9 ás 11 horas. Rua do Paiseio? 48/54.

 (ft 11876) C

IJRATICO 
dc serviços de escriptorio,

. com boa letra, offerece os seua
serviços. Resposta para S. B.— Caixa
n. 24, deste jornal.

XE 11794) C
T)RECISÀ*SÉ de rapai educado, de
A apresentação, não maior de 20 an-tios, para agenciador de negocio de ma*chinas de escrever; dá:se pequeno orde*
nado e optima commissão. Offertas pa-ra a caixa postal 2.474.

(E 10878) C

CENTRO
íA LUGA-SE um escriptorio comXX bastante luz, agua eorrente o
telephone, muito próximo á ruado Ouvidor. Rua Uruguayana n. 84
f andar (elevador). Preço . .' .1508000. (E 10787) D
IA LUGA-SB.'um armazém, claro,*X 150 metros quadrados, novo;rua General Câmara 119. Tratarrua Theophllo Ottoni 70-1».

 (E 11608) D

ALUGA-SE 
na rua Son. Buzo-

bio, 412, um grande barra-
cao eni columnas de ferro, todocimentado, coberto do telhas efechado; oroprio para garage,
grandes officinas ou grando de-
posito do materiaes, etc. Trata-se
a rua Gen. Câmara, 119-1» andar.

(E 1202O) D

ALUGA-SE 
o predio ãe tres (3)

pavimentos, A rua São Pedro
n. 30; vir das 2 As 4 horas; tra-
ta-se na Companhia Provldente,
a rua I» do Março n. 49.

(E T2022) D
f A LUGA-SE cm casa de respeito,
**.tío torreo, sãlfto, pequeno -ha-
Iet coni cosinha, ft família sem
crianças; telephone. Rua Rlachue-
jo, 158. (E 10677) D

! A LUGA-SE lindo quarto paraxx casal ou solteiro, cosinha 1*
ordem, Italiana. Rua Senador
Dantas, 35. '^ 11612) D

A 
LUGAM-SB ft rua do Senado

n, 181, confortáveis aparto-mentos com todas as Installações
modernas, telephone e fogão a
gaz. Trata-se no local com o en»carregodOi.-Teleph. a-5074.' l *; ""!' " ¦ ¦ (12810) D

ALUGA-SE 
paro escriptorio, por160(, sala fle frente, encera-

da, com^elephohe e limpeza, em
predio novo com elevador. RuaBuenos Aires, 175, 3° andar. (Ul-timo). (B 10918) D
Ã LUGA^-SE, para família, . con-

XX fortavol sobrado tendo lindo
horta,, gallinheiro, tanque, ?W. C,
chuveiro para empregados, Rua
André Cavalcanti, 112 A, íi• ' ¦' '¦ "' ¦ (B 10924) D

A' 100, alugam-se salas e
àlfáifnVv oom direito a cosinha" **. e 'tàhqüé 

para? lava-'
«i -Se ítoujia de.- casa,¦:¦-& "R.

Areai). (B 10974)

ALUGA-SB 
em casa de uma se-

nhora, um quarto mobilado,
Independente, paro casal; logar
discreto. Ladeira do Castro n. 9,.transversal! á rua do Riachuelo.
8JV»'?l_iíJitfA«4 ';(E. 11904) b

P1(AlA DG FLAMENGO-Km oalaX do lutuliiH liraillclra, de distinção,alugam-ie, no melhor ponto du praia,em frente «oi lianhoi do mar, uma sabdo írrntn o doia quartos, mobllladoa oun»o, a com pcoiSo lln», i anl dli.Ilncto ou a cavalheiros, do commercio,quo apresentem referenciai. Praia' doflamengo, 252, i (E I07aai E

PEQUENO 
upnrtiiiiirnii) do, (rente,alugado, molilllado, entrada inde-pendente, tò Inquilino. . liberdade rela-tiva;. 2i, becco do Rio,

(E 10905) E
P^SAU 

_ Rj,rBüãrqS! 37 Mace-
...oS0' i6 ."" CalUte-Flamcngo. Tel.>5-1380. Coniortavels aposenloi o co«|lnha de l« ordem. Próximo aoi baniu»
g """• (E 10939) E

LARANJEIRAS
ALUGA-SE 

a folgada casa ftrua Ypiranga, lio, com oua-tro quartos, eto.; de 1 Aa 5.
(E 10891) JO*

ALUGA-SB, para casal de tra»tamonto, pequena e luxuosaresidência A rua Umary n. 4, es»quina de Pereira do Silva. Estáaborta. (B 10010) JF

ALUGA-SE 
A rua Ribeiro ddAlmeida, 30, um'optimo pre-dio para família de tratamento,oom 8 quurtoB, banheiro nó prl-Jmeiro' e aegundo andares; as oha.ves em o numero 84.(B 11084) F

ALUGA-SE, 
Bem mobília, a se»nhor âo commercio, sala âefronto, Indepondonto, oom 3 Ja-nellas, casa família francoza;

169 A, rua Laranjeiras.
(E 10842) F

A PAJS5ÃMBNTOS LUTEÕiA »-
íX Preços sem concurrencla, oomou ser* moveis, serviços optimos,a casa" qUe se recommenda porsi mesma, ft rua das Laranjeiras
n. 486, omnibus á porta.

(B 10520) F

APARTAMENTOS 
oom tres

quartos, banheiro o garagee penaão, alugam-so no salubor-rimo bairro ãas Laranjeiras, Aruo Pereira fla Silva n. 128.
(B 11829) F

ALUGA-SE, oom ou sem mobT»¦CX. lia, a casa ãa rua Marechal
Pires Ferreiro, 78. Poãe ser vis-
to das 13 As 10. (E 11658) F

APARTAMENTOS 
- Alugam-se

bons apartamentos ft rua dasLaranjeiras n. 66 A, Junto ao lar-
go do Machado. Tratar, ft ruo
Carvalho de Sft n. 63. 10707) **!

SALÃO 
de frente mobilado çom pen-'

alo aluga-se a familia. Laranjeiras,
4'. ¦ (E 11929) F

BOTAFOGO
ALUGA-SE 

o novo e oonfortavol
predio ãa rua Osório de ÀI-

meida n. 10; todo-o conforto mo-
demo paro familia de tratamento
e com garage; as chaves estão ao
lado, ft rua Ramon Franco n. 9.

(B 10948) G

ALUGA-SB, 
com contracto, o

predio 84 da r. Fernando»
Guimarães. Chaves no 86. Tratar
pelo fone 8-2646. (B 10802)' G'

ALUGA-SB 
por 70|, um bom

quarto de" frente. Paysandu',
162, c. 13. (B 12087) G

ALUGA-SB 
o predlo~. 292 

"da
rua'Voluntários fla Pátria.

Chaves no n. 290. Trata-se ft ruo
1» de Março, 61»S».

(B 11660) G,

ALUGA-SB 
um bom cobrado em

preãlo moderno.' Rua Real
Grandeza, 116. (JE 12012) G

ALUGA-SE 
uma confortável ca-

so ft rua Voluntários do Pa-
trio n. 17. Informação ãlarlamen-
te, na mesma, dos 10 áa 18- horas,

(B 12010) G

ALUOA-SB 
o bungalow 483 du

rua Vlaoonde .PlraJA) tem 4
quartos, 2 miliiu, ,;opu, bnnholro,
cozinha, eto, Chavaa'no 480 A -
Posto 0, üniiiiuiil nnn. Informa
Muniu 4-4842. (lll 11825) II

ALUGA-SE 
oxeellonto prodlo A•rua Bolívar n. 108,* obm to»

daa nii (leponiliinchiii. (Jliavi.. non. 170 da mesma ruo. Tratar no"Lar UriiKlliilrn", A rtm do Ou»
vidor n. 00. Toleph. 4-6005. •"'-'"'" '¦' ' ' 

;<1»0»).H
ALUGA-SE 

uma cana mobilada', ou no», »no melhor ponto de
Copacabana;'rua Hilário Gouvaln,
U, ,- (W 12161) lt

A LÜGA-sá .úma cauit mobilada
XX para os murou de verão, oom
telephone, 6 quartos, 2 lijilaa o
dependências, A rua Domlngoa
Ferreira,' 216, Junto A praia. Pos»
to .4. > . JE. 10672) H

A LUGA-SE inna'Caoa com aspa-
xx çosos commodos paro fami-
Ua do tratamento, na rua Domin-
gos Ferrolra n. 174, Copacabana.
Aa ohavoa Cstfto na mosma. o tra-
ta-se oom Jacobina, Avenida Rio
Branco n. 103 1* andar, dns 12 Aa
15 horaa. (E 9949), H

A 
LUGAM-SB doia. bungalpws do

recente construoçáo, c| 4 e 6
uiiiuluH,, um appartamonto lndé-
pendente, , moderna lnstnllaçfio,
hall, Jardim, garage; etc. Aluguel
módico; praça. Eugênio Jardim;
38; posto 4, omnlbuu via Barata
Ribeiro? _ fpbrto.' . '(B 10710) H

ALUGA-SE- 
quarto mobilado' cpm café e jantai* e roupa de

cama, o cavalheiro distineto; Rua
Copacabana 998. Phono 7-1522.¦ •-. '.¦.'.,- (B 1Ò653) H

ALUGAM-SE 
quartos rloomonte

mobilados para cavalheiros
de tratamento,, casa do família
estrangeiro. Rua Copacabana, 84,
Leme, (B ílOOl) H

ALUGArSB 
a casa mobilada da

rua Copacabana, 769, por 8
mezes. Tem 6 quartos, 2. salas,
cosinha, quarto p.« criados, des-
penso e mais dependências. Tem
telephone e ô .próximo do posto
4. (B .12032) H

m \ -^^iPlH
I.»CORK%rÕ ÜA "tom~K — Sabbado, 10 d« Janeiro de 1931

GÁVEA
A MKIAM-Híü para moradia do
»v rmOlllii os prcdios dn Rua
la.iln Alui», ílavrii, ns. 70 O 81,
oomplotamonto renovados. Vor
u qualquer liora do din o tratar
no Edifício da ,"A, Nolto", ít
andar, sala ' 1.222 — Telopliono
n-iMir.ii, . . , ..,",

(W 10600)

RIO COMPRIDO
ALUGAM-SE 

quartos do fren»
to, encorados, em casa de fa-

mllla, oom pensão, com. todas
icommodiâadOB, .preços módicos,
telophono 8-1189. Rua .Estrella,
30, Itlo Comprido.. (E 10978) J

ALUGA7SE 
o lindo e conforta-

vel predio da rua Santa Ale-
xandrina, 36, próprio a pcBsoas de
tratamonto, Esta aberto o trata'UO rua' 1» Março; 80, do tardo.''" ... 

(B 11709) J

ALUGA-SB 
uma pequena coso

próprio-, para casal, na rua
Barão de Itapagipe n. 244,' uvo-
nida caaa n. 1. As chaves, na
avenida ft mesma rua n. 254 «.asa
n. 6 e trata-se • aom Jacobina, A
Avenida Rio, Branco n. 103 1° an-
dar, dos-12 ás 16 horas.-
:.-¦.. . (B 0951) J

ALUGA-SE 
a casa da r. Mattos

Rodrlguos, 36, Rio Comprido,
em oentro do terreno, para fami-
Ua de tratamento. As chaves no
82. (E 11608) J

A LUGA-SB o confortável predioXX do rua Santa Alexandrina,
oom' 8 quartos, 3 salas, fogão o
gaz, aquecedor; trato-ee A mesma'
ruo n. 108. Phono' 8-4928.' 

(E 12166) J

RUA 
Itapiru — N6' melhor ponto des-

ta rua, alugam-se excelleittea casas
tendo deide 2 a 4 quartos, 2 salas, cozi*
nha com fogão a gar,, quarto de banho,
etc. Alugue*, de oceasião. Prcurár cha*
ves no n, 333, casa 3. Tratar á rua de
São Pedro ii. 9, 2° andar.

(E 9959) J

A LUGA-BE um predio oom am»
IX pios iipartamiiiitofi preolaoB ft
grando família de tratamento, na
rua Iiiuliliielc Lobo n. 831. Aa ena-
ves ,'iitiiu com o oncarregado dn
avenida ao lado do mesmo, o tra»
tii-iin oom Jacobina, ft Avenida
Rio Branco n, 103 1» andar, daa
12 Ao 15 horaí». (E 9050) IC

ALUQA-SE 
grando casa ft fa-

mllla âo tratamonto ou para
ponsão. Rua Dr. Sattnmlnl, 88;
chaves no 130, .oasa 4. T. 2-56110.

(B 11078) lí
^ÍLUàA-SK uma oonfortavol ca-
XX sa, á rua Alfredo Pinto, 20,
Tratu-uo na mosma rua, 27.

, x (B 11824) K

ALUGA-SE 
optima cana para

família'do tratamento, nllua-
da & rua Oliveira âa Silva n. 20
(praça Coinmandanto Xavier fle
Brito), Muda. Aberta ãas 8 Aa 17.
Trata-se ft rua ãos Araujos, 39,
com o proprietário. Tel, 8-6157.

(B 11613) JK
A LUGA-SB um oxcollento , so»

XX brado ft rua Conde Bomfim,
1304. (B 12110) K
'A LUGAM-SE optimos aposentos,
XX Ponsão Silva Lobo, Mariz Bar-
ros,' 200. (B 11835) K

QUARTO 
grande, multo freico, do

frente, com .5 janellao c linda visto,
aluga-se, & rua Conde Bomfim, 46.¦ '• (E 12031) K

SÃO CHRISTOVÃO
ALUGA-SB 

o novo predio do rua
Goiferitl lArkbllô n. 07-A, oasa

II, cóm' duas salas, dois quartos,
cozinha',' fogão a gaz; sala de ba-
nho, aquecedor, otc; as chavea
ostão^nft cásá I, Tratar com "Bas-
tOB dá Oliveira" S. A„ r. do Ou»
vidor, 59,' (B 10952) L

ALUGA-SE 
ém São Christovão,

excellento predio paro moro»
do de ' fdmllia,< & rua Bomfim
n. 222, próximo ao campo do Vas-
co da Gamo; as ohaves no n. 224,
por obséquio; trala-se ft ruá Bue-
nos Aires n. 100, sobrado, sala
dos fundos. (B 10012) L

0 "Correio da ian li ã", com o
intuito de beneficiar os pequenos
ànhunciantes, taes conio os que se
encontram nesta secção, resolveu
conceder, gratuitamente, um día
de publicação a todo aquelle que

j annunciar por Ires ou mais
ALUGA-SB 

em Botafogo,. rüa'
Menno Barreto, 141, unia es-

plondida casa, typo bungalow, I
própria,para pequena familia'- ãe
tratamento. As chaves no local.
Preço,. £5-0*000. (B 12019) jQ

vezes seguidas.

ALUGA-SB 
uma boa sala paroãois rapazes, com pensão.Ruo Rodrigo SUva, 6, 2°." 
(B 10967) D

BECCO 
DA CARIOCA — Aluga-se

pequeno armazém, propria 'para dei
posito ou officinai Chaves,- porUíavor,"no; becco, da Carioca n, 21.' ¦'..

(E 10709) D

ALUGA-SE 
o predio novo da

rua David Campista n, 68,
^Umaytá; chaves e tratar qo-n-Jil;,.telephone' 6;0609,;':; "'"•"'' !|

. .'V, ."'i ¦"' (E -10858) JJG

EilSAH para depósitos ou officinas e
trabalho de todo ramo, alugam-se

toda hora., Rua Inválidos, 184. .
(B 2835) D

FARÁ 
CAVALHEIRO aluga-se umã

sala bem mobiliada, no apartamen-
to 11 da rua do Riachuelo n. 340,sendo unico inquilino.

TV- (E 12113) D

QU 
AUTOS bem mobilados em iPen-

são estrangeira, cozinha de primei-ra ordem. Rua Santo Amaro n. 79?
.'.¦¦* (E 10849) D

C4TTETE
ALUGA-SE 

em casa do senhora
sé, urii quarto Indepondonto e

mobilado, a"-' rapaz de tratamento.
Rua-Buarque de Macedo, 55.

(B 10930) E
ALUGA-SE linda sala mobilada,

XX defronte dos banhos de mar,
a casal ou cavalheiro de respei-
to. sem pensão. Praia Flamengo,
18, fone ,6-4186. (E 11967) E'

ALUGAM-SE 
magníficos quartoB

mobilados ou não, a casal ou
dois rapazes, com ou sem pensão,
na run Paysandu', 136, próximo
co Flamengo. (E 10036) B

A LUGAtSE umo optima Bala de
XX frente, bem mobilada e com
pensão de 1" ordem, em casa fa-
millar.. Rua Silveira Martins, 161.-.-... (E 10987) E

ALUGA-SE'confortável 
casa pa-

ra poquena família ãe trata-
monto, A rua Santo Amaro n. 122
(Cattete). Trata-se pelo telepho-
ne 7-2430. . (B 10870) E

A LUGA-SB ' confortável quorto
XX mobilado, boa pensão, a casal
ou pessoas ãe tratamento, casa
de família. Rua Conde Baopen-
dy, 42. (Cattete). (B 10875) B
"A 

LUGAtSE 
"üma 

sola de frente
XX com direito a fogão e tanque.
Rua Pedro Américo, 84, casa 8.

(E 11926) E

ALUGA-SE 
4 a 6 mezes, casa

bem mobilada, á familia sem
creança, perto banhos mar; rua
Andrade JPertence, 21 (Cattete);
vêr è trotar depois de 17 h., re-
ferencias, ¦ ¦' (E 11920) B

ALUGA-SE, 
por contracto, o

grande sobrado da rua Dois
de Dezembro n. 77, perto dos ba-
nhos de mar e ão largo do. Ma-
ohado; as chaves estão na loja.

(E 11178) B

ALUGAM-SE 
uma sala e um

quarto com ou som pensão;
rua Corrêa Dutro, 29.

(E 11652) B
A LUGAM-SB salas e quartos,

A. Russell, 192, Virgínia Hotel;
cozinha esmerada, preços módicos
em frente aos banhos de mar; eo
para famil Ias, ,(E 12006) B

A LUGAM»SE dois bons confor-
XX taveis quartos, casa de fami-
lia. Dois do Dezembro, 23. 6-3844.

(E 11614) E
i A LUGA-SE uma sala em casa de
XX família, perto banhos de mor.
VUla Elite, 8. Cattete, 247.

(B 12033) E
LUGA-SB o prédio da rua São

Salvador n. 99; vér ft qual-
ouer hora: choves no 97.

(E 10706) E

ALUGA-SE 
por . 600(000, casa

nova com 6 quartos, quarto de
criado, copa, banheiro completo
e todo o conforto. R; General Po-
lydoro, 308 A. (B 10890) G

A 
LUGAM-SB salas e quartos érti
pensão familiar, perto dos ba-

nhos do.Flamengo; preço módico.
Rua Marquez de Abrantes. n.t 12?

ii i.:i-,n-..' 
(B-2837); 1G

¦ALUGA-SE um confortávelbuiir.
XX galow, 

'3 
quartos,.2 salas, ga-.

rage e mais dependências; alu--
gpel 650(000, ft rua Visconde PI-
raj&,.531. Trata-se: rua Ouvidor,
102 oü Maria Qui teria, 56, Ipone»
ma, com o sr. Gattschalk.. .

(E 12029) H,

ALUGA-SB 
o bom predio da rua

Bambina, 124. Chaves no' 101,¦ ' '(E .10920) ,G.

ALUGA-SB 
o: predio i da-'i_a

Fonte ãa Saudade n, 119,' Hu-
níaytft;.chaves ho n, 113. Tratar
pelos telephoneá 6-0609 e 4-6737:'

(E 10858) G

A LuS^V-SE um quarto ã casa!
XX sein filhos ou rapaz dò com-
mercio,' á rua Menno • Barreto
n. 178 . (E:Í0830)J, O
'A LUGA-SE ou vende-se á cásá

XX n. 86 da I rua Generftl Dltinl-
sto, com porão habitavel e mais. 2
pavimentos com 1 quartos.'ChOT
ves no 38. Telep. 6t1037.--..-..-.-.-

, . , , ... ¦ (B .10813) G

A 
LUGAM-SB casas novas ft r.

Getulio das Neves,16, Bótafb»
go, com 6 quartos, 3 salas, bo-
nheiro, toilette, "etc. Tel. '6-2482.

(B 11431) G

BUNGALOW 
MODERNO, mobiliado

ou nSo, centro de jardim, esquina,
aluga-se; rua Alexandre Ferreira a* 67,
Lagoa, fim da rua Humaytá.

- (E 10625) O

C. Irajá 23-- 4 q.2 s.
 (E 12081) G

QUARTOS 
optimos, com agua corren-

te, e. entrada independente, alugam*
se, com ou aem pensão, por preço.\ mo-
dicos, em casa de -familia distineta, á
rua Barão de Itamby n. 62. Tel. 6-2316
(Botafogo). :' (E 10560) G

COPACABANA
ALUGA-SB 

o.novo predio da
ruo Maria Qulterift n. 62, Ipa-

nema, com todo o conforto mo-
derno, cinco amplos -quartos o
garage; estft aberto. Tratar com"Bastos de Oliveira" S. A., r. do
Ouvidor, 59. (E 10051) H

ALUGA-SE 
o graciosa casa sita

rua Gomes Carneiro, 66 A,
comprehcndendo 2, salas, 4 qual'-
tos o mais commodidades. Lindo
jardim. Trata-so com o dono no
66. (B 11222) H

ALUGA-SB 
umo boa casa, aca-

bada de construir, própria
pára família de tratamento; dis»
pOe de quatro quartos e banheiro
no 2» pavimento, e duas salas,
efipo, cosinha, garage, W. C. e
tanque no 1° pavimento. Fede.ser
vista das 15 As 17 horas, A rua
Leopoldo Miguez n. 174; tratar
ft rua Ramalho Ortigão n. i 9, lo
andar, aala n, 15, (E 10762) H

ALUGA-SE 
por 3801000 o excel-

lente casa da ruo Prudente
de Moraes n. 417. IuformaçSes na
casa 6. . .. (B 11655) H

ALUGA-SE 
predio novo- oom

todo o oonforto, ft ruo.. 4 de
Setembro, 42, com 4 quartos, duas
solas, jardim na frente e. quintal.
Informa-so telph. 2-1206.,

, ¦-' ' 
, (E 11^39) H

ALUGA-SE 
a caso da rua Sta.

Clara, 78, por contrato. Pflde
ser vista á qualquer hora e tra-
tar ft travessa Ouvidor, 26-1».

(E 11851) H
A LUGA-SE lindo bungãlow"-4

XX rua Joaquim Nabuco n. 132,
para casal do tratamento; alu-
guel 380(000 e 20(000 de ..taxas;
estA aberto todo o dia: telephone
4-2545. ¦ ' (B 12086) H

LUGA-SE, mobilado ou não, o
prédio sito >A rua Barata Ri-

beiro, 48, pelo prazo de 3 mezei
a. 3 annos. Tratar com o Dr. Bar-
bosa, 36, r. Buenos . Aires. Tel.
3-1354, das 16 em diante, ou do
manhã, polo telephono 7-1719.

