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0 NOVO GOVERNO HESPANHOL PRETENDE CONCEDER Â CATALUNHÜ SÜA EMANCIPAÇÃO ADMINISTRATIVA
-He-OeS-

Os historiadores modernos cul-
tivam a confusão e a duvida

"REVEUÇÕES" SOBRE CHRISTO, FEITAS PELO
PROFESSOR BASEADAS, AO QUE

ALLEGA, NA "OBRA" DE JOSEPHUS
¦Londres, 19 (U. T. B.) — O

dr. Robert Elaler, professor da
Universidade de Vienna, que de-
dica seus estuãos & pesquisas de
documentos e factos sobre o Im-

> perlo Romano, na época que pre-
cedeu a vinda de Christo e nos
primeiros annos âo christianismo,
publicou um livro em que trata
da personalidade do Salvador.

Nessa obra, elle collecclonou
vários documentos do historiador
Josephus, contemporâneo de Je-
Bus, descrevendo o ãoce rabblno
eomo "uma figura pequena, 11-
geiramente curvada e caseira, que
tinha apenas 1 metro o 32 centi-
metros de altura".

Referindo-se ao milagre da Re-
surrelcão, declara que o mesmo
foi conseguido pela substituição
de Jesus por um seu irmão gêmeo
e que com-elle se parecia extre-
mamente. Esse pseudo reaurre-
cto teria continuado as palavras
o obras do "irmão" condemnado
& morte na cruz depois do julga-
mento, motivado por uma cons-
piracão contra o poãer romano.

Os dois ladrões,a que o Evan-
gelho se refere "nada mais.eram
do que dois dos seus companhei-
ros revòltosos, que desejavam,-
Juntamente com os demais dis-
eipülos, tomar Jerusalém".

O professor Eisler foi mestre de
historia, antiga'' nas universida-
des âe Oxford, Cambridge, Èdin-
burgh, Saint Andrews e na Sor-
bonne de Paris. Esse escriptor
admit te, tambem, que a obra de
reconstrucção âe Jesus fot "pura-
mente hypothotica".

À. traducgão desse livro, agora
publicado, em língua ingleza, está.
causando sérias polemicas, pro-
testos e escândalos, em todos os
círculos, sendo as declarações
contidas na obra, para uns, sur-
prohendentes, para outros, sim-
plesmente chocantes.

Ifota da D. T.JB. r- Flavio Jo-
.B.ephus, hlstijrtadoj1'íüdalco do:se*»"oüio-Ii 

nasceu em:Jerusalém,*',*-
los annos de 37 e 88. Escreveu-
do sua auto-biographia, elle se de-

clarou oriundo, de antiga, família
sacerdotal, tenão-so afCelgoado áos
pharlseus aos 19 annos ãe etla-
lé. Em 64, advogou em Roma,

defendendo os Juãeus deportados
por ordem do procurador Felix o
venceu, graças ao auxilio de Pop-
péá, mulher de Nero.

Quando em 66 regressou a aeu
paiz, aconselhou a resignação aos
judeus. A conspiração de Gall-
léa, porém, já, estava adeantada,
e JosephuB se fez conspiroãor,
arrastaâo por seus compatriotas,
organizanâo a accão ãos insurre-
ctos. Em consequencia ão sitio
ãa fortaleza ãe Jotapate, foi feito
prisioneiro âos romanos. Leva-
âo para a capital ão Império, foi
posto ãeante ãe Vespasiano e, com
a argúcia âe que era dotado, fa-
lou-lhe âas prophèclas bíblicas so-
bre a vinda do Messias, mas pre-
disso a ascensão de Vespasiano
ao throno em. nome de Deus.
Confir'mando-se sua ascensão,
Vespasiano libertou-o. E em sl-
gnal ãe. reconhecimento, José-
phus aãoptou o nome ãe Flavio,
o âo imperador, e, mais alnão,
formou nos hostes romanas quo
sitiaram Jerusalém. São conhe-
cldas as seguintes obras ãe Jo-
sephus: — A guerra judaica, com
a narrativa ão cerco e tomada de
Jerusalém; Àntlgulãaães jttáai-
cas, que faz a defesa do povo
hebreu em geral; Viiia, sua auto-
blographla, e o Trataão contra
Appion, expostos ás - criticas as
Antigüidades Judaicas e ao povo
da Judéa. Ha uma obra sobre
os successores de Alexandre, que
se perdeu. Tambem lhe é attri-
bulda a autoria âo escripto Quar-
to -livro dos Macchabeus, sendo
essa obra considerada apocrypha.

Eiina "descoberta" do professor
Eisler sobre Jesus nada encerra
de novidade no gênero, nem mes-
mo á interpretação dus informa-
cSos attribuidas a Josephus, pre-
cisomente no livro inquinado âe
apocrypho e ãeclãiâamente apo-
crypho. O que o professor Eis-
ler ãlz agora, como se ouvesse
inventado a palavra, Jà o pro-
curaram sustentar, torcendo os
Evangelhos e esquadrinhando o
falso Josephus, um. punhado dos
chamados críticos racionalistãs e,
pouco antes de Eisler, os propa-
gandistas ãa "necessidade do
athels-jio" na Russia .Soviética.

O novo livro austríaco estfi.
causando escândalo porque, isto»
séria lnôvltaviü;¦. 

*8úa 
.these; po-

rém,'» é Velha' e, como"' tàl,* multo
debatida e fundada em bases de
solidez precária.

REVENDO A PÁTRIA

Carlito recebeu estron-
«dosa manifestação/

¦ em Londres
Londres, 19 (Associated Press)

— Charles Chaplin, depois de dez
annos de ausência, /voltou a rever
a terra natal. A sua chegada 8.
Plymouth, pelo "Mauretania", at-
Jtralu ao cáes uma multidão es-
frondosa e enthusiastica. Ha
.Vinte annos, Carlito, hoje, mun-
dialmento conhecido, deixava, pe-
la primeira vez esta capital, com
destino â Nova York, mergulha-
do na obscurldade e simples ar-
tista de music-TialI. A ovação, que
lhè foi tributada em Plymouth,
Repetiu-se em Paddington, nesta
icldaãe, tendo a policia dlfficulda-
cie em escoltal-o até ao hotel.

Londres, 19 (U. T. B.) — Mi-
Jhares âe pessoas acotovelavam-
Be pelas ruas, no trajecto da es-
tação de Paddington ao hotel, on-
de o famoso comediante da tela,
.Charles Chaplin, havia reservado
«aposentos. Na estação, grande
numero de "estrellas" e artistas
do cinema inglez, muitos dos
quaes antigos companheiros de
.Carlito, no tempo em que elle fa-
zia parte» do ?>iusic-.iai! londrino
e lutava com sérias, difficuldades
para ganhar a vida, o esperavam,
afim de o saudar. O genial comi-
co agradeceu os cumprimentos de
todos, declarando que pretendia
Visitar Lambe th, logar de seu
nascimento.

Q football na Inglaterra
Londres, 19 (U. T. B.).— No

Jogo realizado hoje entre os teams
da primeira divisão de Blackbürn
Rovers e Shefflelã Unlteã, termi-
nou com a victoria ão primeiro
por 2x1.

PELA PACIFICAÇÃO
DA ÍNDIA

jGandhi, novamente, em
icónferencia com o vice-

rei da índia
Nova Delhl, 19 (Associateã

Press) — Mahtma Gandhl con-
ferenclou, novamente, com. o vi'
ce-rel, lord Irwin. Dentro de
poucos dios, o chefe nacionalista
da índia voltará .-. entender-se
mais uma vez com essa alta au
toridade britannica.

Novos conflictos entre fas-
cistas e communistas,

em Dantzig
Dantzlg, 19 (Associated Press)

— Verificaram-se novos confli-
ctos entre fascistas e communis-
tos. Um grupo de vinte fascís-
tas foi atacado por elementos
communistas, que fizeram uso de
suas armas.

Os fascistas responderam ao fo-
go dos aggressores, resultando ha-
ver feridos de ambos os lados.

Foi preso em Paris o au-
tor do desfalque do Ban-

co Nacional Ultra-
— marino —

Lisboa, 19 (Associated Fress)
— As autoridades policiaes
informam haver «ido preso
em Paris, o sr. José Rebello,
inspector dos negócios colo-
niaes do Banco , Ultramarino,
que desfalcara aquelle estabe-
lecimento na quantia de oito
milhões e quinhentos mil es.
cudos.

Os médicos da cantora Nellie
Melba não conseguiram, ain-

da, fazer o diagnostico
da moléstia

Syãney, 19 (Associated Press)
— Os medicos, que assistem a
cantora lyrica, Nelly Melba, ainda
nâo puderam fazer diagnostico.
' Sabe-se que a moléstia foi con
traída no Cairo, havendo madame
Melba, consultado vários especia-
listas de renome na Allemanha,
Franca, Áustria e Inglaterra, não
lendo obtido resultaão algum nas
suas consultas.

0 GENERAL BUTLER VAE
v REFORMAR-SE...
Buffalo, 19 (Associateã Press)
— O general Butler que se viu

recentemente envolvião num in-
ciãente, provocaão pelo seu ãis-
curso contro o primeiro ministro,
er. Mussolini, pretenãe reformar-
se em setembro vindouro.

Essa sua resolução, ao qüe In-
tormam, não se prenãe a esse
caso.

As apostas em corridas
de cavallos na França
Paris, 19 (Associateã Press) —

A Câmara âos Deputaãos appro-
vou um projeoto, apresentaão pe-
lo governo, autorizanão o fune-
clonamcnto, cm varias ciãaães da
Franca, de casas de apostas, pelo
systema conhecido por Parímu-
tuel. Eata medida tem por fim
combater os bookmakers clandes-
tinos.- O mesmo projecto impõe
um Imposto de onze por cento so-
bre o total das apostas.

O MOMENTONIk HESPANHA
Madrid, 10 (As bo o 1 a t e d

PresB) — Bm uma entrevista
exclusiva concedida ao, repre-
sentante da "Associated Fress"
a propósito do aotual momento
hespanhol, o novo primeiro ml-
nistro da Hespanha,"almirante
Aznar, disse:

"O meu programma 6 resta-
belecer, e mtoda a Hespanha, a
normalidade constitucional è
jurídica, e desse modo eu es-
pero que tudo esteja em plena
tranquillidade o mais ¦ breve
possível."

O almirante não queria falar
multo, e, quando o correspofí-
dente persistiu em fazer-lbe
perguntas, elle disse;

"Olhe aqui: eu já falei de-
mais. Não sou üm político ml-
litante ou chefe de qualquer
partido político. Sou precisa-
mente um marinheiro e sempre
o fui. Como marinheiro, não
me envolvo em política. Fui
chamado pelo rei para esto ser-
viço particular, neste período
particular, e sem duvida cor-
responderei* lealmente ao seu
appello e procurarei fazer tu-
do quanto puder pelo rei o pelo
paiz. Não posso dar-lhe mais
detalhes a respeito do pro-
gramma do governo, porque so-
mos um governo de colligação
om qus cada chefe de partido
tem as suas idéas e teremos
ainda que modificar os nossos
pensamentos em reuniões for-
maes,. fundll-os e então elabo-
rar, ahi, a nossa norma politi-
ca a seguir. Até aqui eu estou

O Coiuli» de lloniniioiicH, inllilntri.
daa- Reln.ffca Bxtcrlorcn, «lo novo'¦'. ;>! jçablnete
afastado do mundo político, e
tãp afastado; que quando fui
chamado da base naval de Car-
tagena a esta capital, afim de
me avistar com o rei, nãosa-
bia para que tal chamado. De-
pois, ouvi. falar na possibilida-
de de uma outra dictádura e
assistiu ao fracasso do sr. San-
chez. Guerra, com os seus cons-
titucionalistas, em formar o
governo... Depois disto, então,
Sua: Majestade me .chamou e
aq«úti estou.' simples marinhei-
ro, prompto para fazer tudo
quanto possa pela paz, pela
prosperidade, pela lei e pela or-
dem, na Hespanha."

"0 meu programma é restabelecer em toda a Hes-
panha a normalidade consltucional e jurídica."

'-&**$¦!.—:

(Palavras do almirante Aznar â AS SOCIATED PRESS)

Commentarlos da imprensa

de Paris

Paris, 19 (U. T. B.) — Os
jornaes. desta capital' commen-
tam largamente os aconteci-
mentos- destes últimos dias na
Hespanha, salientando quasi
todos que o triumpho appa-
rente alcançado pelo rei sobre
os republicanos tem todos os
indícios de ser transitório.

Evidentemente o governo do
almirante Aznar, apoiado naS
forcas do terra e mar e com
todos os vestígios de uma ad-
ministraçâo de caracter dieta-
torial, tem uma vida fictícia,
porque nâo conta com a opi-
nião publica e não será mais
solido nem mais forte do que
o do general Berènguer. Se es-
se governo dér ao povo uma
constituição, com eleições ho-
nestas em que o povo realmen-
te possa escolher os seus legl-
timos representantes, tanto
melhor para o governi que ape-
nas acaba de se constituir. Se,
porém, elle fõr, negativo do
ponto de vista constitucional,
então, as^gltáções do povo ape-
nas em expectativa não tarda-
rão, e com ellas nenhum gabl-
nete poderá permanecer no po-
der por multo tempo.' Este ul-
timo facto acontecendo, serão os
próprios elementos dymnastas
>^£«VÍrão-daÊáifla^^^
aos' rjBpubliçanos Jara affirma-
rem como af firmam que sem a.
Republica a Hespanha não se
governará.

A direcção do Banco da
Hespanha

Madrid, 19 (U. T. B.) —

.0 "A. B. C." informa que o
governo do Banco da Hespanha,
sr. Bas, pediu demissão.

O Partido Socialista ea União

Geral dos Trabalhado-

res võo tomar attitude

Madrid, 19 (U. T. B.) —
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0 QUE RESOLVEU 0 NOVO
GABINETE .

Em sua primeira reunião

A rainha Victoria çm costume nacional

Os comitês, do Partido Sócia-
lista e da União Geral, dos Tra-
balhadores convocaram uma
reunião conjunta para sabbado,
iia qual .será definida a atti-
tude dos dois partidos em fa-
ce do novo governo.

O novo governo quer res-

peitar o funecio-• -
nnlismo .

Madrid, 19 (Ui T. B.) —I Madrid, 19 (U. T. B.)

O gabinete autorizou os mlnls-
tros a nomearem o pessoal das
suas respectivas secretarias de
Estado.

O governo já manifestou o
desejo de conservar todo
o funecionalismo,. supprimindo
apenas os logares supérfluos.

O projecto Maura sobre a.

Catalunha

Madrid, 19 (U. T. B.) —
O novo gabinete esteve
reunido-,durante seis ho-
ras, sob a presidência do
almirante Azpar, Tarmi.
nada .a reunião o minis-
tro do Interior, marqu:3
de Hoyos, autorizado pelo
governo, forneceu á ini
prensa uma nota osclare-
cedora dos assumptos tra
tados na reunião minis-
terial. ¦

O governo convocará as
eleições municipaes, pro-'vinciaes e parlamentares
e promoverá, conforme
antecipámos, a * revisão
dos artigos 18 e 76 da
Constituição, sem fixar
todavia as datas em que
deverão processar as elei
ções.

Promette a nota do go-
verno a mais ampla li-
herdade e garantia de
votos. 

'

As cortes, terão poderes
de Constituinte para re-
ver determinados artigos.

Eefere-se tambem r no-
ta á situação da peseta.
O governo promette dedi--
car todos os seus esforces
ao saneamento da moeda.

Quanto a Catalunha, o
novo governo pretende
apresentar um, projecto
mais ou menos semelhan-
te ao que foi sübmettido
á consideração do Parla-
mento, em ,:918, conce-
dendo a independência
administrativa da pro-
vincia.

Quasi todas as leis de.
^çirétádfis.iia,':Vigência.- pia ;

ra,' lncÍusíye*S --Código Vsf
nal, serão modificadas.

DEPOIS DA TRAVESSIA
DO ATLÂNTICO

A recepção grandiosa feita, era Gênova,
ao general Balbo e seus companheiros

"jl/X/Xft/W^M*^*»*!!*»*!** *l* l" »»*fc^^-^^^^^^^^-*

Diz-se em círculos autorizados
que para a elaboração do pro-
jecto concedendo autonomia
administrativa á Catalunha o

governo egualmente apreciará
o que foi apresentado"ao Parla-
mento, em 1919, pelo prepiden-
te do conselho de ministros, sr.

Antônio Maura, pae do leader
revolucionário Miguel Maura,
actualmente preso em conse-

quencia dos acontecimentos re-
publicanos.

FÓRA DA TELA . . „

Um film da Metro Gol-
dwyn Mayer parado...
por causa das saudades-
de esposa carinhosa..."
Woua yorfc, 19 (U. T. B.) —

Uma' famosa artista ingleza Edna
Best, em meio á filmagem de
07terl61_(, que o director John
Robertaon estava preparando nos
studios da Metro Goldwyn Mayèr,
abandonou Os seus companheiros
de trabalho, partindo para esta
cidade. Da localidade ãe Needles,
no Arizona, ella enviou um des-
pacho telegraphico ao director,
nos seguintes termos: "Volto pà-
ra Nova York e de lá para Lon-
dres. Estou com saudaâes ão
meu marlão e eom nostalgia üa
minha terra, além ãe* que sinto
não servir para os f«4ms".

John Gilbert era o galã dessa
pellícula, que teve os trabalhos
suspensos. John Robertson, o
celebre ãirector, convidou para
substituir essa esposa tão amoro-
sa Leila Hyams, que faz parte do
elenco da empreza. Não ha nada
como a prata ãe casa...

Os collegios e as universida-
des de Roma já podem ensinai

o idioma allemão
Roma, 19 (U. T. B.) — O mi-

nistro ãa Instrucção : jblica as-
slgnou um decreto, autorizando o
ensino da lingua allemã nos col-
legios e universidades desta ca-
pitai, estabelecendo tombem, um
Instituto de Estudos Italo-AUe-
mães, na cidaãe de Coionia, na
Allemanha.

O governo uruguayo in-
terna os exilados poli-,

ticos argentinos ;
üfontçuidéo, 19 (Associated

Press) — O governo ordenou o
internamento do sr. Oyhanarte,
ex-ministro das Relações Exterlo-
res do governo de Irigoyen, e ou-
tros exilados politicos argentinos,
numa zona distante da fronteira
cem kilometros.

0 MERCADO AMERICANO
IVouo York, 19 (Associated

Press) — Aceões, fortes; titulos,
firmes; cambio estrangeiro, irre-
guiar, peseta, forte; assucar, fra-
co; café, frouxo, trigo, firme.

czi ¦
«Um famoso jogador de xadrez

visitará Buenos Aires
Buenos Aires, 19 (U. T. B.) —

Foi annunciada- a visita á esta
capital ão professor de xadrez,
sr. Tartakowar.

MALCOLM CAMPBELL

O vencedor do record
de Daytona Beach chega

— á Inglaterra —

J_ond.es, 19 (U. T. B.) — O
capitão Malcolm Campbell, de-
tentor do reeorã mundial de velo-
clüaüe, conquistado. brilhante-
mente, com o Pássaro Azul, na
praia de Daytona, (chegou, hoje,
dos Estados Unidos, a bordo do
" Mauretania" desembarcando em
Southampton. No caes aguarda-
vam-no as autorlãaães, que lhe
deram as bOas vindos, sua esposa,
filhos, e grande massa de povo,

. O rei conferiu ao famoso vo-
lante o baronato, sehdo-lhe a no-
va particlpoãa por uma nota of-
ficial âo primeiro ministro, sr,
Mac-Donalã, concebiãa nos se-
guintes termos: "Tenho o prazer
ãe o informar que Sua Majestaãe
houve por-bem conceder-lhe o
baronato". Na mesma mensagem,
o primeiro ministro- exprimiu as
suas congratulações pesspaes.

Em Southampton, o capitão
Campbell falou ao radio, sendo-
lhe offerecido um banquete. Nés-
ta cidaãe,' o celebre volante será'
recebido officialmente no West-
minster Hall.

KAYE DON EMBARCARA", HO-
JE, NA INGLATERRA

Lonãres, 19 (U. T. B.) —
Kaye Don, que vae tentar bater
o record de velocidade, em lancha-
automóvel, durante a Exposição
Britannica de Buenos Aires, em-
barcarâ, amanhã, no "Andalucia

Star", com ãestino é. America ão
Sul, levando comsigo a "Miss

Englanã II", com a qual já'obtl-
vera na Irlanãa uma velocidade
superior a cem milhas por hora.

De regresso da Argentina,
Kaye Don Irá disputar a taça In-
ternacional Britannica, nas pro-
vas de Detroit, que serão, realiza-
das no mez âe agosto.

EXPOSIÇÃO BRITAN-
NICA DE BUENOS

— AIRES -

Parte hoje da Inglaterra
- o chefe da delegação \

de Commercio e Industria
Southampton, 19 (U. T. B.) —

Sir William MOrriB, o mais Jm-
portanté fabricante» de automo-
veis da» Inglaterra, partirá, ama-
nhã,' pelo - "Alcântara" para a
America.ão Sul. O importante
inãustrlal inglez vae á Buenos
Aires; como chefe da Delegação
ãe Commercio e Inãustrla, assistir
ü Exposição ão Proãuctos Bri-
tannicòs. '«'

Um attentado contra o
chanceller do vice-con-

mlado italiano de Cannes
Cannes, 19 (U.T. B.) .—- O

chanceller do vlce-consulado Ha-
liono, Ercole Guzzl, foi victima
ãe um attentaüo por parte do
dois desconhecidos que dispara-
ram dez tiros de,revolver contia
a sua pessoa. O diplomata esca-
pou illeso á tentativa criminosa,
que foi attribulda aos anti-fas-
cistas.

As autoridades locaes estão em-
penhadas em invsstigoções, pro-
curando o paradeiro dos oggres-
sores, que conseguiram escapar.

A Feira de Productos Bri-
tannicòs está tendo exito

Londres, 19 (U. T. Bi) —Ape-
zar da depressão commercial, vo-
rifiçada, neste momento, em toão
o munão, a' feira ãe productos bri-
tannicòs esta sendo- multo con-
corrida, não sõ por compradores
Inglezes como por " estrangeiros.
Os resultados do certamen ultra-
possam todas as espectatlvos, ex-
cedendo mesmo a vários records
de annos anteriores.

Uma nova obra do compositor
hespanhol Fala vae ser levada

á scena em Marselha
Marselha, 13 (U. T. B-) — La

Vida Breve, do famoso compositor
hespanhol Fala, subirá á scena,
dentro de pouco tempo, no theatro
da Opera desta cidaãe. Em Paris,
esse trabalho alcançou ruidoso
exito.

A campanha da Scotland
Yard contra a venda

de tóxicos
Londres, 19 (Ú. T. B.) — A

famosa organização policial lon-
drina, a Scotland Yard, 'terror dos
malfeitores da metrópole e. corpo
rnodelar de detectives; augmen-
tou a sua cprporaçãb, obrigada
pelo. desenvolvimento súrpréhen-
dente ãa venãa de« tóxicos- e;dro-
gas. O trafico illiclto desso- mer-
cadoria criminosa è' mortal' tem
tomado espantoso incremento,
alarmando a socieãade que se vê
humilhada pela invasão de vicia-
dos. O lucro hos vendas dos
tóxicos é tentador; dahi ser enor-
me o numero de indiviãuoB que
se dedicam a esse commercio, es-
pai liando a morte em doses len-
tas. Ás ãrogós, segunão ãecla-
rações, procedem, prlncipálmen-
te, ãa Allemanha,. usando os que
com ella negociam de todos os
"trues", afim do a introduzir no
território inglez. Recentemente,
a bordo de um avião, que vi-
nha do continente, foi encontrado
um grande contrabando, oceulto
sob as roupas de um passageiro.
Centenas de pessoas, affirma- a
Scotlond Yarã, têm obtião ãro-
gos, falsificando a assignatura de
medicos de grande reputação.
Afim de evitar o desenvolvimen-
to desse commnrclo e reprlmil-o,
ãa melhor maneira, a organização
policial de Londres está usando
de rigorosa, fiscalização para com
todos os' passageiros,- ãesembor-
caãos na Inglaterra, assim como
desdobranão a sua activiãaãe nos
logaJ-3 onde, provavelmente, os
vendedores negociam as suas ãro-
gas mortíferas.

0 annunciada déficit or-
çamentario britannico
Londres, .19 (U. T. B.) — O

voto ão ministro Snowãen con-
firmou, perante um grupo ãe tra-
balhlstas, que o orçamento bri-
tannico terá um "déficit" âe cer-
ca ãe 60 milhões de libras, cou-
sando má impressão. •

A questão siderúrgica
— belga —

Bnurcüas, 19 (IL T. B.) — Os
dirigentes das industrias siderur-
gicas propuzeram agora umá re-
ducção de cinco por cento, a par-
tlr de 1" de março e de mais cin-
co por cento a partir de Io do
abril.. Os delegados dos opera-
rios e as commissões mixtos se
oDDUzeram a isto.

Virá ao Brasil um team ame-
ricano de basket-ball

- Galnsuille, 19 (Associated Press)
—- A Unlversidaãe ãe Floriãa e a
Federação Sul-Amerlcana de
Basket-Ball estão entabolando
negociações para uma tournée âe
tres mezes pelo Brasil, Argentina,
Chile, Peru' e Uruguay.

O team ãa Universidade de Fio-
rida, caso seja effectuada essa
excursão sportiva, realizará cin-
co jogos no Brasil, cinco na Ar-
gentina, quatro no Chile, dois no
Peru' e tres no Uruguay, seguin-
do para a America do Sul, no mez
de junho.

0 presidente Hindemburgo
propoz reduzir seus ven-

cimentos

Berlim, 19 (U. T. B.) — O ma-
rechal HInãemburgo propoz oo
ministro ãas Finança,; reducção
em seus próprios vencimentos- de
presidente da Republica, afim d«
contribuir para mais-rápido reer-
gulmento da Fazenda nacional. O
governo rejeitou essa proposta,
que viria reduzir ' os honorários
âo presiãente de vinte por cento,
não restonão ãelleso puff.ciente
para attenâer, convenienleme.ite,
aos seus gastos particulares.

Os fascistas e nacionalistas
não compareceram ás novas

sessões dó Reichstag
Berlim, 19 (Associated Press)

— O Reichstag reiniciou as suas
sessões, deixando de comparecer
fascistas e nacionalistas. .

0 "Zeppeün", em.agosto,
voará, novamente, pelos céus

brasileiros
Sevilha, lá (Associateã Press)

— O prefeito ãa ciüade recebeu
um telegramma da companhia
Zeppelln, annuuclando uma pro-
jectaãa viagem, no mez de agos-
to proximo, de Sevilha a Pernam-
buco, com passageiros e malas de
correio.

Genoua, 19 (Associated Press)
— A Itália recebeu trlumphaí-
monto os gloriosos aviadoroa, cuja
audaciosa façanha, atravessando o
Atlântico, empolgou o mundo ln-
teiro, cobrindo ãe louros as azas
italianas. O "Conte RobBo", a
cujo bordo viajavam o general
Balbo e seus companheiros ao
deixar Barcelona, depois de haver
rc.eblão os cumprlnentos ãas au-
toridades, dirigiu-se para Ville
Franche, na costa franceza da RI-
viera. Ao tocar no porto de Nice,
o general Balbo e seus comman-
dados receberam, a borão os auto-
rklades, que levaram, em nome ão
governo ãa Franca, a saudação of-
ficial. Sempre festejados, os aviar
dores continuaram a caminho ãa
patrla, agora jã bem perto, apus
tão longa viagem.»

O navio ao approximar-se de
San Remo, Jâ em. aguos Italianas,
singrando na sua marcha veloz o
Mediterrâneo, viu-se escoltado pòr
esquadrilhas ãe )iydroplanos, que
vinham ao encontro dos gloriosos
aviadores, ao mesmo tempo que
ãois ãestroyers, o "Rostro" e o
"Nembo", enviaãos ãeste porto,
comboiavam a nave. Ao saber,
que se encontrava em águas na-
oionaes, o general Balbo ãtrlglu-
so á cabine âo raâlo-telegraphista,
enviando ao primeiro ministro, sr.
Mussolini, a seguinte saudação:
"O Conte Rosso" entra em águas
Italianas. O sentimento do cora-
ção da esquadrilha é gratidão pa-
ra com o Duce. Viva Mussolini!
Viva a Itália Fascista!". Eram
precisamente dez horas e trinta
minutos da manhã, quanão o
"Conte Rosso" cortava os mares
italianos.. A entrada neste porto
foi uma verãaãeira apotheose aos
bravos pilotos e ao general Balbo.
Todas as embarcações faziam soar
as suas sirenes, emquanto que, em
terra, . a multidão se apinbava,
aguardando a descida dos Illustres
viajantes. Uma esquadrilha de
aviões, por esse tempo, fazia evo-
luções em torno dã nave, dafldo
am saudações dp estylo, emquanto
qu, do caes, subiam aos" ares accia
ma^^^-V-fSer^thualàsllcõtrJda:
multidão. Subiram a bordo, afim
ãè apresentar as boas vinãas em
nome ãa Itália, o prefeito Boccar-
di e o âeputaão Starace, represen-
tante ão partido fascista. O gene-
ral Balbo, sempre sorrindo, res-
poi.dia ã ova.ão popular, que se

misturava ás notas do hymno fas»
cista executado pela bandn mu-
sical de Cnrnvnnn. Milhares de
operários da fabrica Fiat, que
construiu os motores dos appa-
relhos, formavam no caes, accia-
mando, tambem, os bravos que
regressavam. Muitas foram as re-
presentnções officiaes presentes
ao desembarque, entre estas, um
grupo de compatriotas de Balbo,
filhos da clãaãe de Ferrara.

Garbósos em seus uniformes de
gala, o general Balbo e seus com-
pr.' 

'leiros atravessaram por rntre
duas filas de fascistas, envergan-
do i symbollca camisa preta, to-
mando os carros que os deveriam
conduzir ao palácio do governo da
cidade.

Toão o trajecto apresentava as-
pecto festivo, venão-se nos postes,
bandeiras Italianas e brasileiras,
entrelaçadas. Um dosgrandes ar-
cos, ostentava uma inscripção, ho-
menagem aos mortos no desastre
de Bolama, com as seguintes pa-
lavras: "Hoje estaes comnosco".

Na sede da municipalidade, o
prefeito íez entrega ao general
Balbo da chave de ouro da cidade,
dando-lhe o titulo de cidadão, pré-
senteando, ainãa, caãa membro
da esquadrilha, com uma medalha
de ouro.

Na rua, o povo, que se compr!--
mia em- massa, reclamava, em gri-
tos, a presença de Balbo, ás ja-
nellas da Prefeitura. Esto, atton.
dendo aos pedidos ãa multiãão,
chegou-se á sacada, agraâecenâo
ás manifestações que lhe eram
prestadas. Antes ãe deixar o pa-
lacio municipal, o prefeito offere-
ceu ao general Balbo um busto
em bronze de Christovão Colom-
bo.

AS FELICITAÇÕES DA
FRANÇA

Parts,.19 (U. T. B.) —O mt
r.istro da Aeronáutica, sr. Dus-
menti, enviou um caloroso tele-,
gramma ao general Balbo, felicl-
tandò-o.peia prova realizada com'
a travessia do Atlântico, ern, liome
da aeronáutica franceza. -

'"^RmpA-tàliyoS* BMvK«QSÍA#';.

Roma, 19 (U* T. B.) — Estão
sendo-feitos intensos preparátl-
vos para uma estrepltosa rece-
pção aqui ao general ítalo Balbo e
seus companheiros de travessia dò
Atlântico Sul.

0 novo transatlântico da

Cunard terá uma (iode-
rosa installação electrica

Londres, 19 (U. T. B.) — A
companhia Ingleza Thomson
Houston, em Rugby, recebeu en-
commenda de sete gigantescos
turbo-geradores, que setão utlll-
zados no novo transatlântico ãa
Cunard Line, cuja construcção
está senão activaâa, ãia' e noite,
pela ílrrna John Brown. Elles
apresentam a força âe nove mil
e .cento e um ltllowatts, sufficien-
to para illuiuliiur uma pequena ci-
dado.

Dois aviadores lutam pelo
controlo no ar em um

momento de grave perigo
Lonãres, 19 (U. T. B.) — Aca-

bam ãe ser feitas revelações sèn-
socionaes a respeito âe uma sce-
na que teria oceorrido .ios ares
entre ãois pilotos de um grande
hydroplano da Real Força Aérea,
caldo'perto de Plymouth, a 4 do
corrente. As testemunhas ouvi-
das, em numero de nove, afflr-
mam que o apparelhó estava a
cargo do tenente "aviador Ely e
commandante Tucker, official de
patente superior aquelle, mas que
estava sendo instruído para se-
gundo piloto. O commandante
Tucker estava no controle quan-
do o acclddente oceorreu. Ely
disse então que, embora elle fos-
se o piloto, Tueker, uma das -i-
ctimas, lhe bateu na mão, quan-
ão o üepoente procurava retomar
o controle para evitar o desastre.
Tucker conta que, afinal, conse-
guiu apossar-se ãa roãa, mas,
embora' conseguisse levantar a
proa ão avião, jâ era tarãe ãe-
mais, dando-se o inevitável.

0 general belga Ber-
nheim terá funeraes

nacionaes
Bruxellas, 19 (U. T. B.) — O

Senado appro«.'ou por 10E votos
contra tres e sete abstenções, o
projecto dos funeraes nacionaes
do general Bernheim.

A GRIPPE CONTINUA A
' FAZER TOMAS

Em Londres augmentou o nn-
mero de mortes, na ultima

— semana —
' 

Lonárea, 19 (Associated Press)— O numero d>- mór.tes, motivado
pela grippe,. nr ultima semana,
foi de 116, ougmentanac para 125.
nos últimos sete dias. O total da
falleclmentos nas principaes cl-
dades do Inglaterra e Galles é do
_56, segundo as estatísticas offi-
ciaes.

Foi condecorada pela
Bélgica uma aviadora

— ingleza —
Bruxellas, 19 (U. T. B.) •— O

goveVnò condecorou com a cruz
da Ordem de Leopoldo a aviado-
ra Suzanne Lippens, filha do mt-
nistro inglez. '

O sr. Flores da Cunha é
a Legião Revolucionaria

Porto Alegre, 19 (A.3.) — Nas
rodas políticos desta capital está
sendo ' commentada a declaração
do sr. Flores da Cunha a respeito
da Legião Revolucionaria. -

Em um circulo de amigos, o ln-
terventor federal no Rio Grande
do. Sul manifestou séu ponto de
vista a respeito dessa futura or-
ganlzãção política, dizendo que se
a Legião se organiza para defen-
der os princípios da revolução ei-
le, Flores da Cunha, se Inscreve-
rá nas suas fileiras; se, porém, a
novo entidade visor a extineção
ãos portlâos, o general Flores da
Cunha está disposto a combater.

Ao que parece, o sr. Flores ãa
Cunha, falando -de_partidos, quiz
ãlzer Partido -Republicano Rio
Grandense.

Para as despesas com os
núcleos coloniaes

paulistas
...'Paulo, 19 (A. B.) — O go-

verno provisório do Estado de-
cretou a abertura ão creãito âe
1.000:000$000, pela secretaria ãe
Agricultura, Inãustrla e Com-
mercio, afim de fazer face ás des-
pesas da creação, installação e
custeio de núcleos coloniaes em
varias zonas âo Estaão.

Esses novos núcleos se desti-
nam á localização dos desoecupa-
dos dos' centros urbanos.

Tentativa de homicídio
— era Campinas —

Campinas, 19 (A. B.) — Nó
jardim Carlos Gomes desavieram-
sepor questões ãe dividas os srs,
João Sebastião Alves, commer-
clapte resiãerite em Catanãuvas,
e Antônio 1 is de Azevedo.

Da ãiscussáo, ambos chegaram
a vias ãe factos, conseguindo Se-
bastião ferir seu adversário com
6 tiros do revolver.

A victima acha-se em estado
muito grave.

Obtiveram "exequatur"

para funecionar em
São Paulo

S. Paulo, 19 (A. BO — Poi
ácl j do governo provisório da
Republica obtiveram "exequatur"
paro funecionar em São Paulo,
os srs. Frederico Junior' e Au-
gusto Potier, - respectivamente,
como vice-cônsul dos Estados
Unidos da America do Norte e
cônsul adjunto de Portugal em
São Paulo.
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A SALSAPARRILHA
PÕE FIM A UMA FORTE

DÔR NAS COSTAS
Pondo Fim ,á Indigestão,
Cessam os Symptomas, Que

Multas Vezes Attribnlmos
a Outras Moiestias

Mais Oraves.
Cada dia, mais pessOas daqui,

verificam que a Indigestão t
multa» vezos rouponsavol por
dOros que attrlbuom a outras
moléstias mnls graves, o estas
pessoas acham quo a Salsapar-
rllha do Dr, Ayor — acabando
com a Indigestão — traz allivio
rápido o surprohondonto de en-
JOos freqüentes, dOros de cabeça
o dOres nas costas.

H. L. Vlolra, por exemplo,
disso a seu medico quo ponBava
ostar doonto dou rins. Durante
dois mezes acordava sompre com
fortes dOres nas costas. Pelo
exame, porfim, o medloo achou
que a Indigestão ora a unica
responsável por estas dOros.

Aconselhou ao Snr. Vieira, de
tomar uma colher da dollcipsa
Salsaparrllha do Dr. Ayer apor,
cada ròtelçlu o antos •fln deitar-
se. O Snr. Vlolra' tovo' logo' a
surpreza, que- não -mais soffrlu
dq onjpo e do gazes. .

ÍNo dia seguinte, já não havia
signal de dfli-es nas costas; Con-
tlnuando a tomar a Salsaparrl-

B
Pae e filhos

Ihu, punform, indicou o módico,
ficou agora lntolramente livro
de qualquer dOr, a soza da mo-
lhor saudo, oomo ha muitos an-
nos não gozava.

Nota: — A Salsaparrllha do
Dr. Ayer, 6 garantida pólos
pliiirniacoutlcos, sob a off Irmã-
• ilo do quo so não tiver allivio
rnpldo, o sen módico preço sor-
Iho-fi restltnldft.

Salsaparfilha
,d6 Doutor Ayer

(8591)

AS QUINTAS-FEIRAS, NO
M!NISTERIO_ DO INTERIOR

A INSTALLAÇÃO DA COMMISSÃO LEGISLATIVA
SERÁ APÓS O REGRESSO DO SR. GETULIO,

QUE VAE A BELLO HORIZONTE

Vm decreto do interven-
tor Barata astabeleco que
os »minlclj)lo« oonlrlliiilnlp
para o Estado com 20 %
das tuas renâat.

(Teiegramma do Pará)

A vida, ffira dos trllhop,
Por páos o por podraB vao,
Quando, pobres, maltrapilho»,

Os filhos
Tim que suatontar o pae...

*- * *
O vapor «Plrlrua*< encalhou no»

recife» da costa do Maeolô. Doí
poi» do grand? trabalha — dl? o
teiegramma — o vapor conseguiu
ser safado, Indo -porém, pouoo
t|epols, encalhar da nova nos bal-
xloa.

E agora? o ',P^rIrus,, é o\x nftç
6 safado?

# *
O professor Simmons, da T?ç>l-

versldado ãoAkron, declarou ser
possível a* fabricação da borracha
por melo da manip«laç50 do tri-
go e da batata.

Já é um consolo para os chauf-
feurs em crise; quando a fome
aportar o pneumatico é sopa.

* #
O celebre Qulncas Bpmbelro, de

olpltoral memória, eondenW.ad,P a
30, annos, foi Incitado.

Um tópico do Correio estranha
a, munlflconcia do governo. Mas
estairços Informados que ello foi
levado a Isso-pela necessidade de
dnr Intensa caça aos bicheiros.' 

A policia está, ultimamente,
empregando bombeirps nesse ser-
viço.

* ?
Contra a crise

Hontem, era dia de audiência
publica no Ministério do Interior.
São as quintas-feiras do sr. Os-
waldo Aranha.(Nom por Isbo, o
gabinete do ministério da praça
Tiradentes deixou de ter üma
assistência excepcional do altas
figuras, que sempre procuram
o ministro para solução de altas
questões. Na primeira parte do
dia, o sr. Oswaldo Aranha des-
pachòu actos dè sua pasta. Pre-
parou mesmo os decretos de apo-
sentadòrla dos niinistros dp Su-
premo, mantendo-se, entretanto,
numa, reserva até a respectiva
assignüfúrá-' pelo chefe do go-
verno provisório-

Esto ambiente de reserva é
o que súrprehende, agora, no
ministério do Interior. Sô com
a divulgação dos actos do gover-
no, nas ultimas edições dos jor-
naes da tarde, é que passou a
commentar a energia do governo.

AS, AUDIÊNCIAS

Na primeira parte da tardo,
attendeu o ministro Oswaldo
Aranha aos srs. Sá Freire, Sa-
boya de Medeiros, Cândido Men-

,des de'Almeida; os procuradores
espeeiaes srs. Goulart.de OU-
veira e Themistocles Cavalcanti;
dr. Bellsarlo Penna; o capitão
Chevaller; o director da Casa
de Correcção, dr. QHndo, etc.
Tambem attendeu a senhorita
Arihita Garlbaldl, neta do, gran-
de "condottieri" e que está pu-
blioando uma edição portugue-
za do resumo de sua grande
obra sobre a vida do paladino da

^liberdade na America. Ainda re-
Wcebeü uma commissão do Insti-

tuto dos Cfigos.
¦ A AUDIÊNCIA PUBLICA

y

Já cerca de li e 30, o sr. Os-
waldo Aranha deu realmente
inicio á audiência publica. O
ministro fi uma figura interes-
santíssima. Tem sempre uma
maneira nova do agir. Já hon-
tem attendia á grande massa
que o aguardava, com outra ta-
ctica. Recebeu primeiramente
um grande contigente no seu ga-
binete. O seu ajudante de or-
dens, tenente Menna Barretto^
fi de um tacto calculado em aco-
lher um e outro, approximan-
do-os do ministro, que continua
oom a sua excellente disposição
de espirito, o ambiente de am-
paro aos candidatos. Todos saem
do gabinete do sr. Oswaldo Ara-
nha, quando não alegres com o
deferimento de suas pretenções,
polo menos rlsonhamento alen-
tado para nova visita... na ou-
tra quinta-feira!

Interessante <-. que ha mesmo
parte impertinentes, no propo-
sito de arrancar a nomeação am-
biclonatla. Ainda hontom, era
um velhinho com pequeno ca-
vaignac, que Insistia com o sr
Oswaldo Aranha:

O meu requerimento ha multo
qúe está aqui, e desejo o aeu
despacho.

O ministro ainda de bom hu-
mor, o suave:

Evidentemente, o seu re-
querlmento foi fis soeções para
informar. Quando chegar aqui
o despacharei.

Mas o homem estava Instruído,
o insistiu:

 Não. Já obteve todas as
Informações, e eslá no scu ga-
binete.

O ministro não perde a cal-
ma, mas já abandona aquella
attitude discreta com que ouvia
o plèlteantè. E observa, em tom
mals^alto, como quo s.o dirlgln-
do aos demais, 110 gabinete:

Não, meu caro! (E exhibe
um pequeno maço do papeis,
quo estava a uni canto do sua
mesa, em completa ordem). São
todos os papeis quo tenho em
mão. Não retardarei a marcha
de papel algum.

O cavalheiro rio-se, com ex-
' pressivo riso desconsolado, es-

ponta nco nos que erram o passo,
o despede-se. O sr. Oswaldo
Aranha o encoraja, porém: ,

Vá eni paz, que estudarei
o seu papel.

OS ÍNTIMOS*...
Um senhor eiloso, baixo, já

E« levantava, e dirigia-se ao en-
contro üo sr. Oswaldo Aranha.
E, ueuinpunlianilo um riso longo
de felicidade', extondeu os bra-
ços, como que querendo estrel-
tar o abdômen ilo. ministro em
fraternal anipluxo. O er. Os-
waldo Aranha afasta-se dlscre-

um pouco. Sempre ha trabalho,
no ministério do Trabalho...

Era uma "blagu,e" do min'»-
tro.

AS DUAS ULTIMAS TURMAS

Já a segunda turma foi atten-1
dida na grande sala dos offi-
olaes dè gabinetes. E com a
mesma calma oiivlo o mlnlatro
successlvos pedidos de emprego:
bem uma vln tona.

Interessante é" que não havia
um pedido, que não provocas-
se uma solução. O caso de um
la ser- estudado 1 O de um outro
seria resolvido,- com u,m$ carta
ou um teiegramma. Os auxilia-
res do gabinete ministerial de
lapls e bloco em punho, anota-
vam.

Finalmente, a ultima turma fi
atténdida. E o ultimo pretenãen-
te encontra o ministro com a
mesma disposição rlsonha de es-
pirito. E' um bahiano, que per
deu ultimamente u,m cartório, e,
como não tem nada, acceita
qualquer coisa para viver. O ml-
nistro encoraja-o:

¦— Tratarei do seu caso-

A COMMISSÃO LEGISLATIVA

Falamos oom o ministro 11-
gelramente, lnquerlndo-o. sobre
diversos assumptos. Elle logo
nos informou sobre a Installa-
ção da commissão legislativa.
Será6, um acto solenne. Deseja o
chefo do governo, provisório dar
o maior realce ao acto. E' as-
sim que a soiennidade comente,
poderá ser apôs o regresso do
sr. Getulio Vargas, de sua es-
táção de agua em Minas.

O sr. Levl Carneiro, consultor
geral da Republica, havia nos
informado mais quo a posse de-
via ser dada solennemonto no
próprio palácio do Cattete, fa-
lando, então, p chefe.-flo governo
provisório.

E em seguida se procederia á
installação da commissão no pa-
lacio da Câmara.

A propósito, soubemos que já
está' organizada a lista de. func-
cionarios da Câmara que' serão
postos á disposição daa sub-
commissões.

Stambul — Em virtude
âa crise econômica,, a go-
verno iresolveu conceder
gratuitamente õs áoouníen-
¦tos necessários aos casa-
mentos. ¦ 

'¦
(Teiegramma)

Do consórcio venha o nô,
ge estão caras as comldaa. .
De duos crises fundidos
Resulta uma crise sô.

*. * *
O commerclo da Paulicéa re-

solveu prolongar o carnaval até
sabbado; a policia, salvo a restrl-
cção' ao uso do mascaras, nato
teve a oppOr.

Cumpre, agora, que o carioca,
carnavalesco por excellencia,^ não
so deixe ficar atrás e faça do
carnaval 

"uma 
espécie de estado

de sitio do Berparãés: prorogue-o
até quando acabar.

Cyrano & Cia.

. vaccina" àntípyogena
DO INST. nios — Cx. 10$MO

Amostra» — C. Postal 1345
(18431)

NO PALACI0'D(T CATTETE
Conferenciaram, hontem, çom

o chefe do governo provisório
os srs.: general Leite de CastrO,
ministro da' Guerra

A APOSENTADORIA DOS
MINISTROS

Quando Interrogamos o, sr.
Oswaldo.Aranha soore aa duas
vagas abertas po. Supremo, res-
,pondeu-noa do maneira Incisiva:
1' — Isto virá a seu tempo.
Agora for somente a aposenta,-
doria.

O ministro tinha que attender
ao publico. Nada mais nos disse-
Mas ali soubemos que um dos
nomes mais cotados para uma
das.vagas é o sr. Plínio Casado.
E quanto á outra .vaga/ ha uma
con jura para a volta. do. ex-pre-
sidente, que foi o anno passar
do á COrto de Haya á custa da
Light, corpo foi publicado

A ESPADA DE OURO DO GE-
NERAL OLEGARIO MACIEL

E emquanto o ministro atten-
do ao publico, em certo momen-
to, o director do seu gabinete
nos leva a ver, a úm canto, o
precioso mimo que o Rio Granr
de do Sul offerece ao presiden-
te do Minas. E' a espada» de
ouro, de qüe hontem demos no-
ticia-

A mesma estava dentro de um
discreto estojo azul, com a se-
pulnte Inscripção: "O Rio Gran-
de do Sul, pelo seu governo e
pelo seu povo, 110 glorioso pre-
sidente do,Minas Geraes, gene-
ral dr. Olegario Maciel. Feve-
reiro _ 1931". A bainha da es-
pada é de um Íavor caprichoso.
Foi adquirida, parece polo preço
do 800J000.

O sr. Oswaldo Aranha infor-
mava-nqs em seguida:

Obedecendo ao desejo do
Rio Grande, será esta espada
entregue ao presider.to mineiro
pelo chefe do governo provlso-
rio, dr. Getulio Vargas.

Na sua visita, a^ora, a
Minas?

Sim.
'¦»— *m» ***'. rr——

Hypertrophia da próstata
Cura radical ou melhoras permanentes,

sem operação. Processo pessoal, Dr. Je-
suíno de Albuquerque. Uruíuayana 22-1"

115692)

SOBRE A C0MPRÃ1É

 . almirante
3'ônradõ Heck, ministro daí lia-
rinha; !Af ranló Mello Franco,
ministro do Exterior é almiran-
te Protogen,es Guimarães, dire-
ctpr da Aeronáutica Naval.'.•

Foram recebidos em aúdlen-
cia oa srs. Demetrio Ribe.ro,
Manoel Reis, embaixador Souza
Dantas e Mario Gamara.

0 sr. Otto Niemeyer esteve
hontem no Thesouro

Acompanhado do dr. Osear
Borináhn, esteve hontem eni ãè:
morada conferência com o dire-
ctor geral db'Thesouro o ar. Otto
Niemeyer. O assumpto versou so-
bre questões financeira? e. admi-
nistrativas que interessam o dès-
empenho da missão do sr. Nlè-
meyer, tendo este solicitado ao
director. Bèllens vários esclareci-
mentos.

A' tarde, aquelle financista vol-
tou novamente a conferenciar
çom .0 director geral do Thesbu-
ro sobre normas a serem adepta-
das em relação ao serviço finan-
cerio do paiz.m* tm* t* ;
Deixará o cargo o inspector

da Alfândega desta capital ?
Corria hontem, á tarde, no Ml-

nisterio, da Fazçnda a, noticio, dq

pedido de demissão do Inspector
da Alfândega. Accrescentava-se
que o sr. CasteUo Branco havia
tomado t^l resolução, em virty-
de d,e uma portaria do titular, $a.
quella pasta.

Q gabinete do'ministro O/a, F$r
zenda nada, porém, nos lnforrrçpu,
a respeito.

A LEI DE^ FÉRIAS
Já etti prompta a que deverá,

dentro de algtm» ifla?i «r
decretada pelo ^çrno pro-

,-L viwrio
Dovo sor publicado, nentes dio»;

an^loldèfMas icldocmor-

n oito, om vigor; iw>lam V«-
fias do 1030 o cstabolocom, logo,

Ca commissão quo dovorfte»tü-
dar a lei do fórla» definitiva, quo
Sontro do pouco tempo, sorft do-
crutada para o npsso paiz-

u sr Llndoifu Collor, inouirtblu
o sr. WnduU do Mollo, director
do Departamento do TrabalVio, de
crganlV um ante-projecto De

posso desso .trabalho, que foi,, tam-
tom, por ollo, cspoclalmonte os-

Sdo. « ministro PWHN* W$
nn 'noites tntorosBodas, ob pa-
irtJo oa operarlps, pedindo a uns
e outros que fizessem as auas sug-

BCOs0°pàtr5os desdo alguns dias
disseram oo sr. Lindolfo Color

quaes os sous pontos do vista,
muitos dos quaes foram neoltos.

Hontem o ministro {eve a oeça-
s,ão do ouvir os dos operários,
numa grando reunião quo so of-
(cetuou fis 16 horas, om seu gabi-
neto, o fi qual so fizeram repre?en-
tur as seguintes associações do
C'União 

dos Trabalhadores do jl-
vro o do jornal, Sociedade União
dos Fogulstns, Resistência doa Co-
ciiolros, Carroceiros o Classes
Annexas; Usinas Motallurglcns;
Alllnnça dos Officiaes do Barbei-
ros e CaDellclrpfroa; Ccntrp Cos-
mopollta; União dos Tiubalhiido-
res em Padaria; Centrq dos Em-
pregado» e Operários da Llglit,
União dos Trabalhadores Graphl-
co»; Motoristas Marítimos; Ope-
íarlos do Moinho Inglez; Associa-
ção doa" Carpinteiros Navaes;
União dos Open-rlos em Fabricas
de Tecidos, Associação dos Empre-
gados do Commerclo do Rio do Ja-
neiro; União dos Empregados do
Commercio do Rio de Janeiro; As-
sociação. do» Empregados dp
Commerclo è Industria de Nicthe-
roy e Alliança dos Operários em
Conatrúcçãci"Clvlt. ,..,.,

O ante-projecto do Ministério
do Trabalho, foi, então, ampla»
mente discutido, fazendo oa repre-
i-entõntèa operários grande nume-
ro de suggestOés, diversas daa
quaes foram aceitas.

Encerrando bs trabalhos, o se-
nhor Lindolfo Collor teve. a op-
portunldade de accentuar o pro-
posito firme do governo- em fazer
.-«xècutar rigorosamente a lei de
férias, que vae baixar, «ssignalan-
do que nó arito-projèctrj. procurou,
na medida de suas forças, concl-
liar ps patrões com os opeçaiios,
pedindo 

'Aquelles p máximo quo
çlles ppçleriam' conceder e pedindo
a estes que comessem o de que P<>-
dèrlanj abrir mão.

Esteve prespnte á reunão t
usou da palavra, ao fim de tudo,
o ar. Henrique Dodsworth. autor
pa actual lei do íêriaa, que fez
refere.-olas multo elogiosas á
actuação do ministro do Trabalho,
ein défcsa doa Interesses e dps dl-
reitos do operariado brasileiro.
Frisou aa duas' mentalidadea di7
versas: a que entregou, na Repu-
blica Velha, a regulamentação da
íoi de farias fia classes patronaça.
ás mçnós aptas para essa f uneçao,
tf a de ngora, ouvindo o.Mlniaterlo
do Trabalho, directamente, bs in-
teressados.

FaVóu, ainda, um representante
daa classes operárias, que mánl-
fçstoú 09 sr. Lindolfo' Collor, o
apoio do operariado brasileirp ao
seu prbgrarpmá de acção, aceçn-
túandp qúe, nunca comp agora,
¦gè levaram tôo á uérlo, no go-
vèrnb, oa problemas operários,
nem nunca Ó operariado se sentiu
lão seguro, e garantido nos .-ieus
¦fllreitçs é aspirações.

O decreto estabelecendo a lei do
emergência regulador^- das férias
dè 130, será lèvadp dentro de dois
.dias, qos.qüe nos informaram, fi
assigpátura do chefe do governo
provisório. / <

Hk POLICIA MILITAR

Profissão de fé
revolucionaria

A Rophblloa oncota, ngora, o
poiioilo, tuivoz o mais orltlco.fla
sua aroldonlada o atribulada vida.

B" .tima nova e promissora ora
quo ío Inicia. Sfto novos horlzon-
te* quq »a abram A nM^0 VT^m
sllolra.

ü' a momontq da» tranaforma-
çOo» Hoclnes que dovo a nação ox-
porlmontar na sua organlznção,
para a íolloldado, para o bom es-
tur do poyo. À

Apôs o magnífico prodromo da
propaganda, nos quatro vontos,
om prol doH lityaoB qvio Baçudirnm
u acordaram a nuçtto Inlelra, veiu
a heróica luta das armas ompu-
i-.limliiH polo povo o pelaB cIohbos
armadas. Foram tarefas multo
mal» fáceis do quo a da Rovo-
lução Social quo, no prosento, oa
Impõe, domo a cúpula do odiflplo
iipiuiiui Iniciado.y

O lnstantp fi, por corto, mal»
do quo opportuno para a» ox
pansõos ão alma dos vcrdadoiroB
ropubllcnnoa, do« que Bontem,
npozar dn» dOalllusOes muitíssimas,
pulsar, dentro do seu peito, um
coração ilu patriota.

Conscio das responsabilidades
quo mo cabem, tenho b dever, o,
doBojo, mesmo, nesta hora do vl-
brações cívicas, ter a honra dp
fazer perante o Tribunal da-Opi-
nlão Publica, o qúe posso, mui
apropriadamente, chamar a rope-
tição da minha profissão de fé
revolucionaria, Jfi, ha bem longos
nhnbs, publicamente expressada e
conhecida.

Tenho, a honra do dlriglr-me
especialmente ao povo, em cujo
humildo selo nasci e cujos Ideaes
republicanos sempre abracei o de-
fcnill, por convicção, com des-
assombro, com projulüp dos meua
Interosaes o risco da própria vida.

Na penumbra política em que
mo mergulhei, desde 1915, entre-
güe por completo 

'a.os meua de-
veres de soldado, vivi a observar
nttontotnente, copa a vigilância
do cldai»lãb consciente, o desenro-
lar dos acontecimentos políticos.
Julguei os factos e os actbres, no
mou foro Intimo. E 0 rol das
desillusões augmentou.

Resurjo, agora, do meu longo
ostracismo, hão mais comp poliU-
co militante, bu partidário, porém,
na qualidade de cldad.ao sciente
dos sous direitos e omnleçlente
das suas' responsabilidades.

B' o resurto ão espirito ainda
ardento de um Idealista, de um
antigo lutador, que experlmonta
a satisfação Immensa de ver a
sua alma libertada, nüm atnbien-
te propicio a oxteriorizar o que
sente, o, a expressar o que pèri-
sa, Isento dos grilhõea coercltl-
voa.

Antes, porém, das palovras sa-
crantèntaes do meu Bagrado obje-
ctivo, e, como base necessária e
solida, histórica, lndestruçtlvel,
começo por enumerar quae" fo-
ram, através dos tempps, as ml-
nhas attltudea definidas em prol
dos ddeaès de felicidade do glo-
rloso povo brasileiro.

Da chi-onologla qtie ae segue,
resalta, á simples vista, que da-
tam dp annos remotos as Idéas
revolucionárias, que ainda protes-
ao, a despeito dòs tristes emba-
tes soffridoa, e que são de ae
prçcurar salvar, de se pôr em
ordem, de ae repubHcanl.zar a
Republica.

Ém 1901, aos 10 annos, corap
alumnp do Colleglo Militar, fui
um dos leitprès do "Correio da
lílanhã", um dos órgãos tradlclo-
naes dbs reivindicações popula,-
res. Em 1903, cohio alumno da
Escola Militar da Praia Verme-
lha, por carta ao chefe da oppo-
sição, protestei e declarei-me so-
lldarlo coni o povo cearense,
fuzilado nos praias de Fortaleza
pela policia do, ollgarchia AcçlPly.
Em 1904, ainda nà Praia_ Verme-
lha, abracei, por convicção o ppr
Ideal, a revolta de 14 de novenv
tro, solidário com o povo èm luta

A VIAGEM DO SR. GE-
TÚLIO VARGAS A

0 chefe do governo pro-
vitorio nio deixará

; SubstltlltO

Com a ida do sr. Qotu-
Hq Vurg^a a Minas, ali sp
clcmorando numa estaç&o
de águas,entrou-se aco-
gltar, em cortas rodas, de
ijma ppsslvpl siibstltulçâo
Interina do chefe do go-'
verno provisório. Entre-
tanto, sabemos com segu-
rança que, entre os mem-
teos do governo, de nada
se tem cogitado a respei-
to. De uma parte, accen-
túa-sc que o chefe do go-
verno não sâp do terrlto-
rio nacional. Assim, a
substituição interina não
se impõe. Çlem sae, nem
fica afasta-40 do poder.

A situação será a mes-
ma. Os ministros se re-
unirão í conjuntamente,
como se o chefe do gover-
no estivesse presente. É,
naqulllo em que se lmpu-
zer a assignatura do che-
fe do governo, será o po,-
pel encaminhado aonde
elle se encontre, Não ha-
verá retardamento para
a administração.

PARA QUE A ARRECADAÇÃO
DAS RENDAS SE TORNE

com e.sta Revplução prp-Uberda-
de, pro-emanclpação.

Eis porque communguel, Inte-
gralmente, com a santa causa na-
cional, conjugando os meua prln-
cipios cóm oa quo levantaram
toda a soberania nacional.

Nesto, ftoro,, que vpm de ser
vencedora, em' toda " a linha, a
grande revolução que,, como do
ha multo eu prevlra, Irromperia
de norto ao sul do paiz, sinto
uma Ihdlzlvel alegria, no meu ln-
Umo, por haver podido assistir ao
acordar Irreprimível e lepnlnp da
alma nacional que, outrora, pa,-
recla a de um manso cordeiro
em franca- lethargla.

E»toi\ satisfeitíssimo ppr ter
visto, irmanada cpm o povo, a
classe militar que não ãesmen-
tiu, mols uma vez, a sua heran-
ça histórica. Ppr isto, me ufano
ãe ostentar, pelas ruas desta ca-
pitai, a minha nobre farda, no
premente, que a vejo bem olhada
e melhor recebida pelo povo, em
toda parte.

Como'foi bella, e rápido, a pas-
sagem da propaganda á luta
heróica pelas armas!

Quão facli foi a victoria contra
organizações poliUcas que não
contavam, em abaoluto, cora o
apoio da opinião publica!

Pgrémí a Revolução não ê sô
a luta armada; nãó fi sô a der-
rlbada sepa esforço, de domina-
dores sem coragem, ou sem pres-
tlglo; hem, tão pouco, o bullcio
das ambições desvairadas, e, mui-
to menos, o Império da desordem,
o campo da anarchia disaol-
v.ente.

Da Rovolução, sim, o magnifl-
cente será o termo da sua fina-
lidade, a pxecuçâo Integral dos
icieoes coillmados pelos puros li-
dadores, a manutenção doa prin-
cipios" republicanoa que, aoa pu-
ritanos patriota» Irmanam e

Uma importante reunião no
gabinete do secretario das

Finanças
O ar. Vlconte do Mornos, Bccro-

thrlo das Finanças do Estado do
Rio, reuniu hontem no sou gabi-
noto do trabalho o Juiz (Iob Foi-
toa da Fassondu, o oaorlvfto douto,
o director da Receita Publica o o
dlreotor da DcBiicsa, cpm os quaes
ue muntovo em longa cunforon-
°'a' ,_ .

Conseguimos Balior quo a refe-
rida conforoncla fOra convocada
óom o objectivo do estudar as me-
dida» mnls ncertadaa para quo a
arrecadação do imposto do indus-
trios o profissões no Eatado Be
torno verdadelrumonto efficiente.

Evidentemente é muito precária
a cobrança doaso imposto, pois
raros são os médicos, udvo-gndCB o
muitos outros profissionaes quo
ao aubmottem fia exigências do
fiaco.

Sabemos ainda qup o sr. VI-
conto do MoraesSjstfta slnceramon-
te empenhado om adoptar sevoras
providencias, do fôrma a evitar a
sensível evasão daa rendaa esta-
duaes, que, em mais alto gráo,
ao verifica na falta da uma rigo-
rosa arrecadação do imposto do
Industrias o profissões.

—m*t*m*. **.: ... .'
Adiada a reabertura das es-
colas publicas fluminenses
Por acto do hontem, o Inter-

ventor federal no Estaão do Rio
resolveu adiar para 2 de niarço
proximo a reabertura das esco-
las publicas primarias e naa pro-
fiaslonaes femininas.

OS^bÍNHElRüS FOR-
NECIDOS PARA DE-
FESA DO GOVERNO

— PASSADO —

A reforma das Caixas de
Pensões e Aposentadorias
COMO DEC0RRÊRÃM,l0NTEM, OS DEBATES,

NO MINISTÉRIO DO TRABALHO

____\_Wy'i'!'-

¦ JfljBI,'a-,.

Nomeada a commissão
de syndiçancia do Mi-

nisterio da Guerra
Estando o general Leite de Cas-

tro no firme propósito de apurar
as responsabilidades dôs que, pe-
lo governo ãeposto, tiveram ou
têm em seu poder dinheiro per-
tencèntes á nação, destinado a
combater o movimento revolucio-
nario victorioso, outorgou 8. ex.
poderes ao chefo do Departampn-
to do Pessoal da Guerra para no-
mear uma commissão' de syndl-
cancia afim de conhecer da ex-
actidão das contas dos que já. as
prestaram até 31 de dezembro
findo e, bem aasim, verificar os
nomes dos que não o ¦ fizeram,
apurando-se oa motivoa que Ipva-
ram oa faltosos a assim proceder.

Dando cumprimento a esse de-
aejo do ministro da Guerra, o
general Deschamps, nomeou hon-
tem para fazerem parte daquella
commissão, os seguintes officiaes:
coronel Rubens do Monte, tenen-
to-coronel Thoodoro Porolra de
Mello, major contador Carlos Gui-
marães Cova e capitão Oswaldo
Sá Couto. _- 

0 general Flores da Cunha
vem ao Rio

Porto Alegre, 19 (A. B.) — O
interventor federal, general Flo-
res da Cunha, seguirá para o Rio
em avião a 10 ãe março vlnãou-
ro. O objectivo dessa viagem ê
tratar de interèsaes do Rio Gran-
de do Sul..

contra ^.-feovfirnoãe então, aof- guiam na.procura do bem da col-
frendo»cU 

' 
coragem -. ds tristes '««vldade^ 

^ ^^ 
.^

0 IDAS
Cura radical. Prooessp povo,

unicã appilc. sem opej. nem
dOr. lir. Miguel Meiro. Av.
Aliiitc. Ilnrnmo. 11 (edlf. I.rccii)

(1-1593)

rTiSTURÁ^ALCÒÕL
A' GAZOUNA

Um memorial entregue ao
chefe do governo

jpí"'

DE S. PAULO

Uma conferência çom o mi-
nistro da Fazenda

afastado, com que evita ser cn- | STOCKS DE CAFE NO ESÍADÜ
volvido na cintura, mas não im-
pede que o cavalleiro lhe brln-
que, um poiíco, com os botões
do paletot. O ministro ri-se,
emquanto lho houve a co.ifiilcn-
cia, e lhe replica quo elle será
attemlido. devendo esperar- Mas
o homem está anciurso, e quer
loiro a nomeação. O sr. Oswal-
do Aranha usa da mesma ta-
ctica, que já havif. empregado
com relação ao outro angustia-
ilo. Fala como que te dirigindo
aos demais:

— Ora. jl ha jornaes que dl-
zem que empreguii todos os
meus companheiros de turma.
Eram vocês dois que para mim
apycllavam o primeiro fal mais
feliz. Você, o segundo;

Os srs. C. W. Nave, da Atlan-
tic Hefining Company; E. E.
Watson, ãa Tide Water OH Ex-

port Corporation; J. . Amyas
Wright, da Anglo Mexican Petro-
lrum Co. Limited; Granvfllo D.
Bentloy, da Texas Co. (S. A. Ll-
mlted; e H. D. Humpstone, da
Standard ÓU Company of Brasil,
estiveram hontem no palácio do
Cattote, afim de entregar ao che-
fe do governo provisório, ura me-
morial relativo aos Interesses das
companhias que representam, em
face do decreto obrigando a mis-
lura dp álcool á gazolipa.

Dispensados dos exames pra-
ticos os officiaes que tenham

o çufso da Escola Pro-
fissional —

O chefe do govçrnp provisório
assignou decreto, na pasta'da
Justiça, alterando o artigo 12
dp decreto n. 10-540, de 6 dp
agosto dè 1024, para que sejam
d(spensados de' prestar P.S exa-
mes práticos a que se referem
os artigos 63 e 64 do Regula-
mento vigente, na Policia Milt-
tar do Districto Federal,'os offi-
ciaes qüe tenham o curso da
Escola Profissional.——....¦« *m* m .
AggravWH estado qe saude

do sr. Vital Soares
Bahia, 19 (A. B.) — As unimas

ii^fp.rmaçOes de Lisboa aqui rece-
tidas sobre o eatado de aaudo do
sr. Vital Soares, dizem que o seu
mal se. aggraypu seriamente nos
últimos dia».

, <m <¦»¦>.——
Passageiros que o, ' 

Western
jííorld" trouxe para o Rio e

que conduz para os postos
platinos —

Realizando mais uma optima
viagprm de Npvà . York P-^ra òs
portos súl-artnerlcanos, deu en-
tçadà na Guanabara, a° ama-
rihecer de hontem, o "Western
World", què atrácoa ao Cáes do
Poíto depois de receber a visita
regulamentar dás autoridades
marítimas.

O "Weatern-World" transpor-
tou poucos passageiros para o
Rio, dentre oa quaes os srs.
Frank Walsh e familia, William
Lúnan, engenheiro Charles Carr,
Mario Paredes, engenheiro Ja-
mes Rosenquest e familia, Ar-
thur Prlel, engenheiro Egnar
Posselt e Ferdlnando Azuado

Em demorada conferência com
o ministro da Fazenda estiveram
hontem os srs. Antônio M. Al

A PROMOÇÃO GENERAES
ISIDORO E FIRMINO BORBA

Deverão ser assignados, hoje,
pelo chefe do governo prpvisprio
decretos promovendo a generaes
de divisão os de brigada Isidoro
Dias Lopes e Firmino Borba, com-
mandantes, respectivamente, das
2" e 1» regiões.

frendo • cóm coragem
conseqüências. Era 1909, adoptel
e batalhei pela candidatura dp.
venerando marechal Hormes, ten-
do çm mente o Ideal de republi-
canizaçã' dá Republica, que eu

/^fsúppunha^er elle a encarnação.
Em 1912, como deputado • federal,
Insurgi-me francamente contra a
pplitica federai'qúe Impunha can-
dldatos contrários á vontade do
povo cearense com quem me
mantive solidário, até ao ponto
de- depor o' meu mandato nas
mãos do marechal Hermes, antes
qúe trair o ppvp oue me elo-
geu, conservando-me amigo dar
quelle até além ãa sua qüéda do
governo, Em 1913, rompi contra
o' governo de Franco Rabellp,
qpando mo oonvencl que este ha-
v(a passado,. de idolo, a algoz do
ppvo cearense,' cujos ideaes de-
fendi, com desassombro e energia
nas columnas de "O Radical"
que, entãp, fundei especialmente
para esti fim, e em cuja sala
dp redacção fui traiçoeiramente
baleado .de morte pelos slcarlos
dessp governo. Em 1914, em
termino do mandato, não trepidei
ém pOi-o om perigo, insurgindo-
mo contra projectos . governa-
mentae.i qqo feriam interesses do
povo, e por causa de uma emen-
da minha, ao orçamento da re-
celta, sobre o porto do Ceará,
deixando de figurar em chapa
official pela mlpha fidelidade aos
princípios republicanos e por nao
ter acceito, naquella oceasião, a
offerta, positiva, do accordo, fei-
ta pelo meu verdadeiro e leal
amigo general.Pinheiro Machado,
cujo covarde assassinio con-
deranel e deploro, vlato que não.
melhorou, como pensavam, a si-
fqação da Republica antiga no
seu fatal declínio. Em 1922 e
1824, apçzar de commungar com
qs ideaes propulsores das reyol-
tas da então, não tomei parte
nellas, devido a úm conjunto de
circumstancias imperiosas, e pela
convicção de ¦ que a indifferença
do grando parte do povo, não
lhes daria.o vulto nacional que
urgia assumir a convulsão Iaten-
te; e, o povo dp Amazonas poderfi
testemunhar se não foi, por in-
terpretár cóm precisão, os seus
soffrlmentosi qúe lhe arranauel
lagrimas (disso a imprensa) no
momento da despedida do Desla-
çamento do Norte em que tomei
parte. Finalmente, as persegui-
ções, as injustiças, as promoçõe»
injustas, as» transferencias por
castigo, as licenças por cpacção,
tudo são facto» que comprovara

eú, considerado, comb

que toda ella propugne com har-
dade de 

"vistas 
entra, oa lrrqõoa j monta de yiatas e com o pensa-

dos Ideaes 
' corporiflcadores da mento na pátria.

Revolução, expressos nô seu ele- Esta é a grando obra que se
vàdo programma. ilmpõo po'actual Instante. A raats

Só assim, elles pòãerão cimen- Ingente tarefa a se abordar na
tar o alicerce onde assentar^ o
edifício majestoso que lipaglna-
ram construir, que ê revolução
social, Isto é, a reforma" de tudo
P em tudo; radicai; completa, in-
tegral, além dp'multo que jfi têm
fettò.

Urge a revolução social! Trans-
formação profunda a ser effectl-
vadã" nos varlps rampa da activi-
dáde nacional.

Na justiça —. a base da vida
republicana, oeateio da ordem.,
garantia da liberdade —.para,dl-
ghlfical-a, libertando»^; tornai-a
attrahente e acceaslvel, báratean-
dp-a; fàzel-a rápida, almpilfl-
cando-a.

No enalno publico — a alma do
futuro da naçlonalldaãe, o obrei-
rc do progresso —¦ para morall-
zal-o, m'odérriizal-o sobre o ali-
cerco Indispensável e inadiável do
ensino primário obrigatório, pelo
menos noa grandes centros po-
púlosos e ãentro üe pequeno ralo
ao sou reâor.

Na ãefesa nacional — ape.ãra
de toque da nossa soberania dè
nação llyre e progressista — pa-
ra 

'rèorganlzal-a, tórhal-a< effl-
olente e respeitada, sob o ipripe-
rip da rectillnea justiça, sob a
égide da disciplina social implan-
tada, pela educação moral e civl-
ca nas escolas. .

Nas finanças — eixo da rique-
za monetária -^ para reerguer o
nóssb credito e enriquecer o Es-
tado e a» nação-

Na economia — a bússola da
prosperidade nacional — para
augmentar aa nossas fontes'nu-
merosaa <Ie producção, fomentai
os múltiplos mananciaes de rl-
queza, enriquecendo o nosso po-
vo, pobre, paupérrimo, mesmo,
apcznr (le habitante de iiben-imos
territórios.

Na'viação — o factor decisivo
ãa civilização — para multipll-
car as Vias férreas e as estradas
de rodagem aperfeiçoadas, ras-
gando, a machina, os nossos de-
sertos sertanejos.

No trabalho nacional — o ali-
cerco da riqueza industrial e
agricola — para organlzal-o, nor-
nializal-o, aperfeiçoal-o; para
proteger, arrancar da miséria, dò-
tender a sauãe e garantir a vlãa,

Nptamrse ãentre os que via-

n^e^eK? rsridMí.' - -----?.=
xarçdre Vieira, .professor uru-

m tm* **
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guayo; Stanley Slnyens, vice-
cônsul - norte-americano; enge-
nheiro Ediper Edrldge, Ralph
Ross, publicista norteramerlea-
nq, e Edward Mc Cprnlck, func-
clonarlo dós Correios dos Estar
dos Uni tios.

Ó~CÃSO~DOS~ÍN-
ACTIVOS DA PRE-

— FEITURA —

Quasi todos os da pri-
meira turma foram jul-

gados inválidos •
Compareceram hontem. a Casa

de Saude Pedro Ernesto, onde fo-
ram lnsppccionados pela .commis-
são especial, composta dos drs-
Fernando de Magalhães, Pedro
Ernesto e Muniz Peixoto, deze-
seis funccionarios inactlvos da
Prefeitura, que constituem a prl-
meira turma do processo revisto

hora presente.
Este, o mais elevado dever, o

mala alto compromisso dos re-
voluclonariqs de outubro, para
coni a nação, plena de anceloa, re-
pieta de esperanças.

Regenerar tudo, mas de um
modo radical. Transformar tudo
de fond en comble.

Reerguer o organismo depau-
perado do Brasil, afim do se po-
der ImpOl-o, prlrpeito a st pro-
prio, e, depois, aó r^sto do mun-
do civilizado que o Julga do modo
pouco lisonjeiro. Ela o que nos
cumpre aos bons brasileiros.

Isto é que wge nó ..presente,
com a cohesão perfeita e forte
dos revolucionários sinceros en-
tre si; com a união indissolúvel
da3 varias classes ãentro de sl
mesmas, e, entre ellas, no con-
JUnto, sejam as civis, oü sejam
aa militares.

E, tuão isto, com a grande
abnegação dos governantes e a
resignação cívica dos governados,
grandes e pequenos, riços e po-
brés, orgulhosos e humildes, bra-
sileiro» pelo sangue ou pelo co-
ração.

Foram aá dlssenções políticas,
fqram as lutas ãa politicagem on-
torpècente énralzaãa no Brasil,
que levaram o paiz fi ruina
actual, e, a Republica, ao deacre-
dito em que caiu, tranaformando-
se neste chfios que reefie sobre
oa hombros dos revolucionários
do outubro, dos idealizadores da
nova Republica, dos sonhadores
do Brasil novo.

A harmonia Insophismavel do
tod03 estes, por amor á pátria
commum, dando força e prestigio
aos seus directores para o ãevldo
castigo, material e moral, dos que
infelicitaram á nação, eis o ma-
gno problema, o melo unico de,
pela Revolução, chegar-se á or-
dem, á disciplina, ao Bem da col-
lectivldade, â gloria de todos.

. Á todo este Ideal, santo e sa-
cro, é que, ao1 abraçar, eu, a Ro-
volução, desejei- dar todo o meu
humilde concurso, dedicar todo o
meu sontlmonto de pequeno filho
do povo, e, por elle, transÇundlr
a inteira vibração da minha alma
ãe republicano entliuslasta.

E' por este Ideal, sublime e

.¦ateve, hontem, no ltamariity,
acompanhadl) de sir Henry Lyncn,

ves de Lima, dr. Theodoro Quar- j tendo sido recebido pelo sr. Afra-
tlm Barbosa e Thadeu Nogueira,' r.lo de Mello Franco, ministro das
do concelho director do Instituto Relações Exteriores, sir Otto Ni;- |pela commissão revisora dos mes
de Café de São Paulo. i meyer. ¦ mos quadros.

Ver=ou a conferência sobre a j — O sr. Afranio de Mello Fran-
ultimação das medidas de regula-lco, ministro das Relações Exterio-
mentação do decreto .federal so-1 res, recebeu, hontem, o aimlran-
bre a compra de stocks de café j te Pi o*.ogenes Guimarães, director

oere *o Estado de São Paulo, da Aviação Naval-

Ao que nos informam, treze
desses funccionarios foram Julga-
dos Inválidos, dependendo cs res-
tantes de laud" oue ainda não foi
assignado.

saram o surto da luta nacional
de reivindicação- dos direitos do
novo oo advento da Revolução
liberante, rcdèmptora.

Do exposto, se infere, que, na
minha vida publica, tenho acom-
panhado homens, pofém sem a
subserviência dos caracteres fra-
cos. Dissentl de pessoas, quando
estavam, em Jogo, os Interesses
do povo. Discordei ãa politica
domtnadora, ao sentlr-me em face
dos princípios republicanos que
sempre professei.

Do exposto, deduz-se que vem
cio antiga data as minhas idéas
revolucionárias em unlsono com
ns do povo, e que sô devo ao
governo deposto multo malefícios
e nenhum favor pessoal. Jamais
concordei com as violências e
croerções por elle praücadas, mui-
to menos, quando o vl em luta
antipathica contra a maioria da
opinião publica do paiz, a quem
pretendeu pisar.

A minha consciência, portanto,
estava e esta livre para agir.
como bem entender e lhe aprou-
ver. Nada podia, nem pôde co-
ngir-me a liberdade no agir, a

i minha eelocão de pensamento
neste instante.,

Eis por que razão abracei, çom
toda a sinceridade do revolucio-
nario ãe tradições. E porque me
sl"to perf-altamente ldentlflcaão

com efficiencia e de modo posi-1 alevantailo, que eü juro, sob a
tivo, ao operafio, c(ó campo e das j sagrada fé da minha espada, al-
fabricas, pondo-ós numa realida-l mejur verter, uma vez mais, o'as velos, e, a

ello ofC-srecer, se necessário fôr,
como holocausto, a minha espe-
rançada e-rioça vida do soldado.

Salve, Revolução de Outubro!

da mais pratica do qüe as theo-; sangue dus próprias veios,
rias Inexpquiyeis doa communisr
tas perturbadores.

Na agricultura, Industrio, com-
merclo e bancos — expoentes da
pujapça econômica do paiz —
paru mclhnrar oa seus methodoa;
para multiplicar o numero doa
seus emprehendedores nacionaes;
para augmentar-lhes as fortunas
e Hvral-03 dos excessos do fisco
insaciável que oa vem estrangu-
lando. . .

Na diplomacia — a garantia
do nosso renome no mundo

Gentil Fnlrflo.
Tenente-coronel do.Exercito

iVoía — Esta "profissão dc fc" féi
escripta'em novembro |>. passado. Dei-
xei de a publicar lia niais tempo, para
çue se não duvidasse da rainlia sincc-
ridade.— Outrosim, faço, neste momento, a
entrega 

' da quantia dc 500$ (qitinlicn-
tos mil réis) ao Banco do. Urasil, pelo
intermédio do "Correio da Manliã", co-
mo auxilio ao resgate parcial da di-
vida externa do paiz. Esta quantia pro-
vem de duap gratificações dc posto,

boratorio Intellectual onde se ge-
ram as venturas de um povo —
para moralizar os nossos procps-
sos, usos e costumes, por melo
de instituições mais patrióticas e
adaptáveis â Índole dos brasilei

para attralr e melhorar as vistas
indngadoras doa estrangeiros ao
nosso respeito e para a conquista
de novos mercados de consumo
dos Innumeros produetos que com! (sÉVembro e 

'outubro —' 1930), concul-
yantagem podemos exportar. içadas pelo governo passado, c, que me

Finalmente, na politica — o la- {oram paga. em conseqüência do actodc justiça do actual governo reconhe-
cendo promptamente o meu direito pre-
visto na lei de licenças. Cumpro, assim,
a minha palavra empenhada em reque-
rimento pedindo 

' 
para descontar, com

aquelle fim, um dia dos meus venci-
i mentos durante seis meies. Faço-o ror j

ros, consentaneds com a nossa cniluisiasmo civico em favor desta idéa alonira em
onranlzação social, democrática. ¦ elevada e efficiente nos seus fins. . ¦ **'
uwol ¦--•¦"" 

'-.! ¦"• •— Concorro; tamliem, tazindo entre- ,

^-do^ !""!':" 
'" "'"" ' -'¦ '-

lloso auxilio da imprensa T « « monumento a crigir-se ao, "IS
poderosa alavanca da evolução. Jjo _.0_.e á_ Copacabana" que é um dos
das nações adeantadas — liberta- actos je justiça civica c de gratidão
da o liberal, Isenta de dlssenções I popular,' dos mais meritoriot que Uci
estéreis, unida, cohesa e forte I assistido na KepuUica.
um torno de um Ideal commum-

í

Sob a presidência do ministro
Collor estovo, hontom, reunida no
gaMnoto doslò titular, a commis-
sio encarregada do elaborar u
anto-prpjpcto du lei que vao ro-
fprmur ns Caixas do Ponsõos e
Appaontadnrlns.

As dlBcussõoR, na sessão ante-
rlor haviam sido Btispensas pelas
altura» do art. 27, quo não che-
gou a sor votado. Hontom, os do-
bates foram, portanto, Iniciados
em torno desso dispositivo do an-
te-projecto. • . ,

ínstallndoa ob trabalhos, o pri-
meiro n fnlar foi o representante
da Comi>«nhla Light, quo teceu
cònslãorações Bobro o aBaumpto,
oncohtriindo-o do relevante lm-
portanplá. E' contra a fixação
das contribuições. Sohre a ques-
tão parto do seguinto: do um la-
do o máximo de contribuição a
exigir e do outro o mínimo do
aposentadoria a offerecer. E pas-
ea a defender o seu ponto do vis-
ta, declarando que aborda o as-
sumpto na mais oompleta iBen-
ção, sendo dp opinião quo sô se
deve offerecer, o quo é possível,
p aoverno deverá dar ao opera-
rio uma aposentadoria necessa-
ria, ou melhor, satl»fatoria fi sua
existência.

O Br. Bacellar so pronuncia so-
Vre a proposta do sr- Mario Ra-
mos, para quo a aposentadoria se-
ja dada aos 30 annos do Bervlço,
applaudindo-a. Acha que a fixação
d., edade é um freio para attin-
gir o fim colllmadp. Para elle é
máls essencial o tempo do serviço
pára a aposentadoria quo a fixa-
Cfio da edado e por fim remonta
a debates, em lumpus ho Congreu-
so travados sqbre o assumpto.

O sr. Saboia ão Meãelros, reba-
teneão as considerações oxpendl-
daa, é de opinião quo a disposi-
çãó dó art. ?,7 esclarece bem, son-
do necessário, porém, que so de-
termine as oondições miriimas a
que o operário esteja sujeito pa-
ra conseguir os benbficlos qué a
lei lhe faculta. Propõe, portanto,
qtu se assentaaao 30 annps de
sorviço, mantendo-ae 65 de edaãe,
tratanão-se comq se trata de uma
aposentadoria por velhice. 1-a
ponderações Justas, continua o
sr. Saboia, sobre as porcentagens
dos vencimentos e daria a percen-
tagem de 80, como limite máximo
e como acerescimo á emenda do
sr. Soles Filho, que attende a
condições peculiares. E exempll-
fle. o caso de um foguista e o
de um empregado de escriptorio.
Independente • de outras condi-
ções cita as de empregaãos do
empresas que estejam estabeleci-
das era regiões insalubres.

O representante da Western
anola o ponto de vista do aeu col-
lçga da Light, achando-a justa.
Eate é de opinião que depois de
um limite minimo de serviço 'a
empresa pode ter o direito de apo-
sentar compulsorlamenle o seu
empregado. Por sua vez, o repre-
nentantè do Lloyd apresenta sug-
gestão que o próprio ministro âe-
clara ser relevante, mas que, no
emtanto sõ poderá ser tomada em
íonslderação mais tarãe.

Um ãos delegados junto á com-
missão observa que o artigo ainda
deponde de redacção final.

O ministro Collor, que presta
b maior das nttenções aos deba-
tes,' declara que a discussão da
questão está um pouco deslocada,
sendo de opinião que dora avante
todas as suggestões nesse sentido
sçjám enviaãas directamente á
sub-commissão. B sô por se tra-
tar de assumpto relevante per-
mittlú que ainda delle se tratas-
se. Pensa que agora a questão
está sufficientemente debatida e
assim qualquer suggestao em vez
de trazida a plenário seja presen-
te directamente, como já disse,
(. sub-commissão.

A essa altura, então, o relator
procede á leitura das suas reda-
cçõas, a do sr. Leonel e dq sr.
Oswaldo Soares, sobre o art. 27.
O ministro Collor opina pela do
Br. Oswaldo Soares que precisa
multo bem ó que sè discute e fl-
cou assentado.

O sr. Evaristõ de Moraes tam-
bem é do mesmo parecer, acredi:
tando que a redacção acima re-
produz fielmente o discutido.

Ominlstro põe a votos as duas,
saindo victoriosa a d» sr. Oswal-
fl- Soares e que é assim redigida:

"Art. 27 — As disposições do
art. 27 e seus paragraphos Io e 2°
desta lei não se appllcam ás Cal-
xaa do Aposentadorias e Pensfes
lnstalladas no regimen da legls-
lqção anterior, senão quanto aos
novos associados que forem ad-
mlttldos daqui por deante e não
contem nenhum tempo de serviço
prestado em qualquer outra em-
presa, que goso dos favores des-
ta lei."

A seguir o sr. Saboia pede a
palavra para uma questão do-or-
dem. Pensa que ê preferível dis-
cutir primeiro a apoaentaloria
por invalldez.

— Asaim haverá uma tranapo-
sição do art. 32 que passará a
aof 28 — esclarece o ministro
Collor.

O sr. Oswaldo Soares a pedido
do titular da pasta procede a lei-
tura do art. 28 actual 32.

Ha quem peça a iluminação do
paragrapho 10 do citado artigo,
mas não nos açode á memória
qual tenha sido o delegado seu,
iormulador. E os debates ferem

-o artigo 28.
O ministro, ouvindo um ponto

de yiata expresso polo sr Bacel-
lar, esclarece-o aos delegados, fa-
lando, tambem, o representanto
da Light, srr Farina.
' Torna a Intervir o st. Collc?,
procurando methodisar a dis-
cussão sobre a proposta Bacellar;
lendo, então, o paragrapho 5°,_e
concluindo por achar quo elle não
attende á hypothese Bacellar, qu«i
ê a de que — se o empregado vier
a recuperar a saude, depois do
ter s-ido aposentado, seja admit-
tido pela empresa.

Então, o sr. Bacellar propõe
nova redacção, dispondo que as
aposentadorias sejam sujeitas a
revisão.-

Por sua vez fala o sr. Saboln
'para dizer que a proposta de 10
annos é muito dilatada, pareceu-
do-lhe 50 sufficiente-

O sr. Collor expõe o seu módn
de ver, achando que -desdo que
fique assentada a volta do tm-.
pregado, a questão do prazo per
de multo do valor.

O representante da Western
quer esclarecimentos quanto &
invalidez parcial ou total, para
applicação ao caso, o o sr. Eva-
rislò explica que a objecção está
prevista no art. 28 da antiga ie-
gislação e trata-sc le um artigo
genérico.

Sobro o mesmo ponto falam oa
srs. Werneck e Farina. Uma du-
vida é levantada pelo sr. Ollvier.
E a seguir o sr. Saboia lê uma
nova redacção, restringindo o pra-
zo de 5 apnos. O representanto
da-Western aborda vários pontos
üa aposentadoria por invalldez.

A discussão recrudesce, falando
os srs. Bacellar e Evaristõ de Mo-
ines, para om sefeuida ceder o lo-
gar ao representante da Light,

considerações
sobre o minimo do quantum tle

orrrogudos do famlilu, não tem
duvida om concordar, doado quo
«o tinto do apoBontadorla por In-
validou. O ur. Saboia é do purocot
quo o raciocínio do reproaontanto
da Companhia Canadonao não
procede. O que ficou resolvida
foi quo o limite mínimo para a
aposentadoria pur Invalldez por
velhice, Boria do 20U$000. O ar-
aumento da egualdado, nesao ca-
so, nfio tem oli a menor impor-
tancia. O representante da Light
insiste, porém, no Beu ponto do
vi,- tu do regular conformo as con.
dlçõos, do cada operar(o, segundo
03-suits oneargoB. Tambem oplnrç
o sr. Oawaldo Soaroa, o o minis-
tro é do parecer que não ha no-
nliuma Injustiça, no fixado, poiu
so o empregado viveu até então
com 150SO0O não poderfi morrer
do forno com 200$000.

Afinal, o ar. Collor Bubmetto II
votos a redacção final com a
emenda do sr. Bacellar, sondo ap-
provado.

Prosegulndo, entra em'debato o
art. 29 actual 33, rompendo oa
debates o ar. OUvler para encon-
trai; no meamo uma dlaposlção
que' dê disposição a outro ar-
tigo, o quo é explicado pelo ar.
Oswaldo Soarea a uma solicita-
ção do mlnlatro. O sr. Saboia
tombem esclarece, sendo de opi-
nlão que existe perfeita harmonia
noa artigos citados pelo sr. Oli-
vier. O representanto da Light
propõo seja o mesmo transforma-
ão em paragrapho o levado para
o artigo da aposentadoria, por
Invalidez.

Proporia o sr. o art. 29 era
dois paragraphos que poasarão ao
2üí — pergunta o ministro — e
accrescentac

. — Acho que ha maia vantp,-
gem. E não ha Inconveniente —
diz o sr. Saboia.

Mas não acha que ê mate-
ria pertinente a lei de accidentes
— pergunta-j o dirigente dos tra-
balhos.

Mas está feita á margem »da
lei dc accidente.,

O ar. Collor esclarece multo
bem o ponto em debate e pon-
fiera: ' .Vamos ver se encontramos ,
uma redacção Ideal para este ar-
tigo.

E' sõ transpor r- dia o sr.
Saboia.

A aua objecção estava no es-
pirito da commissão e no meu —
conclue o ministro.

E põe a votoa a emenda do re-
preaontante da Light, que é ap-
provada, passando, então, o arti-
go 20 a formar 2 paragrapho»
do 28.

Entrando em discussão o ar-
tigo 28 e actual 30, o sr. Collor
lamenta que logo neSse dia não se
ache presente o sr. Sebastião
Barroso de cujas luzes multo ne-
cessltaria a commissão. Pede ao
tr. Salles Filho, que é medico,
que opino sobre a Invallãoz total
permanente ou parcial.

O sr. Salles Filho fala e o ml- .
nistro pergunta se nãt> será po»-
sivel fazer-se uma chamaãa, lé«
gando-o á lei de accidentes.

O sr. Oli vier apresenta uma
suggestao, lembrando que ó, apo,-
aentadoria não seja somma ln-
terior ao que ganhava o empre-
gado.

O sr. Saboia acha que nada
díaso pode escanãalizar, emquanto
o sr. Salles deseja que os bene-
flolos da lei que se discute não
sejam Inferiores aoa concedido»
pela antiga, uecrescentando, que
para tudo o que rie discutiu exis-
to a válvula da revisão.

O ministro não desir.in que S8
restrinja este ponto, pois se 6 N
uma UberaUdaãe ãa lei não n'a
vamos prohibir, ainda mais que
a presente lei não representa
uma christalização permanente e
asaim, elle Be incluía pela manu-
tenção do art-' 30. Põe a votos e ô
approvado.

Vem para o tapete da ãlscqssão
o art. 31, actual 30, pfcponão al-
guem que a elle &e accrescenta a
palavra "menaães" e outro üe-
legado que se addiçione "por dia
nu por hora".

Acha bem? pergunta rizo-
nho e dç bom humor o ministro.

O representante da Light pro-
põe ainda nova redacção, atíeri-
dendo ao salário pelo trabalho
horário. O er. Oswaldo Soares
acha justo e o sr- Dulphe'Plnhèl-
ro Machado, pela primeira, vez ae
manifesta para pedir a suspen-
são. dos trabalhos.

• O. sr. Saboia quer redigir as-
sim: "aceroscida da 

"parte do sa-
lario pago por mez".

E acerescente-se: se houver
propõe , o .representante da

Companhia Canadense.
O sr. Çollor sorri è pergunta;

A commissão está de accor-
do com o "se houver"?

E é approvado, afinal, o artigo
depois de estenuiintes debates.

São suspensos os trabalhos, que
recomeçarão, hoje, pelp artigo 32,
actual 30.

Faz algum calor na sala e o re-
logiò. marca uma hora da tard»a,
tempo de almoço atrazado. Oa
delegados saem ás pressas pajfa
confortar o estômago, sendo hnl-
tados pelo sr. Collor que tem úm
almoço protocollar com alta per-
sonalidaãe üiplomatica, ão paiz.¦a.iéii

G. F.

riadoipelo sr Salles Filho.
Declara este membro da com

missão que, se o que se quer í
levantar o mínimo para attender
ft condições espeeiaes, por exííri-
pio, em se tra*jinrlo de vélbna

íl

Annullada uma concessão de
terras, no Pará

Belém, 19 (Do corrssponaente^
Por sor inconveniente aos ln-

teresses dò*Estado, o Interventor
annuHou a concessão de duzentos
nll hectares de terras localizada»
na região avrlfcra, aoa srs. Vl-
zeu do Freitas, Antônio Albuquer-r
iiuo e 'Childcrlco Fernar.des.

A~CENSURA EM
S. PAULO

O general Miguel Costa
dirige-se aos jornaes

Aqui está a transcripção do of-
ficio do general Miguel Costa ins- .
tituindo a censura dos jornaes
do São Paulo:" Solicitamos os necessários
providencias dc v. s. no sentido
de serem diariamente enviadas á
secretaria da Segurança Publi-
ca, antes da publicação, afim do
sorem submettidas á censura,
duas provas dos artigos, comraen-
tarios, tolegiummas, noticias, in-
edltoriaes e annuncios, que pos-
sam dar logar a Interpretações
duvidosas a'respeito dos assum-
ptor seguintes: Revolução, go-
verno federal, estaduaes e dos
municípios, alterações da ordem
em geral e -greve em particular.

Ao estabelecer esto serviço' de
controle das Informações destina-
das ao publico, esta secretaria
procurará porém, assegurar tanto
quanto todas as outras liberdades,
n liberdade de imprensa, ampara-
da na nossa primeira Constituição
Republicana.

Esperando que, pato a Integral
realização deste objectivo. conta-
remos com a ooa vontade dn Illus-
trada redacção desse jornal,
apresentamos a v. B. os proles-
tos de nossa' distineta considera-
çâo'. (a) Miguel Costa, secretario.
¦la Sfnriirnni-n. Tublica."

.-*-¦ -' . .-
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A fíEFOKMÀ i>A POLICIA
-ea

Dentro de tres mezes, reaffirma o sr* Baptisia Lusardo,
estará terminada a importante iniciativa

-»&__•

OS PONTOS PRINCIPAES DA REORGANIZAÇÃO DO APPARELHO DE PREVENÇÃO SOCIAL
- DA CAPITAI. DA REPUBLICA - i

Depois de uma doença é preciso
recuperar sem demora as forças

lãs
Novo modo agradável do tomar o Oleo «lo Fígado de Bacalhau.

Rapido nue mento de peso.
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Naãa como as maravilhosas
vitaminas âo! oleo âo flgaão do
bacalhau para fortificar rápida-
monto os convalosóontos — todo
o mundo o nabo.

-.Mas ninguém o quer tomar,
polo sou cheiro onjoatlvo, e mau
gosto! e tambom porquo atrapa-
lha o estômago.

Por Isso, òs meãlcos modernos
aconselham agora tomar as Ça,s-
tllhas McCoy (Macoy) ão Oleo ãe
Fígado de Bacalhau, pelos resul-
tados surprehondentCB om ml-
lharos da pessoas quo perderam
as forcas devido a onformiãados
gravos, o especialmente depois

do uma grippe, uma tosse, ou
um rosfriado ronttonte.

Compro ém qualquer pharma-
cia uma caixa do Pastilhas"McCoy. O.proço 6 módico, o es-
tão eobortas por uma camada
do assucar, quo as torna agrada-
vclu ao paladár, o efficazes no
verão como no lhvoçnp. As pes-
soas fracas — homons, mulho-
res o crianças, tomam-n'as para
recuperar as forcas o augmen-
tar do/peso rapidamente. 33 com
tão bons resultados, que gorai-
mento augmentam 3 kilos om
um moz. 30x1 Ja as Pastilhas
McCoy. Não acceito, substitutos.

(6696)

o projecto ae reforma geral
da Policia continua senão estu-
dado, com carinho, pelas varias
sub-commlssões de technicos.
Ainda hontem, estiveram reuni-
das, examinando o esboço e tro-
cando idéas, a commissão cen-
trai e as âe Juizado ãe Instru-
ccão e Tribunaes ãe Policia. A
primeira foi presidida pelo dr.
Baptista Lusardo o assentou
providencias para methodisacão
ãos estuãos, afim âe, ãentro âo
prazo previamente fixaâo, que é
de tres mezes, estar concluída a
importante reforma."

Passados os festejos carnava-
lescos, as sub-commlssões vão
apressar os seus trabalhos. Re-
unlr-se-üo, pára esse fim, quase
diariamente, tomando sempre
por base o plano ideaâo pelo
sr. Baptista Lusardo e seus au-
xlllares Immedlatos, entre os
qtiaes se deve destacar o dr.
Olyntho Nogueira. Não Be pre-
cisa encarecer o espirito liberal
que presidiu a organização do
projecto de reforma. Delle se
teve, já, durante .as festas de
MOmo, a prova mais expressiva.
Não se verificaram as scenas
desagradáveis que, de ordinário,
tanto desmereciam a accão da
policia nessas emergências. O
policiamento, em seu conjuneto,
foi excellente. Os raros inciden-
tes, de pequena monta, Impossi-
veis de evitar, em granães ag-
glomerações. populares, tiveram,
ãesãe logo, a solução mais cor-
ãata e recommendavél.

33' esse espirito . liberal qnè
está presidindo a* reorganização
do apparelho de prevenção so-
ciai da capital da Bepublica. A
reforma obedecerá ás seguintes
bases: a) 

"unificação 
. da Policia:

b) organização Byslématlzada o
híerarchica; c) conselho de po-

licia; d) escola de Policia; e)
investigação technica; ' f) süp-
pressão da ãupla instrucção cri-,
minãl;- g) julgamento summario
ãas lnfracçôes, 'contravenções e
pequenos delictos; 'h)"peria 

po-
cuiíiarlá. Verifica-se, assim, pe-
lo-'primeiro itein, que desappa-
recerá o regimen- actual da dl-
visão ãa policia civil e ¦ Policia
Militar, caãa qUalsob comman-
do e direcção diversos. Haverá
a fusão âe ambas, sob o con-
trole directo ão prefeito ãe poli-
cio, que, por sua veç_ ficará sub-
ordihaão ao presidente ãa Rer
publica e não ao ministro ãa
Justiça, como se ã& presente-
mente. '

Convém, a propósito, lembrar
que. se não dará, como tenden-
ciosamente foi noticiado, a dis-
solução'da Policia Militar. Aca-
bar-se-á, apenas, com • a distin-
cção actual, formando as dur.s
policias civil e militar, um cor-
po unico, com o aproveitámen-
to ãe toãos os seus elementos.
Basta ãlzer qtie, no momento, o
effectivo 

" 
da Brigada Policial

anda por 4.500 homens e esti-
manüo-se em i.200 o pessonl
componente ãa Policia Civil. O
projecto de.' reforma fixa em
0.000 homèps. o effectivo da
Prefeitura de Policia, sob cuja
denominação se ãará a fusão
dos dois corpos, extranhámente
separados, quando visam objs-
ctlvar a ' mesma finalidaâe so-
ciai.

Outro ponto importante da
reforma fi o qüq üiz respeito, a
policia de carreira, velha aspi-
ração dos serventuários hones-
tos e diligentes, a minoria, e üma
necessidade já reconhecida por
todos os povos cultos. 33' o se-
gundo principio victorioso no

esboço e do qual o sr. Baptista
Lusardo faz questão fechada.

No que concerne & unificação
administrativa do. Districto Fe-
deral, o projecto desce a deta-
lhes importantes. A capital' da
Republica será ülvlqiüa em oito
zonas. " racionalmente fixaüas e
sob a direcção immeüiata ãe
oito sub-prefeitos. Não será sõ-
monte quanto & policia que pre-
valecerá essa ãivisão.»Abrangerá
aa attribuições egualmente» ãa
Municipalidade, dá Saude Pu-
blica, do Thesouro e da Justiça.
No mesmo predio serão instai-
lados as üepenüencias de todos
esses ramos do poãer publico.
A commissão, que, está estuãan-
üoesse assumpto, compõe-se âe
representantes üa Policia, Pre-
feitura, Sauãe Publica, Thesou-
ro e Justiça e ainãa hontem es-
tove, por.,mu}to 

"tempo, 
trocan-

ão iãêas,, na sala ãa bibliotheca
ãa Câmara. Os seus trabalhos
estão bastantes aüèánlaüoa.

Com a creação ão Jtiizaão da
Instrucção, üesOpparederá o ve-
lho e inútil Inquérito policial,
fonte perenne ãe escánãalos e
de/ impunidades.' Peça do pro-
cesso quase sempre viciada, o
inquérito policial, de ordinário,
se' vê despresaãa pela justiça.
A. pratica tem .comprovaão o
sua- desnecossidaãe ãlfflcültanão,
mesmo,. a meiiüe, a acção dos
tribunaes, A reforma,, "a'..'esse.
respeito, esposa a experiência de
outros povos.cultos.

Dar-se-á tambem" o julgamen-'
to summario das, infraogões,'
contravenções e pepuenos deli-
ctos, a exemplo db'que.se veri-
fica nop J3staãos ; Unidos. E'
uma providencia, de alto alcan-
ce, que multo contribuirá para
tornar prompta' a acção da
justiça, evitando-se, como no

momento, que os- processos so-
bro pequenos delictos e contara-
venções se eternizem, com gra-
ves ônus para a sociedade e pa-
ra as partes,.

Nos demaès pontos, a refor-
ma obeãece a essa mesma orien-
tação. O objectWo principal é
aparelhar a policia de molde a
attender ás- necessidades de uma
granãe ciãaâe, como o Rio,
dando-lhe, a par de funeções
meramente policiaes, attribui-
çõês de certo modo judiciarias
e que estão Intimamente entre-
laçadas com aquellas. Para IS-
so, o projecto prevê a creação
âe escolas, com cursos prelimi-
nar, secunãario e superior, nos
quaes os candidatos se habilita-
rão ao exercicio dos diversos
cargos.

A reforma ê, em summa, co-»
mo 

"mostra 
o nosso graphico,

um todo homogêneo, obedecen-
do a regras systemathizaãas, di-
datos pelos princípios hcientl-
flcós e' 'pelo experiência. O sr.
Baptista Lusardo se compro-
metteu, perante o chefe do go-
verno provisório e a nação, de
levar, dentro de tres niezes, a
cabo o grande empreendimento.
Ainda hontem, presidinão a
commissão central, o chefe li-
bertaãor expressou a convicção
em que se acha ãe cumprir a
sua promessa. 33, se o fizer, co-
mo tuão faz crer, pois o.passa?
-do ão ex-representante üos pam-
pas e'a sua actuação,, no mo-
mento, na Chefatura ãe'Policia,
o confirma, é um penhor bas-
tante, o sr. Baptista Lusarüó
terá prestaão ao Districto Pe-
deral ,um grande serviço. Só es-
se empreendimento' justificará,
de sobejo, os louvores com que,
foi recebida sua escolha para ó
alto cargo.

Os ex-senadores què vota-
ram pelo reconhecimento do

sr. José Guadencio, estão
sendo chamados dentro de

— 30 dias —
O "Diário de Justiça" está pu-

blicando um edlital, assignaão
.pelo secretario ão Tribunal Es-
•pecial sr. Rosa Junior, convi-
üanüo, dentro do prazo de; 30
dias, a contar de hontem, to-
dos os ex-senadores, que vota-
ram a favor do reconhecimento
do sr. José Gaudencio, a apre-
sentarem a defesa do atito que
praticaram sob pena do proces-
so correr fi, revelia.

» Os ex-senadores que se acham
nesta capital vão ser intimados
pessoalmente.

o sr. moraes 3ternandes
esteve no Monroe

O sr. Moraes Fernanâes, po-
litlco feüoralista no Rio Grande
do Sul, esteve hontem no Tri-
bunal Especial, afim do verifi-
cár o pé em que estava a re-'
clamação quo fizera, . junto
aquella Corte contra uma amea-

-ço de deportação, que lhe to-
ria sido feita pela policia
gaúcha.

O caso já foi objecto de üe-
bate e o Tribunal resolveu poülr
Informações ao governo feãeral

¦ e ao Interventor no Estaüo so-
bre o assumpto, não tendo obti-
do nenhuma resposta atê agora.

E' relator da matéria o sr.
Justo do Moraes, quo continua
á espera das informações solici-
tadas, som as quaes nada podo-
rá fazer.

• QUANDO VIRA' A REFORMA?
Ainda não. se sabe quando

Virá (o reforma do Tribunal. A
procuradoria, que funeciona
junto aquella Córte, está á es-
pera do promettido acto do go-
verno, para encaminhar varias
denuncias que não poderão ser
apresentadas senão depois do ser
modificaãa a lei que creou
aquella instituição revoluciona-
ria..

Sabemos quo a reforma está
em mãos do presidente da Repu-
blica já ha alguns dias."

Um official do Exercito que
estava em commissão

na Europa
O ministro da Fazenda, atten-

dendo ao que solicitou, o d»i Guer-
ra, concedeu isenção de direitos a
demais taxas para a bagagem do
tenente-coronel. Francisco-Jagua-
ribe Gomes de Mattos, que regres-
bou da Europa, onde se .achava
em commissão do governo.

Uma commissão das
classes conservadoras' no palácio do Ingá
A' grando 'commissão das cias-

Ses • conserviulqros de Nictheroy,
que, sob o patrocinio do Centro ão
Commercio e Industria de Nicthe-
roy, se manifesta descontento com
a actuação do governador da ca-
pitai fluminense, prefeito Julio
Limeira dar Silva, será recebida
pelo interventor feãeral, sr. Plinio
Casado, na próxima segunda-fei-
ra, ãs 2 horas da tarde, quando
lhe será entregue, pela referida
oommissão, um extenso memorial
contendo mais dê trezentas assi-
gnaturas de commerciantes, in-
dustrlaes e representantes de ou-
trás classes.-

O prefeito, por seu turno, resol-
vèu convocar para urna reunião
no seu gabinete, hoje, ás 4 horos
da tarde, as ãirectorias do Centro
do Commercio' e Industria e da
Associação Commercial a, Associa-
ção Fluminense ãe Imprensa e re-
presentante ãos Jornaes locaes(
cóm o objectivo de destruir,' com'
documentação farta, todas as ac-
cusações que lhe' foram .feitas por
aquella assoóiação de classe.

A FEBRE 
"ÀmÃREL-

LA NO ESTADO DO
— RIÓ — X

A Saude Publica está
impossibilitada de agir

São continuas as noticias alar-
mantes procedentes de*vários mu-
niclpios üo Interior fluminense dl-
vulgando a. verificação üe casos
fataes de febre amarella.

A classe medica do municipio
do Campos tem so manifestado
profundamente üoscontente com os
processos do prophylavla ttdopta-
ãos pela Funüação Rockffelerr

Innumeros têm sião os appellõs
ülrlgldos pelas populações üas lo-
callüaües invadidas pela febre
amarella ao chefe do governo flu-
minense.

»O director de Saude Publica, dr.
Américo Oberlaender, está, porém,
impossibilitado de tomar qualquer
providencia, por que a Prophyia-
xla da Febre Amarella está sob o
exclusivo controle da Fundação
Roclteffeler.

Os salineiros do Rio Grande
do Norte ainda não estão

satisfeitos
O ministro da Viação recebeu

liontem, um telegramma dos sali-
lieiroa do Rio Granãe do Norte,
üeclarando-se não satisfeitos com
a reducção feita pelo Lloyd Bra-
."ilelró, no frete, para o transporte
de sal.

O sr. Jesé Américo fez enca^
minhar esse despacho telegiaphl-
co acompanhado de um officio ao
director daquella companhia do
n.v.-egacão, para utie 'riforme a
rcepeiti,.

REVISTA DO SU-
PREMO TRIBUNAL

Nqva syndicancia sobre
o caso íamoso .

O ministro do Interior assignou
hontem os actos de nomeação dos
membros 'da commissão de syndl-
canela creaüa para apurar o ca-
so ãa Revista do Supremo Tribu-
nal. São'os srs. Urbano dos.
Reis Mello Filho, Osmar Dutra,
Alceu de Sá Freire e Gabriel Ber-
nardes.

INSTALLA-SE HOJE
O JURY DE

NICTHEROY
Vão ser irradiados os

debates de dois julga-,
: —- mentos —

* Conforme já noticiámos instai-
lam-se hojo ps trabalhos de pri-
meira sessão ordinária do Tribu-
nal do Jury ãa capital fluminense.

Preslüirá as sessõesj o ür. Af-
fonso Rozendo ãa Silvo, juiz üa
3* vara criminal, fünçclonanüo co-
mo promotor publico,- o ür. Se-
vero Bomfim o como escrivão, o
respectivo serventuário) Laudell-
no üe Siqueira. ,.

A nota ineülta ãa presente ses-
são ão'jury, é a permissão conce-
dida pelo respectivo ¦ presidente,
para »que a Radio Educadora do
Brasil irradie, os debates dos jui-
gamentqs üos réos. José Francis-

»co üa Cruz Nunes Filho, estuãan-
te üe medicina, autor de uni ho-
micidio cm Santa Rosa, e de Ma-
noel -Bgydto.de Araujo, cjiauffeur,
processado tambem por crlmo de
homicidio f

Para soecorrer os flagellados
de Pernambuco

O sr. José Amérièo, ministro da
Viação, dirigiu, hontem ao chefe
do governo provisório, a seguinte
exposição de motivos:

"A Inspectoria Federal de Obras
contra as Seccas tem em stock
10.000 toneladas de cimento., na
sua usina em Fortaleza.

O Estado dè Pernambuco tem
solicitado a esto Ministério au-
xilio para os serviços do soecor-
ros aos flagellados, e, bem assim
a cessão de 2.000 toneladas ãesse
material para empregõl-o na pa-
vlmehtação üas estradas üo roda-
gem üe Recife a Paulista e de Re-
clfe a "Jaboatão, e como seja in-
_,uíficlente o credito especial aber-
to para esses" serviços solicito au-
torização a v. ex. para attender
ao pedido formulado pelo Estado
de Pernambuco, somente em re-
lação ft cessão do\cimento por não
eer necessário, neste momento, to-
dn aquella quantidade ,ios servi-
ços div Inspectoria Federal de
Obras contra as Seccas, e tambem,
tendo em vista o facto do cimento
existente não se prestar á cons-
trucção de obras hydraulicas."

. ¦ iêtti'

0 SR. BERNARDES ESTA' EM
BELLO HORIZONTE

IEvi'

Bello Horizonte, 19 (Do nosso
enviado especial) — Vindo de VI-
cosa, chegou a esta capital, de
madrugada o ex-sonaflor Arthur
Bernardes, presidente ãa Commis-
são Executiva ão P. R. M. O sr.
Bernarães veiu acompanhado üe
sua familia, üe seu filho e ão gen-
ro, sr. Chrystiano de Freitas e es-
posa e üe um empregaüo. Até Ma-
rlannn, acompanhou o sr. Bernar-
ües Don Helvécio, arcebispo, üe
Marianna. O trem em que viajou
o exi»-senaãor tevo a viagem inter-
rompida por motivo üa quéüa de
fluas barreiras. Por »casualldaãe
ficou retiüo um comboio no tre-
cho, comprehendido entre as duas
barreiras, o qual serviu para effe-
ctuar a baldeação. O sr. Bernar-
des viajou em carro salão, liga-
do á cauda do S 7 que chegou
atrazado tres horas. Tem multa
importância a estadia do sr. Ber»
nardes, que coincide com a per-
manenclá do -presidente Getulio
Vargas.

A avaliar pelo numero üe ma-
las a demora do ex-senador nesta
capital- não deverá ser pequena.
A sua. bagagem ê üe oito malas.

.Bclíò 7/oriíonte, 19 (Do corres-
pondente) — O sr. Arthur Bernar-
des, que chegou na madrugada
de hoje, hospedando-se no Grande
Hotel, recebeu duro.ite o üia mui-
tas visitas, tendo conferenclado
no Palácio da Liberdade com o
presidente Olegario Maciel. A'
tarde, pouco antes do jantar, o
presidente do P. R. M., pales-
trando com alguns jornalistas,
disse, quo sua vinda .agora a Bel-
lo Horizonte se prende unlcamen-
te á visita do presidente, Getulio,
pois deseja tomar parte na sua
recepção. Perguntado quando
chegará o chefe do governo pro-
visorlo aqui, declarou o ex-pre-
sidente que ainda não sabe certo,
pois o sr. Getulio está grippado
e por isso é possível ainda se de-
more alguns dias no Rio». Con-
"cluindo suas ligeiras palavras, o
sr. Bernardes assim respondeu a
uma pergunta sobre a situação
politica, que lhe dirigiu um Jor-
nalista presente a palestrai

, — Tudo c.-imo. Não ha nada
de novo.

¦_¦<«*»»»
ELEIÇÃO PÁRA A NOVA DI-
RÈCTORJA DA ASSOCIAÇÃO

DOS EMPREGADOS NO
• COMMERCIO

Reunem-se hoje os membros da
Assembléa Deliberativa da Afso*
ciação dos Empregados no Com-
mercio, _ especialmente convoca-
dos para a eleição üa directoria
que üoverã. nortear os ãestlnós ãa
referida Associarão de classe noj
biennio ãe 1931|1932. |

E'- sempre um acontecimento j
que desperta o maior interesse aos
socios da A. E. C. as eleições da
Direetorl/i pelo que, certamente, o!
ralão üa velha sociedade verifica-
ríl hoje a affluencla de seus gixm-
des dias.

ALLIANÇA NACIONAL DE
MULlPES,

Para proteger as que traba-
lham, dando-lhes indepen-

dencia econômica X
Orgnnlzou-se recentemente nesr

ta capital, a "Alliança Nacional
de Mulheres", com o fim de pro-.

j tògor a mulher que trabalha, em
I todos os ramos . ãe activlãaãe,
| amparanâo-a na conquista ãe sua

Independência econômica.
Com a. presença do grande ,nu-

mero de sras. da melhor socleda-
dado e bem assim representantes
das classes mols humildes,- reali-
zou-se uma reunião presidida pe-
Ia dra. Amélia Godoy, que depois
do explicar ligeiramente os fins
do mesma, deu a palavra á dra.
Nulerulo Silveira, que, em nome
da commissão organizadora, ex-

.poz minuciosamente o plano de
acção quê pretendem realizar,
procedenão em seguida ã leitura
dos Estatutos elaborados pela re-
ferida commissão e què, submet-
tidos á discussão, foram approva-
dos com algumas moãlticações.

O programma da "Alliança Na-
cional de Mulheres" está syrithe-
tizaão üa seguinte fôrma: — I)
trabalhar pela elevação lntelle-
ctual, independência econômico è
segurança moral da mulher; II)
zelar-lhe os interesses colleotl-
vos: o) ampóronüo-a no traba-
lho, em todos os ramos üe activi-,
dade; b) pleiteando seus, direitos
e aspirações legitimas; c) pres-
tando-lhe assistência moral o. ju-
âlclarla; d) manifestando e üefen-
dendo, opportunamente, idéas e
medidas, referentes a cada ramo
do trabalho e que visem dar á
mulher, maior segurança . eco-
nomfca e Independência moral; e)
encaminhando para o trabalho as
mulheres què delle careçam; III)
pleitear medidos tendentes o. be-
heflclar as mães o a Infância;
IV) assegurar á mulher o u^p e
gozo dos direitos civis e políticos,
que lhe sâo lnherentes;'V) .tra-
balhor pelo estabilidade.ãa fami-
lia, por uma commtlnhãó maior
de estímulos e aspirações.

. Promoverá ainda a "Alliança",
á meüida que seu desenvolvimèn-
to lhe permittir: a) a realização
üe palestras dedicadas ásmulhe-
res filiadas è que visem oriental-
as .sobre a sua situação perante
as leis, a família, a sociedade e a
Pátria;, b) á/pre_ttação de home-
nagens a. pessoas insignes ¦ por
serviços presados .á Pátria ou. á
Humanidade; c) a commemoração
de datas notáveis da historia pa-
trio e Universal; d) a realização de
conferências sobre assumptos de ln
teresse - çeral da- conectividade
brasileiro «u especial do mu^.-íSPi»
e) o creação üe um depariámen-
to flestinaüo a desenvolver a edu-
cação physioa (gymnastica; ?sports
permittidos pelos bons costumes).
Patrocinará ainda a "Alliança" a
creação de associações com iden-
tlcas finalidades, nos Estados do
.grásil. Sua acçãot que terá um
cunho essencialmente .. pratico;
abrangerá a. mulher sem dlstlnc-
ção üe nacionalidade, . bastando'*qüè'a,estrangeira aqui resida, le-
galmente e trabalho. Do ^eu cor-
por ãe sodas poderão fazer par-
te as mulheres sem ülstlncçãoãe
classe-social, que trabalhem ou
simplesmente se Interessem pela
realização üa seu progranima. Di
vide-so a "Alliança Nacional de
Mulheres", em tantos deporto.-
mentos quantos', os rámps dé tra-
balho, subordinados toãos á orien-
tação .ãa Directoria. '_' .' "'

Eleita pelo prazo ãe 3 áhnos,
está a Directorio assim consti-
tuiüa:

Presiãente —• dra. Natercla da
Cunha Silveira (advogaüa).

Vlce-preslãente — ãra. Hermlj
nia.üe Assis (meülca) é sra. Es-
.ther Pego Roãbeere Williams
(professora catheüratica).

Secretaria — ãra. Maria Á.
;Ferreira Chaves (advogada),.pro-.
fessora Arminda Bastos (cattie-
dratico da Escola Normal) e ãra*.
Amélia Goüoy, (meülca)» ; \..'

Thesourelra -— ãra. Amplia
Saplenza (engenheiro civil) • è
srta. Saro Muniz Freire (func-
cionario publico).

Esta Directoria, logo empossa»»
ãa, ãeu lmmeãlatamente Inicio
aos trabalhos, - escolhendo uma
commissão composta ãà ãra. Ame-
lia. Godoy e srtas. Sylvia üe Quêl-
roz Lima e Aürea Bastos, para
juntamente com à i.reslüente, éla-
borar o regimei.to interno,, onde
deverão ser. especificados os dif-
ferentes departamentos e os ãl-
reitos ãas respeòtivás sócias. ?'Conta 

já a "Alliança Nacional
de Mulheres", com.o numero, ãe
100 associadas, que .deram' suá
adhesão á commissão organiza-
ãora, que ha dias vinha elabo-
rando o programma. Entre ellas
encontram-se médicas, advogadas,
engenheiras, professoras, dentlsr
tas, pharmaceuticas, fimfccioría-
rias publicas, empregadas no com-
mercio, dactylographas,. telepho-
nistas, ¦modls.tás; enfermeiras1,
operárias, ãomestiças, emfim re-
presentantes . ãè - todqs os ramos
de trabalho, estando multas dei-
las presentes á reunião da fuh-
dação. Na próxima reunião, qiie
se realizará terfia-felra, será dís-
cutldo o regimento interno, será
eleita à commissão fiscal e serão
tambem escolhidas as proíissio-
naes que so hão de encarregar
do estudo das suggestões que a
"Alliança Nacional de Mulheres",
apresentará, no .momento oppor-
tuno, á Commissão Legislativa,
encarregada pelo governo provi-
sorio da reforma da nosso legis-
lação.

A séde da nova. associação está
provisoriamente á Avenida Rio
Branco, 133 4o andar, sala 16. ¦

Os liberaes do Espirito,
Santo vão reunir-se;

Anhuncla-so para o dia Io de
março, em Victoria, uma reunião
dos liberaes que combateram a
oligarchia Aguiar, devendo com-
parecer representantes de todos
os üirectorlos municipaes e " dia-
trietnes, reunião essa convocada
pelo srvGeraldo Vianna, ex-dopu-
taão feãeral, que chefia a cor-
rente triumphante naquelle*Es-
taão.

Proseguindo na defesa das Idéas
que os congregaram. _ os liberaes
capichabas vão discutir assum-
ptos que interessam â vida põll-
tica do Estado, e, ao mesmo tém-
po, iniciar a propagai»da da "La-
gião do Outubro", que se esbo-
ça como organização nacional.

A POSSE DO SR. ARTHUR
NEIVA DO GOVERNO DA

-BAHIA-

Como se operou a transmissão
do poder do interventor

— federal —.
Bahia, 19 (A. B.) — Os jor-

naes descrevem largamente o ce-
remonla da posse do novo inter-
ventor feãeral, sr, Arthur Neiva,
realizada hontem á tarde no Fa-
laclo Rio Branco.

Quando o novo chefe âq gover-
no, acompanhado do general Jua-
rez Tavora, delegado do governo
provisório, eni rou no Palácio, fnl
acclamado pelo povo que estacio-
nava em frente.

Ao fazer o transmissão do go-
verno, o sr. Leopoldo Ainaial
pronunciou um discurso, promet-
tendo A sua collaboração de jorna-
lista-ao seu suecessor e concltan-
do o povo bahiano a cerrar filei-
ras em torno do sr. Arthur
Nélvo.

O novo Interventor, agraãecen-
ão, falou em seguida, dizendo quo
não traçava um programma. O
seu programma consistia em tudo
fazer pela Bahia, trabalhar e ad-
ministrar com o sincero desejo ãe
prestar um serviço ã sua' terra.
Esperava contar com o apoio ãos
bahlanos,, <_ da lmprcnta 'sobre-
tudo, què reputa um excellente
auxiliar ãa administração quando
se mostra animada de boas ln-
tenções.

Pouco depois do posso ão inter-
ventor, realizou-se a âos seus Ou-
xillares ãe. governo, conforme
communlcãmos. A ceremonla ãa
posse ão secretario do Interior e
justiça, professor Bernardino de
Souza foi assistido pelo urcebls-
po d.' Augusto .Álvaro ãa Silva,
o general Juarez Tavora, o pre-
sidente ão Superior Tribunal ãe
Justiça e varias autoridades.

O sr. Correia de Menezes, tran-,
smlttlndó o cargo, enalteceu a
personalidade ão novo secretario.
Este, agradecendo, disse que > as-
sumia essas funeções, que não
havia pleiteado, porque tinham ln-
fluido no seu espirito o ldealls-
mo, sadio de Juarez Tavora e a
velha amizade de Arthur Neiva,
bem como o seu propósito de não
recusar serviços ã Bahia,- a que
sempre procurou servir e á qual
serviria sempre pom dedicação e
patriotismo.

Em seguida falou Juarez Tavo-
ra. Este disse què, humilde sol-
dado da' revolução, Investido nas
transitórias funeções de delegado
do governo provisório no Norte
do paiz, queria proferir duas pa-
lavras de amizade e confiança na
acção üo»3r^ Bernardino-Çe.Saur.
za, ciijo envergadura moral e-ca-
pacidade realizadora, servidas por
um inflexível .caracter, constituem
uma garantia dos princípios de re-
construcção da Republica dentro
ãos moldes revolucionários, prin-
cipios que serão cumpridos fiel-
mente.

Referindo-se á obra ão novo
secretario üq* Interior e Justiça,
Tavora accrescentou que a'esse
respeito não precisava falar:
bastava referir as suas. realiza-
ções patrióticas, que constituem
um acervo üe sefviços inestima-
veis prestaüos á Bahia. A sua
palavra üe moço, confiante na
actuação ãe i utro moço mais ex
perimentaão quo elie,,;exprimia a
segurança âo um apoio com que o
sr. Bernarãino de Souza, podia
contar para realizar o programma
que se traçou de cogitar -imente
dps interesses collectivos, dentro
dos moldes legítimos o 'dos an
celos de um Brasil melhe:*, '
. O discurso de Juarez Tavoro
causou boá impressão, sendo lon
gamente applaudldo.

O sr. Bernardino jio Souza
ragradeceu, dizendo: "Capitão:
Asseguro .conscientemente que
jamais despresarel o programma
traçado pelo seu nobre iãeolls-
mo."

O QUE DIZ O NOSSO CORRES-
PONDENTE .. .

'. Bahia, 19 (Do correspondente)
— Tomou posse com grande so-
lenrildade o interventor federal.
Foram nomeados os seguintes se-
cretarios: Interior' o sr. Bernar-
dino Souza, ex-deputado mareei-
linista e correligionário do sr.
Miguel Calmon, é adversário ru-
bro da Alliança Liberal.» Esta es-
colha causou o maior indignação
ho povo. Fazenda, Justino Sea--
bra ex-chefe de policia do gover-
no do sr. Seabra, esta nomeação
foi recebida com» geral agrado.
Agricultura, .Tosta Filho, que
tambem é correligionário do sr.
Miguel Calmon e adversário âa
Alliança Liberal. Chefe ãe poli-
cia o sr. Enslfeâes Lima que é
partidário da Revolução. Prefei-
tura,' Pimenta Cunha, cuja esco-
lha foi recebida com espanto pela
população. O sr. Pimenta ê co-
nhecido aqui como amigo devota-
do dó sr. Washington Luís» Se-
ria o futuro secretario do governo
üo sr. Hgo. A posso üecorreu
na maior indifferença. pela popu-
lação, mas os elementos üa sl-
tuação decaída compareceram com
a convicção de que serão apro-
veltados para os futuros cargos
públicos políticos.

Regressou a São Paulo
p coronel João Alberto
.Seguiu pelo "Cruzeiro"üo Sul",

hontem, paro São Paulo, o co-
ronel João Alberto, interventor ha-
quelle Estaão,

— *m <¦>> m.
Actos do interventor no

Estado do Rio .
Foi nomeado o aspirante a offi-

ciai da Força Militar Manoel Gal-
dino da Silva, para cr carga de de-
legado do policia especial, em
commissão, do municipio de São
João Marcos.

Foi estendida ao municipio
de Pirahy a jurisdicçâo do dele-
gado ãe policia- especial, üe São
João Marcos.

Foi nomeado o engenheiro cl-
vil Vicente Huet de Baccllar Ju-
nior, membr,o da 4* Commissão de
Syndlcancia, ficando exonerado, a
pqdido, o engenheiro-Carlos .Galia-
no dss Neves.

Foi nomeado Joaquim de Bri-
to Machado para o cargo de pro-
feito municipal üe São João da
Barra^ ficando exonerado, a pedi-
do, o dr. Anthero Ferraz Ma-
nhães, '

Imperiosas razões de ordem publica reclamam o
afastamento de ministros que se mcompatibiliza*

ram com as suas funeções
-BB-

Por decreto do chefe do governo provisório foram aposentados
seis ministros do Supremo Tribunal Federal

-sa-

MlnlNtro Godofredo da Cunhu
Assignou o chefe do govorno

decreto 'aposentando seis mlnls-
tros do Supremo Tribunal Federal
e que ê do teor seguinte:

"O chefe do governo provisório

MlnlHtni Pcilr» iIiih Santo»
tros do Supremo Tribunal Federal
(art. 1");

Considerando que, Imperiosas
razões âo ordem publica, recla-
mam o afastamento de ministros

Ministro Gcmlnlniio da Franca
'as vantagens que lhes assegura £
a legislação vigente, dispensado ot jg
exame de sanidade, os ministros
Godofredo Cunha, Edmundo Mu-
nlz Barreto, Antonio C. Pires daí»
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MI nin tro PireH c Albuiiucrtiue Ministro Edmundo Muniu Ilnrrcio

da Republica ãos Estaãos Unidos
do Brasil:

Consideranâo que o ãecreto nu-
mero 19.056 üe 3 ão fevereiro ãe
1031 reduziu^o numero de mlnls-

que se incompabilizaram com as
suas funbções porvmotivo de mo-
lestla, edade avançaâa, ou outros
de natureza relevante, -decreta:

Art. lò — São aposentados, com

Illnlstro Pedro Mibielli

Albuquerque, Pedro Affonso MÍ«
bielll, Peãro âos Santos e GemU
nlano ãa Franca.

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

MAIS ÜMA FAÇANHA DE
FISCHER MARINS

Tentou atirar-se do 4° andar
ao pateo da Policia Central
Quem dos leltoros do noticiário

policial desconhece eusé rapaze-
Jho lmbemhe, quo é Ernesto jfs-cBl?r-Máí-Tns7»'- •"•"--: ¦-J--.»-'

Nos últimos tempos, o cadastro
criminal poucos typos tem reco-
lhido dignos 'de se cotejarem com
esse scroc ainda fedelho o JA te-
mlvol mostro dá" malandragem.

Marins* assombrou , a pofsnda
policia do sr. Ribeiro de Oliveira.

O próprio velho o untuoso 4°
delegado auxiliar do sv. Washin-
gton Luis mais de uma feita so
enterneceu pelas lábias de Marins
a ponto de soUnl-o. nerta Ve'ij
commovldamenté, apôs a clianta-
ge contra um dos soelos da firma
Laublsh, Hilrtl). & Cia., desta pra-
ça, com quem Marins, rephnpado
nun) auto com placa do Prosideiir
cia da Republica, andou ã pas-sear pelo asphalto das nossn»
avenidas.

Pois bem. Marins quo andava
fugldlço da .chronica policial vol-
ta hojo ao noticiai-lo. •

Hontem, pola madrugada, quan-do tentava arrombar uma portado uma casa, na Urca, a policiadeitou-lhe a mílo e recambiou-o
para os "aposentos" que lhe são
familiares na 4» delegacia auxi-
liar.

Depois do Interrogado pelo se-
nhor Salgado Filho, o malandro,
ao passar pelo alpendre do ultimo
andar- da Policia Central desejou
ser espectaculoso, e, cqm grande
alarido, fez mençáo de átirar-so
daquellas alturas ao pateo Inte-
rior do palácio da rua da Rela-
çáo.

Os policiaes, que o acompanha-
vam, porém, estragaram-lhe o
plano.' E, assim, o espertalhão. terá
mesmo que aguardar, no xadrez,
o pronunciamento dá, justiça.¦_> io»» '— ' -
Está approvado o plano

aéreo franco-belga
Bruxellas, 19 (U. T. B.) — A

Câmara approvou, sem reservas,
'o 

plano franco-belga de commu-
nlcações entre a Bélgica, França
e o'Congo.

Normaliza-se a situação
— de Palmeira —

Porto Alegre, 19 (A. B ) — A
situação ão município -de Pai-
meira, onde se vinha verifica n-
do conflictos de origem política,
acha-se aèora completamente nor-
matizada com a. nomeação do sr
Alpheu Escobar para prefeito

Cessou assim o unico motivo de
agitação que se asslgnalava no
Estado.