(B 11692) H

BOM 
QUARTO, com pensão, aluga

se á rua Deis de Dezembro, 112,
5-1064. (E 9983) E

BOM 
quarto e s^a de frente, com

pensão dc 1' oi dem, aluga-sc para ,
casal ou cavalheiros; rua Silveira Mar- j
tins n. 70 (Flamengo). S 11823) E

ÍjiLAMENGÓ 
— Aluga-se o npvo s' conlortavcl predio da ladeira da

Gloria n. 14, "Alameda Aymoré", nu-
mero., 2, com dois pavimentos, 4 quar*
los e todo. o conforto moderno para fa-
milia de tratamento. Tratar com 'Bas-
tos de Oliveira" S. A., rua do Of
vidor. 58 (E 10950) i

A LUGA-SB casa pequena, todo
XX conforto, 500( mensaes. Ave-
nida Atlântica, 100.

(B 10340) H

ALUGA-SE 
o bungalow da rua

Bulhões do Carvalho n. 140,
ricamente mobilado e com todo o
conforto. Tem garage. Para vêr
e tratar na mesma. '

(E 11769) H

',-¦'.' , "n. :,i. -*¥~i

¦,_? ^tf^Sffi o'*ra?lRTnqvo.'jlaV,
XX neira ãos Tabojaros p. 10 A,
Copacabana, antos ão subida. Dois
pavimentos,. 6 quartos, ãuas. sa»
JaB, 1sale.ta,,l.ítc» Conforto .moder-
no, optima: rvlyenda.- ¦Chaves^por
favor e Informações rua Leopol,-.'
ão Mlgueflí. '108i' 'Copacabana." •
... ¦- ¦¦ . „¦ (E »531) J1I

ALUGA-SB 
grande quarto bèm

. mobilado,- perto do mar, com
ou sem boa comido, familia es-
trangeira. casal.ou cavalheiro !d*r

•JJ ' " "(B*ÍI___!H

TtStJ^'.Raplrú — Aluga-se à '--cellente1
Xb cash n. 329, desta ruai Tem 4 quar-
tos, 2 aalas, despenca, cozinha com fogão
a gaz, quarto de banho e demais depen-
dencias. Aluguel .de oceasião. Procurar
chaves no n. 333,' casas 3. Tratar á rtia
Sf. Pedro n. 9, 2° andar.¦ '' - _ (E 9958) J"TOARA "j-apazes sérios familia (je. j res*
JÇJjj peito' da cama e pensão pHr:20p(:
rua Barão dé Itapagipe, 85, casa Ií:

(E-10812) J

'"A LUGAtó-SE -i „¦ commodos de
XX fronte ou "toda casa, "ilesòjan-
do; rua Flgueredo Magalhães, 76,
Copacabana; conforto, lndepon-
dencia, bom terreno, prox. ao mar.

 
-'.- '. (B 10860) H

A LUGA-SB -em Ipànfemá, perto
XX do mar, óptlrrio .'apartamento
de frente, para co^ál, .cpni.iPen-
são, banho quente,' etc.; caso de
família, unlcd'.inqúllínd. Omnibus
ft porta. Tel. 7-4452, _; _--.. .,. (B.I10A8) H
A LUGA-SE o predio da rua Re-

XX demptor, 253 (Ipanema)' com
seis quartos o. grir-age; chaves no
n. 274 da rua -Barão da Torre,
onãe se trata das 8 ás 10 e 16 As
17 horas. í; 7,; (B 10866) H

ALUGA-SE 
em rasa de família,

bom quarto, com' toão confor-
to, a casal ou pessoa de respnl-
to. ..Junto. 4 praia. Rua Visconde
de. PlràjA, 470, Ipanema.

(B 10880) H
-A-LUGA-SE o. casa mobilada por
J\. 4 a 6 mezes ãa rua Domingos
Ferreira, 217, posto 4.' 

, 
' (B 

10916) H
A SÕG3-8B lindo bungalow no

A., rua Garcia d'Aviía, (6 (Ipa-
nema) 6 quartos, 2 salas, boa go-
rage, Jardim, Choves- no n. 71 e
Informações ho rua 7 Setembro,
35. Aluguel 680(000. rV

,- - ,. (B 11960) H

ALUGA-SB 
uma sala de frente,

com ou sem pensão, a.casal
ou cavalheiro do tratamonto, A
rüa Copacabana, 925,' posto 5.

¦Tj .-':¦ ¦ ... (B 10000) H

ALUGA-SE 
o graciosa casa sita

ruá Gomes Carneiro, 66 A,
comprehendendo 2 saias,' 4 quar-
tos e mais commodidades. Lindo
jardim. Trata-se, com o ãono no
66.f (____ 10864) H

mui
/V.LTO' DA BOA VISTA - Alu-

gam-se''' Òs.'prédios da Estrada
No.va do TijUca hs, 1530 e 1532,
rio melhor local. Estão abertos.
Trotar?'co'm "Bastos de Oliveira"
S..A.;, r? Ouvidor, 69,

ttSÍÍ (B 101 lir«•-"* LUGA-SE, pequeno e' WKlifísn
ÜL residência, á avenida- Fáulu
dé'Frontin, 217. Inf. tel. 8-0008).
..,- (E 10818) JK

. A LUGA-SE pequena casa no
XX Beçco ãos Araujos, 40 A, Casu
III. Tráta-se na casa 1 até o 1|2
ãla. .. ,.,, , , . (,B 10911) JK

ALUGA-SE 
o amplo o-magnifl-

oo preãlo ãa rua Conüe Bom-
fim, 608, com 5 quartos, 2 salas
e ãepenãenclas, porão habitavel,
granãe quintais Chaves por' obse-
qülo ne h.-'-604.' Aluguel 660(000
mensaes. 'Trata-se com Araujo,
Canãelaria, 24. . .(H'1,0888) K

ALUGA-SE 
3 quartos ãe varios

preços poro rapazes âe tra-
tamento, .em casa. ãe 2 pavlmen-
tos, ventílaãos; enceraãos e In-
dependentes. Rua Haddock Lobo,
n, 146, (E 11959) K

A LUGA-SE o predio ãa rüá Sil-
_f\ vft"Gülmarães, 10 (Fabrico),
com selfe quartos; ohavos no n. 1'4
ãa mesma rua e tratar, Io Março
20, sala 4, l»'onãar,: 13 ás 16 ho-
ras.  '•-"•¦¦ (B 10865) K

ALUGA-SE 
ou vende-se optimo

predio moderno o terreno no
Indo. R. Medelços Passarõr 47.
Chaves no n. 36. Inf. T. 2-2980.

í •¦¦ !-.»' . (E 10863) K

ALUGA-SB 
em Copacabana a

casa da rua 4 de Setembro,
87; as chaves no 85, casa 3; tra
ta-se na rua Copacabana, 746.

(E 11938) H

riOl-ACAHANA —. Predio á rua dos
\J .Toneleroi, 261 — Aluga-se barato
c ppr qualquer tempo.

(E, 1)171) H

DIST1NCTA 
familia allemã aluga um

quarto mobiliado. com optima pen*'
são, a cavalheiro, -Avenida Paulo de
Frontin, ¦'495',' lafg'o'; do Rio Comprido.'

(E.11949) H

E:" 
bÍFicío J5UAR-JA!.— Posto-4 —

-Optimos .apflrtamoiitos,, grandes e
pequenos. Quartos com sala de banho.
Arrenda-se o bar, - .. ., (E 10339) H

MOBILIADO 
OU NAO — Aluga-se

o excellento predio da rua,-Tonelei-
ros n. . 127; esquina, dc ÍJil.ario de Gou-
vêa, com todo.conforto, para «.família de
tratamento, cinco .quartos ,e garage) pôde
ser visto de 11 lioras em deante; tralar
com "Bastos de Oliveira", S. A., rua
Ouvidor? 59." • - " '(E 10955) B

TK)STQ. ,í -»- -Copacabana — Aluga-
•Xv-an optima casa, por qualquer tém-
po, caprichosamente mobiliada. Telepho
nar, para .Informações, a 2-3190, das
8 ás 5 hnraF. (E 1060t) H_ as a nnraF. ¦¦ ir. hiwm n

QUARTOS 
para famílias e solteiros,

perto & praia,- todo conforto, mesa
boa; preços módicos; rua Barroso, 43.

U19S3) H

QUARTO 
ou apartamento.(Je.tres pe-

ças e banheiro aluga-se á rua Hi-
lario Gouveia n. 84, Copacabana-

(E ni52)- H

ALUGA-SE 
excellente casa mo-

bilada p.« o verfto, A rua Ba-
rata Ribeiro, Junto á praia. Pre-
co mnrtlao. Tel, 7-1363.

íE 11679) V

I çUBLOCA-SE casa mobilada para ve-
||0 ^rão, 6 quartos! Rua Domingos, Fer-
| reira n'. 29. Trata-se R.: Copacabana,. 587.

(E 10S28) H
T7ENDE-5S .bonito bungalow, solido,
.V na rua Garcia d'Ávila, 75 ¦ (Ipa-
nema), assobradado, jardim, garage,''6
quartos, 2 salas, etc. Chaves no n. 71.
ínforma-se" na rua Sete de Setembro
n. 35 (ioia). Prtco 76 conlos, .

-,,;: . "=. 11961).H

A LUGA-SB parn. íntriJUn dn trn-
XX tamento, a confortável casa
ae 2 pavimentos do. rua Ibituru-
ha n. 122, com 7 quálrtos? 3 salas,
banhelrp.com aquecedor, copa,
déspensá,' cosinha' com fogão a
gáis, jardim e quintal com arvo
rés fruetiferás; as'.chaves estão
na mesma.rua, 81, Onde se trata•'.•¦¦' : ' '- (E 10862) K

ALUGA-SE 
üma sala do frente

com varanda, a^pessoa do tra-
te.mento, A rua Conde de-Bomfim
n. 831. Telephone 8-6403...

- , • (B 10829) K

, A LUGA-SE boa casa á rua Uba-
XX tlnga n. X, Alegria; as chaves
no n. IX; 'tratar na Avenlãa Rio
Branco n. 9 B, com o sr. Carva»
lho. „ (B 9998) L

LUGA-SE boa casa na rua
Francisco Eugênio, 269, para

família. As chaves estão no can-
to ãa rua S. Christovão (arma-
zem). Tratar ft avenlãa Passos,
105, -.' (E 11389) L

ALUGA-SEpor 
265( o preãlo da

r. Fausto- Barreto,' 18, com
3 q.,. 2 B.„„qulntal, e^-^hformos
pliolie 8^0000. (E 11846)' L
^GUGA-SE js - o -predio-» do'rua
XX Francisco .Eugênio, 323; as
ohaves nu 321 o trata-se ft rua
da Quitando,. 189., Tel. 4-0768. .

(E ,11893). L'ALÜGÃ£
/*• .xel.quartos,

. mo.li(,^Bpej\tlênb'ls'?! gj*a>.á
s*tlüas;.s9>l^B,?:r,qüaíto fé*
•iAnAnnArt/tl*att> #«fflMn«7rttí!hi.

tal.' -!_
quin-

(E 1Õ618) L
A LUGA-SE.. o preãlo da avenida

XX Pedro II n. 116, com boas ao-
çommodações, encerado, etc; cha-
ves no 120. (E\ 10736) L

PRAÇA DA BANDEIRA
ALUGA-SE 

o predio. de n. 192
da rua Pedro Alves; chaves,

por favor, na venda ao lado e
tratar no Banco Alliança do Rio
de Janeiro, rua .ãa Alfândega, 32.

¦__' " ?. (E 10929) 18

ALUGA-SE 
uma casa com tres

quartos, duas salas, cozinha,
fogão a' gas, quintal, etc, ft rua
12 do dezembro n. 10, praça ãa
Banãelra; as chaves A rua Barão
de Iguotemy, 63, armazém; trata-
se ft praça 15 ãe Novembro n. I-A,
armazém; telephone 8-1343.

/- ¦ (E 11407) 18

QUARTOS 
independente» — Pata ca.

saesvoii solteiros, alugam-se os ul*
timos da rua do- Mattoso n. 102. São
encerados, tém agua, corrente e a Hm*
peza é independência são absolutas. Alu*
guel com luz 100$. Procurar-chaves na,
casa XIX. Tratar i rua S. Pedro, 9, 2°
andar. (E 9960) 13

VILLA ISABEL

ALUGA-SB 
o casa n. 80 ão rua

São Franclsoo Xavier com 4
quartos, ãuas magníficas salas e
toãas as ãepenãenclas. As chaves
estão na sobre-lojo ãa Jmesma
caBfl. •*" ' " " :(E 10818) K

ALUGA-SB 
um predio luxuoso

que nunca foi habitado, ft
ruo Almirante Cockrane n. 18,
caso III; trata-se nó h. 22,'
•' '" • ' ¦ • ' -«. (E '10637) K

ALUGA-SB 
em casa do família

dois quartos completamente
lpdependentes,. a rapaz do com»
mercio ou a casal sem filhos, &
rua Almirante Cockrane, 53.

 . . (B 11637) K'ALUGA.-SE 
bom-"quarto a ra-

XX paz solteiro, em casa de fa-
mllla tratamento. Avenlãa Pau»
ló de Frontin, .124.
?' (E 10797) K

ALUGA-SB 
o grande preãlo da

rua dos Araujos, 77. Tratar
phone 8-3535,,, .. ._, (B 12004) RJ

A 
LUGAM-SB ft ruo Barão de

Uba,'99, as daSás'10, 14 e 19,
acabadas de reformar. Choves
com o encarregado é trata-se ft
rjío do-Caímo? 9V. (E 12002).K

ALUGA-SE 
encantadora ¦ vlven-

da em centro de jardim 3qJ 2
salas, optimo quarto do banho e
demais ãepenãenclas, 600( mon-
saes Incluindo- taxas. O predio
está em pinturas e pôde ser visi-
tado á qualquer hora. Rua Pira-
tiny 52 (Conde de Bomfim). In-
formações 7-3258. (E 11412) K

ALUGA-SB 
d' magnífico predio

da rua Carlos ãe Vaaconoel-
los n. 66 casa 6, próximo A praça
Saenz Pena, completamente re-
formado, com 2 .salas, 2 quartos
fogão o. gaz, etc; está aberto.
Tratar cohi "Bastos de Oliveira"
S. A., r. do Ouvfdor, 69.

.... (E 10S54) Iv

ALUGAM-SE 
as casas 9 e 15 da

rua Eduardo Ramos (proxi-
más do Largo da Segunda Feira?
Haddoclc Lobo) pára casal, tendo
apenas dois commodos' e depen-
dencias." Trata-se á rua Pereira
Barreto, lli -í <s* - <E 11841)-K

ALUGA-SE, 
completamente re-

formado, o esplendido predio
da rua Souza Franco n, 113, com
3 quartos, 2 salas, esplendido ba-
r.helro, etc, Jardim? entraãa pari
automóvel e quintal; As chaves,
no n. 117, onüe se trata, ãas 14
fts 16 horas, ft ruá Horitoff, 6,
qpart, 3° anáar. (E 10894) M

ALUGA-SE 
uma oasa novo por

250(000 com banheiro e aque-
cedor q um grande quintal. Rua
Cotegipe, 206, Proça 7. . -

(B 11943) M

ÀLUGAM-SE 
por 230-mil réis,

casas novas, e modernas, cnm
doia quartos, aala, banheiro, fo»
gão a gaz e tuão encerado, á rua
Maria Luiza,'76, bondes ft porto.
., .. . . ....-.-.'¦„¦ .(B 40606) M

ALUGA-SB 
casa ' 

3 quartos, 2
salas, banheiro, fogão a gaz

etc, ft rua Azamor, 24; Informa»
ções rua Lins Vasconcellos, 216.¦• ¦ " «'¦ ••-— (B 12078) M

ALUGA-SE 
oü venãe-se uma

casa ft ruo Otto ãe Alencar,
34, próximo ao Collegio Militar;
4 quartos em cima o mais ãepen-
dentlas; chaves na padaria.• " ' ¦ ,(B 

11684) M

ALUGA-SE .por preço módico a
linda vivenda da rua Luiz

Guimarães n. 83. Pede ser vlsta
por especial obséquio dos actuaea
Inquilinos, daa 10 fts 18 horaa

.-, ,m V. -j v (E 11865) M

ALUG'AM-SE"as 
casas novas da

ruá? Alyárò, 
'8 o 14, quasi es-

quina a_'rha"Barão do Bom Re-
tiro, 173, com omnibus e bonds
na porfh;°T8m" 3 quartos, 2 salas,
quarto 'Uô' fíariho, etc. As chaves
estão n\>?ií, o\ Trata-se na rua
Sete dq Setembro, 34, sobrado.
Aluguel rfiensal 320(000. Não paga
taxas. Accelta-se fiança ou dop.i-
sito ãe 700(000. (E 11827) M

ALUGAM-SE 
iiiiiiiiii, todo o oon-

forto, duas aalas, dois quar-tos, dupondoiiclmi, A travessa Pa-
trpplnlp, 66 A. Chaves no 60.
(Andarahy Leopoldo).

(B 10834) N

ALUGA-SB 
a oasa n. 47 da run

Maxwell, oonstrulda do oo-cordo oom oa roqulsltos mala mo»demos de hyglone, A pequona fa»
mllla do tratamonto. As chaves
no local. Trata-se na rua Rodri-
eo SUva, 40, 1* andar, com o Dr;
Cruz. '¦-':- (B 11285) N

ALUGA-SB ppr 240(, casa oom
2 q,, 2 a,, na r, Barão do Mes»

quita; ohaves no 789 do mesma
rua, (E 11811) N

ALUGA-SE 
a casa acabada de

oonstrulr, para pequona fa-
mllla, A rua Italiitlana, 70 (Gra-
Jahu'). Chaves na rua Profossor
Valladares, 43, Trata-so na rua
do São Pedro, 63-1° and., oom O
sr, Fernando. Phone 4-1265.(B 11744) N
/*IRAJA.HU' — Alugo-se ura quartoV^ mobiliado, com pensão ou garage,na rua Crajabu' n. 40, casa de um
casal, (E 12149) N

ESTACIO
ALUGA-SB 

o predio, loja e so»
brado, ft ruo Machado Coelho.

168; aerVe poro qualquer nego-
olo. As .ohaves na mesma rua,
166, açougue. Trata-se ft rua da
Quitanda, 95, loja.

(E 12018) O
LUGA-SB optimo plano por25|; rua Machado Coelho, 95.

(B 10082) O
A
APOSENTOS 

e saleta, Junto ou
não, aluga-se, Machado Coe

lho, 95. (E 10982) O

LAPA
ALUGA-SB 

magnífico quarto
arejada, cem ou sem pensão;

ft rua Visconde de Paranaguá, nu-
mero 16, a 00( o 180(. Lapa.

(B 11937) P

Apartamento ^TTe-X
Riachuelo, sala, 2 quartos, co-
slnha, banheiro, linda vlsta pa-
ra a barra e conforto,-

(E 11958)

SAUDE
ALUGA-ÜE 

predio, 8 quartos e
salas, mais ãepenãenclas;-

360(000 e taxas; põãe morar ãe
graça. Rua Dr. Plraglbe, 28, Mor-
ro_do Pinto. (E 10681) Q

ALUGA-SE 
um- predio no rua

Saccadura Cabra) 237, tendo
um vasto armazém e sobrado com
apartamento para escriptorio ou
roolãonclc. Aa chaves no mesmo e
trata-se com Jacobina ft Avenlãa
Rio Branco n. 103, 1° anãor, ãas
12 fts 16 horas.- (B 10626). t>

ALUGA-SE 
o preülo A rua da

Saúde n. 198, loja e sobrado,
está aberto das 10 fts 3 horaa;
trata-se na Companhia Frevlden-
te, A, rua Io do Março n, 49, so-
brado. (B 120.1). Q

ALUGA-SE 
o caso nova ão rua

Livramento, 192,' cpm duas
salas, quatro quartos. As chaves
no n. 190. Trata-se ft rua ãa Qui»
tanãa, 96, das 16 fts 17 horas ho»
ras. (B 10675) Q

A LUGA-SB umo loja com mora-
XX dia, na rua Pedro Alves, 93,
carecendo de alguns reparas, em
bom ponto parn botequim, restou-
rante,. por ficor em frente aos
melhores' trapiches de café.

- (E 11975) Q

ALUGA-SE, 
por contrato, gran-

de loja e uma ou mais solas
nos fundos, ft rua do Harmonia,
63. (E 11971) Q

SANTA THEREZA
APARTAMENTOS 

.-.optimos. ,1
Agua em abundância, tel. é

bonds á porta. 16 minutos do lar
go da Carioca. Rua Aim. Alexan
drlno, 584. (B 10338) S

VISTA-ALEGRE 
— Em logar alto

e saudável aluga-se, em casa de
familia allemã de tratamento, uma sala
ampla o muito, bem. mobilada, . Tel.
5-1039, y - 

,,;,jjcp UMI]) S

MANGUE
ALUGA-SE 

a casa da rua Af-
fonso Cavalcanti; ..JSü^.terreeian chaves np sobrado âa meslna,

.;...-¦/. (B 11873) T

SUB. DA CENTRAL
A 150$. aluga-se casa |—
da R. Apody 62, em fronte á
B. de Bento - Ribeiro, conv 3
quartos, 2 solas e grande terre-
no, com entraãa para automo-
vel N.. B. tambem se venãe _
prazo, /trata-se á R. Lavradio
137, sob., Tel. 2-2770.

(13 1069G) U
A LUGA-SB por 214ÇOO0 a casa

XX da rua D. Thereza n. 65, parte calçada, toda reformado. Cha
ves no armarinho defronte, Tra
ta-se pelo telophono 6-0080.' 

 (B 11816) U
A LUGAM-SE a preços módicos?

XX as casas ns. 1 o 2 da rua Mar-
tins Lage n. 11, próximo á esta-
ção, paro pequena, família. As
chaves estão no n. 4.