Material de aviação para os
hydros "Savoia Marchetti"
Por aviso de liontem, o senhor

José Américo, ministro üa Viação,
autorizou . o inspeetor üe Portos,
Rios e Canaes a providenciar no
Eentido de serem desembaraçados
o .entregues ao Ministério da Ma-
rinha' 50 volumes contendo ma-
teriai de aviação, destinados aos
hydro-nviões "Savoia Marchctti"
adquiridos ao governo italiano re-
centemente.

Os referidos volumes têm a
marco R. A. e estão numerados
de 1 a 4G e ãe 60 a 53, achando-se
depositados no armazém 18 do'
Caes do Porto dest,a capital.

ii— tio» _»
Vão receber por exercícios

— findos —
Ao Thesouro Nacional, o mlnls-

tro da Viação, solicitou pagamento
por exercidos findos, das seguin-
tes importâncias:

De 107$700. a Alcides Teixeira —
De 031Ç2O, a,Companhia Telepho-
nica —De 91S500 a Dcrbal Pe-
reira — De 2SS200 a Antonio VI-
cento — De 10I$S30 t Antonio
Gonçalves — De Sl?300 a Wal-,
riemiro de Rezende — De 110J800
a Pedro Rangel — Do 1:1125221 n
.1 J Pereira Sérgio —De 123f?70
a João' Rodrigues Rosa « 42$221 a
Euzebio Puchini,

MAIS UM TRÁGICO DESAS-
IRE NA RIQ-PETROPOLIS

Perde a vida, em conseqüência
do aceidente, a esposa de um
dos directores da Associação
—--^-íoniffiereiai^ "'

Elles haviam dellberáão, com
granãe anteceüencia, que . passa-
riam o Carnaval fora üo Rio, fü-
ginão no ruião. atordoante da me-
tropole em delirio.

Ella, a esposa, solicita e cari-
nhosa, animava o marido a apro-
veitar-se üa folga, para descansar
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UM TEMPLO EVAN-
GELICO DYNAMI-

— TADO —
Recebemos o seguinte' tele-

gramma:' "Friburgo, 19 — Levo ao co-,
nhecimento dessa reüacção qué o
Synoão Central üa- Egreja Pres-
byteriana "do Brasil acaba'-*$&•-.
transmittir .ao Az,- Gstullo Var-
gas, presidente da Republica e ao. ri
ministro da .Tustiça sr. Oswàldq >:.
Aranha q. seguinte telegramma; ;»"O Synodò Central üa Egreja
Evangélica Prebysterlana reunU
da. nesta "cidade de Friburgo aca-
ba de receber noticias officiaes ãe
ter sido dynamitaão o templo ãa
egreja prebysterlana ãe Manhu-
mirim, no Estaüo üe Minas Ge-
rnes. Este concilio, lnterpretanüo
o pensamento de todas as egro- ',¦':

Jas presbyterianas dos Estados de »
Minas, Districto Federal, Espi-
rito Santo e Rio do Janeiro,.pro-•¦;
testa vehementemente perante
v. ex. contra taes, attentados.. .
Rogamos»a v. ex. todas as ga- -¦
rantias inüispensavois á manu-
lençfio Sa ordem, especialmente»
quando nesta hora o Brasil pré-
cisa de paz e de absqluta liberdá-
de üe consciência. Respeitosas
saudações. — Armanão Ferreira,
moderador."'

FACULDADE DE SCIENCIAS
ECONÔMICAS DO RIO DE

Kr

D. Aliln EiiKenln Fcrreirn Vna ile
Cnrvnlh», morta no desastre -

da intensa actividade commer-
ciai, que, durante o anno, o em-
polgava tenazmente.

Elle, o conhecido negociante
desta praça Adriano Vaz de Car-
valho, prestigioso director da As-
sociação Comn\ercIal, concordou,
e, assim, em companhia üe sua
senhora Aida Eugenia Ferreira
Vaz de Carvalho, partiu desta ca-
pitai no sabbaüo gordo, rumo a
Petropolis.

.Ali, sob n calma serrana, repou-
sou o casal Vaz do Carvalho o
trlduo carnavalesco. Ante-hmitem,
quarta-feira do cinzas, uêdo, ma-
rido, espoba e mais um filhinho
emprehenderani o regresso jmra
esta cidade.

O auto em quo vinham, come-
çou a seipejar pela Estrada RIò-
Petropolis, devassando panoramas
maravilhosos üa Seira ás primei-
ras horas do dia.

Os marcos kllpmetrlçõs dosfl-
Iam céleres. O vehiculo' ganha nfi-
nal a Serra üa Taquara, ondo a
fatalidade o espreitava. Na des-
cida. com a ' embalagem natural
do declive, ao fazer o auto a eur-
va próxima ao kilometro 43, o
chauffeur perde a direcção e,
(momentos Inüescriptlvels (ie pa-
nico) galga o carro a muralha üa
rodovia e preelplta-se pela riban-
ceira abaixo.

Apôs o quáda, o sr. Vaz de Car-
valho constata que, além.de cón-
tusões diversas; pouco soffreram
elle, o motorista e o filhinho. .• O üestino, porém, golpeava-o
na pessoa üe sua esposa, que ja-
zia lnanimnda, em estndo gravis-
simo. Felizmente pouco depois,
passa pelo local o auto de praça
n. 7-18, dirigido pelo seu proprie-»
tario João Çereira, o qual soecor-
re com a maior presteza os feri-
dos eos conduz pava está capital
levando-os para.o Hospltal da Ve-
neravel Ordem do Carmo, onde fí-
cam internados.

Ahi, entretanto, apezar de todos
03 recurâos medicos, duravam-se
ainda mais os ferimentos de
d. Aida Vaz de Carvalho.

E, desfarte, suecumbiu, hontem,
âs 11 horas da manhã, causando
a sua morte a mais profunda con-
sternação nos meios sociaes em

Üma commissão representativa
do corpo discente da Faculdaãé
de Sciencias Econômicas do Rio
de Janeiro, composta das senho-
ritas Venus Caldeira de Andrada ¦

' e Laura Basena e dos senho-
! res Fouad Chalboum, Cllme-
Irio Rodrigues, Murillo Pinto Ri-
beiro, Lafayette Garcia, Luiz Pi-
lar, Francisco Bastos e Eugênio
Caruso, compareceu â presença
do sí. Getulio Vargas á quem fez '•
entrega üo uma mensagem peüln^ 

'

üo ao governo provisório a in»
corporação á Universidade üa re-
ferida' Faculüaüe do Sciencia^
Econômicas. Recebida -com mui-
ta gentileza pelo chefe do gover-
ho i"ctii-ou-se a commjssão bastan-
te esperançosa, deante üa sympá-
tliio demonstrada pelo sr. Getu-
lio Vargas á sua causa,' que elle
prometteu estudar com todo inte-
rosse.

NO 'mPAGÉMEIU PRESO
UM EVAKD0,DA CASA DE

No "Itapagõ", procedente ão
hul di) palz, veiu preso, o Indivi-
duo Nicanor Garcia, acompanhado
de lnvestlgüdores üa pòflcíu pau-
lista'.

Nicanor Garcia estava preso na
Casa üo Correcção, conüemnaüo»
por crime1 do roubo, tendo conse-
guido'evadir-se na quinta-feira da
semana passada.

Foi liara São Paulo, de onde se-
guiu para Santos.,

A policia de São Paulo con-so-
guiu prenüel-o e .remetteu-o para
o Rio.
. Nicanor Garcia foi mandaüo pa-.
ra n 4* delegacia auxiliar.
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que o casal Vaz dc Carvalho era
largamente relai íonado.

O seu enterro sairá hoje ás 3
horas da tarde, daquelle hospital
para. o cemitério da Veneravel
Ordem do Carmo.
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inin o conhecimento ilu uasumpto,
o que se dooumontou (ol uma
enorme doccpção, visto quo no
próprio pulse, thoatro tios nconto-
cimentou, ae opponlçõés despolta-
das o i.iiiiilnniin, no solo da col-

lolormur as suim' locllvldado, Isto fi, no melo do ifi-

oua.„uor roíiluiS. 
"lot 'VX 

! P°Vl.ibO, 
^ 

™* . *"««*"
dn reme.mii iln rniim, oontraproducènto. Affonso XIII

O |ii-iii,-ii da iiiiiilr.iiutiirn annuaUdesistiu de qualquer acção pennl
é_ do 0010.00 o o dn semostrul do|oontrll 0 escriptor, attonflondo a

expediente!
Assignnlurns

Ans nomum iihHlidiiuili-s pedi*"mos 
iiiiiiiiliii' roforituir as suns

a.s,Knatur^iii af im^ d^. evitar , pov „ ,„,„„„

oorrospondènola que se
iH»ll

855000.
Toda

fc roferlr a esto asaumpto, quer
ff§.» ordinária, quor registrada, o bem

imiiiiii os valos iiimuiiiH, devo nur
iíjrtirlgldn nn gnranti» l,uls Ayres.
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TELEPHONES:
Dlreotor, 2-2440; secretario dn

geroncla, 2-0037."nida Rio Brnnco, 4-8300.

quo so tratava do. um amigo tn*
grato, arvorado postorlormonto
om Inimigo por motivo? pessoaos,
não podondo, portanto, tor nom
Isenção do animo nem outòrldado
ilo Juiz pura opinar sobre os aoto»
da Coi-Oa. ....

Nessa monarchia mulo os par-
tidos constitucionaes se osphaco-
iam, dovorados de ambições, > sfi
a forca moral do Rol 6 capua do
reunll-os e récompOl-os', 'NÍO im-
porta que Uhfttpuno, dlgo.p. con-
trario em Parla. . Politicamente
falando, oa estadistas de otciclo
que hoje» sobem «descem* na ,-cs*
cados do Palácio Real de* Madrid
rovezando-se nas conferências
com sua majestade,,' cada qual
mais solicito e móis dedlcailo pm
lhe. offorecor ,'òs prpstlmosi' éstao
mais habilitados a falar do. que
o velho professor

Os partidos anselam,peia-volta
Immediata ao consUtuclonalIsmo,redacsao, 2-1668, 

^dnccfto 
l-MM^,,,^- a nação ao~dl*ltò;ão

AGENCIA NA AVENIDA
Avenida Rio Branco, 115, es-

quina da rua tio Ouvidor. i
TEL. 4-3306 ; •

1GENCIAS DE ANNUNCIOS
AUTORIZADAS

' Ecldotlca, Afçuncln Wlll, Glos
sop & C, Forolgn Advertlstng,
Schilling Hllller & C, Emprosn
Americana Publlcldnd;, J. Walter
Thompson C», Emprosn Commis-

. sarla Ltda., Agencln Verltns e
Empresa Commorclnl Urnsll, Ltd".

VIAJANTES
Porcorrom a serviço deste Jor-

nai, o Estndo do Minas, os srs.
Eurlco Baêtn de Kurln e Braulio

. Modosto, o Estndo do Espirito
: Santo o sr. Snlustlnno de Ue-

zendo o o Estado do Itlo de Ja*
neiro o sr. Jofto Alfredo de 011-
veira.

AVISOS IMPORTANTES •
Deixaram de ser iioasos agen-

tes dc niinunrloe os srs.i Felippe
de Umn. Miguel Piinsecn e Snl-
-vailor Llmn. Deixou lambera o
¦ervlço de cobrança o »r. Prim-
cisco Vieira' dc Siiunii, por ler
pnsNíulo 'iiiirn Agente du Sei-cAu
dc Publicidade.

Conimunlcnmos pnrn os devidos
fins que o sr. DI. Sllvn ou Mnr-
tlnlio I.ulJi dn Sllvn, nfto est A nu-
tiirl/iiili» n niiHlirlnr iiNSlglillturiin
pnrn este Jornal.

Aos nossos iinnniicliiiitrs desta
prin;» avlsnínos uue deixou do ser
nosso cobrador o sr. Antonto Mn-
gnlliflés e dcclnrnnios une sOmen-
tc estOo iiutiirixiidiis u receber as
nossns cnntiiH os srs. Avelino Nc-
ves, .liiiiuiilui Moraes Junlor, sen-
do coiislllcrnilos fnlsos qunesquer
outros que se upresentein ein.Inl

Qunesquer reclamações sobre
publicações devem ser directa-
mente endereçadas ú Gcrcnelu.

voto. A nacio,' porém, had, so
dispOe Ja a fazer o Baorlíiclo de
Ir fts urnas. E córti. ella, so, or,
telegrammas ntto, montem, estft
Identificado o Rei,. que sabe, de.
seiencia própria,, ò quo valem, os
partidos tutelando a yontàd,o na-»
ciona), com a casta • dos leaders
mandando e desmandando ft \ re-
vella da opinião-t ¦ pura- e sem»
restricções, a.ue ê a "que não sè
arregimenta para' nfto jo 

"deixar

guiar por' nenliiim,. esçírito de
façclosismo. 

'., 7 '..•'.

Eu' não tenho culpa, de ter
nasolão rei, exclamou um ,dla * ó
actual monarcha* hespanhol,.-dis-
cursando ft.Joyen offlclallãade'Üo
séu Exercito. Mas-desde aue» os
fados assim, iríé collbçáram'na
vida; cumpro .ó'(mêu âfis_lriio âe
existir pa.à..seréir(..o, ipeus _é,ao
povo, resumiu o orador d.ynasta.
Honra lhe seja,' feita... Élle tem
procurado desempenhar-se dá/to-
rota, Bem' a' passividade- protocol-
lar do sou primo Jorge V, '6 ver-
dado, maa, tambem» 'som revelar
Intuitos oppressores oü Interesses
mesquinhos, como. certos reis dá
Europa .que a guerra, dè_'.191-1 a
1918 varreu dos respectivos mánT
datos do supersttçSes seculares.
Não serft para apcal-o» e liqui-'
dal-o, que a- Republica se '.fará

Immediatamente na Hespanha de
tradições cavalheirescas e~" íid;al-
£as. Democrata, por. éâu,cà£ão,
reinando atfi por Bport, chega-se
a pensar que o filho: do Àfíon-
so XII.provoca as iras dos parti-
áos, quo' o- aborrecem, sfi» pelo
gosto de mostrar ao'grande povo,
que o admira, que elle ê, jia lia-
tría commum, o mais /sincero,
por Isso mesmo, o unlcó dos re-*
publicanos que não alimenta o
egoísmo feroz de querer avançar
no governo para dos cargos-ele-
vados se beneficiar...

Paulo FUho

M1 A Hespanha e o seu Rei
assr ....

ifillii
O tempo

'".' 
Sondo, talvez, depois de Alberto

.. da Bélgica, o rei mais popular, da' ^SSurbpa,""Affonso XIII, de um de-,
cannlo para~c&, wtdctaiSeiiie apôs-

'ás modificações continentaeS crea-
das pelo odioso tratado de Ver»
sallles, vê, q. cada passo, a sua
coroa em perigo, Volta e mela,
o monarcha vae ft caça, a San

"Sebastian ou á. Londres. Volta o
meia, arrebenta uma conspiração
contra elle. A principio,' os coris-
plradores eram anarchistas decla-
rados, gento sem rumo firme,
visando a ¦ ordem e o bem estar
pela desordem e pelo terror. Mais
tarde, a onda engrossou. Os mo-
vimentos tomaram um caracter
accentuadamento repubjlcano, Jft
agora misturados fts tentativas

.'separatistas da - Catalunha e ' ás
7» aspirações delineadas em cartas

i políticas que os intellectuaes as-
soclodos aos socialistas e radicaes

..fichados promoviam o. applau-
' » diam, Interessando a curiosidade

do mundo civilizado.
Esse rei Intelligente e bravo

não so arrecela das Intrigas e
das manhas dos seus conselhel-
ros privados. Ello é tambem um
esperto e subtil negociador de

j'i accordos partidários, fazendo sem-
pre depender o exito das suas
combinações do lnllludlvèl pres-
tigio quo desfruta nas multidões
que o estimam. E a prova 6 que
pOde agüentar uma diçtadura an-
tlpathlca e Irritante, medioare,

-.' por excellencia, como foi a de
¦ Prlnio de Rivera,' graças excluBl-

vãmente fi. força da lnfluenola
pessoal exercida no selo do seu
povo.

No paiz de Don Qulxote e da
Carmen, o exemplo não fi unico,
Paul-Saint Victor, estudando a
COrte do Hespanha sob Carlos II,
refere como o desgraçado filho
de Phlllppo IV era quorido,, ml-
mado pelos hespanhóes, que do
soberano enfeltlçado tinham pena
e, por isso mesmo, multo mais
alí)da o amavam. "Sa folie lui
doiinalt le prestlge dç 1'enfanco
et do riniioconce". Affonso XIII
quo não ê demente, nom franzi-
no, nem Instrumento dos corte-

. zãos ou dos Intrujões, antes, ê
•ura homem duplamente sadio, de

corpo o do alma, encontra noutros
-motivos mais sólidos a razão do

ser da sua grande autoridade no,
7 Reino, maior na confiança popu-

lar do que mesmo entro os au-
¦ llcos quo o cercam na Intimida-

de. Elle fi a encarnação viva da
esperança hespanhola na dynas-
tia. Filho de um rei que foi cha-
mado ao throno quando a demo-
cracia militante se esboroou com
o fracasso da Republica de Emi-

_'.. lio Castcllar e dos outros, aos
Olhos do povo hespanhol o actual
monarcha se afigura um elemen-
to necessário o utll. Elemento de

; coordenação e de continuidade.
Por mnls absurdo que Isto pare-
ça, a verdade fi que na Hespa-
nha. a hypothese Republica ainda
estft muito longe da realidade. A
opinião plebôa nella não crê, ou
se crê, é para repellll-a.

Blasco Ibailez, qua era um es-
theta e um romancista innegave'.-
mente seduetor, possuindo o dom
artístico de escrever as suas no-
vollas e as suas narrativas de
viagens para maravilhar os seus
milhões de leitores, teve disso a
experiência amarga quando, sup-
pondo que a Hespanha era moi-
lecularmente republicana, aceusou

UOLET1M DIÁRIO ÜA DIRECTO*
RIA UE METEOROLOGIA

- l>«vis6M..íBra.-.Q.jjctiíjjó de'IVborM
do dia 19 i» Tí-horas TB'; dia- 20}'.
.- tluincio ("ídcroí '« Ntrllixttifi —
•Tempo;, oinda * instável, coin chuvas e
já sujeito o trovoadas. Temperatura!
manter-se-á .clevaila. .Ventos:,' variáveis
e sujeitos a rajadrfs..' tuado do Kio de ;on«ro - .'empo:
ainda instável, com chuvas e ji su*
ÍcUq' a trovoadas. Temperatura:., man-
ter-se-á elevada. ." •

Nota — A actual situação isobanca
t favorável i occorrençia ;. de . chuvas
fortes. . ,,. . -

Eilodoi do Sitl — Tempo,: . pertür*
bado, com-chuvas eat.rovoadas, Tempe*
tura: elevada, salvo no Rio Grande,
onde declinari de dia. Ventos: varia-
veis, rondando progressivamente para
sul; rajadas, sendo fortes entre Rie
Grande- e Santa Catharina. '.*, , ,

Wolo (TTT) — A Directorla.de
Meteorologia do Rio de Janeiro avisa
que o littoral entre o Rio '.da Prata e.
Santa Catharina esti sujeito, a ventos
fortes; de sul, no »Rio da Ptata, e
variáveis, rondando, para,* sul, no; resto
da costa. O presente' avisp \ fpi, lrra*
dia 4s'l4 horas c 4.S, tíliiiitoi pela es*
lação do Arpoador, -•'''

Synopse ao limpo bccorriio noUn-
meto Ftúrni (de*. 14 horas do .dia
18 is 14 horas do dia 19).—.0 .tempo
decorreu. instável todo • o periodo, * isto *é,
rom . alternativas de-.incerto ,e< ameaça*
dor, com chuvas fracas & noite. A
temperatura manteve-se elevada: As mé-
dias das temperatura sc.tt'1-eínas regis-
iradas nb Observatório Metoorolgico- da
Avenida das Nações .'foram: máxima,
até 14 horas,-2?"8,*e mínima is 6 ho*
ras e .10. minutos, "23°S. .Os. ventos fo-
ram variáveis, Pela. 

'madrugada., houve
grande . período' .tie calmar in. , , ' 

t. ,"
Synopst..do tempo occorndot,tm íodr

o Pai: (dé 9 horas do *»dia 18»is 9
horas' do dia 19): *• ¦ *,-'. - » ; .'..,'¦
¦Zona, Norte -r-.üNas 24**'.horai .o

tempo '(oi. instável, * com,, chuvas* espar-
sas. -A's 9 horas dè, hoje apresentava-se,
incerto. A..tempçTal:ura foi; elevada. Sov
praram ventos de1 nç-rdeste a' sueste
com rajadas frescas ¦ esparsas. Nao jé
feita a' synopse do »PárA(- Maranhão ¦ e
Alagoas,-. devido..á ..deficiência, dos des-
paclios telegraphico?. -í ,;-'.•.,•;;
"Zona Centro ".—r -.0 ' teihpo/' 'ilas'' 24
horas,- decorreir -perturbado, com chuvas
esparsas; fortes em -Theophilo pttoni e
Catalão, e. acompanhadas do trovoadas-
e, ventos, tambem !fortès, à tarde,.-eni
Rçíciide. Sóje, ís 9 .horas; o .tempo
continuava perturbado, sendo que. coriy
chuvas, em"' ValehçaV -Poços ' de'Caldas
cPyrenopolIs, A temperatura (oi esta*-
vel. Sopraram ventos de norte a léste,
com rajadas frescas çsparsas. '•,,•, ' *.

Zoso• Sut _- Nas 24 horas o temío
foi' bòni no', Rib .Grande \dtí Sul e
Santa Catharina p perturbado,', com çhu-
ias esparsas, nos demais' Estados^ acom-
panhadas dê trovoadas cm Itararé- é SSo
José do Rio Pardo. Hoje, is 9 horas,
o tempo continuava bom ng Rio Grande
do Sul e. perturbado nos - demais Estar
dos.. . A ' temperatura, soffreuT pequena
ascensão..Os ventos soprararij' 

"de 
norte,

fracos. . ' :
Nota- — O- serviço telegraphico' foi

bom. '.¦*"':Aà t;>
Nota •—.-. A presente synopse. foi ela

borada com os dados recebidos da rêd>
meteorológica até ss 14 horas e .30
minutos, , *'

— Estado e tendência ' do" ntvçl 'das
águas dos rios:

Rio Parahyba* do'Sul»-(dia J9r —
Entrará enr.' ascensão ' einJ' Campos \ €
continuaii em declinio *no resto' do
curso. j -...', . . t

Rio São Francisco (dia 18) j- Con-
tinuará' em ascensão- em, todo o curso.

Rio Itajahy-Ass-'7 (dia :19), -r. Pi-
cará mais , ou ¦ menos estacionarío , em

.todo p cur mi, ,, ... .... * •
Bacia Amatonica (dia 18) — Su*

bíiido em Manáos, P. Velho,' Óbidos,
Santarém;' Àíumanduba, • C. Araguaya
e Imperatriz, baixando em Esperança ;e
estacionaria cm São Felippe.— «*»> m*

polonal gravidade das buob fun-

oçOOB, itcooltou os cargo» d« vi*

co-prcsldonto do Banco Portu*

guoí do Brasil o do presidenta da

Iümprcsa do ííolhornmontoa dn

Balxnda FlumlnonBO. O Banco,

como n «abo, fi o grande finan-

oendor'«a-lümpresa, que quasi o

arrasta A fallonola, Jovando-o a

Ujpa corrida. Salvou-o o Banco

do ..Brasil.
Historiemos os factos, em re*

Humb, para quo se tenha multo

claro o movol exclusivo da ad-

missão do sr. Djalma nos.nogo-
cios da 

" 
Empresa o do Banco

Português do BrMl. O» contra-
tos da Baixada constituem episo-
dios escandalosos do regimen w-

púWloono neste, paiz. E-m 1991,
o governo fe* um accordo oom
a Empresa Incorporada pelp seu
maior credor. O Tribunal vde
Contas, que nunca foi absoluta-
mento resistente fta imposições do
executivo, dessa ve» fe» ílnoa-pfii
negando registro ao contrato.
Fundamentou a falta do autorlsa-
Cio logal para a operação da cre-
"illtò, 

que,o accordo envolvia, o a
ausência de autorização especial
do legislativo Indispensável ft
-alienação" de terrenos pertencen-
tes »aq Patrimônio Nacional.

'•' O governo, quo nunca deu

grande, importância ao Tribunal
de Contas, ordenou o Inicio das
obras quo, ha um decennlò, pare-
ciam Intermináveis.
. Nessa situação, sobrevelu a vi-
ctoria da Revolução. O vlce-pre-
sidente. do Banco Portuguez, que
era 'ó sr. Guilherme da Silveira,
estft hoje afastaido e entregue ao
Tribunal Especial. Substitutu-o o
sr. bialmó. Pinheiro Chagas, quo
o vao Julgar na própria COrte Re-
voluclóharlã, O governo, Junto ao

'qual éssé Juiz, que tambem advo-
ga„.se considera um elemento da
maior influencia política, assigna
o decreto, pelo qual e approvado o
contrato Independentemente de re-
gistro e mediante a acqulescencla.
da* Empresa & ..rescisão do mes-
mo, uma-vez que se lhe dê 45 mil
contos em apólices e se lhe faça
a cessão dos terrenos federaes na
enseada de Manguinhos. .

Corre o prazo de IB dias para
à assignatura do termo da rescl-
são . amigável dos contratos da
Baixada. Se a Empresa não o
assignar,- nullos ficarão todos
elles, como a concessão a que se
ligam. •

W pára acautelar tudo Isso, ne-
goçlárido para ganhar na certa,
que o, Empresa chama o sr. DJal-
ma para seu presidente e o
Portuguez do Brasil so con-
fia & vlce-presidencla do mesmo
sr. DJalmsi, feito agora, por obra
e graça da Revolução, advogado
poderoso, .industrial opulento e
banqueiro de milagres.

Ó^sr. Getulio Vargas não po-
derft dar o seu apoio a toda essa
actividade de um amigo que está a
comprométter os propósitos do go-
verno provisório.

Um Juiz do Tribunal Revolu-
cionarlo não deve, não pôde con-
tinuar : acc^umulando essas fun-

•íigaes, que exigem seriedade, seypr.
rlãade*-è"Indlscutivel altivez, com

.as de advogado de formidáveis ln-
teresses lesivos ao Thesouro Na-
cional.

nistrador, no limiar da sfide om
quo terft do oxercer a sua Inven-
iliiiiin. Em íegral todos levam
para o govorno as melhores tn-.
tonçõoa o nfto abriu excepção o
sr. Xrthur Noiva, ao assumir o
cargo do intorvontor fodoral, ;na

Bahia. Oomo ponhor mais segu*
iü, das dlspoálçõoo quo oonfessa,
o sr. Neiva disse quo "ntto so
prooocuparla com a política par-
lidaria, pondo todo o sou ompo-
nho om administrar, tendo para
Isso escolhido auxiliares que são
a melhor garantia do" um pro-,
gramma do trabalhd".v

O mal do Brasil, em grande por-
te, vem exaotamenfe da Impatrlo-
tica o Indefensável comprehensão
opposta: multa política o. pouca
administração, Esta ft Invariável-
mente preterida por aquella*
Dahi multo desarranjo ovltavel.
B' facto que o sr. Noiva, novis-
simo om fungçOea administrativas
de responsabilidade o de caracter
poUtlco, porquanto começou a
carreiro oomo auxiliar do gover-
no dó sr. João Alberto, não faz
nenhuma declaração original, nem
tão pouco, pela primeira vez no
paiz, a promessa do administrar
sem cogitações subalternos de or-
dem partidária. Não fi o primei-
ro, nem serft provavelmente o ui
timo.' Nem por'isso, porfim, dei-
xarla de ser Injustiça descrer,
preliminarmente, da realização
de sua promessa... Não fi lmpos*
sivel, pelo menos, que o anime
um desejo ardente de tudo fazer
pela terra que lhe foi berço e ft
qual não pOde atfi agora prestar
os serviços quo ella tem o direito
de reclamar. Assim seja...

I
SI

dade". A advertência, porém,
deve servir aos que n8o pré-
zam a justiça saneada, morali-
zada e respeitada.

Ó^unswk/_
A marco da elite

(14227)

0 Tribunal i*.itpi;cfnl ém

A Revolução teve liontem
um grande dia. Assentando a
resolução de reformar o Su-
premo Tribunal Federal, o go-
verno provisório veiu de en-
eontro á aspiração nacional,
qüe não ' 

poderia conceber
qualquer velleidade de refor-
ma, qualquer medida/regenera-
dora, sem que fosse acompa-
nhada de uma vasculhadclla
ho velho edificio da Avenida
Rio Branco, antigo palácio do
Arcebispo.

Na historia da decadência
das instituições republicanas,
que se vem processando de al-
gum tempo para cá, o papel
desse Tribunal tem sido, in-
felizmente, o mais triste. O
regimen que o instituiu, á imi-
tação do què existe nos Esta-
dos Unidos da America do
Norte, teve por aspiração en
contrar um apparelho suf fiei- trabalhar, quando existem aigu
entemente altivo, independente i ""»8 centenas do processos- em
e capaz de sustentar OS direitos | transito pela sua complicada ae-
dòs brasileiros, quando visa-1oretarla, a maioria»dos quaes ft

espora de Julgamento. Aquella
COrte não tem ainda tres mezes
do -vida o Jft quererá porventura
entrar no regimen das férias ro-
munerados?

fériasT

O Tribunal Especial não (uno*
cionou uma vez durante esta ae<
mana. Tom sessão piarcadn para
hoje. Durft numero para dollbe-
rar7 ~' 

possível, que não. Basta
que.falte um dos. seus Juizes para
qua não possa levar a effeito qual-
quer Julgamento.

Petos modos, a COrte Revoluclo-
naria vae pegando o mal quo
existia no antigo Senado, isto fi,
depressa vae se acostumo ndo á
flautuar como faziam os ex-em-
bolxadores do Estado,'com assen-
to naquellas mesmas poltronas
onda hoje se aboletam os Juizes
revolucionários.

Vivemos hoje, entretanto, numa
época differente, e a verdade fi
que nãò fica bem ao Tribunal
passar uma semana. Inteira sem

trangeiro, valor do um volume de
635.176 toiioliiílnu.

Felizmente — parocerft talvez
absurdo o emprego dbsto adver-
bio — o material vindo do os-''
trangeiro, não olintnnto a pro
tocçfio aduaneira dispensada ft ln-
itiistrlu nacional, chega en» COU-
dlçOe» relativamente --favoráveis

aó consumidor. Felizmente, por-
quo a Industria de cimento, ainda
assim precária, pfide dizer-se llml-
tada ao Estado de S. Paulo.

E' p que so verifica num pajz
om que ha verdadeira febre do
oonstrucçOes e onde a matei-la
prima «abundante em vários pon-
tos de soi( território. Nos yalles
dé alguns rios, nomeadamente o
S Francisco «das Velhas, ha col-
careos empregados na fabricnçio
de cimento. No âmago dft nosna
vida econômica ae deparam ainda
numeroso» e Importantes, proble-
mas, cujas soluções, embora umas
Jft tentadas em parte, não têm
sido atfi - hoje convenientemente
encaminhadas.

Serão expulsos do território na*
cional os estrangeiros que, por
meio de declarações falsas, tenta-
rem obter os direitos conferidos

% aos brasileiros natos y
Obrigatório o registro, sem multa, dos nascimentos

oceorridos no Districto Federal
O chefe do governo provlso-.to n.-«¦««. «« 24 rte «««""bro
, assienou o seguinte dooreto: J.tt»,( 

roglBtanao. 10r monor.
acompanhado do

rio assignou o seguinte

O commereio áa borracha

A tarifa mínima de «couros

Ainda não foi resolvido pelo
ministro ãa Fazenda o coso da
tarifa mínima de segurosr um
dos grandes- escândalos da Repu-
blica velha.

Mais de mil e duzentos firmas,
entre os. quaes as de grandes ln-
dustrlaes' e Importantes commer-
dantes, dirigiram um memorial
ao sr. Josfi Maria Whltaker, pe
dindo a revogação desse mons-
truoso. decreto.

O memorial foi remettido & Ins-
peotorla de Soguros, demorahdo-se
de um canto para outro, ft espera
que os technicos bb pronúncias-
sem, até que um mez depois vol-
tou para o gabinete do ministro
da Fazenda.

Ha dois mezes, ou poueo me-
nos, espera o memorial que. o sr.
Whltaker, que gosta de resolver
os problemas, pelo adiamento, dS
o seu despacho, que não pfide ser
senão pela revogação do decreto
Incriminado.

As companhias de seguros,
acostumadas em recrutar seus
directores e advogados entre a
fina flor do Congresso dissolvido
e os gros-bonnets da política de-
calda; puzeram-se em movimento,
appellando para os seus amigos
ãe hontem, alguns doa.quaes ain-
da influentes.

Se essa gente tem ou não agido
e obtido o que plelteam, nãò sa-
bemos, mas o que ê'certo 6 que
a demora da solução por pnrte do
sr. Whltakérjft dfi, logar a com-
.ro.entnrios.L,~. :„ 7 . *_r.. _____,. (.'(.

Á devassa ho Banco âo Brasil

A Commissão de Syndicancia do
Branco do Brasil Jft ha dias que
terminou o seu trabalho, havendo
entregue o relatório ao ministro
da Fazenda. E hontem fez enca-
inlnhár aquelle ministro, paia a
•apreciação do governo, uma série
de. documentos.

Ao contrario do que se sussur-
rou, o,relatório não conclue por
generalidades. E' antes uma peça
ãe aceusação, ootejanão todos oi
credito^ vultosos que ultimamente
foram *abertos por aquelle estabe-
lecimento de credito. Sabe-se que
assim sào »apontados os mala ln-
conceblvels escândalos: firmas que
tudo levantaram sem a menor
garantia; multas vezes com ordem
verbal ão governo, e contra os
estatutos.

E' de esperar que o governo ãê
publicidade a esta peça.
7 A- Revolução não deve guar-
dar segredos; deve usar de fran-
tiueza e lealdaãe com o povo. .

ii lavagem' âo caml '.o

A lição »<2a estatística
ri—: '¦":  ' t

O Ministério ãò Trabalho hõvla
já apurado, ha cerca de duas ou

tres semanas, a existência de< 25
mil ¦ pessoas sem pcòupação,
nesta capital; Admittlndo-se que
muitos, oú talvez a maior parte
destes indivlãuos compulsoriamen-
te ãesempregaãos, tenham a seu
cargo a manutenção ãa família e
tomando, como média, a base 3,
ohegar-se-ia a obter o numero de
75 mil pessoas em preoarlsslma
situação,, ou mesmo sem meios de
subsistência. ¦..'.

tjual a olasse mais attingida?
A dos operários de construcção
civil. -A nota mais digna de at*
tenção é a seguinte: num total de
25 mil pessoas, os lavradores ape>
nas sommam 435 desoecupados.
S' uma lição proveitosa* .O que
resaita é que a terra boa e ami-

ga, não obstante a crise Intelisa
de trabalho em curso, ainda of-
"ferece 

ao opeVarlo seu selo gene-
roso e compensador. Desde que
se estabeleça, normalmente, a

pratica do rumo*aos.cninpos, as
conseqüências do desemprego ae-
rão menos damnosas.

E a cultura-ãa terra sô pôde
trazer benefícios, Immeãlátos e'
remotos, â economia nacional.

Juiz e aâyogaâo poáeroso [\.'

apparatosamente o Rei, denun-
ciando-o como traidor e prevarl-1 teava interesses de
cador. O seu fogoso pamphleto 

':. 
_ Q pSLpel timbrado, fi

teve a formidável repercussão que
era de esperar do um autor tão
illustre.' Mas, por toda a parte,

O sr. Djalma Pinheiro Chagas,
um dos Juizes do Tribunal Es*
pecial, nâo pôde continuar o
exercer semelhante cargo.

Vejamos os motivos. Aãvogadò
de causas ãe vulto, o sr. Djalma,
ha dios, em papel timbraão do
seu Tribunal, fez varias commu-
nlcações a diversas companhias
de seguros/contra as quaes piei-

' cllen-
claro,

visava amedrontar os Incautos.
Mas esse Juiz, apoiar da exce*

¦O Cambio vem caindo nesses ul-
timos dois ãias. Quaes as causas
dessa degringolada 7 A promessa
ãa salda livre do caffi não teria
Intervindo em faVor da consqll-
ãação do credito brasileiro e da
moeda nacional 7 Parece que não,
a Julgar, pelo thermometro com-
blal...

O Banco ão Brasil, que atfi hon-
. tem vinha reslstlnão ft tenüencla
baixista ãos bancos estrangeiros,
abandonou a Iiça e começou a
saoai- ft taxa de 4 7|32. Segundo
ãeclarou, ao ser ouvlão por um
Jornalista, o presidente daquelle
estabeleolmento bancário, nenhum
phénoménO' de ordem puramente
financeira Justifica essa baixa ac-
centuSda ãos ãois últimos ãias.
Para o dr. Mario Brant trata-se
apenas de "nervosismo" da pra-
ça. O presiãente ão Banco do
Brasil fa* como os médicos, que
nos momentos do apuro e quando
não acertam còm a moléstia de
seus enfermos, costumam capltu-
lal-a- na vasta classe das enf errai-
dados nervosas. Não fi nada; 6
apenas nervoso... Mas se fi assim,
melhor seria entãd que o governo
collocasse na presidência ão Ban-
co do Brasil, ao envés de um sua-
ve escriptor de assumptos finan-
celros, o dr. Antônio Austregesi-
lo, professor de doenças nervosas
âa Faculdade de Medicina.

A verdade, porém, fi que o "ner-

voslsmo" a que se referj o dr.
Mario Brant denota falta de fir-
meza na direcção dos negócios de
cambio do estabelecimento que
administra...

A âesorâem no Supremo

Com a aposentadoria dos mlnls-
tros do Supremo, era bem da boa
marcha dos pap*els, naquella cOrte,
volta ft evidencia um velho.aspe-
çto ãas chlcanas e ãelongos que
vinham. asphyxlando a Justiça no
paiz. E' a ãèsordem da secreta-
ria daquella COrte de Justiça

Ha, a propósito, um caso recen-
te expressivo.

' Trtta-se' de uma ãppellação
criminal, de qúe foi relator o se-
nhor Arthur Ribeiro. O accordam
foi publicado na sessão de 29 de
dezembro de 1923. E os papeis
desceram ft secretaria, com o
despacho de í-jmessa assignado
pc'- secretario sô a 14 de Janel-
ro de 1931. E, quanão chegou o
processo ao juizo federal, jft eata-
va o crime preacripto.

O caso- vale como um Índice, O
ministro Oswaldo Aranha duve
aprecial-o...

Legumes a kilo

dos pelos poderes politicos in
teressados em manter o .seu
predomínio. O Siipremo se-
ria a cúpula do regimen, e aos
seus pés viriam esbater-se as
ondas da politicagem nacional,
que alli retrocederiam como
deante de um rochedo inacces-
sivel ás violências do mar tem-
pestuoso. Para is^o o Tribu-
nai seria composto de homens
encanecidos no trato da-justi-
ça, e cuja segurança material
era o objecto de particular
cuidado do Estado, que ali-
mentava taes juizes' vitalícios

¦a peso de ouro, que os isenta-
va de impostos como os de ren-
da, que os tornava inaccessiveis
ao arbitrio dos demais pode-
res, os quaes de nenhum modo
poderiam attirigil-o. Mesmo
porque esses juizes não se sii-
j ei tavam a lei de processo.

Infelizmente, porém, toda
essa autoridade não serviu aos
membros «"'o Supremo Tribu-
nai .Federal para que a usas
sem em beneficio dos cidadãos
queappelfavam para as suas
decisões, què se amparavam
sob a sua justiça. Os maiores
attentados.á Constituição Fe-
deral de 24 de fevereiro de
í8qi foram perpetrados pelos
tres ultimos governos republi-
canos, sob o* beneplácito da
corporação jurídica a que ih-
cumbia» velar pela pureza e
pela inviolabilidade daquelle
pacto. Çom .0 intuito de im-
pedir, as .criticas fçitasao seu
gòverno.ò sri. ^pitaííó 

'Féssla'

escreveu'"do,-_seu próprio pu-
nho a.monstruosidade da lei
de imprensa. Assim manipula-
dac acolhida com a habitual
subserviência pelo Congresso,
essa lei, que implicava na der-;
rogação de' um dos mais noç;
brès preceitos da democracia,
deveria,' ser fatalmente repii-
diada pelo Supremo Tribunal.
Mas,' ante o espanto da nação
envergonhada; quando as vi-
ctimas de tal cerceamento de
sua liberdade appellaram para
o Supremo, este deu poi vali-
das -todas as misérias consub-
stanciadas naquella lei. E as-
sim o Supremo Tribunal, a
cúpula do regimen, o asylo
onde as victimas da prepoten-
cia governamental deveriam
acobertar os seus direitos, in-
vertendo o seu papel constitu-
cional e moral converteu-se em
amparo da prepotência, e por-
tanto voltou-se contra aquelles
qüe. reivindicavam o direito á
liberdade de "critica.

Ò caso da lei de imprensa
nãò. ficou isolado. A reforma
dá Constituição, feita na noite
tenebrosa do sitio pelos proce-
res do bernardismo criminoso,
e da_ qual só não constou a
pena" de morte por um resqui-
cio de cerimonia. que se apo-
deroU á ultima hora dos mem-
bros do Congresso, teve na-
quelle Tribunal o mesmo aco-
lhimento. Bastava que o Cat-
tete, qualquer que fosse o seu
hpspede, acenasse còm um de-
sejo, para que tddasas togas
daquella assembléa se rojas-
sem ao solo para 

'deixar pas-
sar por cima dellas o emissa-
rio do presidente da Republi-
ca. - Quando a politicagem cor-
rosiva intervinha, era certo
que do Tribunal desertava a
justiça, para permittir ao arbi-
trio do Executivo exercer-se
em toda a sua plenitude. O
unico freio contra a tendência
opressiva dos governos desfa-
zia-se pela subserviência de
quem o -detinha. O governo
dava empregos aos parentes
dós juizes. E tinha estes em
mão. • O Supremo fez um
cambalacho'com o sr. Wash-
ington Luis, para sustentar a
miserável convocação dos re-
servistas em outubro ultimo.

O acto corajoso do go-
verno, mandando repousar
alguns membros do Supre-
mo, não tem certamente a

de uma represa-

A evidencia âos'numeros

'A 
nossa borracha, exportada pa-

ra ò estrangeiro, deu-nos apenas,
o anno passado, 33.418:000$000,
ou libras 761.000, o que fi pouco,
multo pouco mesmo para um ar-
tigo que alcançou na nosaa ba-
lança commercial o segundo lo-
gãr. E Isso apezar do consumo
da borracha crescer, dia a dia,
com outras novas appllcaçOes in-
dustrlaes.

No qutnquennlo oa negócios se
expressam nos seguintes algarls-
mos:

Annos Tons. Valor

Denunciamos, hontem, que o
Thesouro dlspenãe, com o chama-
do peso-morto ão orçamento, naãa
menos ão que 93.470:839(773.

E' quanto nos custam os addl-
dos, aposentados, reformados, ju-
bilados, pensionistas, extlnctos,
dispensados áo ponto e do servi-
ço e 03 que estão em dlspontbl-
lidade.

Com a amortização e Juros dos
compromissos externos e Inter-
nos, gastamos a fabulosa somma
de 791.491:895$467.

Juntem-se a esses totaes as
despesos com garantia de juros
de estraãas de ferro e subvenções,
ouro, e teremos ultrapassado,'com
multa facilidade, um milhão ãe
contosí

Num orçamento cuja estimativa
fi de 2.304.483:910$000, convenha-
mos que fi multo, multo dinheiro.

Pagos o funecionalismo, civil e
o militar, e os fornecedores de
material para as repartições, que
resta ao governo para applicar
no incentivo da producção ou ero
obras utela, capnzos de facilitar o
escoamento de nossas riquezas?
Evidentemente, nada. .

- E' essa a dolorosa situação do
momento,». '

1926 .... 23.253 114.877:000$
1927 .... 26.162 11r-.008:000$
1928 . . . '. 18.826 58.999:000$
1929 ..... 19.861 01.114:000$
1930 .... 14.064 33.418:000$

Como se vê, as remessas foram
multo reduzidas o anno passado.

Os preços soffreram grande de-
pressão, desceram de 4:940$000 a
tonelada, em 1926 a 2:3705000, em
1930.

Justiça falha

Juiz-procuraâor

Os debates em torno ãa rçorga-
nização provlspríí áò^&upremo
Tsibnna; isfào fornecendo ensejo
a revelações que merecem ser to-
madas em linha ãe conta pelo
governo da Republica, Respon-
dendo a uma entrevista do sr. PI-
ica e Albuquerque, dlsae O se-
nhor Levl Carneiro que "nenhum

homem do temperamento deste e
com os seus dotes de orador _ de
polemista, exerceria o seu dlfflcll
cargo sem a paixão arrebatada
còm que elle se apresentava tan-
tas vezes, revestido da mesma
beca dos demais juizes e sentado
em meto deiles, como se fosse um
Juiz, quando era um advogado..."

Pondo de lado a Ironia' da al-
lusão, resta o ponto de vista
do Consultor ^ da Republica
contra o systema, de mftos resul-
tados, ãa investldura de um ma-
glstraão da COrte Suprema na
procuradoria geral.

Estranha-se, entretanto, . que
essa opinião não tenha vingado
na nova reforma.

- Jft era tempo de se Instituir o
Mlnlstçrlo Publico. & semelhança
do que existe mesmo, entre nôs,
na justiça local; junto ao. mais
alto tribunal aa nação. Além da
somma lmmensa de benefícios as-
segurados, com essa Innovação
salutar, ao poãer judiciário da
Federação, poupar-se-la ft opinião
publica a contemplação do triste
espectaculo da disputa da pro-
curadoria geral por Juizes que es-
tavam no dever de oceultar aa
suas propenaões para advogados
apaixonados.

Algumas âas commissões de
syndicancia, que funecionam nos
Estados, apurando denuncias, não
estão trabalhando coni a neces-
sarla correcção e cora a precisa-
Isenção ãe animo.

Constituídas por advorsarios
dos Indiciados, não fogem seus
membros ft eiva de suspelção com
seus actos, denuncladorés do de-
sejo de compromettel-os, de atra-
palhàl-os e de compllcal-os nos
processos que preparam para re-
mètter ao Tribunal Especial.

Por Isso mesmo,, muitos desses
processos foram relatados cora
omissão de declarações e oceor-
rencias Importantes, propositada-
mente feitas para justificar a ãe-
nuncia. ,

O Tribunal não so vae confor-
mar com essa pratica ãe fazer
processos.* Terft de devolvel-os, ou
de realizar diligencias para sup-
prir falhas, perdendo- precioso
•tempo. ¦ *;

E' lamentável que contra os
que se servem desses cargos nos
Estados, para exercitarem vin-
gança*s, não haja uma saneção es-
pecial....

Decretos por.decretos sejam

alterados

multa, atfi 81 de dezembro de
1932, dos nasotmentos oceorri*
dos no Território Nacional,.de 1
de Janeiro do 1889 até a publi-
cação do presente .decreto.

O ohefe do govorno provlso-
rio da Republica dos Estados
Unidos do Brasil usando da'fa-
cuidado qui lhe fi-attribuida. pe-
lo artigo 1° do deoreto n-"-308'
de 11 de novembro de 1830 e,

Considerando que a persona-
lidade civil áo homem começa
do nasolmento com vida (Codl
g6 Civil, art. 4°, 1* parte).

Considerando quo quasi todos
os actos da vida publica ou prl-
vada, de cada indlviãuo, depen-
dora da verificação da persona-
lidado civil do mesmo;

Considerando que essu verifi-
cação, sobre interessar a cada
um, èm particular, consulta
principalmente, aos interesses do
Estado,' sob vários aspoctos ju-
rldlcos,' sociaes e admlnlstratl-
vos; -¦„,,"'

Consláoranâo que . o Instituto
do registro civil das pessoas na-
turaes {universalmente reconhe-
cido como Indispensável ft veri-
flcação da existência legal da
personalidade, principalmente
no que se refere aos nasclmen-
tos embora em vigência obriga-
toria desde 1* de .Janeiro de 1889
(deo. n. 10.044, ãe 22 ão ee-
tembro de 1888), é na conformi-
âade dos regulamentos quo têpt
sido baixados, desde o decreto
n. 9.886, de 7 de março de 1888
atfi o decreto n. 18.642, de 24
de dezembro de 1928, não tem
sido obedecidos por uma grande
parcella da população do paiz;

Considerando* que, por Isso,
encontram-se, não sô no interior
mas tiimbem nos centros mais
populosos do littoral, innumeros
brasileiros que não têm o respe-
ctivo registro ãe nascimento;

Considerando que,- dentre as
varias causas ¦ dessa desobeãion-
cia a lei, avultam, por parte dos
obrigados, a negligencia, a mi-
serábllldade, a ignorância e o
preconceito, de crenças religio-
sas; e a incúria e displicência
no . cumprimento do dever, da
parte ãas autoridades, fts quaes
incumbe, por força das próprias
funeções, propagar entre as po-
pulações Incultas o lllctradas a
nocesslâaãe o as vantagens áo
oumprlmento das disposições le-
gaes;

Considerando que, era toão o
Interior âa paiz avulta cada vez
mais "o numero áos casamentos
feitos somente perante a egreja,
pelo facto dos noivos não terem
sião registrados ao tempo legal;
oceorrendo, em conseqüência
disso, que* nos nascimentos dos
filhos'destes casaes tambem não
são registrados, por nãó pode-
rem ser os altos filhos conside-
rados.como legítimos;

Decreta:
Art. Io..—- As .pessoas nasci-

das no terlrtorlo nacional, de-
pois de Io de janeiro de 1889,
Inclusive; e de cujo nascimento
não exista registro, civil, ou seja
Ignorado o local em que teria
sido.feito, terão dé supprlr essa
falta até o die 31 de dezembro
de 1932, sob pena de incorrerem
os responsáveis ppr ella nas
oommlnações adeante,estabeleci-
das.

Art. 2° — Aquelles a quem se
refere o presente deoreto com-
parecerão, pessoalmente," ao car-
torio do Registro Civil da jurls-
dicção de sua residência actual,
seja qual" fõr a edade; proceden-
do-se como se segue, Indepen

comparecem
quom, nos termos do artigo 65
do Regulamento citado possa
fazer as doclaraçõos referentes
ao nascimento; bom oomo, üo
ãuos possoas. Jurlülcamonto ca-
pazos e quo, oomo testemunhas,
oonflrmom as âoolarações fel-
tas, e assumam, como o áocla-
rante, a reaponsablllãado de sous
aotos, na conformidade da lei
ponal om vigor;

II) So o registando jft houver,
attingldo a malorldado legal,
farft ello mesmo as declarações
relativas ao seu nascimento, po-
ranto ãuas testemunhas lãoneas,
quo hajam conhecido os paes,
ou parentes -próximos do docla-
rante, ao tompo ãos factos de-
clarados, e os confirmem; assu-
mlndo ambas, bem como o prò-
prio âeclarante, a responsabili-
áaão dos sous actos, na fôrma
da lei penal vigente.

Art. 3° — Os registoB do nas-
cimento feitos nos termoB e por
força .deste deoreto são iserttoB
da multa e demais formalidaáes
a que se refere o artigo 65 ão
Regulamento ãe 24 ãe ãezembro
âe 1928, acima referlâo.

Art. 4o — O officlal áo Re-
glsto Civil averbará, em caáa
termo de nasolmento quo .0 res-
pectlvo registo foi feito om vir-
tude dosto deoreto; fazenda
constar essa oircumstanola das
certlüões que extrahlr.

Paragrapho unico — Depolp'ãe feito e asslgnaão caãa^efls-
to, o official fornecerá ao inte-
ressaâo uma certidão do mes-
mo, Ináependentemente de sei-
lo.

Art.. 6o — Quando o official
doTlegisto, & vista do roglstan-
do, tiver motivos de duvida, ou
suspeita, sobre a sua nacionali-
dade, poderft protelar o registo
por prazo nunca. superior a
quinze alas, para, no ãeourso.áo
mesmo, ^promover as Investiga-
ções que Julgar necessários.

Art. 6o — Embora cessom
automaticamente; ao fim áo âia
31 do dezembro de 1932, os ef-
feitos civis deste decreto; sub-
slstirão, em plena vigência, to-
dns as suas disposições ponnca.

Art. »7" — Depoia de 31 de
ãezembro âe 1932, as autorida-
ács judiciarias ou ' administre ti-
vas ãa União que verificarem,
no exercício de suas funeções, a
existência áo registo ãe nasci-
monto ãé qualquer pessoa nasci-
áa no território nacional, âe 1"
ãe janeiro de 1880 em deante,
farão. immediata cómmunicação
desse facto. ao juízo competente
para a Imposição da multa áe
20S000- o 10OS00O, ao responsa-
vel pela falta.

Art.. 8o — Serão expulsos ão
território nacional os estrangel-
ros que so hajam valido ãa 11-
bordado áo presente ãecreto, pa-
ra obter, por meio ão ãeciara-
ções falsas, os ãlreitos que a lei
sô confere aos brasileiros natos,

Art. 9o — Para o effeito áa
prescripção da responsabilidade
penal dos declarantes e das tes-
temunhas a que se refere esto
docretü, consiáerar-se-hão pra-
tiçados os delictos de falsas de-
clarações e falso testemunha,
no dia em que forem os mesmos
verificados.

Art. 10° — As hypotheBea
qUe oceorrorem, sobre o assum-
pto do presente ãecreto, e que
não hajam' sido expressamente
previstas no mesmo, serão solu-
cionadas âe conformidade com
o disposto ho regulamento a que
se-refere o ãeoreto n, 18.542,

O Thesouro Nacional tem um
regulamento. E'-o que foi baixado
com o deo. n. 16.210, âe 28 âe
dezembro de 1921. Expedido em
vlrtuâe de autorização ão Con-
gresso e por elle .approvado, esse
regulamento tem força de lei. Sô
pôãe ser alterado ou revogado por
acto semelhante,, isto ê, por outro
decreto.'

Assim não tem entendido o
aotüal ministro da Fazenda.- Por
simples clrculares, que nunca tl-
veram aquelle valor, nem mipprl-
ram decretos, vão sendo alterados
dispositivos regulamentares.

O meio habll não 6 esse. O se-
nhor Whltaker augmentou as ho-
ras âe' trabalho, por uma porta-
ria;, acabou, por outro com o pa-
gamento ãa ãlfferença ãe venci-
mentos por substituições Íegaes,
quando os substituídos nada per-
cebem.

Não parece' que seja multo
acertado o que se estft fazendo.
Por que não baixar ãecretos alto-
rando o que por ãecreto foi es-
tatuído? O trabalho fi quasi 0
mesmo e seria mais regular.

detitemente da justificação a que de 24 ãe ãezembro áe 1928,
se "refere 

o artigo 56 ão Regula-1 Art. 11° —Revogam-se as
mento que,baixou oom o ãeore- ãisposlções em oontrarlò."

A instituição dq Jurv

Parece que . se insiste em sô
vender a kilo, nas' feiras livres
e nas quitandas, certas utilidades'
que o consumidor atfi hoje adqui-
ria â razão de um tanto por uni-
daãe. Jft aqui dissemos que seme-
lhante critério fi uma guerra im-
piedosa ao estômago do pobre.
Não escrevemos — ft sua bolsa,
porque, na impossibilidade de
comprar a kilo a abóbora, o chu-1 {-.irão
chú, o tomate, a batata o toda jj^- je uma reprovação pe-
a espécie de legumes — o P™tollos males csses homens

ln rv-, n íl a ** .

Notlcta-se que tambem a Italia
so Inscreve entre os' paizes que
têm cogitado da remodelação do
Tribunal do Jury* Na grande na-
ção latina não se trata, porfim,
ãe uma simples remodelação. O
que se tem em vista, segunâo a
informação telegraphico, fi a ex*
tlnoção ão jury, cujo tribunal se-
ria substituído por um corpo de
assessores (?), mandatários de
duração temporária.

E' claro que, sem um conheci-
mento exacto, dos detalhes da an-
nunclaâa reforma, não se poderft
fazer uma apreciação * do caso. O
que dove, todavia, flcor desde logo'
em evidencia, fi a lhlolatlva italia-
na, no sentido de refundlr o ap-
parelho judlcjario secular, desti-
nado a controlar o Julgamento dé
granãe numero ou ãa maioria dos
delictos de sangue.

SO ICintas
Elegância

Naturalidade
(13479)

A ENTREVISTA DO CORONEL
MENDONÇA UMA

Novas declarações do chefe
do estado-maior da T região

.Ilímilii.-ifrni-, o»fes ãe tuâo

E' praxe antiga, através de to-
dos os regimens, admlttlr-se como
sinc3ra a palavra ds um admi-

O cimento na industria"

forte e quasi unico dos lares de 1 causaram, pois o castigo queminguados recursos — a 6*mtei
pobre apertará o estômago, adqui-1 . . , .

¦ * .«^o « n„„ ».nv»r nn. it' nanos estão sendo despejados
rindo apenas o que estiver nos u- ,. \, J

mltes de suas 
"parcas 

posses. O
interventor deve ponderar o caso.

lhes coube, emquanto funecio-
narios estão sendo "despejados
ná rua sem consideração, não
Dãssâ de um "ócio com dieni-

'nacional

Entre as nossas Industrias em-
bryonarias, qualificativo muito
apropriado para designar aa ex-
plorações da espécie que, sob o

pretexto do constituírem um es-
forço nacional respeitável, usu-
fruem grandes vantagens fiscaes
nas alfanáegas áo pais, pode ser
Incluída a fabricação do cimento.
E' realmente lamentável que «0
em. 1929 houvéssemos Importado
quasi 63 mil contos de cimento ea-

B. Paulo, 19 (A. B.) — Na noi
té passada o -representante da
Agencia Brasileira teve opportuni-
dade de conversar durante alguns
momentos com o coronel Mendon-
ça Lima, chefe do estado-maior
da Segunãa Região Militar, que
foi uma das figuras áe âéstaque
ãa Revolução áe outubro.

No seu gabinete dè trabalho, &
Alameda Rio Branco, onâe nas re*
cebeu, tudo demonstra - um espi-
rito pleno de curiosidade pelos
problemas do momento. Os livros
novos se accumulam sobre a me-
sa de trabalho, onde tudo ê orde-
nado e bem disposto. O coronel
Mendonça Lima, que se exprime
com simplicidade e clareza, olhan-
do francamente o Interlocutor,
não'hesita quando lhe fal&nos na
entrevista que concedeu ha pou-
cos dlaa ã um jomal de Curlty-
ba; e, não obstante uma decla-
ração que Jft fez a respeito, pare-
ce acceitar com a melhor boa
vontade, a oceasião de accentuar
o seu pensamento.

No correr da palestra que man-
tivemos então elle, o chefe do es-
taão-maior ãa Segunda Região
Militar disse-nos o seguinte:

t-. "A entrevista que concedi

^S^siS^vVV,^ ,A VIAGEM DO SR. GETULIO
tendo interpretações desencontra-
das que não cabem dentro ão es-
pirito que a presidiu. Aqui, por
exemplo, entre outros commenta-"rios, cabe-me citar ás palavras se-
guintes, ãe certo imprensa, as
quaes áe maneira alguma mere-'
cem a minha approvação. Divul-
gou, por exemplo, um matutino
desta capital, que de regresso a"
São' Paulo eu desmentira o teor
da entrevista qüe me fôra "at-
trlbulda pelo Jornal ãe Curityba".

E ojuntava o alludido jornal:"O que elle entreteve aU foi uma
simples palestra com o jornalista,
o qual lhe adulterou o pensamento
de modo que o "Dia" acabou ln-
serlndo coisas em sentido absolu-
tamente opposto aquelle que o co-
ronel Mendonça Lima lhe ãlsse-
ra..." Dizia alnãa a mesma fo-
lha que o coronel João Alberto,
devidamente autorizado por mira,
fizera no Rio, junto' ao sr. Getu-
lio Vargas e ao ministro âa Guer-
ra, o desmentido ãa entrevista do
'íDIa".

"Essa affirmação —. proseguiu
o corone^Mendonça Lima — fi ab-
solu tamento falsa. Não desmenti
de fôrma alguma a entrevista que
me foi solloltada pelo "Dia" áe
Curityba. Salvo a fôrma em que
foi a mesma vasada, e que fi de
exclusiva autoria.ão jornalista, os
láêaa nella contlãas foram real-
mente expenãlâas'por mim, e não
fujo fts. responsabilidades do que
âlsse, traãuzlnáo alias um pensa-
mento multo géneralizaão no melo
em que vivemos. Quanto ft recrl-
mlnações que se ülz,. terem sião
feitas ao chefe ão Poãer Executl-
vo, não vejo bem onãe .se encon-
tram. CriUquel, .fi verdaãe, a len-
tidão com que se realizam os pro-
cessos da Revolução, attrlbuindo
essa moroalãaáe ft acção entorpe-
cedora dos politiqueiros, que pro-
ouram entravar a • marcha dos
acontecimentos.' Prevejo, alias,
dentro de um futuro bem proxi-
mo, a extineção dessa costa po-
rasltarla è damnlnha.

Não quer dizer isso — pon-
derou o coronel Mendonça — que
eu seja inimigo da politica e dos
políticos. Ao contrario: penso que
todos os verdaãolros patriotas, ln-
cluslve oa mUitares, áeveriam ser
políticos, mas políticos no bom
sentido do termo, isto ê, omlgçs
dedicados ãa causo publico.

"Quanto fts aíflrmatlvas a res-
peito ão Tribunal Especial, naãa
tenho a moãlflcar ão que disse.
Se partlcularlzel casos e determi-
nel pessoas, é porque alguns dei-
les jft foram envolvidos em áe-
núncios levaüas ao conhecimento
ão Tribunal. E quem, com isen-
ção ãe animo, no mesmo Tribu-
nai, poãerâ julgal-os?

Por isso acho contraproducentes
as attribuições de um Tribunal
Especial assim como estft consti-
tuldo. Toãos nôs erramos, toâoa
estamos sujeitos a ãesvios. Aci-
ma ãe tudo o que se deveria Ja-
zer era passar uma esponja sobre
o nassado. O momento fi de cons-
trucção e urge Iniciar uma Vida
nova, uma politica nova. Esque-
cer 03 crimes; todavia, não so
permittir quo se commcttam no-
vos. Justificar a exiatencla de
um Tribunal Revolucionário ê in-
dicar-lhe uma linha Inflexível de

VARGAS A MINAS 
y

Os preparativos para sua re-
cepção em Bello Horizonte
Bello Horizonte, 19 (Do corres-

pondente) — Continuam em actl-
vidade os preparativos para a re-
cepção ão presiãente Getulio. O
programma âas homenagens ain-
ãa não foi organizado definitiva-
mente, dependendo do tempo da
permanência do chefe do governo
provisório nesta capital. Constam
desse prográmmo visitas fts minas
do Morro Velho,'Biderurglcas, Ins-.
tltuto João Pinheiro, uma granãe
parada escolar, umo porada da
Força Publica, visito ao Tribunal
da Relação, aos quartéis das.For-
ças Feãeral e Estadual, & Escola
Normal, recepção no Palácio áa
Llberãade, Chft no Automóvel Club.
A recepção- se revestira, ãe caro-
cter Inteiramente populor atten-
áenâo-se ft lnáole e temperamento
âemooratico ão sr. Getulio Vor-
gos. Segunâo Informações, o sr.
Getulio demoror-sc-ft apenas dois
ou tres dias. Com o "sr. Getulio
devem vir os srs. Francisco Cam-
pos, ministro da Educação, Afra-
nio Mello Franco, ministro do Ex-
terior e Assis Brasil, ministro da
Agricultura. Varias associações
de classe tomaram a Iniciativa
de promover uma grande mani-
festação popular ao sr. Getulio
durante o'sua permanência aqui.
Das cidades visinhas tèm pedidos
de corporações, afim ãe partici-
parem do festejos ao chefe ão go-
verno provisório. Os voluntários
mineiros ãos batalhões patrlòtl-
cos foram convidados a compare-
cer & recepção do presidente.

Bello Horizonte, 19 (Do correi- -

pondente) — Conseguimos apurar
em círculos officiaes quo o gover-
no mineiro não recebeu atê agora
qualquer cómmunicação official
sobre a annunciada viagem do
sr. Getulio Vargas a esta capi*
tal. Ape»zar disso,'_o governo, que
recebeu noticias üe fonte Inálre-
cta, continua fazenáo preparaU-
vos para a recepção ão chefe ão
governo provisório.

acção; tratar dos delictos func-
cionaes, fazer reverter ao erário
publico os haveres que foram des-
vlãdos criminosa e comprovada-
mente.

Entre as conquistas da Revo-
lução — terminou — é sem preço
a de pensar claramente e dizer
bem alto o nosso pensamento. Inl-
ciar-se uma nova éra de realiza-
ções positivas; e fi um dever do
consciência sabermos o que dire-
mos e para onde vamos."

'> 
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O "Correio da Manhã" visita
p marechal Pilsudski, na Ilha

— da Madeira —
0 que nos disse o presidente da Polônia

!-j ,jjvi..44H)uj,«iul.i.

í -' -JS* ' 
tb'"

O marechal Pilsudski c o general Carmona no palácio, em
Lisboa, cm janeiro de 1931

Funohal, 81 de janeiro — (Do
correspondente) — A Ilha da
Madeira, onãe repousa plácida-
mente o preslãente da Polônia é¦ conalãerada como , o Sanatório
por excellencia, para os nevro-'pathas os exgotados, os surme-
nêa; ãeve aer essa a razão por-
que o velho militar polonez es-
colheu esse clima magnífico e a
qutetuãe bucólica destes sítios
ãe contemplação e recolhimento.

O marechal Pllsuüsky ê tião
como homem ão modos rudes e
attltuües ásperas e atê hoje ne-
nhum jornalista havia transpôs-
to os humbraes ãe sua casa ou
de seu palácio sumptuoso de
Varsovia.

A toãos; se afigurou temerária
a empresa a que nos propunha-
mos ãe quebrar as velhas praxesInvariavelmente segulãas peloditador polonez, que se esconde,

. cautelosamente vigiado pela po-
llcla portugueza, na histórica
chácara dos Condes ãe Bltten-
court.

Uma raplãá Inspecção pelas
lmmeülações convenceu-nos de
que o exito não seria facll e no
momento preciso em que come-
cavamos a ãuvlãar da nossa ar-
gucla, surgiu-nos a figura ama-
vel ãe um sargento üe policia que•desejava saber o que fazíamos
por aquellas paragens. Resolu-
tamente e em um portuguez quehos esforçávamos por estroplar
dissemos que desejávamos falar
ao chefe* do Estado Maior e ln-
telraüo da nossa conülção abriu-
nos o Ingênuo militar o largo
portão colonial, que, gemendo nos
Bonzos ferrugentos, descobriu-nos
a larga perspectiva da grandiosa
alameda que dil accesso ao solar
dos Bittencourt.

A Influencia benéfica do clima
.da Madeira taWez tenha agido
como sedativo -sobre, ps nervos
de Pilsudsky; a reflexão, a vida
contemplativa a que ê forçado,
talvez lhe tenham abrandado as
coleras, porque não tivemos a
mesma sorte dos nossos collegas
a quem, segundo se affirma o
dictador fazia expulsar do palácio
e, ao contrario, apôs nm" numoro
illlmitaüo do formaliüaães pro-
tocollares, fomos aãmittlãos a sua
presença, introduzidos pelo coro-
nel ãr. Marcln Woyczynsky e es-
coltaãòs pelo "Kapltan" Mieoz-
yslaw Lepecky.

A sala de trabalho ão genera-
llsslmo polonez é tuão quanto
se possa Imaginar ãe simples;
nenhum objecto inútil, nenhum
blbelot. Apenas livros sobre a sua
mesa do trabalho e uma enorme
oorresponãencla, entre a qual
Vimos vários sellos brasileiros.

Tínhamos finalmente deante ãe
nós a figura impressionante ão
oreaüdr ãa Polônia Noya, ão Na-

.poleão polonez, euja finura ãlplo-
matlea tão habilmente tem con-
seguião goyernar o seu povo
entre os mil escolhos que, a
cada passo surgem na política
Interna e externa âo palz.

Logo ás primeiras palavras ve-
rlflcamos que o marechal não
é homem ãe quem se consiga uma
palavra além ãaquella que deva
pronunciar e a todas as questões
que lhe propusemos, sobre o pro-
blema ãas minorias allemãs, a
questão âas fronteiras,, a situa-
(jão econômica, o problema social,
a questão lmmlgratoria etc, s.
ex. excusou-se a dar a sua opi-
nlão pessoal estranhando entre-
tanto que o fossemos descobrir no
eeu retiro, longe ãa pátria e âas
preoOcupaçSea ãa política, para
falar-lhe em nome ãe um üiarlo
que se publica em terra tão lon-
ginqua onãe, segunâo lhe pare-
cia, o seu nome e as suas opi-
nlões ãeverlam ser bem pouco co-
nheclüos.

Flzemos-lhe ver que, ' ao con-
trarlo, o nosso palz e toda a
Amerlea ão Sul seguiam ãe per-
to a sua actuação e que os pro-
blemas políticos que agitam nes-
te momento a Polônia" e a sua
política externa, notaãamente em
relação .1 Allemanha, preoecupam
o mundo inteiro e desejaríamos
poder transmlttlr aos nossos lei-
tores algumas palavras do s. ex.
sobro o momentoso assumpto,
bem como as Impressões que nos
quizesse dar sobro o recente de-
çreto do governo brasileiro, re-
latlvo a immigração. Nesse mo-
mento notamos que o preslãente
Pilsudsky resolvla-se finalmente
a falar, porém s. ex. contornan-
ão diplomaticamente a questão
política, falou-nos apenas da im-
migração affirmando que a co-
lonizáção poloneza para o Bra-
sil, está perfeitamente organiza-
da era seu paiz, o que a Socieda-
de Colonizadora de Varsovia, pos-
sue jfi,, nos Estudos do Espirito
Santo e Paraná cerca de 120.000
hectares de torras inteiramente
cultivados poi' polonezes e qUe
recentemente estava em negocia-
ções com o governo do Estacio de
Minas para obtenção de grandes
extensões térritorlaes nesse Es-
tado para o encaminhamento de
novas levas immigratorias.

Tudo Isso acha-se em suspen-
so, no momento, devido as meai-
das tqmaüas pelo Brasil, no que
«e refere a immigração. Depois

.de curta reflexão e como temen-
do falar mais do que desejaria
no momento, levantou-se o ma-
rechal e como movido por um
"ressort" estendeu-nos a mão,

desejando que fizéssemos excel-
lente viagem e assegurando-nos
que poderíamos dizer ao Brasil e,
através da imprensa, a toda a
America, que. a Polônia vive
tranqullla uma éra ' gloriosa âe
paz interna e externa, sem ambi-
ções nem idéas de conquistas
mas absolutamente ciosa de suas
glorias o de seu passado, ãas tra-
ãlçGes ãe seu povo e da sua so-
beranla.

Ao retirar-se o presidente, ex-
pllcou-nos o coronel "Woyczyns-
Jty que o presidente não tratava
nunca ãe questões políticas com

pessoas estranhas, mas quo senos interessava conhecer maisde perto a politica actual ãe seu
palz, ninguém melhor que o ca-
pitão Lepeckl* nos poãeria Infor-
mar, pois além ãe viver na inti-midade desses problemas e na ão
preslãente Pllsusãsky, estava fa-
mlllarlzado com toãos os proble-mas que ülzem respeito a Polo-
nia Nova.

O "Kapltan" ' Lepecky, apôs
curta reflexão, üiz-nos:

Os problemas ãe que tratou sãona sua maioria, assumptos re-
solvidos em meu paiz. A questãodas minorias allemãs é ãe tal
fôrma complexa, que seria im-
possivel dar-lhe uma lãéa nitl-

~~
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vllla Bittencourt,, na Madeira —

Marechal Pllsadakl

ãa ãe sua Importância èm clri-
co minutos ãe palestra, porém ê
necessário não esquocor quo não
ha ãa parte ãa Polônia nenhum
sentimento ãe conquista, mas
simplesmente o âe nacionaliza-
ção.. O governo tem asseguraão
a Inteira liberdade de manifesta-
ção e a dissolução ão Sejm não
significou üe qualquer fôrma um
acto ãe violência contra as es-
querüas, mas simplesmente' uma
medida âe administração.

Não se poüerá, sem ma fé, en-
contrar nesse acto governamen-
tal e perfeitamente legal, unvln-
ãlclo ãe antl-parlamontarsimo e
a prova ülsso resalta ão apoio
que o governo üesfruta ãa maio-
ria âos partlãos políticos nacio-
,naes.

O governo tem o ãever pre-
clpuo ãe ãefenãor a Integridade
territorial "* e assegurar a Hvre
manifestação üo pensamento, mas
para Isso é mister que sejam
afastadas . preliminarmente as
causas que possanl ãeterminar
a üesánnexaçâo e a dlscorüta ln-
terna.

E mudando üe assumpto: '
— Para se ter Idéa ãa situação

financeira ão meu palz basta at-
tentar nas estatísticas economi-
co políticas, para que se verlfl-
que o excesso ãa, proãucçãó hu-
Iheira, a diminuição ãos sem tra-
balho e o superávit verlflcaüo no
movimento üe exportação.

Os nossos orçamentos estão
equilibrados .e o paiz offerece
uma perspectiva integralmente
favorável no que concerne as
suas possibilidades futuras. Não
temos no momento nenhuma com-
petição que nos possa fazer re-
celar pela paz 

'interna ou exter-
na; o exercito polonez, disclpll-
narmente organlzaüo é um vivo
exemplo üe patriotismo e üe ãe-
dicação ao paiz e o vírus ãlssol-
vente ão que se convencionou
chamar a "questão social" en-
contra na Polônia um terreno es-
teril em que não i poüerá. me-
ürar.

Penso que assim compensei, do
qualquer fôrma o.seu sacrifício
em procurar-nos e faço votos
para que o seu granüe dlarlo
possa transmlttlr a toüa a Ame-
rica üo Sul e a toüos oa polone-
zes nella residentes a nossa me-
lhor saudação ãe amigos e üe
compatriotas, ao mesmo tempo
que felicito slnceramèntb o "Cor-
reio ãa Manhã" pelo arrojo ãe
sua Iniciativa e alnüa mais pelo
exito obtido, porque posso asse-
gurar-lhe que nenhum jornalla-
ta sul-aniericano approxlmou-ae
ão marechal Pllsusãsky até ago-
ra.

E o capitão Lepeckl, servlhão-
se ãa preciosa cigarrelra âo ma-
rechal, offereceu-nos um ãos
seus famosos cigarros "Marszal-
kowskle" (feitos para o maré-
chal) fabricaüos culdadosamen-

te em Varsovia, para seu uso
exclusivo.

Em baixo, "en raüe", apitava
furiosamente o vapor que nos
devia conduzir á velha Europa
e um ultimo cumprimento, rigo-
rosamente militar e multo prus-
slano, üeu fim a'nossa entrevista
com o inacessível marechal Jo-
seph Pllsusãsky, o organlzaüor ãa
Nova Polônia, o Napoleão polo-
nez e com o seu Estaão Maior.

Não conseguíramos ouvir ão
próprio ãictaãor as palavras que
esperávamos sobre a questão po-
litica, mas ouvimol-as ãe quem
fielmente as repete e Isso, ao
laüo ão facto üe termos conse-
guião estar em sua presença era
o sufficiente para ãarmo-nos por
satisfeitos em nossos ãesejos.¦mt *mi wm
Prorogação de transito

Poi prorogado por mais 15 dias
o transito do capitão Sebastião
ãas Chagas Leite.

A PRISÃO DO SR. MORAES
FERNANDES

Como elle explica a attitude
da policia gaúcha

O nr. Moraes Fornandoa, no üej-
ombarear, hontom, ão vapor na-
clonal "Itapagé", foi conduzido,
pelo agente da policia gau'cha,
que o acompanhou a borão atê a
Chcfntur.a ãa Policia. Senão apro-
sontaão ao ar. Baptista Luaardo,
esto entrotove-eo, por algum tom-
po, nm palestra amistosa, com
áquelle chofo fcãorallata, ãecla-
rando-lhe que o govorno da Re-
publica não autorizara a nua pri-
são, devondo, por Isso, considerar-
se solto.

A' tarde, o sr. Moraes Fernan-
dea dlrlglu-se ao Tribunal Espe-
ciai, afim ãe se Informar sobro o
que occorrla em relação íi sua
pessoa, uma vez que a policia ga-
u'cha, , ao embarcal-o em Porto
Alegre lhe dera sciencia de que
vinha preso á disposição daquella
CÚrto Revolucionaria,

O sr. Seabra, por lntermeãlo do
seu chefe do gabinete, informou
ao mesmo leader federallsta quo o
Tribunal Especial, nâo havia po-dlâo a sua prisão. Deante ãe um
telegramma ão sr. Moraes Fer-
nanães em que allegava estar1
sob ameaça üe deportação, o Trl-
bunal Especial se tinha dirigido
ao Interventor do . Rio Grande do
Sul, requisitando as necessárias
Informações. O relator do caso é
o sr. Justo de Moraes.

Quando o chefe federallsta sala
do Tribunal, procurámos ouvll-o
sobro os factos que se relaciona-
vam com a sua prisão. Elle de-
durou-nos o segulnto.

Cnmo jâ noticiou o "Correio
üa Manhã", fui Intimado,' pelo
chefe ãe policia âo Rio Grando do
Sul, a abandonar o território na-
clonal. Resisti a essa ordem ver-
bal, oujo objectivo era obter o meu
exilio pelo terror dizendo aquella
autoridade policial quo eu sô sal-
ria do meu palz pela força.

Recebi, nessa sentido, âuas ln-
tlmações, cercadas de clrcumstan-
cias que Jã são de sobejo conheci-
das.

O motivo Invocaão para esso
exílio ora a minha recusa formal
ft restituição ãe cerca ãe • vinte
contos ão réis, somma em quo se
acham calculadas as taxas âe te-
legrammas - expedidos por mim
durante a campanha eleitoral, em
rso ãe uma franquia que me
foi concedida pelo governo âo se-
nhor Washington Luis, cuja lega-
lidado reconhecera o sltuacionismo
riograndense, do seio üo qual tirou
áquelle- preslãente ministro e ou-
tros auxiliares em vários üepar-
tamentos administrativos.

Parto âo principio ãe a connes-
são üe franquia é um acto licito
dos governos constituídos. E se
ha, no Brasil, quem não possa
pensar ãe moão contrario é o par-
tião dominante no Rio Granãe do
Sül, que sempre usou e abusou
dessas franquias, em todos os tem-
pos, atê mesmo nas suas lutas ln-
ternas. Como estava eu ãeante
üe um desembargador ão Esta-
ão, entenãl que devia, no caso,
lembrar-lhe que quanão mesmo,
que o Thesouro Nacional se.con-
siderasse credor legitimo, ãa. lm-
portancia ãessas taxas, elle tinha
contra mim a acção civil compe-
tente para haver aquillo a cujo
pagamento eu me excusava.

Não cabe ft policia cobrar âlvl-
ãas üa União Feâeral, sob ameaça
de prisão ou ãe exilio. Continuei
em Porto Alegre, firme no meu
propósito ãe não ceüer, senão em
face üa violência, ¦ quanão fui
preso,-ha poucos dias, e transpor-
tado ã Casa da Correcção, Em
chegando-ali, quiz o administra-

In

semelhança.do que jâ havia faltei
durante a revolução.

Resisti, dizenüo-lhe qué; çí de-
pois do morto, me seija'-infligida
mpiz toda hupillhãçãõ. Fúl con-
servado pouco tempo na sala doa
guardas, porque tuào jâ estava
preparado, para o meu embarque:
ás carreiras, no "Itapagé", que
estava patfa levantar ferros.

Effootlvamonto, ombarquel sem
roupa sem ãespeâlr-me sequer dos
meus filhos.

Um amigo deu sciencia do que
se passava a minha esposa, indo
esta a borüo cora a' precipitação,
que reclamavam as clrcumstan-
cias.. Aqui, porém, fui informaflo
ãe que não havia orãem ãe pri-
são contra mim, expedida peloTribunal Especial ou pelo próprio
governo provisório.Pretenãe ficar aqui por al
gum tempo?

Sim, ficarei até a llqulâação
final üo inclãente relativo ás fran.
qulas tolegraphlcas.

Aproveitarei áinüa o enn?jp
para pulyerisar todas as aceusa-
ções calumnlosas que me foiam
feitas durante a ultima campanha
política em qüe tomei parte movi
ão pelos n-eus velhos lãeaes poli-ticos ãe íeãerallsta e ão brasilei
rp, com o üirelto incontestaflo ãe
opinar sempre, eni qualquer preHo eleitoral, por um canülãato'ãa-minha preferencia e ão meu
creâo.

Para evitar a calvicie
O numoro âo oaríoas augmen-

ta i.i-iiipni. Tom-so proourado ex-
plloar aa cauaos dotermlnantoa,
aom quo eo ohoguo a um Juízo
definitivo. Aãmltto-BO quo, em
parto, a oalvlcle aoja oonaoauon-
ala do habito do trazer f. cabeça
sempre ao abrigo da luz solar.
O bulbo pllono enfraqueço e
Hciilia dogonerando. A moda do
andar ft rua sem ohapéo ,"eat(l
peganâo" o, anslm, talvez, dlml
nuam oa calvos, om futuro bro
vo. A civilização 6 'culpada ãa
oalvlolo. São rarlsalmos ba ln
dlon som cabolloB. Qm oertoe
palzos do pouca insolação, ao
contrai-lo, oa carecas são com-
munisalmos. Outra causa da cal-
viole é o mâu metabollamo, a
mã eliminação doa matos do or
ganlsmo. Para evitar, pois, a
calviole, roaommonda-se trazer
a cabeça "arejada", tomar biv
nhos de sol, para, actlvar o me-
tabollsmo, e usar ellmlnadoros
âos urutus, por melo do Hoxo-
phan da Casa Bayer-Melstor Lu-
olus, que está demonstrado ser-
um dos meâlcamontos mala ef-
fleazea e bem tolerados.
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— iei »-

NSINO PROFISSIONAL
Escreve-noa o ex-âlrector da

Escola Álvaro Baptlata:"Sr. dlreotor do "Correio ãa
Manhã" — Sauãações — Com re
ferencia no artigo cm que, sob o
titulo ãe "O Ensino Profissional
ãa Prefeitura", experiüeu o sr,
José Alves üe OUveira, digno dl
rector üa Escola üe Commercio
Amaro Cavalcanti, incisivas sobro
a actuação do sr. Raul ão Fa-
ria, ãlrector ão Ensino Munici-
pai, em relação ás escolas pro-
fissionaes ãa Prefeitura, peço li
conça. para ura esclarecimento
que certamente o prestigioso or-
gão que âlrlgls não negará ao ex-
ãlrector âe uma ãas escolas men-
cionaãas no referlão artigo.

Trata-se üa Escola Álvaro Ba'
ptista, e, no caso em apreço, do
calculo ão custo annual ãe uni
alumno matriculado nessa, escola.

E' de notar que o próprio arti-
cultsta estranha que se cuide das
escolas profissionaes como se fos-
sem fontes de renda para o muni-
clplo e que se avalie .das neces
slãaües orientadoras das nossas
escolas profissionaes pela estatis-
tica Inexpressiva do preço de
custo ãos alumnos. O que tal
custo denota ê apenas um alto
quoclente, mathematlcamente de-
vido a um dividendo irreductlvei,
technicamente lrrefluctlvet, a um
ülvlsor exíguo, mas exíguo nlo
por falta ãe orientação ãas dire
ctorias de cada escola ,mas por'motivos mais geraea que abran
gem a própria situação economi-
co-soclàl das classes donde é no-
tural provenham os canãlüatoaM
matricula e lnternatos femlnlnU
Isto é, as escolas Álvaro Baptfe
ta, Souza Aguiar-..e ViscondeMe
Cayru' e o Instituto Orsina/ da
Fonseca, conforme se vê assigna-
lado' no quaãro estatístico com
que termina o artigo.

Cabe apohas essa ligeira, roto
rencia preliminar, aos esclareci-,
mentos que me permlttlstes dar
quanto â Escola Álvaro Baptista
brevemente, quando tct-mlnarem
os Inquéritos a que f/stão pro
cedendo oa srs. Inspectores pri
marlos do ensino municipal, tão
desastradamente lnvaüindo espho
ra alheia ás suas attribuições e
iãonelüaüea, terei oceasião üe ão
cumentar quaes as razões ãe or-
ãem econòmlco-soçial a que se

,,Seve o preço elevado ão custo ãos
ãor.recolher-me a um cubículo...tislumnos ãa escola que tive a hon-
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NOTICIAS DE MINAS
OS ORÇAMENTOS MINEIROS

' -Bello Horizonte, 19 (Do corres-
ponãente) — O governo de Minas
comprehçnüe neste momento a
sua responsabilidade na confecção
üos orçamentos para o corrente
exercicio e não descansou nestes
dias do carnaval.. Assim, desãe
muitos dias, qüe os secretários âe
Estaão estão freqüentemente em
palácio com osr. Olegario Ma-
ciei, em demorados e mlnuclo-
sos estudos dos orçamentos. Fo-
ram examinadas com o máximo
cuidaüo as verbas orçamentarias
ó com severo critério essa com-
missão conheceria a opportunlda-
üe, alcance e ãever ãas rubricas.
O trabalho ficou praticamente ul-
tlmado e participam activamente
desse exame profunüo e mlnuclo-
so toãos os secretários ão govér-
no. Espera-se ãa commissão a
publicação ãos orçamentos ãef Inl-
tivos.

 i^ ioi>.
Desappareceu um funeciona-
rio da filial do Banco do Brasil

em Manáos
Manáos, 19 (A. B.) — O sr. E.

Caldeira, íuncolonario ãa filial âo
Banco do Brasil nesta cidade, e
antigo jogador do Fluminense F.
Club üo Rio, onãe tinha a al-
cunha üe "Marinheiro", desappa-
receu no ãla 14 üo corrente, não
senüo possível obter mais noti-
cias a seu respeito.

Na filial âo Banco âo Brasil ln-
formam que aU naãa havia em
desabono ãe Caldeira, que era. um
funecionario diligente e bemquls-
to. Na falta ãe uma explicação
plausivel ão seu ãesappareclmen-
to, presume-se que elle se tenha
suicidado em qualquer logar ãa
vizinhança ãa ciüaãe.

Comparecimento a juizo
Para se ver processar, ãeve

comparecer no dia 21 ão corren-
te no Juízo ãa 1* vara criminal o
sargento ajudante Heraclyto de
Oliveira Meneze»-

:Já: de dirigir
Desãe já, porém, fique esclare-

dão que houve equivoco na ava
Ilação ãesse custo. A parcella
do despesa relativa ao pessoal.do-
cente tem que ser diminuída da
quantia de 60:600(000, pois sete
dos-funecionarios ali Incluídos de
ha muito foram transferidos para
outras escolas profissionaes ie
suas especialidades.

Cumpre notar, alnüa, que, ãevl-
ão a uma propaganãa activa ãa
Sub-Dlrectorla Technica ãa aã-
mlnlstração Fernando ãe Àzevo-
ão, a Escola Álvaro Baptista teve,
no anno de 1930, que se seguiu
ao periodo comprehendiüo .pela
estatística ão nosso Illustre col-
laboraâor, toãa a lotação üe suais
officinas e üuas salas de aula, com
a duplicação de sua matricula, o
que reduz a 2:222(222 o preço do
custo annual ãos seus alumnos.

Como bem .se poderá avaliar, a
solução para esse problema da
matricula âas escolas proflsslo-
naes não está no comparar nume-
ros, simplistas demais para ex-
prlmlrem' a complexa verdaãe que
os motiva; mais uma vez teve
razão Euclydes ãa Cunha quan-
üo chamou-a Estatística, "a ser-
va infiel üa Sociologia"...

Que o üigno ãlrector ãa Es-
cola ãe Commercio Amaro Ca-
valcanti, no louvayel Intuito de
ãéfenãer a organização, que lhe
confiou Fernanão ãe Azeveão, e
na critica Justa â taxação creada
pelo orçamento vigente para a
Escola que dirige, não se deixe
impressionar pelos algarismos
que, de boa fé, transcreveu de
publicações officiaes; insista, an-
tes, na catnpanha que, de fronto
erguida,, em boa hora' emprehen-
ãeu íelas çolumnas prestigiosas
ão "Correio ãa Manhã", contra
os desautorizados calumnladores
das escolas profissionaes, entre os
quaes, mais do que.entre os nu-
meros, encontrará os verdaüelros
autores da situação de üecaden-
cia a que chegou o ensino profls-
slonal da Prefeitura e que dois
annos de assistência continua.e
carinhoso tratamento da admi-
nistrâção passada não lograram
levantar do colapso ãe que quasi
falleceu.

Como ex-âlrector ãe um esta-
belecimento ãe ensino profissional
üa capital üa Republica, que já
por esse ensino se Interessava an-
tes da sua nomeação para tal
cargo e que delle não ee desln-
teressará máo grado a sua exo-
neração ão mesmo, permlttl, sr.
ãlreotor, que veja Jublloso o ln-
teresse que o "Correio âa Ma-
nhã" tem tomado por essa ques-tão verãaãelramente nacional, es-
tampanão em suas primeiras pa.
ginas artigos como o que ora pro-vocà estes esclarecimentos, nu-
ma campanha que, a meu vêr, sõ
se âeve julgar victoriosa quandoconseguir subtralrr ãa adminis-
tração municipal, estreita ãemals
para contel-as, as escolas pro-fissionaes, chave ãa solução deInnumeros problemas que actual-
mente assoberbam, menos ão queum unlco município, a toda nnossa nacionalidade. — Patrício
e aãmlraãor — 'Bâgarâ Sussekinâ
ãe Mendonça. — Rlo,'18|2|1931."

Está paralysado o serviço de
rales postaes em Matto

— Grosso — .
Ao seu collega ãa Fazenda o

ministro ãa Viação transmittiu,
hontem, por cópia, um officio ãa
Directoria Geral ãos Correios no
qual a mesma communica a pa-ralysação ão serviço ãe pagamen-
to ãe vales postaes na Adminis-
tração dos Correios . de Cuyabá.
em Matto Grosso, por não ter a
Delegacia Fiscal do Thesouro Na-
clonal naquelle Estado, attendlão
ás requisições para áquelle ser-
viço,

O sr. José Américo pediu, a'nüa
provlâenclas áquelle titular, afim
ãe ser normalizado o serviço eni
questão.

ACTOS DO CHEFE DO
GOVERNO PROVISÓRIO
TEM NOVO DIRECTOR 0 GABINETE DE IDEN-
TIFICAÇXO - NOMEADOS PARA DISTRIBUIDOR

DO 2.° OFFICIO E PARA AVALIADOR
DE PRETORIAS

Aposentado o director dà Hospedaria de Immigrantes

Exonerações, nomeações, promoções, remoções è
aposentadorias nas pastas da Justiça, do Trabalho

— e da Fazenda -r-'
Pelo ohefe do governo pro-

vlsorlo foram' asalgnadOB os se-
guintes decretos:

Na pasta da Justiça

Mantendo Antônio Ferreira de
Salles como dlreotor ãos servi-
ços âa' Bibliotheca âa Copiara
âos Deputados;

declarando sem effeito o der
oreto qüe nomeou o ãr. Eugênio
Martins França para ãlrector âo
gabinete âe Identificação e Es-
tátistica Criminal, e nomeanão
para o referlão cargo o ür. Ho-
raclo Canipnnhode âos Rela Al-
meida; •

exoneranüo Mauro Fernandes
ãe Oliveira de distribuidor do
2° officio do Districto Fedçral e
Luiz âe Mello Sampaio de avà-
llador ãe Pretorias; e nomeanão
respectivamente para os referi-
ãos Iogares, o bacharel José Tho-
maz âa Cunha Vasconcellos e o
ãr. Gostão Silveira;

nomeando o ãr. Nelson Moss
âe Almeida 1° tenente medico
do Corpo dé Bombeiros desta
capital;

coneodendo naturalização: d
Frederico Ramor, natural ãa
Allemanha; a Leone Ossovlgl,
natural da Rumania; e a Geri-
mias Rodrigues da Cruz e Joa-
quim Ferreira Neves, ambos na-
turaes ãe Portugal;

conceüenüo reforma: na Poli-
cia Militar, ao capitão Miguel
Geminiano de Amorim; ao se-
gundo tenente Lourenço José
Pinto e ao cabo de esquadra João
Rosa de Oliveira; e no po£RO,.de,Bombeiros, ao soldado' João Al-
ves do Açaujo'/

concedendo licença, por tem-
po/indetermlnado, para trata-
mento âe sauâe, ao guarda civil
de 3* classe Abalas âe Almelãa
e Silva.

Na pasta da Fazenda

Concedendo aposentadoria a
Luiz Ferreira de Souza, agente
fiscal do imposto de consumo
nesta capital; Américo Ferreira
de Almeida e Theodomiro de Me-
nezes Bastos, respectivamente
Io e 2° escrlpturarios do Thesou-
ro Nacional;
removendo: o chefe de secção

da Alfândega de Manáos, Nes-
tor Albert para idêntico cargo na
ãe Recife e o chefe de secção
ãa Alfanãega. ãe. Recife, Fran-
cisco Jorge jde Souza para lüen-
tico logar na. de Manáos;

tornando sem* effeito aa no-
meações, ãe Nelson ãa Fonseca
Vieira para collector feâeral em
Cachoeira, nó Rió. Granãe ão
SUI; e ãe Avelino Carvalho Ber-
harães para. escrivão üa referia a
collectoria feüeral; .

dispensando Arthur ãe Albu-
querque Bello; ãe fiscal âo sello
adheolvo em Mácelóõ;

promovendo por mereolmen-
tp a 3° escripturario ãa Alfan-
dega ãe Porto Alegre, o 4o, Joa-
quim Pedro Duro;

exonerando de collectoros fe-
deraes: Aristides Fernanães de
Souza, em ArárángUã, Santa Ca-
tharlna; Saturnino' dà Rocha Ac-
cioly, em Viçosa, Alagoas; Ar-
noldo Bauer Scheefer. ãa segun-
ãa collectoria em Brusque, San-
ta Catharlpa; e Arthur Accioly
Lopes Ferreira, em Utlnga, Ala-
gõas; •

exoneranüo: Rlcarüo José Soa-
res üas Mercês, a bem âo serviço
publico, ãe 3o escripturario ãa
Caixa âe Amortização; Ivo No-
cera, a peülüo, de escrivão ãa
collectoria feâeral. em Tlbangy,
no Paraná; Hortencio ãos San-
tos, marinheiro ãas embarcações
da Alfândega de Uruguayana, no
Rio Grande do Sul; João Fran-
cisco de Castro, guarüa 'üa po-
licia.' aüuaneira üa mesma Al-
fanãega; Waldomlro Martins,
marinheiro üa referlãa Alfan-
ãega; Salvaüor Martins, sargen-
to üa policia aüuaneira, âa mes-
ma Alfanãega; e Affonso Pinto
üe Azeveão, fiel ãe armazém

ainãa da mesma'Alfândega uo
Uruguayana; o bacharel Floren-
tino Olympio ãos Santas, cônsul-
tor ãa Delegacia Fiscal em Per-
nambuco; e, a peãlão, Ttaymun-
âo âe Andrade Ramos ãe agente
fiscal ão imposto âo consumo no
interior âo Pará;

nomeando' o bacharel José
Lins do Rego para fiscal do sello
odheslvo em Maceió, AlagOas;
Vicente Neves Caparem, 4o es-
crlpturarlo ãa Alfanãega de
Porto Alegre; João Baptista Cha-
gas Ferreira, 4° escripturario do
Thesouro Nacional; o dr. Adol-
pho Nardy Filho, delegado do
governo provisório para flscall-
zar a liquidação do Banco Com-
mercio e Industria de Plrassu-
nunga, em S. Paulo; Joaquim
Saback de Moura, thesoureiro da
Alfândega de Recife e o bacha-
rei Joaé Domingues da Silva,
para consultor da delegacia fls-
cal em Pernambuco;

nomeando collectores federaes:
Egon Geraldo Tletzmann, para
a 2* . collectoria em Brusque,
Santa Catharina; o dr. João
Maurício da Rocha, em Viçosa,
AlagOas; Avelino Carvalho Ber-
nardes, eni Cachoeira, no Rio
Grande do Sul; Santl Vaccarl,
em Àraranguá, S. Catharina;
Benedicto Rodrigues Pereira,
em Arary, no Maranhão; o ba-
eharel Durval Bello, em Utlnga,
AlagOas; e Virgílio Abreu para
escrivão da collectoria federal,
em S. Lourenço, no Rio Granãe'do.'Sul.

-Na pjtsta do Trabalho

Aposentando:' íi"dr'. 'OOsê '"dê
Castro Rebello, ãlrector ãa Hos-
pedarla dos Immigrantes, da Ilha
das Flores e Francisco Leão Al-
ves Barbosa, 1° official da extln-
cta Directoria Gerar de Esta-
tlstlca;

promovendo: na secretaria do
Conselho Nacional do Trabalho,
a chefe de secção o Io official
bacharel Beatriz Sofia Mineiro;
e a 2° official o 3° Victoria dos
Santos i Epaminondas;

nomeando:'o bacharel Geraldo
Augusto Faria Baptista' para ad-
Junto do procurador geral do
Conselho Nacional do Trabalho;
Salnt-Clalr de Padua, para pri-
meiro official da mesma secre-
taria; o bacharel Juvenal Mar-
tins de Sá e Silva, auxiliar con-
tratado para 2° official üa refe-
riãa secretaria; o âactylographu
Leonor de Carvalho França para
3o official ainda ãa secretaria
âo mesmo Conselho; Leon Soltz
para interprete auxiliar ãa Ins-
pectoria do Departamento .Na-
clonal do Povoamento; Marino
Lemgruber Netto Machado, es-
crlpturarlo üa secretaria âa
Junta ãos Corredores âe Merca-
doilas para auxiliar de 1' cias-
se* da mesma secretaria; Adher-
bal Carneiro Ribeiro para auxi-
Har ãe 2* classe da mesma Junta;
Maria Alcina Marques de Sá para
steno-ãactylographa ãa secre'.
taria ão Conselho Nacional ão
Trabalho; o engenheiro civil
José. Botelho Guerra para- dese-
nhlsta do Departamento. Nacio-
nal do Povoamento; José Vlcen-
te ão Nascimento para continuo
da Directoria Geral do Expeülen-
te e Contablllãade da secretaria
üe Estado; lida' de Castro Do-
mingues, em commissão, enfer-
meira da Saude Publica; Euge-
nlo Rodrigues Mansb Paes Leme,
ex-motorista ão Senaão Feâeral
para servente ãa Direotoria Ge-
ral do Expediente e Contablll-
üaüe da secretaria de Estado; o
servente contratado Euripe Bit-
tencourt para servente effectivo
da secretaria do Conselho Nacio-
nal do Trabalho; Jacyntho Ber-
nardino üe. Senna para servente
da secretaria da Junttf Commer-
ciai e Raymundo ãe Paula Pe-
reira para servente ãa Directo-'ria Geral de Expediente e Con-
tabllidaãe da secretaria ãe Es-
taão. ,

Em caso de moléstia ou accidentes chame os

SOCCÒRROS URGENTES
ifcMfAI.
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0 "Pyrineus" continua enca-
lhado em Ponta Verde

Até hontem, á tarüe, continua-
va montaüo nos balxlos ãa Pon-
ta Verde, em Maceió, o vapor
"Pyrineus", do- Lloyd Brasileiro,
e, que encalhara ante-hontem, fts
3 horas da manhã. —'

O referido vapor demandava o
porto de Maceió e talvez por se
encontrar apagada a bola do Pel-
xe Páo, que asslgnala a entraâa
üo porto, o "Pyrineus" 'montou
nos.bàixlos rocheüos ãa Ponta
Verde, encalhando.

Os navegantes da costa do nor-
te jâ se habituaram a encontrar,
periodicamente apagados os pha-
róes e os postos illumlnatlvos mais
importantes. B o navio que ago-
ra se encontra em perigo, é com-
mandado pêlo capitão Victor Ma-
noel LIge'.tl, velho navegador do
nosso litoral,

Felizmente ó "Pyrineus". não
soffreu nenhum rombo e, com a
providencia'Já tomnda, de alllvlar
o seu carregamento, provável-
mente safará na próxima maré üe
lua.

Esse sinistro, o terceiro que se
verifica em menos üe um mez,
vem evidenciar a inexistência de
um serviço de soecorro maritimo
nas costas brasileiras.

O rebocador "Cu..ha Gomes" e
o pesqueiro "Plrauna" naufra-
gados ultimamente, poãerlam ser
salvos se a nossa marinha ãls-
puzesse ãe um apparelhamento
ãe^soecorro.

No Lloyã Brasileiro informa-
ram que o "Pyrineus" ãeverá
estar fluctuanüo antes ãe ãomln-
go próximo.

^ tm* m
Retornaram a actividade

— militar —

Na inspecção de sauüe a que
foram submettidos pela Junta Ml-
lltar do Sauâe foram julgados
aptos para o serviço activo ão
Exercito, o capitão veterinário
Antônio José Heunlng e o 1" te-
nente meülco ür. Annibal Olym-
pio Madeira de Azevodo.

O sr. Jeronymo Cerquei-
rá assumiu a sub-dire-

ctoria de Rendas da
Prefeitura

' Assumiu a chefia da subrdlre-
ctoria de Rendas' da Prefeitura
durante o empedimento do sr.
Guilherme Velloso, que está á
testa da Directoria Geral de Fa-
zenda o sr. Jeronymo Cerqueira,
chefe da 2* secção daquella sub-
ãirectoria, um ãos' mais compe-
tentes funecionarios ãaquella ül-
rectoria e ãe uma-granüe activi-
dade funcclonal.

Dispensado de chefe de ser-
viço do imposto sobre

a renda
Fot dispensado pelo ministro da

Fazenda âa commissão do chefe
ão serviço do Imposto sobre a
renda em Pernambuco, o Io escrl-
pturario da Delegacia Fiscal no
Ceará, Benjamin Guajelro, atten-
dendo ao seu estaão de saude.

Não obteve a nomeação de-
encarregado da venda do

— sello —

O ministro ãa Fazenâa indefe-
riu o requerimento em quo João
üe Figueiredo pedia sua nomeação
para o logar âe encarregaão ãa
venãa externa âo sello aãheslvo
no Estaão âa Bahia.

Quer ser nomeado agente
fiscal do imposto de

consumo
Tenão João Paulo ãe Moraes

Sodré, canülãato habilitado em
concurso para o provimento ãos
Iogares ãe agente fiscal âo Impôs-
to âe consumo, solicitado a sua
nomeação, o ministro üa Fazenüa
manüou que o Interessado aguar-
de opportunlâaâe.

0 CRIME CONTRA 0 GOVER-
NO DE JOÃO PESSOA

Como se ajudava o caugaço
de Princeza

JoSo Pessoa, 19 (A. B.) — En-tre ob documentos encontrados
pela policia parahybano na real-denota de JOaé Pereira, o chefo
da rebellião de Princeza, o pu-bllondos. pelo órgão offioial do Bs-tado, "A União", figura a se-
guinte carta, do autoria do sr.João Pessoa do Queiroz, commor-
cianto o Industrial em Recife, quefoi ura doa principaes protectoresdos inimigos ãa Parahyba: ."Pernambuco, Recife, i« deabril de 1030. — José Pereira,- —
As noticias quo temos dahi estão
nos impressionando multo, não fl-
oamos contentes com, o recuo ãe
Tavares, poréril nos consola em
vêr o esforço inauãito o heróico

.que V. tem tião. O Porteira (al-'ludo no presidente João Pessoa)
eatá multo forte, elle tem roce-
bldo multa munição e compra por
qualquer preço, porém, hfls tom-
bem temos e ainãa vamos lhe re-
roetter mais, augmento pois a
passagem. A policia de Pernam-
buco estft multo ruim e não dei-
xa passar nas fronteiras, .tem sol-
âaãos emboscados nos mattos o
é com grando sacrifício que temos
lhe remettido " alguns recursos.
Manuel ura caminhão cora 12 mU
44 e 3.000 ãe íusll e 18 fusis bons,
seguiu piais outro caminhão com
30.000 üe fusll e estamos á es-
pera âe mais uma boa quantlüa-ãe ãe "jetones" para fusll. Tam-
bem estamos ã espera âe 12.000
44 que chegarão nestes cinco dias,
como vê não descançamos o es-
tamos ao par das difficuldaães
que V. estft tendo.

O portador nosso conhecido le-
vou 10:000$000 o eu espero'nes-
tes dios lhe manâar mais alguns
cobres, pois estou esperando o re-
sultado de uma subscripção de
amigos. Todoa os recursos. qiie
lhe tenho manüado sâo comprados
e por preço caro, porém, isfeo não
importa éu quero 6 uma lição ãe
mestre. V. não üeve se expOr por-
que V. agora mais üo que nunca
precisa viver para nos vingar no
futuro. Tome culâaüo oom seu
pello, não quero que V. morra
agora. Se V. tiver ãe abanâonar
a luta, não ae üelxe agarrar, ve-
nha para áqul. Veja bem, não se
exponha. Seu prestigio. no futuro
governo serft granãe.

Conforme seu peãlão, enviei
para Rio Branco e Antônio Ja-
plassú 2 granües com 204 cha-
péos üe feltro e 3 fardos com
1660 metros ãe nienola para elle
pai-a 

'Fíbfésf 'ém^camlnhão -urgen-
te para Antônio Meãelros e elle
por sua vez lhe enviar para ãhi,
V. peça a Antônio Meãelros para
lhe remetter com urgência.. Tele
graphe a Japlassú encarecenão a
remessa. No caminhão que lhe
levou a munição, eu lhe manãel
100 cobertores, vê pois, meu. caro
amigo que não me tenho ãeseul-
ãaão um minuto com; meus lr-
mãos a respeito üo negocio ahi.

Uma encommenda que fiz de
90.000 44 nãp fei ppsslvel üescar-
regar aqui, porém espero conse-:
guir outra remessa, porém Isso
ãémora pêlo menos IB dias!

Seu telegramma ao presidente
foi ãe granüe effeito aqui e mui-
ta gente commenta a seu favor e
tambem muitos contra, .é ãa vlüa.
O "Dlarlo üa Manhã", ,o "Jornal
ão Recife" e "Dlarlo de "Pernam-
buco'! são contra .você, os,ãols
primeiros em linguagem violenta
e que nós teremos âe ajustar con-
tas quanão terminar esta ques-
tão. Agora o "Jornal ão Recife"
botou Um "placará" dizenão que
sua gente havia roubado jolas,
dinheiro, etc. em Immaculaüa.

Importante — Preciso que
V- me escreva uma carta dizendo
que recebeu 200:000|000, que. é
para eu justificar aqui a sub-
scrlpção que'temos feito aqui e
iio Rio, pois poãerft ser que assim
êu possa arranjar alguma coisa,
mostrando que Jâ estou com meus
irmãos muito sàcrificaãòs, urge V.
mandar-me esta-carta.
. O "Jornal de Caruaru" tem sl-
do seu amigo, eu lhe remetto aqnl
um numero para V. vêr e agra-
deoer o artigo üe Armanüo Gou-
lart qúe V. lerft. Também agra-
üeça o auxilio que o Leocadio
Porto tem ãaão, este ê sem ln>
teresse monetário, sim' de ami
zade.

Escreva uma v carta ao dr. Dl-
niz Peryllo, na "A Província"
agradecendo o fusll que elle man-
dou para V. e ao ãr. João Perettl,
director ão Thesouro, tambem
uma pistola mauser e 10 tiros. E'
preciso que estes amigos saibam
que- V. recebeu os "presentes
üelles.

A Suassuna V. üeve escrever-
lhe âemonstranão seu ãesgosto,
oste não é amigo, elle estft aqui
gozando os dissabores que nós es-
tamos passando. Blle tem armas
na fazenâa em Souza ali me ãls-
se elle, tem. 15 manullches, com
bastante munição e seus Irmãos
tambem têm armas, porém elles
rião têm animo, são uns covar-
ães. Não conte' com essa gente.
Cunha Lima tambem tem' muni-
ção e armas, e o Porteira jâ man-
ãou 100 praças tomar conta üelles
em Areias. .

V., méu caro, ê a victima ães-
tes covardes, ãefenda seu pêlo,
pois precisamos nos vingar delles.
tes covardes,' defenãa seu pello,
Aprtglo Assumpção, elle vae em
commissão abrir um inquérito a
respeito de 150 praças de Fernam-
buco que o Porteira diz ajudou
V. na luta de Patos.

Deus lhe proteja, Santa There-
zinha.lhe guie. Abraços. — .João."
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"I/AVIÃZÍONÈ"

Enviados pela. Câmara de Com-
mercio Italiana no Rio de Janel-
ro, recebemos cinco exemplares
da revista "L'Avlaz!one", publi-
caãa em eãição especial por ocea-
sião âo recente raia effectuado
sob o commando do ministro Ita-
Io Balbo.

POR CONTA DOS
MINISTÉRIOS

Passagens fornecidas pela Cen-
trai do Brasil por conta ãos üi-
versos Ministérios no ãla 19 üo
corrente:
Correios 3 283$200

, Ins. Est. S 388SS00
• E.F.OB. 9 460J700 20
Guerra 32
Justiça  2
Fazenüa ..... 1
Trabalho .... 85

ENVERGONHADO DA
PRÓPRIA DESH0NRA,

SUICIDOU-SE
Após longa serie de fal-
catruas, o joven poz ter-

mo á vida, ingerindo
sublimado corrosivo

"Quando a vida ó uma üeshon-
ra, o suicídio 6 um dever..."

Aaslm, na opinião âe Vargas
Vllla, o Joven Milton Guimarães
Dias cumpriu, hontem, o unlco
gesto que lhe cabia. A dose de
sublimado corrosivo, que elle In-
geriu, resolveu o problema âa des-
honra em que se lançara. Mo-
ço, alnüa na al oraãa âa v.lüa —
pOIs contava apenas 25 annoa de
edade — o rapaz -jl estava, po-
rém, estygmatizado por lrreme-
dlavel opproblo, que o collocarq
& margem da sociedade, sob a.ter-
river oondomnação âa opinião pu-
blica.

Matriculado no 1" anno da Fa-
culüade âe Meâlclna ãe São Pau-
lo, o moço conseguiu, não se ra-'
be pòr que meios, arranjar um
certificado da Unlversldaãe âo
Rio âe Janeiro, ãeclaranüo ser
elle alumno do 8* anno e, mais
ainda, um diploma de meülco for-
necldo pela Saude Publica. Des-
ta maneira apparclhado, Milton
Installou-se no consultório âa rua
Sete âe Setembro n. 141, 2o an-
üar, onde se preparou para rece-.
ber a futura clientela.

Esse . consultório pertence ao
dr. Eurico Sampaio, meülco, ac
qual Milton procurou, ha alas,
pedindo que lhe deixasse traba-
lhar aU alguns' dias. Julgando
tratar-se, realmente, de um col-
lega, o ãr. Sampaio não teve du-
vidas em auxlllal-o, uma vez aU,
o moço começou a executar os
planos criminosos que seu cere-
bro, em má hora, engenhara.

Era elle filho da viuva d. Na-
talgllâa Guimarães Dias, a qual,
cm companhia de sua filha, dona
Luiza Guimarães, moradora ft rúa
General < Rocca, se . mudara,
ha dias, para a casa nu-
mero 6, da. rua Pedro Américo
n. 94. Sua familia Ignorava o que
Milton vinha fazendo.

' Uma vez Installado no cônsul-
torio da rua Sete de Setembro,
Milton annunciou necessitar de
um empregado para.o laboratório,
uma telephonlsta e um porteiro.
De tbdas essas pessoas elle exigiu
fiança ãe algumas centenas ãe
mil réis, ãlnhelro qüe embolsou
para nSb mais restlfulr. Em. se-
gúlÜá, anr.unciou precisar âe uma
senhora para*lazer, cobranças, ap>
parecenão-lhe uma VansMata ao
emprego que, como não tivesse,
ãlnhelro, lhe entregou um relógio
de ouro, no valor de 3008000, e
unia "trousse", tambem de ouro,'avaliada, em 1:500$000.' Deu-lhe o falso medico umas
contas para cobrar, entre cujos
nomes figurava, o üo sr. Hugo
Ramos. Procurando, porém, as
casas indicadas nas íacturas, ve-
rlflcou a senhora que as mesmas
eram'falsas. E, sem'perda de
tempo, communicou o facto ao'1*'. 

delegado .auxiliar, o qual áesl
gnou o Investigador Leonardo pa-
ra ''acompanhar o aceusaão.

Entretanto,..emquanto a policia
ãesenvolvlá a .sua acção, o joven
Milton Ia continuando a\ lesar os
que lhe calam ao alcance. Assim,
lendo num jornal que se achavam
& venda as pharmacias Moderna.
â rua Voluntários da Pátria nu-
mero 451, e J. Paiva, & rua Jar
dim Botânico n. 464, procurou o?
respectivos' proprietários, aos
quaes propoz a compra dos esta.
beleclmentos. Durante- alguns
dias, Milton freqüentou as duas
casas, cónduzlnüo em sua cómpa-
nhia pessoas que elle dizia serem
capitalistas, aps quaes procurava"convencer da vantagem do ne-
goclo. Nada disso, porém. Esses
homens eram candidatos a empre
gos, que 'lhe. davam fiança para
oecupar cargos diversos nas phar-
macias. Dentre esses lesados ea-
tão os sra. Torres Junior, mora'
dor & travessa das Partilhas, qua
lhe passou 1:000(000 para assu-'
r;lr o logar de caixa, còm orde-
nado de 400(000 e 1 % üe com-
missão, e o sr. Arthur Hime, re
siüente â rua Salvaãor Corrêa
n. 64, sobraüo, que para traba
lhar no mesmo logar lhe entre'
gou 800$000.

Além ãessas. ha outras pessoas
leaaâas por Milton. Uma dellas
entregou â policia uma re-
lação de- íacturas, que lhe fo
ram entregues pelo falso meâlco,
para* cobrança.

Uma vez na pista de. Milton
Guimarães Dias, o investigador
Leonardo resolveu procural-o em
casa de sua progenltoro, & rua
Peãro Américo, onde elle estava
reslülnüo.

Hontem, pela manhã, o poli'
ciai Ift esteve, mas Milton se
achava ausente. O investlgaüor
retlrou-se, âlzénâo .que voltaria
mais tarãe. Quanão o rapaz che-
gou, d. Natalgllda falou-lhe se-
bre aquella visita e, çomprehen-
ãenâo que chegara a hora ãe ser
punião, o moço resolveu suicidar-
Be. Entrou no.seu quarto e to-
mou forte.dose de sublimado cor-
roslvo, apôs ter escripto uma car-
tA para sua namorada, a joven
Noemia üo tal, despedinâo-se. .

i, A progenltora üo rapaz, que de
nada sabia, quando o investiga-
dór Leonardo reappareceu, foi
chamar séu filho e teve, então,
n üolorosa surpl-eza' ãe encontrai-
o Jâ em agonia, calão ao solo. O
próprio policial pediu soecorro
ft Assistência, comparecendo uma
ambulância que transportou o
acadêmico. para o Posto'Central.
Poucos minutos após ter ali che-
gado,' o, moço falleceu, sendo o
cadáver removido pára ò hecrote-
rio do Instituto Medico Legal.

Foram apprehendlüos pelos au-
torlâades vários papeis encontra-
dos nos bolsos do suicida, 'entre
os quaes um cartão de matricula
üa Unlversldaãe üo Rio âe Já-
neiro, com os seguintes ãlzeres:"O sr. Milton Guimarães, es-
tá matrlculaão, sob o n. 102, na
6' serie ão curso meâlco".

¦ Nesse cartão encontram-se as
asslgnaturas. üelle é üo dr. Alulzlo
de Castro. O cartão é datado de
6 de março de 1928.

Junto ao referlão cartão, que
é ãe cõr1 verãe, estft um certlfl-
cado do registro ãe meâlco do
dr. Milton Guimarães, pelo De-
partamento '..'r-Ional de Saude
Publica, sob o n. 742. Esso re-
gistro, datado de 14 de' janeiro
do corrente anno tem nssignatu-
ras llleglvels âo chefe ãa secção e
ão ãlrector.

Encontraram, também, um car-
tão da Casa Roberto, & avenida
Rio Branco n. 127, onde Milton,
antes de morrer, declarou ter
vendido ou empenhado as jolns
pertencentes â cobradores.

Entretanto, chamado ft polida,
o gerente ãaquella casa negou ter
feito qualquer negocio com Mil-
ton, tenão, então, a policia re-
soivlda ãar uma busca nos livros
ão estabelecimento para apurar
tudo.

1:1321700 !
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140 6:693(700

Com os officiaes addi-
dos ao Departamento da

— Guerra —

O Departamento do Pessoal da
Guerra convida, por nosso Inter-
mcülo, toüos os officiaes addidos
ao mesmo Departamento que não
tenham deixado, por oceasião ãe
suas apresentações, as suas res-
oectlvas residências, a fazel-o
quanto antes..

PARA RESTAURAR AS
FINANÇAS DEPOIS

DO CARNAVAL

ootoomooD
Optimo plano com S0

mil bilhetes da

Loteria
Federal

Amanhã 21 do corrente
Bilhete Inteiro. . 18$000
Fracção. .-.-*".. 1Ç800

"<

vl

Extracçao ás 3 horas
na rua Vlscondo Itabo-
rahy 67, fiscalizada pelo
Governo da União e pelo
numeroso publico desta
Capital. (16208)

CORREIO
MUSICAL

AINDA A QUESTÃO DO DIA-
PASAO NORMA*.

Uma carta do maestro Hernanl
Bustos

A respeito üo momenteso as-
sumpto üa adopção ão âlapasão
normal para as nossas bandas
militares escreve-nos o maestro
Hernanl Bastos:"lllmo. sr. ür. João Itlberê ãa
Cunha. — Illustre amigo. —
Sauãações. —Antes ão mais te-
nho üe lhe agraãecer as ponãera-
ções que se ülgnou fazer em tor-
no Üa minha campanha em prol
ãa uniformização âo âlapasão Üas
nossas bandas ãe musica mllita-
res. A sua nota a respeito vale
por um valoroso apoio moral,
prestado & minha iüéa.

Pela sua mesma secção, cm
data üe 2 de maio ãé 1929, foi ãaão.
o primeiro grito pela, unificação
do âlapasão entre as melhores
bandas âe terra,.

E', pois, justo, que o facto ln-
teresse agora a toãos os musi-
cistos, havendo, portanto, razão
para aâhesões que a iüéa vae re-
cebendo.

A respeito o "Correio da Ma-
¦ilha" publicou umá carta do pro-
fessôT-Custodio Góes, ex-regente
das bandas da Brigada Policial,
em que esse-"" Iteütre muslclsta
approvando a idéa érfí jóco, aí-
firma que desüe o seu temlíifHlj!.
regência, jft. a Brlgaãa Policial %—adopta o âlapasão ãe 870'. vibra-
Ções. Não ê. novidade pára mim
terem as bandas da Brigada ado-
ptado o ülapaoão normal.. Nem
se trata apenas üe que as banâas
ãe cada milícia Isoladamente
mantenham o seu âlapasão ãè ac-
cordo com o estabelecido. O qua
se preconiza é Isso e mais a uni-
formldade âe Instrumental âe to-
âas as banâas militares, sem o
que a iüéa,resultará improflcua.

As banâas üa Brigaüa tãni, não
ha üuvida, o seu âlapasão nor-
mal. _¦ A brova ê que na granãe
audição âe banâas militares que
ãel ha tempos no Campo de.São
Christovão, foram ellas que, com
a âo Regimento Naval, deram o
padrão ãe-afinação acceitavel\pa-
ra o valoroso conjunto de cérct:. •"" "' "'i
ãe 800 músicos que tive ensejo da*»^.!'. :
reger. O mesmo não se deu com v
as excellentes bandas do Corpo"
ãe Bombeiros e ãa Escola Militar,
esta porque o seu âlapasão exce- -
âe o âe 870 vibrações e aquella,
porque ao contrario, o seu ãla-
pasão grave por ãemals não at-
tinge áquelle numero.,

Nessa mesma audição, as ban-
âas üo 1" R. I. e 2. R. I., abrln-
üo multo os seus instrumentos,
permittlram a sua fusão com as*
outras, inclusive as üa Brigaüa
Policial e ão Regimento Naval.
No entanto, se o Instrumental
fosse homogêneo, a fusão das
banüas seria mais regular;

Do que ficou exposto púãerh dar
testemunho pessoal os seguintes
musiclstas: tenente Camargo, en-
salaãor geral ãa Brlgaãa Policial;',
brlgaãa Leite, ão 4° batalhão üa
mesma Brigaüa e "Walãomtro
Gueües ãe Oliveira, talentoso con-
tramestreda fanfarra de cavai-,
larla; 1°8 sargentos Annibal ,e
Montenegro do Io e 2"^. I.,do;
Exercito, respectivamente; briga-,
üa Hora, üo Regimento Naval;
sargento Pinto Junior, do Corpo
ãe Bombeiros e tenente Arsenlo
Porto, ãa Escola üe Guerra.

Portanto, eu não Ignoro como
pareceu ao Illustre maestro Custo,
ãlo Góes, que a banãa ãa Bri-
gaãa mantém o âlapasão normaj
ãe 870 vibrações. Tambem nãò
ignoro que a ~ unificação ão âla-
pasão ãas banâas militares, como
pleiteio, ãepenüe em parte, da
unlformlâaâe absoluta üo seu In-
strumental.

Esta é que ê a rainha iüêa eãe toüps os que vielonam um fu-turo melhor para a musica mt-lltoft- em nosso palz. — Crela-me,,
sr.' ãr. Itlberê ãa Cunha, o seu"am°r. att°. —- Rernani Basf.oa."

CLINICA DR. MOURA BRASIL
Moléstias dos olhos

Dr. Moura Brasil do Amaral
r.a Uruguayana, 26-1" üe 1ís S. (14129)

Novos funecionarios do
Instituto Sete de Se- ,

— tembro — ¦•

im

Por portarias âe hontem, ãoministro ãa Justiça, foram no-menãos: para o Instituto Sete üeSetembro — os guarüas José
Corrêa ãe Araujo, Cyrillo Barbos
sa Lima, Alberto Lemos Morei-ra, José Pinto üe Azeveão, José •
Herminio, Joaquim Honorio ãeOliveira, Paulo yielra âa Rocha,
Miguel Barbopa Roãrlgues, IslãroFerreira ãa Costa, octavio ãaConceição, José Alves ãos San-tos, Capltullno Ferreira ãa Costa,Laãisláo dos Santos Machado,-Camillo Alfredo Sodré, José Mar-
celino' Mendes Ferreira, Antônio
José da Costa, Octavio Lopes deSouza, Seraphim Gonçalves:, osserventes Jonas Paulo Fernan-
dea, Oscar 'de*Oliveira, Antônio
Ferreira Bastos, Leopolüo Fran-
cisco Vianna, Antônio ãe Paula
Canüiüo Manoel Rczenão -Rego eIsidoro Felix Pinheiro: os au-xlllares üe ensino üa Divisão fe-
mihtna, Salomlta üe Carvalho,
Iãa Zulcher e Leonor Arrufla,
Castro: guarãlães ãa mesma D1-*
visão Ita Devesa, Oüette Veiga,
Maria" Auciens, Esmeralüa Bor»
ges, Sllvana Alves Franco e Ar»
gene Ramos: auxiliares üe ensl-
no, Maria Rodrigues, Tara Fran-
co Vaz Borges, Maria üe Lourdes
Bacellàr, Murillo Braga de Carva-
lho, Antônio üa Rocha Lourença
e Amarilio Gurgel üe Alencar:
serventes âa Divisão Feminina
OüüuIIa Roürigues Fonseca e
Raphaela Cruz üo Nascimento:
pharmaceutica Paulina ãe Car-
valho: Cozinheira üa divisão fe-
minlna, Maria Francisca de As-
sis: ãespenselra üa mesma Dlvl-
são, Olga Roãrlgues: mestra ãe
costura, Maria Elisa Lousada
Coelho-, e lavadeira, Belãlna du
Cunha..

s

" ^fr^TOià^S-irài- m\8tV'ií'*"!i*"J*1 "
-t*""- f^lf^ttt^t^i^ir^^ta^tmS-fi

/.. '
"-Jf?.*J*S''iSa^L^£! ¦zi f-'-j&M5B

i 5



i é CORREIO ífÁ M^SrHX"— Bexí8-T»l% W «e VwmfciS fle 1931 \
Vft

_-_BB_B_K___i_E_-__i_B_^?fB'?*t^'^iiffi?!iBH?^^wtF^g^ »——-—^—~.
¦¦'•' ' * ''-' *¦ - 

'~ "¦": '¦' ' "¦''.' " ¦" i.i
.¦¦¦¦.¦.'..¦¦,¦¦.¦.¦ -...,..¦ -.--.., -,-. - - . -./.J-.JJ-.:; .-..¦ " .

'

__J_BHg

O DIA POLICIAL

BÈrJ
f Sjt-Y-

t'vj.

M

NAO SO' DE CAFÉ
VIVE O HOMEM...

A quasi tragédia da zona
— do Cattete —

O oiipoctiiuuiii quo otforcola,
/imitem, A tardo, a ruu Podro
Américo, a doia piuiuoa da doto-
gada do pollola, era realmente
do causar arrepios ao mulo in.
aonalvel dos mortaoa, Um imii-
vlduo do compleição robusta e
phyalonomla oontraíolta pelo odlo,
corria am perseguição da uma
mulher, empunhando ' uma roíu-
zonto faca-punhal.

Felizmente,' com a lntorforon-
ela do soldado 121 da Ia companhia
do *• batalhão da Policia Militar,
o homem tevo que sustar a mai»
cha o entrogar-se 6. prisão. Le-
vado para o 0° dlatrloto a ali au»
ttiado por uso de arma prohibi»
da, O fero* Othelo aaalm expll»
cou o caso cm que estava fl-
gurando, como artista de prliqolra
plana.

José dos Santos Loureiro, tal 4
o aeu nomo, reside ha dois an*
noa com Etelvlna Thorozn. da
Conceição, 6. rua Pedro Américo
n. 60. Emquanto ella cuida dot
docas, em casa, elle sio a tra»
balhar no officio do caíetelro.

Ora, Loureiro, que 6 louco da
paixão pola companheira, quan-
do deixa O serviço para recolher»
ae & casa, vae com o pensamen-
to mergulhado noa carinhos qua
a Etelvlna tão bem lhe nabo pro»dlgallzar. Maa nem sempre a
fazedora de quitutes tem "mão
Certa" nos preparos do coração..,

Hontem, o cafételro foi recebi»
flo entro rêsmungos.'•— VamOB deixar de cara feia
commigo; advertiu elle.

. Mas a Etelvlna tanto resmun*
Boll 6 tanto fez, que o Lourel-
ro -perdeu a paciência e arremes*
aou-lho Um Objecto qualquer quabo achava aobre a mesa de ca»
beeelra. Cabra sabida, a mulher
agachou-so por detrás da cama a
qua ae- espatifou na parede foi
O preciosíssimo relógio desperta-
dor que ha longos mezes vinha
exercendo a funeção da carraa»
co matinal do Bomno, naquellu"Belo de Abrahão"...¦Mate enfurecido ainda, saiu o
homem brandindo a ponteaguda
faca-punhal, am perseguição da
companheira, que, a todo o panno,desola a rua áos gritos de soe-
CONTO. '

O commissario Ferreira, ( que Jânão ae.commove com esses casos
de paixão violenta, mandúu o ho»mem em paz, depois dè o ter au-tuado convenientemente. y—r¦¦-  ., . . *»|-fy|, ¦ ¦ , -J,

A VERGONHA DO
^ -JOGADOR

"] 
Suicidou-se porque per-

deu o dinheiro perten**
cente a seu patrão

O caixeiro Octavio SUva, de 24
ànnos da edade, empregado no hn-
tequlm de Antonio Francisco Mo-
reira, & rua Quintão, 128, era um'¦'-'. violado Incorrlglvel do Jogo de-
nominado "vermelhlnha".

Hontem, como perdesse na Jo».
«atina a Importância de .0(000
pertencente a aeu patrão, reco-
íhou-se acabrunhndo fi. sua real-
denota, -noa fundos de um arma»
aem do campo da Botija, numero
100, «, ali, desfechou Um tiro ho

. peito, O projectil ttttlnglu-o em-- pleno coração, tendo Octavio mor-
te immediata.~__7_7*& ppllcla compareceu ao looal,¦P-taaendo remover o cadáver para'¦¦ ..¦;..« necrotério do instituto Medico

, Legal.
,-•" —»—+®t _.J,„.,m  :,-

Imprensado entre o auto' — e a parede—*
O menino Jorgo Assis Oon»

çalves, de cOr preta, de 9 ánnos•¦' de edade, morador em Oswaldo
Cruz, & rua A. 62, íol victima,
hontem, de um desastre, na ruà
Portella, no subúrbio, onde mora,
ficando Imprensado entre um

- auto e uma parede.
O motorista culpado fugiu, e o

Menor com fractura exposta do
maxilar Inferior, alem de fractu-
ra das 1* 6 2* costellas do lado dl-
reito 6 cOhtusdes diversas, de-
pois de medicado na Assistência' db Mayer foi Internado no Hob-
pltal dè Prompto Soecorro.—-«st  t.Buscou na creolina alli-

Y vio'. a seu males
A Joven Cecília Santos, de 15

Innos, moradora 6. rua Visconde
J j de Nictheroy, 80, hontem, porque

ae IndispuzesHo com o namorado,'
_ cujo nome não declinou, pensou

quo o suicídio era o antídoto ap-
pllcavel ao mat de amor e, dalil,
o ter resolvido matar-se, ih-
gerindo creolina. A Assistência
hiedlcoü-a, pondo-a íôra de perigo,

ÜM INQUILINO PERIGOSO

Despejado* vingou*se san-
grentamente

Raul de tal, com quem hontem
íe proocoupou Seriamente a pbll-
Ola do 26° districto, pertence ao
rol dos Inquilinos postos por Deus
no mundo para íiageiio dos pro-
prletarloB de casas de aluguel,

E', porém, um Inquilino peri»
Rõsò.

costuma revidar ao despojo
com chumbo grosso.

Tando Sido, ha dias, despojado
de uma casinha situada cm Sob;
Ranohos, no logar denominado
Santíssimo, onde se atrasara va-
fios mezes ao pagamento dós alu-
guelo, resolveu tirar Uma des-
totra violenta dds què suppunhu
causadores do seu despojo. E' as-
sim, munido de Uma espingarda,
penfetrou no terreno da casa onde
residira a, vendo ali, a preta Anna
Carlota da Concelc.to, mulher de
Pedro datai, oecupante do barra»
o£o donde fOra despejado,. Raul
àssestou ã arma em direcção á
Ctooula 6 deu no gatilho. O tiro
reboou a Anna caiu, attingida
pela carga do chumbo no peito
a no pescoço.

A Victima foi Internada no
Prompto Soecorro. -

O criminoso fugiu, mas a poli-
Cia do 26° districto anda-lhe no
ancalço.

FALLECEU SUBITAMENTE' Üllia ambulância da Assisten-
ela foi chamada, hontem^a soe-
correr um .hfimem que, na ,rua Fl-
gueira de Mello n. 373, fora ac-
commettido de mal súbito. Ab
chegar 08 soecorros nada mala se
pode fazer por. Isso que o infe-
ltfc era cadáver.

Trata-se dé Antônio Marques
do Oliveira, de 36. annos, que fal-
lecera em Conseqüência de um
ataque de hèmoptyse. O Cadáver,
COm gula das autoridades do 10°
districto, foi rembVidõ para o né-
croterio do Instituto Medico Le-
(t&li.... -.. . . 4_4— —...
Violenta queda de bonde

Deu entraãa hontem, na Assis-
ténola, em estado de sfcoefc, Da-
vld, filho de Jos6 Carneiro, mo-
râdor & rua das Marrecas, 3(1,
em conseqüência de uma queda
de bonde, na rua Evaristo da
Veiga.

Recebeu contusões e escoria-
çSea generalizadas, sendo soecor-
rido pela Assistência, em cujo
Posto Central so encontrava,
aguardando destino, _ hora em
que redigimos esta nota.