 (E 10953) U

ALUGA-SE 
uma casa com clnoo

commodos, quintal murado e
jardim; aluguel 216(000; ft rua
Bazlllo de Brito n. 131, bond deCachamby Meyer; trata-so namesma no n. 160. (E 11030) l"

LUGA-SE "ümaTboa 
casa, pin-tada de novo, cora 4 quartoso 2 salas, cozinha eom fogão e

gaz, quarto de banho com banhei-
ra e aquecedor e granãe quintalna rua Assis Carneiro n. 136, Pie-
dade; trata-ao na rua Ledo n. 20
telp. 4-0266. Aa choves no n. 138
Aluguel 810(000, (B 10810) U

ALUGA-SE 
optimo predio ft ruo

Coronel Cotta n. 99, Meyer,
com 2 quartos, 2 salaB e demais
üependencias. Chaves no n. 76 do
mesma rua. Tratar no "Lar 3ra-
sileiro", A rua do Ouvidor n. 90.
__ (12805) U

ALtÍGA^S'E"~pãrá~ 
deposito "ãe

pão ou outro pequeno nego
cio, com accommoâações para fa-milia, a casa da rua Glaziou, 169.Aluguel 120(000. Bonde Engenho
do Dentro. (E 10572) U

A~LUGA-SE, 
120(000,"".'nT rüa

Braulio Muniz, 105, Encanto-
do, umo casa com 2 quartos,salas, (B_ 11619 )_U

ALUGA-SE 
uma caso com tres

quartos, duas salas, banheiro
e cozinha; ft rua Manuel Alves
n. 16, Meyer; chaves no n. 14 etratar com o Sr. Jaypie Cunho,
ft rua Sete de Setembro, 113. Alu-
guel 250(000. (B 10801) U

A LUGA-SB por 275( a casa com
XX todo conforto, do ruo MariaAntonia, 23, Engenho Novo.• (B 12140)_TJ

ALUGA-SE 
ou vende-se pór 18

contos, o predio novo do r.
Souto Carvalho, 68. Informes pho-ne 3-4259. (E 11847) U

ALUGA-SE 
o casa da rua Bazl-

Uo da Gama, 61, quatro com
modos. Aluguel 150(000. Chavea
na rua Glaziou, 155. Carta do flonça. (E 11869) U

ALÜGA-SE 
por 265(000, uma

casa nova com optimas de-
pendências, A r. D. Claudina, 89,
Meyer. Tratar no predio em fren-
te. (E 11804) U

ANDARAHY
ALUGAM-SE 

por 236( e taxas,
casas novas de estylo bunga-

low, com todos os requisitos ãa
moderna hygiene, A rua Campi-
nas n. 24; chaves n. 28. Andara-
hy. Largo do Vcrdun; trata-se an
local. (E 10941) N

ALUGAM-SE 
pequenos bunga-

loura, com todo o conforto, na
avenida, da rüa Borda do Matto
n. 53 (moderno bairro do Graja-
hu'. As chaves estão na casa n. IV
e trata-se com o Snr. Corrfia, na
Cõnfelt»-i'a Colombp., -

.(fa 11915) N

A LUGAM-SE as casos numeros
XX XIV, XV e XVI, situadas ftrua Llclnio Cardoso n. 235; alu-
guel e taxas 210(000; tres meze»
em deposito ou fiador Idôneo; vérno local o tratar ft Av. Rio Bran-
co n. 117 1* andar sala 122 comBrandão. (B 11612) U

ÃLUÒA-SE 
uma boa casa A r.

Carolina Machado, 638, Os-waldo Cruz. Trata-se A rua Cons-tltulçâo, 61, com o ür. Antenor.
Preço 226(000. (B 12046) ü
A LUGAM-SE casas completa»

XX mente reformadas, com saiu
tres quartos, banheiro, roslnha.
etc Aluguel 220(000. Bonds ft
porta. Rua Llclnio Cardoso n. 157.

(E 11094) U

ALUGAM-SE 
as casas I e II da

rua 24 de Maio, 189 A, por235(000. As chaves na padaria em
frente. Trata-se 63, sob.»., rua 8.
Pedro. (E 10C41) U

A 
LUGA-BE casa moderna. Tra»

in-iin rua'' Figueira, 20. Est.
S. Frc« Xavier. (E 1135») U

ALUGA-SB 
boa cnsa para fami-

Ua poquena, A rua Major Su»
okow n. 12, Chaves, por obséquio,
no a. 14 da mesma rua,

(E 12000) U

ALUGA-SB 
A rua Magalhães

Couto, 08 ciiiiiiu 129, 185, 139,
e 163, acabadas do reformar, oom
fogão o gaz, banheira, eto. Cha-
vo» no armazém A iimmiia rua,
118 a trata-iio ft rua do Carmo, 9.
Aluguol 312(000? (E 12003) U

ALUGA-SE 
uma oasa nova com

todo conforto; vér e tratar A
rua Joaé Bonifácio, 187.

(B 10600) U

ALUGAM-SE 
as casas do r. Gar.

olo Pires, 21, 27 e 29, oom 2
quartos, 2 salas, Jardim, agua,
lus, etc Quintino Booayuva.

 -. , . (B 1196'',) U

C1ASA 
de Penhores Ailliiit Alvim >

/ Perdeu-se a cautela - n. 168.984, 1
(E 10934) 4

/VASA'Dlaa & Movaé» - ' bia. JÓ
\J llnlieiirniiri A Cia. — Rua Impo.;
ratrla Lcopoldino, 14, Rio de Janeiro*,Perdeu-se a cautela 189,470, desta casa.?

(E 12090)U

COMPANHIA 
Aurca" Brasileira -1

Rua Sete de Setembro, 187. Faif
deu-tc a cautela ti. 66,297, da serie A.
da aecção de penhores desta Compinliia,

(E 11696)VJJ

A LUGA-SE a casa VIII da rua
XX Angélica, 55 (Meyer), com-
pletamente reformada; vér no lo»
cal; tratar na rua dos Andrada»,
46. (B 11701) U

CASA 
NOVA E BARATA —Aluga.

>o 4 rua Paraguay n, 225, com
todo - conforto moderno, Aluguel 260f 0,
As chaves nq n. -.239.

(E-10946) U

PRECISA-SE 
de üma' casa para es-

tabeleccr uma quitanda, que tenha
moradia para pequena familia e quo aeja
nos subúrbios, dc Madureira a £* de
Dentro.. Quem? tiver, escreva para Ave-
Uno Henrique "Teixeira, cidade de Vas*
aouraa E. do Riò. " 

(E 12078) U

SUB. DA LEOPOLDINA
ALUGA-SE 

um terrenp e gol»
pão, servindo -paro officina

mecânica, estância de lenha ou
para qualquer deposito, á avenida
dos Democráticos; 1451, estação
Olaria. Infarma-se no 1449. Tra»
ta-se na r. Miguel de Frios, 44.

-__ (B 11918) V
A LUGA-SE ou vende-se o casa

XX n. 87 dá rua João Romarlz,
com bello terreno de 20 x 40.
Chaves na Quitanda ao lado. Alu-
guel 250(000. Trata-se cpm Ale»
xandre Dale. Candelária, 36, dos
3 ás 6; phono 3-1307.

(B 11272) V"TLUGA-Slfa 
casa da rua Phl»

XX lomono Nuheé, '381, por . . ,
230(000. Tratar A rua dp Rosarlp,
143, das 2 fts 3 horas, hoje,

(B 11840) V

A' 150$, alugam-se casas,
com 2 salas, 3 quartos e grande
terreno, para chocara ft Traves-
sa Leonor Mascarenhas 84, E.
de Ramos, 

'próximo 
ft Estrada

do Norte e uzlna da Light; e Bs-
trada Engenho da Pedra 204,
próximo á B. de Olaria, bonde
o auto-omnibus, N. B. Tambem
vendem-se :a prazo, aa chaves ao
lado; trata-se ft R. Lavradio
137, *obvTel. 2-2770.

'-'_ (B 10970) V

ALUGA-SE 
a casa da rua Phl-

loriiena Nunes, 222, por . . ,
200(000. Tratar ft rua do Rosário,
143, üas =2 As 3 horas. Chaves no
220. (E 11840) V

SUB. DA AUXILIAR
NILOPOLIS 

— Alugam-se duas boas
casas, por 200(000; com enorme

pomar e frutas, em logar alto c saúda-
vel; perto da estação, informações com
o. ar. Justino, á rua Coronel Soares
n. 135. Nilopolis.

. (E 10839) 14

JACARÉPAGUÁ
ALU.GA-SE 

ou vende-se unia
.boa casa para família do tra-

tamento, com 4 quartos, 3 solos
o maia..dependências, garage e
grandè<.sterreno com arvores do
fr.uctou Contracto do 2 annos; alu-
güel-itfQ»(00O. Rua Barão n. 16,
próximo A praça Secca, Jacarépa-
guft. ¦  (E 11875) 15

NICTHEROY,
A LUGA-SE ou vende-ae o ma-

XX gnlfloo predio. em oentro do
jardim';." bflm sete quartos, quatrosalas e niais dopondonciao. Tam-
bom se aluga mobilada paro ve-
ranlstas; vér e tratar A rua Go-
vlão Peixoto n; 20, Icarahy.

-..- .jj ..¦. .(E U812),.W

JLUGA-SB 
ft' ruo do Cruzeiro,

aoiíJKárahy, tjfmJ-Sob^ião tio-
vo, para famllln de tratamento;
3 qs„ 2 s„ hall, garage,.etc*"' (B 11714) W

A LUGAM-SB os prédios 134, 136,
XX 138 o 140, da rua General Po-
reiro da .Silva. Chaves: fie, 132 da
mesmafruaj. ((""13005),' ..VI

pASA Dias & Moysés — Dias ds]\J fielhencourt & Cia., rua Imperatriz
Leopoldina n. 14, Rio do Janeiro. Pen'
deu-se a cautela n. 186,913, desta' cm,

(B 11739) 4;

JOSE' 
CAHEN & CIA. —Rua.SIWll

Jardim, 7. Perdeu-se a cautela ni*
mero 321.502, desta cau.

. (E 11956) 4lr-tiDEnAfíTeiA. -RuannJ;
O de Camões, 60, Perdeu-se a' cau*
tela n. 317.996, desta casa.

(E 12070) 4?
I IIHHIU- 4 CIA. - Bua __l-

O. de Camões, 60, P.rdcii-ic a cata»tela n. 320.459, desto easa. -
(E 10632) lí

JT03E1 CAHEMA CIA.- Rua"W_
O va Jardim, 7. Perdeu-so a cautela
n. J15.877, desta casa.

(E 10734) P

PERDEU-SE' 
a caderneta n. 225.412ÍS

dl 3« serie, (E 108.15) 8

TRASPASSA-SE
FASSa-üu 

o contrato-, de um e melo?
anno da casa da ladeira da Gloria?14, casa 8 Alameda doa Aymorés. Tel,

5-1664. __(E 10805) È

TRASPASSA-SE 
uma pequena pensãoi

Avenida Comes Freire n. 10, sob.í
(E 11882) ' JS

TRASPASSA-SE 
o contracto dõ» dofc

amplos sobrados do predio da rua dalCattjte, 104, esquina do Andrade Per»
tenco. Ver e tratar em baixo, ns loja,
com o ar. Jorge. (E ,10619) 11

TRASPASSA-SE, 
com contracto, põrí?

quatro mezes, umà optima casa, mo»
bilada, á rua Marli e Barros, 169, praia;de Icarahy (Canto do Rio), pertisaimodo banho de mar. Trata-so i rua Cqn.
ceição n. 37, sob., du 8 ia 5 — Ni.
ctheroy. (E 11601) 5a
TRASPASSA-SE o contracto
A- do 2 1|2 annos do sobrado &
Rua Bento Lisboa 54 A — Alu»
guel SSOfOOO. Trata-se no mes«
mo. (E 12040) fl?

TRASPASSA-SE 
pequeno o bem raooi>.J

tado botequim por preço de oceasião,?'
próximo ao Lloyd Brasileiro, ai porta»
quasi dão o aluguel da loja, rua do
Rosário n. 5. Tratar no n. 7.. I

 (E 11558) -Ifi

TRASPASSA-SE 
o contrato de umi

loja e vendem-se as arraatfes, «Itas
i avenida Thomé. de Souza, 4, antiga-
Gome» Freire, 1-A. Entre Constltulçtof
• Visconde do Rio Branco; informações'
no local ou á rua do Senado, 65. FacI» J
lita-se o pagamento, (E 10903) 5

DIVERSOS
ANTIGÜIDADE. 

Pagamos conS
fprme o valor artístico, com

seriedade, preços máximos, joias,-
pratarlo, blbelots, louças,'- qua-dros, livros sobre o Brasil e mo«
veis de jacarandá. Galeria Esslln*
ger. Av. Rto Branco n. 176.

 (B 11447) (f
A Joalheria Vnlentlm, compra,',

XX vende, troca, faz e concerta
Jotas e relógios com seriedade;
rua Gonçalves Dias, 87, fone . '.?
8-0994,  (E 9779) «

COMICHÃOSEf
espinhas o brotoejas — bô Der»
mlcuru, (não é pomada). Bm to-
das as Drogarias o Pharmácias.

(B 10739) 83

H0JF grande liquidação de ter*|ilUalb n0| je casemira, de Í>alfcH
tot saco, casaca, frack, smocking desde'
35( 40( 55( 65$ 75( 85( 95$ 115$ 1S0$|
lemos de linho, palha de aeda, palra-beacfc
desde 25$ 35( 45( 55$ 65$ 75( 81» «J
115$; vestidos e costumes do senhoras.'.
desde 35$: pelles e manteaux e multai
outros artigoa para liquidar) hoje •
esta semanal & rua Senadui Dantas, 75.¦ « (B 2802) '»f

:'A-!jÈ uma cajjia'& rua J
o Sodré n. 87, Icarahy,

Ffõ-
feito Sodré n. 87, ídarahy, pro-

prla paro, família de tratamento,
pertlnhò'àa praia, contrato por um
anno; trata-se na mesma ou na
ruo 1° de Março n. 101, 2°, sala
5, phono 3-4765. (E 11927) W

ALUGA-SB 
o casa mobilada, 6

commodos, 600(000; contracto
2 annos; rua Tiradentes, 294, pro»
ximo A praia das Flexas, '

(E 10820) W
,t LUGA-SE uma casa nova A

XX rua Gal, Andrade Neves, 109,
com sala, 2 bons quartos, cosinha,
quarto de banho, assoalhada, a
tacos. .Eiltre Barcas e Praia daa
Flechas, PrCço 230(000.

(B 10840) W

ALÜGA-SE 
ou vende-se, faclll-

tando o pagamento, umo casa
á ruo General Pereiro da SUva'
n. 175, cóm 4 quartos e mais de-
pendências. Tratar com Camillo,
pelo telephone' 3-1309,

,-.",: (E 11636) W

ICARAHY 
— Aluga-se, em casa He

lamilia,. um quarto com pensão, a
casal. Praia de Icarahy n. 103,

(E 10612.) W

ILHAS
ÍA-.SE o . sobradlnho da

praia ãa Guarda n. 173, Fa-
quetá; trata-so ao lado;

(E 12118) í

PETROPOLIS
PETROPOLIS 

— Aluga-se boa casa,
bem mobiliada, nà rua Piabánha

n. 363. Trata-se na mesma.
(E 12131) X

PETROPOLIS 
— Ahi se trespassa

um apartamento mobiliado, Indepen-
dente, com duas peças amplas, agua cor-
rente e. telephone, próprio para senhor
só ou casal. Informações'pelo telephone
5-2151 — Rio, ou 3746 — Pctropolis.
Preço- 1:200(000. , (E12U4) X

PETROPOLIS 
— Aluga-se, em con-

fortavel .casa de familia, aparta-
mento bem mobiliado, a casal ou sol-
teiro, i rua Carlos Gomes n. 374. Tel.
3122. (E 10895) X

VENDAS DIVERSAS
BOTEQUIM 

E BlLhÀhBâ -Ven-
de-se, optimo negocio, preço razoa-

vel, com moradia para familia o cón-trato. Trata-se á rua Padre Januárion. 79, Inhaiíma. (E 12059) 2

OPTIMA 
oceasião. Vende-se 880 te-

lhas de cimento, perfeitas, a 300 rs.cada uma e esplendida banheira Selecta,
dc 5 112 pes, perfeito estado, sem fer-
ragens. Ver c tratar á rua Suuno n. 19,
Leme^ (E 12072) 2
TTEinTLSTiÜSES G. fa. desde 47(.

V vende-se; rua Treze de Maio
n. 9-A. (E 10727) 2

ACHADOS E PODIDOS
CASA 

LIBERAI. — Rua I.uia d»
Camões, 58-I.0. Perderam-se as cai

telas ns. 307.548 e 311.947-312 953.
(E 10876) 4

CASA 
Silva — M. L. da Silva Oli-

veira. Travessa do Rosário, '20
Perdeu-se a cautela desta casa sob o
n. 49.214, (E 10792) 1

MME. 
HELENA — Massagista, m*M

nlcure attende consultório chie re-
servado seus clientes. Phone 2-6217. R«
Carlos de Carvalho, 59, 2° andar. f___

: -X. (E 10777) tf.
— o gran*.;-
de remedíctol
para tosses fj
cm geral —rá

1 vidro, 8(000. Duzia, 22(000.
Phnrmncln Adolpho Ynucnncclloa

Quitanda, 27 —
(12903),|

P

A senhora tem falta de leite ?
Use o "GALACTÓPHORO", qui?

é o melhor fortlflconte e tônico lactiferq-
que existe. Far melhorar, fortificar aj
augmentar o leite das senhoras quo
amamentam. 9

_' dé paladar delicioso e Inoifenil
vo... Nas Drogarias.

(12641);!

ADVOGADOS
RENATO 

F. BITTENCOURT "ill
Advogado — Rua do Rosário, 1M,;;H

3" anda-, sala 1, (E 8562) AP??!

MÉDICOS

MII Tratamentos 
'm

modernose dãs?
doenças cura>
veis, do est04?
mago, Intestl^te

aos, rins, fi^a* "*?l
do. pulm&o • coração. Cura ra»
dloal da hlenorrhagia, processo?
pessoal. Dr. Jorge A. Francõí?"
104. Uruguayana, 8°, elev. ãas
4 fts 1 horas — Tel. 8-5016.

' (E 11380) »j

1ORÃNDIN0 CORRÊA
.Moléstias do apparelho Genlto-

ürinnrio, no homem e na uiulher.'!
OPEHAVAICSi — Utero. ovnrlos,
liernlna. tippendlce, próstata.'rins, bexiga, eto., Oura rnplda
por processos modernos sem dOr,

GONORRHÉA
• suas complicações: Prostatlte»,
orchltes, cystites, estroltamentog,
•to. Diathermia. Darsonvallza-
ção. Rua Republica do Peru', 28,,
sob., das 7 fts 9 e das 14 fts 18
hs. Domingos • feriados, das 7.
fts 8 hs. (E 9856) «

FRAQUEZA SEXUÃLÍ
Tratamento das diversas fôrmas por

processos racionaes e tcieiitllicos, sem
perigos e com excellentes resultados»
Applicações electricas (completa installa» I
çto da diathermia e raios ultra-violeta-— apparelhos de alto potencial), paraauxiliar a cura nos casos indicados (in»flammações. e pre-esderoit da próstata,neurasthenia, gonorrhéa íhrcnica, etc.),Ji
Tratamento o mais moderno indolor o
que permitte a cura radical. Dr. Coclojí
ilarcellos, ex-assistente da. Faculdade ie.
Medicina, medico da Policlinica de Bo»;l
lafogo. Das 9 ás 11 e das 3 ás 6. Tel.,
3-0001. Av. Rio Brancj, 33.

 (11170)ií

CB. 
Aurca Brasileira ~ Avenida

Passos, 11. Perdeu-se a cautela
n. 177i451, da serie A, da secção de
penhores desta Companhia.

(E 11809) I

CH. 
Áurea Brasileira — Avenida

Passos, II. Perdeu-se a cmitih
n. 66.322, da serie B, da secção de
penhores desta Companhia.

(E 11803) *
/T" B. Aurca Brasileira '—' Avenida
\J. Passos, 11. Perdcu*se a cautela
n. 178.920, da serie A, da secção de
lenhores deita Companhia.

(E 12037) 4

ínstiluío Orthopedico
do Rio de Janeiro

Ür. Hnuln y.nnder (com Ht
annna ãe pratica na

Allemanha)
1'ratamento cirúrgico e

mecânico daa malformações
moléstias dns ossos, arllc-llu-
çOea, paralyslas, etc. Meca-
nntlieraplu das fracturas.
Offlcltutí pnra apoa-elhui>
nrthopedlcos, Dernas * t.ru»
çns artlflclnea, Ave.il ln K'o
Ilranco. 248-2» — Tel. t 0S2Í— Km *renie ao Cirtma (íloria.

(9110)

Cli 
IN ICA SO' DE SENHORAS —

t Prof* Ur. (Víewo de Andrade —
Cura rápida das hemorrhafiias do utero.
suspensai das regras, atrazos menstrunes,
doenças dos * varios, etc, sem operação
e sem dôr. Larpo de São Francisco
n. 25, de 9 ii ás ,1 e de 1 ás 5
horas. Tel. 2-1591. Preços reduiido»
para os pobres. Tel. da residência:
7-3759. IE lllll) 6

BlgaB^õitffflg



OOÈKjuíIO tiAMAiVHÂ — babüíiüò. 10 dü Janeiro ú« IJKiZ

DR. MO DE AZEVEDO
CLINICA MEDICA

Gynocologln — Partos
Consultório: Rua 18 ão Maio,

14-itobr. ãas 2 as 4 hs, T, 2-1000,
Knnlilundu: Rua Annlta. Gari-
baldl, 2. Copacabana, T. 7-1026,

(13 11208) 0
( pn. josh1 nn Ai.iimuTioiiuiiio

¦ Doenças Sexuaes no Homem
; Diagnostico causai e tratamento da
IMPOTÊNCIA"0 ^c"

^.piyil^J,.!,^.,!! ¦ wgHiF ; --• ¦"•

Ml. 6.
rioca, 22. De 1

(B 11087) 6

Clinica Urologica
Dr. Samuel Kanitz

De rogresso da Europa,
ondo oiitnvo durante 4 annos,
ex-nBslstonta ãos Professo-
ros Llohtomborg, Lovvln Jo*
ooph, ão Berlim e Hnsllngor
do Vienna.

Biipoclolliito om doenças dos
Rins, Boxlgn, Próstata, Ure-
thro, vias Urinarias. Doonçat
de Sonhorns. Mlcções fre-
quentes o dolorosas.

Electricidado medica, Dia-
thermia, Ralos Ultra Violeta.
Rnllux. Cons. Rua 7 do So-
tembro, 42, sob., das 18 As 16.
Phone, 4-4493, Res. phone
6-2804.

tÈ 8436") 
"6

j£»yiEDICO — Que queira dar cônsul-
IVI tas em Irajá, logar de futuro. Para
maiores esclarecimentos, com o sr. Age-
nor. Pharmacia Operaria. Estrada Mon-
senhor Felix n. 251. Irajá.

(E 11760) 6

DENTISTAS 
— Vcndc-se por 2:000$

uma cadeira, um motor electrico,
unia ciiipldeiri do bomba- e uin braço
parede com niesaf informações A rua
Gonçalves Riu* n. 29, eom o ir. Ma-
noel. (E 11698) 7

RPM lt1 cmii..., desviado, iil.al.-i.Io,ULüllL pyorr|,íai (|,lui4, genl. ,nn.
urenia, cura certo; exni.ii graus, Tel.
2-UJO0, 7 Setembro, 94, i«. Dr. R. Silva.

(B 11495)

PVÍIRIíHkA fiiiiuiiifi roboldos,i I uiyiuil,h doon(iaB Aa booa.
oura garantida, processo oxclu-
slvo do Dr. R. Silva. T, 2-0800.
7 Sotombro, 94-3°.

(E 11747) 1

frFNTFS l'*0"'10'""- abalados, desvia-
L.11I1..) j0>( (|,|Ui0B01i langrcntos e

congestionados, - tratam-se com absoluta
segurança. Conmlltx çralit. Dr. S. Oli-
veira, rua Sete n. 194. Pbone 2-1555.

(E 11922) 7

DENTISTA UR. ÁLVARO DE
MORAES, 26 annos

de pratica, Grando Promio Bxp.
Contonarlo. Dontoãuras oom ou
som chapa. Tratamento âa pyor-
rlién. OporaçOsa sem dor. Rapi-
dez o preços razoáveis, doB 8 As
21 horas, A Rua Condo âe Bom-
tim, 700, próximo A Uruguay.