QUIZ FAZER UMA "FARRA"

, COM 0 AUTOMÓVEL
- ALHEIO-

E provocou dois accidentes
Oswultto Bastos, chnuffeur, na

madrugada de hontem entendeu
do fazor uma "farra".

B bproveltnndo-so da olraums
tanuia do ter Sebastião Lima,
cliauífeur do curro n. 106, deixa-
do o aeu vohtoulo na fila da Pra-
ça Martim Aítonao,. emquanto Ia
apanhar agua para o.radlador,
Oswaldo Bastos, conhecido tam-
bem por "Betlnho", apanhou o
automóvel o subiu a rua da Con-
ceição.

Avisado, o ohauffeur Sebastião
acompanhado daí òollegoa a ami-
goa, aalu em perseguição de Oa-
waldo, Porcobando a situação,
este, em velocidade excessiva, em-
penhou-se em fugir doa seua por-seguidores*

Dasoendo a rua Barfto do Ama-
zonas, Oswaldo atropelou a car-
roça de leite n. 14Ó, dirigida pelocarroceiro Manoel -Lula Câmara,
que tevo o sou vohtoulo avariado
e vazIlhamoH Inutilizados,

Proseguindo ainda mais desaba-
ladamente, o ohauffeur dosastra-
do. na meama rua, esquina da
Marquez de Caxias; atropelou o
padeiro Armando Dias, emprega-
do da Padaria Estrella, A rua Ma-
rcohal Deoãoro, produzindo-lheforte con timão, com hematoma
na região malar.

Ahi cessaram aa aventuras de"Betlnho", que foi preso pelo vl«
gilante nocturno n. 24.

Conduzido para a Repartição
Contrai ãe Policia o chauffeur
Oswaldo, foi autuado em tlagran-
to polo 1° delegado auxiliar, dr.
Carlos Lamnnco e multado pela
Inspectoria de Vehiculos por dl»
rlgir automóvel sem' estar nella
dovidftmonto matriculado.

O padeiro foi medicado no Ser-
viço de Prompto Soecorro.

O auto n. ico,'do propriedade
ãe Valentlno JosO de Oliveira, bas-
tante- avariado, íol recolhido A
garage da pollola.—-+s*—— *
Choque de vehiculos na

avenida Beira-Mar
Passava pela avenida Beira-

Mar, hontem, a tarde, -a motocy-
cleta n. 84, dirigida por Evarls-
to Avilla dc Arruda, levando como
passageiro Jorge da Costa Coelho,
quando, em írente áo laig.o-. i_
Gloria, velu conttT9,.e]J!s,bhocar»S9
o aUtomo\isi-ji'.'"3.082.

Bvartefo e Jorge foram arre-
Siésãác|oa fora da viatura, rece-
bendo, em conseqüência, contu-
soes e escoriações pelo corpo. A
Assistência Municipal prodlgall-
zou-lhes os necessários curativos.

O chauffeur ão automóvel iv-
glu apOs o desastre.

OS LADRÕES NA
¦1-^ URCA—,

Um dos meliantes foi
preso pela ¦ guarda

nocturna
Desde alguns dlaa. que chegam,

freqüentemente, 6, delegacia do 7°
dlatrloto, queixos de tentativas d<i
assalto naa residências ão bairro
elegante da Urca,' actualmente
assediado por audaciosos me-
Dantes,

Na madrugada de hontem, po-
rem, graças A argúcia de um
guarda-nooturno, pOde a policia
deitar a mão. num doa oompatv
sas do roubo,

Passava o vigilante ni 16, Fran-
cisco Ignacio de Oliveira Gomes,
pela rua coronel Camarão, fo-
aendo a ronda, quando viu sair
um indivíduo, esguelrando-se, do
jardim'ao preãlo n. 8.

Encaminhando-ke ao eAcontro
do desconhecido, ò gnárdá-hô-
etumo ia dar-lhe voz de prisão,
quando fól sürprehèhdldd pela át-
titude Inesperada do mesmo, o
qual, simulando . um desmaio,
tombou estlraâo ao ~s61o. Gomes,
entretanto, que hiio era "phooa"
no officio, áesconftou do doente
o apitou chamando soecorro. Em
seü auxilio aceudiu o guarda nu-
mero 21, que opinou dever-se cha-
mar a Assistência,

Mo momento Justo em que tra-
tavam aquelles vigilantes de so-
licitar para o enfermo Os neces-
aarlos soecorros, surgiu um au-
tomovel da Policia Central con-
duztndo' Investigadores em servi-
ço de ronda, . sendb-lhes, então,
oommuhtcado o caso.

Os agentes levaram o deBeo-nhecido para a 4" delegacia au-
xiliar,' onãe verificaram tratar-aa
do larápio Ernesto Miranda, sem
domicilio Certo;

"TnS/T"1
DUAS VICTIMAS DE

— AUTO —
A viuva Maria carlota Mental-

ro, moradora & rua Justinlalio Rc-
cha n, 270, hontemi na avenida
Rio Branco, em frente- ao nume»
ro 9, fól colhida por um auto,
soffrendo fractura da perna eS-
querda. A Assistência prestou*lhe soecorros, • -!

Também foi Colhida por auto,
hontem, na rüá 13 de! Malò, em
frente ao theatro Municipal o ai-
iemão Maurício Naumann, mera»
der á rua Farani, 9, Recebeu
CôiitüsDes o êseorlaçtfes genera»Usadas, sendo medicado na As-
sistencia. -+®*-
Atropelado na rua das

— Laranjeiras —
Hontem,. â tarde, quanâo pro-

curava atravessar a rua daS La-
ranjeiras, íol colhido pòr um au-
tothôVelò empregado no'commérT
elo Mareio Fin to, residente á rua
Carãoso Marinho n. 79.

A vldtlma, que soffreu còn tu-
soes e escoriações diversas, foi
meãtcaâa lio frcstò Central dé As-
sistencia.

,-."¦' *$*———

Ferido em um choque de
— vehiculpâ —

O Investigador Octavio César,
morador 6. rua Almerlndà de Frei-
tns n. 6, procurava atravessar a
rua Voluntários da Pátria, hon-
tem, quando Se,Viu colhido por
um automóvel, que por aua vez
abalroára com outro véhiculo,
Junto no meio flo.

Apresentando contusões e es-
corlaçfles pelo corpo, a victima
foi medicar-se no Posto Central da
Assistência. _

TÔNICO SEXUAL MASCULINO
Elixir tônico Mclnlckc

Ciiiwulns tônicas Mcinlclcc
Composlçilo: acanthea vlrllls,

turnora aplirodisiaca, phospho-
ro e extracto orgânico tesiioular,
A' venda: Drogaria Berrlnl, Sete
de Setembro, 81 a Drogaria Pa-checo & rua dos Andradas.

(E 26091)

Na Instrucção Publica
Despachos do director geral •—

Regina Schittinl — Kão pOde aer
attendido. •

Luiz Nunes Rodrigues — Pres-
te as declarações solicitadas em
edital i

mm Sub»DlreCtOrfl» Administra-
tiva — Despachos db sub-dlrector
— João Felippe de Carvalho —
Sim.

Aurella de Mendonça a Idalina
Soares do SllVa Sâ — Submíttam-
ie & lnBpecção de saude.

NOTICIAS DO MINISTÉRIO
DO TRABALHO

O MINISTRO DEU P.UOV.MBN-
TO AO RECURSO

A Vlotor' Talking Machlna O0,,
iiuriodiiiio anonymo norto-amori-
muiii, ostaboloolda om Camden,
titular da marca "Orthophonlo",
pot âospaoho da^oxtlnata Dlrooto-
ria (Jonil do Proprliidiulii Indus»
trial, para phonos, alto-.fnllantos,
aiiparclbos rmllo-receptores ato.,
rcoorreu do despacho qua mandou
arohlvar a marca Internacional
Otlc-oreÀo-pJfiono, pertencente &
sociedade Carl Ltndstrom Alttlcn-
gesotlschatt, do Berlim, destinada
a distinguir artigos eguaes, do
sorte a haver collisão entro os
produetos dos dois titulares. Sub-
mettido o caso A decisão do sr.
Lindolfo Colior,. o ministro do
Trabalho deu provimento ao ra»
ourso.

RECORREU B GANHOU

Recorrendo Atnanolo ' Buenlo
Junlor, estabelecido em Campinas,
do deapaoho da extineta Directo-
ria Gorai de Propriedade Indus-
trial,. que negou reglatro á marca"Blonutrol", para distinguir um
producto pharmaceutico da aeu
fabrico, da classe 3, sob o funda-
mento de Induzir confusão oom
o marco "Blonntron" de Berna,
portencento a urfia sociedade ln-
dustrial austríaca, que a tem re-
gistrada para \ distinguir soda,
aguos mineraes, produetos extrai»
dos destas eto., resolveu o ar.
Lindolfo-Colior, ministro do Tra-
bolho, dar provimento ao recurso.

O MINISTRO RECUSOU
PROVIMENTO

O podido de reglatro da maroa"Dorol" para distinguir um pro»
duoto pharmaceutico, feito pela
firma Paulo Kraemer A Filho,
estabelecida em Porto Alegre, foi
Indeferido, sob o fundamento de
què. pode se confundir' com a
marca "Durai" ãe registro ante»
rlor .pertencente a W Frollng
desta praça a servindo para um
Preparado destinado A fabricação
de cerveja e outros produetos se-
melhontes. ,

Interposto recurso pelo Interes»
sado, este não foi provido pelo
ministro Lindolfo Colior.

FOI INDEFERIDO O PEDIDO

Foi requerida A blrectorlá Qe-
ral da Propriedade industrial, pe-
la firmo de commerciantes brasi-
leiros estabelecidos em Forto Ale-
gre, Abílio Pereira ft cia., o re-
glstro da marca "Diana", esorl-
pta simplesmente entre.duas ob-
pa*,.-paraTJfBtlhèoIF^ereaes,' pMi=
ud que primeiro foi indeferido por
parecer uma imitação ãa marca
ja reglstraão "Diana" para man-
telga, pródiga em dizores e dese-
nhos,

Não ee conformando com o des-
pacho, a firma Interi- - recurso,
a que o ministro Lindolfo Colior
ãeu provimento. B* manifesta a
ãifferenço graphlca das marcas a
tem o maior Valor a clrcumstan-
Cia de ser uma para' manteiga e
a outra exclusivamente para ce-
reaes.

Por forga das accumulâ-
— çoes —

Pelo ministro da Justiça foram
baixadas aa seguintes ordens: de-
aiarando que devem ser excluídos
âa relação de pagamento do Cor--
po de Bombeiros, dos 2° e 3" sar-
gentos reformados Augusto' Gen-
çalves Dias e JosO Francisco das
Chagas, por terem optado por
outros cargos que ora exercem
no Arsenal de Guerra do Rio: de-
cíarnndo ao director da Casa de
Correcção, aer necessário requi-
altar A Directoria de Contabíllda-
de do Thesouro a folha de paga-
mento dos salários dos peniten-
clarioa, relativa á 2* quinzena de
ãezembro, afim de aguardar a
abertura de credito supplemontar,
na Importância de 10:098$, com-
tnunloação idêntica sendo feita
aos dlreotores da Escola João
Lutz Alves, do Internato Pedro II,
do Instituto Sete de Setembro, e
do commandanto da Polida Mi-
lltar, '

Licenças na Policia
— Militar —

O ministro da Justiça, conce*j
deu licenças, de sela mezes ao
cabo de esquadro, da Pollola Ml-
lltar Luperalo Cassiano ãa Cos-
ta e de tres mezes, ao 2° tenente
pharmaceutico da mesma corpo-
ração Ademar Pereira Alexan-
dre,

servíço*m"ilítãr
Compareçam á 1,* Cir-
Giimséripção de Recru-

*— tamento —
Bevem comparecer na sede da

1* Ciretimscripçtto de Recruta-
mento, a avenida Pedro lí, Jun*
td no portão dá Quinta dá BOa."Vista, com a possível brevidade,
afim de tratarem do seus Interes»
ses, Os reservistas José Pinte S&o-
res, filho de José Pinto Soares:
José Azevedo Coutinho, filho de
Augusto de Azevedo Coutinho:
Jandyr Evaristo Monteiro, filho
de Narcizo Monteiro; José Ma-
noel Antonia, filho de Izidro Ma-
neel Antônio; Julio Dias dé Sou-
za, filho ãe Antonio Dias do Sou-
za; José Casanova, filho de Al fre-
dò' Fernandes Casanova; José
Lopes Soares, filho âe Ignacio
Soares; Joaquim Brum, filho de
José Brum: Joaquim Leltè ca-
bral, filho âe Gastão Leite Ca-
brai: José M. Bessa Netto, filho
de José M. Bessa rilho; José Bo-
lacio Aro,, filho .de José BolactO
Gomes; Joaquim Lourenço, filho
ae José Lourenço, toãos os ãias
uteis dns 8 lis 5 horas.

— Afim de trotarem âe assum*
ptos que lhe dizem respeito, os
seguintes reservistas: Braneal
Astrogozo Romão, filho de Her-
mogi Pereiro, Classe de 19041 José
Pereira do Silva, filho de Manoel
Pereira da Silva, classe de 1898:
Luiz Baptlsta da suva, filho de
José Baptlsta do SUva, classe de
1907: o Zozlmo Reis de Araujo,
filho de Júltano Ribeiro do Arau*
Jo, elasso da 1005

ULTIMA HORA

J

Anna Monteiro
Tavares Fer-'f reira

(ANNiCA)
Odette Rodrigues de Souza e

filhos. Bàby Castro Gomes f fi*
lha, Comte. Isaura Gonçalves,
senhora e filho. Mana de Oli-
Veira Monteiro, Carollim de
Oliveira Moutelro, Eduardo

Monteiro Guimarães è filhos, Comte.
Galvão Pleclt Arêas e filhas, Manoel
Moilinho, senhora e.filhos, agradecem
penhorados à todos que ccimparecerani 60
enterro de sua extfcntbss e inesquecível
mãe, filha, avó, Sogta, Irmã, Ha e cunha-
da ANNA MONTEIRO TAVARES
FERREIRA, e de novo convidam a to-
doa pa parente^ e amigos para assistirem
á missa de setiího dia qtie pelo repouso
de sua alma mandara celebrar atnaniiã,
sabbado, 21 do corrente, ás 9 

'112 
ho-

ta», no altar-mór da egreja da Cande-
'•ÍÜ- - (l-.iwi!*?).scfacilia R. Silva

t(PITUÍA)

Irmãos, cunhado, sobrinhos c
Gastão Vinhaes, somiminicam o
seu failecimento e convidara a
acompanharem o sen' éhterto
que sairá da -rua Dr. Gatnler
tl. 119 B, is. 10 horas, para o

cemilerio de S. Francisco Xavier. Penho-
rados deide ií agradecem.

.(E 21002).

ROMARIA A' BGRBJA N. B.
DA PAZ

' 
A Ordem Taroalr» d* B. Fran-

cisco (Fraternidade da Santo An-
tonio) pode-nos avlsomos oa Ir-
mãos qua desejam tomar parta
nu romaria A. agraja N, B, da Pna,
em ípiinuiiiii, no próximo domingo
22 do corrente, qua a salda dos
bonda eapeolaes tara logar Aa 1
horns em ponto,, devendo oa Inte»
roaaadoa comparecer no Convento,
o mnis tardar, As 6 a 40 minutou.

A QUARESMA NA MATRIZ DO
HNaHNRO "NOVO

Pregadoroa offlclaaei
Nos domingos — Padre dr. Ar»

mando Lacerda.
Naa aeg.undas-felma — Conego

dr. Antonio B. Pinto.
Naa tercaa»falrna — Dom Pia»

cido do Oliveira. O. S. B,
Nas quartaa-íolraB — Padre

dr. J. Cabral.
Naa qulntna-felras —• Padre

dr. Joan Lucas.
Naa aextas-folras —- O Onpu-

ohlnlio, Frei PosbuoIo.
Nos sabbados — Conego doutor

Olympio de Castro,

MATRIZ DH N. 8. DA CONCfll*
, OXO DO HNGENHO NOVO

Conferências qnnrrünines

Dia 18 de fevereiro — Quarto-
tetra ãa olnaaa, Aa llcgSos do po.
O orgulho e aa ctnaaa. A'a 8 bo*>raa da noite.'

Dia 19 — Quinta-feira. Os de*
cadentes. Ob desclassltloados. A
lógica,.da Indifferença, ontre os
chrlstfios baptlsadoa.

Dia 20 — Sexta-feira. Deveras.
A fé. Suas qualldadoa. A fé deva
Sor viva, dovo ser pratlcn. Defen»
dei vossa fé.

Dia 21 — Sabbado, O homem de
bem. A Religião e aua maior ne*
censldnde, aeu dever maior a sau
mala vordadelro Interesse,

Dia 92 — Domingo. O trabalho,
Origens do trabalho.- Dignidade,
alegrias o recompensas do traba»
lhador.'

Dia 23 — Segunda-falra. Oa
Inimigos do homem. A Ignoran*
Cia,, o respeito humano o as pai-
xOea, ,.- '!'.'.'

Dia 24 — Terça-feira, A lei do
domingo. H.nzOos doata lei. Suo
transgressão 6 um Impto aacrtle»
gto, um assassinato moral, 6 o
dccadoncla dos povos.

Dia 25 — Quarta-feira. A Inef»
fleooltt tia Palavra de Deus. Pre*
oelto divino. A palavra de Deus
na hora do Julgamento final.

Dia 26 — Quinta-feira. O pec»
cado. Deus 6 o homem. O peccado
e o maior, o unico mal.

Dia 27 — Sexta-feira. Ob Jnl»mlgos da Alma. O demônio e suas
obras, o mundo e suas thcorlas.
O orgulho e as más leituras.

Dia 28 — Habbndo. Rlemontos
da vlctoria. O exepiíitd' Ao* Sab-
-OBK-Q.JinXo. ãa guarda. A Virgem
Immaoulada. O nontfe de Jesus.
Jesus-Hostla.

Dia 1° de março -^ Domingo. A
Juventude pnganlsnda. A Egreja
e a Instrucção. A educação sem
Deus. A moral cívica e a moral
independente. A moral livre a a
mocidade criminosa.

Dia 2 — Segunda-feira. Os crN
mes modernos. O suicídio, O cy-
nlsmo do crime. O iníanttcldlo. O
alcoolismo.

Dia 3 —¦ Terça-feira. O casa-
mento e a família. Lor Vasto pelo
egoísmo dos paes. Um pae mo-
domo, A mulher independente.

Dia 4 ,.— Quarta-feira. O odlo
bolchevista. Trabalhadores e dei»
contentes. A lei do estômago. ÒS
abysmos de hoje. Oe culpados.

Dia 6 — Quinta-feira, Ob sof-
frlmentos, As cruzes da Vlda.
Pela Cruz a vlda.

Dia 6 — Sexta-feira — A vir-
tude. Seus-obstáculos. O natur.t-
lismo. A Irrefléxlo. A delicadeza
sensual. O destemor ão peccado.
A illusão da propria sufficienola.

Dia 1 — Sabbado, O espirito de
Fé. A Esperança Invencível, alma
da vlda humana. O amor de Deus,

Dia'8 — Domingo. O demônio
mudd, Existe o demento? Rela-
ções entre o demônio e o homem.
A ovocaçilo dos mortos, O Espi-
rltlsmo.

Dia 9 — Segunda-feira, A mor»
te,-depois da morte, A lei da mor-
te. Certezas e Incertezas, da m/>r-
te. O Julgamento inevitável de
Deus. O terrível dllemtna. — Cío
ou inferho, por toda a eternidade.

Dia io - —» Torço-felre. A Pe--nltencla, - Leia e qualidades. A
confissão ou o Sacramento da Pe-
nltencla. Sabedoria amorosa de
Jesus e do sua Egreja. Preceitos.
RopughoncIttS.

Dia ll — Quarta-feira. Os pie-
cados ãa Ungua. OS gfaVés ln-
convenientes desses peccados. '

Dia 12 — Quinta-feira. O que
ê ser chris tito? O espirito chris-
tão. A Fé do OhriatAo, A vlda dl-
vlna no ChrlStSO. O Christão e a
actualidade.

Dia 18 mm pexta-felra, A Provi-
dencia Divina, a vontade de Deus.
A Justiça e o JMFiserlcordla de
Deus,

Dia 14 — Sabbado. O futuro,
além túmulo, o. fim unimo. lm-
portanto negocio. Em Vlsta do
futuro, façamos bem todas as
cou sas.

Dia 15 —• DOmlngO. A Egreja
Cathollda e o espirito moãerno,
OpposIÇOes o harmonias. Os dl-
reitos do homem. A Justiça, a 11-
bordado e a Caridade.

Dia 16 •*- Segurtda*felra, A Fa>*
mllla. Necessidade, santidade.
Unidade. índlssolubilldade e Fe-
cUhdldade.

. Dia 17 — Terça-feira. O fla»
gallo da prudência malthuslana..
Causas: o perversão das leis, a
perversão dos costumes, a perver»
afto das consciências. Remedlosi
A lei, a educaçüo e a religião.

Dia 18 — Quarta-feira. A eãu-
cacto, empresa de amor, de au-
tórldade e*de sabedoria.'

Dia 19 — Quinta-feira. Naza-
reth, A família Ideal. A rellgiío
6 o pae de família. A religião o
a mocidade, A rellgl&o e o casa*
mento. . -

Dia 20,— Sexto»feira, Religião,
sua necessidade, AS religiões pe»
rante o Cathollclsmo. As egrejas
evapsollca.i. Jesus Christo fundou
uma sé egreja. Unlca Santa, ca-
thollca e apostólica egreja ro-
Intuía» • •

Dio 21 f- Sabbado. A grande lei
e o âeeáiago. Dois máximos de-
veres, no ensino do Evangelho.
Devètés paro Com Deus, e deve-
res, para com os homens.

Dia 22 --- Domingo. A existen-
cio âe DbuS. Realidade lndlscuti-
vel.

Dia 23 —- Segunda-feira. O ho*
mem. Suo dignidade. Deveres da
raça chriRtfi. o homem natural-
mente religioso. Deveras do ca*
tliollclsmo integral.

Dia 24 mm. Terça-feira. Os ho*
mens o a religi&o. O Apostolndo
pela palavra e pelo exemplo. Phl-
losophla do vlda e da relíglAo.

Dia 25 — Quarta-feira. Maria
Immaculaâa. A maravilha da In*
carnaçao. Maria, rainha dá mi-
scrloordla 6 mãe de todos 08 Bot-
fredores do mundo.

Dia 26 *— Qulnta-folrn. Condi-
cçOer da Salvação, orar. Traba-
lhar. Combater o soffrer.

Dia 27 — Sexta-feira. Compat-
xão de Maria, A mulher íorta, O
feminismo christão.

Dio 28 — Sabbado. Ab leis da
egreja. A cereja tem leis obri-
gatorlas, O jejum. O repouso do*
mlnlcal d a missa. A cohflsBtto a
a commitnhAo paschoal,

Dia 29 — Domingo. A divinda-
de de Jesus Christo,

i Dia 30 — Segunda-feira. A vlda
de JeSbs Christo.

Dia 31 i— Terça-feira. A paixãode- Jesus ÇhtlStO.

Foi rescindida a concor-
data extinetiva da joa-

lharia "Esmeralda"
Por um lapso, publicamos na

nossa edição dé hontem qüe & fir-
ma Adriano de Brito & cia., pto*
prletarla da Joalheria Esmeralda,
6 estabelecida & rua Ramalho Or-
tigão, ns. 10 e 11 quando é, hb
mesma rua, mas noa ns, 8 a 10.

COMIRÜMO 
*A 

PER-
NAMBUCO

Por ter de eegUIr pam Recife,
onde ril exercer As íuncç&ea de
director do Hospital Militar, apre-
sentou-se ao Departamento da
Guerra o major medico dr, Ma-
noéi theophilo Gaspar da Oli-
velfãi. s

As questões de Direito
Commercial e os çmpre-

gados do commercio
o gabinete Jurídico da Unlílo

ilnu Emprngniloa do Commerolo,
ohaflado pelo dr. Duioldlo Coata,
acaba d» fazer prevalecer o im*
porutlvo do artigo 81 do Código
Commorolai cm favor de um em-
pregado da Internacional Bual-
iiuhii Machinoa Company Bula-
wai-o, em um caao da reducção da
ordeniidoa, aem o aviso prévio da
30 dlaa. Esse empregado, o ar,
Cândido Velloso, na qualidade d*
associado da União recorreu. A
protecção do depurtamento Judi-
olarlo dessa associação de clasao,
o qual Intontou ncção aummarlssl-
ma contra aquella companhia no
Juízo da 7' Pietorla Cível. JDA
sentença lavrada pelo dr. Mem
de Vasconcellos Rela, favorável oo
mesmo empregado, oonstam aa ae-
guintes consldoraçr ,a Jurídicas:"Considerando que o Autor não
ae-despediu doa oervtçoa da ré,
por deliberação propria a espon-
tnncn, porém, peloa motivos ' da
reducção doa aeua salários pola
ré; eohsldernndà que provindo A
dispensa do Autor doa serviços da
ré do acto partido desta, constante
da proposta de reducção doa aeua
salários, a esta Incumbia nottfl-
cal-o dessa resolução, com prévio
aviso de trinta dias; Considerou-
do que ae aanlm não ae enton-
desse, facll seria nos locadorea doa
Horvlçoa daa pessoas protegidas
pela artigo 81 do Código Commer*
ctal fraudar a lei; Considerando
que, traduzindo essa notificação,
uma alternativa de dispensa do
Autor com a reducção dós seus
vanolmontoa, adoptada pela ae*
gunda, sõ depois da decorrido o
prazo do trinta dlaa c que a ré
se exonerava da obrigação que
lhe A Imposta pelo art. 81 do ol*
tado COdlgol Considerando que
não tendo a ré feito prova de ai-
legado na sua defesa da fl., pao-vnda ficou a Inicial de fl., prln*
clpalmente uma vaz que ae re*
ousando a depOr ho prazo . quelhe foi assignado lncldlo na pena
que lhe íol commlnnda; Conside-
rando tudo mala que doa autos
consta Julgo, em parte, proce-
dente a presente acção para oa
fins de condemnar a ré ao paga-mento doa vinte a aala dlaa de aa»
larlo, correspondentes ao maa do
novembro do anno próximo findo
uma vez que notificado da roso-
lução da ré a 4 desse mesmo mez,
sô depois de decorrido o prazo de
trinta alas 6 qUe poderia entrar
em vigor os effeitos da mesma,
cx-vl do artigo 81 do Código Com-
mercial. Custas ex-lege. P. I. R.
Rto, 5 de fevereiro de 1931. (a.)Afeto dó Voitmonccllos Sièts.'*
--Pêlo^posto, verlflca-se qua o
referido ' pTeiro.sto commercial,
não concortanão^córii^ftrêducção
dos seus ordenados, deixou, o seu
emprego, sendo -aquella cothpa-
nhia obrigada a pagar os seus
salários, acerescidos aos referentes,
a mala 30 dias,i^ ci m- ..

Quanto arrecadam, diária-
mente, as agencias da

Prefeitura
Pelas agenolas da Prefeitura,

districtos de InflammaveiB o De-
posito Central, foram remettidos
hontem & secretario dò gabinete,
para registro a verificação, map-
pas na Importância de 146:9761558
assim discriminado:

Candelária . . ,
Hnnta Rita . • ,
Sacramento . ,
SSo José . , ,
Sto. Antonio • •
Senta Thereza .
Lagoa
Üavea . . . . »
SanfAnna , . >
Oamboa . , . .
Kspirlto SontC •
S. Christovfto . ,
Engenho Velho .
Andarahy . . .
Tijuca .....Engenho Novo ,
Inhaúma . , , ,
Irajá (''.,> . ,' , .
Jacaoépaguá > ,
Guaratiba , . .
Santo Cruz , . .
Copacabana . . .
Madureira , , »
Realengo . . .
InflammaveiB •

PELOS THEATROS
O CASO g£,DIA

O Turrara Recreio annuncla fura tlta
imito aa primeira! rtprcienta(6ei anta
i'-|.(«-a, da oiienla do Alm.lle Faria Ho .a,"Ai ituinilnliai", cuja musica » de um
de nossos mal» Insplrailoi nuntroí, Pau*
lino do Sni-i ame niu, mie tambem rior-»
veu a partitura de "Longa doi olboi".
O operela de Abadia tiva ai suai rs»
presenta«0ei Iniciacs, em março do 1920,
no velho Sio Pedro, quando a empresa
rmcliii.ll Stgretu mantinha ali uma com-
panhia que explorava o gênero do Chi*
trltt, A* Parti, A Interprete principal
era Abigail Mala, ereidora da "Jutlty",
uma dai erganliatOea mais completa»
que o theatro leve lem tido no Brasil,
O exilo foi abioluto, Representando com
a rlqueta dll suas Inflexões, cantando
eom a toada sentimental que a figuri-
nha exigia, Abigail eonlundla-ie ptrfei-
tamente com a Hcatrls, a porta-eilan-daile do rancho, alma meiclaaa de amor
e sentimento, O papel passou a offeiccer
com a Interprriatlu exemplar de AM-
(ali, (randii responsabilidades para aa
que o qulieiietn. faser depois delle. A
empresa do Recreio, querendo dar tol
setir» espectadorea utn descanço da revis*
ta, foi bater A porta de Abadie para que
permlltlsie a reprise de "Al putorl-
nhti". E dliie-lhe logo, antepondo á per»
Rtuita Infaliivel, qus a Ingenuidade de
Beatriz seria entregue a Aracy Cortei,
que tem no theatro actual ae responsa-
bilidadei que Abigail Mala, carregava
ha dei annos. 15 Abadie concordou.
Quem conhece a nova Interprete da Dea-
trls nto tem duvidai, nem apprelit-iiles.
O exito da representação de hoje de*
pende, apenas* delia. So Aracy Cortei
quizer, pondo em aceáo ai suas Inve»
javeis qualidades, marcará na iua car-
feira ttm grande suecesso cem eite pa»
pel, que é o primeiro a representar, de»
poli dai sueces»!vas "brincadeiras" qut
tem feito na revista, E Aracy Cortes
ha de querer* Um grande passo poderá
dar para deante o nosso theatro ie, verl-
ficado o-suecesso com "Al pastorinhas",
Araey enveredar resoluta neto caminha
lar?), faaendo depois, "Jurity", "A- ser-
taneja", todil as heroinas do nosso thea*
tro de costumes, cuja alma tem affinl*
dades com a de Beatrts, a pastorinha de
hojt. — LAF.

PRIMEIRAS

Um beijo na face,
no Trianon

CENTRAL DO BRASIL

8:616(500
883600

4:317*000
2:133*640
2:126*600
369*570
218*000
825*000

1:380*000
832*000

1:137*000
96*000

343*400
361*000
366*000
749*500

11941*992
11700*000

918*980
30*200

1:290*600
578*000

1:840*076
460*000

120:046*050

. Deixaram de remetter mappas
ns seguintes agencias: Glória,Meyer, Campo Grande, Ilhas eDeposito Central.

COLUMNA _ACADEMICA
I*ACt)I.DAnB FMIMIiKENSH DB

MEDICINA

Os alumnos que estão em de-
blto deverão quitur-se até 6 de
março vindouro, Bom o qua não
poderão requerer matricula no
corrente anno, usslm como ntto
poderão prestar exame de segun-
da época.

serão iniciados nb dia 10 de
março os exames de segunda
época,
FACtl.DAnW DO DIIH3ITO DA

UNIVERSIDADK DO RIO
UIO JANEIRO

Realiza-se hoje, ás 3 a 80 da
tarde a sessão extraordinário da
Congregaç&o da Faculdaüe de Dl-
reito do Universidade do Rio de
Janeiro, para a qual aão convi-
dados todos 08 professores, pot
se tratar de assumpto relevante
a urgente.

ACADEMIA DE COMMERCIO

Deverão comparecer hoje, para prel.
ttr prova esCtipta, todos os candidatos
e alumnos inscriptos nas seguintes dia*
clplluas:

Exame tie admissão

1° turno, ás 9 horas — Instrucção
moral e cívica. -

2° turno, is 13 hotãs — Arithme-
tica.

l*> turno, As 20 horas — Geographia
e cotiuographiar

Exames it segunda êfioca

1» turno **» Segundo anno -* Inglei,
ás.9 horaa.

2- ttimrj --- Primeiro anna **- Caiu-
gràpllla, ás 13 hords: geographia, ás
13 horat. Segundo anno — Inglei, ás
IS horas. Quarto, anno — Legislação
de 1'aeeniia, ás 13 horas.

3» turno — Segundo anno — Dâ-
ctylbgrtphtk, ds 20 heras.

ESCOLAS
Collegio Pedro íl

intibrííato
Be accordo cem 0 que propoz o

director do Internato do Collegio
Pedro 11, resolveu o ministro da
Educação. « SaUdo Publica man*
dar antecipar para O periodo de
20 do corrente a 6 de março a
renovação de matricula doa anti-
gos alumnos daquelle estabeleci-
meuto.

Aquelles nlllmnos que h&o ie-
gallsarem até 6 da março vlndou*
ro as respectivas matrículas per-derSo direito AS mesmas, sendo,
aa vacaB que ae Verificarem, pre*ehchtdaa peloB novos candidatos.

Gpmnnslo Piedade
Em Virtude das Obrai qüo es*

tavam sendo executadas no aéde
deste estabelecimento de ensino,
O Juramento A Bandeira ficou
transferido para domingo proxi-
mo, aa S horas, em frente ao
Gymnasio.

0 doto delegado fiscal no Rio
Grande do Norte

Foi desligado do cargo de (ns-
pector fiscal do imposto de consu-
mo nèata capital, o i* escriptura-
tio dó Thesotiro Carlos Soares
Santos, por haver acceltado a
CommlBsao dé delegada (Iscai noBio Grando dfl JíP.rta» i

Ninguém perde o ensejo, de terer
uma bella comedia, No Trianon, hon*
ttttl,. vimos muitos espectadores que ali
encontramos quando a linda comedia
"Üm beijo na face" subiu A scena,
approximadamente ha deli annoi, A
comedia i uma latjrra deliciou aoi pre*
conceitoi da fidalguia, um cheque ma-
gnlfico que' a sorte fat Um burguês
pacato Infllnglr a uma senhora ciosa
demaii du seus bratOes, Representada
excellentetnente pelo conjunto do Tria*
non, a Impressão que ficou foi optima.
Procopio, no nouveatt rlelu, foi-o JPro*
copio de todas as petas, O Procopio que
não se repete; divertiu multo a platéadentro da comprehensfio perfeita da fi-
gura, Naturallsslmas ai scenas que Jo»
gou com Procopio, noi dois últimos
actos, a ira. Regina Maura, Cujos pro»
gressoa accentuam*ae e surprehen dem «dc
peça pára peça. . O antipathlco papel
que lhe coube, ella o fez com uma
segurança notável. 0 velho marquei ea-

rou um interprete multa felle no
Manoel Fera, tendo o outro Fera,

feito rir bastante no procura»
octogenário lord Asnell, cuja

diplomática resolve as situações
màls difficeis, esteve nai mãos do ir.
Tosa Soares, cuja ausência do palco é
imperdoável, dada a maneira por que
elle conduk ai figurai de que se ia-
cumbe. Nos papeis menores agradaram
tambem os srs. Darcy Cararré, Delor-
ges Caminha e Jayme Ferreira. A sra.
tlána Alba, multo attraente na tua gra-
ciosa figurinha, deu feltro á ingênua
da comedia, lendo tambem louvável a
cooperaçãi"
na condesi
ralda. Duas, casas repletas, não dbstan-
te estar a noite suffocante.

NOTAS & NOTICIAS

noi das Sras. Lulta Nasareth,
IcaA, e Henila Fera, na fisme-

O JOAÓ CAETANO REABRE NA
PRÓXIMA SEMANA — A Companhia
Brasileira de Operetas vae'.voltar *a
Joio Caetano, onde obteve a formidável
vicloria da "Alvorada do amor". 'Cótt.
qulstando applausos do publico e da cri-
tica, com a iua segunda peça, "Os ga-
vi5es", é agora um grande melodrama
que fará o inicio da temporada de 1931,
áo theatro musicado nacional. Intitula-
se a nova peça, "Montmartre", tt assi-
gna-a Octavio Rangel, subscrevendo a
musica o maestro Assis Pacheco. Já a
ella hora "Montmartre", te encontra em
condições de ser apresentada 8o publl-
co. Maa Octavio Rangel que a ensaia,
quer mais e melhor, quer a perfeição.

Estréa Yvette Rbselen. F&tnbl encon.
tral-a preoccupaulsslmá com o seu papel,
a apacbinelte Toullnegra, que áe iram-
forma a seguir numa mulher elegantls-
sima. O seu papel com o de Vicente
Celestino, constituem o.fulcro ncmonali*
zadd dà aCCãô. Yvette tem confiança, em
li, mas está nervosa. JE' que aa verdade
o seu papel è de alta responsabilidade.

>— O mais difficil que tenho Inter-
prelado até hojel — segredamos.

E' um trabalho de "nuances", de
contrastes psychicol, de rebaixamentos a
elevações moraes. Yvette reconhece-lhe o
valor mas tem confiança no aeu trabalho
è na suo estrella.

Vicente Celestino -— a millionario
Cooper, que se faz passar par apache —
tomou um papel que lhe vae como uma
luva.

Para este personagem elle tem moci*
dade, desembaraço, elegância, tódol 05
requisitos indlspbnsavets.

Ná peça de Octavio Rangel, k Com.
panlila Brasileira de Opereta dá o me-
lhor naipe do eeu conjunto, João Gelei-
tino tem um papel dramático de grande
caracter*

— Nío lei se vou agradar — dit-nos
elle. O que Ine posso «(firmar è que è
Uma coisa Inteiramente nova na minha
curta carreira, este papel.

Oulre trabalho valioso é de Balblna
Milano. Seguem-ie-lhe no Valor do per-
sonagem Amélia Figuelroa a Orcstes
Mattos, no papel de John,

Eis os seis nomes que estilo ha prl-
meira fila do enredo. Mas temos mais i
Dulce de Almeida e Alfredo Silva AM
detentores da comlcldade.

CetKâ vê, a Comfanhla nfcresenta.se
quasi "SU complct" neste novo original,
para a qual Assis Pacheco escreveu uma
partitura encantadora, e Colomb e Jayme
Silva pintaram scenarios que vao mere*
cer applausos.

E para que â reabertura do Joio Cáe*
taue se torne máls sensacional, a em*
presa J. Crua Junlor acaba de contratar
oa famosos bailarinos Leu a Janotj que
preparam para "Montmartre" bailados
ile alia expressão artística.

O EMBARQUÊ"*DÉ BERTA StN-
GÊRMAN E SEU REPERTÓRIO
BRASILEIRO — No próximo domingo
embarcará em Buenos Aires a Compa*
nhia Tlieatro de Câmara Berta Singer-
man a bordo do "Asturias" que apor-
tara 90 Rio de Janeira, quinta-feira, 36.
A estréa da Companhia tão anclosamen-
te esperada vae ser realisada ne labbada
com um- proRramma de elevada aignU
ficação ártislica.

Berta Slngernlan )d incluiu chi Seu
repertório diversas peças de autores bra-
sileiros, entre ai quaes "Mascaras", de
Menotti dei Picchia, a "Buenos Boches",
dc Benjamin Lima. Estas duas peça! já
ae encontram perfeitamente ensaiadas e
enriquecidas cóm, Scenarlo! esplendidos
já promptos. Serão incluídas tambem
umà peta que Álvaro Morena tem pata
ultimar e cujo titule é "Uua mulher",
outra de Oscar Lopes, e mais. uma de
Theodomlro, Tostes eom o titulo provi-
sorio "Elle, Ella & Cia.", qut ainda'
nSo estão traduzidas.

Delta forma a prokinta temporada do
Theatro Lyrico seta acoiittcihiettto Im*
pottante tambem sara o theatro nacloníl,
Al producções dos autores brasileiros,
sucessivamente, serfio levadas a acena
eu todos ol principaes centros da Eu-
ropa e America Centtal e do Sul, por
onde Berta Slllficrlnan proscgilirá sua
tournée triumpbai.

EMBARCA HÓjüTJÈM MÀR5EÍ.HÀ
A COMPANHIA ROOJbY — Uma dai
grandes surprezas reservadas ab publicocariofca, aa grande temporada theatral
qu( se iniciará brevemente i sem duvida
altmmfc, a Companhia de lllusionísmo
Moderno Roody que a .empresa N. Vig-
giani Contratou, em Paris, e cujo embar-
que se dará hoje em Marselha, a bordo
do vapor "Caupatiá", devendo chegar
directamente ao Rio, em 4 de abril.

Roody soube crear um espectaculo-
novidade é bom gosto. Em gênero de
illulilortiimo a magia ê de facto sur-
prehendente a realização de um especta*
eulo novo. Rooõj -Êutueguiu pelo teu
talento* privilegiado no aisumpto enwol-
_i\t as plal.Aâ cuíri experiências dè Sen-
sacio que ficarão sempre um ponto de
interrogação peto inedilismo e perfeição.
A Companhia de Roudy se compOe de
tinte artistas. _t-*

COMPANHIA THEATRO UCEIRO
MUSICADO — Eètréa leginda-feira,
no Eldorado, a Companhia Theatro Lt*
freiro Musicado, da qual fas parte Ltft
Binatti, ao lado de um magnífico eee-
Junto onde brilham Alma Castro, Ade-
taide Sanios, Ceorgette Vlllai, Ferrtlra
Mala. Jorzc Diniz. Chaves florenja o II-

Aoa ohefea da aervlgoa de to»
dna as dlvtaOos da nossa prlnol»
pai Via fnrri-ii, foram oxpodldns
aa seguintes olroulnrea do dtro»
iitorlui"jn«oommando»vos, da ordem do
¦r. ministro, que, d'ora om dlan-
te, as porpostas de promoção de-
vem contar a Indlcnçáo da tros
funcclonarloa a vir dovldmnento
fundamentadas quanto ao moro»
cimento da eada um delles, Saudo
a fraternidade""Hm oumprlmolto' da ordem do
exmo. nr, ministro da Justiço e
Negociou Intorlores, transmlttl»
da com o officio n, 310 da 29 do
Janeiro p, p, do. Dlreotorla do
Contabilidade do Ministério, do-
elaro-voa, parn ob fins convenien-
tes, que a exoouçAo de trabalhos
ou o de forneclmontos de obras
Impressas neste estabelecimento,
A requisição do quaosqusr ropar-
tlçOoa dos varios Ministérios, ab
¦erá attendido, mediante aproson-
taçflo dns pedidos de que trata o
artigo 210 do rogtilamento do Co-
digo de Contabilidade Publica,
emponhada a despesa corrospon-
denta, noa termoa dos artigos 131

232 du mesmo regulamento, A
oonta dos crodltos am que tonhu
de asr classificada. SaudaçDea".

requorlmento do oporario Ja
4« dlvlsflo Zaohartas José Fer-
reira, podlndo providencio sobro
Irregularidades noa descontos a
qué é obrigado a favor da Caixa
do Pessoal Jornaleiro, o ministro
da VlaçAo exarou 0 sogulnto dos-
pnolio: NAo ho que doforlr. O aa-
sumpto escapa A alçada desto ml»
nisterio.

A estação D. Pedrd II for-
necou hontem, por conta dos dt-
versos Ministérios o outras re»
partições publicas, 144 passagens
na Importância total de . . ••¦',
61937(100.

A renda bruta da Central do
Brasil durante a ultima aemaná
attingiu a Importância de . . .
2,94*1403*616.

A pauta do Estado do Itlo
foi alterado até segundo ordem,
da seguinte forma: café — 1*300

Apor kilo, taxa oura 6*260; e as-
nucar — 300 rela, taxa ouro,
1*881.—» Devido ao exoesso da passa-
gelroa para o ramal de S. Paulo,
a Central do Brasil fez correr
ante-hontem, um trem extraordi»
norlo eom o prefixo de NP8 (bis),
que partiu da gare D. Pedro II,
no horário do trem Cruzeiro do
Sul.

A admlnlstraçtto do Estrada
tendo em vista quo as linhas da-
quella ferrovia JA offerecem se»
gurança, resolveu o partir do
hontem, fazer correr os trens
Cruzeiro do Sul, afflxando nus
estações aviso ao publico.Ficou deaompedlâa o linha

do Serra do Mar, no trecho
comprehendido entre as estacSes
de Martins Costa e SanfAnna,
onde se verificaram quedas da
barreiras, nos kilometros 97, 99
a 100. Os trens correrão a partir
de hoje, por aquella Unha em
marcha morosa nos trechos indi»
cados,

O dr. Ararlpe Junlor, chefe
do movimento, expediu circular
telegraphica a todos os seus. au»
xlllores agradecendo o concurso
prestado nos dias de carnaval,
onde o serviço correu o contento
geral.A administração acabou de
fazer a construcção da Unho te»
lephonioo, am circuito metallloo,
entre aa estaçOes de Nova Iguas-
bu1 o Belém,, Esso serviço será
para uso Interno do Central do
Brasil.

A rede Sul Mineira commu-
nlcou A Central do Brasil qua
JA ae acha restabelecido o trafego
em geral, para a Unha de Barra,
naquella ferrovia.

O sr. Lourenço Granato, con-
sultor agrícola do Estado de SAo
Paulo, teve autorlzaçfto paro ro»

âulsltar 
dentro ão território âo

istado, passes, transportes o ro
qutsiçOes de telegrammas, em ser
viço publico.A partir de hoje, clrculartto
pelo ramal de Pnraopoba, todos
os trons rápidos a nooturnos da
linha do Centro, nAo sendo mais
necessário a baldeaçâo para a bl
tola estreita, em vlsta daa Unhas
oííerecerem novamente aeguron-
ça. . ¦

O áccMente oceorrido
na Therezopolis

Communldaram-nos do gabinetedo ministro da Viação*"Alguns jornaes noticiaram a
oceorrencia de um accidente ante-
hontem na B. F. Therezopolis,
lamentando um delles falta de
providencias do governo.Kão houve propriamente dasas-
tre, mas pequena Corrida" de
uma composição de passageirosmotivada pelo aúlapamento ln'/r-
no de um boeiro, em conseqüência
das chuvas abundantes dos ulti-
mos dias.

O ministro da Viação ha poucosdias Obteve db chefe do governo
provisório autorização de um cre-
dito de 200:000*000 para attender
a melhoramentos dessa Estrada.

O ãlrector da Estrada, ãentro
desses recursos, estA procedendo A
substituição na Unha ãa serra de
trilhos 6 oremalhelras."

-—— ^laia,
A projectada herma a

José do Patrocínio^
À Associação Brasileira de Im»

prensa recebeu do ar. Alberto Sil*
vares, preslãente ãa commlBBâO
enearregaüa da erecção ãe Uma
herma a Joaé do Patroolnio, a se-
guinte carta acompanhada de uma
listo para angariar donativos, a
qual estA na secretaria da Asso*
ciação, a ãlsposlção doa bocIos: '

"Illmò sr. direetor da Assbolá-
çâo Brasileira de Imprensa —
Côm esta Venho entregar-lhe a Us-
ta n. 19, para ílcor nessa'reda-
cção afim de serem ar/iarlados,
por subscripção popular, os fun-
dos necessários a acquisiçâo daHerma ao granãe tribuno ãa Abo-
lição, José do Patrocínio. Esta
lista deverá ser âevoivldo dentro
de 30 dias. Com os protestos deUllmltada estima O consideração,
aubserevo-me de v. s. crdo. atto.
Obdo. -* (o) Alberto Silvares."

defonlo NOfat. A eltréa lerá com o Sal-nete "J"uma casa de caboclo", de Luli
Iglesias. A empresa Martinelll no intuito
de proporcionar sempre programmas es-
cdlhidos ao seu publico não vem medln-
do sacrifícios para conseguir as melhores
orgabiiações nos Varios generos theatraes
du» tem explofâitb. Segunda-feira, o El-
darodo alcançará por certo um grandeexito com a eltréà de Companhia Thea-
tro Ligeiro Musicado.

S. % A, T, — Reallta-ee hoje, ás
9p hara- Ja manhã, a sessão da directo-
ria. O Jreitdehte pede o comparecimento
de .tàiitit bs directores,

»uS**
O SUCCESSO t)E "O1 MEU IR.

MAO, SALVA-MEI" — Já ie «u pe-Ias apreciações dos chronistas theatraes
o que foi, ante-hontem, o exito obtido
pelo íalnete Impagável de Miguel Es-
cuder, "O* ffleu irmão, salva-me 1", pro-«cientemente traduzido por Simões Coe-
tho.

A peta se constitue de um espaço de
télnpo de hora e meia de gargalhadas
gostosas quão espontâneas provocadas pe-Ias situações escabrosas e divertidas de
<iue está cheio o sainete."O' meu Irmão, salva-mel", deverá
ficar pelo agrada que provocou »*- até
o outro sabbado, dia 28 do corrente,
quando subirá a scena a primeira re-
presehta<Sô de ndvò gênero de theatro
musicado que a empresa Páscoa! Se-
greto vae Inaugurar, cem a fantasia e
doil actos e varios quadros "Sua ma-
jestade o amor", original de Emilio Al-
rnenzor, adaptada por Luiz Rocha.

CONSELHO DELIBERATIVO DA
CASA DOS ARTISTAS — Hoje apis
Oi espeeiaculos, a conselho deliberativo
da Cou dos Aartistas, realizará em tc-
guuda convocação, uma importante re-
união publica i ordinária, afim de ele-
gar á directoria e commissòes para o
biennio de 1931-33. O presidente da
Mesa, I»r nosso Intermédio, solicita o
Comparecimento de todos oi conselheiros
effectivos, regulares, que ae acham pre*
sentemente nesta' capital.

ÜNtAO bOS CONTRA-REGRAS -
Realica-se hoje, depois dos espectaculos,
a 3> assemblea geral Oldiuaria, para a
posse da nova directoria e conselho fis-
bal, funecionando com qualquer numero
de socjoi q,uitu erauntu na 1* convoca-_*\

No Mundo da Tela
CARTAZ DO DIA

Onpltnllo — "FOro da Lei",
Unlvorsal, oom Mary Nolnn,

Eldorado — "Dlaa Felizes",
Fox Movlotono, oom Janet Gay»
nor a Charlea Fnrroll.

Olorla — "A íiciln a o Fero",
Warncr-Flrat National, eom AU-
oo Wlilto o Chostor Morria.

Império —» "Romance de Ve-
nosa", Paramount, com Maurleo
Chevalier. -

Odeon — "Elias sabem aeduslr"
Motro 'Goldwyn Mayer, com Boa*
sio Love,

Pnlnolo Theatro — "O Homem
o o Momento", Warner Flrat Na-
tlnnnl, oom Bllllo Dovo.

PotliA — "Vaquolro Apaixona»
do, Univeraal, oom Hoot Gibson.

PathA Piiinou — "O Pae da
Creança", Universal, oom Anltã
Pago e Douglas Falrbanka Jr,

R. Jaai — "Hiitrollas do Occl-
dento", Paramount, oom Richard
Arlen.

NOS BAIRROS
Fluminense — "Tornoielea de

Ouro" o "Sondas Traiçoeiras",
Lium — "Mlssáo de Vingança",

Universal, com Hoot Gibson o"Crlmo Porfqllo", oom Oliva
Brook.

Popular — "Gnlantoador Au»
duz", oom Edmund Lowe a "Fogo
una volau", Wornor-Flrst Natlo-
nai, oom Alice White.

Primor — "Oa 4 Dlaboa", Fox,
com Janet Gaynor e "A Ultima
Façanha", eom Joseph Sclilld-
kraut,

Itlo Branco •— "LoucuraU âe
um,Beijo", Fox, eom Mona Ma»
ria,
VARIAS NOTAS

O ULTIMO DESEMPENHO DE
LOUIS WOLHEIM — A morte de
I.ouls Wolheim, que o telegrapho, hon.
lera, annunciou, a todo o mundo, velu
privar o cinema de um excellente ar*
tista. Wolheim, como noticiamos, ao pu-
bllcar a iua blographla, na nona edi*
ção de hontem, era um artista feio.
Não tinha um unico predicado de belleza
ou mesmo sympathia. Mas, talento náo

wgF -, -í x'if%3LWS&'-^jB_jiM __%
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. JUionla Wolheim

lhe faltava e, graças' a elle, conseguiu
sempre bons papeis, a que dava desem-
penho natural e admirável. Um dos seus
ultimos films foi "Sem novidade no
front", pellicula da Universal Fictures,
que foi premiada como a melhor produ-
cção do anno pela Academia de Artes,
Sciencias e Cinema, de Hollywood.

Interpretando o Kattilnscky, o sargen-
to grosseiro e cruel, que a obra de Ma-
ria Remarque apresenta e desoreve com
cores tão fortes e impressionantes, Wo-
lhclm conquistou um verdadeiro trium-
pho."Sem novidade no front" é Uma das
grandes super-producções da Universal
Flcturea para esta temporada, e, em Vis-
tá do exito que tem obtido' em todo o
mundo, é de esperar para ella Idêntico
triumpho, no Brasil.—a—

NOIVADO BE AMBIÇÃO, NO
IMPÉRIO .— "Noivado de ambição",
foi, na cinema, o primeiro grande palso
para a conquisjá ^da,-*í!íí ¦íísíoçado ^em

.p,0rium*.;:. "Como testemunho do Interesse
com que a Paramount olha O Brasil, o
film appareceu, antes que outra qual-
quer empresa pensasse ao menos em fa*
zer coisa" idêntica,'dando aos "fans" ca-
riocas a satisfação de poderem ouvir,
na lua propria lingua, òs diálogos de Um
fllm intensamente dramático e profunda-
mente emocionante, no qual ae agitam
figuras de primeira grandeza no mundo
cinematographico.'"Noivado de ambição", estará no ím-
perlo, offerecido em reprise, na segunda-
feira próxima, A Paramount nol-o apre-
sentará para agradar ao publico, para
deleitar todos aquelles que já o viram
uma vez e que desejam voltar a vcl*o e,
tambem, como uma especie de sessão pre-
paratoria para a exliibiçáo de "Canção
do berço", outro grande film Inteira-
mente falado na nossa língua.

"300 BIAS NO INFERNO, O QUÊ
E' O QUE VAE SÉR — O Gloria jà
está nntitinciundo, por signal que logo
para o começo de março próximo futuro,
a exhibicão desse film "300 dias no in-
fernn", do qual a imprensa já se tem
oecupado,' ora explicando o que è esse
trabalho formidável, ora dando a opinião
da Critica européa e platina, visto como
a Argentina teve a primazia na America
dò Sul, para a exhibicão desse film, que
encontrou um suecesso formtdavelt O
que é "300 dias no inferno", já todos
os que gostam do cinema sabem. Já tém
lido a respeito, na informação de que se
traia dc unia pellicula de real Valor, etn
que Leon Poirier, o grande director
francez, vasou todo o seu talento* datido-
noi .uma verdadeira obra prima. "300
dias no inferno" è uma narração doa
dez mezea que oi francezes suppòrtàram
resistindo á entrada dos allemães em Ver-
(lun; 300 dlaa em que houve soffrlmen-
tol de toda a sorte,, e heroísmos-de todo
o quilate, de um e outro lado, Leon Foi-
rler relata Isso, com detalhei, o que tor*
na esse film de um valor documentário
magnífico, tanto mala qúe nelle appare-
cem às figuras reaea da grande guerra,
como o Kaiser, o rei da Inglaterra, o
presidente da França, oi marechaes Jof.
fre,, Foch, HIndenburg, os generaes Fé-
tain, Ludendorff, Nlvelle, Mangln, etc,
Fora isso "300 dias no Inferno" possue
uma pequeno enredo de ficção, em que
cada personagem é como que um pc-
daço da humanidade, que Soffreu aquelle
embate, e nós vemos o soldado francez,
o allemlo, o pae e à mãe do soldado, 3
irmão intellectual, o cura que acompa*
nhou o seu regimento, etc, Maa o qUe
assoberba nesse film é a grandeza da
montagem, e a verdade que resalta delle.

Isso, o que é "300 dias no,inferno".
O que será elle, entre nós, é o que tem
sido em toda a parte — um triumpho I
O programma Serrador vae obter com
elle os primeiros louros delta temporada.

TARAKANOVA E ATLANTIC, BRE-
VEMENTE — Entre os films que o
programma Serrador está promettendo
para breve, isto c, formando parte da
grande série dè grandes pelliculas QUe
servirão para o inicio delta temporada
quc já está próxima, ha a destacar dois,
já por sua grandiosidade, já por lerem
oü qtie provavelmente serão lançados logo
a seguir — são clles "Tarakanova" e"Atlantic". O leitor, que forçosamente
é amante dò bom cinema, tome bert nota
desses dois nomes. Cada Um dellcs re*
presenta Um Verdadeiro brilhante, de
enorme valor, em um diadema todo elle
riquíssimo de arte e bom gosto."Tarakanova" é o que se pôde affir-
mar de bello, de encantador, de meigo,
de luxo e de musica adorável, O eeu
romance prende, pois que é tbdo elle um
idyllio de amor, em que se ha risoi, ha
lagrimas tambem; um drama em que ha
os momentos'dc verdadeira angustia, o
que ainda mais prende o espirito dò ei*
pectador. Acompanhando esse desenrolar
de scenas, ha a montagem Verdadeira*
mente soberba e grandiosa, montaRcm
dos films de super-producção*- era que
tudo espanta, desde a installação.do sce*
nario, até o numero de figurantes. Ha
scenas de combates, ha tis que 1S0 pai-
sadas em derredor de Uma galera a Vo*
mltar fogo; ha as. que nos dá' a presen*
ça das grandes multidões. E ha ainda
os artistas, essa trindade esplendida, de
Edith Jehanm, Olaf Fjord e Klein Rog*
ge, E' um film da Aubert Franco Fílm."Atlantic" ê uma obra prima de E.
A; Dupont, quc aliás 16 faz obras primas.
IV a narração do naufrágio do "Titã-
níc", contiida por esse director de sce*
na. £ elle noa narra essas tres húras
que o gigahte dos nnres .levou a sub*
merglr. Tres horas... Quantas eólias
se passaram entSol A líritisli Interna*
tiotinl montou esse film com toda a ver-
dade, Isto é, com todos os ruídos, de
modo que se apossa de nôs, a mgges*
tão de estarmos realmente em um nau-
fragio. E então temos o romance que
tambem lá se desenrola, em que vemos
oa personagens baixarem as mascaras da
hypocrisia, para se revelarem àU o que
são na realidade as suas almasl Como
é lindo esse drama, em toda a sua cnie*
zal O programma Serrador vae ter cóm
elle uma das suas mata bellas jornada!,

A FLAMMA, NO PALÁCIO THEA»
TRO — Uma dai figurai mnis Imprei»
•loninlei do cinema, desde as tcmpoi do
cinema lllencloio é, sem duvida, a de
Niiuli Beery, trágico ae recursos Inexce»
divell. Suai Interpretações em papeis
marcantes sempre constituíram verdade-U
roí iucciiioi, Mai srllila de raro valor
elle, ng.na no advento do cinema falado,
mali e mala elevou a iua arte porque
possue uma voz simplesmente Impreiilo»
ninte,

A "canção doi loldidoi", .por exem-
pio, qua em certo detalha do fllm elle
eniõa i de arrebatar, pela maneira como
a conduz, enthuilailtca, brilhante. Mas
a surpreia da vos de Noah Deery é mais
Impreiiloninle porque ella é admirável a
sonoro brilha ao lado de vozei famosas
eomo ai de Ilernlco Clatre, Alexander
Cray e Atlca Oentle, Sem duvida ne-
nhuma, com ai sonoridade! da iua vos

Noah Beery conquistará, mali < mais,
o nono publico que tanto o admira._a—

ORETA OARBO VOLTA AO Cl»
NEMA ODEON — A reapparlção de"Mulher de brio", terá logar no cine»
ma Odeon, legunda-felra. I

E' na granda casa da Companhia
Brasil, que "Mulher de Brio", vivido ds
um modo maravilhoso pela sensibilidade
ds Creta Garbo a de John Gilbert —«
terá mais uma semana de exito completo,

"Mulher de brie" volta, entretanto,

f.ara 
render novos apptauios a oulros ar»

Istai queridos, como Lewis Stone, Do»
rotliy Sebaitlin, John Back Brown, Dou»
glai Falrbanka Junlor e Hobart Boa»
tròrth. '

DOLORES DEL RIO EM A TEN»
TADORA — A United Artists. dentro
da poucas «emanas, citará exhibindo o
annunciado fllm íe Dolores dei Rio —<
"A tentadora". E' o unico trabalho da
formoaa mexicana,'nesta temporada. Um
doa MUI melhorei desempenhos, em que
ella apparece ao lado ds Edmund Lowe,
aeu companheiro de succeiio em "San»

gue por gloria". •
Ao lado dessa estrella, e director Geor»

gs Fltimaurlce, collocou ainda Don Al»
varado, George Fawcett, Ulrlch Haupt
e Yola Davrll s Milchell Lewis.

O fllm é lonero, com musica e can*
ções por Edmund Lowe a Don Alvo»
rado, —a—

AMOR ENTRE MILLIONARIOS —
Entrará, na próxima segunda-feira, para
o cartaz cinematographico do São José,
a encantadora comedia especial syncliro»
nizada da Paramount, "Amor entre mil»
llonarios", com a interpretação de Clara
Bow, a.tretega loirinha dos filma ds
Jessle Laíky.

E' a reedição de uma daa sensacionaes
comédias deliciosas em que a Clarinlia
põe tudo em polvorosa e tudo captlva
daa luas farçaa e encantos, fazendo nas»
cer o amor e germinar, mesmo em um
¦Itio, onde, toda gente o diz, ella não flo»
resce,

De como o consegue sd as mas arti»
manhas o cnvellcccm, e, dellas está cheio
este lindo film "Amor entre niilliona-
rioi", —a—:
NEGAR NAO'POSSO... COM A

FORMIDÁVEL W1NNIE LIGHTNER
Neise fllm Wamer-Flrst de emoçOea

multo fortes que o Fathi Palace vae ex»
hiblr na segunda-feira próxima impres»
«lona, o multo, a vibração do leu roman»
ce. Nelle ha qualquer coisa de superior
e de magnético pairando lobre todaa as
luas acenai que maia e maia a fazem
realçar e que mais e mais empolgam a
¦ente. Emtnaranhado de situações arre-
batadoros, o romance de "Negar, nSo
nono", enternece e perturba porque Se
lhe derramam naa paginas todai uma
doce ternura e ura sentimento suavis-
símo, uraa e outro empolgantes e que
ao mesmo tempo que enchem os nossos
olhos.de Imagens lindas enchem os noa»
aos sentidos oe emoções.

Em "Negar não posso", actuam coni
exito remarcado a senlaclonallsslraa
Winnle Lightner, a inesquecível Inter»
prete dai "Mordcdoras"; Chester Morris
e Sally Eilers, artistas tambem queridos.
Segunda-feira já o Palácio Theatro da
Companhia - Brasil Cinematographica nos
mostrará este "film" de rara emoçãoã.—a—

UM FILM TODO-FALADO EM
HESPANHOL — Juan Torrena, volve
agora a brilhar, na pellicula Fox Movle-
tone — El vallente — que está aa.
nUnclada para segunda-feira próxima.

Com Juan Torrena apparecem nd
elenco de "Et vallente", os nomes pres»
tlglosos de Angetlta Bcniiez, Maria Cal»
vo, Carlos Vlllarlas e Juan de Landa,
sob a direcção de Sichard Harlan.

A SIGNIFICAÇÃO DB UM TI»
TULO —• Quem costuma freqüentar re»
uniões,, principalmente festas de campo,
sabe niuito bem o que vem a ser "o leSo
da festa". Nos bailes, onde a preoecupa*
ção è dattsar e não brincar, a figura
quasi n&o existe, mas naa reuhíSes de
família ella é Indispensável, O "leão da •
festa" é aquelle que, voluntária ou ln»
voluntariamente, chama para ai todas aa
attenções. E' quem distribuo a alegria,
é quem faz rir, é sempre o mais alegre,
era, em outro tempo, quem dirigia' aa
quadrilhas...

Comprehendcm? Pois Jack Oakte, .
gala cômico da Paramount, vae scr "O
leão da festa", nesse fllm que a Para»
mount promette começar a érfhibir se-
gunda-feira próxima no Capitólio. E elle
será um "leão" originalíssimo, um leãão
que fará rir todo o publico o que, no
final, ainda ha d acabar calando com
Bury Brian, uma garota do outro mun»
do...

m-a-m
A RAINHA DO SEU CORAÇÃO —

Vienna, terra, daa mulheres lindas e dos
musicas sentimentoes, foi o local esco*
lhido pelo regisseur Viktor Janson para
filmar varias scenas da linda producção-
synchronizadã do programma Urania sob
o titulo de "A rainha do seu coração".

Na formosa capital auatriaca, a rainda
Viviane I, interpretada loberbamente por
Liane Haid, Vae encontrar de amores
com uma dma de honra, seu real esposo,
o príncipe consorte Leopoldo Maria Rei*
ner que, apezar de aer grande farrista,
prendera*8e flrmamente ao coração da
fascinante soberana.

Aa acenas que nos mostram estos at»
tuações complicadas, embora cheios de
fino humorismo, constituem uma das at-
tracções interessantes deste film que,
multo breve, apparecerá numa tela cario»
ca. No elenco vêm-se ainda os seguintes
artistas! Kurt Vespermann, Ida West,
Luigl Servcntl t a graciosa Kaethc voa
Nagy.

m-a-m
SUPREMA CULPA, NO GLORIA

Na próxima segunda-feira, o pro*
gramma Matarazzò dará" opportunidade
ap publico de assistir a um dos melhores
filmsi"Suprema culpa", dotado que é de
um aytacuronlsmo maravilhoso, por certo
nSo deixará de empolgar a platéa que,
já eitá acostumada a admirar os gran*
déa- filma que o programma Matarazzò
tem lançado, taes como: "Mulher sem
Deus", "Submarino", "Arca de Noé"."Suprema culpa" que é considerado
Como sendo um dos grandes films, do»
tado de um enredo emocionante não dei*
xará de merecer por certo, a attenção
do publico, no Gloria, da Companhia
Brasil Cinematographica.

i iim _^j^0^^^_nwitÉ'

A fusão das associações
— de jornalistas —

EstA convocaria para o dia 29»
segunda-feira, às 8 horas ãa noi-
te, uma assemblea geral, extraor-
dinaria, na SSãe social da Asso-
ciação Brasileira de Imprensa, pa-ra o fim especial de discutir e vo-
tar o accordo para a fusão daa
sociedades do jornalistas.