, (11086)

Para a arte dentaria, exijam

VENDE-SE 
uma cachorra policial;

rua Visconde do Nictheroy n. 392.
(E 10825) 17

Automóveis de oceasião
AUTO 

-• Reoebe-se um ãe bOa
marca como pogomonto total

ou paralol ãe um torrono na Uraá
ou no Moyor, sitio na Estrada da
Rudio, ou lotos um Roalengo; o
soldo, so houver, rocolm-iio em
prestações; Ourlvos 61, 1°.

<B 11640) 18
TTEflTOSE llmouslne üssex, do 6
V cyllmlros o 4 portas, por 4 con

tos, com bons pneus} ver o tratar A
rua Uruguayana n. 136.

(E 10749) 18

VENDE-SE 
um chassis Uçncult, per-

feitamente transformado cm auto-
caminhão, ainda nlo utilizado. Preço
do oceasião, facilita-se o pagamento.
Trata-se i rua Santa Luzia n. 196,
ilas 9 ás 11 e das 14 is 16 horas, com
o sr. Flfx.-i. (E 10893) 18
t^ENDE-SK um automóvel de praça,
V com 7 Iogares, marca "Clian.llcr",

ou troca-se por um caminhão em per-
feito estado. Trata-se i rua do Re-
«tule n. 53, com o sr* Augusto.

(E 11656) 18

Dr. Arthur Breves
&', (Da Bcnef. Portugueza)
¦'DOENÇAS DOS IUNS, BEX1-

GA, PRÓSTATA E URETRA
. Ourives, 7 (âe 1 As 8 horas)

- Residência: Tel. 6-1706
(12167)

GONORRHE'A
a eomplfcnçSea no Lon,cm e

na mulher' Estreitamento ilu Uroturtt
IMPOTÊNCIA

Trntnmento rápido e moderno
. DR. ÁLVARO MOUTINHO
Buenos Aires, 77 — 8 A* IS hs.

'(I1J65) 6

1DR.DUARTE NUNES £$£
genlto-urlnarlos em ambos os
sexos. GONORRHÉA E SOAS
COMPLICAÇÕES. -, Cura rápida.

ÍHEMORRHOUMS e HYDRO-
. CELE, cura,radical sem dOr e
"som operação. R. São Pedro,, 64.

TeL 4-5803. • Das 7 As 18 boras.
BS (11398) 6

pinica de doenças dos pulmões
e do coração

|§f Tratamento moderno da AS-
/..ÍHMA o TUBERCULOSE —

ralos X — Ralos ultra violetas'r— Pneumothorax.
DR. CUNHA E MELLO

f," Consultório — Rua da Cario-
tn n. 40, de 14 As 18 horas, tel.
2-0767.
mfi (B 10808)
^CLINICA DE SENHORAS .

¦^Tratamento moderno som ope-
tação daa homorrhoglos, faltos,

-'colicas, otrozos, etc, applica a
g.dlathermla — Dr. Cernir Esteves,

iargo ãe S. Francisco, 26, ãe 9" 11 e ãe 1 As 6.- 
(B 11096)

TEDICO — Precisa-se de um para o
: interior do Espirito Santo, sem com-

promisso; responder para Caixa Postal
íjlè — Lacerda — Rio.

(E 10874) 6

Eurico de Lemosiir- cunco ae Lemos, LlvfrSa
ÜiFao. Meã. Esp. garganta na-

ouvidos, boca. Cura ozena
(fetidez nazal). Rua r.ep. do
Perfl, 19. (antiga Assembléa).
De 12 is 5. ¦ (E 10847) 6
P'' M. J!-„» — Aluga-se' con-
srs. Médicos vitorio com to-
««,» os requisitos por 160J men-
saes, A ruo 7 ãe 7bf?»|^941'192°) 

j

||||||§§§

AUTOMÓVEL AUBURN
Vende-se um, com pouco uso, Sedan-

.Luxo, quatro portas, por preço de ocea*
fsião. Tratar com Vasconcellos, 4 rua

S.' P<dro n. 49. (E 11498)

EM TODAS AS CASAS DB
ARTIGOS DENTÁRIOS

(11674)

PARTEIRAS
A SENHORA

Estfi triste-? As
suas regras - são
dolorosas o Irre-
guláres, tome

CÁPSULAS SEYENKRAUT
(Apiol Sabina Arruda) quo fl-
cnrfi bôa. Tubo 7$. A' venda na
Drogaria Huber. Kua 7 Sctcni-
bro. 01. (E 12047) 8

MME. 
DE MESTRE, diplomada daa

Fac. de Mcd. de Áustria e Rio;
30 annos de pratica de maternidade;
partos e curativos; injecções. Ii. S. José,
34. Tel. 3-0700. Primeira consulta grátis.

(E 12155) 8

PROFESSORES
ADMISSÃO 

ao Peãro II, Escola
Normal, Collegio Militar e ãe

mais Escolas superiores. Praça
Tiradentes n. 60-1».

(B 10966)
A LLBMAO - Precisa-se de um

A. professor que lecclono no
bairro de S. "Christováo, porá en.
slnor principiante. Carto a Cel-
slo - Praia S. Christovão n. 63,

(Ei 12056) 9

ALLEMÃO 
— Enslno-se pratica

e theorlcamente, A noite, em
curso, A ruo Conde Irajá, 45, BO'
tafogo; e,. ãurante o dio, em ou
Ias porticulores, na próprio resi
denclo do alumno.

(B 11745) 0

CURSO 
COMMERCIAL para corres-

pondentes, facturistas, guarda-livros
ou qualquer cargo em bancos e escripto-
rios; de dia só sexo feminino e á
noite mixto; ensino garantido, não pre-
cisando de praticar, depois de diplo-
mada. Matricula aberta. Praça Tira-
dentes n. 50.  (E -10964) 9

elo ma-
nhã, &

tarãe e. A noite, para ambos os
sexos; 6. rua do Theatro n. 1,
2° andar. ESCOLA MODERNA
DE COMMERCIO. 

'<i,',l-

(E 10985)

CURSO COMMERCIAL

Dr. Julio de Macedo
inflWrAQ Cirurgia geralJULliVA" - coMiospeelali-

VENEREAS viasVkÍna.
._„„„ e dos ORGAOS GE.VI-
PAES no homem ena mulher,
íratemento da GONORRHÉA

i doa suas complIcaçOçs; prós-
otltes, cystites, orchltes, estr.el-

tair.or.tos, impotência; etc. Dos
cancros molles e adenltes; By-
òhills. Diathermia — Ralos ul-

,-vloletas. Correntes íaradl-
i e galvano íaradiças. Rua
Carioca 64-A. De'81 ási 21.

(E 10963) 6

"pvACTYLOURAPHIA em dois mezes
D a 10$ mensaes. Machinas Remin-
gton, Royal e Underwood. Diploma ga-
rantido. Praça Tiradentes, 50.

(E 10965) 9

FORD
Vende-se,D. Phaeton. ANNA NERY

numero 110. Telephone tl—6419.
(E 11951)

CHIROMANTE
CARTOMANTE 

— Mme. Joanna.
Sois feliz com vossa' lamilia ob

no commercio? Quereis faier voltar
para vossa companhia áquelle que ae
tenha separado? Destruir algum male-
ficio, alcançar bom" emprego, prosperl-
dade? Facilitar algum casamento diffi
cil? Fazer desapparecer alguma diffi-
cuidade? Trata emfim de todos oa casos
áo alcance de sua sciencia. -Garante aeus
trabalhos em qualquer circumstancia no
segredo da sciencia oriental.. Consultas
3Ç.000, 4 rua Vinte e Quatro de Maio
n. 74, estação do Rocha, bondes i
porta: Piedade,* Engenho de Dentro,
Meyer e diversos omnibus. .

(E 10853) 21

Piano Allemão
Vende-se bonito e bom, 3 pedaes, da-

ro. Preço baratissimo devido urgência.
Dario Mesquita n. 507.

(E 11781)

COMPRA-SE PIANO
Urgente, para particular, mesmo pre-cisando alguns reparos, Phono 80241.

(E 10961)

Piano Allemão
Vende.se um de bom autor, caixa de

cir, quasi novo, barato, pur viagem. Ru.
S. Francisco Xavier, 449, Maracanü,

(E 10943)

ESCRIPTORIOS
A LUOA-SB um oaerlptorlo com

XX cosinha, agua e gaz, na rua
da Quitanda, 41, sobrado.

(B 11662) 23

ESCRIPTORIO
Aluga-se, i rua Visconde Inhaúma,

68, 1° andar. Trata-se na loja.
iE 11751) 23

Escriptorios a 15OS00O
Na Avenida Rio Branco, nn melhor

centro, lado sombra, por cima da CASA
SUCENA, entrada por Buenos Airea.

(E 11478)

MACHINAS DIVERSAS
MACHINAS 

SINGER para bordor e
coser, vendem-se desde 80$ até 300$,

Reformam-se madeiramentos bichados por
novos, de cedro, Rua do Núncio n. 27.

(E 11773) 27

VENDEM-SE 
uma machina de escre-

ver Underwood e uma photogra
{iliica, 

£ rua Buenos Aires n. 60, ao-
iradn, sala 3. (E 10879) ll

Cartomante Mme. Julieta re-
vela com clareza

a viãa humana; sois infeliz na
vossa viãa ou na vossa sorte 7
Quereis descobrir alguma coisa
que vos preoocupa 7 Alcançar
bom emprego, facilitar algum
casamento diffldl? Quereis fazer
voltar para vossa companhia al-
guem que se tenha, separado de
vôs? Quereis llvrár-vos de al-
guns males que vos perseguem
ou atrazam a vossa sorte? Pro-
ourae Mme. Julieta, aue tem
grande pratica deste-serviço oc-
culto. Consulta 3$. Av. Francis-
co Bicalho, 387. Bonds de Pe-
nha e Leopoldina. Ponte dos Ma-
rinheiros, das 8 As 20 horas 7(B 11969) 81
/1ARTOMANTE ESPIRITA —
O Rna D. Anna Nery n. 190,
(sobrado). IE 11596) 21

Mme. Betty ^nca
mero 173, sobrado

â rua
Caneca nu-

(B 12062) 21

NATHAEIXA 
— Chiromante — Rua

Theophilo Ottoni, 63.
(E 11977) 21

Mme. ZENA
CHIROMANTE

Acha-se nesta bella localidade Mme.
Zetia, a celebre scientista européa, que
tendo estudado longos annos na Grécia,
Jerusalém e finalmente na índia, onde
acabou de aperfeiçoar os seus estudos
scientificos, rumou para este famoso
paiz, onde tem a sua residencia fixa.
(Attenção). Descobre factos os mais im-
portantes da vida humana e tambem fas
trabalho para qualquer fim que o cliente
desejar. Rua Visconde de Rio Branco,
349, Nictheroy. Perto da» Barcas.

(E 10983) 21

EXAMES, 
concursos ' e outros fins.

Línguas e matheniaticà. Aulaa ln
dividuáes pelo prof. Dr. Washington
Garcia. R. Ramalho Ortigão, 24-4»,
elev. Das 8 á. 11 e de 

^J^
jNUl.l'./;-i.'RANCEZ, praticamente,- por

professores estrangeiros. 214, Uru-
güyana,;^A».;^i-e . (E 9894) 9

ÍMliLliZ 
ensina rapidamente, assegu

rando certeza, por aperfeiçoado sys'
tema, professor íom perfeita pratica.
Cartas para a rua da Lapa n. 82.
Mi. E. E. B. Bright.

. ,-J.V--- ¦ , (E 12.124) 9

PROFESSORA 
diplomada , ,**-anuao-

uiicilio,<í i residência' dós 'alumnos.
Preços'módicos; Rua Gustavo Sampaio
n. 66, Leme, sala da frente.

(E 11831) 9

DENTISTAS
Í SILVINO MATOSOS

8%m Exposições varias, 82 annos'de 
pratica ininterrupta. Denta-

duras sem chapaB, trabalhos a
.ouro, pontes e tratamentos In-
dolôres, sem delongas, perfeitos

-fit, modloos nos preço». Rua 7. 104.
(E 11923) 7

í.-lOn&Ul.lUKlO inuocrnissiiuo, com-
pletamente novo, em optimo ponto,

aluga-se 3 dias. Sé a ciltesa muito
distineto. Inf., por obséquio, com o sr.

viGonçalves, Casa Ecnnanny. . 
^^ ?

CONSULTÓRIO electricodcntario —
aU- Vende-se completo, podendr, o pre-
(-tendente,continuar no local. Porá ver
Hf tratar segundas, quarlas e sextas, das

- is 19, rua Çni^lves Pff^ft

kENTISTA — Dr. Aldo Cunha; tra-
balho rápido e sem dôr, por pro-

„„os modernos. Preços módicos. Rua
Jarechal Floriano. 57. lclfe 4j4354.

VEI^TISTA — Uernarcto Moreira.
I Assemlilca, 88, 2° andar, sala 5.

ÍTerças, quintas, e sabbados^ /^,. 
?

JEM'IS'1'AS 
— Vende-se unia ca

, deira "Sombra" por preço dc ocea-
j.«iãd; informações 4 rua Gonçalves Dia."29, loja. <E "6") 7

PROF. 
BARBOSA lecciona portu-

guez, francez, inglez e contabilidade.
JPreços módicos, Becco do Carmo, 13.

(E 10627) 9
KOIUSSSORA — Ensina piano, gui-

tarra e violão, theorico ou pratico,
A rua S. Pedro n. 137, sobrado. En-
trada pela travessa Bom Jesus, 12.

(E 10771) 9
IANO — Lccciona-se a principian-

tes; preço baratissimo. Rua Barão
de Mesquita n. 667, casa I.

(E 10599) 9

QUERENDO 
eslar bem amanhã, co-

mece hoje mesmo a aprender por
tuguez, arithmetica, etc, em lições par-
ticulares, na rua S. José, 34-2°, junto
á do Carmo, nm pouco abaixo da Ave-
nida Rio Branco. Tel. .3-0700.

(E 12154) 9

DINHEIRO

Machina de escrever
e caixas registradoras, concerta-se e ven-
de-se; officina de primeira ordem; atten*
de-se a chamados. — Rua Buenos AÍ*
re. n. 143. — Phone 3—5155.

(E 10615)

VENDAS DE PREDIOS
E

/NONSTIIUCCCKS . longo prato,'71'
V ros 12 ','„, tendo semente terreno

s.ago. Rodrigo' Silva, 11-2", sala 10.
Itesende. (E 10885) 1

pASAS* E TERRENOS — Vendem-
\J se, Botafogo, Copacabana, Leblon.
Terreno 14x35, 26 conlos. Rodrigo
Silva, 11-2°, sala 10. Resende.

(E 10884) 1

(1ASAS 
— L'oroprniii'io a dinheiro i

J vista; .......
55-1», 

. se a dinheiro
procurar Dartj Alfândega,

Previdente", das 12 ia 17.
(E 11663) 1

COSME 
VELHO — Vende-se uma

boa casa, com 'todo conforto pan
familia, logar fresco e saudável; esti
aberta todo o dia; rtia dos Parecia, 5,
estação do .Corcovado; Iratar na rua
Buenos Aires n. 277.

 (E 10800) 1

(1ÜM 
10 contos à visla « o resto a

J prato vendo o predio da rua Ma-
galhães, 59 (Catumby); tem 2 quartos,
2 salas, encerados, fogão a gaz e quin-
tal. Vendo tambem o da rua Laura de
Araujo u. 162, junto i Av. Salvador
de Si. Tralar com o proprietário, rua
Uruguayanit 96, i" and. — Silveira.

y (E 11706) 1

ROCHA 
— Vende-se uma' easa com

todo conforto, 4 rua Anna Guima-
rães n. 53. Trala-se na mesma.

(E 12069) 1
TERRENOS Vendei TCendem-se lindos lo-

I tes, promptos a edificar com agua,
gaz, esgoto e asphalto, junto i praça
Saenz Pena, 4 rua Conde de Bomfim,
401, a longo prazo. Tratar i rua SSo
José n. 87, sobrado.

(E 11336) 1

VENDE-SE 
uma boa casa nm 3

quartos, 2 salas e mais dependen-
cias, com bom quintal, i' nia Pontes
Corrêa n. 202; ver e tratar na mesma.

(E 11906) 1

ICARAHY
Vc.ilr-ir. próximo A praia, optimo

terreno 15 x 66. Rua Alvares de Ase-
vedo, 70. InfuiiiiaçOes no local.

(E 10704)

Predio em Botafogo
Vcndc-se ,o da rua daa 1'tlmelras nu-

mero 63, com 9 quartos, 4 salas e ou-
trás dependências. Terreno 11 x 60.
Trata-se no local. Phone 6—3409.

(E 10793)

FAZENDOLA
600 ms. altitude

Vende-se com 5 alqueires, optimas
terras, • 2 kilometros da estação de
Sacra Família, com estrada de niilomo-
vel, excellente caaa de moradia, agua
encanada, pomar, maltas, pastos, café-
sal, bananal, etc, anima» e criações.
Ver e Iralar com o proprietário no lo-
cal. procurar no armazém sr. Panza-
rieflo. No Rio: Rua do Rosário nume-
ro 147, 1» andar, daa 13 ia 4 . horas,
com dr. Barbosa, ou em Nictheroy:
Rua Dr. Mario Vianna n. 281. Tele-
phone 2280. (E 10799)

TERRENO
Compra-se perto da prata, Ipanema

ou Leblon, no mínimo 8 metros de fren-
le, ati 14:000(000. Medule 4 vista e
metnds a prazo. Respostas! Telephone
3—5305. (F. 118H)

VENDE-SE

ROYAL POR 280$
Vende-se uma,perfeita machina de es-

crever moderna, rua Evaristo da Veiga
numero 109. (E 10574)

MOVEIS USADOS
MOVEIS 

só na Casa Dias, i rua Ria-
chuelo n. 72, grande liquidaçSo de

todo o stock camas para casal de 40$
até 100$, camas para solteiro de 15$ até
60$, dormitórios para casal de 350$ até
1:000$.. (E 11466) 29

VENDEM-SE 
mobília sala de jantar,

pequena geladeira Ruffier, camas,
mobilia de quarto, guardas-louça, lindo
psiché, commoda, muitos moveis avul-
sos; rua do Riachuelo n. 158.

(E 10679) 29

VENDE-SE 
uma mobilia de sala de

jantar, completamente nova, com 10
peças; preço de oceasião. Rua Alice de
Figueiredo, 49, est. do Riachuelo.(E 10597) 29

ENDE-SE mubiliado, completo, con-
trato módico, rua da Candelária

n. 38, loja; tel. 3-2361 ou 2-4173.
(E 11736) 23

V«

MOVEIS USADOS
Compram-se installações completas,

Inclusive louças, etc, artigo moderno,
de familias .que ae retiram. Telephone
í-5255. (E 11903)

MODAS
HÁ^ÉÓS em poucas lições, últimos

modelos, antiga professora ensina
por 40$000, i Praça Tiradentes, 73-3°,
elev. — 2-4639. (E 11628) 30

"IVENDE-SE, uma parte i vista e o
V resto em prestações mensaes, boa

casa, em Ramos, perto do trem è bonds.
Tratar na mesma, 4 rua Nova Süo
n. 49, ou com José Fajardo, i rua
Pedro Alvea n. 319.

(E 11874) 1

VENDE-SE 
uma casa com cinco

quartos, quatro salas, com 11 ma.
de frente e 50 ms. de fundos. Trata-
se com o mesmo, do meio-dia ás 6
horaa da tarde. Rua Joaquim Nabuco

95 — Posto 6. (E 10611) 1

VENDE-SE 
uma boa casa com cinco

commodos, boa ConstrucçSo, agua r
Illuminaçâo publica* na rua Cardoso de
Castro n. 210, Anchieta; informa-se
Uruguayana n. Ul, pharmacia. Preço
4:000$000. O proprietário retira-se para
o interior e faz qualquer negocio.

(E 12075) 1

VENDE-SE 
o predio da rua Cirne

Maia n. 141, centro de terreno,
bonde i porta, 3 quartos, 2 salas, etc,
estação de Todos os Santos. Facilita-se
o pagamento. • Tratar Uruguayana,
96, 3° and. Tel. 4-1018. Lima.

(E 11861) 1

TENDE-SE 
por 32 contos~õ~\prédio

moderno da rua Antônio Salema,
Aldeia Campista; ver e tratar Casa Sol
Nascente, Uruguayana n. 95.

(E 11856) 1
TTEMb^SE bungalo

-asn
[ow com

pavimentos, em rua transversal á
rua Barão do Bom Reüro. Infonoa-se
e trata-se 4 rua Torres Homem, 303-A.

(E 12103) 1

VENDE-SE 
por 50:000$000, facilita'

se o pagamento, o, predio Á rua
São Francisco Xavier n. 862; pôde ser
visto das 12 is 17; trata-se no mesmo,
com o proprietário. (E 12122) 1

Uma casa apalacetada, centro de
terreno ajardinado, medindo 28 metros
de frente com 40 ms. de tnndos. PorSo
habitavel, com 3 metros de altura, ten.
do na parte de cima, seis grandes quar*
tos. duas saletas, esplendidas aalas de
visitas e Jantar e mais dependências com
todo conforto. Toda pintada a oleo, No

Íor&o 
tem seis quartos e tres salOes. —

nformaçCes pelo telephone 8—0873.
: . (E 12112)

Predio — Vende-se
Grande, confortável, 4 nia Barão de

Itapagipc n. 102, por 150:000$000 —
Aberto das 9 is 16 liorai.

(E 11666)

DISTRICTO FEDERAL
Vende-se 4 50 minutos Oo centro da

Cidade em automóvel, uma magnífica
FAZENDINHA, com 633.640 metroa
quadrados, nova e optima casa de mo-
radia com todo conforto, casa de admi-
nlstrador, 6 casa de colonos, estabulo
moderno para 20 vaccas, çom agua cor-
rente, agita em abundância, nascente
própria. Trata-se. com Ranxinl, rua do
Kosario 100 de 10 ás 12, de 4 ás 6.

(E 11511)

torque paga aluguel ^m
conto d orfliii A viata o A pres-
taçOoB iiiiiiii.iit-ii do 380$, som Ju-
ros, vondom-se casas do roconto
nnnstrucgllo, oom todos os roqul-
sitos de hyglono modernos, Es-
triulit do Engenho da Pedra 108
e 304; R. Custodio Nunos 40, E,
do Olaria; R. Miguel Ferreira
182, E. do Ramos, e R. Apody
02, M. âo Bento Rlbolro, toãas
próximas As ostaçOes, bondos e
auto-omnlbus; as chaves estKo
naa mosmas, A qualquer hora.(B 10971) 1

FAZENDINHA
VcudC'Se cm Qustls de ll. Mansa.

Commodldade em preço e pagamento.
Pedir conducçlo com antecedência —
Ver e tratar Joié Cadam de Souza.

E 11916)

EM NOVA IGUASSU'
Vende-se uma cala nova, estylo mo-

derno, cora 2 quartos, 2 salas, cmlnha
e tanqu? e o terreno que mede 10 m.
de frente por 50 de fuii.bs. i rua Ca-
pltlo Chavea n. 84. Informações: Av,
Francisco Soares, 72, na mesma.

(E 10832)

INDICADOR'
MBDIOOS

PREDÍO- CENTRO
Vciide-se pur 130 contos o magnifico

predio de sobrado e loja da rua Theo-
philo Ottoni n. 200, rcmli-ndo 1:500}
mensaea. Trata-se com o proprietário 4
Avenida Rio Branco, 129, Io andar.

(E 10937)

REALENGO
Vendem-se lotes de terreno desde 27$

mensaes, na saluberrima Villa Itamby,
que dista 322 metros do fim da rua Jun-
Suei» 

e que se esti povoando e progre-
Indo rapidamente. ConstrucçSo livre.

Tratar com o sr. Silva, na Sia "C
n. 31, "Vllla Itamby" ou na Comp. Na.
cionai de Immoveis — Ourives, 51, 1*.

(E 10932)

Or. L MBl«*ue««--Carmo,6 (esq.
dt B. JOB4). 3-3662.

Dr. Ucnrlqne Duque. —• Rua Chi-
le, 11. Res. R. Ibituruna, 71.

Or. JoBo rnollloo — R. ITroi Co-
neoa, 278; 8 As 30. TeL 1-1208.

Dr, .Dnuro Mendes — Aasom-
blía. 70. (3-0036) 3"f, 4'e « 8'a.

Or. Mnrlo CorrtH — Cons.: Qul-
tanda n. 67. Re».: Sampaio
Vianna, 108. Tel. 8-8265.

Dr. Gilberto Oonsaga ll.imei,.-o
oonn. 8. Jos8, 69 —Re». 4-31II.

Dr. Octavio V Iiiiiiiii —• Clinica em
gorul. Moléstias das sonlioras
e daa oreanças. Rua Urugunyo-
na, 308 — Tol. 4-2608, 8»»., 6»».
e Snb., 8 horas.

Dr. Flavio de Moura — Cons. e
res.: R. Ministro Viveiros de
Castro n. 83. Leme. Tel. •—
7-8300.

O OR. OLIVEIRA BOTSLUO
— installou o seu Instituto
Antothcrapico, para a cura
das moléstias pela vaccina
do pronrlo sangue do doen-
te, em edifício próprio, &
Rua General Polydoro ns
169 e 171 (Botafogo). TeL:
6-0575, de 0 as 11 horas.

«II. LUIZ 8OIHII0' — Doenças do»
Instestinos Reoto e Ânus. Rua
Rep. do Peru' 88, 1» andar.

Tratamento pelos ralos X

P/IKTOS li MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS

Ot, Ilnolano Uoulnri _ DrnSmá
yanu, 86, (4 As 8). 3-Í768.

Dlt. JAYtUID DU ARAUJO — Ab.aemblõo, 98, 4» and. aala 48Tel. 9-4682 e 9-1124, M ift, S
• siibbn., daa 4 As 6 bs,

Or. Camacho Oresipo — Rua Con.â» Bomfim, 677. Tel. 8-117?Or. Mlir—'¦ «--"- "- » - '*
Frei

e Bomfim, 677. Tel. 8-liífcUlKuel Feitosa — Da fl. Cawi'rei Caneca. 48 (4-6488).^^

Várzea de Therezopolis
Vende-se 2 pequenos predios e 4 lo-

tea de terreno muito baraio. Volta do
O' 134. (E 11411)

BUNGALOW
Vende-se um para pequena família de

tratamento, edificado em centro de jar-
dim e situado á RUA CASCATA, 23 —
MUDA — TIJUCA. — Franqueado
daa 11 horas em deante.

(E 11269)

Casa em Copacabana ,
Vende-se uma no melhor local e pro-

xima 4 praia. Informações! Rosário
numero 57. (E 11300)

Mme. Pinheiro fâ£*cT™™:
slaa. Meias confecções 163000.
Escola de corte e chapéos. Ac-
celta discípulas. Corta molde bo-
bre medlãa 6?000. Carioca, 81.

(E 10683)

VENDE-SE 
por 20 contos uma boa

casa 4 rua D. Thereza n. 65,
na parte calçada, esquina da rua Piau-
hy, Engenho de Dentro, com bom ter-
reno, toda pintada de novo. As chaves
estão defronte, no armarinho; trata-se
pelo phone 5-0030. (E10754) 1

ENDE-SE, na rui Cardoso n. 275,
um hom terreno, pfompto a ser

edificado; planta e informações na rua
São Pedro n. 170, cora o ar. Campos.

(E 10844) 1

MME. ZAMBELLI

INHEIRO — Duplicatas, promisso-
rias, etc; procurar Dart, Alfan-

dega, 55-1°, "Previdente", das 12 ás 17.
(E 11664) 22

aimINrittkU, . hypotbef 25para. nypotnccas,
80 contos; procurar Dart, rua

da Alfândega, 55, 1° andar, "Previ-
dente". ' (E 12111) 22

— Escola do
c h a p"ê os e

corte, fundada em 1900. Acceita
discípulas e as d& promptas com
26 lições; corta molães por me-
dida. RuaS. José n. 80.¦ (E 11883) 3

A juros módicos, emprestá-se
dinheiro, sob hypotheeas de pre-
dios e juros de apólices federaes,
mesmo em usufruto e compram-
se apólices da Lyra; A R. dos
Ourives 39, loja; com Dr. VI-
cente. (E 10973) 22

DINHEIRO
Empresta-se sobre' caixas reglattado-

ras, sem precisar sair do seu estabeleci*
mento; juros menores do que qualquer
outra casa, sigilo absoluto: informa-se
á rua Buenos Aires numero 143.

(E 10616)

HYPOTHECA
¦Emprestamos de 10 a 50 contos sobre

predios em qualquer bairro r subúrbios.
Juros mínimos. Adiantamos dinheiro —
Uruguayana, 96, 3°, com Maia.

(E 11862) 22

Instrumentos de musica

Mme. SANCHEZ
Chegada ha pouco da America, reforma

chapéos de aenhora por preços baratis-
simos. R. Rodrigo Silva n. 26, 2° andar.
Tel., 3jg9U „ A ~,'L.tR.WW.-30,

ACADEMIA DE CORTE
:. E COSTURA

Rua da Carioca' n. 59j 1", 'andar. A
Academia ficará fechada durante um

«lhez! iRmKHÜi* qd <dia 2», 0e laneiro.
Malvina Kahane, professora. * '

(E 11844)

PENSÕES
PENSAO 

entre Cattete e Flamengo —
Vende-se uma com 40 quartos. Tra-

tar com osr. Murta. Telephone 8-0888.
(E 10938) 31

TACHYGRAPHIA 
— Saberá cm dois

mezes com o livro do tacliygrapho da
Câmara Armando de Oliveira Carvalho.
Livrarias Alves c filiaes, nos Estados e
Leite Ribeiro, — R$000, , „

(E 108041 9

ANIMAES
CAVALLO

Vende-se dois bons e b-.nltos, preço
de orcasião. Tratar e ver i rua Gene-
ral Canabarro n. 237. (E 11434)
"\fEND^..i-SE filhotes de cachorros

V policiaes com 3 mezes. Rúa Vis-
conde dc Jcquitinhonha, 36, casa 3, Rio
Comprido. -: (E 11755) 17

TRATAMENTO DA TUBERCULOSE
SANATÓRIO HELLO HORIZONTE

Bello Horizonte - Minas. C. Postal 460. - End. Teleg.
"Sanotorlo" Quartos e appartamentos, com ynronãas indlv -

duoef-.Dir. technico Profs. Samuel Llbanio e Eurico VU-
leia.-Inf. Rio: C. Villela - RUA DO ROSÁRIO, 168 1 -

Phone: 3-3361. ]K IU50t" °

TJIANO allemão — Vcndc-se, comple-
JL tamente novo, pela metade do valor.
Avenida Gomes Freire, 10-A.

(E 11642) 24

PIANO 
Pleyel — Vende-se um per-

feito, cepo e armação de metal, cor-
das cruzadas, pouco uso; preço 1:800$.
Avenida Mem de Sá n. 198, loja.

(E 10976) 24

PIANO 
allemão —Vèndc-se um, ar-

mado em ferro, cordas cruzadas e
harmonioso som, por 1:600$000. Praia
do Flamengo, 10. (E 10680) 24

urgente,
C1UMPKA-SE 

um . piano,
) mesmo precisando reparos; paga-se

bem. 2-3U53. (E 10724) 24

VEN 
DE-SK um piano com magnifi-

cas vozes, autor allemão Sponagel.
Rua Senador Dantas n. 48.

(E 11638) 24

('. ., Kík um piano, embora
A-ijiid-SC' preoiaanão ãe repa-

ros, paga-se bem; tel. 2-5437.
(E 12110) 24

VICTROLA
ORTOPHONICA

Vende-se uma em perfeito estado, com
motor electrico, pick-up par» ampliação
e armário com collecção de discos. Ver
e tratar á rua Pinheiro Guimarães, 72.

(E 10/02)

PENSAO 
a* domicilio, optima. Mar-

quez de Abrantes n. 110. Tel.
5-1365. (E 11947) 31

PÉUàkÜ 
UllíUlkO tem salão de

frente, 4 sacadas, quartos encera-
dos, arejados; alimentação sadia. Piano.
Só se aluga a familias constituídas, mo-
ças solteiras e cavalheiros de tratamen-
to; rua do Riachuelo n. 158.

(E 10678) 31

PENSÃO MILTON
Aluga-se quartos para familias e ca-

valheiros, perto da praia de banhos. Rua
Marquez de Abrantes n. 26.

(I> 2823)

PENSÃO PÉROLA
Aluga-se fialn de frente bem mobila-

da, com pensão de primeira ordem, a
rua Silveira Martins, 70, .Flamengo).

(E 11824)

H/ÉNbK-SE, na tlrca, um terreno A
V rua Estacio Coimbra, com 12x25.

Urgente l- Ourives, 51-1-.
(E 11550) 1

VENDE-SE 
terreno com 10x50, i

rua Barão da Torre. Tratar- no

(E 10814) 1
n. 90 da mesma rua.

VENDEM-SE, 
a preços reduzidos, em

quaesquer condições de pagamento:
Predio em Haddoek Lobo, çom todo

conforto para grande familia.
Terrenos em Haddoek Lobo, dois ou

tres lotes, sendo um de es-
quina.

Predio na Muda da Tijuca, logar alto,
todas as commodidades, inclu-

., „,„ aive.garage. .....
Terrenos no Jardim Botânico, ao lado

da Lagoa R, de Freitas, alto
e sem ladeira, i

Proprietário, Uruguayana, 39, sala 7.
(E 11933) 1

Vende-se duas casas
Preço de occasiio; /untts ou separa-

das, no Encantado, 4 rua Ramiro Ma-
galhães n. 212; logar saudável.¦:'¦ :.-. (E 11626)

Palacete em Botafogo
Vende-se em • rua transversal a Vo-

luntbrios, um magnifico PALACETE,
de um só pavimento, novo- com. todo
conforto. O terreno mede 56 metros de
frente. Trata-se com Ranzini, de 10 ás
12 e de 4 ás 6 — Rosário. 100.

(E 10745)

PREDIO — VENDE-SE
Com 10 contos 4 vista e o resto a

prazo longo. Vendo o predio da rua
Magalhães n. 59 (Catumby) e o da
íua Laura de Araujo n, 162, (próximo
á Avenida Salvador de Si). — Tratar:
Uruguayana, 96, 3° andar. Silveira.

(E 11863)

FELIX DA CUNHA
— TIJUCA —

Vende-ae um espaçoso lote de terreno
tendo 23 de frente e 44 de extensão
pelos lados. Não é foreiro. Esti mu-
rado. Melhor local possível. Preço de
oceasião. Tratar pelo phone 5—1895,
das 12 ii 14 horas.

(E 10909)

Casa — Copacabana
Compra-se uma casa 'em Copacabana,

com um terreno de doze de frente pelo
menos, do Lido ao posto seis, até cento
e vinte contos i vista, que seja proxi-
ma da praia. Trata-se directamente com
o comprador. Carta detalhada para Viei-
ra, neste jornal, í caixa 47.

.-'¦-¦¦fi (E 10910)

 CIRURGIA GERAL 
^^

Dr. 3. B. Canto — SJx-ãssüh
tente do» profossoros Qosset i
Pauohot, do Paris. Clrurglio da
Asslstcnola Publica. Ohefe daserviço do cirurgia geral ãa Po,
llcllnlca de Botafogo. Cirurgia
geral, oom especialidade; appon.
dlolte, estômago, vesloula blllar,
moléstias de senhoras, vias uri.
norloa e apparelhos. Rua dá
Quitanda 88. Tela.: 4-2888 o
0-8146. Consultou gratuitas ns'Pollollnlca de Botafogo, Os ter»
ças, quintas e sabbados, de l
A» 10. *

DR. NELSON MIRANDA — Se-
nhoras; syphilis e vias urina-
rias. Tumores da pelle e pro-
tnndos, uterlnos, flbroiuas, ver-
rugas, booios, gânglios. Sem
operaç&o cortante; r. Carioca,
48, das 9 As 18 hs. (3-1625).

INSTMUJTO PHTfBlOTHBRAPlOO
— Dr. Oustavo Armbrust —
Duchas, massagem, banho de
lus, diathermia, ultra-violeta.
Rua Chile, 85. ,
MÉDICOS ESPECIALISTAS

Dr. Renato de Soma Lopes,
MoL do apparelho digestivo e
nervosas. Ralos X. S. José, 89.

Dr Vasco Arnmbujn — Doenças
do estômago, Intestinos e figa-
dn; 7 de Setembro, 75 — 4-6456.
Daa 3 As 6. Resid. 6-2696.

APPARTAMENTOS DE LUXO
OS MELHORES DO RIO

Para famílias de fino trata-
mento, no melhor local do Fla-
mengo "OASA TAMANDARÉ",
rua Almirante Tamandaré nn-
mero 77. (E 10947

ECONOMIZE GAZ
Llmpa-se, pinta-se, retira-se a fuma-

ça e gradua-se, garantindo economia,
qualquer marca de fogão. Tel. 2—4589.
Chamar por Souza. Preço 25(000.

(E 10816)

ESTYLO MOURO
Vende-se bom predio novo, com ga-

rage, na rua Cândido Gaffiéc n. 58 —
Urca. Trata-se na mesma ou rua da
Quitanda n. 47 — Casa de sellos.

(E 11859)

Associação dos Emprega-
dos no Commercio do

Rio de Janeiro
ASSEMBLÉA DELIBERATIVA

Sessão txtraoriinaria em continuação

De ordem do sr. presidente da Assem-
bléa Deliberativa e nos termos do arti-
go 31 dn seu regimento interno, convoco
os srs, membros dessa assumbléa para a
reunião extraordinária "em continua-
ção", a realizar-se'boje, dia 10, ia 20
horas.

ORDEM DO DIA
Interesses sociaes.
Secretaria, 10 de janeiro de 1931. —

AUGUSTO LOPES DA SILVEIRA,
secretario. (12881)

VENDE-SE 
a 6 contos alguns lotes

de 8x36, na rua Maxwell, perto
da esquina da rua ruiiíca Cüricü. Tra-
tar Rosário, 142, sobrado. -

(12867) 1
ENDE-SE uma casa com 3 quar-

tos, 3 salas e mais depedencias.
Terreno com 9J4x24 metros. Comgle-
tamente reformada. Rua Clarimunao de
Mello n. 270. Piedade). As chaves es-
tão no n. 274. (E 11944) 1

VES

PREDIO 
para negocio, com moradias

nos fundos, para renda, vende-se
o da rua São Clemente n, 69, próximo
á praia de Botafogo, em leilão pelo
PALLADIO, quinta-feira, 15 de ja-
neiro de 1931, áa 4 112 horas da
tarde. (E 10907) 1

PROPRIETÁRIO 
nesta capital in-

cumbe-se de recebimentos de alugueis
e pagamento dè impostos. Rodrigo Sil-
va, 11-2», sala 10 — Rezende.

(E 10886) 1

Compras e vendas
de casas commerciaes

T50TEQUI.M, BAR E ARMAZEM.
,^ Vende-sc, no Cattete, urgente, pon-
to magnifico, dá para duas ruas de
muito movimento, bom contrato, alague,
barato; facilita-se o pagamento; infor-
mações com o sr. Gonçalves, á rua
do, Inválidos n. 66. 

(£ 10838) 3j

VENDE-SE 
um deposito de pão e

balas, doces e conservas e outras
miudezas; bom contrato, á ma Ibitu-
runa n. 2, Praça da Bandeira. Tra-
tar i Praça Tiradentes' n. 59, tintu-
raria, com o sr. -Alves.

: ¦'¦• (E 10721) 33

PRÉDIOS 
EH PAQUETÁ1- -Ven-

dem-se os da praia da Guarda n. 221
e rua Luiz de Andrade ns. 1, 3, 7 e
9 terreno junto e á esquerda do n, 9,
em leilão pelo PALLADIO, em seu ar-
mazem, á rua São José n. 57, no dia
16 de janeiro de 1931, ás 3 horas da
tarde. (E 10908) 1

FAZENDEIROS
O melhor meio de vender suas terras

é dividil-as cm pequenas glebas. Escre-
vam para Bacellàr,Jr. Eng°. civil.x—
Praia Icarahy, 197, c 12, Nictheroy.

(E 12141)

VENDEDORES
DE TERRAS

Grande Companhia de terras tem al-
gumas vagas para pessoas de capacída-
de e experiência na organização de sub-"cr.tc;. E' vltísl opportiinidsdç p?t9
quem possue os elementos necessários.
Exclusivamente commissão. Pessoa acti-
va deve ganhar, de 2 a 5 contos por
mez. Cartas com informações comple-
tas para a Caixa Postal 297.(E 10846)

ENDE-SE ou aluga-se, com 4 quar-
tos, banheiro, etc; rua Barão do

Bom Retiro n. 165.
(E 11928) 1

VENDE-SE 
o predio'da rua Marquez

de Olinda, 102; ver e tratar Casa
Sol Nascente, Uruguayana 95.

(E 11966) 1

VENDE-SE 
o predio da rua D. lis

rianna n. 37; ver e tratar Casa
Sol Nascente, Uruguayana 95.

^" (E 11966) 1
ENDE-SE a casa da rua Ribeiro de

Almeida n. 36-, ver e tratar Casa
Sol Nascente, Uruguayana 95.

(E 11966) 1

VENDE-SE 
solido predio em dois pa-

vimentos, i rua Barão de S. Fe-
lix n. 171, divide-se cra 20 quartos e
salas, todos alugados, rendendo 1:500$
mensaes, por todo e qualquer preço,
quarta-feira, dia 14 do corrente, is 17
boras, era leilão pelo leiloeiro AGE-
NOR. (E 11968) 1

TERRENO — URCA
Vende-se um 4 Avenida João Luiz

Alves, com 16 x 26, lote 313. Trata-se
á rua da Quitanda n. 97, 1° andar, com
ojdr. Victorio. (E 10851)

Terreno.— Petropolis
Vende-se' um terreno por preço mo-

dico, bem situado e de onde se desoor-
tina bello panorama, a 5 minutos da
estação, á rua Dr. Figueira de Mello,
junto ao numero 406,* com 15 metros
de frente por 45 de fundos. Tratar no
Rio, Largo S. Francisco de Paula nu-
mero 42, drogaria, com o ar. Tinoco.

(E 11924)

FAZENDA DE
OCCASIÃO

Cinco mil alqueires, toda cercada cora
quatro fios. Optima casa de moradia
com todo conforto. Turbina electrica
fornecendo luz para cldad;. Uma vllla
pertencente á fazenda, com duas mil
casas, servida pela E. F. C. B., tendo
tres estações dentro da mesma. Seis-
Centas cabeças de gado e outras cria-
ções, banheiro, cocheiras, estabulos, etc,
tudo novo e moderno. Preço de ocea-
sião; quinhentos e cincoenta contos; mais
informações com o sr. Baptista — Rua
CHILE flumara 31, 3a andar.

(E 10807)

Terrenos em Itapagipe
Vende-se em lotes, a preços de ocea-

sião, em prestações, á rua Barão de
Itapagipe n. 59. Vinte minutos do
centro da cidade. Trata-se á rua BUE-
NOS AIRES n. 80, loja.

(E 10848)

COPACABANA POSTO 6

large Room with very good
board. Phone 7-2343.

DOENÇAS DA PELLE
E SYPHILIS

OR. OSOAR DA SILVA ARAUJO,
1" de Março, 18 (8 H hs.).

Dr. V. Terra — Prof. da Pao. de
Med.; Uruguayana, 22, As 14 hs.
ApplloaçOos de radium.

Pro. dr. Rabello — Trata de tn-
mores e doenças .da. polle pelo
radium e outros agentes phy-

slcos. Rua. 7 do Setembro, 81.
Dr. A. Ferreira da Rosa — Assist

Paculã. a Jos», 118 (3-3245).
Dr. A. F. dn Gosta Jnnlor —

(Ass. da Fac) Physlotberapla.
Rodrigo Silvo, 7. TeL 3-6780.

Dr. Joaquim Motta, doa. da Fao,
membro do Acoã. de Med. —
Uruguayana, 104. 3*s* 6«a e
sabba. As 4 bs.

DOENQAS DAS CREANÇAS

CIRURGIA, MOL. SENHORAS
VIAS URINARIAS

Dr. D, Deconrt — Uruguayana.
101. 6 hs. (3-4867). 7 

**¦
Ur. Domingo» de Gflea — Bane.

olallsta em moloatlaa do ann
genlto urlnnrlo no homem entmulher, da Sta. Caaa, com 20annos de pratica, trataniento
sosiiro e rápido da

GONORRHÉA
e eua» complicações. R. Urti«
guayana, 27. & horaa.

DOENÇAS DOS RINS, BÜXT,
GA. PRÓSTATA E URETHRA
Dr. Alvnro Montinbo — Bueno*

Aires. 77. De 8 As 6 1|3.
DOENÇAS VENEREAS B DAS

VIAS URINARIAS
Dr. Jnllo de Macedo — B. Cariai

CB. 64-A (18 As 21). 2-3051.
Dr. Fernando Cavalcanti — Tra.

tamento cuidadoso e rápido d4

GONORRHÉA
e sua» complicações. R, Qotj.
çalves Dios, 80 — (4° ond.l
daa 8 As 6 hs. *¦

MOLÉSTIAS D ESENHORAS
E OPERAÇÕES

Dr, H. Machado Silva — 7 de SMtembro, 94. Diariamente de 8As 10 e 2>s, 4*8 e 6"s, âe 4 As6 hs. TeL 2-8484. Res.: General
Polydoro 190-AI TeL 8-2457.

CIRURGIA ABDOMINAL GV.
NBOOLOGIA, PARTOS

Prof. dr. Arnaldo de Moraes •*
Rua Assemblgo, 87. TeL 6-1815.~- 

^ OOULIGTAS ~
Ur. Gabriel de Andrade — Ooulls.

tu — Alcindo Guanabara, 15
(Junto ao Conselho Municipal).