'¦**»*¦*»*,

'
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO

Conimlsslto de BlbUotheca Pe-
ilngoKlon — Iteune-se hoje, seX-
t.-felra, ás 6 horas, tv' Av. Rio'
Branco, 53-2», o CommlssáO de
Bibliotheca Pedagogioa composta
dos drs. Everardo BacStheuser,
Venanclo FUho, Mario do Brito,
Agostinho Filho,- Manuel Marinho
e éenhorltoB Aracy Munia Freira
a Edith Leoni Werneck. v

OS QUE ADQUIRIRAM
IMÓVEIS

, Br. Paulo CeBar MachaflO da
Silva, predio á rüo JoSo Torqua-"
to n. 24, por 10I000J0OO; Accaclo
Tavares Deito, predio A rua Bml* *
Uo Zaluar n. 64, por 6:0006000; %
Ayres Martinho do Andrade, pre-dios A rua Visconde da Gávea nu*
meros 64, 66 e 68, por 176:000(000:
Glaulorenzo Schettlno, predio il
rua Mala Lacerda n. 63, por ...20:000$000; José Antonio da Silva
Pinto, metade üas casas ãe nB. I
a XII, ãa avenida á rua Sena-
dor Euseblo n. 170, por 46:000$:
Antonio Schtveikardt, predio á
rua Antonio do Abreu n. 37, por4:000 JOOO: Alfredo José, Ivan,
Inah e Lais Porto Domingues,
menores, predio á rua Florentina
n. 78, por 8:000?000; Juditb Maria
Mendes, torreho á avenida LUxi-
tania, por 3:600(000; e Ascer.so
Augusto Sampaio, terreno A ru»
Cardoso, por 3:000*000,

safei jkc»S>
-J-ll -Sp.
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A Vida Soc;i«aS
Como Mattrots escreveu a

vida de Shvlley

Vm áo* mait lindo» livro» áe
/Iiuiii! Afaurolt .! a eua "Vida"

§ie Hhelitiv. T,r.iw i-,i.i ««» livro,
eiorlpto oom tanta doçura, fanta
harmonia a tanta auavldads, a
ponta tenta o oarlnho oom aua
a.trabalhou a milo do mestre.
0 um livro ttntido e vivido,

Matando muito ao nono espirito,
f mat not falando, totretudo, ao

coração.
Win uma coii/orüiiola reallsada

ha pouoo tempo, na Inglaterra,
oonta-noi iíaurol» oomo lho veiu
d idéa it fater a tiographia de
Blielletr.

Quando II, pela primeira ve»,
uma breve Viçla de Shellny, —
conta elle' — experimentei uma
viva tmoçío. Jils agui poianc:
eu acabava de sair do lyceu, eom
iilthtn políticas » philotophicat
que representavam atsás bem,
tranuporlando-d», naturalmente,
ao nomo tempo, o que tinham
sido as idéa» áe Hhellcy e seu
cíinfpo Ilogg, r.a época em qu»
chegaram a Londres. Depoit,

, iiriiscaiiicntc constrangido d acçio
pelas circumstancias, acltcl mi-
nhat láéas em conflicto com as
minhas experiência».

Jfauroi» cont-intla contando oom
a maior simplicidade.

-Tinha ouerldo applicar em
minha vida sentimental sustentas
racionaes que havia formado
abstractamente, estuâando ¦ os
grandes philotophot; tinha en-
contraio âe todo* os lados uma
matéria viva e sensível, quo não
se ajustava d minha loplea. -Ti-
nha feito toffrer* e Unha soffri-
âo. Ettava irritado contra o ado-
lesoenle aue tinha tido, e indul-
pente, por isso quo sabia que não
poâia ter de outro modo.

Ora, prosegue Maurols, Bhelley
tinha conhecido eohcques Que pa-
reclam, um poueo, da mesma na-
tureza qut ot meus; tua vida ti-
nha. sem duvida, oem vezes mait
grandeza t graça que a minha,
mas eu sabia qut, na» mesma»
ciroumatanoia», na mesma edade,
teria commctilâo o» mesmos' trrot.

Assim tur oi* na cateça áe
Maurols a idéa âe escrever a vida
de Bhelley. Essa idéa trabalhou
muito tempo 0 teu espirito.
Quando elle a corporificou, deu-
not uma otra prima.

JOÃO JOSB'

Para o álbum de Mlle. .
'* »'in»ni ¦¦¦¦ i—i ¦»,

CORAÇÃO MORIBUNDO

Esta tpn quem morro, a cujo peito
[um dia,

Oomo um dote de lapríma», fui
[dado,

Na angustia dalma; o «tro chorosa
(espia

Ve tanto haver inutilmente
tomado;

Solitária, nos trames da agonia
Vae-se e, expirando, vê com

(olhar maguaáo
Çue nem lhe vem tomar da mão

(ii fria,
Vo adeus eajiremo, o seu ideal

[sonhado,

O» homens..-. Nenhum toute que
[doíUfa

Cm mim guardava! amor demais,
[explica

Minha ventura, d minha destien-
[ttira;.

Prestes, — pcndlilo inútil —¦ neste
""• ¦¦•¦... .^ [seio

Serei Sem vida,,. E tudo 6' que
(me fica.

B' a saudade âe uni bem... qué
[nunca «elu.

"ALBERTO 
DE OLIVEIRA

Duarte Felix

A dala de hoje assinalaria, n «Ivo
fosse, o anniversario natalicio do nomo
saudoso companheiro Duarte Felix, que
durante longos annos exerceu o cargo
di gerente db Corri!» da Manliã. Per
ette motivo, sai família fará celebrar
ts 9 horas, no altar de N. S. das VI-
ctorlas, da egrej» de S. Francisco de
Paula, Uln officio fúnebre em suffragio
do sua alma.

-®-
John H. Cowlef

. Depois de uma permanência de IS dias
entra nós, seguiu, pelo "Western
World", par» Nova York,' Mr. John
Ií. Cowles, Grande Commendador de
Elto Escossci, Jurlsdicção Sul dos Esta-
dos Unidos. O viajante, çue é UM dos
chefes mais influentes da Maçonarla
Internacional, terminou per sun visita
ao Brasil a série de viagens que ha cln-
co annos vem fazendo, tendo ne seu
curso visitado todos os 36 Supremos
Conselho! espalhados pele Universo, es-
tudando a sua organização, condições dt
Vldá e de trabalho, orientação - e posslbl-
lidades ba acçSo maçonica internacional
eln favor da Pai. Mr. Cowles, em sua
estadia, visitou o Supremo. Conselho
para os Estados Unidos, do Brasil, len-
(id recebido cm sessão solenne presidida
pelo Grande Commendador no Brasil dr.
Mario Bhering; a Grande Loja do Rio
de Janeiro, presidida pelo almirante Ar-
thur Thompson; e a Grande Loja de SSo
Paulo, presidida pelo df. Caries Reis,
Durante a sua permanência no Rio» no
Hotel Gloria, onde o hospedou o Supre-
mo Conselho para o Brasil recebeu Mr,
Cowles a visita de innumeros moçons
brasileiros, norte-americanos e irngleres.
Seu-embarque no "Western World" foi
ccncorrlilissimo. Indo levar-lhe as despe-
lidas grande numero de inacnns.

dn Affonso Celio, presidente do Inatltu-
lo Histórico Uraillelroí

"Ao seu multo estimado collegs, con-
fmile • amigo dr. Heitor Monli, lauda
com iffratuoto apreço o Conde de
Aifonru Celio, agradecendo a obséquio-
¦a olterta de ura exemplar do "A cirle
ds D. Pedro II", trabalho em quo o
autor di novos e brilhante» testemunhos,
oomprovadorc» dt leu talento, erudlçllo
e caracter, trlplltt aspecto dt um tipl-
rllo superior".

Praia Club 
'

Dada a necessidade de proceder i te-
tirada da ornanientaçSo feita para OI
bailei de carnaval noi salSei da lide,
n directoria ilo Praia Club deliberou
suppriinir a "Hora dt Arte" qut ali i!e
veria ter logar amanhi,

No dia 28 do corrente, rcalizar-sc-i
um «aráo dansante.

Rotary Club

O Rotary Club realiza noje e leualmoço semanal, no Palace Hotel, que,como de habito, teríi Inicio ao meio-dia.Essa reunlto, que t dedicada d industria
da pesca, terá como orador principal,o capltlo de corveta Armando Pinna,
especialmente convidado» para falar s»bre a pesca no Brasil, assumpto ao qualvem se dedicando desde longa data.

Natallclos

A data dt boje regtitrl o primeiroanniversario da galante menina Maria
Cecília, filha do deipachanta municipal
sr. JoSo Babo Filho e d. Waldomlra
Babo.

Far annoi hojt d. Kntllla Fernan-
des de Mello Si, viuva do ar. Antonlo
de Si, antigo negociante nos suburbios
desta capital.

—- Faz annos hoje a senhorita Sylvia
Nclvler, filha do capHSo Oscar Nel-
vier, 1° official subchefe da Directoria
do Patrimônio Municipal.Fat annos hoje d. Cecilia Crui
Gonçalves Venites, espOia do sr. Agfflon
da Costa Venites, funecionario do Te-
legrapho Nacional.

Nascimento*
—©**

O lar do ir. Jorge Corria e de na
esposa, d. Brinca Tavares'-, Corrêa, foi
a 18 do corrente enriquecido com o nas,
cimento de uma Interessante menina, que
na pia baptismal receberá o nomt de
Edna.

— Aloyslo i o filhinho de d. Helena
Saldanha da Gama e do if, Arthur de
Castre, director dn departamento de pu-
blieidade da Fox Fllm do Brasil, nas-
cido a IJ do corrente.

Noivados
Contratou casamento, o ar. Eduardo

de Assis Horta Junior, filho do tr.
Eduardo de Allia Horta e de d. Toa-
quina R, Horta, com a senhorita Ccllna,
Fernandes de Si, filha do antigo nego-
ciante Antônio de Si (fallecido) e de
d. Emilia Fernandes de Mello SS.

f .................tt..a..t........: „„„„„„ j
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PARA •

1 APARTAMENTO f
2 Dormitório... * 2:900$000 !
: S. Jantar... -»"• USOOfOOO •
! Grupo 4 pu. .'¦•,• 5505000 •

| VM TERÇO Â VISTA \
{ oo restante tem Juro» I

| Mappin Stores I
| Rna Sen. Vergueiro, 147 J
tlllHMMIIIMIIIKMMIIIIIISIt

(13084)—»©— .Bodas de prata
Festejam hoje as suas bodas de prata,

o sr, Hernani Cardoso Cavalcanti, dea-
pacliarite aduaneiro, e d. Maria Cândida
Cavalcanti.

Os filhos do csal mandam celebrar,
por esse motivo, missa em ncçüo de gra*
ças ia 9 horas da manhã, si eiji-i dé
Sao FraticiRço . Xavier.
¦>-../--'¦¦"". 

_$«¦

Recltaes

P.calizar-se-á, Há próxima quinzena de
março, o recital de plano quê a senho-
rita ílonorlna Süva, Vae offerecer á
imprensa e á sociedade cariocas,— E' finalmente amanhS, que si
realisa, ia 9 horas da noite, no lnstl»
tuto Nacional dc Musica, o recital de
declamação da escriptora nortista Flavia
Xexéo Conte. O recital constará espe-
cialmente de poesias de poetas nortistas,
ainda desconhecidos do iio«so grande pu-
blico, nr'

Viajantes

5TClub Nacional

N5o haverá domlngueíra no proximo
dia 32, no Club Nacional, estando em
preparo, um excelente programma para
o domingo seguinte, I de março, com a
participação da rainha da canção regio-
nal, senhorita Jesy Barbosa, acompa-
thada do sr.' Glauco Vianna. Na mes-
ma noite tar-se-i ouvir a declamadora
senhorita Ncnè Baroulul.

Passageiro do "Duque de Caxias", en-
trado hontem, procedente de Belém, che-
gou a esta capital, o conceituado clinico
e político maranhense dr. Achilles Lis-
boa.

Homenagens

Tem recebido muitas fettcitaçSes, o
dh Dermeval de Si Lessa, nosso antigo
collega de Imprensa, em virtude de sua
nomeação para e cargo de director dt
secção do Departamento de Commercio
do Ministério do Trabalho. Dedicando,
se, hi muitos amtos, a estudos eco-
nomlcoa e commerciaes, o dr, Dermeval
Lessa pode prestar serviços no exer-
ciclo do cargo de addido commercial á
nosso embaixada no Chile, conseguindo,
ali, a entrada de vários produetos na-
cionaes e, mais tarde» nos Serviços Éco*
nomicos e Commerciaes do Ministério do
Exterior,

ANTARCTICA
GUARANÁ' BI OEItVBJA

TEL. 2-51S1
(4018)

O espirito de Clement

Vautet

Üma mulher feia e virtuosa que Jul-
ga com severidade uma mulher linda e
frivola, se expõe a este justo tnitt a*
pcini:

— Aquella que não foi nunca leva-
da por ninguém á herva tênue, não tem
O direito de condemnar nos outros seus
passos falsos e suas quedas.

"A Corte de D. Pedro II"

Pelo seu livro, "A corte de D. Pedro
H", recebeu o dr.-Heitor Moniz o se-
guinte cartão que lhe eaviou o Conde

Chás.

Ol directores de serviço, secretario t
officiaes de gabinete do ministro de Tra-
balho offereceram um chi, hontem, is
5 horaa da tarde, ne restaurante As-
Syrio, i sra. Lindolfo Collor, pela pas-
sagem de mali um anniversario de seu
casamento. Foi uma homenagem de dia-
tineção t de elegância, que se revés-
tin ile um caracter todo especial, em
que, ainda uma vez, se patenteou a sym-
pothia t t consideração dt que des-
fruta mme. Collor em nossos meios so-
ciaes.

Enfermos
Acha-se enfermo, recolhido t sua re-

sidencia, onde tem sido muito visitado,
o cônsul Fernando Lobo, funecionario
dos mais distinetos do Itamaraty. O seu
estado de saude apresenta alguma gra-
vldade.

— _hm
ralleclmentos

ApOs prolongados soffrlmeiuu-, lallc-
ceU «juntem, te meio-dia, d, Oct&cilia
R.^§Jrva Vinhaes, esposa do dr. Gastão
Vinbaes, chefe da officina de obras da
Prefeitura desta capital. O óbito veri-
ficouie na residência da finada, i rua
Dr. Garnier, de onde sairá o -enterro
hoje, âs 10 horas da manhã, para o ce*
miterio de São Francisco Xavier.

Missas

Caetana Vassallo Caruso — Realíiou-
se hontem, no altar-mór da egreja de
S. Francisco de Paula, a missa de se-
timo dia mandada rezar pe'a familia de

d. Caetana Vassallo Carum, em suffra-
glo de iua alma. O templo citava ro<
pleto de (aiiillln-i e reiirMcntontcs deossoclacSes diversas. Entre os preten-tei didemoi colher os nomei dei se-Bulntcsi dr. JoSo Frnnçn e senhora,dr. Carlos de Figueiredo Rimes, ir.Paulo de Frontin, major JoSo FerreiraMarcelllno o senhora, Comte. ArnaldoLlm e família/ dr. Lula Gallottl, dr.A. Saboia Lima, dr. Afranio Palliarelimajor JoSo Rego do Amaral ¦¦ senhora,Francisco Chagas Andrade Sobrinho,Raul C. Rocha Freire e iamilia, liam-leio Cardoso . família, major JoSo Gos.ton, Raul Lodi o Innll, viuva F. Cn-semiro Costa e faniilia, Comte, Carne!,ro e senhora, Mario Barros, por tl epe o Atlilctica Club Brasil, mofor Ga-briel Pirei, lenhora e sobrinhos, LéoMnury e lenhora, Dnurla Moury, dr.Paulo Pinto d» Rocha, por li- e peloClub Nacional, Antonlo Donato, por li«.,Por Arthur Donato & Cia., Josí dtAlmeida, Justino Rabello Amoral, Ml-miei Accetta, Odilon Mello Bronco, dr.Randolpho Chagas. José Vedum, Joa-qulra Leandro da Motta e família,Comte. Atilando doi Santoi i senhora,Lula Sovcrlano Ribeiro, Luciano Ferres,
ppr sl t por Moro Ferr-tt Filhos, e
l ranclsco Serrador e família, AntônioSepuiveda e senhora, Comte. RobertoImcnea e família, CasemirO Rocha, viu-va Cândido de Faria, Custodio Paiva o«nhora, Alcino Reia.do Amorim, M,Pinto, Josi Alves de Oliveira, ClaudiaCruz. Raul do Almeida, Francisco Thla-
P Al*"', <lr. Carlos Fallcr s familia,dr. Henrique Duque e senho.a, Adnl-berto dos Reis Castro, Josí Madeiros deCarvalho t lenhora, Paredes Crua &Cia., dr, Ernesto urines Filho, pro-fessora Jandyra Pereira e familia, JosíAnysio Campello o irmSos, d. ManoclaMoraes e filha, Tliomaz iiicci, dr. IvoPagganl t lenhora, Josí Gomes de Si
Junior, Italia Fausto, Álvaro Luis Pe-reira, por ll e por Joii Rolim, viuva dr.Pedro E. Castro Junior, Cecília e III).da Annachorcta, Antonlo de OliveiraCastro, Iria Costa Ribeiro, por si c porseu marido desembargador Costa Ribei-ro, Puresa Reis e família, Antonlo Car-doso Lopes, D. Martinez e família, Eve-
rardo Xavier e senhora, Arldes Tava-res, por sl e pela Unlio Mineiro, Nor-berto Lúcio Bittencourt. Carlos AlbertoBittencourt, Leandro Chaves e familia,
Orlando Barros, pela UnISo Mineira, Re-
nato Mello Barreto c senhora, Erico
Leite, dr. Heitor Teloira de Godoy, J,ti Martins e familia, Sinlbaldo Marcilio
o familia, dr, Franceliino Motta e ii-
lha, Antonlo de Souza Barrai e senho-
ra, Luiz Peixoto Faria, dr, Pires eAlbuquerque, dr. Sylvio Teixeira de Go-doy, Franklin Pires e família, viuva
Bernardino A. Santos Moreira e filhas,
Mario Fraga e família, Dlalma de Al-
meida t família, dr. Newton Motta,
madame Nair Manhães, dr. Norival
Ferreira dos Santos, Adrião Lyrio e
senhora, Nancy Pereira Mello, Maria
Chaves Imhuzeiro, viuva Cellna Morei-
ra Sampaio, dr. Quintella Filho e fa*
mllla, viuva dr. Geraldo Barbosa Lima
e filha, Antonietta Iloper Pessoa, JacyCotuCci Cardoso e família, familia Trás-
montano, Álvaro Pinto de Almeida e se.
nhora, Laura França dos Anjos, por ai
e pelo. dr. França Junior. if. Álvaro
Gonçalves Ferreira, dr. J. Gonçalves
Ferreira, dr, Octavio Gonçalves Fer-
reira, dr. Caio Brandio e familia, dr.
Jorge de Sá Earpe e familia, Eurico
Jacy Monteiro Oliveira, Otto Aulcr,
Pauto Prates Ennes, família comman-
dante Navarro de Andrade, -Antunes
Pereira & Cia., Juliannetí Moura,-!. PI*
nheirp IrmSo, Carlos Coelho de Olivei-
ra e senhora, dr,. Affonso G. Talíer,
Gualter Toledo, viuva Nascimento Bit-
tencourt, Sebastião de Rezende - Tos*
tes, dr. Josí Estcllita Lins e senhora,
Mario Albuquerque Mello, Francisco
Serrador Filho, Gastão Pereira de Sou-
xa e senhora, A. Dyott Fontenelli e fa-
milia, Emilio Horta de Lourdes e fa-
milia, Ernesto' Luiz Greve, Jt Rezende
Faria e familia, Nilo Pereira Pinto e
senhora, Josí Lula Mlquez c senhora,
Abílio Ferreira e senhora, dr. Miguel
Fcitosa, Marianna de Lima e faniilia,
Ottilia Lima da Silva, Octacilio Para-
nhos da Silva. Gilberto de Andrade e
familia, Elisa Macedo Ludolf, dr. Luiz
Torelly e familia, Ary Leão Silva e
senhora, Lauro Moutlnho, dr. ' Anto-
nio S. Moutlnho e família, Luiz Gon-
zaga Pinto e família, Oscar Espozel e
família, Jacintho Xavier, Gentil França
e familia, Paulo Laport, Cezar Brltn e
familia, Izaura França e filhos e dr.
França Junior, viuva Gitaly dé AJen-
castro e filhos, Romualdo da Silva
Mello, dr. Heitor Teixeira de Godoy,
viuva Gabriella Barros e filhos, Scrgio'
Costa, J. Borros & Cia. Manoelino
Costa, Raul Pereira, J. Antunes, Dn-
vid Fernandes & Cia., Empreza V.
K. Castro, Antonlo Rodrigues, Indus-
trios R. F. Matarazzo, Ut|'iiêrsal Film,
Tte. Cel. Jeronymo TniMt, Henrique
França, dr. Nascimento Bittencourt,"Paramount Films",' Pedro Germano,"Unlt»sd ..Artista", Henrique Baez,
Joanna Duarte Costa, Gastão Teixeira
Godoy c familia, Antenor Leandro da
Motta, M. Cabral de Tevês, Eduardo
Luii Martins, Alberto de Barros c fa-
mllla, Francisco Tavares, por sl, por tua
familia e pela CommissSo da Construcção
da matriz de N. S. do Bomsuccesso,
Arlstophcnes Lima e senhora, M. "A.
Santos Moreira Sobrinho, Arthur de
Castro, Ivonette Garcez, Moreira Mes-
quita & Cia., Manoel Moreira Mesqui-
ta e irmão, Augusto Santos e familia,
Benjamin Magalhães e familia, Tte.
Edgar Villela e senhora) -unhoritas Lu:'cilia de Mendonça e irmã, família Re*
zende Costa, Magdalena Borges Mnn-
teiro, Josi Persechino, padre Trnsmon-
tano, padre Aramys Serpa, Heraclito
Barroso, Almachio de Figueiredo, dr,
Mario Alves Nogueira, Virgínia dí
Mattos Noguciro, Maria Josi Alves No-
Riieira, Luiz Barros c senhora, Amai*
do Soares da Silva Riffid, Cordclia
Ferreira, Desdemona dos Anjos, Clovis
Fontenelli e sculíbra, professora Maria
Luiza Beltrão, Eduardo Carneiro de
Mendonça, Ferreira da Silva e senho-
ra, Pedro Luccl, Maria Loures Ferrei-
ra, Esther Pinto BeltrSo, cap. Qui ri-
no A. de Oliveira, Arnaldo de Abreu,
Valentim Viscontl, Sebastião Rtcciardi,
Izldoro Luiz Pereira, Luiz Gonçalves
Ribeiro, Otto Mulcr, família Octavio
Lessa, 'Feriliiiando Laooriau, Josí
Grecco, Hermanis Faria, Josí de Si
Oliveira, Josí Loures,, Mario Cardoso
Fraga, Claudionor M. da Silva, Sebas-
tiSO Alves Teixeira, Carlos Nogueira,
Antonlo Máina e família, e muitos ou-
troa cujos nomes não nos fói possivel
obter.

Tambem enviaram telegrammas, car-
tas e cartões de pezames í família en-
lutada, oS seguintes t dr. Toão Penido,
dr. Antônio Carlos, dr, Rudolpho Cus-
todio Ferreira, dr. Alcides Senra, des*
emhatgador Costa Ribeiro e família,
Abrigo Thereza de Jesus, Industrias R,
F. Matarazzo, J. Pinheiro, Irmão, dr.
Generoso Ponce, Marie Nnvis, Villa
Isabel F. B. Club, directoria do
Bomsuccesso F. B. Club, United Ar-
tists,, Henrique Baez, Emilio Lacoste,
Leon Abran e senhora. Empresa V. R»
Castro, Companhia de Seguros Novo
Mundo, Companhia Previdente, Univer-
sal Film, Francisco Thiago Alves, Com-
missão Executiva do Partido Democrata
do Districto Federal, directoria do Club
Nacional, Mcza Administrativo da Con-
fraria Nossa Senhora da Mercê, de Ra.
nios, direcionas das 'Associações Reli-
giosai de Bomsuccesso, Irmandade da
V. O. N. S. da Penha, iamilia Julio
Moreira da Silva, viuva Machado Gui-
marães e/ filhos, dr. Afranio Costa e
senhora, professor Lace Brandão e fa-
milia, dr. Adhemar Pinto, Waldemar
Zamith e familia; dr, Geneaio' Pitanga
e familia, J. Barros e familia, Maria
Luiza 'c Urbano, Diva Leitão e fami-
lia, Eugênio Marcai e familia. dr. José
França' Junior, familia Araujo, Luclo
Malta e familia, Elysio Alves Neves,
senhorita Rosa Hass, Go:,çalina Carie-
gal, Julio Barreto Gomes e familia, Syl-
zed SanfAnna e esposa, Melchlor e
Sepuiveda, Chrlstlano Hélio Boamorte,
Edgar Villela e familia, Bruno de Men*
donça e senhora, padre Miguel Trans-
montano e familia, dr. Benjamin Ma-
galhães, Ubaldino Costa, át* Manoel
Castro, Mario Barreiros,'Abilio Alves,
dr. Carlos de Figueiredo Rimes; Corhc-
lio C. de Andrade Gama, major Carlos
Sampaio, JoSo Luiz Carvalho, Josí Ben-
to de Vasconcellos, Nicolau Carelli, Pedro
Ernesto de Rezende/ Altino de Oliveira
Castro, Maria da Rocha Souza, contra
almlronte Prlamo Muniz Telles e fa-
milia, professor J. Augusto Lopes, Aris-
tides F. Guimarães, F. Laboriau, dr.
Francisco Ignacio Montei» 0 de Andra-
dc, dr. A. Saboia Lima, Francisco Car-
valho, dr, Randolpho Chagas, Mueio
Tavares, F. P, França Carvalho, Pe-
dro S. Germano, Cordclia e Plácido
Ferreira, Clarinda de lianos Barbosa
Lima e filha; dr. Francisco Valladares,
Miguel Colucci, Luiz Pereira da Silva,
Álvaro Aulcr, Antônio Carlos Franco
de Si, Metrtf Goldwyn Mayer, Andri
Barboza & Cia., A Melo-lia, Sampaio
Araujo & Cia., Banco Federal Brasi-
leiro, dr. Mario de Brito, tenente Djal-
ma Setúbal e dr. Pinto da Rocha prio
Club Nacional, Antônio da Silva Mou-
titiho, dr. Murillo C. Cezar da Costa,
dr. Azarias de Andrade, dr. Resine* de
Oliveira, Lincoln Carvalho, e muitos
outros cujos nomes não nos foi possivel
obter. •

No «nimento fúnebre, sobre o caixão
niortuario foi collocada' & bandeira da
União Mineira, e muitas .foram as co-
rôas dedicadas á extineta, conduzidas to-
das em tres caminhões. O corpo foi en-
commendado na residência, tendo sido
o enterro acompanhado pelos padres Ara-
mys Serpa, vigário de Bomsuccesso, e
Araujo, da Confraria N. S. da Mercê,
com intenso cortejo fúnebre, até o ce*
miterio de S. Francisco Xavier.

Hoje, is 9 1|2 horas, rcalizar-se-i
míssa de setimo día', na eçrcja matriz
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OS VENTiLLADOBES "GE" ENCONTRAM-SE
A' VENDA NAS SEGUINTES CASAS

Hio de Janeiro:
A. Ii, Moraes & Ola.
A. P. Kastrup St Ola.
A. R. Teixeira & Olai
Bmolngt êt Ola.
Fresh Se Fasquale
tf. R. Moreira St Cia.
Gomes Neves Si Cia.
Miguel d'Ajúz
M. Rodrigues Teixeira St Cia..
Rodolpho Waehneldt St Cia.
Villarlnho & Cia.
Vlrlo Luppi
Wlllmann, Xavier & Cla,_

Nlcthcroy: ,.^./"J"**~","""""",-*i-¦•.-,_
: cia. Brasileira de Energia Electrica».

A. Maíhão & Cia.
Victoria e Cachoelro de Itapemirim t .

Cia. Central Bras. de Força Electrica
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GENERAL ® ELECTRIC
<16JUU)

de Bomsuccesso, mandada rezar pelasdirectorios daa Associaçõrj Religiosas
dos suburbios da Leopoldina, onde a fal-
lecida era muito estimado/]Será celebrada no jria 24 do cor-
rente, is 8 horas,, no altar-mór da ma-
tria de São José, no Engenho de Den-
tro, missa cm suffragio da alma do an-
tigo negociante Antônio de Sá.A família Dolahclla Portella faí
celebrar hoje, is ,9 1|2 horas, na egreja
de Nossa Senhora ila Bõa Morte, mista
de anniversario da morto do sr, Moa-
cyr bolalirllo Portella.Rcza-se amanhã, no altór-mAr dfl
egrej»''de > São Francisco de Paula, íl
10 1|2 horas, missa por, alma do sr.
Manoel de Souza Guimarães.

•——. ^ i*i » .i
Na Inspectoria Geral de

—ílluminação —
Renllüam-se a 26 do- corrente,

a» provas áe Habilitação de appa-
relhfldores. electrioista», de Ül ca-tegorla, estando as inseripcBes
abertas ate o dia 24.*** *m* m* '

Depure seu sangue. Forta-
lega seu organismo. Au-
gmente sau peso usando

ELIXIR DE INHAME
Í.W91)

SEM FIO

m <»» m.
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JUVENTUDE
ALEXANDRE

TEM SUBSTITUTO!

Seiscentos contos para as
obras da baixada flumi"

— nense —
Por aviso de! hontem, 0 sr José

Américo, ministro da Viação, t on-
sultou ao seu collega da Fasonda,
se o Thesouro Nacional dispõe de
recursos para attender fl abertu-
ra de um credito especial de réis
G00:000$000, destinado ao prose-
(,'ulmenio das obras necessária» ao
immediato aproveitamento das
arcas clroumscrlptaB fi. enseada de
Mangulnhos, na Baixada Flumi-
nense.

hemorrhagias' 
*do 

utero
Tratamento, com resultados, pe-los RAIOS X e RADIUM evitando

a operação DR. VON MOE1.LIN-
GHR DA GUAÇA. Rodrigo Silva,
5 2 hs. — Phone 7-3218.•<E 16855)

al ni ¦» "

Requerimento
ministro da Fazenda

No requerimento em auo õ 4°
escripturario da Delegacia Fiscal
na Bahia, Rodolpho Pinheiro, so-
licita a sua nomeação para o car-
go Idêntico na Alfândega do Rio
de Janeiro, o ministro âa Fazenda
proferiu o seguinte despacho:"Aguarde opportunidade". ' ,

».l <*i m —•—

SEJA PREVIDENTE 1
Quando rc Sentir que ekti

Apnnhnndo ura Dcfluxo
Tomo-se pastilhas de Lll-

satlvo BROMO QU1NINA para
desfazer a causa o fortificar
o corpo contra um ataque de
Constlpaç&o ou ínfluenza. S&o
Um remédio seguro e appro-
Vado pela experiência. A as-
signatura de El. VV- GUOVE
em todos os vidros. Ii. n. U

de 31-1-1917.
m__m____mmm_a_wmamÊmt_mmBI,

(13435)

Prorogação de prazo para se
apresentar á repartição

O ministro da Fazenda conce-
deu 40 dias de p.-ozo, improroga-
veis, ao agente fiscal do Imposto
de consumo no interior do Estado
âo Minas Geraes, José de Albu-
querque Andrade Lima, transfe-
rido para idêntico logar no do
Amazonas, afim do se apresentar
d repartição.

AS IRRADIAÇÕES DB HOJB

Radio Olub

(Onda de. 820 metros)
A's 10 horaa — Radio-jornal do

Radio Club com o resumq das no-
tlclas dos jornaes da manhã.

De 1 áa 2 — Programma de
discos selecclonados.

Daa 4 ãa 5 — Dlscoa selecclo-nados.
Das 6 ãa 6,80 — Radlo-jornal

do Radio Club (eecç&o da tarde).
Das 1 &s 8 — Programma de

discos selecclonados..
Das 8 âs 8,30 — Programma.'

especial ãe discos. - '/• • V
Daa 8,80 âs 8,45 — Radlo-jornal

do Radio Club para o Interior do
pala.

Pas 8,45 ãs 9 •— Dlscoa classl-
cos.

Das 9 âs 9,15 — Palestra Scien-
tlf Ica pelo dr. Leonel* Gonzaga.

Dos 9,15 em deanto —' Concer-
to de musicas âe comera âo stu-
dto âo Radio Club pelos profes-
sores pianista Tomaz Teran e
violinista Osoar Borgerth.

1) Beethttocn: Sonata âe Kreut-
zer — 'PaW piano e violino —
Aâaglo — PreBto -m Anâante com
variação — Presto.

2) Albenlz: a) BI puerto; b)
Bi albaioln — Da Suite "Ibéria"

Solo de plano polo professor
Tomaz Téran,

3) a) Turlna: La canclon de la
luna; b) Nin: No jardtn dé Lln-
deraja —* Para violino e plano.

4) Schumann: Sonata em ia
menor para pla,no o Violino —
pelos professores Tomaz Teran e
Oscar Borgerth, Allegro — Alie-
gretto .— Allegro.
Rndlo Sociedade
(Onda de 400 metros)

A's 12 horas — Hora certa —
Jornal do meio-dia. Supplemento
musical, até 1 bora.

A's 4,66 — Transmissão em ra-
ilotelegraphia do programma o
or executado no studlo da Radio-iocleâadé.

A's 6 horas — Hora certa —
Jornal da tarde. Supplemento
musical.'

A's 6 — Previsão do tempo.
As-Y — Hora Corta. Jornal dtt

noite. Supplemento musical. Dia*
COS. 'r-'".i '

A's 8,80 — Programma especial
de dlscoa.

A's 9,16 — Bphemerldes Bra»
sileiros do Barão do Rio Branco,
Notas de sciencia, arte e lltera-
tura. Lição de Historia do Bra-
sil pelo professor Marcos Baptls-
ta dos Santos.

Concerto ' no studlo da Radio
Sociedade com o concurso da so-
prano Carmen Gomes, tenor Reis
o Silva e Mario de Azevedo e or-
chestra da Radio Sociedado.

Prüflraíítítto

1* parte — 1) Splalck: Bohe-
Mlens russès — Ouverture — Ôr-
chestra. 2) a) Milanez: O cysno
e a rosa; b) JOncleres: Chevalier
Jean (Chanson) — Soprano Car-
men Gomes. 3) R> Schumann:
Romance da symphonia n. 4 —
Orchestra. 4) a) A. Costa: Sere-
nata; b) Marchetti: Ruy Blas
(Arla) — Tenor Reis e Silva. 5)
Sgambotl: Vecchio mlnuetto —
Orchestra.

Intervallo. • ,
Momentos literários pelo poetaMurillo Araujo.
2" parte — 8) Verâi: ErnaniErnani lnvolamt — Soprano

Carmen Gomes. 8) Saint-Saens:
Donse macabro — Orchestra. 8)
Blzet: Carmen — Arla dá flor —¦
Tenor Reis e Silva. 9) Altken:
serenadê — Orchestra. 10) Ver-
dl: Troviata — Duetto do Io octoSoprano Carmen Gomes e te-
nor Reis e Silva, li) Giordano:
Ahdréa Chenier — Fantasia —
Orchestra. 12) F. Mahoêy Hymno
Naelohol ~- Orchestra.
Radio Educadora
(Onda ãe 860 metros)

Dis 2 fis 3 — Discos variados.
Das 6 âs 6,46 — Discos selec-

blon&doa.
Daa 0,46 aa 7 — Boletim noti-

cioso.
Daa 8 áa 8,80 — Programma de

discos.
Das 8,30 &s 8,46 — Aula de In-

glez pelo professor Franit- Tyler.
Das 8,45 fis 9 — Discos varia-

dos.
Das 9 âs 9,60 — Discos.
Das 8,30 em deanto *-* Trans-

missão do studlo da Radio Edu-
caãora de um programma de mu-
sica ligeira em que tomarão par-to os srs. Djalma Ferreira (pia-

no), Carlos Rego Barros de Sou-
za (saxophone )e srta. Rosa Fer-
teira (oanto). -

Durante o Intervallo serão
transmlttidas a previsão do tem-
po,. hora certa, e notas de Inte-
resse geral.
Mayrink Veiga .
(Onda de 860 metros)' A Radio Sociedade , Mayrink
Veiga, transmlttlrã, hoje, seita-
felri:

Das 8 âs 4 — Discos selec-
clonados.

Das 8 âa 9 — Discos variados.
Das í ás 9,16 — continuação

da serie de ¦ palestras históricas
sobre o Rlo.de Janeiro da época
colonial pelo escriptor dr, Luiz
Edmunão.

DOB 9,16 em ãeante — Pro-
gramma de musica âe comera' e
theatral còm. o concurso da sè-
nhorita Carmen Borda e srs. De-
meti-lo Ribeiro, Lambert Ribeiro
e prof,. Sylvio Ferrari.

Quev V. Sa.
Fortifiicar-se t

Use o Vigonal que é o
melhor fortificante para
as. pessoas anêmicas,'nervosas ou enfraque-
cidas.

O Vigonal fortifica o
sangue, alimenta o cere-
bro, tonifica os nervos,
abre o appetite, robus»
tece o organismo.

Vigonal é 58 % mais
rico em substancias nu-
tritivas do que qualquer
outro fortificante.

AÍVIM
& FREITAS

S. Paulo

detonai
ijafl&tffflílk

tííifl
HABEAS-CORPUS DENEGADO

O juiz da 8» vara criminal dene-
gou o pedido de habeas-corpus,
feito,. em favor âe Octaviano
Rosa.

PARA
DORNÇAK

DA PKl-LEBI
PARA LAVAR
A CABEÇA

(13425)

FaUecimento de um negociante
— cearense —

Fortaleza, 19 (A, B.) — Reali-
zou-se esta manhã» o enterro do
coronel Evaristõ Madeira Barros,
Importante commerciante e pn-
prietario nesva capital e na vizi-
nha cidade âe Maranguape, aqui
fallecido hontem fis 10 horas, Era
pae ão medico José Madeira Bor-
ros, residente no Rio de Janeiro.

FORMAM UMA BARREIRA1 .--iS.,' \-,'-''..¦. CONTRAA GRIPPE
(15'y4U)

NO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO ^

A REFORMA DcTüINSINÒ NAO
TARDA A APPARBOER

A reforma do ensino projecta-
da polo primeiro ministro da Edu-
onçiio do Brasil não tarda a sur-
«ir.

O sr. Francisco Campoa havia
atolando ao presidente da Fe-
deração Acadêmica, quando o prn-
ourara para pedir a localização
da Universidade na Quinta da
Boa Vista, qtra "om mato o as-
sumpto estaria resolvido, com a
reforma do (mino".

Agora, faz a seguinto commu-
ntcação ao dlreotor do Doparta-
monto do £\nslno, ppr intermédio
do dlreotor ãe seu gabinete:"Bm referencia aos officios de
16 e 28 de janeiro ultimo, que
tratam dM propostas dos directo-
ros dos institutos de ensino au-
perior, relativamente ao numero
do matricula* no primeiro anno
de eada curso, ::c corrente 011110
leollvo, assim como sobre serem
suspensas as transferencias de
alumnos de outras Faculdades de
Medicina pa» a do Rio de Ja-
neiro, tenho a honra de levar ao
vosso conhecimento, em nome do
sr. ministro, haver a, ex. determi-
nado que se aguarde, totre o as-
titmpto, a reorganização do criai-
no superior do patn.*

UMA SYNDIÇANCIA, PELA
POLIOIA7

O ministro mandou aolentlíicar
o dlreotor do Departamento do
Ensino de que concordou em que
seja feita, pela Policia, a eyndl-
canela que o 4." delegado auxi-
liar, pediu, por intermédio áos of-
fidos n. 81.988 e.o officio expe-
dido nada mais esclareço a res-
peito.

O ABTLO PRECISA DB
HTDROMBTRO

O ar.' Campos mandou commu-
nlcar ao dlreotor do Asylo Infan-
til N. 3. da Penha que, segundo
informa a Inspectoria de Águas
e Esgotos, a deficiência do abas-
teclmento tem por causa princi-
pai estar o grande consumo na
ãepenâencla de um unico regis-
tro de penna d'agua, o que ficará
completamente sanado desde que
requeira a installação do um hy-
drometro.

Um teiegramma da Associação
Commercial da Parahyba ao

ministro da Viação
v 

;.'/¦-- Da Associação Commercial'"Att
Parahyba, o ministro da Viação
recebeu o seguinte teiegramma!"A Associação Commerolal do
Parahyba, possuída da maior sa»
tisfação, manlfcBta a v. ex., sin'
ceras oongratulaçOea pela admiro-
vel olarlvldencia rara operosidade
e solicitude com que se tem em-
ponhado no estudo e solução de
vários e importantes problemas
racionaes offectos 6. importante
posta que tão brilhantemente oo»
cupa elevando e. glorlflcanão a
heróica Parahyba.

Esta Associação multo agrade-
oe tão valiosos serviços jâ pres
tados por V. ex. á classe commer-
ciai e, em particular, ao nosso
raro Estado, assegurando todo
o apoio e aoUâariodado á notável
actuação âe v. ex. conjugada â
acção efficiente e patriótica do
digno Interventor, 'dr. Antenor
Navarro. (a)Afanoe! Londres, pre-
Bldente". ,

Bm resposta, o sr. José Ameri-
oo dirigiu o seguinte cabogrammo
aquella Associação:"Agradeço sensibilizado as ex-
pressOes dessa Associação, quero-
presentom novo estimulo, nora
que eu possa bem servir ã Parahy-
ba tio digna do heróico esforço
dos seus filhos,"

ENRIQUECENDO*" SEMPRE
a sua freguezia, vae preenohen-
do a sua flnallãaão o popular"Ao Mundo Loterico" — rua do
Ouvidor, 139 — hoje vinte e um
contos por dois mil réis, com dl-
reito a mais 20 finaes de reola-
me e os 40:000} por 3$2qn, ou
nos onveloppos "Mascotte" ' 
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Contos por B(200 —• correndo
mais os 200:000$ pòr 60$, meios
26$, fraoçOes 6$ ãa Paulista, com
mais 16 finaes. Amanhã
101:000$, jofanáo apenas '30
milhares, ihtelros 20$, meios 10$,
fracções 2$, Em 4 — 500 Con-"tos o em T — mais 600 Contos
jâ á venãa e Sabbado, 7 — 201
Contps da Federal, Inteiros 20$,meios 10$, quartos 5$, fracçSes
1$, com mais 20 finaes sé no"Ao Munâo Loterico".- (16449)

INFORMAÇÕES
UTEIS

PAGAMENTOS

NO THESOURO NACIONAL - Na1» Fagatlorla «erSo pagas Me, as te-BUlntea folha» do 16» dia util: Monte-
pio civil da Justiça, de A d O.

guarda era*
Scnrfçe'Dará- hólei
Uniforme 3°;

„ Dl? 1* . SmçSo • Central — Primeirofiscal Lula Martim de Oliveira e se-
gundo fiscal Kcynaldo Magalhães,

Ronda.geral — Primeiros fiscaes A.Carvalho, Castilho Brandão, EdgardoSantos da Silva, Napoleão E. Leaij Fa-ria de Siqueira, Conrado C. Campo! esegundo fiscal Marinho Guimarães.

tOLICIA MILITAR
Serviço para hoje:
Uniforme 6» (kakl).
Superior de -dia, capitão Pessoa; offi-elal de dia ao quartel general, capitãoPereira Junior: medico tlt dia, capitãohonorário dr. V, Chaves: pharmaceuticode dia, 1» tenente Aguiar; dentista dedia, 2» tenente honorário Nataldoj in-terno de dia, acadêmico Simoni; ronda

com o superior de dia, 2" tenente Cam-
pos; guarda da Policia Central, 2° te-nente Pimentel: guarda da Amortliação,
aspirante M. Átevedo) guarda do The-
souro, 1» tenente Anthero; promptidão no
quartel general, aspirante Camargo;
guarda da Moeda, 2' tenente Oliveira;
ronda especial, sargentos Manna, Hello*
doro e Brescianl; auxiliar do official
de dia ao quartel general, sargento
Annanias; enfermeiro de promptidão ao
quartel general, soldado Godofredo; mu-sica de promptidão, a do 4° batalhão deinfantaria; piquete ao .quartel general,dois corneteiros do 6° batalhSo de Infan-
taria; ordens á Assistência do Pessoal,
duas praças da companhia de metralha-
doras; motocyclísta de dia, soldado
Leite.

NOS CORPOS
Diai

No 1« batalhSo. capitão Werneck; no2* batalhão, )" tenente Lage; no J» ba-talhão, 1» tenente Valentim; no 4" ba-talhão, capitão Guanabara; no 5° bata-
lb.lo, capitão Mamfrcdo; no 6° batalhão,
1°'tenente Sabina; no regimento de ca-vallarla, 1» tenente Presciliano; no cor-
po de sedviços auxiliares, aspirante Lu-cio; na companhia de metralhadoras, Iotennete Vicente.

rPromptidâoi
No 1" batalhão, 2» tenente F. Arou-

jo; no 2» batalhão, 2° tenente Euge-
Hea; no 3" batalhão, 2» tenente Gastão;
ho 4» batalhão, aspirante Almeida; no15» batalhão, aspirante Neves; no 6» ba-talhão, aspirante Leite; no regimento
de cavallaria, 2° tenente Alvarez.

Segunda-feira ..,,
NO

CAPITÓLIO
._____£_.
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I se TOgg imm... lil
Revista em 2 aotos e 2 6 quadros dè Nogueira Porto,com a collaboração de Marques Porto e Luiz Peixoto.

COM O QUADRO NOVO

PERDEU-SE A LILI
r/'m

O maior suecesso da temporada !
Duas h:ras de franca gargalhada V

/ã

| , PREÇOS: Poltronas numeradas 4$200; -¦ftaiaSf*'*^
| numerados, 3$200; Camarotes, 21$<J0Ó.: 

\^ 
^¦iiniitii»»nm»«,mmiin,tnM|,„M„i,g„„i,t,tt„„M,tlt| Í<!ÍÊ

atí 8 horas; cartas para o Interior daRepublica, iti 8' 1)2; idem, Idem, com
porte. duplo, ate 9 horas; cartas parao exterior da Republica, até 9 horas.

AmanhS:"Itapuhy", para Victoria, lihíos, Ba-hia e Aracaju, recebendo impressos, até
5 horas; objectos para .registrar, até 18horaa de 20; cartas para o interior da
Republica, até 5 1|2; idem, idem, com
porte duplo, até 6 horas.

Avião da "C. G. A.", para Santos,
Florianópolis, Rio Grande, Pelotas, Por.
to Alegre, Montevidéo, Buenos Aires,
Assumpção e Chile, recebendo impressos,
até 19 boras de 21; objectos para re-
glstrar ,até 17 horas de 20; cartas parao interior da Republica, até 19 horas de
20) cartas para o exterior da Repu-
blica, até 19 horas de 20. ,

A-v\ão da "C. G. A.",' para Victoria.Caravellas, Bahia, Maceió, Recife, Natal
e Europa, recebendo impressos, até 9
horas de 21; objectos para registrar, até
18 horas de 20; cartas para o interior
da Republica, até 9 horas de 21; cartas
para o exterior da Republica, atí 9 ho*
ras de 21,

SUMMARIOS
Estão marcados para hoje, nas varas: crlminaes, os summarios de culpa doa

seguintes accusadost
Na lai Simcão Seabra de Sousa, Ru-

•hens Lopes de Menezes, João Eurides
Pereira dos Santos, Jalamy Pinheiro e
Deonllo dos Santos; na 2a: Pedro Ni-
coláo, dr, Ignacio de. Miranda Filho,
Lourenço João da Cruz, Detval Nunes
Rebello, Eduardo Luz Silva, Arlindo
Lus e José Medeiros Fonseca; na 4a':
Pedro Lua Antônio de Oliveira; na 5a:
Odilon Gomes LopcB, Manoel Joaquim
da Silva, Josc Pinto de Azevedo, Eurico
Souza Machado e Julio Peixoto de Sou-
za; na 7*: Francisco Pereira Ramos;

na 8a: Edgard .Lisboa -Ramos, Waldemar'Elesbão Gonçalves, Julio Mmcoso, Mi-.
guel Grosso, Julio Simão,,;JoséfCorrêa:
da Costa e Álvaro Silva*

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
Esgotos da Capital

Federal •
A Companhia The Rio de

Janeiro City Improvemsnts
previne ao publico que pelos
seus contractos com o Oo-
verno Federal e regulamen-
tos em vigor só ella poderá
executar quaesquer obras de
esgotos, mesmo as addkio-
naes ou extraordinárias, so»
bre as suas canalizações e,
tambem alterar ou recons-
truir as já existentes. Pre-
vine mais que os infractores
estão sujeitos, pelos mes-
mos contractos e instrucções,
a demolição immediata das
obras executadas e muitas.

(9090)

1
»¦'«]

0 senriço de esgotos jo
Rio de Janeiro

SERVIÇO POSTAL
A Repartição Cerol expedirá

pelos seguintes vapores:
Hoje:

malas

Por não pertencer mais a Itis-•pectcrin. de Águas e Esgotos ao
Ministério da Viaçâô, O respectivo
titular encaminhou,- hontem ao
teu collega da Instrucção e Saudo
Publica, um oKIcto ãa Prefeitura do norte^ rMebendo impressos,
oo Districto Federal sobre a re- koras; objectos tara registrar, .„- ,„
novaçSo do contrato existente' £?.'"'* ^rt?' P9"1 ° tolerar da Repu-

', João Alfredo", para Bahia e maisporto* do norte, tecebendo Impressos, até5 boras; cartas para o interior daRepublica, até 5 1J2; Idem, idem, com
porte duplo, até 6 botas."Itapagé", para Bahia e mais portos

até 11
até 10

— para
com a Companhia City Improve-1JKV "í.11,,1'?' Idera' id,m' m P"1*

Estabelecimentos e produetos
pe se recommendam

ARTIGOS PARA HOMENS
11 tliiinUvir» — A«snilil>lhl, 2S»3Ü.
AKTIOOS de ELEUTKIOIUAOU
Utn. llriiHlliliii Ui-

mons Sftiultort" •
l)lll'(-l. "SU-
Ia Marco. 88.

LOTERIAS
Centro Loterico — Vetero St Ola.

Hua Sachet, 9.
Loteria do PMmlo do 110 — Vis-

conde Rio Branco, 499 — Nt-
ctheroy.

I.oterln dn Cnpltnl Pederal — 1«
Marco, 110.

Laterln de 8. 1'nnlo.
Loteria de Gojras,
íliinilo LoteKco —¦ Ouvidor, 189.
Loteria do B. Snàto — Kodrigo

Silva, 9.
P. Guimarães F.< S Ola., Ltd. —

Rozario, 71.
Sonho Oaro —Galeria Jrusslro, 1.L. Costn A Cln. — Kua Chile, 8.
V. feraande* & Cia. — Sachet, 20.Oonrfi Cainqierclal e Ind. Ltda. —

Buenos Aires, 184.
Loteria de Minas Gcrncs.
BANCOS e CASAS BANCARIAS
llntico (llercnnttl — J« Março, ttt,
nnticu Honvlstn — i« Março, 47.s. A. Lar llrnallelra—Ouvidor, 90.Sal America Gapltalluncfln — Ou-vidor. 90.

CUTELAR1A FINA
Unia llurninnii) ,,.'

Gonç. Dias. 60.
tlla. —

CORREIO AÉREO
l."le. Generale Aeriipmlale — Av,

Uln Bra nen, So.
Syiullrutu Condor Ltda., Av. RioBranco, 66.
COMPANHIAS

CONSTKUCTOUAS
Ula. Iun,mlillhirln N atl linal ~

Quitanda, 148 '
Cia. nrn.-i. ImmoTela e Uonairn-

itetltin — Av. Rio Brsnrn, 48.
CASAS OE CALÇADOS

CitRn Axnitior - tiuvirmr òb.
Cnaa Gnllo — 8. José, 69.
l'niti liuluilinr — AV 1'ii^snp.

~~^^n____________s__^____^i__i<.y ¦:.-!±.^:/:/:yy. ¦/¦ __.
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DROC.ARIAS E PRODÜCTOS
PHARMACEUTICOS

Êltxlr de Iithnme.
Uiiiiiliistro riiciilx.

De Parla & Cia. — 13. José, 14.
Griinniln & Vln. — 1° Março.
Snliiinete GrHsy.
Silva Araujo & Ola. — Rua Io dã

Março, 11.
lf. lt. IlupIlMin 4 Uln.—1° Marco,-
V. Sllvn & Cln. — AasomblCa. Si,
J. II. IMrc» & Ola. — Acre, 88. ,-jI'*crr»i5l<i!,liin.
llyniim Rlnder ft Cln. — Had.:

Lobo, 30.
1'linrnincln Honra Brasü — Um»

Biiayniin, 87.
Pllulua dc Fos ter.
Sabonete Riicalnl.

DES1NFECTANTES 
~~*.'

CrasYVnlilfnn. **
Cru»: Azul
«nlo.

» 7$,
Zfi

DISCOS E MACHINAS
FALANTES

Brlngton & cia. — üol. Oama-
ra 65. -

Cn»n Killmm — 7 istembro, 90.
Paul J. Clirlatoph Co. — Ouvi»

dor, *98.
AHnuiniivilo ft Cln. Ltd. — Av. RioBranco, 147:
ÍMMUNISAÇAU DK MÓVEIS"

iria. Mnlu-Uiiiilni
Jns6, 13.

"«SÕ

MODAS E CONFECÇÕES
Ariiiiinen» Hrnsll—Assembléa. 109.

MOVEIS lí TAPEÇARIAS
niil|,|ili< slnrcn •

guelro, 147.
PIANOS"!

"spnudor 
Ver*

W. 13.
bro,

KnlKlitcy —
233.

7 Setem*

ROUPAS DE CAMA
E MEZA, ETC.

Notre Dome de rorla — Tecidos
em geral — Ouvidor, 182.

A Ciiiilial — Av. Uio Branco.
I'nrc Hir-yal — Largo 8. Fran»

nlpco.
I*. Morrlrn — Kua do Cnptfi» 8.
A Pniillcrn — Largo S. Francis»

co, 2.
Cnim Mnthla» — Av. Kifsqs, 101,

VENDAS A PRESTAÇÕES
A Comiicii-.il,i,,,,, — ita.Tiulho ut-tlgao, 20-2»,

19BE*9^Sfe:(^**«*^'- -*— *«
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CORRÊ-fO D~Á MÂNHÂ — Scxfa-?cira, 20 do Fevereiro de 1031

Segunda-feira - NO G L 0 RIA - (DA CIA. BRASIL CINEMATOGRAPHICA)
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GUILTY? PÜm drama cheio de emocionante romentfomo-7íltn eomíro.canfcado e muefeado da «

Correio S ortívo
Baseball

1 PS TüEllx
«'jl I" __l__iz==^
IH'*.. ¦¦ _^^^== —
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26A CORRIDA DB DEPOIS BB

: AMANHA NO JOOKEY-
OLUB

.-Foram abertas hontem as res-
pectivas cotações

, Para a corriãa que o Joekey-«¦¦/..CIii-i realizará depois do amanhã,
/fiftiram abertas hontem as seguin-
£-.tes cçtações:

Premio Vasarl — 1.300 metros
:'»' — 5:0005000.

Ks. Cot
Venceãor .
Andalick . ,
Little Jack
Lòreley . -,
Yearllng . ,
Amizade . .

64
64
64
62
64
62

26
60
60
60
25
35

.{:. Premio Valete — 1.600 metros
jg£-"4:000»Ò00. _

— 8
— 4
í 5

Vlotoria.
Orgia . .
Valois . ."
Carinhosa

63
63
66
51 50

Premio Tyta
- 4:000.000.

Rápido . .
Zeppelln . .
Malamocco ,
Galllpoli . .
Tenebreuse
Ukrania . .

1.600 metros

Ks. Cot
, . . 65 25

51
64
56
65
51

Premio Côde
— 4:0005000.

2.000 metros

Ibérico . fifi". fi.
Spahis. .•....„.
Funchal ....
Mlãdlo West . .
Floriãa . . . .
Puritano. . . .
Le Grana MOme

Ks. Cot.
63' 25
61
48
49
49
56
49

Gigolot .
:— Tosca ...

TUrvassú/
Vulcania".

'í Marouf .-'
X Calicorre .

: JPremio Pirata —
;'f- 4:000?000. '.' •

'¦': Urubu .' . ,.«V Neptuno . .
fi. Valete . . .",'*;, : Sim. Senhor ,'¦¦-..¦¦ Ribatejo . .

Ks. Cot
55 26
64
56
66
55

1.600 metros

Ks. Cot
r » . 60 40

49
48
60
54 35

Ks -Premio Tuyuty ¦___ 1.600 metroB
«;«---. 4:0Q0«J9...
Wm---" 

'
st'A*«— 1 Sei Lá.

2 Souaklm .... 56
3 Ubá . .; 

", 
. 62

Urubá .... 50
Monarcha-. . • .64

V'£ Ks.^ Cot"65 22

m Valmonte 60m
^-•-"'trosBi:'

¦Premio Enigma — 1.600 mè-

1
23--2

— 3
— 4

Pi B

4:0005000.

Funchal
Eni tram
Vai Doré,
Agenda .
Bolichero
Dolly . .

* * t •
Ka. Cot.

66 - 22-66
54
56' 66
62

98* -Premlò Dynamite
Litros — .4:0005000. .

^íisáíaigL,,, Umb^ . . * »¦
«•/pirata-.. .• .- *^3 Valor . a »: K

Uirlrl . . i »¦"
Versailles. »;,'_-
Bozõ ... .;'-,'K
Valentão • . ¦

1.500 me-

Ks. Cot.
56 60

4.

gpkj «

65
54
56
52
54
54

^.fi Premio Florida •
| ir- 4:000í000.

íi' —.1 Cartler..
fi-fiZ"— 2 Valdivia .

1.600 metros

Ks. Cot
. . 64 50

c •.' . 61 40

DIVERSAS INFORMAÇÕES

A campanha de Karatan nas
pistas foi dada por .

terminada

Foi definitivamente afastado ãe
entrainement ó cavallo Karatan,
què produziu nos nossos hlppo-
ãromos, nbtadameiífé no' de"São
Paulo,^_o_eáVállo Karatan, por
Biguâe Ariana, que na "sua pas-
sagem pelas pistas levantou em
premios a quantia de 250:0005,
approxlmadamente. O neto de
Hawandich já foi envlaão para
o estabelecimento de criação onãe
nasceu, onde iniciará este anno
súa campanha de reproduetor.

«Chegaram de S. Paulo tres ca-
vaUos da Coudelaria

Crespi

Chegaram hontem da capital
paulista os cavallos Galllpoli, An-
âalick e Calicorre, todos pensio-
nistas da Coudelaria Crespi e Ins-
criptos no programma da corrida
que o Joekey-Club levará a effei-
to depois de, amanhã.

Os concursos da Associação de
Chronistas Desportivos

A commissãò de sports hlppl-
cos da A.'C. D., avisa,.por noa-
so intermédio, aos concorrentes
Inscriptos no concurso mensal,
que para a corrida ãe domingo
nos prados Itamaraty e Hlppo-
dromo Brasileiro, os palpites de-
vem ser entregues até âs 8 ,ho-
ras âa noite âe amanhã. Outro-
sim, communica que para os con-
cursos Santarém e Itamaraty, po-
dem se inscrever toãos os turf-
men que assim desejarem.

FootbaBi

*1

»*

A "TAÇA DA INGLATERRA''

A maior competição annual
de football

„,'^Âv.Taga"ãa.Inglaterra Ô jogaãa
_®j-t_'6Ò annos. B" a segunãa que BB'-.:-.: 

^disputa,"A primeira, que o Aston Villa
«Possuía, foi roubada da vitrina üe

...uma casa commercial, ha 36 an-
.óufs. Nunca mais tendo apparecl-do, houve neçessidaãe ãe crear-"Be
"outra.

.'* Quem ainãa não esteve em Lon
dres num ãla ãa prova final da

•fi.; "Tago", não pfiãe imaginar o que
¦¦'Vlstò representa, para a capital do
¦ííiamperiò Britannico.
«.-'.' 'Se cabe a ãisputa a duas tur-
«.«Vinás, ão interior*, cerca üe 40.000',',- 

pessoas, mòvimentam-se e vão â
-.'.' oapital assistir á prova. São pes-
IjBÒas afortunaüas, que consegui-
ÍBrfràm obter bilhetes. .'.'•-.''"¦ 

Além dessas, vêm outras 40.000,
«fjiítóò para aaslstir'ao jogo, mas
,y"còm as cores do seu club, para

.torcer do lado de fora e fazer ba-
Vrulho. Sâo pessoas que se preva-
i?« íeoem üo abatimento ãas possa-

íf'»; 
"Bens 

pára fazer uma excursão ba-'fifi'i 
rata. ¦' ' 

, ¦
Na véspera do' jogo, não ha alo-" 

Jamento em logar algum. Aò
V-emanheceii coineçam a chegar os
V,. milhares de trens extraordinários,

fi,. postos ¦ a trafegar por todas os
.'¦¦ companhias. São trens proceden-

«.: tes de todos as partes do polz.,
ifi fi-, O estaãio do Wembley tem ca-
5!, «pacldade para 125.000 pessoas.'¦ ¦• • Tòüos logares marcoãos.
!?£?•.•-po laão ãe fora ficam 20.000

¦''pessoas que não conseguiram
' '.comprar entroãos.
Vfifi Satisfazem-se em receber noti-

.cias ão interior e ãe ouvir a grl-
taria, quanão um tento é marca-

' «do.
r Deixamos ãe alluãir ao que se

passa no final dó jogo. B' lndes-
..crlptlvel. A multiãão sao impo-

¦fi 'tuosomehte, como a agua que es-
;«. guicha ãe um cano rebentado.

O club retém o trophéo por um
anno, a não ser que consiga ven-
cer o campeonato tres annos con-
secutlvos, caso em que a Taça"passa a ser propriedade, do club.

Cada anno se grava na Taça o
home do vencedor..

Os clubs que conseguem chegar
ao final, obtêm optimos resulta-"dos financeiros. Somente a flnil
disputada em Wembley di a cada
club, do 8 a 10.000 libras, cerca
de 55O:O00$000. A renda é dividi-
da em tres partes: uma pava a
"Football Association" e uma pa-
ra caãa club.

A preparação dos Jogadores pa-
ra a final é rigorosa.

Na' semana anterior ao encon-
tro, os jogaãores são, geralmen-
ie, levaãos para um porto ãe
mar, onãe ficam livres ãe todas
ás preoecupações. Tomam banhos
de mor e continuam com afinco fa
seu trenamento physico. Andam
varias milhas pela manhã, jogam
golf, vão á praia ,fazcm gjjmnastl-
ca. Nâo põem o pê na bola. Po-
derlam estragar as shootelras e
serem forçados a usar outras no-
vas, o que é incommodo, ou ma-
chucar-se.

A" tarde, o "coach" do quadro,
faz schemas do desenvolvimento
do jogo no papel.

São combinações a serem reali-
zadas mecanicamente»

Na véspera do encontro, os jo-
gadores são transportados para os
proxlmidaües ãe Wembley, geral-
mente para o pequeno ppvoaüo ãe
Harrow. Ahi permanecem até
duas horas antes ão jogo. O joga-
üor descansa pouco na véspera.
O nervosismo não o deixa repòu-
sor. 

'•---.••"

A ceia fi'ligeira. A's 5 horos da
manhã, o trenodor/os desperta. A
cada jogaüor, elle ãá uma colher
ãe sal de frutas.

Mathematicamente, ás 9 horas,
são examinados pelo medico. Os
homens conslãeraãoa em condi-
ções porá a prova, recebem mos-
sagem, A's 11, almoçam.

O almoço consiste, em fiambres,
legumes e frutos e um cognac
quente.

Os hotéis onde ficam os jogado-
res Bão vigiados pela policio a noi-
te toda.

Elles não têm permissão para
falor nem com os seus parentes
nem com os seus amigos; unica-
mente no final ão jogo, vencedo-
res ou venclâos, podem ter llber-
daãe ãe acção. •

Toão este sacrifício do Jogador,
que proporciona ao seu ciúb ml-
lhares de libras;- dá-lhe a lnslgnl-
fiõante somma de 8 libras se ven-
ce e de 5 se perde.

A maior honra para um profis-
slonal Inglez 6 vencer o ganhar o
que se chama "Cup Medal", me-
ãalha âe ouro concedida oos ãis-
putontes ãa provo final.

Os profissionaes regularmente
nõo recebem nenhuma recompen-
sa pelo sua participação, nesta
prova. E' certo, porém, que, ás
escondidas, são,elles gratificados.

Eis a lista ãas finaes, ãepois ãa
guerra:

1919-20 — Aston Villa-Huõãers-
HoU, 1-0. -
1920-21 — Tottenham H-- Wol-
vtrhampton, 1-0.

1921-22 — Huddersfleld-Preston
N. E., 1-0.

1922-23 —Bolton W. West
Ham, 2-0.

1932-24 — Newcostle Utd-Aston
Villa, 2-0.

1924-25 — Sheffield Utd-Cardlff,
1-0.

1925-26 — Bolton W.-Manches-
ter City, 1-0.

1926-27 — Cardlff-Arsenal, 1-0.
1927-28 — Blaekburn R' Hud-

ãersfielã, 3-1: -
1928-29 — Bolton W.-Portu-

mouth, 2-0.
. 1929-30 — Arsenal-Huããersfleld,

2-0.
A prova começou em 1871-72,

tenão sião o encontro ãeste anno
entre o Arscnal-Huddersfield, a
quinquagesima-quinta final.

Ganharam a "Taça":

Aston Villa, 6 vezes.
Blaekburn Rovers, 6 vezes.
Wanãerlerers, 6 vezes.
Sheffield United, 4 vezes.
Bolton Wanderers, 3 vezes.
Duas vezes: Olã Etomans, W.

Brunswich Albion, Bury, Shef-
flelã Weãnesãay, Tottenham Hots
pur, Wolverrhampton Wanderers
Newcastle United:

Uma: Oxford University, Royal,
Engineers, Ciafhom Rovers, Old
Carthusians, Blaekburn' Olympic,
Preston North End, Notts Coun-
try, Nottlnghom Forest, Manche.-
ter City. Everton, Manchester
United, Bradforã City, Barnsley,
Huddersfleid Town e Carâlff Ci-
ty. ';' l

QUANDO SURGIU O "FOOT-
BALL ASSOCIATION»

Um dos mais antigos documen-
tos. sobre o football é, sem duvi-
da, uni numaro do anno 1842, da
publicação ingleza Ohambefs In-
formotion por tho People".

Naquella épuca, segundo uma
chronica publicada em suns colu-
mnau, o "foa^bull, velho Jogo ln-
¦glei,, commum em muitos re-
giões dò paiz, não era todavia
praticado em rodo território."

Não existia, porém, regrto fl-
xas para a sua pratica e as parti-
das as vezes, tomavam caracter
ão verdadeiras scenas âe pugllato,
empreganâo os adversários a for-
ca bruta.

Na Escossia, naquelle tempo,
os quadros eram constituídos por
numero illimltaüo do jogaãores, i
a luta para a posse âa bola pro
longava-Be por multas horas em
campos ãe algumas centenas ãe
metros. Apezar ãe sua granãe dif-
fusão, o football em 1860 ainãa
continuava no mesmo estaão irre-
guiar com respeito ao regulamen-
to ão jogo. Tres annos apôs, isto ê
em 1863, foi reUizaãa em Londres
a primeira reunião no sentido de
tornar tal Jogo menos brutal' pois
alsumas portidod degeneravarq
em verdadeiros confllctos entre
disputantes, tanto assim que, na
mencionada reunião tomou parte
um... representante âo Ministe-
rio ãa Guerra (War Office).

Compareceram os representan-
tes ãos seguintes clubs:
Barnes Forest Club, Blackheath,
Crystal Palace, The Crusader, N'
N* de KlT-urn... \%...fi . v
-lima dasprimetras üèfcisões^to-"maãas 

foi ãlflnlr como imprópria
e illegal a ãenominação "football"
en-.pregaüa naquella época corre-
ctamente, senão substituída então
por "football association".

Mais treB reuniões foram effe-
otUadas, e por fim surgiu a pri
meira entidaãe, para âlriglr offi-
ulalmente o jogo, senão ãenomlna-
ão "Football Association."

A sua primeira ãirectorla foi a
seguinte:

Presiãente,' A. Pember (N' N'
Kllburn) — Thesoüreiro, F. W.
Campbel (Blackheath) — Secreta-
rio, E. C. Morley (Barnes) —
Me.nbros — J. F. Alcock'(Fo-
rest Club) — G. T. Warren
(War Office) — e J. Turner
(Crystal Palace).

*
OS GRANDES ESTÁDIOS NOR-

TE-AMERIOANOS

Os Estaâos Unlãos possuem os
mais vastos estádios âo munão.

Naãa menos de oito praças ãe
sports gigantescos, encontram-se
nas varias ciãades yankees.

Chicago oecupa o primeiro logar
com tres estádios. São elles os se-
guintes: o grande Pare Stadion,
quo comporta 165.000 'espertado-

res; o Staggfield, 60.000 e o Co-
nuskey Parb, tambem, 60.000.

Vem em segundo logar a cida»-
de de Philadelphia, com o Ses-
quihcentennal Stadion, para.....
126.000 pessoas e o Frankllníleld
para 76.000.
Nova York está èm terceiro logar

com o Yankee Stadion, para .....
82.000 espectadores e o Polo,
Ground, para 56.000.

Na Europa, o maior ê o Wlm-
bludey Stadium de Londres, que
comporta 125.000 espectadores.

*
O BOTAFOGO UVA' A REBEI-

RAO PRETO

O LEGITIMO
LEITE DE

MAGNESIA
tem ^ marca <1©

OKANADO iè'
\£m0f

Nao se deixem illudir petos similares.

O HUMORISMO DE BABE
RUTH ,

babo Ruth, os leitores dovom
Já conhocor âe nomo, é o mnis ce-
lebre Jogaãor üo baserball ãos
EfltaãOB Unidos, fazendo-se por
Isso pagar a peso de ouro.

Rceentomonto, pediu a um
club, para dtfendor as suas cõ-
res, a bagatela ão 86.000 dollares
de Balarlo.

Como lhe fizessem notar que
essa Importaucla era superior â
que recebia o sr. Hoover, presi-
dento ãa Republico, Babo Ruth
replicou assim:

"Não algo quo não ,seja exacto,
mos elle tem um contrato por
quatro annos e ou llmlto-mo a
peãlr um por trea annos."

¦pong

(14479)

Presiãente, Esmeralão Müller;
Vlqe-preslãente, ãr. Antônio Cor-
rêa Meyer; secretario geral, prof.
Antônio Santos -Veiga; Io secreta-
rio, Daclo Campos; 2° secretario,
M. Rodrigues Vidal; 1° thesourel-
ro, Mario Abreu Lima; 2° thesou-
reiro, Fernando Aloisl; procura-
dor, Alfredo Wohlgemuth.

Directores esportivos; —, Ber-
nardlno Iatouro, Jacob Parsia,
Bruno Ferraloli. \

Sem outro motivo, valho-me do
ensejo para reiterar a v. v. os
nossos protestos ãe alta conside-
ração e apreço. — Sauãações cor-
ãiaes. "Sporte Club 15 ãe Novenr-
bro. -¦=; M. Rpáriffucs.Tldàl^se-
cretarior""'-'"

OS CAMPEONATOS SUL-1
AMERICANOS E OS SEUS•fi} VENCEDORES

Até agora, vêm. sendo
disputados,- regularmente,
os campeonatos sul-ame-
ricanos dos seguintes
sports.

Os paizes vencedores
têm sido estes:

Football — (Uruguay, 5
vezes; Argentina, 4 e
Brasil, 2 vezes).

Athletismo — (Argenti-
na, 4 e Chile, 3 vezes).

Tennis — (Argentina, 9
vezes e Chile, 1).

Box — (Chile,1 4; Ar-
gentina, 3 e Uruguay, 2
vezes). Uma vez terminou
empatado entre uru-
guayos e argentinos.

Natação' — (Argentina,
1 vez).

Waterpolo t- (Brasil; 2
vezes e Uruguay, 1).

Baskeball — (Uruguay I
.1 vez). t

pazes — Novíssimos — 100 me-
tros — Naão livre.

Nona prova — Moços e rapazes
Novos — 100 metros — Naão

crawl. '
Décima prova —- Sonhores —

Qualquer classe ¦— 60 metros —
Naão livre.

Décima .primeira prova — Mo-
ços e rapazes — Novíssimos —
80 metros — Naão ãe costas.

Décima segunãa prova ¦— Mo-
ç'os e senhores — Qualquer cias-
se — 200 metros — Naão livre
(Honra ACM).
,.,I>e.clma terceira — Salvamentos

Moços e Beiihorets.
Décima quarta prova.— Moços

o senhores — Prova final -^«-.Fan-
tcsla — 40 metros (Com as per-
nas no sacco).

Water-tyO-O
CAMPEONATO CARIOCA

Os jogos de domingo
Serão dlsputaão âomingo na pis-

cina dó Fluminense Football
Club:

Segunda divisão — Natação e
Regatas x Flamengo — Segundos
quadros, ãs 2 horas.

Arbitro — José Ferreira Men-
ães.

Primeiros quaãros, A's 2 horas,
o «10..

Arbitro — Gastão Laãeira.
Chronometrista — Armànão Ma

ãeira.
Representante — Marino Tolen-

tino.
Primeira üivlsão —' Boqueirão

ão Passeio x São Christovão —
Segunãos quaãros, âs 3 horos e
10 minutos. ,"».-.

Arbitro — Paulo Carmo.
Primeiros quaãros — A's 3 hó-

ras, e 0.
Arbitro — Dr. Heitor Borgerth

Teixeira. .
Chronometrista — Nelson Mal-

lemont Rebello.
Representante — Commandante

Irineu Ramos Comes.
Policiamento — Raul Wellisch

e Pedro Teberge.

TAÇA FRANCISCO VILLAS
BOAS

A disputo da Toca Francisco
Villas Boas, que será iniciado em
4 ãe marco, e terá o seu Torneio
Initium em 26 ão corrente mez
na séãe Gymnastico Portuguez,
será disputada, nas seguintes lo-
callãaães, Gymnastico Portuguez
â rua Buenos Aires 281 — Club
Regatas Vasco ãa Gama, rua
Abílio, Stn ili um ãe S. Januário
— Orfeão Portuguez, ruo ãos An-
ãraãas, 59 — Atlântico Club, ove-
niãa Atlântica 1014 — Grêmio
Sportivo 11 ãe Junho, rua 24 ãe
Maio 227 — Associação A. Por-
tugueza, rua ;Senaãor Pompeu,
122 — Centro Gallego, rua ão
Rézenão 66 — o Oporá Nacional
Dopolavoro, Avenião Rio Bran-
co, nono anãar do" Cinema Im-
perio — são estas as localidades
onde serão disputados os encon-
tros de ping-pong.

PETRÓLEO SOBERANA PARA
OS VENCEDORES DO

INITIUM

À« Turma vencedora do' Torneio
Initium a ser realizado em 20 ão
corrente na séãe ão Gymnastico
Portuguez, será premiado cada
jogador com 1 vidro do Petróleo
Soberana.

TABELLA DO TURNO

Remo
OS PRÓXIMOS CAMPEONA-

TOS BRASILEIROS

Bão Paulo, 19 (A. B.) — O
Commercial F. C„ de Ribeirão
Preto acaba de convidar o Bota-
fogo F. C, campeão carioca de
1930, para visitar aquella' cidaãe.

Acreãita-se nas roãas sportivas
ãoqul que o convite será acceito,
para Isso muito concorrenão a in-
fluencla ãe Decio Vicari, o conha-
clão sportman que foi campeão
carioca em 1910, pelo Botafogo.

ií;
ENRELVAMENTO DE UM

CAMPO DE FOOTBALL

Para se enrelvar um campo de
football, emprega-se a seguinte
mistura ãe sementes de grami-
neas:

Kilos
Àgrostos tracante 10
Tetuca ovina 10 '

" vermelha  6
Paturin dos prados  8
Ray-grass de pacey 60
Trevo branco  1

Dá, no total 95 kilos, que ê
a quantidade necessária 

"para 
um

hectare üe terreno.
¦fe

UM TEAM QUE VALE UMA
• FORTUNA

S
Considerado o valor das Inseri-

pções de cada jogador Inglez que
forma o team, abaixo, um pasci-
ente observador formou o team
mols caro do mundo com os se-
guintes jogadores:

Horper (Arsenal), 6.000 libras;
Nelson (Newcastle), 7.500; Shaw,
(Sunderland), 7.000; Gibson (As-
ton Villa), 7.500; Hill (Newcos-
tle) 8.000; Mac Pherson (Ever-
ton), 6.000; Jackson (Chelsea),
8.500; Jack (Arsenal), 10.500;
James (Arsenal), 9.000; Gallacer
(Chelséa), 10.000; Cook (Bolton
W.), 5.600. Total! 85.000 libras.

Com a libra-a 62$000, temos um
quaâro ão custo approxlmaão de
4.430:0005000.

*
CONSELHO DELIBERATIVO

DO FLAMENGO

O presiãente cm exercício ão
Club ãe Regatas ão Flamengo
convoca os membroB üo Conselho
Deliberativo a se reunirem, segun-
âa-felra próxima, 23 ãé* fevereiro
corrente, em segunãa e ultima
convocação, ás 20,30 horas, na sé-
ãe terrestre ão Club, â rua Pay-
sandu', afim de tratar da seguin-
te ordem do dia:

a) leitura e votação do parecer
âa commissãò fiscal, sobre o ba-
lanço ãa thesouraria, relativo ao
anno de 1930;

b) discussão e approvacão ão
projecto orçamentário paro 1931;

c) eleigão ão vice-presidente e
secretario-do Conselho Delibtrati-
vo.

?
A NOVA DntECTORIA DO S.

O. XV DE NOVEMBRO

Communlcam-nos:"Piracicaba. Secretaria, janei'-
ro de 1931. — Illmo. sr. redactor
sportico do "Correio ãa Manhã".
Rio ãe Janeiro. — Presaüo sr. —
Tenho o prazer ãe communicar a
v. ex. que ficou assim organozi-
ãa a ãirectorla que regerá os des-
tinos ãeste club, no anno corren-
te:

Multo animados os paulistas
l

Bão Paulo, 19 (A. B.) — Está
despertanão grande interesso nos
rodas sportivas paulistas o cam-
peonato nacional de remo, que se
de» 'i realizar proximamente.

Nos suas secções de sports os
jornaes frlzam bem a Importância
de que se reveste, esse prelio pa-
ra São Paulo, cujas ; guarnições
até hojo, sogundo afflrmam, nun-
ca se apresentaram em condições
de vencer como agora.

Os paulistas, que vão concorrer
com oo cariocas, fluminenses, ba-
hianos, capichabas e gaúchos,
pretendem apresentar-se em con-
fli.ões technicos, de molüe a üar
multo o què fazer aos repfesen-
tantes dos demais Estados.

As elliminatorias recentemente
disputadas aqui revelam I não se-
rem descablãas as esperanças de
São Paulo, em levantar o poreo
dos aut-rlggers a dois, sendo
tambem ponderáveis as probablli-
dades de ver brilhar as cores pau-
listas nos doubles skiff e out-rig,
gors a quatro. Quanto aos skiffs
parece que São Paulo não nutre
grandes esperanças.

Os remadores paulistas partiram
para o Rio cheios de esperan-
ças..

ASSOCIAÇÃO DE CHRONISTAS
DESPORTIVOS

Dos Delegações Náuticas e Cam-
pista, ao chegarem a esta capitai,
recebeu a Associação de Chronis-
tua Desportivos, a grata incum
bencia de transmittir as auas sau
dações á imprensa sportiva cario-
ca.

Natação

BaskefbaSI
BASKET

líTINA
'Philips

COMO SURGIU O
BALL NA AUG»'!

Foi mister Philip Wp
quem introduziu o sport do bas-
kotball em Buenos Aires. Isso
oceorreu em 1912, Aquelle senhor
dirigia a 'departamento physico
ãa, Associação Christã de Moços
daquella Capital sul-americana.'As primeiras lições foram de
real proveito, pois em breve, já
eram numerosos os associados que
se ãeãicovom com enthusiasmo ao
novo sport. ,

SSBtfl©

Realizo-se no proximo ãla Io ãe
marco, na Associação Christã ãe
Moços, o segunão concurso üa tem
porada.

Reina granãe animação entre os
concorrentes , que, ãesde já ini-
ciaram os respectivos trenós.

Os venceüores-com bons tempos
terão os seus -nomes no granüe
quaüro ãe honra, que está ex-
posto na entraãa rto eãificio.

O programma constará üe 14
provas, com a seguinte organi-
zação:

Primeira parte:
Primeira prova — Menores —

Sem victoria —20 metros — Na-
ão livre.

Segunda prova — Médios —
Sem victoria — 40 metros — Na-
üo livre.

Terceira prova — Menores —
Com victoria — 40 metros — Na-
do livro.

Quarto prova — Méãios — Qual-
quer cathegoria — 40 metros —
Naão íi lã brasse.

Quinta prova — Méãios e Mé-
dios — Turma 4 x 20 metros —

— Elleneor — Nado de costas —
— ellenor — Nado á lá brasse —-
— ellenor — Nado livre ~ 4—

ellenor — Nado crawl.
Segunda parte.
Sexta prova.— Moços e rapa-

zes — Principiantes — 80 metros
— Naão Trudgeeon.

Sétima prova — Moços e ra-
ps_es _•— Novisslmos — 100 me-
tros — Nado á lá brasse.

Oitava prova — Moços e ra,

A PASSEIATA MOTOOYCLIS-
TICA DO M. C. B.

Realizou-se domingo de carna-
vai, conforme foi annunciada, a
grande passeiata ão Moto Club
ão Brasil, pela ciãaãe e ãiversos
bairros. Infelizmente a chuva im-
possibilitou çiaior exito. Mesmo
assim, tomaram parte na pas-
seiata mais de cincoenta motocy-
cletas, multas ãevlãamente orna-
montadas, sobresaindo-se em
gosto e arte as machinas: ão
sr. Octavio Lobo, com um bei-
llsslmo coramanchão de rosas
purpurinas; a Üo sr. Lauüellno
ãe Aguiar que transformou sua
motocycleta num Jardim- de acca-
cias; a do sr. Henry Blakeney e
a ão sr. Álvaro/ üe Aguiar, que
abria o corso fantasiado üe Miss.
Durante o trajecto Octavio Lobo
ãeliciou o publico, fantasiado üe
bailarina futurista, e fazendo
ocrobaclas, passos e gestos üe
dansas com sua moto. A Inspe-
ctoria üe Vehiculos, como sempre,
procurou facilitar o mais possível
o ãesfile ãa caravana üo Moto
Club pelo avenida e outros locaes
üe granãe movimento.

Pelo technico ão Torneio ãe
ping-pong foi eloboraüa a seguin-
te tabeliã üe. jogos para o turno
üo Campeonato:

Marco ' 4 <— Gymnastico x
Orfeão — MorÇo 6 — 11 üe Ju-
nho X Vosco —\ Março 11 — Or-
feão.x Portuguesa e Atlântico x
Centro. — Março' ^2 — Gymnas-
tico x 11 ãe Junhòv-p Marco 18
— Orfeão x Dopolavoro e Centrp
xTortugueza — Março 19 — Vas-
co x Gymnostivo — Marco 25 —
Centro' x Orfeão e Gymnastlfco x
Atlântico — Março 26 — Vasco
x Dopolavoro e 11 âe Junho x
Portugueza — Abril 1 — Dopo-
lavoro x Atlantico-,e Vasco x Or-
feão — Abril 8 — Centro x Gy-
mnastico — Abril 9 — 11 ãe Ju-
nho x Atlântico e Portugueza x
Vasco — Abril 15 — Centro x Do-
pplavoro, e Atlântico .x Orfeão —•
Abril 16 — Portugueza x Gym-
nastlco —' Abril 22 — 11 ãe Ju-
nho x Orfeão e.Portugueza x Do-
polavoro — Abril 23 — Centro x
Vasco — Abril 29 — Atlântico x
Portugueza e Contro x 11 âe Ju-
nho'— Abril'30 —Dopolavoro x
Gymnastico — Maio 6 — Vasco
x Atlântico e Dopolavoro x 11 ãe
Junho.

RIGOROSOS TRENÓS NO
GYSINASTICO

O Bub-ãlrector dè ping-pong'üo
Gymnastico Portuguez peüe d
comparecimento todas as noites
para.os rigorosos trenós ãe con-
junto, âos seguintes srs.: Agneo
Dagne — Alberto Liberato —
Alberto Sarãa — Canãiãd Costa.
— Joaquim de. Lima — Mario
Gonçalves — Manoel Oliveira —
Miguel Frias — Lauro Ganime —
Jair Gonçolves — Martin Fonse-
ca — Edmundo Guedes — Iolan-
do Costa — Luiz Aragona —
Ivan Fonseca — Horacio Me-
deiros — Antônio Dias — José
F. Alves — Antônio. Paiva —
José Sarcone, etc. '

imiiiiiinin, no nyi.ii-ilin om quo
um grupo do 0 a 10 monlnos A
iiiiiniiin por um dossos meninos,
multas vi-;-.»'.! escolhido unica-
monto por elles, o na1 eua bOa ap-
pllcuçilo, oatâ o vi'i'iiiniiii'o esco-
tlemp.

Porém, todo osso Bystcma ro-
pouHii sobro a figura do monitor.
Dob bons monitorou dopondom as
boas patrulhas, o daa boas pa-
iruiiiiiii os bons grupos do esco-
toiroB.

A bella Iniciativa da Fodoração
do Escotolroa do Brasil do roa-
llziir um "Curso i'riíili:ii do Mo-
ílltorOB" volu ao fiiiiiiiil.ro ãas
necessidades de todos as tropas
OBCotclruB, pois minu iiioultorcu
rocoborâo um excollento prepa-
ro, cotnprehunderão molhor sou
cargo, poâenãp, ãesta fôrma,
mula contribuir poro o lnoremen-
to âo núcleo escoteiro a quo per-
toncem.

No domingo próximo, 22 do
corronte, na Quinta ãa Bõa Vista
sorâ realizada a primeiro rounlâo
dos canülãatos inscriptos para
esto curso, quo ali passarão toão
o dia recebendo ob ensinamentos
dou dirigentes dente cilrso o jã
praticando, pois a grando maio-
ria das actlvldaães realizadas,
ainda que sob a ãirecção ãos ins-
truetoros, jã serão dirigidos pe-
Ios próprios alumnos, do accor-
do com a orientação ão curso
que 6 essencialmente pratica.

Além ão todas estas vantagens,
ob ãiversos eJemontos dos tropas
escoteiras Inscriptos terão oppor-
tunidaüe para augmontorem a
boa fraternidade polo constante
contacto.em que estarão durante
o curso, do conhecerem outras
tropas escoteiras, pois que mui-
tos serão viaitaüos ãuronte o
curso, üe.fazerem boas excursões
o acampamontos, etc. Será uma
excellento vida üe bom escotiB-
mo, que ob monitores ou outros
canülãatos Inscriptos terão du-
rante o curso que irá ãe 22 ãe
fevereiro o 20 ão abril proximo.

NOTICIAS DA FEDERAÇÃO
DE^ESCOTEIROS DO

BRASIL
Olub ão Chefes Escoteiros —

Continuam a realizar-se, ás
quintas-feiras, ãas 20 ãs 22 horas
na séãe da Liga da Defesa Na-
cional, as reuniões ão Club âe
Chefes Escoteiros (Club Esperan-
tista de Escoteiros do Brasil). A
directoria piovisorio do mesmo
está redigindo os respectivos es-
tatutos que devem ser approva-
dos numa das próximas ses-
sões.

Histórico 3 Álbum — Do ac-
cordo com o approvado na ultima
reunião do Conselho Superior ãa
Federação do Escoteiros do Bra-
sil, foram nomeadas duas com-
missões: Umo para organizar o"histórico desta federação, desde
seu inicio; a segunda para or-
ganizar um "álbum" da federa-
ção, com todas as photographias
relativas ãs suas actividades es-
coteiros, etc.

Carteiras ãe iãentláaãe —
Egualmente foram approvados os
novos modelos para carteiras de
identidade de.todos os escoteiros
e mais filiados desta federação
que Já se encontram em impres-
são. . Eguolmente foram appro-
vados os modolos dos "certifico-
dos" a conferir na parte pratica
da "Escola de Instrüotores de
Escotismo" o no "Curso Prati-
co de Monitores".

Escola de Instructores ãè Es-
cotismo — No dia 1 de maio pro-
ximo, reiniciará novo curso a
Escola de Instructores ãe Esoo-
tismo, ãa Federação do Escotei-
ros do Brasil., Por essa oceasião
será realizada importante "Noite
Escoteira" para solennlzar o 8o
anniversario da Escola, entrega
dos certificados oos olumnos jâ
approvodoa na parte pratica do
curso'desta es»eola'e aos alumnos
qy.e completaram o "Curso Pra-
tico üe Monitores"%

EM "REPRISE" A PEDIDO QERAI

NANCY CARROLL
eom»

PHILLIPS HOLMES
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A primeira super-proüucção da
Paramount, toãa falada em

PORTUGUEZ

émmaamÊmmmmm-mmÊk,

Xadrez
O TEAM DO BOTAFOGO BM-

BARCA HOJB PARA
S. PAULO

Os onxadrlstas campeões joga-
ruo contra um scratch

paulista
Conforme temos noticiado, a di-

rectorla do Botafogo Football
Club premiando a victoria e os
esforços ão seu team ãe xadrez,
que levantou com raro brilhan-
tismo, o Campeonato de Xadrez,
por equipes do Rio ãe Janeiro, em
1930, resolveu proporcionar aos
seus enxaãristas uma viagem a
São Paulo, onãe os seus amaão-
res ãlsputorão um match amls-
toso de turno e returno em seis
taboleiros, cem o scratch da Fe-
deração Paulista de Xaãrez, nos
próximos ãias 21 e 23 üo cor-
rente.

A equipe do Botafogo Football
Ciub, 'jogará com os seguintes
elementos:

Dr. J. Souza Mendes Junior —
dr. Alberto Gama — Coronel
Heitor Alberto Carlos — Cauby
Pulcherlo — Adolp Berger — J.
Lacerda Guimarães.

Acompanhará a delegação do
club alvi-negro, o seu director
de xadrez sr. Alcindo Caldas Vi-
onna. . «

A delegação do Botafogo parti-
rá hoje ás 8 horas da.noite.

A NOVA INICIATIVA DA FB-
DERAÇÃO DE ESCOTEI-

ROS DO BRASBJ

Em todos os grupos de esco-
teiros o monitor, ou chefe, da
patrulho, . é um ãos elementos
mais preponderantes para seu
progresso. E' que no systema de

ESCOTEIROS DO OLUB DB
REGATAS DO FLA-

MENGO

Uma ãas tropas escoteiras que
actualmente maior progresso terri
tiüo é sem ãuvida a ãos Escotei-
ros ão Clyb ãe Regatas ão Flà-
mengo. E' que os componentes
ãeste núcleo escotlsta desejam re-
cuperar o tempo perdido que ti-
veram pela ausência de um che-
fe escoteiro._

A ãirectorla rubro-negra, ape-
sar üas múltiplas activiüaües a
que fi solicitada, está caãa vez
mais ülsposta a contribuir effi-
cazmente para; o bom progresso
de seu Departamento Escoteiro,
üe accorão com a orientação do
dedicado ãirector do mesmo, sr.
Ulysses MalagutI de Souza.

Todas as quartas-feiras, das 20
ás 21.80 horas e aoa domingos,
das 9 ás 12 horas,-reunem-se os
escoteiros rubro-negros, em sua
confortável séãe que é a "Caver-
na dos Escoteiros"; na pratico ão
bom escotismo, ãos Jogos educo-
tivos e physicos, na pratica ãos
sports e educação physica, ãe-
baixo da oulãaãa ãirecção üe seus
chefes escoteiros.

Para o "Curso Pratico üe Mo-
nltores", üa Feüéração fle Esco-
teiros ão Brasil a que está fi-
liaãa esto tropa escoteira, foram
inscriptos ãcis monitores: Eric
Falcão e Therencio O. Cattley.

As inscripções para os novos
canülãatos á secção Escoteira do
Club de Regatas do Flamengo
continua aberta para todos os
meninos ãe mais de 10 ànnos ãe
edade. Os paes ou responsáveis
pelos candíãatos poüerâo assistir
ás jnstruoções' e mais reuniões, e
terão toãos os esclarecimentos ne-
cessarlos ãos chefes escoteiros ou
ão ãirector âa secção.

Designações de funecionarios
O ministro ãa Viação üetermi-

nou qua passam a ter exercício
respectivamente na primeira e na
terceira Secção üa Directoria üe
Contabilidade, os terceiros offi-
ciaes, Arthur Bulcão e Álvaro
Pereira.

inspector1ade*vehiculos
Exames de motoristas

Chamada para hoje, âs 8 ho-
ras da manhã — Alfredo 'Julio
Ferreira Vianna, Alzira Paiva da
Costa, Cario Garagnoni, Henri-
que Lannes, Ernani Nunes ãe
Oliveira, Waldemar Elter, Petro-
nlo do • Nascimento, João Soares
Gomes e João Bento.

Prova regulamentar — João
Lourenço Carquejo.

— Resultaão dos exathes effe-
ctuados dia 16:

Approvados — Vera Pinto Soa-
res, Nilo Horacio üe Oliveira Sam-
paio, Jorge Sampaio Masslllac,
Libanlo de Mattos, Áureo Gonçal-
ves Ferreira, Paulo Dias Toledo.

Reprovados: 3.
Estacionar em logor não per-

mltüdo — P. 1480 — 1655 — 1434
1040 — 1433 — 2192 — 4834 —
4199 7130 — 11076 — 10080
11077 — 1304 — 13598 — 14134.

Desobediência ao signal — P.
146 — 567 — 576 — 1183 — 2881
1423 — 849 — 1981 — 337 — 834
898, —i 1617 — 1983 — 164 —
1306 — 1519 — 3207 — 6674 —
7341 — ,4584 — 4760 — 6323 ' —
4612 — 5738 — 6792 — 6709 —
eS78 — 7861 — 4766 — 5074 ,'—•
,5746 _ B285 — 11644 — 9170 —
9441 --' 8819 — 9364 — 9498 —
13300 — 13948 —' 130.0' -..1325'.
13246 — C. 3378 — R. J. 827.

. Excesso de velocidade — P.' 388
3836 — 1125 — 242 — 370 — 6634
4754 — 5400 — 6905 — 7259 —
6279 — 6646 — 7063 — 10683 —
9395 —8017 — 13611 — 13847 —
14241 — C. 816.

Interromper o transito — P.
16 — 1981 — 1800 — 7624 —11086
8193.

Descarga livre — P. 2768.
Contra mão de ãirecção — P.

1510 — 2600 — 3179 — 3435 —
4879 — 6662 — 7635 — 4946 —
10257 — 8674 — 13963 — 12100 —
13134 — 13131 — R,.. J. 13 — 74.

Em todas as Drogarias
o Pharmacias do Brasil

InrtB^S^j^&íilCTRDj
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Enviamos libreto gratis
I Pedir ft Emílio Atroldl & Cia,
1 Cnlxa 2171 «— Itio de Janeiro

(16448)

DUPLICATA EXTRAVIADA

Tenâo-se extraviado a dupll-
cata de nossa emissão n. 1.237
de Rs; 2:0245000 com venci-
mento paro 30 üe Abril âe 1931,
ãe acceite üe Miguel Oliveira &
Guimarães ãesta Praça e achan-
do-se a mesma endossada com
a nossa firma, cujo endosso está.
em branco, prevenimos que não
terá nenhum valor qualquer ne-
goclo feito com a mesma, visto
termos emlttlão uma triplicata
correspondente. — Oliveira Sl-
queira & Cia. (E 17998)

LEILÕES

DECLARAÇÕES

'"' B>^ lfflrv<iS-_—: HbÍH v!^a?vl i?nV»IiOTTiftTffl W11 * ' H9a9 - * 9Bi \keKtfr SSSSS\ 5t__y5_^^*tV«iw^Ru05Bv_B

(1645.)

seductor denunciado
Ao juiz da 2* vora criminal nc-

cusodo de seducçâo, foi hontem,
denunciado Bento de Carvalho.

Quanto á arma é com a policia
e relativamente á machina

não pôde ser
Despachando um requerimento

em que a Panair do Brasil S. A.
pedia permissão para que os
commandantes dos seus aviões
possam conduzir uma arma de
fogo e uma machina photographi-
ca, o ministro da Viação decidiu
c.ue, quanto ao uso de armas,
não compete ao .Ministério a pro-
vldencla solicitada e. quanto á

çonducção ãe . apparelhó photo-
graphlco, o sr. José Américo üe-
terminou que seja cassada a con-
cessão feita ao Syndicato Condor,

livramStodenegado
O juiz da ¦ 6* vara denegou o

pedido de livramento feito em
favor de Manoel Rodrigues da
Fonseca.

os juSentos^de hoje,
no jury

Sob a presidência do juiz Car-
neiro da Cunha, o Tribunal do
Jury julgara, hoje. um dos réos
Antônio Alves de Oliveira ou Ar-
r.unio Bento.

Funccionarã o promotor Lyra,

PROCURAÇÃO SEM EFFEITO
' 

AO PUBLICO

Theophilo Dommgues Maciel
participa ao publico, que desta
data em diante fica sem effei-
to os dlroitos que tinha dado ao
seu procuraâor João Belisario.

Bocaina, 15 ãe Fevereiro üe
1931. — Theophilo Domingues
Maciel. — Estaão âe Minas.

. (E 17991)

,, A' PRAÇA

Declaro que tenüo perülüo
nesta data duas notas p.romisso-
rias, uma no valor de 1:0005000
e outra* no de 1:6005000, emitti-
das por João Oliveira Campos ,e
avalisaãas por Antônio Maga-
Hiãcs Bastos, ficam as mesmas
sem nenhum effeito, para fins
de cobrança ou descontos.

Rio de Janeiro, 19 de Feverei-
ro de 1931. — Antônio Maga-
limes Bastos. (E 17956)

IMH IA
MASSA FALLIDA DE AN«TE-
NOR DA. SD-iVEIRA MAOHADO

No ãia 10 de marco próximo,
serão vendiãos, em leilão, a
quem maior lanço offereçer, • ot
bens da massa fallida âe Ante-
nor âa Silveira Machado, cons-
tanão os mesmos üo seguinte:

Uma Uzina do Assucar, com
Refinaria e fabrica üe aguar- '¦
üente e uma fazenãa com
58 alqueires üe terra, 24 ca-
sas construídas üe tijolos e
cobertas üe telha, 6 lavoura,
ãe canna; ãiversos predios col-
locados em excellente ponto âa
cidade; uma officina r..echanica
completa, com fundição; uma fa-
brica üe gelo e ãiversos outros
bens moveisj 'como ferragens,
machinismos, eto., conforme' eüi-
tal explicativo publicado no"MINAS GERAES", de 4 e 8 do
corrente.

O liquidatario abáixo-asslgna-
üo fornecerá Informações deta-
lhaüas a quem üesejar concorrer
ao leilão. — Orlando Brandão.

ENDEREÇO — Rua üo Com-
mercio, 148 — Ubá — Minas.-^ (16328)

"OAIXA FEDERAL»

Sociedade Cooperativa do Res-
ponsabilldade Limitada

De orãem üo Sr. Presiãente,
convlüo os Srs. associoâos a se
reunirem em assembléa geral or-
dinaria, no ãla 28 üo corrente,
âs 17 horas, na séãe ãesta So-
cleãaüe â rua Buenos Aires, 15,
Io anãar, para üellberarem o so-
guinte:

a) —r tomar conhecimento üo
relatório üa Administração, üls-
cutir e votar o parecer ão Con-
selho Fiscal sobre o balanço,
contas e actos gestlvos üe exer-
cicio de 1930;

b)» — fixar a retribuição do
Presidente, do Director-Gsrente
e dos demais membros dos Con-
selhos;

c) — eleger o novo Conselho
Fiscal e supplentes;

ü) — interesses geraes.
Rio üe Janeiro, 19 üe Feve-

reiro üe 1931. — Theodorico Ro-
drigues Pereira, Dlrector-Ge-
Tente.  (e 20068)
CENTRO BENEFICENTE DOS
FERROVIÁRIOS DO BRASIL

Sedei Rüa Pedro Alves, 122, sob.

De orãem do Snr. Presiãente
convoco 03 sócios quites e com
interstício legal a reunirem-se
em Assembléa Geral Extraorãi-
noria na sede, ás 20 horos üe
segunda-feira, 23 do corrente.

Ordem do dia: Attribulções do
art. 33 dos Estatutos.

Rio de Janeiro, 20 de Feve-
reiro de 1931. — Jacy Garnicr
de Baeellur, 1° secretario.

(E 17997)

COLLEGIOS
'•IMLEGlü AMERICANO" -
Situado a 380 metros de altitui
ãe. Internato e externato. Cur-
so Primário. Ensino Seeunüario
e commercial offUializaüos. Pre-
ços excepcionaes. Bonã á porta.Rua Mauá, 1. Tel. 2-0063.
Santa Thereza.  

(E. 18994)

COLLEGIO SYLVIO
LEITE

Todos os cursos. Serviço dô
çonducção de alumnos. Ex-
ternato: Mariz e Barros 258— Internato: Aquidaban 281-
301 — Boca do Mato.

Situação pittoresca no alto
de coluna a 150 metros da via
publica e no centro de vasta
chácara de 30.000 mi. Au-
sencia de poeira, clima ine--
gualavel e retiro ideal para oestudo. Teis. 8-1252 e»9-3437.(E 20046)

ANNUNCIOS
GRANDE ARMAZÉM NO CÁES

DO PORTO
Arrcnda-se, do 1° de abrlí do

corrente nnno cm deante, gran-dc armazém, com dois pavimen-tos, no Cáes do Porto — Aveni-
da Rodrigues Alves ns. 815-817
Medindo 20 metros de frente
por 50 metros de fundo, cons-
trucção solida de cimento nt-
mado, com guindastes electricos,
servido nos fundos peln estra.
da dc ferro. Offertas á Compa-
nhia Cervejaria iii-iiiuiui, ma
Marquez de .Sapucahy n. 200. O
armazem pódc scr visto, estan-
do actiiolnieiitc oecupado com
deposito do enfé.

 (Í0I32)

MUSIC TEACHER
From Uic Con.-rvatory. Tlicory, liar.mony ar.d piano. Hua Uinta Ribeiro.48. — Piioue 7—2265.

(E 1974S)
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CORRETO T)A MANTIA — Sexta-feira, 20 do Fevereiro do 1031 a

LEILÕES
LEILÃO DE PENHORES

JOSE' CAHEN
Hoje. SO de Fevereiro ile JOIll

(IQ 10.110) Lollões

8
"MÃOlFPENHORES 

?
Liberal, Berliner & Cia.

Km -ll ile li-i.r.li,, ,|,. jdjhllim Lulu do <»iinifii»H, (IH e «II
(B 18748) LoIlBos-.-fc^-fi frt

CB. ÁUREA BRASILEIRA
IiDlllto em 2(1 lie IVvcrcIro '

Matrlx — Av. Pimau», 11"O catalogo mira publicado
no "Jornal do Commorolo"
no dia do lul lão."

(Í03Õ4)

LEILÃO. DE PENHORES
JÓIAS 13 MI_RCA»OIUA8 NA

FILIAL -DA
CASA GONTHIER

III.MIY FII, 110 .fc Ola.
105—Hun Sete de Setembro—195

lillll 4 lie illnri.o ile llllll
(!•_ 10808) Leilões~ 

LEILÃO DE PENHORES
Em 25 ile Fevereiro de 1031

A'» 13 HORAS
Veuve Louis Leib & Cia.

SuccossoreB do A. Cahen & C,
EUA IMPERATRIZ LEOPOLDI-
NA N. 22 o LUIZ DE CAMÕES

N. 02, esquina
(18107) Leilões

Implorando a caridade
ANGELINA PECURANO, vlUVO

eom 60 annos de edade, comple-
tamento cega o paralytlco.

MARIA VENTURA, do 06 an-,
nos do edade, viuva. '

ENTREVADA da rua do Chi-
ohorro n. 47, casa XVIII, mudou-
se para a rua Itapiru', 213, casa
XI, doonte, . Impossibilitado de
trabalhar, tendo duas filhas, sen-
do umo tuborculoshi» ..

PAULINA DE FIGUEIREDO,
viuva, com tres filhos o Impossi-
billtada ão trabalhar. ___A: ,

ELVIRA DE CARVALHO, ;<po-
bre, cÉgo e sem amparo da ia-
milia.

VIUVA SANTOS, com 72-annos
de edade, gravemente doente de
moléstias Incuráveis.

ALZIRA MURTI, viuva, com
D filhos, impossibilitada de tra-
balhar.

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
barros. cego de ambos os olhos
e aleijada,

LAURA XAVIER DA .SILVA,
viuvo, oom oito filhos, passando
privações, appello Rara as almas
caridosas. Rua Navarro, 214, ou
nesta redacçao.

GABRIEL FERNANDES DA
SILVA — ruo Miguel do Paiva
n. 62 — Catumby — Paralytlco,
impossibilitado do trabalhar.

MARIA FERREIRA — Viuva
pobre. — Rua Barão de Itapagl-
pe, 307.

BBNBDICTA DEOLINDA DE
CARVALHO, pobre, com 76 an-
nos âe edade, moradora á rua Se-
nador Pompeu n. 138.

MARIA BAPTISTA, pobre.
MARIA TAVARES BORGES,

viuvo quasi ofigo sem amparo.

COZINHEIRAS
PRECISA-SE 

de uma cozinheira que
lave e enfíomrae; sua Senador Ver-

cuciro n. 213, casa 2.(E 18907) A

COPEIRAS E
ARRUMADEIRAS

COPEIRA 
e arrumadeira — Precisa-

se de uma boa, que dê informa-
cões. Rua Leopoldo Miguez n. 99 —
Copacabana. Tel. 7-3159.(E 18894) 10

EMPREGOS DIVERSOS
'AGENTES NO INTERIOR, pre-
J\. cisam-so para artigo de gran-
de jutUldado, Kropseh. & Cia. Ltd.,
Edifício Odeon, S. 710, Rio.

- (E 18740) C

EiíPRÜGAbÒ, 
conhecendo cm Radio

e ^atcrial electrico, »tendo boas dis»

Íiosições 
administrativas, procurado por

mportaute firma, logar pprvenir; tratar
com o sr. Cliasseriaux — Rua do Pas»
seio ns. 48/56. (E 18912) C

IMPORTANTE 
firma precisa pessoas

educadas e relacionadas para i orga-
nização dc vendas. Ordenado, commis-
são e prêmios1! Procurar sr. Tomelin.
Rua do Passeio ns. 48/50, das 8 ás
10 horas. (E 18913) C

PRECISA-SE 
de. boas costureiras de

camisas, pyjamas e fechadeiras, na
fabrica da rua Senador -Furtado nu-
mero 39. (E 17996) C

RAPAZ 
honesto, vindo do interior,

procura collocação nesta capital, em
caBa de familia. Tratar com Silva Cos-
ta, & rua Pedro Américo n. 80, térreo.

(E 20067) C

YOUKG 
man 18 just arrlved

from V. S. A. after one year
of prn tle fmd study want a job
ln a American or Engllsh Co.
Reforences. Caixa 30:

(E 17007) O

CENTRO
'¦"A LUUA-SE por 151)?, para con-

XX sultorio medico, uma bella
sala com agua corrente o multa
claridade, á rua da Carioca, 69,
3» andar (elevador).. Tratar com
Fonseca, no local. (E 10843) D

ALUGA-SE 
a 1|2 minuto do Ly-

rico, sala' mobilada, som pen-
sáo, com bella vista pára o mar,
a cavalheiro ou moços do cpm-
mercio, casa de família. Kua Se-
nador Dantas, 95, casn 1.

(E 20080) D

ALUGA-SE
Dois magníficos pavimentos de predio

Aoderno, Avenida Meni de Sá h. 283,
e com todas as accommodações necessa-
rias. Trata-se pelo telephone 4^—6065 r-
Ramal 25., (16438) D

ALUGA-SE 
a rapazes do com-

mercio o espaçoso quarto de
frento no priniolro andar da rua
do Carmo, 38. (E 20080) D

A LUGA-SE optimo quarto inobl-
£\. lado' a mocos do commercio
ou a casal. Optima pensfio. Pre-
ço barato. R. Buenos Aires, 120-
2°. Toi. 3-0754. (E 20075) D
IA LUGA-SE o sobrado da rua
JtX.-' Lavradio n. 108, completa-
mente reformado, com 5 quartos,
2 salas e demais dependências;
trata-so rua Buonos Aires, 131,
loja. (E 20051) D

ALUGA-SE 
quarto ou sala con»

ou sem moveis, com ou sem
ponsílo. R. Paulo do Frontin, 32,
sobrado. (E 17954) D

i \ LUGA-SE o predio do trei» pa-
j\. vimentos, il rua de S. Pedro
n. 30, esquina da rua da Cando-
laria: tratar na Companhia PrevI-
dente, á rua Io do Mat-ço, 40, 1"
andar. (E 179S7) D

AIjUGA-SB 
um t optima sala do

frente, & rtua Evaristo da. Vei-
ga, 22-2°. Frento no Conselho
Municipal. (E 200:::i) D

ALUGAM-SE 
& rua do Heimdo

n. 181, confortáveis aparta-
mentos com todas as InstallacíVea
modernas, telephono o fogão d
BRZ. Trata-se no local eom o en-
carregado. Telephone 2-5074.

(1C330) D
LUGA-SE um bom sõbrãdõ

com fi cbYnmodos o aa mais
dependências modernas, & rua
Frei Caneca, 3S4; as chaves no
armazém, _S6. (13 11IS40) D

ÃLUGA-SK 
o sobrado du Ave-

nida (Somes Freire n. 78; as
chaves no mesmo.' (B 1S.t7-í) D
i A LUGA-SE para botequim e¦XX. cJisa do pasto, em ponto do
movirhento operário, o predio por
contracto da rua Frei Caneca, 360.

(E 18951) D

ALUGA.M-SL*: 
arejados o nar tos ô

r. Lavradio, 153; Irríta-se A
T. do Rezende, 3, loja. '

(E 1S.GS) D

ALUCIA-HE 
o optimo proâlo du

rua Carlos Sampaio n. 4, com
0 quarto», II milim o mols dopon-ilrllilllill. AlUKUOl IIlOIlBIll 7501000,
oontrnato e (Uidor. Aborto das 10
ás 17 horas o Infoi-nmQOoa polo
telephone 7-3700. çm. ihbbü) d

ALUGAM-SE 
duna boim tmliiii a

da fronto o dos fundou do sa-
brado á Vravossa dn Rosário, 0,
proprluu para. nir.iluii», pequenalm.'uni ria mu mini ou auorlptorlo,

(E 19753) D

ALUUA-ma 
o apartamento do 2»

andar da Avonlda Rio Branco
MS; a «iii-vo está no 1° andar;
trata-so pelo tQlephono E-02G7,

(13 18829) D

ALUÜAM-SH 
quartos , o lãlãi

mobiladas para casal ou va
sas para solteiro. Frol Canaoa,
17. Phone 2-7326. (E 18833) D

ALUÜA-HE 
uniu casa com todo

o conforto moderno, duas nu
las, quatro quartos, cflpn, deapen<
sa, Arca, quintal, jardim, otc.; á
rua Conselheiro Joatnho n. 80; as
ohaves em cima o tratar t, rua do
Rosário, 84, sobrado; tel, 3-5728.

(E 18741) D
A LUQA-SE o 2° andar do predioxx. á rua da Carioca n. 12 (Casa

Africana) com 6 quartos, 2 salas
o domals âependenclas. Trata-so
no loja. Casa Atrlcana.

(E 18772) D
A LUGÃM~SÍ_ solas amplas para¦íi- escriptorios, em predio rocon-

temente construído; á ruo do Al-
fandotra n, 47; Informações á rua
1° do Marco n. 51, 8° andar,

(E 18867) D

Àl_UOA.-SI_ 
eaorlptorlu do nun-

tro (cnndci milns no Edifício
Gulnle, Avenida Uio llrnnco, 1,°
limiar, (tuilrani Informar nn «ala
100, bu pelo telephone n. 3-11053.

(13808) D
/"~»ÀSA — Alngu-so & nua Gu-
Vv neral Culdwcl 288, tuna
optima casa com boas accom
modagões pava família; pintada
do novo parn ver na mesma.

(E 10758) P

ESCRIPTORIOS, 
amplos e arejado-,

de (rente ou não, por preços ba*
ratos, em optimo local, alugam-se á rua
da Carioca n. 10, 1° andar. Tem sala
dc espera o telephone.

. (E 20058) D

LOJA 
no melhor ponto da rua Eva-

risto da Veiga n. 138, aluga-se
para qualquer negocio; está aberta; tra-
ta-se na rua do Acre, 106-1°.

(E 18943) D

SALA 
para dentista — Aluga-se, nia-

gnifko ponto. Fhone, luz, limpeza,
etc. Uruguayana n. 22-4°.•»..,(E 20037) D

CATTETE
ALUGA-SE 

sala bem mobilada
em caso de senhora s6, o ca-

valhelrò ou moca. Rua Bento Lis-
boa, 129. Telephone 6-3638,

(E 19881) E

ALUGA-SE 
a, rapaz do commer-

cio um' quarto com relativa
liberdade, tendo bastante ar, em
casa de senhora bo; náo tem ou-
tro inquilino. Cattote, 806. .' i ¦ XE 20086) E

ALUOA-SE 
o esplendido predio

á rua Corrêa Dutra n. 62,
completamente reformado, 8 quar-
tos, 2 salas, 2 banheiros, quarto
para empregado. Chaves e Infor-
mações ná venda próximo ou com
o proprietário. Tel. 9-1166.

(E 20066) B

ALUGA-SE 
um quarto mobilado¦p" rapaz, na ruo do Gloria

n. 82, 8° andar, apartamento 3.
.'-'• .'•'¦¦: (E 17979) E

A LUGA-SE uma, esplendida sala
XV. de frente e um quarto com
pensão, á ruo Corrêa Dutra, 29.

(E 17961) E

ALUGAM-SE 
casos com 6 e 7

quartos, 3 salas, dependências
á rua Carvalho Monteiro, 42 e
46; chaves no n. 44.

(E 17996) B

ALUGA-SE, 
poro familia, predio

com 2 salas, 4 quartos o o
mols necessário, em 2 pavimentos,
Tendo ainda rez-cháo habitavel e
bom quintal; próximo do Largo
do Machado. (Bonds por Bento
Lisboa,, a 16 minutos âo centro).
Chaves no n. 38 até 10 hs. âo m.

(E 19811) E

ALUGA-SE 
um quarto com agua

corrente. Tel. 6-1661. Ruo
Condido Mendes, 67.

(E 18016) E

ALUGAM-SE 
lindos quartos to

dos Independentes, o rapazes
ou casal sem filhos; preco barato,
Rua do Cattete n. 246.

(E 18973) S

ALUGA-SE 
o predio ãa rua

Gago Coutinho n. 44, próprio
para família de tratamento. As
chaves se encontram no armazém
da mesma rua n, 38. Trata-se na
Confeitaria Colombo, com França
Filho. (E 18928) E

ALUGA-SE 
uma sala em ' caso

ãe família, corh pensão paro
um casal ou cavalheiro de oito
commeroio, ao Largo do Machado
n. 43. (E 19609) E

ALUGA-SB 
ou vende-se a casa

da Ladeira da Gloria n. 123
Linda vista sobre a bahia. Tra-
ta-se no n. 121. (E 18878) B

ALUGAM-SE 
um apartamento e

bons quartos, todo o conforto
optima pensão, casa de família
franceza, á rua Almirante Taman-
dai-é, 38. (B 18876) E

QUARTO 
de frente mobilado, aluga-

se a senhor de respeito, á rua do
Cattete n. 92, casa 3.

(E 19827). E

LARANJEIRAS
r^ARAGE particular, aluga-sc
VT na Rua das Laranjeiras, 507.

(E 19808) F

BOTAFOGO
A LUGA-SE a casa á rua Volun-

X\. tarios da Pátria, 467, com {
quartos, bom porão o mais de-
pendências. As ohaves por obse
quio na pharmacia ao' lado.

(B 17069) O

ALUGAM-SE 
os baixos da casa

Paulo Barreto, 43, Botafogo;
2 ;;., 2 q., banheiro, aquecedor,
fogão a gaz. (B 17962) O

ALUGA-SE 
o caán. da rua Pi-

nhejro Guimarães, 72, Bota-
fogo, com 5 quartos e demais de-
pendências. (E 17963) 6

ALUGA-SE 
o predio novo á rua

Miguel Pereira n. 44, (Largo
dos Loüos) 7 quartos lndependen-
tes, 2 banheiros completos, quar-
to para empregado, telophone, ga-
rago e bom jardim; aluguel . . .
9OOS000; pôde ser visto á qual-
quer liorn. do dia; trata-so no"Jornal do Commercio" 2» andar,
sala 2üí, coin Victor.

(E 20025) G
A LUGA-SE o prodlo do rua Vis-

XX, conde Silva, 144, por contra-
rto o podo ser vista todos os dias
das 2 As 4 horas. (E 17S52) G

Ã LUGAM-SE casas novas STrüa
£\. Sorocabn, 160 A, A poquena
fanillla do tratamento. Tratar no
150. (E .19823) G

ALUGAM-SE 
casas novas A rua

Gotulio das Noves, 16; 3 quar-
tos, 2 salas, toilette, banheiro,
otc. Toi. 6-2482. (E 19826) G

A LÜÒA-SE um quarto mobila-
irv. do, com pensão, para casal
som filho, perto do banho de"Vnar; rua Marquez de Abrantes,
52, phone 5-2643. (E 19764) ü

A LUUAM-SE us casas da rua
.fV. Gen. Severiano, 124, casas I,
IX e X, com todo o conforto mo-
derno para pequena familia de
tratamento. As chaves estão com
n encarregada. Tratar com Si Pe-
reira, á rua Io de Março, 17-2J
andar. (B 18899) G

A LUGAM-SE 2 casas acabadas
XX do construir por 320J000. Ver
e tratar Travessa Jofio Affonso,
60, Largo dos Leões. Logar alto
o saudnvol. (E 17935) G

ALUGA-SE 
o predio-assobrada-

do n. VIII da rua Bambina,
110. Tres quartos, duas salas,
hall, Jardim. Está limpa. Tratar
no 86. Phone 6-1013.

(E 18836) G
A LUGA-SE por 400JOOO com

__Ã_ pensão, um bom quarto para
| casal ou solteiros.-Praia de Bo-

tafogo, 210, tel. 6-3173.
(E 19595) G

A LUGA-SE para escriptorio* o
J\ 1° andar do predio rua Uru-
guayana, 62X trata-se na loja.(E 1S905) D

A LUGA-SE, General Severiano
jtX. 221, pintado novo, praias pro-ximo, 2 s., 4 q„ mais requisitos:
condlçGes módicas e bonds a por-
ta. Tratar Avenida Oswaldo Cruz
114. IE 19775) G

ALUGA-BII 
casn, Pinheiro Uni-

marães, 10; otmvo Dlnl» Cor-
(loiro, 10, Botafogo. 6-07U»

ia 18831) a

ALUOA-SI3 
um bungalow á rua

Álvaro Ramos, 137, cnsa 4.
Cliavo no n. 8, Informações 0-0120.

(E 18710) (1

IPM 
casa ile família aluga-se, a pes-J soa» distinetas, optimo quarto,. com

peusRo, e todo conforto,' fi rua Conde
do Irajá n. 150»A — Dotafogo,

(E 17949) G

C. Irajá 23 - 4 q. 2 8.500$
Chaves no 21.

(E 10078)

COPACABANA
ÁLUQA-SE 

por 600|000,e taxas
a casal de tratamonto, a mu-,

gnlfloa caBa r. Barrozo, 120, Co-
pacabana,' própria para noivos.

(ET 17971) H

ALUOA-SE 
esplendido quarto

do frente, mobilado, com pen-
são. Av. Atlântica, 480.

(E 18863) H

ALUOA-SE 
em caso do família

estrangolra, uma sala e um
quarto, com fronto para o mar,
mobilados e oom pensão, a oasal
distineto ou cavalheiro de trata-
monto. Rua Domingos Ferreira,
14. Tel. 7-4636. (E 17966) II
A LUGA-SE uino pequena casa

xx para família de tratamento
por 300)000. Chavos no rua Pru-
donte ão MoraeH, 417 (casa 3).
Phone 7-1006. (B 17963) H

ALUOAM-SE 
os predios á rua

Copacabana ns, 842 e 844, com
optimas accommodagBee para fa-
milia de tratamento. Chaves no
local, Tratar com o administra-
ãor, á rua âo Ouvlâor n, 90, 4°
andar. Phone 4-6005. (16333) H

ALUGA-SE 
o -«optimo predio á

ruo 16 do Novembro n. 12,
Ipanema, com optimas accommo-
dagOes para familia de tratamon-
to, Chaves fi rua Visconde do Pi-
rajá n, 112. Tratar com o admi-
nlstrador, á rua do Ouvidor n. 90,
4« andar. Phone 4-6066.

(16386) H

ALUGA-SE 
no Avenião Vieira

Souto, caso com 3 quartos, 2
salas, cosinha, banheiro, Aluguel
400J000 mensaes; chaves no 276.(E 19846) H

ALUGA-SE 
boa oasa com Jar-

dim, grande quintal, á ruo
Hilário do Gouveia, 84; trata-se
á rua Eigueiredo Magalhães, 105,
Copacabana. (E 20017) H

ALUGAM-SE 
duas salas de fren-

to o casal estrangeiro, sem
filhos, ou a senhores com e sem
pensão. Para ver e tratar á ruo
Copacabana, 607. (B 19837) H

ALUGA-SE 
uma casa com 4

quartos, 4 salas, 2 banheiros
o 1 quarto paro empregado, á rua
8 de Fevereiro n. 100 (Copacaba-
na). Trata-se á rua 1» ão 'Março
n. 96 - 1« - Telep. 3-2823.

' (B 19852) H

ALUOA-SE, 
em casa estrangei

: ro, próximo âo Avenida
Atlântica, magnifica sala mobila-
da a cavalheiro distlnoto que tro-
balho fora. Inf. ruo Goulart, 15;
tel. 7-1987. (B 18996) H

ALUOA-SE 
para pequena fami

Ha, optima casa, mobilada, no
posto 2. Aluguel rs. 1:600$000. In-
formaçOes: 7-0468. (E 18850) H

ALUGA-SE 
na rua Salvador Cor-

rêa, 42, casa XII, com todo
conforto;-trata-se no 44 e choves.

(B 10760) H

ALUGAM-SE 
dois bons quartos

ou um apartamento em casa
âe familia. Pede-se referencias
Phone 7-4438. (B 17939) H

ALUGA-SE 
por 450$000 e . . .

3505000, as casas'ns. 688 e 692
casa I da rua Barata Ribeiro.
Chaves no n, 690. Informações: Io
ãe Marco, 51, 3" andar.

(E 18866) H

ALUOA-SE 
umo cosa com todo

conforto para pequena* fami-
lia, no rua Avaré n. 30 (Copaca-
bana). Chaves rua Copacabana,
588. Tratar Avenida Rio Bronco,
133-4» andar. (E. 17367) H

IPANEMA 
— Àiugâ~se a casa da

rua Barão da Torre n. 194, cora
quatro quartoa, íluas salas, etc. Tem
garage. Esta aberta. Trata-se com Vie*
gas, Av. Rio Branco ns. 69/77, 3°
andar. Cia. Motor Union.

(E 19788) H

TPANEMA 
— Aluga-se 650$ ou ven-

dê-se casa rrcem-canstniida, perto da
praia. Rua Faul, Redefern, . 41, pontofinal do . omnibus Leblon.

(E 19835) H

PADRE 
precisa de sala ampla, mobi-

liada, __¦ entre Laranjeiras e Copaca*
bana; direito *a telephone. Offertas sob
054, á portaria deste jornal.

(E 20022) H
USTO 4 — Aluga-se confortável

quarto mobiliado para cavalheiro;
rua Bolívar n. 129. Tel. 7-3555.

(E 18931) H

GÁVEA
ALUGAM-SE 

á familia de trata-
mento, as casas recentemente

construídas, ás ruas Alexandre
Ferreiro ns. 116.6 118 e Martius
ns. 31 e 33 (esquina), com linda
vista sobre a Lagoa Roãrlgo de
Freitas. As chaves estão no local
e trata-se com o sr. Sylvio, á rua
Buenos Ayres, 47. Phone: 8-2533.

(B 20035) I

ALUGA-SE 
um excellente pro-

ãlo no novo bairro ãa Lagoa,
rua Getulio,ãas Neves, com toãa
a mobília ou parte delia; infor-
mações teph, 6-0863.

-_¦ (B 20064) I

ALUGA-SE 
casa nova, 2 salas,

5 quartos, garage, Av. Viscon-
de do Albuquerque, 666 (Avenida
do Canal), próximo á Praça Ar-
thur Bernardas. (E, 19820) I

RIO COMPRIDO
ALUOA-SE um quarto em cosa

-£X de família, tt 1 ou 2 senhoras
que trabalhem fora. Pede-se re-
ferencias. Ver até ás 10 horas da
manhã. R: Mattos Roãrlgues, 12,
Rio Comprido. (B 17990) J

ALUGAM-SE 
dois preãlos novos,

com 2 salas, 3 quartos o ãe-
nials installações modernas, á rua
Barão üe Potropolls, 45. Informa-
Cões & mesma rua n. 43.

(B 19810) J

ALUGA-SE 
a oasa á rua Sam-

paio Vianna n. lff-cosa 6. Cha-
ves no armazém ãa esquina. Tro-
tar telephone-4-4861.(E 

18896) J

ALUGA-SE 
um bom quarto paro

casal com pensão. Av. Poulo
de Frontin, 168. . (E 17936) J

ALUGA-SE 
uma coso nova, 3

quartos, 2 salas e toãas as
commoâlãades. Rua Barão do Pe-
tropolis n. 46. Ruá Particular
casa 8; trata-se n. 87. Tel, 8-6329.

(E 19440) J

ALUGA-SE 
no ruo Barão de

Itapagipe n. 264,- avenida, a
casa n. 8, tendo commodos para
pequena família. As ohaves es-
tão no n. 6 e trata-se com Jaco-
bine, á Avenida Rio Branco nu-
mero 103, Io andar das 12 ás 15
horas. (E 19689) J

TIJUCA
ALUGA-SE 

a casa novo e chie
da rua Plratlny 46, com 2

salas, 4 quartos e quintal. Aber-
ta das 12 ás 17 horas. Informa-se
á rua da Quitanda, 95, das 16 ás
17 horas. (B 19834) K

ALUGA-SE 
o predio novo de

dois pavimentos, da rua São
Miguel, Muda, quatro quartos, ba-
nheiro completo, garage, jardim,
etc, no 166-casa I. Tel. 6-1307,
aluguel 480SOOO e taxas.

(E 19815) K

ALUGA-SE 
uma casa chie, com

6 quartos, 2 salas e garago.
Pôde ser vista á qualquer hora.
Rua Sta.' Therezinha n. 10, Pro-
fessor Gabizo. (E 17970) K

ALUGAM-SE 
quartos em casa de

família, optimo passadlo; rua
Conde Bomfim, 118.

(E 17973) K
A LUGAM-SE confortáveis apo-

j\. sentos. Pensílo Silva Lobo,
Mariz e Barros, 200.

¦ (E 20057) K
A LUGAM-SB 2 modernos e ele-

-tx. gantes prédios, em centro de
jardim, sendo que um tom garage
o gracioso Interior. Estilo aber-
tos. Rua Plratlny, 50 o 52 (Conde
de Bomfim). Sõ servem para fa-
milia pequeno. Trata-se pelo pho-
no 6-3430. (E 179Í8) K

ALUGAM-SI- 
Imiw. canas de doia

pavimentou, '3 aulas, hall, dn
lli qll,lllllll, llllllll. CÒIU lllllllllll-
ro aompletp, completamente pin-liiiliin do novo, illvlniio moderna,
Pregos do 220)000 o _:i 'smiu. Bi-
tão -iltiiiiitiui om uma run parti-
cular que parto do n, 89 da i un
doa Araujo». Estu- rua tem 8 me-
tros de liiriiimi n dá auueauo u
qualquor vehiculo. No loual ha
quem mostro, Tratar á r, 1» ilu
Mun;», 133-1» andnr; tolp, 4-1068,
com o Snr, Valontim.

(E 20077) K

ALUGA-BE 
o predio da ruu

Haddoolc Lobo n. 25, podendo
sor visto dns 8 á» 14 lioraB. Tro-
tar á rua Lonndi-o Martins n. 6.
:..¦'¦ (E 18793) K
A LUUAM-SI~bonn salas do fron-

tX to á famílias do tratamento,
il r. Conde do Bomfim» 48160. Pen-
stto Tijuca. (E 10759) K

ALUGA-SB 
ou vende-se o pre-

ãlo ãa rua Fernanãos' Flguel-
ra n. 16 (transversal á rua Al-
mirante Ccckrane); âlspüe do 4
quartos, sendo um para emprega-
dos, garago e etc; pado ser visto
diariamente das 1 ás 16. Toi.
2-0871. (E 18889) K

ALUGA-SE 
á rua Barão ão Ubá

99, as casas 14, 17 e 18. Cho-
vos no local e trata-se á rua Ro-
drlgo Silva, 16. (B 17043) K

ALUUA-H1- 
uma optima cima om

contro âe terreno, á r, Silvo
Guimarães, 8. (E 18828) K

ALUOA-SE 
ou vonãe-se o pre-

dio n. 99 da rua Visconde de
Figueiredo, Tijuco, com dois pa-
vimentos o n'um magnífico ter-
reno arborlsado ãe 21 metros por
37 do fundos. Chaves e Informa-
Cões no local. (E 18827) K

A LUGA-SE bungalow, com ga-
XX rage, A rua Pareto, 33, es-
quina Almirante Cockrane; as
chaves no n. 80; das 10 ás 10 ho-
ras. (E 18869) IC

ALUOA-SE 
o predio ão ruo

Haâdook Lobo n. 831, t.endo
amplos apartamentos para gran-
de família de tratamento. As nha-
ves estão com o encarregado da
avenida ao lado do mesmo e tra-
ta-so com Jacoblna á Avenida
Rio Branco n. 103, 1*. andar, das
12 ás "16 horas. (E 1959C) K

ALUGA-SE 
caso acabada de

construir com absoluto con-
forto, situado na linda Fraca Xa-
vier Brito, Ver e tratar á rua
Octavio Kelly, 82 (Muâa).

(E 18870) IC

Ai,i.'ií.\ 
¦:;!¦: todo predio ou nu-

mento o nndar superior da
rua do Monte, 00, (Iü 19830) O

SANTA THEREZA
.QANTA TIIEREZA — Alii««»_e caia
ii confortável com garage'e telephone,
jardim, tcrnit» cnm-llnila vlita «ilire a
bahia, a ile» inlnutoa do centro perto do
liniiil., com ou aem movela. Tamucai alu»
j:;i-m' parte 'da- cn<n a canal icm fittioi.
Hua S.-uitii Cliri-Him n. 140. Tcl. 5-051.5.