Dr. J. Ferreira da Silva Filho -.
Assembléa, 70 3°, 8 As 6 hs,

(B 11973)

PREDIOS
MODERNOS

Rim rtíln Ja HotoihKi-a ai 114

Alugam-sc vinte bellas resi-
dencias, rccenuonstrulâns, todo
conforto moderno, de um. e dois
pavimentos, tendo os de nm bó
pavimento, 3 amplos qnartos e
mais dependências; os de dois
pavimentos, 4 qnartos, garage,
etc. Todos estes predios tem In-
xuosa installação de banho, fo-
gão a gaz e aquecedor, aprazl-
veis varanda] e jardim. Estão
abertos. Tratar; Bastos de Oil-
veira S. A., rua Onvldor, 60.

(E 10957

Ur». Araujo Gosta e Aloysio
Coita — 70, Assemb. 3 As 6.

Or. Wlttrock — Dos hosp. crean-
ças, Berlim — Ourives, 7.

Dr.- Mnasllon Sabota — 680 Av.
Vieira Souta (Leblon). 7-3778.

Dr. Morto G. Ramo» — Chile
33, As 3 bs. Chamados 7-0819.

Dr. Mario de Alvarenga — Do
Serv. oreanças do H. S. t. Ba-
ptista. Gonç. Dias, 80, 6-0258.

Ur. Moncorvo F°.| Assembléa, 88,
ReSl*: Moura Brito, 58. (8-4267).

Dr. Edgard Fllgneira» — Assem-
bléa, 87. 8*s, 6*s e sabs. 4 A» 8.

UR. FLORIANO DB GÓES .—
Chefo âo Ilyglenc Infantil da
Polyclinica de Creanças. Qul-
tanda, 19. Diariamente, As 8
horas. TeL 2-6221 e residência:
8-5649.

DOENÇAS MENTAES
E NERVOSAS

Or. Mürlllo de Campo», Fça. FIO-
riano, 65. 2>s., 4«s e 6'8., 4 bs.

O Prof. Dr. Henrique Roxo tem
, consultório no largo da Cario-

ca, 16, nas 2«s 4»s e 6>s, das
3 em deante Res. Avenida
Pasteur, 296. Tel. 6-0824.

Prof. F. Esposei — Da Fao. de
Medicino do Rio. Reenoetou
o serviço clinico. Praça Floria
no 23. 3's., 608. e Sab. 4 bs
— Tel. 3-4010.

Or. W. Schlller _ R. M. Olinda,
(1—3). TeL 6-2404.

PETROPOLIS
Aluga-se barato casa mobilada com

garage e pequena piscina, no Retiro, no
centro 3e bella chácara. La Rocque,
Caixa Postal 15. Telephone 2301.

. 
":_.. (E 

12102)

MOLÉSTIAS DE SENHORAS
E OREANÇAS

OLHOS, GARGANTA, NARIZ
E OUVIDOS

Dr. Ranl David Snunon — SU
Jos6, 48, das 3 As 6. (8-0708),

Dt. Soma Bandeira — Av, Ria
Bronco, 143, 1° ahd. 3 113-4 1|£
Res.: — TeL 7-8731.

Dr. Chave» de.Freita» — Assem»
bléa. 44, 8 As 6 1|2. Tel. 2-8928,

GARGANTA, NARIZ B
OUVIDOS

Dr. J. Sonsa Mende» — 8. Jos4\
84,-3», âe 8 fis 6, (3-1888).

Dr». H. Merealdo e A. Lacerda ml
Assembléa, 70. 16 As 19 bs,

Dr. Antônio Ledo Velloso — As.
Blstente do prof. Raul D. ât
Sanson. Largo âa Carlooa, 18.
âe 1 As 16 hs. Tel. 3-3781.
Resid.: Tel. 8-3061.

Dr. A. Tourlnho — R, Alo. GUM' nabara, 26. (9-10 e 16-18).~~ 
ANALYSES CLINICAS, '

LABORATÓRIOS
Dr». H. Mndembcrg e A. Madeli

ra — Assembléa, 68 (3 hs,) —,
2-0461.

Prof. Urano .Lobo — Rua Gon.
çalves Dias. 17, 1». TeL 3-4863,

CIRURGIÕES DENTISTAS I

ür. Abelardo Alvea de Barro» —
R. Conde Bomfim, 800, (8.3226).
Res.: Araujos, 69. (8-3550), 8*s,
4's e 6's, ãe 1 As 8. 

TUBEROXILORES TO T». DOS
PULMÕES

Or. Reitor Achllle» — Prat dos
Hosp. • Sanatórios da Dina-
marca. Assembléa, 61..

Or. Araujo doa Santo» — 8*8, 6's,
e sabb. das 15 s 17 hs. Carlooa
n. 48. (2-1625 e 9-3723).

MÉDICOS HOMCEOPATHAS
Dr. José de Castro — Carlooa, 23,

As 8 hs. 3*8, 6's e sab. 2-0313.
OPERAÇÕES

Octavio Barlclo Álvaro — Ar,
Rio Branco,- 187-8°,; teL 8-3633,

. Trabalhos controlados pelo R,
Dr. Mozart Gnrgel Valente -*

Praça Floriano, 55. Tel. 2-5289t

ú —. ADVOGADOS
Or. Alvnro Gonlnrt dè Ollvetrrf

Rua Rosário, 139, 4* and.
Sala 7. TeL 4-2082, das 4 44
5 hs, (provisoriamente).

Dr. Salgado Filho — Rosário, 84,
Rea.' 6-0143 e esc 8-5738.

Vcrlsalmo Mello e Domingo» Loa.- anda — BO. Oãeon, S. 407.
Dr. Joflo de Almeida Rodrlgned

Misericórdia, 2. Í2-I80Ô).
Cario» da Silva Costa e Verlnh

mo de.Hello — Edifício do Cl.
nemo Gloria, salas 2 e 8 -*
Praça Floriano, 83.

JOSE' PEREIRA LIRA — Qat.
tanda, 69. (2° andar).

Lourenço Méj-a — Esorlptorloà
Theatro, 1 sob. Tel. 2-4520.

Dra. Sertorlo de Castro e Attllld
O. Peixoto — R. Rodrigo Silva,
11, 1°, and. Tel. 2-2837.

HOMCEOPATHIA

Dr. Fernando Vas — Estômago,
intestinos, utero,. ovarios, be-
xlga e rins. Alcindo Guana-
bar. 15-A. (2-4093 e 8-1228).

HEMORRHOIDAS, DOENÇAS
DO REOTO-ANUS

Dir. Ranl Pitanga Santos — Pas-
selo, 66. (De 10 As 13 e 2 As 6).

BUNGALOW
Compra-se 4 vista ati 50.000Ç000 —

Botafogo, Laranjeiras ou Copacabana.
Cartas nesta redacção a A. A. S.

(E 10988)

AS AFFECÇOES
ESTQMACAES

Se tem a língua suja, ou mau
hálito, , se soffre de eructaçOes,
de pesadutne, azeâlo, InchaçSes,
náuseas ou outras affecçOes âl-
gestivas, é mais que provável que
a causa do' todo o mal-estar de
V. S. seja um excesso âe aclãez
do eucoq I gástrica. Esta acldois
lova A fermentação ãos alimen-
tos e outros lncommoâos dlgestl-
vos. Poro ob evitar naãa ho âe
melhor que a Magnesia BIsuraâa.
Este antlacldo, que tem umo
reputaç&o tâo bom merecido, neu-
trollso o acidez, faz desapparecer
multo rapidamente os Incommo-
dos digestivos os mols communs
e dá um allivio multo notável em
todos os casos de gastrite, âys-
pepsla, e outras affecçOes do es-
tomago. A Magnesia Bisurada, que
é inoffensivo e faoll ãe tomar,
acha-se A vendo era todas as
pharmacias. ( (10623)

CIRURGIA GERAL E GYNE-
COLOGIOA

Dr. Rocha Mula — Uruguayana,
63. (3 As 6) — 3-0411. Res.-.
Conde Bomfim, 87. (8-1676).
CLINICA DK VIAS

NARIAS
ORI-

Dr. Rodolpho Josettl — Ex-Dl-
rector do Dlspensarlo Central
de Prophylaxia das Doenças
Venereas (Saude Publica).
Longa pratica dos hospitaes
da Allemanha.' Trata pelos
mais recentes, processos. Mo-
demos methoáoa segdiõã e c£
ticazes de diagnostico e thera-
peutlca. Urethroscoplas ante-
rior e posterior. Cystoscoplas,
Diathermia e Alta freqüência.
Cura radical de gota militar,
cystites, prostatltes, orehltes,
hydroceles, hérnias, phymoses,
tumores, Impotência genital,
eto. — Rua 18 de Maio n. 44,
1* and. — Dios uteis das 8 fia
11 e das 16 As 19 hs. — Do-
mlngos e feriados das 10 As
12 hs- Tel. 2-1000.

Coelho Barboza ét dn. — Rua!
Ourives, 38 — Tel. 4-3781. Re.
cebe peãiâos para o Interior.

Affonio Corrêa Bnito» A Cia,,
rua S. Pedro, 847. T. 4-8048. i
PREPARADOS PHARMA. !

CEUTIOOS '
Xarope, de S. Bra» — Para tossi

grippe, e moléstias do appa.
. relho respiratório. Em todas

aa pharmaolos e drogarias.
HOTÉIS E PENSÕES 

"*¦

Hotel Avenida — O mais contrai
do Rio. End. Telegr. "Avenida*.

OS MELHORES CAFÉS
MALA REAL — E' o melhor. 8a.

oadura Cabral. 141-151. T. 4-0205,

FLORES .ÜI
Executa-se ao gosto do mais exípentd

treguez qualquer quantidade de flore»
artificiaes. A' rua Gustavo Sampaio
numero 26. Telephone 7—0610.

(E 12105y

MANiCURA
MnKHngleita, cnllntn, fiiüi ass*.

hrarcollina. — Telephone S-BSIS,
D. MARIA. (B 10880);

BUNGALOW
Rainha Elizabeth

Aluga-se com mobilia ou sem, o n*
mero 126, centro terreno, jardim, gran-
de quintal, garage, etc, com toda ¦
co ni modi dade para pequena familia afl
tratamento. Está aberto, informando
tambem o ARMAZEM PHAROL. „

(E 11953)!

¦i2) TOLHETliVrPO "CORREIO DA MANHÃ".

ORTUNJE' DjJ BOISGOBEY

A CISPlMl DO ÂLFI1IE
^- VERMELHO -

(Traducção para o "Correio da Manhã")

SEGUNDA PARTE

"Para termlriHr com o assum-
tpto Dea Loquetléres, dlr-te-el,
•que nos separamos dcflnlvamén-
te em Rochefort.

. "Elle foi para o melhor hotel.
|faó passo que eu me installel num*
¦Vüe segunâa ordeni, cujo proprie-

'tario me deve alguns favores an-

'•Dessapparecerá, aqui, o nego-
Ciante que chegou na diligencio.

• ''Hontem. jantando em Nlort,
encmtrel o meu secretario, que
me pedira licença para ir ao sul
e viaja aqui pelo oeste...

"N".3 me reconheceu, nem a
mim n-.-m a Des Loquetiéres, mas
informel-me et .1 habilidade e
soube aue elle checava do La
Rocholl»-

"O que iria elle fazer lá?
"Foiços-.mente, não anda atrfts

do :.iesouro, se não, não regressa-
vo a Paris."O mais certo é que esteja 11-
gado a esses marotos dos liberaes
o conspiradores.

"Talvez tu saibas mais do que
<>u a este respeito, pois elle teve
a audácia de te escrever depois da
sua partida, naquella noite do
theatro."Nada te perguntei então, co-
mo rão te pergunto agora.

"Basta-me quo o enxotes, pois
n" . quero que ello me torne a
pOr os pis em casa-

"Lembra-te uo quo me pro-
mutleste."Confio na.tua promessa".

Quando acabou de ler a mlssl-
va paterna, Octavla guordou-a
no cofre secreto em que tinha a
sua corresponãencla, e passou a
escrever uma carta, que, por cer-
to, não era para o flüalgo vlajan-
to. ¦-' 

'¦" ': fi'm
Sempre prompta nas suas ae-

clsdes. io lego ãlrelto aos fins.
Da longa narartlva âo pae, so

uma passagem lhe caus&ra lm-
pressão.

Marcus, que ella julgava lm-
moblllzoão, alguns alas, pelo feri-
mento, jA ãevla estar em Paris,
calnão no melo ãaã' suas intrigas,
como um javall furioso a abrir ca-
minho por entre o matto.

— E'... murmurou.
"Não tenho um Instante a per-

di*»*:"Se elle chegou hoje ãe manha,
íarA esta mesma noite o. que me
âisse na sua carta.

"Não se atreverA a subir, por-
que não sabe que meu pae estA
lOro, mas otlrar-me-A pela Janel-
lo a et:ave üo tal jarãlm.

"Pois bem.
"Terei o cuidado de a não dei

xar aberta, porque esta noite
preciso absolutamente de falar
com o marquez.

E nos lábios errava-lhè um sor-
riso indeflnlvol, em quanto ella
escrevia.

IX

Desãe que se ãespeâlra de
Stella Negronl, A porto do suo
casa, no arrabalde de Roule. Fa-
blano de Brouage vivia em alter-
nativas continuas, da esperança e

ãe receio, que, a pouco e pouco, o
tinham posto num estaão ãe ex-
traorãlnaria e::cltoção.

Stella amava-o 1
ConfessAra-o, ao recuperar os

sentlãos nos braços ãelle, e com-
promettêra-se a ocompanhal-o
para o estrangeiro, ãentro ãe um
prazo cujos dias, cujas horas,
transcorriam para elle cpm urna
lentidão de séculos.

Apezar das prohiblçBes dello,
nao se continha, e quasi todos os
alas lhe ronãava a casa, na espe-
rança ãe a poãer ver.

Dlr-se-ia, entretanto, que o pre-
ãlo estava ães'.*.abltado.

A porto nõo se abria, e nln-
guem apparecia a uma jan-ílla.

O chefo ão "Alfinete Verme-
lho" havia muito tempo que não
the apparecia, nem lhe ãavn sl-
gnaes ão estar vivo

Tão pouco via nunca o coronel
Fournês.

De resto, não tinha o menor âo-
sejo ãe ver qualquer ãelles, e
nem os procurava.

De Renato, ãesãe o ãla neguln
Ia ao ão encontro no Tlvoll, não
tinha tambem noticias.

E, absorto na sua paixão, não
se preoecupava com o thesouro
ãos carbonarios, enterrado nas
ruínas de seu castello.

A "alta venda" que velasse poi
elle.

O Jogo presenteara-o com gran-
ães quantias, e não tinha neces-
sidaãe ãe hypothecar.a suo par-
ta ãa propriedade para fazer face
As despesas da viagem quo pro
ctava.

Por outro lado, sem noticias da

baroneza de Çasanova, deâuzia do
seu silenolo que tudo ia bem.

Em que elle podia pensar me-
nos era no "Gabinete Negro".

O encarregado de lhe recebei
a correspondência era o antigo
convencional Lormler, que se oc-
cultova sob o nome de Morller,
no extremo do bairro latino, co-
mo professor de mathematlcas

¦¦ Esse reglclãa, naturalmente,
conspirava contra os Bourbons, o
fOra quem inlclAra na Carbonarla
o seu antigo discípulo, visconde do
Erouage, Inculcando-lhe em Lon-
dres, como Jâ dissemos, os prin-
clplos da Egualãaüe, ,no espirito.

Lormler amava Fablano como
um filho.

Mas amava mais a RevoluçO-o,
f: mtlco sincero que ero, Incapaz
ão transigir com o que olle cha-
mova o seu ãever, prompto sem-
pre a sacrificar-se pelo seu iãoal,
Implacável, para com as fraque-
zas humanas, e aãmlraãor de
Brutus.

Um dia, Fablano foi visitar o
seu ex-mestre, a quem havia mui-
to não viu, e soube com estra-
nheza que não estava na capital.

E maio.* ello foi ainda, quan-
do, ao regressar em cosa, se lli*
o;., roxlmou vti ãesconhecldo
que lhe entregou uma carta, afãs-
tando-se immef.iatamente.

Era de Lormler, e os seus prlr,-
ci, -.es tópicos eram esies:

"Irmão — Devia dbster-me dt
te dizer onde estou e por que par-
tl, mas quero pOr-te ao par do
q'*..? suecede pois se trata de ti
c ãe uma pessoa que te ãlz res
peito t

"E' a maior prova âe affecto
que te posso dar."Fica sabendo, portanto, que a
"alta venda", resolveu Impedir
que teu irmão chegasse ao castel-
lo de Brouage, e âestacou tun âos
nossos para esse fim.

"O enviado em questão não
achou melhor melo que provo-
cal-o, bater-se com elle em duello,
o dar-lhe uma estocada.

"Tranqullllza-te.
"Não o matou.
"Ferlu-o gravemente e ê pro-

vavel que o teu Irmão se cure.

"Meu dever seria calar-me e
nõo fiz outro coisa.

"S6 sinto que a escolha da "al-
ta vendo" recaísse num homem
Indigno da sua confiança.

"E' suspeito de traição e tenho
motivos para acreditar que é com
razão que se desconfio ãelle.

"Serás ãa mesma opinião, quan-
do lhe souberes o nome.

"Os chefes superiores acharam
que o thesouro não estA seguro
no teu castello."Resolveram emborcal-o de no-
vo e encarregaram-me de dirigir
tão ãellcaãa operação.

•Embarquei na terça-feira, n-i
ãlllgencia entre ãols indivíduos,
que desãe o primeiro momento se
me tornaram suspeitos, porque
desde Iogo percebi que lom disfar-
çados e se espiavam mutuamente.

"Em Chartres, ao soir do re-
fcltorlo, o velho deixou cair os

óculos e reconhecl-o então.

' 1' um tal Salnt-Heller, que
se diz fidalgo, e que em' Londres
foi espião do conde ãe Provença.

"Este figurão deve ter em Pa-
ris alguma missão oceulta, seja
ella qual fOr.

"Deves saber.que a filha delle
é uma pequena belllssima, que
segundo se apregoava por ahi,
seduziu teu Irmão.

"Em Tours, consegui reconhe-
cer o outro companheiro de via-
gem."Este é agente de policia."E' o mesmo que em 1817 pren-
ãeu o coronel Fournés, e que se
introâuztu uma noite em casa üa
baroneza, A rua ãa Babylonla, um
tal Des Loquetléres."Estes ãols espertalhões che-
garam. a Rochefort ao mesmo
tempo que eu,"O que virão fazer aqui 7

"Esplar-no3 7"Farejara a Policia alguma
coisa 7

"Comtuão, eu era capaz ãe Ju-
rar em como não estão agindo de
ccmmum accorâo.

"Olham-se como Inimigos.
"Em toão caso tratarei üe ter a

maior pruüoncla.
"Mas, não é tuão ainda.
"Ha umo outya complicarão

oue è a chegada da tua prima-
Irmã, o filha ão marquez âe
brouage, com uma Ingleza."Estão nn hotel em que estA
Des Loquetléres.

"Por que saiu ella âa casa âo
pap 7"Terá vindo buscar teu mnno,

' que se acha ainda a convalescer,

numa aldeola a tres léguas da-
qul 7

"Podes responder-me a estas
duas perguntas, que, afinal, são
sõ uma 7

"Receio que'a filha do general
ou o teu mano Renato, ou os dois
de commum accordo, resolvessem
vir para Brouage, prectsamente o
que a "alta venda" queria lm-
pedir, e que o tratante do tal
Marcus, secretario do Salnt-He-
Her, encarregado disso, fez tão
Pessimamente.

— Ah 1 exclamou Fablano fu-
Hjso.

"E' o patife que eu vl no Tl-
voil com Octavla!"Vejamos o que a carta diz
mais...

"Esse tal Marcus deve chegar
ahi 6. capital ao mosino tempo
que esta carta, pois encontrAno-
nos no caminho."Conhece-me como eu o conhe-
ço a elle, mas não trocamos pa-
lavra, ãeante dos ãols espiíes."E chego, .ugora, ao objectivo
primário ãosta carta, que e pe-
ãlr-te que venhas immc-ãlatamen-
te aqui, meu filho."Tomo a responsabilidade de te
fazer semF''m.itc podido, sem con-
sultar o "alta venda", pois so
trata de um ca^o urgente, e sf.
lu podes afastar os perigos que
nos ameaçam com a. chegada de
.Vil tnnr.n, ,i tua primn,"Eu me encarrego dos cães da
Policia, o t*i do casal le namora-
dos."Se não mudaste dc Idéas, se
ainda és íltl í, nossa nobre cau«a

parte de Paris no mesmo dio em
que recebeeres esta carta vindo
directamente para o castello :en]
dizer naãa a nlnguom.

*'E' provável que lâ me encon.
tres, mns, se eu não estiver, te<
nho meios üo sabor logo ãa tm
chegada, e de te communlcar on*
de nos poderemos encontrar. ,

"Bem vês que confio em tl.
"Espero de não me arrependei

nunca."
A carta enérgica e conolsa, na«

estava asslgnada, mas Fablano
conhecia bem a letra e o estylo
do antigo convencional.

— Eu, partir agora? murmu-
n-u por entro dentes.

"Impossível!
"Sena o mesmo que renunciai

a Stella!"Quero IA saber do thesouril
"Meu mano Renato solvou-so e

o homem que o feriu JA âeve tet
chegado a Paris."E' Isso, e Stella, o que me ln-
teressa a cima de tuão.

"Hei ãe encontrar esse mísera-
v.l, e -..atal-o á laia de cachorro!

"Eu promettêra de o denunciar
ã "alta venda", se elle empre-
hendesse qualquer coisa, contra
Renato por ciumaãas, mas nõo
seria bastant- para a minha vin-
gança... e. ao ãemals, essa "alta
venda", co.idr-.inou meu irmão o
atirou esse canalha contra elle, e
não quereria, por certo, fazer-me
justiça."Fal-a-ei eu, então."Marcus morrerá As minhaâ
mãos.

Conflniid

I
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Todas as fmyfafkiefà
{impam os dentes e massajam as gengivas

AS escovadeUas regulares com uma escova dè dentes Pto-
/\ phy-Iac-tic tiifada tornam os dentes lindos, brancos e
limpos, e as gengivas firmes, tosadas de saude.

jlecommendada pelos dentistas ha mais de quarenta annos,
.sua superfície de sedas cannelada e extremidade tufada chegam
l todos os recessos mais diminutos entre os dentes, por detraz
dos queixaes, em tedor das gengivas. Demais, as sedas rijas e
vivas, massajam brandamente as gengivas, fornecem-lhes nova
vitalidade e conservam toda a bocca fresca, limpa e saudável,

para quem prefira o typo oval ha a Pro-phy-Iac-tic Onal,
ao passo que a.Pi^phyJaiytic Masso é para gengivas pallidaa
-brandas que necessitam massagem especial

Tres feitios—tres tamanhos—tres contexturas de sedas—»
lindos cabos transparentes coloridos, ha uma Pro-phj--lac*t_c
oara cada necessidade de escova de dentes. Insista-se nas rer-
idàr-is escovas de denta Pro-phy-lac-tic.

«Escovas de dentes^  ftap%lWtíc
K^fc^^ ^sS*^^Lr^?'v>^\^-iJSi-J.-^j-HH 1^^. ãtitaraut

(12828)

COLLEGIO NOSSA SENHORA DA ESTRELLA
Fundado 1876 — Jubileu 1926 no salubre bairro da Tijuca

— Reabertura dos aulas. Acceita Internos, meninos e meninas
desde a Idade de 6 annos pagamento mensal. Os alumnos que
is acham em atrazo não satisfazendo pagamento, perderão
direito á matricula.
58. Roa Santa Carolina esquina SSo Miguel, 68 — Bondes

TIJÜOA O ALTO BOAVISTA

BEBAM
CAFE' GLOBO O MELHORE O MAIS %

SABOROSO. fS

VENDE.SE A FABRICA DE CERVEJA E OAZOSAS
"TRIANON'?

A' RUA 24 DE MAIO 363-866
dotada de modernlsslmo apparolhamento para esto lucrativa
Industria: machlnlBmos, toneis e vasilhames. — Comlnhões
para transporte.

Tudo em perfeito estado— Facilita-so o pagamento.
Tratar á rua de S. Pedro, 116, oom o. Sr. Sequeira.

(E 10968)

GATOS PERSAS
Vendem-» licllissimos (ilhotes de -Sr

Hiua, á rua Pereira Nane. n. 195 —
ALDEIA CÃMPISTA.

(E 10519)

PREDIOS -T- URCA
Alugam-se próprios pira pequena fa*

fcilia de íino tràfdpi'rua Urbano San*
los, 40 e 44 (em frente i piscina).

(B 2828)

ESCRIPTORIO
E ARMAZÉM

Com telephone e licença, perfeita-
bente montado, acceita-se pessoa idônea
nw trnhs -_;;*.::___;_; icjuMcnraçóes. faci*
litando-se o possivel, á rua fia Mlseri*
perdia a. 67. Telephone 3—1000.

(E 11629)

PIANO PLEYEL
Vende-se um optimo, meia cauda, com

lanqu-ia e pouco uso .Telepbone 7*1023.
Sua Ea. mundo Corrêa n. 20.

(E 12106) 24

CASA MOBILADA
Copacabana

Aluga-se para pequena família perto
(lo posto 4. Telephone 7—4823.

(E 10852)

EXCELLENTE
HABITAÇÃO

Em Todos oa Santos, á rua Come*
lheiro Agostinho n. 35, aluga-se ex-
cellente habitação para familia de trata-
mento. Duas salas, tres quartos, copa,
cozinha, banheiro e ..privada, - além • de
porão habitavel 'COU quatro commodos c
ide um puxado cõm dois commodos, co*
linha e privada. Quarto para emprega-
do e Chuveiro fira. Fossue installações
electricas, para gaz e -esgoto* da Comp,
City. Ver e tratar na mesma ou cote
o ir. Flexa, á rua Santa Luzia n. 196.

(E 11482)

Marinha — Exercite —
Funecionarios Publicos --
Pensionistas do Thesouro

Uniformes —- Roupas civis — Calça*
dos — Luvas — Roupas brancas —
Coliegiaes — Mercadorias — Pagamen-
to em 22 mezes — na "Associação Mi-
litar do Brasil" — RUA S. JOSE' nu*
mero 33. Telephone 3—2664.

(E 11457)

OURO
Brilhantes e jóias usadas,
compramos qualquer quan»
tidade.

CASA ROBERTO
Aveinnida Central 127

Não tem filial.
(E 10944)

COFRES
Para a tranquillidade e segurançaBoi seus valores devem comprar imme*(tolamente um cofre M. W. Vendemos» preços baratissimos; á rua THEO PHI-

10 OTTONI numero 103.
(E 10845)

Caixa ou secretario
Pessoa habilitada, falando diversaslínguas, dando as melhores referen-K3i c car.hccir.Jy bebi a oraçfl) nffere-

Cí seus servi ;os a casa commercial, Ban-to ou Companhia. Cartas para este jor*tal á caixa numero 28.
(E 10837)

CASA IPANEMA
Alugam-se por 550J00O á AvenidaHenrique Dumond, 44 e 48, com dois«pavimentos, garage, bonde e omnibus* Porta. Chaves á rua Visconde Pirajá

0. 596 (armazém). Tratar: 7—1831.
(E 10833.)

CANÁRIOS BELGAS
Vendem-se ã AVENIDA 28 DE SE*

IEMBRO numero 37.
(E 10831)

CASA MOBILADA
Aluga-se por 4 mezes, em SenadorVergueiro, proximo á praia, com o ma-ximo conforto, com seis quartos, tele-

phone e garage. — .Mais informações
Ptlo telephone 7—4753.

(E 10827)

APPARTAMENTO
MOBILADO

COPACABANA — A' rua Belfort
yXo» 5, (praça Lido), lado da sombra,Uuga-se por tres mezes appartamentomobilado, louça, trem de cozinha. —
•trata-se com o porteiro.
«, (E 10823)

BORRACHEIRO
Preçiiase um á rua GENERALCASTIUOTO, 434, Nictheroy.

(E 10324)

LARANJEIRAS
Aluga-se uma casa, esty'o moderno,

jjwa, com mobilia ou sem ella, a fa-«alia d: tratamento. — Informações:JÜ_ (E 10817)

CASAS NO ANDARAHY
Alugam-se casas novas com duas sa-"'.. dois quartos, com soalho de tacos,"unha com fogão a gaz, banheiro com«qwctdor, jardim, etc, por 300$000"Msaes. Outras menorc3, egualmenteki. uutalladaa por 2SO$0_0 e 230$0uu

jren$;es. Todas situadas á rua Ubcra-™. Próximo á Praça Verdun, no satida-"1 bairro do Andarahy. Para ver e«atar na rua Uberaba n. 74, casa III.«umes de Uruguay-Engenho Novo e
J-rao de Mesquita-P. Verdun. Omnibus« «oiirroe-Andaraby.

<E 10.1U

FAZENDA
Paraná, S. Paulo ou

— Minas—•
Arrenda-se ou compra-se de criação,

em logar saudável e apropriado. Descri-
pção completa e minuciosa para Sá Car*
doso, Caixa Postai 492, Rio.

(E 11687)

JOCKEY-CLUB
PROGRAMMA OFFICIAL DA í.« REUNIÃO, EM 11

DE JANEIRO DE 1081
A's 18.00 — 1," Carreira — Pre-

mio JAVARY — 1.800 metros— Promlost 6:000) e 1:0008.

1 Little Jaolt
í Yoarltng .
8 Valentão .
i Vaidado , ,
6 Posterldado

• "•; ív r ;»
Kilos
64
64
64
62
62

A's 13,80 — 2* Carreira — Pro-
mios LAZREG — 1 600 metros— Premios: 4:000$ e 800»,

a avi ilo . :,
Itaberá • ,

8 Cliuck . ,
4 Predileoto.
6 Pirata . .

RavlBsant
Uba . , .
Qalaor * .
Dante , >¦

10: Xingu' n

W * :% K' '•. •>, :•: *
.'.: :«-«¦«»

•i » ;.. »: ;. :..
tr, »• •»: .:.-:«

Kilos
C4
64
66
64
64
64
64
68
62
64

A's 14.00 — 8.» Carreira — Pre-
mio ROMANCE —• 1.760 me-
tros — Prêmios: 4:000)000 e
800)000,

Kilos
. 1 Valete » -K „ ¦¦, „ .,', 66

2 Urubu' .,-•„ w .,-,, ,,.,», 61
8 Qambetta .- »«• >• . , __ 66
4 Brasil . . , . ;, , „¦ 53
6 Tyta . .;.¦_.., . :,; w 66
6 Uraca .: ;.-. -V __ ., , j_ M 

' 
61 '

A's 14.80 — 4.* Carreira.— Pre-
mio BLUE STAR —1.600 me-
troo — Prêmios; 4:000)000 e
800)000.

Kilos

Uiribl ifix-xx*
Umbu' , • , ,

8 Kermesse . , ;.
4 Viola Dano . . .
li Ebro . . .«;.',

Romance ..*.--..
Tropeiro . ..- :,: >¦

... 66
56
52

:.- 56
:. 66

64-.. 64

A*s 15.00 — 6" Carreira — Pre-
mio OURICURY.-— 1,600 me-
tros — Prêmios:: 4:000)000
e 800)000.

Kilos

A'a 1S.80 — í.* Carreira — Pre-
mio LB GRAND MÔMB —
1.800 metros — Prêmios: rOln
4:000) e 800)000.

Kilos
BOa Vida • . .: -,- , . 60
Lazreg ........ 53

8 Congo ........ 54
4 Funchal ....... 58
6 Agenda  . 58

Moohlta ....... 68

A's 16.00 •*— 7." Carreira — Pre-
mio YAGO — 1.800 metros —
Premios: 4:000) o 800)000.• KIlOB

Hiate ,-.-.•; •. M -,• *
Caruaru' • >. , .
Andos • • • • •' •
X. Ralo *.*:., -. ,
Uadl ......
Tonobreuse . . .Umbfl, ,....,

a.»

66
62
65
65
52
66
64

A's 16.85 — 8.' Carreira — Pre-
mio LEVIATHAN — 1.800
metros — Prêmios: 4:000)000
e 800)000.

Kilos
1 Uberaba . . .< ¦«¦ •< x > 65 >
" Le Grand MOmo . . :. 68
SIberloo ,.'.,,:_. » 61
8 Campo Grande . .- . ;. 64
4 Code • . -. 66
6 Vai Dord . . , . , -, 61
6 POde Ser ..... . 51
1 Spahis . . . , ;. . ', 62

Ronquldo . . . . . ;, 61
Middle West . '. . . 66

A'e 17.10 — 9.* Carrolra — Pre
mio 4 DB JANEIRO — 1.800
metros — Premios: 6:000)000
e 1:200)001.

Ultraje .
Toreslna

8 Vulcain
Sastre .
Enigma

• ••••••
Kilos
67
51
64
61
51

PEDICURE
Exclusivamente para senhoras. Tra-

tamento especial sem'dôr; unhas en-
cravadas e callos. Preçoa módicos. —
Attende a domicilio. Mm.. Almeida, 4
rua Ibituruna, 64, casa 5. Tel. 8-5864.

(E 10403)

BRILHANTE HOTEL
Diárias sem pensão desde 6$000 —

Famílias e cavalheiros; pe-tn da estação
D. Pedro II. Barão S. Felix, 129.

(E 9858)

COPACABANA
Casa mobilada

Aluga-se, muito confortável, 4 quar-
tos, 2 salas, sala de jantar, copa, cozi-
nha e 3 quartos para empregados; tem
jouças, crystaes e talheres. Kua Xavier
da Silveira, 85- Informações: Tele-
phtme 7—(051. (E 11233)

TOLDOS EM LONA
CORTINAS E STORES
GRUPOS ESTOFADOS
Executamos qualquer monelo. Preço

de fabrica. Cattete, 135. Tel. 5-2873.
(E 10821)

GRANDES E PEQUENOS
ESCRIPTORIOS

No Edificio ODEON, á Praça Fio-
riano, alugam-se salas cora agua cor-
rente. Servem para escriptorios com-
merciaes, consultórios, ".tc. Nfio se
alugam para atcliers nem para mora-
dia. O predio é servido por rápidos
elevadores. Tratar no local.

PETROPOLIS
Vende-se uma das melhóies pharma-

cias, em condições vantajosas a se com*
binar. Informar Becco Bom Jesus n. 6,
com Raul. (E 11693)

FAZENDEIROS
Mandem medir suas propriedades. —

Escrevam para Bacellar Jr. — Eng».
civil — Praia Icarahy n. 197, c. 12 —
Nictheroy. (E 10532) 1

BARCO-MOTOR
Vende-se em perfeito estado, ultimo

modelo "EVINRUDE", 20 H. P., todo
equipado, casco cedro, 4,20 c|ra. In*
formações: Tel. 6—1035, com Alberto
Carpinteiro. (E 10540)

Casa em Copacabana
Aluga-se para o verão a boa casa mo-

bilada da rua Xavier da Silveira nume-
ro 113. — POSTO IV.

(E 11689)

FAZENDA
Adquire-se uma mixta dando-se em

troca confortável residência no melhor
bairro desta capital. Carta) com deta-
lhes completos para A. FF.KREIRA,
nesta redacção. (E 12158)

Copacabana — Posto 4
Aluga-se uma casa mobilada, 2 pavi-

mentos, 3 quartos, 3 salas, quarto para
creados e mais dependências, perto do
mar, - Telephone 7-1023. 

^^

Valdivia •
" Ventania

Valor . ." Carinhosa . . :.: . ,
Alsaclano ... __ K 

',. 
.

Bozâ • • »; «c tc :«; ;•:
6 Orgia. • * ir -.• .: :.

tr, x
:•: :•

52
50
52
62
64
52
52

0 Brincador ...... 54

A's 17.40 — 10* Carreira — Pre
mio UIRIRI — 1.600 metros
— Premios: 4:000)000 e 800).

Kilos
Prazeres . . x , . w 66
Ukrania . . , :. . « :. 64
Penderama ..,..-.. 66
Milano . . .: ..- . . >: 52 .
Topa. ...:.,... 51
XarSo ......' w 53
Tuyuty . . . . .: .: n 55

Rio de Janeiro, 8 de janeiro
de 1931 — A Comníissão Dire-
ctora» de Corridas.

. (E 10986)

r'

cNenhum navio émaís forte que sua
chapa
maU fraca

FRACOS E CONVALESCENTES!
Da Influenza e suas complicaoOos, anêmicos, - lymphatlcos, de-

vem usar o STENOLINO para tonificar o organismo e readquirir
as forcas perdidas, no desanimo lnapetencla, debilidade geral,
magreza. Naa drogarias: Casa Huber, rua Sete de Setembro n. 61;
Campos Heitor. íua da Alfândega, 9S, e Silva Gordas & Comp,,
Largo de S. Francisco de Paula n. 42; Drogaria Pacheco; Ribeiro
Menezes & Comp., rua Uruguayana n. 9. Ap.pelo D. N. S. P. em
27-6-16. Licença n. 1035. (33 10890)

talo tia cc«0«e-eiípo|Mt»aikahtd«*. ^Ji
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(11710)

Águas de Cambuqüira
Remessa directa das Fontes magneslánas ou..

Qaznza caixa 80$ e 38$. Tel. 3-4259 e 8-2767.
(E 10859)

O funcionamento de um
automóvel não é melhor

que seu lubrificante
,0 NÀWTcciífreÇãTríazêr agua por uma pequenina abertura. O liqui-
do que se infiltra não é mais do que um tênue fio. Que mal pôde
causar? Mas, por fóra, os vagalhões continuam a martellar com vio-,
lencia brutal, e eis que a pequenina abertura por onde infiltrava-sç
um fiozinho de agua, dá origem á tremenda catastrophe.

{Tambem o oleo no carter do vosso automóvel perde a olèosidáde c
consistência. Que damno pôde isso causar a cylindros tao robustos?
ÍMas, o attrito entra a esmerilhar as peças, e o vosso automóvel;
tão bello e custoso, transforma-se em uma machina inutil.

p padrào de funecionamento do vosso automóvel depende dã
qualidade do oleo para motor que empregardes. - Assim tambem. o JjjBp

Jcusteio e a duração do_ carro.

ÍDo mesmo modo que o mau oleo prejudica a~effícíèncià dò motor;
duplica as despezas de custeio, e reduz de alguns annos o periodo
de utilidade do vosso carro, "Standard" Motor Oil habilita-o a

/} &
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mSOLAÇAO-TYPHO-UREMIA
aWFECCOÈ.^ IWTESTIMAESrURlHARíBS
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EM TODAS AS PHAR MACIAS t Útíàffiiê

!
jattingir a perfeição rio seu funecionamento—reduz o custeio—e, dc
ifacto, acerescenta muitos annos á duração «do vosso automóvel.

pNão arrisqueis o capital empregado no vosso carro com o uso de'oleo inferior, pois a penalidade é excessiva. Antes, protegei-o
com o lubrificante que é "digno da responsabilidade." Esgptae e
reabastecei o vosso: carter: cótól_í§tanííarS. f - Motor Qil após cada
1000 kilometros.}- v
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l__i__)

wu&^GBÊnÊÊÊaKSjStaBÊÊÊÈiÊÊÊRÈKÊaÊmat

i jgÊ$M&s*Âr P

«V
^ É o Callo' e não o sapato

Appliquo "GETS-IT" aquelle callo
doloroso e dentro de una poucos segundos a
dor aerá alliviada. «Duas cu trez npplicaçõea
do "GETS-IT" e poderá extrahiro callo fácil-
mente com oadêdoa, raíxs tudo. Ande, dance
e divirta-se com todo o conforto, guardo
um f roaco de i:_m___» ^ _"GETS-IT" -GETS-IT"

Chkaco, B. V. A.
ámão.

(10606)

Uma fazenda á 3 V2 horas a 600 ms altd.
HOTEL PARQUE MONTE ALEGRE

Linha Auxiliar — Parada Própria. Paty do Alferes —
Informações, Th. 2-4067. (E 10212)

NOTAS DA CAIXA DE ESTABILISAÇÃO
Compra-sc só boje a 6 % de aglo qualquer quantia

dc nm conto de róis para cima na ruo General Câmara,
n. 39, sobrado com o Corrtor Moniz.

(E 10887)

ii

Vse «Gazolina "Sftan<fâtâ"^^âo Digno da responsabilidade

Standard Oil Company of Brazil
STANDARD"MOTOR OIL

Lenços e echarpes de se-
nhoras legitimos
— francezes —

Lenços de seda, linho e -ambraia, bor-
dados á mão, desde 20$000 a duzia, —¦
Echarpes de pura seda bordadas em ai*
ta fantasia,' fr.-incez.-is, desde 35$000 —
OUVIDOR, 71|73, 2» andar, sala I,
(elevador). (E 10902)

Appartamento por 600$
COPACABANA

Aluga-se um no Palacete S. Paulo —
Rua Haritoff n. 33 — Lido.

(E 10904)

PREDIO NA RUA DA
QUITANDA

Terminando em 31 de dezembro de
1932 o contrato Ue arrendamento do pre*
dio da rua da Ouüttmla 11. -295, ,iú.tí-
tam-se desde já propostas para a refor-
ma do mesmo, no Banco Alliança do Rio
de Janeiro, rua da Alfândega n. 32.

(E 10927)

.«««..§..«..#»•*•<*•>-•*--»•'••-•'•••'''.'«>** •^'¦¦"^^

COPACABANA
VENDEM-SE OU ALUGAM-SE

Vivendos recentemente conatruldaa o ainda ndo habi-
tadas, confortáveis com optimas accommoâações e gara-
ge. Deslumbrante panorama. Rua Saint Roman pela Rua
Si Ferreira. Ver no local e tratar na Praça Maud, 7-12°
anüar. Companhia Commercio o ConstrucçBes S.A.

.^._.^..^......„.,.».„.,„„„»,„, , . , , HH U-l -II »i.H ..;,.,,.,,.,,.".

Qiiando Sentir-se "Desanimado"
e perceber que írrita-se facilmente pe
estar certo de que o seu organismo e
queza, seja mental ou phyiica, não e n
oecupação" é um perigo que não ae
O "Phosphodyne" do Dr. Lalor é o
rapidamente restabelecerá o seu system
optimas condições para o trabalho e
Tem restituido a saude e o vigor a c
aa partes do mundo.

loa motivos mail insignificantei, pôde
st& se tornando enfraquecido. A ira-
aturai e esse sentimento dc "despre-
deve dresprezar,
m remédio antigo e experimentado que

, nervoso e o conservará sempre; em
para desfruetar os prazeres da vida,

entenas e milhares de pessoas em todaa

O melhor remédio qu e existe para
DEBILIDADE; ESGOTAMENTO ««NERVOSO; PERDA
DO APPETITE; MALÁRIA; FRAQUEZA MENTAL
Oü PHYSICA; NEVRALGIAS; SOMNOLENCIA;

et c., etc. é n
4pgg

%VfiSc2: __S__£lÍ5'
Phosphodyne

Dr. LALOR'S
Encontra-se nas Pharmr.tias e Drogarias ão mundo todo.

:um\

Casa para pensão ou
collegio em Botafogo

AliiRa-se ou vende-se o da Praia de
Botafogo, 428. Tem oito salas, quatorze
quartos, cinco peças com cozinha, capa,
adega, lavanderia,, garage isolada com
tres quartos e horta .Trata-se na mes-
ma das 14 ás 18 boras.

(E 10931)

CASA —PRAIA
VERMELHA

Aluga-se neste agradável bairro, uma
optima casa, nova, centro de terreno
com garage, tendo 5 quartos e mais 2
independentes sobre a garage. Avenida
Pasteur n. 453; chaves no 429 com o sr.
Manoel. (E 11909)

RODA DA
FORTUNA

ia....a.......M..aa.*aa......«aa«

Resultado de hontem:
6071-18
8639-10
4710-3
7130-8
8091-23
641-11
787-22n

1° Premio.
2o " .
Qo »*> .

4o " .
5o " .
Moderno'.

Rio . .
Salteado .

Para Hoje:

^/VV*A/KAA/*A*\yS/V\AAA/SAAAAAAAA/V*A*

Garantia .... 093
Filial 821
Americana . . .. 098

i Paulista .... 486
Mascotte .... 983
Auxiliadora . . 102
Popular .... 708

! Nictheroy, 9-1-931.
(B 10979) !

CLUB DE DANSA
Aluga-se esplendida casa, com espaço-

in (mlün b quintal, para club on socie*
dade recreativa, na rua BarSo de Pe-
tropolis n. 52. Chaves, por favor, no
n. 54 e tratar no Banco Alliança do
Rio de Janeiro, rua da Alfândega, 32.

(E 10928)

8641

Sala na Praia do Russell
Aluga-se uma grande sala de frente

para casal ou cavalheiro, -r PRAIA
DO RUSSELL numero 76.

fifi (E 11911)

CALOR?!!! i
Durma de janella aberta com grades

PANTHOS. Telephone 2-0228.
(E 12150)

PURO LINHO 120
Para ternos de homem, branco a 20$

o mt., pardo a 15$000. Casa de com-
pras na Inglaterra, Ouvidor, 71|73, 2*
andar, sala I, (elevador).

(E 11705)

Parn IrJne os PreS°s- Traspaa-raia iwius Ba,se casas m0bi-
liadas, Iocalisadas noa melhores
trechos, da zona comprehenãiâa
da Gloria ao Largo do Macha-
do. Informações com SILVA
BARBOSA — R. Gloria, 10 —
Alugueis de 300$ a 1:800$.

(B 11913)

Acção do Joekey Club
Compra*se uma á vista, urgente. Pro-

postas a Corrêa, telephone 8—5929. dii-
mate u db.. (£ 12146).

7405

4583 - 5932
Variando:

4569
INVEnT.

Zangão

j A' Garanta ... 614 ]
j Fluminense ... 136 •
: Operaria. ... 066 :
: Noite 289 j
| Caridade .... 560 |
i Mineira .... 665 |

] Nictheroy, 9-1-931. !
(E 10945) •

CASA MOBILADA
COPACABANA

Aluga-se uma de uni só pavimento com
todo o conforto.. Rua Toneleros n. 19.
Tratar telephone 7—3160.

(E 11964)

LOTERIAS
CAPITAL FEDERAL

Lista geral dos premios da
7* extracctto de 1931, realizada
em 9 de janeiro de 1931. 178* do
Plano n. 40.

Prêmios sorteados
60071  20:0008000
8G39  3:0008000

44710 ..  2:0008000
2 Premios de 1:0008000

2T130 38091
6 Prêmios de E00$000

2920 25707 34009 64254 64129

23
2627
12075
35459
46692

708
9064
11630
17804
20427
24858
28779
39022
45468
49308
54070
68442
64081

PETROPOLIS
Casa — Aluga-se por 5 mezes — com

banheira de agua quente — 2 quartos,
2 salas, jardim, etc, 1:600$000. Rua
José Bonifácio n. 109 — Trata-se á
rua THEREZA numero 156.

(E 10899)

GALLINHAS RHOD
ISLAND RED

Vendem-se e tambem ovo? desta raça
por, preços módicos. Ver e tratar á rua
Alves dc Brito n. 18, Muda da Tijuca.

(E 11957)

DINHEIRO
Sob registradoras, pianos, sem sair

do logar, 10 mezes de prazo, sob pro-
missorias e hypothecas, com Arnaldo —
Rua Andradas, 22, Io andar, sala 3.

(E 10892)

Predio — Copacabana
Aluga-se pGr um conto ou 1:200$000—

mobilado como está, vivcmia aprazível,
centro terreno arborizado.. Inf. 7*1207.

(E 11962)

discos-compra.se
A' rua Marechal Floriano n. 106, so*

brado, mesmo usados. (E 1QS97)

PAPEL E PAPELÃO
De todas as qualidades, ;. rua THEO-

PHILO OTTONI numero 161.
(E 10896)

Casa para negocio
com moradia para família, aluga-se à
rua Bomfim n. 132; trata-^c á rua Bella
S. Joáo a. 158. Telephone 8—0467. -

<E 10856).

Prêmios áe
4242 8910
14422 21428
42428 42952
49147 62047
64817 69731

í Premios de
818 956
9196 10437
14485 14700
18870 18912
21359 21541
26339 26740
28900 30114
43172 43235
46003 46S57
51500 61883
54252 657G1
69663 62345
64988 66947

09430

200J00O
11923 11942
23098 25166
48108 46583
69296 02118
69963
1008000
4411 7421
11230 11397
16092 17145
19155 19703
21667 21882
26918 28482
34050 35425
44354 45168
47461 48140
53236 63676
66062 66608
63827 64041
67803 69266

Estado de Minas Geraes
Extracçao ãè hontem:

2463 (Bello Hort-
zonte) 100:000800»

6713 (S. Paulo) . 20:000»000
14812 (Dlamantl-
na) 10:000$000

6823 (Fortaleza). 6:000$000.

Estado de São Paulo
Resumo da extracç&o realiza-

da em 9 de janeiro de 1931:
807G (Santos)

13881 (Rio Preto)
12493 (S. Paulo) .

5418 (S. Paulo) .
5468 (Campinas).
6103 (S. Paulo) ..

11219 (S. Paulo) .
11223 (Rio) . . „
11831 (S. Paulo) .

200:000$000
20:0008000
6:000$00O
1:0008000
l:0O0f00O
1:0008000
l:0ú0$00O
1:0008000
1:0008000

Approxlma sões
6G070 e 66072 .... 3008000

8038 e 8640 .... 1008000
44709 e 44711 .... 608000

Dezenas
66071 a 66080 .... 608000
8631 a 8640 .... 408000

44701 a 44710 .... 30$()0u
Terminações

Todos os numeras terminados
em 71, têm 48000.

Todos os numeros terminado,
em 1, têm 28000.

Exceptuando-se oa terminados
em 71.

U fiscal do governo, Renê Moa-
.ordeiro — O director assisten-
te, Honrlque Dunham, presiden-
to interino. — O escrivão, Fir-
mino de Cantuária.

Terminações de propaganda
Todos os numeros terminado,

em 07, 10, 12, 20, 22, 23, 27, 28,
29, 30, 39, 42, 43, 54, 66, 69, 75,
90, 92 e 93, tendo o carimbo do
Balcão do "Ao Mundo Loterico"
e nflo estando premiados, t6m dl-
reito A metade âa quantia âe seu
preço acquisitivo, em ollhetes â.
outras loterias.
Dois premios cm cada bilhete

O numero contemplado com a
sorte granãe nos bilhetes das lo-
terios do Capital Federal por
n6s vendidos, d& direito a outro
premio consistindo no augmento
de um conto de rela sobre o mea-
mo.

— O "Ao Mundo Loterico" S
Rua do Ouvidor n. 139, paga
ob premios pela lista acima, vis-
to a mesma ser official

Estado do Rio
Resumo ãos premios ãa Lo*

teria do Estado do Rio de Ja-
neiro, extrahida em 9 de janeiro
de 1931::

Prêmios sorteados
31160 ...... 40:000*000

93254 ....... 6:0008000
84815  4:000.000

3 prêmios de 2:0008000
76385 75465 3*0697

6 premios dq 1:000(000
12823 28636 89397 32809 87867

51816
12 premios do 500$O0O .

99721 42317 45984 97027 11401
43089 48048 25972 54143 48011

40 prêmios do 200fOOO
47147 28550 90721 51313 66845

3066 27722.81961 39234 68160
41605 6049 34278 28831 63190
86712 32512 57759 13243 60894
87703 62232 75476 66312 22729
49290 74888 38503 40066 4626S
67926 23497 91982 64178 77307

3783 46057 61225 7448 23166
92094 60911 41568 90694 19211

41254 85903 28388
Terminação

Toãos os numeros terminados
em 160, têm 40SOOO; em 254,
têm 308000; em 815, têm 30)000;
em 60, têm 8)000; em 0, têm
4)000. Excpptuanão-ie os nume-
ros terminados ém 60.

¦:i

I HOJE I
IOO Conios

aó no RIO LOTK.RICO
38, Traveaaa do OnvtJor. 88

a
(12902)

PHARMACIA
Aluga-se o predio de *wnítrucç5o re

cenle, á rua Cachamby n. 235, com mo-
radia. Chaves no a. 245, Meyer.

(F. 10981)
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A'h a — 4 — o — 8 c JO horas
SESSÃO SHRRADOR

— dna 5 ás 7
__ IK ; _¦ )[4

ÚLTIMOS DIAS, desto fllm encantador da METRO GOLDWYN
oom NORJifA BUEAREB

«f®|c
No programma: — PBRERE'CA A LA TUNNEY (dosenhoe

animados) — e METROTONB NEWS.
A SEGUIR — WILLIAM HAINES ó o horoo do OOSVROY A.MUQÜÈ — da Metro Goldwyn Mayor,

s
!¦i.
o

I

1
U

2w

!o

ODEON
ÚLTIMOS DIAS — em que o

Programma Serraáor ¦
apresenta a produção grandiosa— de —

E. A. DUPONT
para a BRITISH INTERNATIONAL — com

ANNA MAY WONG, GILDA
GRAY e JAMESON THOMAS

— BM' — ' . .

PiccadillY
No programma — REVISTA ODEON N.° 13 e O AL-
MOÇO DA CONFRATBRNIDADE BRASILEIRA —
(fllm detalhado de Botelho Netto)..

SEGUNDA-FEIRA— AB FILHAS DO PRAZER
da Metro Qoldwyn-Mayer — com' Laiorence Cray,
Wynne Gl&son e Belen Thomson.

GLORIA
TBMPOnADA PASSATEMPO

começa a 1 II o II A
2.15 — 8.80 — 4.46 — 6.00 —.7.20 — 8.40. e 10.00
ÚLTIMOS DIAS — com eate fllm da REVOLUÇÃO

que nos mostra I

0 ATAQUE A ITARARÉ
e detalhes do avanço das tropas,do Sul, os seus cho-
fes, á viagem do Dr. GETULIO VARGAS, eto. eto..

PÁTRIA
REDMDA

•Producção da GROFF-FILM
No programma: — MELODIAS DO SUL — fllm so

. noro Interessante — e REVISTA ODEON N.° 16

Vf ií -BJ-^f Império
horário; Jfíjfvmt^* worario:

-PARAMOUNT JORNAL^SOf-PARAMOUNT «.ORN/^
' \^* ^V*^HX

ROIERTORfW \
PINO

i 
¦ '•' 

\\ ¦

«. A. jV7Ü

GüEME
BOM dÂ
NASCE Jreii kji

;C/ma InhpGssan
Kssima comedia

eja Qaramomt

UMA" REPRISE" A
PEDIDO geral:

¦ 

•————-——-*¦—* ¦  * 
~~—*¦

Fox Fllm re-opreaenta u enioolimnto cântico de duaa ai*''b_m'*«''

Ií-, J^^MMH^ _^«M____. .__________.**•__.

_-_p^L |^_Jf __n_ii_* JTi-Oi.0 Mi **M^ ***••* **¦ ^**«e^ •*¦»» *¦ ¦¦ «29
Hmotlva e Impressionante Interpretação do Janot Gnynor' «j aoorgoB 0'Brlon.

'¦ i .<*, 
', 

.. 
" 

» í1" ' '**' '.'¦ m %

fSV nfl ^fl ^W ^^^^^^ _R?íVMfcí_J_S O Incêndio de amor provocado uma Be.
¦ *>l*IÍyJBÍ-rfl*^Bw8-*<WMB|MI|^P**^^^^^y — ^k y Bi • ^MK-IW- **kM rela' na alma ingênua o confiante de um rude pescador,

IIO^SWÊSBBP^ÊÊ^^ImT 

V ^m'..^Ê'.m \ _^_____JL*****^*mfty?_Pni<-l Sentimento de esposa — O perdão — Aurora do uma
ttWm^^WfmM • lw O ^ I ^B i m mt "_______ria*»ffiyJ, ,-. 

'»i nova o sublime felicidade.
I^L __w * ^ ». ~w „ i » ^^^^^*m^^mÊÊÊmBBKBBwBnBsS$ **B '—
MM_M _m ¦ __^i"»LlBBP!W^^'^*^n>lll'I^Il^IllàIkr^^fc^JlM Noticiai de

 _______J____L__________________________________T ____________________^___M«-M»Mi^'llllMi'""*»^^»l,"»^^™M1»^^^«m

JKBHHI BHHB HHHI H^k.—.___

ÍHARM®
LLOYDí

em

HAROLDO!
ENCRENCADO

z 6/ma supep^ppô-
ducção cômica da.

Çpanamount
A SEGUIR

CAMINHOS DA
SORTE

Um fllm especial da Paramount,
todo dialogado em Inglez, com-William Potoell e Kay Francis.

ESTRELLAS DO
OCCIDENTE

Um film de amor e de heroísmo,
com RICHARD AttLEN e

MARY BRIAN4

HOJE PATHE-PALACE HOJE

Versllo minora dn obra prima da FOX FII.Ti (O TEMPLO DA ARTE
. REALISTA) \

| HOJEJ*. rn, IJiOJEJ
Em matinée As S,80 — 3,45
e 5 liu-:*.**, em soirée.- Am

7.30 — 8,45 e 10 horas.

•¦'-¦;''--Ü

mW&aBR&fâ^
iBi^wHwft* i

fmF^>'y-~'f^*.
'¦-¦' - -¦ '-' 'BÈ$ÊmMÊIÈxÈÊÊÊÉÊ%a%.

_tm&l^wM'%'frgSJ''»'.'-''- '¦ ¦ ¦¦'¦¦'¦¦'¦¦'.¦&,-'¦¦WX^^mSawlvafíh^

Jsm WsJBÈm:'-''-^WÊBÊi \WwF«í^^sHíBwMlS • 99%è 'W}i%tBsmWÊÊ&
s^M-l «â_\/í i Ml'-_MBlPlig
J^^HkS^^jjJ^?!^^^^^^^^^^^

/ / "^hHBI

1_^____»P^^^^^bkM?^^
8HB x£ mm wm

SsiÊlÊm-" '.

THEATRO REPUBLICA
EMPREZA M. T. PÍNTO

ffTfk fp COMPANHIA DE
EMMtBmBM^ *<¦ THEATRO MUSICADO

Ia sessão, ás 7 3|4 — 2a sessão, ás 9 3|4 ,

QUO VA DIS?
FORMIDÁVEL -SUCCESSO-— EXITO
COLOSSAL DO MAIOR ASSOMBRO

TJHBATRAL DB TODOS OS TEMPOS

0CLUB
- DOS -

aoo
Quo Vadis da mais palpitante actuall-

jlade. Satyra política em 2 actos e 8
quadros de Luiz Iglezlas e L. Rocha,
musica compilada pelo maestro, i 

'*«"i
MARTINEZ GRAU'

8." .Quadro. Em plena Orgia. Grande
piscina, com 10 mil litros d'agua i valer.
O banho das cortezãs & vista do publico.
Grande effeito theatral. ,

SENSACIONAL!
COLOSSAL!

Personagem principal: Nero, Imperador
mais que absoluto do Importo Romano,

VV. Luis. Petronio, seu herdeiro preaum-
ptivo, .1. Prestes.
titulos àos Quáàrot *-r í* — .0. fàíitÔ èê

l.ygla e a formação da Alliança Liberal:
2° — Ao Club dos 200; 3" — Em Plena
Orgia; *° — Cáe n'agua; 6* — Colllga-
gação Conservadora; 6° — Nero e* o

Foot-ball; 7° — A caminho do Caes;
8»*— ga6l barbado. .*,,)'

' SUCESSO SE M
PRECEDENTES.

AMANHA — Primeira graridi4Wl;7iRiár
tlnée. Á's 3 horas. — A' nóíte/âa
7 3|4 e âs 9 8|4

«O Club dos 200»

Eiitcrnccednrii crcnijfto dos prlvIlpKlmlos nríl-clni
. JAiVET. QAYNOU e CHAm.ES FAIlilELL

O niiKirr ile um finicir Hlmples e tocnnde, ma sua mnln
tjcilii e oniutlva umiilfestnvfln.

SeimnclonaeH notlcfiiH pelo fnmono

JORNAL VOX MOVIBTONB N.- 47 ¦ •

*——f^i^x;TX&W&P'

GRAJAHU'
n. Bnrflo cio MeMciultn, »72

Dn hoje n Domingo
A Metro GohHvyn npreaenlti

AMOR DE ZINGARO
Todo i-olcirlclo i- cnntniln prio
maior luirytono do muniln
LAWHKXCE TIUIIETT c ox
cômico» Stnn Lnurcl c 011 ver
Hiiril-r. Comp. CIjiHt Doen,

1 avio Oc Sii\«i>1ionc
' SnMtmlo c Domiumo .sft em

Mntlní-c* o 7" e 8" l-ll*.. — O
LIVRO NEGRO. (E 11S1S)

DO SONHO A' REALI-
- DADE -

c o TLTIMO DOS VARGAS
I«p:r*»Hso — Ü$100
Crlnncn — 1»100

(E 12157)

11 *mr *>sè

Empreza
A. NEVES &:.CIA. TiGâTSO RECREIO

GRANDE COMPANHIA NACIONAL DE REVISTA E PEE'BIE

A mais «ubllmc ci|»reM-
«fio da nrte renllstn em am
sensncloiml fllm do gener*

SO' PARA ADULTOS
Por umn nlchlmln diabo-

llca cm que entram Urnlnn
mullicrcN. Jazz entre pi tono*
champnsne. licores capito-
nos» roleta. Iiaccnrat e oa-
trás tentnçOes liifernacs. é
com quo se prepara uo

Templo do Amor Livre,
o delicioso cocktall
prazer.

HOJE \'~ HOJE

A's 7 314 e ás 9 314

2° dia de representações da alegre e ruidosa revis.: ta carnavalesca dos IRMÃOS X3UINTHJANO

DEIXA ESSA MULHER
  - CHORAR... -

com 0 seu cortejo de sambas, marchas, canções e batuques que a cidade cantará nos
dias loucos que se aproximam, ouvidos com antecedência no theatro da preferencia
do publico ¦ 

ARACY CORTES, com credenciaes da Folia, em vários papeis què so ella pôde
fazer! ' " J J

ME8QUITINHA, o cômico que conserva o bastão de "leader", em diversos pa-
peis de irresistível comicldade. ¦

"777 VÁRIOS NUMEROS BISADOS E TRISADOS llt

Feérica entrada em scena das sociedades que immortallzam o Carnaval: DEMO-
CRATICOS, FENIANOS, TENENTES, PIERROTS DA CAVERNA e CONGRESSO DOS
FENIANOS.

MAIS UMA ESTRONDOSA VICTORIA DO THEATRO POPULAR !

AMANHA — 1* grandiosa matinée ás 2 3|4 — AMANHÃ

HOJE —AMANHA e SEMPRE: DEIXA ESSA MULHER CHORAR.

PREÇOS: Camarotes e írissas (5 logares), 25$000 — Poltrona, 6$000. (E 10923)

aio branco;
; Praça 11 de Junho 4-10110 *

 ¦

| SUPREMA RENUNCIA
' 

com EDMUNDO LOWE

do

n.r'' T»~«-•''¦)¦¦¦:i"YWff*~ii'-T*3"vs'*'r^:;r„vít-~*t-j^ »~~~ ¦**r.~-''•"~'-""-^""rFn, 11 ¦— f^^^^^^^^^^^^^MMM*«^M^M-**»*-^*-^-p*'p' -¦¦¦¦-r«;^^,^"''T,r'''-,^'-'^f?x~i!'ir"*y? ¦!-'»'" " i;-v--r~ri7':;'i';-:í—Tr^f*^n-^^m
—_":r—M"nv sggssSgBSS^S^^SSE.. HlBorocnmenclc prolillildn *^*^i_____i_^B____»___^_____«_Si«^i«»^™r««»«"™^b__^_i______ wmmm^^^^^^^^^^m^

•"¦¦¦¦¦'^¦^¦^¦^¦^^^¦¦¦¦¦¦¦""'^ para menores é senhoritas, :—y *;¦ —; r- ;—; ;—;

NÁCÍONAL -ag-_-sssBMii^sB«a«**-*M*i«^^ ymmmmmmÊÊÊm^m^^mi^mmmmmmmmmm

rs&.-m  Mercada do Prazer r-= 
f-Sm 

' 4-«-.* J
i-iiENix DA.VOING hU^^^S9Í ' ' ílIP, liltüVFcA Desenho cômico —2Cnniavnll I bnlles ft iihim- wv HB-^^JI^^íW^ ii I li Ullli ILU „*u_„_:„„j„ t_\tn-iin. ociKin.il i.nrniin iio» | \X\V WmWB^^^^ÊÊ syncnronisado. «a*

I ¦"¦'«"¦""•" "" """" *""¦ I l/ÍA m^iiPjãÊÊm .^«""xllJ^Tmó" I PARISIENSE JORNAL.
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a
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:. HORAS PROHIBIDAS
com RAMON NOVARRO i
ScssIíck de 1 hora cin denntc •

(L- A K» A
Av. Mem dc SÃ. 8» 8-2M3

GENERAL CRACK
cóm JOHN BARRVMORE

0 Filho da Coragem
com BOIl NI5LSON e umn

cometi In
Mntlnêe As 2 horns

r _, , , „_„ „, 2» feira — "Anjo dn DIb-P •
2» feira  "SONHOS BE; cordln", com Bvel*rn Ilrc-iit,í= .' AMOR" i- ".-«YSTERIOS DE» "Apuros dn Nobresn", comgj

5 TiSMPLE TOWER". Collen Moore. -J
?.••«» I«M»I ••• »H.»IM..«I«IHIHII1HI.

I CINEM.DELO 1
n. li dc Mnlo. «287 *

HOJE ATE' DOMINGO |
Antônio Moreno — Mona Ma- =
ris — Wnrncr Bnxter cm £¦ ROMANCE DO RIO I

GRANDE I
| umn Riiper-iiroilueçfio da Fox ã

Slovlctone m
m KEWES — MOVIETONE |

ACTUALIDADES •
5 Dln IBl No jfnlco — Fnl- |
r Melrlni Silva com «nn Com- s
s panhtn,

(E 11S08) |"iclllllllllllilllllllllllllllllllllllllljlllllllllllllllllllllllll

| 2.* FEIRA | mon
DE

liffrck SAT^H

Historia de nm
coração volúvel
que não ninava
ninguem e que
cansava a infe-
llcldade daquel-
les quç so pren-
diam aos scus
amores!

HOJE ho ELDORADO
A SEMANA DÂ
GARGALHADA

P ALÇO

A Cia. de Comédias e
; Sainetes apresenta

A DEFESA DO
MAURÍCIO(jvi mÊlPmB^^m^mmmBíif

r^f\ * *¦ w r^ ¦^V*»__^tí_lj_C_j__^__^__5fS

_____^V™Pjj_BTjnrnr^^^B_^__M_^ ' 
*'$
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THEATRO LYRICO
Grande Companhia Brasileira de Dramas Psychicos

(THEATRO PSYCHICO)
E da qual fazem parte os eminentes artistas Maria

Castro — Marcilio Lima e Antonio Ramos., • •
A'S 8 1|2 HORAS . i RPFi/F i

ESPECTACULO COMPLETO I PKC'YC IBREVE

l

A colossal e Sensacional tragédia espirita .

Branca Dias
(COM BAILADOS E COROS)

DE '
HONORIO RIVEffiETO'

ARTE I LUXO ! ORIGINALIDADE I
Musica dc Newton Padua

A acção dos 2 primeiros actos passa-se na Parahyba
do Norte e em Lisboa onde Branca Dias foi queimada
viva pela Inquisição e as scenas do 3° acto desenro-
lam-se no mundo espiritual.

1° Bailado: — Infância de Branca Dias —. 2° Baila-
do: — Sacrifício e morte de Branca Dias nas fogtiel-
ras da Inquisição — 3° Bailado: — Glorifleaçao do Es-
pirito de Branca Dias no mundo espiritual — solista
a primeira bailarina Vera Grabinska.

COLOSSAL! COLOSSAL! 7'.'.
. Uma tragédia sensacional* que fala aos corações dos

brasileiros, hollandezes e portuguezes.
Grandiosa comparsaria nos usos e costumes do ser-

tão brasileiro.
Novidade absoluta ! Tudo novo !

Frizas, 35$000; Camarotes, 30$000; Poltronas, 7S000;
Balcão, 5S000; Galerias, 3S000.

Bilhetes á venda na bilheteria, desde das 10 horas
da manhã. (e 12132)

POPULAR -HOJE,
William Halncs <çm

MUNA DA MARINHA
Synchronisada.

. NOS SERTÕES DO
AMAZONAS

O MELHOR HOMEM,
A QUADRILHA DOS MEN*

DIGOS,
DIABO VERDE. _

2" feira — O TEKR0B
DO JOGO, „_..-«
DESEJOS DA MOCIDADE-^

MASCOTTE - HOJE
Pola Negri em

RÜA DAS ALMAS
PERDIDAS

Synchronisada
NOS SERTÕES DO

AMAZONAS
.MACACO SABIDO-

2» feira — A INVBBSfc
DA, MYSTERIO DAS SEI*
CHAVES.

PRIMOR - HOJj
SEDUCÇÃO

com Lon Chaney
Synchronisada.
Mary Nolan cm _„.np
DESEJOS DA MOCIDADE

Synchronisada.

NOS SERTÕES DO
AMAZONAS

lt. feira - METliOPOIJS-
FORASTEIROS NA ESCU
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