»•••••¦ (B 18989) S

MANGUE
ALUilA.M-.sU 

uiii quarto o uma
boa sala om cnsa do família

com quintal, cosinha, 15 minutos
do centro da oi dado, na Travessa
Silva linyno n, 18, Morro do
Pinto. ¦ (E 10871) T

SÜB. DA CENTRAL
ALUGA-SE 

uma' caso á ruo
EnonB Galváo; 49, c, 5; cho-

voa n. 9^ (E 20042) U

ALUOA-SE 
uma casa nova A

ruo Follolo n. 24, estação Cas-
cadura; trata-so á rua das Mar-
rocas, 29. (E 20084) U

ALUOA-SE 
umo casa com doi»

quartos e duas salas, á rua
Vasco da Gnmo n. 13, antiga D."
Clara. Bondes Jos6 Bonifácio.
Tratar á rua Dias üa Cruz, 305,
Meyer; as chaves ao lado n. 15.''"-<;• (B 17089) V

ALUOAM-SE 
. próximo A» Offi-

cinas da Light, duas casas
acnbadas de construir, com dois
quartos, duas salos, Installações
todos modernas; .á ruo Gravata»
hy n. 29; na chavos nus mesmas
o trata-se A rua ãa Gloria n. 88;

ALUGAM-SE 
próximo A estação

Casoadurn, as casas da rua
Garcia Pires ns. 21-25-29-com 2
quartos, 2 salas e mais deponãen-
cias, por 180S000. (E 19846) U

A LUGA-SE o preãlo da ruo Cir-
A. ne Mala, 78; chaves no n, 74,
Meyer; trotar na Cia de Seguros
Varegistas, rua Io de Março, 89.

(E 19804) U

ALUOA-SB 
uma casinha com 2

quartos e 1 sala, na.estação
ãe Nova íguassu'. Aluguel 60(000;
poro tratar A rua Aristides Lobo,
106 - Nesta. (E 19824) U

TRASPASSA-SE
<ITO_TOffiCSlI um Iwtequliii',' bom
X nmi.-.tiu *> pouco aluguelt Informa-

w íi prata Mlnlitre Scalirn n, 8. Nova
lgii»n»i'i, (E 18850) }
'k.KiV.SlWSSA-.Sl- com urucucia uma
X cata molillada, aerve para pequena

pciiBÜo. liiiiiiiii.ii.iii'... 5-0351. .''
\Z 18033) 5

rpHASI'ASSA»Src uma caia bem mo»
X Nl.-iilu a moderna, em optimas condi»
.li'», aliiiiurl barato, á rua Paulo,de
l-'ii,nliii n. 89, aobrado,

[_¦ (E 18000) 5

CORRESPONDÊNCIA
PEDRO

Por quo nioilvo nüo mnmln* noti-
cias? Ksi.irá*. docntlnho (16) ou Jà te
eaqucceile ile mim. A tua Kiiinlia aau»
doaa e alilicl». (E 20044) COR

DIVERSOS
AJonlherln 

Vnleiitlm, compro,
vende, troca, faz o concerto

jolas e relógios oom seriedade;
rua Gonoalvos Elas, 37; f. 2-0894.

(B 18159) 9

A senhora tem falta de leite ?
Use o ".ÒALACTÓPflORO", que6 o melhor fortlficante e tônico laetifero

que existe. Faz melhorar, tonificar e
augmentar o leite das senhoras queornamentam.

E' de paladar deliciosa e inollcnsl-
vo... Nas Drogarias. (13463)
-. j# —" paro oa mo-

I «kWlliTIQ lest,ag nervosas
l/díUlHld o Coração. 1 vi-

sla, 42(000.
lMinruinclii Adolpho Vusconccllo»

— (Itiltiunlli, 27 —
(14196) 3

CARRAPAT0S?ar*c cocei-
 noB ca-

chorros e go^os, desapparecem
raplãamente. com Sabflo Veterl-
nnrlo untqo aprovado — Um it.
Ruo Ourives. 15. "Caso Pekin .

AOS NOSSOS JHHMUNIB ELEITORES:
—_____ ___—__—— . . . -1

Antes de annunciar em séu proveito ou procurar
qualquer utilidade de que necessite, pedimos-lhes
que, acautelando o seu interesse, veja se não é o
CORREIO DA MANHÃ o jornal mais lido e pro-
curado nos bondes, omnibus, barcas, trens e nas
ruas ou em qualquer parte onde seja preciso pu-
blicidade.
0 CORREIO DA MANHÃ tudo sabe, todo infor-
ma e tudo conta.

PRAÇA DA BANDEIRA
ALUGA-SB 

o predio do rua Co-
juru' 24 (Mariz e Barros),

oom 3 quartos, 2 salas, cozinha
com fogfto a gaz e banheiro com-
pleto. Podo ser visto das 8 ás 18
horas. (B 19736) 13

ALUGA-SE 
um quarto na Praça

da Bandeira, na rua Pereira
do Almeida, 96. (B 19872) 13
niifARIZ . E BARROS, 259, optimos
lll. predios para fam. - de tratamento.
Proprietário, caça^ II.

(E 19874) 13

SÃQ CHRISTOVÃO
ALUGAM-SE 

as casas I-IV-IX-X
da rua Dr. Maciel, 92; chaves

na casa V, Sfto Chrlstovfto; tratar
na Cia. de Seguíos Varegistas,
ruo 1» do Marco, 39.

 (E 19806) L
A LUGA-SE caso ft rua Ricardo

XX Machado n. 32. Aluguel . . .
280$000; chaves rua Bella n. 283,
S. Chrlstovfto. (E 20032) L

LUGAM-SE boas casos ria"ove-
nida á rua Conde de Leopolãi-

na, 143, S. Christovam. Boas ac-
commodaçOes' paro famílias. Alu-
guel módico. Trata-se na casa II.

(E 20019) L
LUGA-SE uma Bata para qual-

quer negocio, ft rua Mello e
Souza n. 111. (B 19698) L

ALUGA-SE 
uma boa casa, oom

2 quartos, 2 salas e fogfio o
gaz, ft rua Alegria n. .171 A. Tro-
tar ft rua Bella S, Jofto, 168. Te-
lephone 8-0467. (B 19732) L

ANDARAHY

ALUGA-SE 
uma. casa em lugar

saudável para saude, 2- salas,
d quartos o mais commodidattes,
porfto, grando quintal. R. Sfto
Pranolsco Xavier,- 727, Manguei-
ros. (E 19838) U

ALUGA-SB 
por 120J000, a casa

do ruo Francisco Fragoso
n. 26, casa 2. B. ão Encantado.

(B 18991) U

ALUGA-SBo 
«prodlo novo da

rua Angélica, 67 (Meyer);
chaves no n.' 69; tratar na rua
dos Ariãroãos, 46. (E 18908) p

/i LUGA-SE poro pequena fami-
XX Ha ãe tratamento, fogfto d
gaz.bonhelro e aqueceãor. Rua
Rocha. 478. Rocha. 'B 18904) U

ALUGA-SE 
¦ um , preãlo ft rua

Aquiâaban n. 189. Bocea ão
Matto-Moyer. As chaves' estfto ao
loão. Trata-se pelo telep. 8-6713.

(E 19394) U

ALUGA-SE 
preãlo novo oom 2

quartos, 2 salas, boas Instai-
laçBes, 

"ft 
rua Nazarlo, 23, casa 8,

Sfio Francisco Xavier. Tratar rua
Largo, 132.  (E 18744) U

ALUGA-SE 
umo easa com 2

quortos, 2 salas, cosinha, ohu
veiro, etc; oluguel 200J000, ffWia
Pedro do Carvalho, 81, casa 6, nc
Meyer, Bocea do Matto, próximo
ãa rua Dias ãa Cruz. As ohoveo
est&o na casa n. 1, onde so trata.

. (E 18863) li

SUB. DA LEOPOLDINA
A LUGA-SE o preãlo ãa rua Cin-

XX tra, 61, no ¦ Ferina Circular,
com ãuas salas,' ãols quartos e
cosinha, e granãe terreno, por
150$000; as chaves no Armazém
Plmpfto, na esquina.

(B 19878) V

A LUGA-SE a oasa ãa rua dos
-tV Artistas n. 62, 3 quartos, 2 sa-
las e granãe quintal. Chaves no
n. 60. Tratar, tel.-4-1328 ou 7-3666.

(E 18932) N

ALUGAM-SE 
por 2368 e taxas,

cosas novas ãe estylo bunga-
low com todos bs requisitos da
moãerna hygiene, ft rua Campinas
n. 24; chaves na casa 6. Andara-
hy, Largo do Verdun.

. (E 18919) N

ALUGA-SE 
ou vendo-se o excel-

lente predio da r. Gurüpy. 11,
bairro GraJahuV (B 17889) N

ALUGA-SE 
o optimo predio ft

. rua Araxá n. 127. Chaves ft
riia^Gurtipy n. 52. Trator com o
administrador, à. rya do Ouvidor
n. 90, 4» andar. Phone 4-6066,

(16435) N

ALUGAM-SE 
as casas II, IV e

V da ruo Araujo Lima, 157.
Tratn-no com Dr. Mario, a ruo
Seto du Setembro, 34.

 (B 17980) N

ALUGA-SE 
a casa IV ãa r. Ba-

rfio do Mesquita 667. As cha-
vos na Panif. Royal, esq. da rua
Uruguay e trata-se na r. Ouvidor,
59, loja. (16451) N

ESTACIO
ALUGA-SE 

a casa da ruo Co-
Uno n. 69; chaves no 61; 4

quartos, 2 solas, ete.; trata-se na
rua ãos Ourives, 81.

 (B 18920) O

ALUGA-SB 
o predio ft rua S. Ro-

berto, 21; a.s chaves estfto ao
Indo; tratar Acsemblêa, 90.

(E 18926) O

SAUDE
A LUGA-SE por contrato, gran-

XX de loja e uma ou mais salas
ros fundos, & t. da Harmonia, 63.

(B 18999) Q

ALUGA-SE 
predio, 6 quartos, 2

salas, mais dependências,
320*000; rua Dr. Piragibe, 28,
Morro ão Pinto. Chaves no 27;
tratar rua Pedro Alves, 194.

(E 20027) Ç
A LUGA-SE o predio ft rua da

XX Snúde n. 193, loja o sobrado,
está aberto das 10 ds 3 horas;
tratar na Companhia Previdente,
ft ruo 1» de Margo, 49, 1° nndar.

<B 17988) Q

NICTHEROY
ALUGA-SE 

um quarto, oom ou
sem mobilia, ft rua Juarez

Tavora, 67. Canto do Rio.
(E 20069) W

ALUGAM-SE 
ãuas bellas casas

novas a 2505000, próximas ao
mar, ft rua Silvo Jarãim n. 9, em
Nictheroy; trotar e choves no nu»
mero 43. (B 18825) W

CASA 
— Icarahy — Aluga-se opti»

ma, 2 salas, 3 quartos, etc, rua
General Pereira da Silva, 184; chaves
no n. 186. Telephone 7-3323 — Rio.

(E 198S4) W

ICARAHY 
— Aluga-se, ua casa dc

familia, um quarto com pensão.
Praia de Icarahy n. 103.

(E 19812) W

PETROPOLIS
PETROPOLIS 

— Vende-se uma pa»
daria e confeitaria bem af regue*

zada, á Avenida Quinze dc Novembro,
por preço módico, motivo de doença.
Avenida Quinze de Novembro n. 744.

(E 19855) X

VENDAS DIVERSAS
CÓMPRA*Sk 

o segundo numero da
revista "O Cruzeiro", Offerta a

Ottilia Forment. Posta restante, Correio
Geral — Rio de Janeiro.

(E 20048) 2

ACHADOS E PERDIDOS
("lÁlkÁ 

ECONÔMICA — Perdeu-se
J a caderneeta n. 448.413, 3» «crie,

da Caixa Econômica.
(E 19769) 4

ERNESTO 
CAMPELLO.— AvcniJa

Passos, 29-A. Perdeu-se a cautela
n. '2(5.491, desta casa.

(E 18824) 4

J 
LIBERAL & CIA. — Rua Luiz

. de Camões, 60. Perdeu-se a cau*
tela n. 323.421, desta casa.

(E 18841) 4

PERDEU-SE, 
domingo de Carnaval,

.um anel de Rrande estimação, de
platina com um brilhante, no percurso de
Copacabana ao Botafogo F. Club ou no
baile do mesmo Club. Pede-se o favor
de entregar á rua»Bolívar d. 90, Co-
pacabana, ou telephonar para . 7-2336
(Oswaldo), cr&tificando-se a quem j
fi«r„ 1 (E 18840) 4

Comichão empingens
frleiras, ãar
trli os, espi-

nhas e brotoejas, só Dermlcura
(não é pomada).
Bm todas as Drogarias e Phar»

macias.
(B 17957) 8

ENCERADOR 
— Raspa, calafeta e

encera. "4-3150. 
José Francisco.

Rua Senador Pompeu, 231.
(E 20031) 3

PROFESSORES
EUA 

S. José n. 34-2», tel. 3-0700, é
verdadeiro retiro para pacatos, en-

vergonhados, edosos e amigos do socego
c respeito. Ali, aprendendo, por preço
módico, portuguez, arithmetica, francez,
etc, estâ-se bem na verdade, pois cada
um só dá lição á vez, mat se ouve pa-
lavra e não se vê um curioso.

(E 19800) 9

MLLE. 
A. DE TARRY professeur

de, français, d'histoÍre, litterature,
correspondance commerciale. Cours et' le-
çoíib particulieres. Telep. 7*4333.

(E.15986) 9

PTROF. 
HARBOSA lecciona portu-

guez, francez, inglez e contabilidade.
Preços* módicos. Becco do Carmo, 13.(E 200S01 9

PIANO, 
theoria e solfejo — Alumna

do Instituto Nacional de Musica
lecciona. Tel. 8-1479.(E 17958) 9

DACTYLOGRAPHIA 
em dois mezes

a 10$ mensal. Machinas Royal,
Remington e Underwood. Praça Tira-
dentes, 50. C/diploma,

(E 17972) 9
mACHYGRAPHIA em casa do alu»
X nino. Mensalidade: 20$. Sr. Mattos,

phone 4-4040, ramal 332,
(E 19831) 9

EiXAMES, 
concursos e outros íins,

1 Linguas e mathematica. Aulas in*
dividuaes pelo prof. Dr. Washington
Garcia. Rua Ramalho Ortigão, 24-4",
elev. Das 8 às 11 e de 18 :i_ 21 hs.

(E 1814) 9

PROFESSQRA
diplomada pelo Instituto acceita alumnas
de piano, theoria e harmonia, em sua re*
sidencia. Barata Ribeiro, d8. Telepho*
ne 7—2265. (E 19746) 9

INSTITUTO RABELLO
Collegio Maria Nazareth

A Directoria participa a reabertura
das matrículas c o funecionamento das
aulas. Secção masculina. Kua S. Fran*
cisco Xavier, 242. Phone 8—5539; secção
feminina: Rua Ibituruna, 124. Fhone
8—2288. (E 20004)

PROFESSORES ESPIRITAS
Contratos por um anno, no ml-

nlmo, para lecclonarem nos cur*
sos gymnasial o commercial.

Cartas e Informações com o
sr. José Carlos Bittencourt na
Federactto. — Avenida PaBsos,
28. (B 19616) 9

ADVOGADOS
Precisa de advogado ?

Vá & Assistência Judiciaria do
Brasil; adeantam-se custas. Gra-
tis aos pobres. Rua da Carioca,
10, 1° andar. Phone 2-2821.

(E 20056) Adv.

MÉDICOS
DK. 

KUKIUJ SAMPAIO — Assist
da Faculd. Clin. medica e mol.

mentaes. 2«s., 4'a. e 6«j., ís 2 horas.
Setc de Setembro. 14I-2» (elev.). Tel.
2 -4312. (EI 7045) 6

DR. BRAMO CORRÊA
Moléstias do apparelho Genlto-

ürfnarlo, no homem e na mulher
OPEItAÇOESi — Utero. ovnrlos.
Iiemlna. iippcmllcc, proatntnrins, IicsIkii, etc. Cura rápida
por processos modernos sem dor

e suas complicações: Prostatltes,
orchltes, cystites, estreitamentos,
eto. Diathermia. Darsnnvallza-
Ctto. Rua Republica do Peru', 23,
sob., das 7 ás 3 e das 14 ás 18
hs. Domingos a feriados, daa 1
ás 0 hs. •'_ 16432) .

MIX Tratamento,
moderno* das i
dooncoa oura-'
vul.-i, do «ato»
mago. 1 mestl-
aos, rins, (Ign-

do, pulmBA * aorao&o» Cura ra-
dloal da blonorrhaala, processo
pessoal. Dr. fot\\o A. Franco.
J04. Uruguayana, **, oiov das
4 â» 1 boras — Tel. 8-6018.

(II 19134) 6

DR. MIO DE MACEDO
DOFNf ÃS Cirurgia gcrnlVVfinVAO com espoclnll-
VENFRFAS Uacl8 daaVDMl.IVr.rtD VIAS URINA-
RIAS e dos ORGAOS GEM-
TAl.s no homem e na mulbcr.
Tratamonto da GONORRHÉA
e das suas complicações; prós-
tatltes, oystites, orchltes, estrol-
tamentos, Impotência, etc. Dos
eanoros molles e adenltes; sy-
pliilis. Diathermia — Ralos ul-
tm-violetas. Correntes faradl-
cas o galvano íaradlcas. Rua
da Carioca E4-A. De 8 ás 21.
Teleph. 2-3061.

 (E 20081) 6

DR. JOSÉ DE ALBUQUERQUE
Doenças Sexuaea bo Homem
Diagnostico causai e tratamento da

IMPOTÊNCIA r^£"i %t
(E 20069) 6

GONORRHÉA
ambos sexos. Syphilis

Cura Radical
HEMORKUOIDAS

Av. Almirante Barroso
ii. 1 — 2o andar, 19 ás 1»

Dr. Pedro Hagalhüea
<E 18977) 6

DR. SAMUEL PRADO
Clinica Medica. App"a. Respl-

ratorlo. Digestivo. Diabetes. Tra-
tamentos modernos. Pratica nos
Hosp. da Europa. Consult. Lar-
go Carioca, 18. Ph. 2-2706.

t 1 17475) í.

DR. M. ESBERARD LEITE
M. de creanças (SaugUngs u,

Kinder-Arzt). Curso esp. Uni-
versidades Paris e Berlim. Ex»
ass. Próis. Nobécourt e Czerny.
B0, Rua Buarque — Leme —
7-4676. 70, Assembléa, 1* andar,
fts 3 horas — 2-6263.

(E 17034) 6

CLINICA DE SENHORAS
Tratamento Km operação du hemor-

rhagias, faltas, colicas, etc, diathermia,
Dr. CÉSAR ESTEVES, largo de São
Francisco n. 25, de 9 is 11 e de 1 is 5.

(E 19791) Med.

AdiniUA RANDA. ex-Int. do
MUDpTP Serviço de DOBNCAS
DIABETE »A NUTRIÇÃO, do

Hospt. Mount-SInat," » New-Tork. Praça
oriano 33. T. 2-4010.EPÍIEPSLL g§( fiew->:i»í- .*?««

e 2-5044.
(E 19518) 6

DR. DUARTE NUNES d-£S
genito-urlnarlos em ambos os
sexos. GONORRUÊA E SUAS
COMPLICAÇÕES. - Cura rápida.
HEMORRHOIDAS e HYDRO-
(.ELE, cura radical sem dor e
sem operação. R. São Pedro, 04.
TeL 4-5803. - Das 7 ás 18 horas.

(13870) 6

Dr. Arthur Breves
(Da Benef. Portngneza)

DOENÇAS DOS RINS, BEXI-
GA, PRÓSTATA E URETRA
Ourives, 7 (de 1 ás 8 horas)

Residência: Tel. B-1706
(15468) 6

Dr. von Doelliager da Graça
Exames lo cora-
cão, pulmão, esto-
mago, (lgadoi rins,
intestinos e. ossos.

Photographias a domicilio.
RODRIGO SILVA, 5, de 8 1|2

fts 6. 7-3218. 3-0649.
(E 16854) 6

DIABETES e OBESIDADE -
Clinica especial ãa obesidade,
asthma e diabetes — Dr. Re-
nato Kehl — Edifício Cinema
Odeon. 6° andar.- Sala 518. 2as.
e Cas. de 6 fts 8.
___^ (15096) 6

GONORRHÉA
Dr. Imlx dc Marcos — Uru-

guayana, 106, das 2 ás 4. Cura
positiva e garantida da gonor-
rhCa aguda ou chronica, no ho-
mem e na mulher, e suas com-
plicações, — cedendo todos os
symptomas agudos, em 24 ho-
ras, da orchlte, cyatite, prosta-
tlte, rheumatismo- articular go.
nococclco, — metrlte,. salpinglte
ou quaesquer outras complica-
Sues gonococcica. Processo da
sua descoberta.

__ (15483) 6

Effy-DõnraiTi-SJK
medicos, cirúrgicos e dentários
da Assistência S. Lucas. Trata-
mento ao alcance de todos —
Consulta: 10$. ' 

Tel. 8-0402
Praça da Bandeira.

(B 20092 8

Doenças das senhoras
Tratamento das inflammaçõe. do

utero, ovarios, bexiga, urethra, corri-
mentos e perturbações de raenstniação
?ela 

diathermia e raios cltra-violcta.'recessos especiaes permittindo a cnra
radical» com poucas applicaçSes indclo-
res, (t-chnica de Nagelxbmith, Ber-
lim e Kowarschik, Vienna). Evita ope-rações cirúrgicas (ir.utilaçõ-j que acar»
relam os mais desastrosos resultados— nervosismo, obesidade, irieza, este-
rilidade, velhice precoce, «c.). Dr. Co-cio Barcellos, ex-assistente da Faculda-
de dc Med.. e medico da 1*lliclinica deBotafogo. Daa 9 is II e das 3 i* 6.Tel. 3—0001. Av. Rio Branco. 33.

(14796) 6

DENTISTAS
Dr, Silvino Mattos rS,sto
em dentaduras parciaes, de justa-
posição e duplas, bera, como em
pontes. Bua 7 de Setembro, 194.

(E 179-16) 7

VENDE-SE 
cadeira portátil S. S.\V., etc., á rua do Mattoso

n. 80. (E 20087) 7nENTISTA — Vende-sc uni cônsultorio á raa da Assembléa n. 14.
- ¦ "_' . 

(E 1890D-7
Í.FNdJVAS Poralent». smOCr.U.Vrt.5 gttnts,, » (tetulosm.
ciirnm-se pela clectrotherapln.
DR. 8. OLIVEIRA. Rna 7 de Se-
tembro, 104. sob.

-IH 17946) 7

f.FNTFS pyorrheicos, abalados, desvia-
doa, fistulosos, sangrentos t

congestionados, tratam-se com absoluta
segurança. Consulto grátis. Dr. S. Oli
veira, rua Sete n. 194. Phone 2-1555.

(E 17946) 7

PYPPRÍÍPfi fistula rebelde,i IVIUUlILtt doenças da boca.
cura garantida, proc. exclusivo
do Dr. R. Silva. Exame grátis.
T. 2-0360. 7 Setembro. 94—3*.

 VE 20083) 7

ÍÍFNTF escuro. díSTiadc, abalado,l/tdllli pjorchca, -fistula geng. san-
grenta, cura certa; exami grátis. Tel.
2-0360, 7 Setembro, 94. 3". Dr. R. Silva.

(E 200S2) 7

PARTEIRÃS

3#J
A SENHORA

• :n(A trlM.» T A»
.un» Muras sfio

duli,riixim e Irre-
Kulnres, tome

<!.u's.:i..\n sr.vr.NKHAtiT
(Aplol Sabina Arruda) "im, íl-
earà hOu. Tubo 7<f. A' vemln na
Drotrnrla Ilubcr. Ran T Setem-
bro. OI. ... (IC» 18314) 8

Alfaiate e Costureira
CÒS-íkA-tolisikb 

alfaiate, com ii
annoi de pratica, ensina a cor-

tar em poucos dias por 50$ü00; Inf.,
por favor, 4 ma Corria Dutra n. 23
(Flamengo). Tambem corta moldes de
ternos e capas a 6)000, para homens
e meninos. ' (E 20072) 16

C1UMPKA-SE 
um lole de ttmoo,

J prompto pat» «lUksr, qoe seja »*
Andarahy, Villa Isabel oa subuitnos da
Central (lado de cima). »tó Mercr «
iuiti» doa bondes, mediada ao mamão
9m.x20ra<fO; pagas» 8:000» i vista.
Cartas, com urgência» para Gomes, cat-
«a postal 607. (E 19885) 1
TriüNDB-BB terreno com SO

V metros do frente, 57, de com.
primento o maior largura no«
fundos; área approx. UOO uO,
.•nm. Ilnddock I_obo e Ar. Pau-
lo Frontin. Trata-so «Hrceio a
|,i'-»s<m!ini'iit<- com o proprlcta»
rio rua Rosário, 07, sem tclo«
phone.

(B 19856) 1

A LFAIATK da Paletot, especta-
XX lista om brins branco o do
palm-beack procura coltocaçllo;
sabe cortar. Rua Corrca Dutra,
23, Flamengo; aMende por es-
cripto. m 20071) 16

Automóveis de occasião
EKSKINl-, 

licenciada e funecionando
bem — Vcndc-se á vista ou a

prazo. Rna do Acre n. 11)6-1°.
(E 18942) 18

LIMOUSINE 
.ESSEX — Vende-se

uma com cinco pneus novos, por
4:6001, com entrada de 800$ e o saldo
a 200$ mensaes, aem juros. Occasião!
Tel. 3-5215. (E 18961) 18

AUTOMÓVEL
Compra-se um & .vista alé rs. 5:000$.

Offertas com detalhes para: Caixa Pos-
tal 1636.  (E 18858)

BUICK 7 LUGARES
Tende-se licenciado deste anno

grande pechincha em estado de
novo. Av. Henrique Valladares,
lt.  

" (B 18085) 18

CHIROMANTE
NATHAEIXA
Ottoni, 63.

— Chiromante
Rua Theophilo

(£1 18981) 21

Mm» Rpitv attende ft ruamme. Deiiy p_ei caneca nu-
mero 173, sobrado, daa" 8 ás 6.

(E 17227) 21

DINHEIRO
MPRES'1'A-SE sob predios 350 con-

tos em uma- ou mais hypothecas,
negocio directo; Inf. pelo tel. 7-0669,
até ás 14 horas.» (E 20045) 22

DINHEIRO 
sob promissórias e hypo»

thecas; inf. Corrêa, das 2. ás 4
boras, nia do Rosário, 129, 1° andar.

(E 20041) 22

DINHEIRO
Empresta-se sob promissórias

qualquer quantia. Ii. da Carioca
43- a. 1 com Eugênio.

(E. 9883) 22

Hinlipirn Empresta-se sobro
Viuuciiu promissórias oom
avalistas negociantes. Juros ban-
cario. Bua Buenos Aires, 30,
sob. Corrector LINHARES.

(E 19333) 22

Instrumentos de musica
PIANO 

Pleyel — Vende-se moderno,
sem uso, cordas cruzadas, côr clara.

Preço de occasião, podendo facilítãr-se
pagamento. Barão de Mesquita, 507.

(E 18936) 24

PIANO 
STECK. — Vende-se um, em

optimo estado, quasi novo e sem
uso, urgente, á rua Joaquim Silva
n. 105, Lapa. (E 18848) 24

PIANO 
Zímennan — Vende-se um

deste afamado fab_, peça superior;
preço de occasião. Av. Gomes Freire
n. 10-A. (E 18846) 24

PIANO 
BECHSTEIN, dos modernos,

vende-se um por preco de occasião,
á rua Buenos Aires n. 296, térreo.

(E 20054) 24

PIÀÚÚ 
allemão — Vende-se um bo-

nito, de bom autor, optimas vozes;
preco de urgenci., por viagem.- Rna
São Francisco Xavitr n. 449 — Ma-
racanã. '• .(E 18982) 24

-„_-„ um piano «smbora
"ôc precisando de repa*

ros; paga-se bem. Tel. 2-6437.
 (E 18847) 24

Compn

MACHINAS DIVERSAS
VENDEM-SE 

tres mnrhinas photogra-
phicas portáteis, uma raquete de

tennis e uma geladeira. Rua Senhor
dos Passos, 137-1». (E 17964) 27

SINGER 
— Bobina central, cose e

borda meio gabinete. 250$. R. São
Pedro n. 293,* sobrado.

(E 19816) 27

.MfHír--. — Officina de 1lüttUUlWu, ordem_ tem em Bt0.
clc as melhores marcas, novas e
usadas, a preços vantajosos; a
rua dos Andradas n. 68, tele-
phone 4-2842, E. Magalhães.

(E 18946) 27

ESCRIPTORIOS
50^000

Bons escriptorios á rua da Carioca nu-
mero 41, elevador; entrada independente.

(E 18964)

ESCRIPTORIO
Aluga-se optiim escriptorio £ rua São.

Pedro n. 39, sobrado; trata-se na loja.- 
 (E 18882)

ESCRIPTORIOS
Rua Primeiro de Março numero *..

alugam-se com elevador, predio acabado
de construir. (E 19858)

ESCRIPTORIOS
E CONSULTÓRIOS

Alngam-se optimas salas com agua
corrente e servidas por elevador Otis, á
rua da .Assembléa n. 70. Tratar na
loja. (16452)

MOVEIS USADOS
COMPRAM-SE moveis, pianos, casas
\J mobilíadas, etc, etc, negocio ra-
pido e paga-se bem. Phone 4-4405, com
Fernandes .' (E 18897) 29

MODAS
COSTUREIRA 

— Offerece-se compe-
tente para casa de tratamento;

cÓrta por figurino toilettes e mantos.
Tel. 2-0550. . (E 19802) 30
fHAPPÍV- enftlna per 40? emt-llrtiCUJ poucaa liqocs. Tem
Mmp fARMFN llndos e v'"'ialume. uuuutn dos modeios á
venda. Acceita reformas e en-
commendas. Praça Tiradentes,
73, 3"; elev. 2-4639.'

(E 17937) 30

Mine Pinhwrn Confecciona ves-uâuie. riinie_iuti(j0!, e Melas
confecções 15$nno. Kscola de cfir<
te e chapéos. Acecita discípulas.
Oõrta molde sobre medida DÇOOO.N
Carioca, 31. (E 1S911) 30

PENSÕES
PENSÃO 

a domicilio, optima. Mar-
quez de Abrantes n. 110. Tel.

5-1365. • (E 20018) 31

Í^ORNECE-SE pensão a domicilio. Co-zinha de primeira ordem, a preçosmódicos. Rua Bolívar, 172 — Copa-
cabana- (E 19797) 31

VENDE-SE 
boa pensão familiar, _.tuada no melhor ponto da praiade Botafogo. Informações pelo telephone

3173-6. (E 19594) ___

SENHORAS
U tero, ovarios,
colllcas. corri-
mentos, regras
Iregulares e

prolongadas. Av. Almirante Bar-
roso n. 1, 2°. das 10 as 19
DR. PEDRO MAGALHÃES

 <E 18978) 8

MME. 
DE MESTRE, diplomada das

Fac de Med. de Austria e Rio;
30 annos de pratica de maternidade;
partos e curativos; injecções. R. S. Josc,34. Tel- 3-0700. Primeira consulta grátis.

(E 19801) 8

PENSÃO MILTON
Alngam-se quartos oara familias ecavalheiros, perto da praia dr banhos —

Rua Marqucx de Abrantes. 26.
(E 20012)

VENDAS DE PREDIOS
E TERRENOS 

'

COMPRA-SE 
umi casa na rua Mar-

quer de São Vicente ou arredores,
até 60 contos i. vista. Resposta á caixa
postal 1314. (E 17977) 1

¦EHftK-sk. l rua kamon Franc. —
Praia Vermelha, terreno * dmkos

meiros dos bondei. Outiws. SM*.
(E 18961) I

T
\TKN1_1_-S__, na ü_ca, te_itm. Ai f»' Y quina, á vista oa ea prestações.
Ourives. SM». (E 18862) 1

VENDEM-SE 
dus casas por 25 oõ»

tos, á raa JoSo Torquato,
de Ramos. Tratar á rna do (

68-2», sala 15. Das 2 is 4.
(E 18909) t

VENDEM-SE 
duas optimas essas ao-

vai, á raa Delta ns. 22 • 24,
próximo ao Ju/Üm Zoologito; 3 qetftt*
e deprndenciasi. Preço de orv-asBo. Tra»
t.vse C. Rocha, AsscmMia. 51. sob, asla
da frente. TeL 2-1883, das 3 ãs 5 fas.

(E 19770) 1

VENDE-SE 
terreno 10x30, na ml

Sette, Andarahy. pelo culto. Tra-
ta-se ua nta da Frainha n. 67» loja»

CE 19847) l
TTENDEM-SE. na Urca. deis terro-
V nos contíguos, i raa-Estacio Goi_n-

bra. com 12 por 25 cada. Cirires,
51-1". » ¦ ¦ - (E 19866) 1

VENDE-SE, 
no Andarahy. i tua

Professor Valladares, ma temo»
nivelado, som 12x44. A* vista oa a
praso longo. Oiirive". 51-1*.

(E 19868) 1

VENDE-SE. 
na Una,

no por 16:000*. sendo 3.-000) ds
entrada e o saldo a 335*000 sana.
Ourives, ll-l*. (E 19867) 1.

y*ENDE-SE o bom predio à raa JU-
varo n. 62, E. Non, eom. 4

quartos, 2 salas, boas depcndas-h-i
grande terreno; pan nr das 14 ia
16 horas; tratar & na Estacio de
Si n. 73. (K 20028) 1

VENDE-SE 
mn terreno. 10x25, 4

rua GoaxupcV 63, prosàmo a Conde
de Bomfim, transversal a Uragnay. Ia»
formações 8-1913. ¦ ¦ (E17981) l

Terreno á roa Uruguay
Vende-se tun nivelado de 10 x 40, por

preto baratissimo. Tralar i raa do On-
vidor n. 68, s. IS. Dai 3- is 4.

(B17903)

COPACABANA
Vende-se a casa n. 89 ca ma Sosxa

Lima, podendo ser vista diariamente das
10 ás 18 horas. Tralar na raa S. Josén. 80, loja.  (E 17916)

Vende-se em Copacabana
Bôa casa de residência própria ponfamilia de tratamento, dots pa rimento»,

amplo quintal. Preço 140 contas. Ti»
ta-se na raa S. Josi n. 80, loia. Te-
lephone 2—4564. (E 17915)

TERRENOS
Haddock Lobo, 408

Vendem-se magníficos lotes prooiptosa edifícar, em raa approwrfa pda Muni»
cipalidade. «Trata-se á Avenida Sia Bran-
co n. 129, 1» andar.

(B 19798)

PALACETE ' -M

Vende-se um, com super Sues c 
installações, para família de fino trato.
Terreno exteiiso, com magnífico pagar.
jardim e garage. Rna Vrerade Piraji
numero 452. — IPANEMA.

CE 18957)

IPANEMA
Vende-se a casa 91 & raa Marta

Quitçria, acabada de construir, ao me-
lhor local do bairro, frente para a pra-
ça Souza Ferreira, lado da sombra, co
4 bons dormitórios, 3 salas (de í—***
jantar e almoço) 2 quartos para i
gados ou deposito, garage; óptico ¦
to de banho, banheiro e privada pataempregados, etc. Preço 87_GO0f000. Tia-
tar directamente com o proprietário, Dr.
Ramalho — TeL 7-1601 oa i mFir.
cisco Octaviano, 57— Faâlidai-es ns

<B 18834fpagamento.

JACARÉPAGUÁ
¦ Vi?,de-se uma Üt_é£ vivenda, moder*

na»-acabada-' "de _;*mstn_ac com todo o
conforto, 2 quartos e 1 sala, corinha e
banheiro completo, dentro de ud terre-
no de 2.000 metros quadrados; em .logar
mais saudável da capital. Tratar com o
proprietário á rna Tteoph-lo Ottcoi,
139, sobrado, dè 1 is 3 saras da tarde.
Rio de Janeiro. (E 20074)

Perfumes em casa ?
Resultados positivos só colhe

empregar as finíssimas essências da"CASA CIXELANDIA- Altar: ente
pratico! Economia sem par I!
Flor de Granada, 10 gr. * . . 4*500
Illusão. 10 gr .„-. ¦ 10*000
Matai, 10 gr  5(000

Rua Alcindo Guanabara, 22 — Junto
ao Conselho Municipal. -Pboae 2—0839.

(E 19870)

rtít'-M

Concerto de Pianos
E autopianos por antigo profissionaldando referencias. Extineção garantida

de cupim. Plione 8—0241.
(E 19860)

COPACABANA
Precisa-se *de um casa com 3 quartos,

2 salas, cozinha, etc, aluguel ate 500$,
em Copacabana» Ipanema oo Bctafoco.
Cartas neste jornal a M. C

(E 20076)

LOJAS
Alugam-se 2 acabadas de construir a

Praça Warnhagem, 12 e 14, pcoaumo 4
Praça Saenz Penna.(E 19857)

Associação dos Empre-
gados no Commercio

do Rio de Janeiro
Assembléa deliberativa
Eleição da directoria

Be ordem do sr. Presidente e de
accordo com o art. 90 parajprapl» 2* dos
Estatutos Sociaes, convoco os srs. znaa>
bros da assembléa deliberativa para a
reunião biennaí ordinária, «V^ínarla 4
eleição da directoria, para a dqvo exer-
cicio administrativo de 193111932, e lt
realizasse hoje, ás 20 boras.

Secretaria, 20 de fevereiro de 1931 —
ARY P. DE ANDRADE FIGUEIRA,
1» secretario. . (16345)

CASA NO FLAMENGO
Passa-se nma confortaTel •

mobiliada; informa-se pelo plio-
ne, 5-3240.

 
(E 18»T«)

COFRE X FORD
Vende-se mn cofre e mn miiaeogia-

pho, ou troca-de por automóvel 'em frua
estado. Rua Senador Dantas a. 93 —
Silva. (E 1988»

Mme. Fróes
Reforma em 24 bons todo e qnatqaerchapéo de senhora. Preços módicos. —*

Avenida Rio Branco n. 173.
(E 19888)

ÁGUAS DE
CAMBUQUIRA

Remessa directa da fonte, entres* d»micilio, duzia 9* on caisa 36*000. —
Telephones 3—1259 e 3—OS60.

(E 19SS4)

^IÍ__ll_»-_-s-' 
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TOLDOS EM LONA
CORTINAS E STORES
GRUPOS ESTOFADOS
Executamos e reformaiSG* osakmcar

modelo. S. José, 59. Td. 3-8764.
(E 19862}

RÜA DO OUVIDOR
(Entre Gonçalves Dias

e Avenida)
Traspassa** contrato. — fnforms-f%

mesma rua __:...:. 155.
(E 20070)

_w



r^jmtt_m_WS_WÊam^m'IH L'"WÊÊÊÊ
, . ' «¦ ' -¦¦ ; ">"*

¦'¦¦'' ' '¦'. \ç
¦¦ ¦..-r%jf»*. ( 

(j (. 
¦ ¦'¦:¦..;-'¦¦¦ ""¦;¦ 

;'.p'p.

' . ... . - K- --,*. *-j3íí»* 
^*.

r
\. . .. . . si

, - v - •*•- ~tw* ' , ¦ >,'

>'-'," . «7 / .

*-¦• 10 CORRETO DA MANHA — Sexta-feira, 20 de Fevereiro de 1931

VIDA COMMERCIAL
CAMBIO

J

wJíi-i- ¦

f;

(RIO)

Hontem, no Inicio doa trabalhos, en-
«entrámos else mercado em condlçOes es-
laveis, com secadores de 4 1|4 a 4 9|]2
d. a dinheiro para o papel particular so*
>re Londres a 4 5116 d. e sobre Nova
york a 11(500. l

Xogo em seguida, o mercado nfrou-
jeou, sendo feito o fornecimento do cam*
bines a 4 1|4 d. c a compra das letras
de cobertura, em libras, a 4 9|32 d. e
em dollsrs a 11(550.'_' Durante o dia, o mercado aceusou
maior irouxidto, obtendo-se saques ao*
mente a 4 7|32 cl. c collocaçio para o
papel particular sobre Nova York a
11(600 e sobre Londres a 4 1|4 d.

O mercado fecbou estável, com os
bancos fornecendo cambiaes de 4 7|32 a
4 1|4 d. e adquirindo as letras de co-
bertura, em libras, a 4 9132 d. e em
dollsrs a 11(580.

O Banco do Brasil para as suas co--brancas affixou a taxa ds 4 1|4 d,

7 Taxas de Tabellas
A 90 d/v

4 7|32 a 4114
(56(889)-(56(47Í)
11(660 —

(457 a (461
11(620 a 11(750

(peso

Londres. a

Canadá . .
Paris. . .
Nova York.

«Londres. , •

Paris.' . , „
Nova York., m
Italia. . . .
Canadá . , .
Bélgica 

' 
(ouro)

Bélgica (papel)
Montevidéo. .
Buenos Aires

papel). . L. .
Buenoa Airea (peso

ouro). ...;a
Portugal. . B - .
Hespanha ¦__, ¦ m m ,
Suissa . « a ¦ ¦
Allemanha * « » •
Suécia * m * • m
Noruega. > . . „
Dinamarca •»*¦¦¦-
Syria. . . m . .
Palestina. . . . .
Hollanda. m m m ¦
Áustria * a « x „«Chile. . . . . .
Bumanla. , m . .
JapSo (yen) « . »
Slovaquia. ....
Vales ouro, por . l(

A' vista

4.1116 a
(57(313).

(459 a
11(700 a

(613 a
11(700 a

1(630 a
(327 a

8(100 a

4 7132
(56(88*)

(463
11(800

(618
11(710

1(645
(329

8(350

3(780 a 3(880

(527 a
1(200 a
2(260 a
2(785 a
3(140 a
3(140 a
3(140 a

4(700 a
1(655 a
1(440

(071 a
5(790 a

(346 a
6(395.

(535
1(230
2(277
2(807
3(175
3(165
3(165

4(735
1(670

(072
5(845
(350

Cabo

Londres.. 4 5|32 a 4 13164
(57(744)*(37(100)

Pari an
Nova York. . a m
Canada • <¦,«»
Ilelglca (ouro) • .
Bélgica (papel) . .
Italia. ...bb
Portugal, . . a .
Hiespanlta ., a a .
Allemanlia * m m *Hollanda. *, « N mSuécia « • » • a
Noruega. . . » »
Dinamarca •*--•-*.
Diicnoa Airea

papel). . ,
Buenos Airea (peto

ouro). ....
Montevidéo. , M ,
Japão (yen) . ,, .

nc

(peso

461 a
740 a
740

1(645 a
(329 a
(615 a
(529 a

1(210 a
2(805 a
4(710 a
3(150 a
3(150 a
3(150 a

(466
11(850

1(655
(311
(620
(532

1(240
2(820
4(740
3(185
3(175
3(175

3(800 a 3(850

8(160 a
5(810 a

8(310
5(820

Camaiv Syndical dos
Corretores

CURSO OFFICIAL DO CAMBIO

SI Londrea. . . ." Nova York. . ." Paris. . . * .Buenos Airea (pe*
a. ouro). . . .Buenos Airea (po
so papel). „ „ „" Portugal, a, a ea" Itnlla. .'«.¦»*«¦»" Syria. .. . ¦ „" Palestina. • m rt" Allemanha * * *" Canadá . . > ,M Montevidéo. * ." Hespanha. . « »" Suissa . • m •" Hollanda. « * •" Slovaquia* »*''«-'•Suécia . a • b" Noruega. «. *¦>'«

" Dinamarca * • «" Japão (yen)* »' ." Rumania. » « •" Chile. ...."Áustria . . • •" Bélgica (ouro). ," Bélgica (papel). .
Vales ouro, por 1(

90 d/* A' vista

4 7132 4 11164
11(665 11(732

(460 (461

3(833
(531
(615
(463
(463

2(797
11(700
8(240
1(218
2(272
4(725

(350
3(150
3(150
3(150
5(780
(071

1(440
1(662
1(641
(328

6(395

EXTREMAS

Bancário. . ,
Caixa matriz .

4 13|64 a
47|32

MOEDAS

Libras (ouro).. • »
Libras (papel). «- *
Liras (papel), m „
Francos (ouro) M «
Escudos (papel) . «
Dollars (papel) . .
Pesos argentinos (pa*
Pel)

Pesos uruguayos (ou*
ro). ., ... .«V,

Pesetas (papel) . „

41|4

57(000

(465
(540

— 1(200

MERCADO DE CAMBIO EM SANTOS
SANTOS, 19.

Hora 
EdoÍ0 Banco" Bancos Dollar 

efferecldat
mercado *""* eon")ram •-*•"•

* ¦_, 

10.20 a.m. Fraco 4 7|32 4 17|64 .11(600 . Nüo ha (1).
10.25 a.m. . Fraco 4 7|32 4.1|4 11(650 

J Não ha (1).
11.05 a.m. Indeciso 4 7J32 4 17|64 11(600 I Não ha (1),

CAFÉ
(RIO)

Rio de Janelio, em 19 de fevereiro
de 19311

Movimento do dia 18:
ESTATÍSTICA

linttaiai
Pela Leopoldina!

De Minas . • •

Pela Marítima!
De Minas . . . 3.071
De S5o Paulo. —

Kegulador lluml-
nense (Rio). . 5.155

«(cg. Flum. (NI-
ctheroy) ... —

itrgulador Espirito
Santo .... 450

Reguladores de Ml*
nas . * . » . 11.167

Armasens autorlia-
dos. , . a HO

2.700

3.'071

Total
tíntradas pot. Nictheroy,

conforme lista de saldas
do Regulador Fluminense
(Rio), desta *'n. . -

.Total m «

Idem o anno passado. >: *
Desdo 1 do mez. .'•*¦•
Média •,'"*"'•
Desde 1 dc julho. . . .
Média m-.
Idem o anno passado. • .

EMBARQUEfc

America do Norte 18.868
Europa 4.901
America do Sul ,s —
Asla. . • • . —
Africa . • • ¦ —
Cabotagem . a —"

Total. ... 24.559
Idcm o anno passado. . .
Desde 1 .do mez. • . . .
Desde 1 de julho. . • •
Idem o anno passado. . •
Stock. .........
Menos consumo local' dos

dias 17 c 18
Existência. ......
Idem o anno passado. . .
Pauta (de 16 a 21 do cor-

rente mez) »
Imposto mineiro (novo). .

16.898

22.669

, 22.669

14.654
231.124
12.840

2.485.392
10.355

1.013.172

3.015
258.092

2.448.188
1.856.302
255.988

1.000
254.988
310.962

1(200

O mercado deste produeto funcclonou
hontem era posição calme, com muitos
lotes na taboa e procura destituída de
importância. Nas primeiras, horas foram
vendidas 6.726 saccas e á tarde 1.882
ditas, ao preço de 17$500 por arroba
do typo 7.

COTAÇÕES
Typo 3.
Typo 4.
Typo 5.
Typo 6.
Typo 7.
Typo 8.

Por arrobo
20(700
19(900
19(100.
18(300
17(500
18(500

NOVA YORK, 19.
Aoerturai

Hoie Fechamen-
to anterior

(1) Banco do Brasil saca a-4 1)4. Dollar 11(710.

CÂMBIOSESTRANGEIROS

rrs~_*u-
*x

LONDRES. 19.
Abertura:

LONDRES a/Nova York, á vista por £>* a/Genova, á vista por £,. •'
•" .a/Madrid, á viata« por £.,

. •" . a/Parla, á *rietn 
por £....¦ " . a/Lisboa, á vista, por £. .' a/Berlim, á visla por £....•" e/Asterdatn, á vista por £•". a/Berne, 4 vista, por £...-"' r a/BruxelIaa, à vista, por £

LONPRES. 19.
Fechaméttlol

1.0NDRES a/NòW. íork, t vista pot £
•• e/üencwr,. á .jrlBta por £..
•• «/Madrít & vista por £..
•• , a/Paris, a viBta por £..,',
•" a/Lisboa, á vista, por £. .' a/Berlim, á viata por £...
J */Amsterdam, á crista por £" a/Berne, á vista, pot £...
e a/Braxdtas, á etista, por £
£ a/Amsterdam, á vista por £I* a/Stockholmo, á vista por £* -J -. a/Oslo, á vista por »

•/Copenbagen, d vista pot £
NOVA YORK, 18.-Fechamento:

tk YORK a/Londres, tel., por £..„e/Paria, tel., por F........ '

J .*¦ i/Genova, tel., por P- a/Madrid, tel., por P....„
¦* a/Amsterdam, teln por Fl..¦¦• *•¦*-• v- a/Berne, tel.. por ,.Bruxellas, tel., por F....„

e/Berlim, tel., por M......
NOVA YORK, 19.
Abertura:

.«& YORK e/Londres, tel, pot £.,..a/Paris, td., por ¦• a/Genova, tel., por ,
P e/Madrld, tel., por P......

•* i/Amsterdam, tel., por Fl,,
a/Berne, td.. por " Brqxellas, tel, por JF..,,„s/Berlim, td., por M......

PARIS, 19.
v' Fechamento:

PARIS a/Londres, á viata por £.....
<" e/Italia, á vista, por 100 L....''» ** a/Hespanba, 4 vista, por 100 P,'. * a/Nova York, á vista, por (.,P s/Berne. á vista, por F/S....

BUENOS AIRES, 19.

Abèrtum
Buenos Aires a/Londres, taxa telegra-

J< phica, por ( ouro, t/compra.......
Montevidéo e/Londres, taxa telegra-

phica, por $ curo, t/compra......
Montevidéo a/Londrea, i taxa telegra-

phica, por ( ouro, «t/venda
* Judios Aires t/Londres, taxa telegra-

phica, por ( ouro, t/venda

Hol,
% 4.85 11)10
L. 92.81
P. 47.50
F. 123.92
Esc. 108 1/4
M. 20.44
Fl. 12.10 ...
F. 25.17*
F. 3f.87

Holl
% 4.85 11116
L. 92.82
P. 47.30 

'

F. 123.92
Esc. 108 1/4
M. 20.44
Fl. 12.10
F. 25.18
F. 34.85
Fl. 12.10
Kr. 18.14
Kr. 18.16 .
Kn. 18.16

Hol,
% 4.85 23132
c 3.92.00,
c 5.23.37
c 10.09
c 40.12
c 19.29
c 13.93
c 23.78

Holl
( 4.85 23|32
c 3.91.87
c 5.23.37
c 10.27
c 40.12
o 19.29
c 13.93

,c 23.78

Hol» '
F. 123.91
F. 133.50
F. 262.00
F. 25.56
F. 492.25

Holl

d 36 3|16

d 36 1|4

d 34 3|8

d 34 1|2 J

Anterior
( 4.85 314
L. 92.83
P. 48.15 ,-'-.
F. 123,93
Esc. Í08 IH
U. 20.44
Fl. 12.10
F. 25.17
F. 34.87 '

Anterior
( 4.85 3|4
L. 92.83
P. 48.15
F. 123.93
Esc. 108 l/S
M. 20.44,
Fl. 12.10
F. 25.17
F. 34.87
Fl. 12.10
Kr. 18.14
Kr. 18.16
Kn. .18.16

Anttrto,
(4.85 7|8
c 3.91.87
c i.23.3f
c 9.92
c 40.12
c 19.29
c 13.93
c 23.78

Anterior
( 4.85 23132
c 3.92.00
c 5.23.37
c 10.09
c 40.12
c 19.29
e 13.93
c 23.78

Anterior
, F. 123.92

F.'133.50
F. 256.25
F. 25.51
F, 492.50

Anterior

d 36 15|33

d 25 1|2

d 33 13)16

d 33 7|S

TELEGRAMMA FINANCIAL
LONDRES, 19. 

'

Taxo de desconto»!
Do Banco da Inglaterra •••*••*•
Do Banco da Franca..
Do Banco da. Italia.....•••••••••¦•••••
Do Banco da Hespanha .,..........
Do Banco da Allemanha
Em Londres, tres mezes
Era Nova York, tres mezes, t/venda....
Em Nova York, tres mezes. t/compra...

Cambio t
Londres s/Bruxellas, & vista, por £.,.
Gênova s/Londres, á vista, por £,..
Madrid s/Londres, á vista, por £..,
Gênova s/Paris, a vista», por 100 Fes
Lisboa s/Londres, á vista, t/venda,

por £..
Lisboa s/Londres» 4 vista, t/compra,

por .'

STOCK EXCHANGE DE LONDRES

Hol, Anteriot
i 3 %
2 2%

1/2 5 1/2 %
% , 6 %

S-% 5 %
2 19/32 2 19/32 %
13/8% 1 3/8 %
1 1/4 1 1/4 %

F. 34.85 F. 34.87
L. 92.82 L. 92.83
P. 47.30 P. 49.00
L. 74.90 L. 74.81

Esc. 99.00 Esc. 99.00

Esc. 98.75 Esc. 98.75

LONDRES, 19.
TITULOU IIKASILEIROS

FEDERAES:

Funding, 5 
Novo Funding, 1914...
Conversão, 1910, 4 %.¦1908, 5 %.... ,

ESTADUAES:

•¦'«>.*«*•****.

Districto Federal, 5 ,
Bello Horiionte, 1905, 6 
Estado do Rio, 7 %, 1927
Estado da Bahia, empréstimo

1913. 5 %.,.

TÍTULOS uiveksos

jürazil Railway Comman. Stock, la Hy.
potbeca

Brazilian Traction, Light tt Lotrer C,
Ltd., Ord  

S. Paulo Railway Co., Ltd., Ord
Leopoldina Railway Co., Ltd., Ord.....
Dumont Coffée Co„ Ltd. 7 V, %.

Cum. Pref ;....
SL John dei Rey Mining, Ord
Rio Flour Mills Sc Granaries, Ltd...,.
Bank ot London and South America
Mala Rc.il Ingleza. Ord.. Inlegralizadi-
TITTMIN MHTHANIelKlltUN
Empréstimo de Gnerra Britannico, 5 %.
1929/4

Conosls., 2 ti 
Rente Française, 4 %, 1917
Rrnte Française, S 
Rente Française, 1918 (Integralizado).
Reate Fran;aise, 5 

Hofi

83.0.0
99.0.0
40.5.0
97.0.0

64.0.0
80.0.0
66.0.0

35.0.0

22.0.0

27.12
145.0.0
22.0.0

0.10.0
0.19.6
1.8.9
7.0.0
3.0.0

102.17.1
55.0.0
104.10
S8.30
102.80
101.75

Anttrto,

83.0.0
98.5.0
40.0.0
97.0.0

62.0.0
80.0.0
66.0.0

35.0.0

22.0.0

26.12
MS.n.o
22.0.0

0.10.0
0.19.6
1.8.9
7.0.0
3.0.0

102.17.6
55.2.6
104.30
88. t5
102.75
101.40

Contratai do Riot
Cafí tara entrega

em março. . -. . 5.36 5.39
(.nir r.íira entrega

em maio. ... 5.40 . 5.43
«Café pari entrega

em julho. . . . 5.39 5.41
Café para entrega

em setembro. . . 5.37 5.40
Mercado. .... Estavei Accessivel

Desde o fechamento anterior, baixa
de 2 a 3 pontos.

NOVA YORK, 19.
Fechamento:

Hoie. * Anterior
t.mttrato* do- Rio:

Cali para' entrega
em março. . , ,

Café para entrega~i-énT maio....
Cate para enteei

em julho. . , .
Vale para entrega

em setembro. . •
Vendas do dia • .
Mercado Estavei Accessivel

Desde o fechamento anterior, baixa
parcial de 1 a S pontos.

5.34

5.41

5:40

5.40
20.000

5.39

5.43

5.41

5:40
10.000

HAVRE, 19.
Abertura:

Hoie Fechamen
to anterior

Cate para entrega
cm março. . . . 206 l/i

Café pan entrega
em maio. . . . * 197 Ji

Café para entrega
em setembro. . . 189 Vi

Café para entrega
em dezembro . . 187

Vendas  4.000
Mercado apenas estável. •
Desde o fechamento anterior, baixa

de N2 1|4 a 3 3|4 francos.

HAVRE, 19!
Fechamento:

209 H

201 .

193

189 54
3.000

e 500, de Minas; pelos armazena regu*
lador Rio e autorizados EA, CS, 1.1 e
gemes Minaa o Rio, respecllvamcnte,
4.067, 149, 471, 428 e 201, do Estado
do Rio dc Janeiro, e pelos armazéns ge*
raes Belgas, 550, do Espirito Santo.

KESUMU
5acc*i

Totd du entradas do dl»
19 "-Hl

Existência anterior — dia .. ...
18..  254.988

Somma • ¦
litr.barqum

Europa — Oes*
te o Norte ,

Europa — Sul e
Leste ....

America do Nor*
te

America do Sul
Africa — Oeste

e Norte . .
¦Asia. . • • -*
Cabotagem —

. Sul . n . n

277.699

2.998

. 2.196

12.240
425

1.416
125

380

Somma dos em*
. bamuea , . . , 19.780

Consumo local
dlarlo *, .. c

Exlatends bontem áa 5 ho*
ras da tarde

500 20.280

257.419

ASSUCAR
(RIO)

Hontem este mercado funecionou com
os vendedores ncccsslveis, mns, apezar
disso, os compradores mantiveram-se rc*
traídos. .

MOVIMENTO
OO MEKCAUO

Stock anterior. ....

MOVIMENTO DO DIA Í8

Entradaa!
De Natal. . . . . . m
De Pernambuco, i' ->' % •
Da Bahia. . . . % \ .
De Maceió.. '• •" • • m

Sacco,
597.561

2.000
2.500

-3.990

Total. . . . . - 8.490
Desde 1 do mez* • w • 262.568
Saidas, ......... 7.596
Desde 1 do mez. . *. « 80.534
Stock'actual. ... . . 598.435

COTAÇÕES
Branco crystai.
Crystai amarello
¦Mascavlnho . •
3* jacto. . •
Mascavo . • •

LONDRES, 19.

Por 60 silas t
39(000 a 41(000
35(000 a 36(000
35(000 a 37(000

- Nominal
29(000 a 31(000

Hoje Fechamen-
to anterior

Assucar para entrega
em fevereiro . . 6/9 6/9

-Assucar para entrega
em março. . . .6/9 6/9

A-sucai para entrega.
em abril. ... 6/9 6/9

Assucar para entrega -
cm maio.... 7/—- 7/—

Assucar do Brasil
com 96 % de base .
para embae'.uea fu-
tnros Nominal Nominal
Mercado estável. ¦
Inalterado desde o fechamento ante-

rior. ,

NOVA YORK, 18.", . , 
'

Fechamento: V*«-
Hoje F.-chan.en-

,. tá anlerior
Assucar para entrega- ,.- ¦

em março. ...?..•-•''1.20 1.18
Assumi para entrega

cm maio. . . . 1.30 1.28"Assinar para entreg:»
em julho. . . . 1.38 1.37

Assucar para' entrega 7 .
em setembro. . . 1.46 1.44
Mercado estável.
Desde o ' fechamento anterior, alta

de 1 a 2 pontos.' 
NOVA YORK, 19.

Hoje

.205 li

196 X

Anterior
Cafí .para entrega

em março, . , .
Cate para entrega

em maio ....
Café ' para entrega

em' setembro. . .
Café para entrega

em dezembro . .
Vendas do • dia . .

Mercado estável.
Desde, o fechamento anterior, baixa

de 2 1|4 a 4 3|4 francos.

189

187
9.000

209 X

201

193

189 H
3.000

LONDRES, 19.
Fechamento:

Disponível

Preço do typo 4, superior,
Santos, prompto para em-
barque. . • . . . . ,

Preço do typo 7, Kio, prom*
pto para embarque.

'Hojo 
| Ani

37/—

24/6

37/—

24/6

. SANTOS, 19.
Fechamento:
Esl. !j do mercado; boje, fechado;

anterior, fechado; mesmo dia oo annu
passado, estável.

N. 4, disponível, por 10 kllos: boje.
fechado; anterior, fech.iaoi mesmo di?
no passado, 21(000.

N. 7, disponivel, por 10 tllosi boje,
fech.ido; anterior, techado; mecmo *:i
no passado, nominal.

Embarques: hoje, 16.392 saccas; an*
terior, 85.344 saccas; mesmo dia no
anno passado, 44.546 saccas.

Entradas ate ás 2 noras* ooje,
56.647 saccas; anterior, 55.145 saccas;
mesmo dia no anno passado, 35.457
saccas.

Existência de hontem para embar-
ques: hoje,-1.054.089 saccas; anterior,
1.013.834 saccas; mesmo dífi no anno
passado, 1.114.547 saccas.

Saidas í
Sacca*

Para a Europa. . . . . . 7.017
Por cabotagem, etc. . « • *, 125

Tolal. 7.142

S. PAULO, 19.
Entradas de café:
Em Jundiahy, pela Estrada Paulista:

hoje, 16.000 saccas; dia anterior,
2.000 saccas; mesmo dia no anno pas-
sado, 20.000 saccas.

Em São Paulo, pela Estrada Soro-
cabana, etc.: hoje, 41.000 saccas; dia
anterior, 38.-O0O soecas; mesmo dia no
anno passado, 15.000 saccas.

Total: hoje, 57.000 saccas; dia an-
terior, 40.000 saccas; mesmo dia no
anno passado, 35.000 saccas.

JUNDIAHY, 18.
Café recebido pcla Estrada Paulista

com destino a São Paulo: hoje, nada;
dia anterior, nada; mesmo dia no anno
passado, nada.

Café recebido pela Estrada Paulista
com destino a Santos: hoje, nada; dia
anterior, nadn; mesmo dia no anno j.*as-sado, 15.000 saccas.

Total: hoje, nada; dia anterior, nada;
mesmo dia no anno passado, 15.000
saccas.

INSTITUTO DE CAIíH* DO ES-
TADO DE SAO PAULO

(Agencia do Rio de Janeiro)
Boletim de enlraeias, embarqnes e exis-

tencia de calé na praça do Rio de la
ceiro, em 19 de fci/ereiro de 1931:

C-tioírM estabelecidas — Estado de
Sáo Paulo, 1.755 saccas: Estado de
Minas, 14.482 saccas; Estado do Rio
de Janeiro, 5.266 aaccas; Estado do Es-
pirito Santo, 431 saccas.

Entrsdos:
Em saccas de 60 xilos:
Pela Leopoldina, armazéns geraes de

São Paulo, armazéns geraes Mineiros,
armazéns geraes do Commercio de Café,
armazéns geraes da Metropolitana, arma*
zens jferaes da Carioca, armazéns geraes
do Sul Americana, respectivamente,
1.973. 637, 5.233, 5.804, 1.499, 1.199

eVberturat
Hoje Fechamen-

to anterior
Assucar para entrega -

em março. ... 1.20 1.20
Assucar para entrega

em maio'. . . . 1.30 1.30
Assucar para entrega

em julho. ... 1.38 1.38
Assuvar para .entrega

em setembro. . . 1.46 : 1.46
Mercado estavei.
Inalterado desde o fechamento ante*

rior.

RECIFE, 19.
Estado, do mercado: hoje, paralysado;

anterior, frouxo.
Preços por li kilost
Usina, de ls: hoje, njeotado; anterior,

njeotado.
Usina, de*2*t boje, nlcotado; ante-

rior. nlcotado.
Crystaes: hoje, nlcotado; anterior,

7(875 a 8(125.
Dcmeraras: hoje, njeotado; anterior,

njeotado,
3» sorte: hoje, n|cotado; anterior,

n|cotado.
Soincnos: hoje, n|cotado; anterior,

7(200.
Brutos seccos: hoje, njeotado; ante*

rior, 5(700 a 6(000.
tintradast

Hoje Anterior
,'csde bontem rm J'

saccos de (0
kilos .... 44.200 14.000

Desde 1° de se-
tembro prcxl*
m o passado, .
saccos le 60

De Natal,
Do Ceará. • X ¦ ¦ M

Total. . .
Desde 1 do me*.
Saldas. . . . . ,
Desde 1 do mex*
Stock actual. , .

2.186
80

6.596
3.330

COTAÇÕES
Por 10 alio.

ttlbn moa - Ijt* titnatl
Typo - "(WO
Typo — '35(000

ribi-a mMio — Stritm - ¦•_
Typo — 33(000
TJrSo 5. . . I I - 30(000

j*'i!>ra mMIa — Craríl
Typo — 31(500
Typo - 28(500

pibn curto — Ualtat
Typo — 31(000
Tyjo 5. ..... - 27(500

ftbit, curta — Pautiitat
Pypo 3. . . a • »
Typo 

LIVERPOOL, 19.
Hoja Anterior

Mercado. .... Firme EsUvcl
Pernambuco Fair. v. 6.27 6.15
Maceió Fair . . . 6.27 6.1J
American Fully Miei
dling  6.12 6.05

American Futures,
para março. . . . 6.00 ' SJJ&

American Future*,
para maio . • . 6.10 6.06

American Future*,
-para julho . . . 6.20 6.17

Amertcan Futurei*,
para setembro. . 6.33 ' ' 6.28
Disponível ' 

brasileiro, , alta de 12
pontos. i

Disponível qnirrirano. alta de 7
pontos.

Termo americano, alta de 3- a 4
pontos.

LIVERPOOL, 19.' 
Fechamento!

Hoja

5.99

Fechamen-
to anterior

Amcrica.1 nntures,
paia março. . . 5.99 5.96

American, Futures
para maio . . . 6.09 6.06

American, Futures
para julho . . . 6.20 6.17

American Futures,
para setembro. . 6;32 6.28
Mercado: melhorou depois dà aber-

tura, devidp ás vendas do estrangeiro.
Desde o fechamento anteri««r, alta

de 3 a 4 pontos.

NOVA YORK, 18';
Fechamento t

Ameri car Middling
Uplands ....

Ainrncao . Futures,
para março. • .

American, Future*

Hoje , Fechamen
to iiilcrioi

11.25

11.15

11.43

11.OS

10.97

11.24para maio . • .
Amrrii-í-n Futures,

para' julho . . . 11.69 . 11.49
American Futures,

para setembro . . 11.97 11.76
Mercado: melhorou depois da aber-

tura e continuou firme durante o dia.
Desde o fechamento anterior, alta

de 18 a 21 pontos,

NOVA YORK,
Aberturas

19.

Hoje Fechamen-
to anteriot

American, Futures
para março. . . 11.23 11.15

American, Futures
para maio . . .' 11.50 11.43

American Future*,
Jiara julho . . . 11.74 11.69

Anieriran Futures,
para setembro. . 11.99 11.97
Merendo: commercio em geral activo

Os baixistas estão se cobrindo. Houve
pedidos dos commerciantes

Desde o fechamento anterior,' alta
de 2 a 8 pontos.

RECIFE,* 19.
Hoje

Mercado Estavei
Preço por 15 fc>.*

Primeira sorte, ven*
dedorea. .... —

Primeira sorte, cora-
pradores . . . . 35(000
Entradas:

Desde bontem, em .
saccas de 60 ki-
los  1.600 2.000

Desde Io de setem-
bro ' próximo ,ias- .
sado, em saccas

Jde 80 .kilos. .. ,
^•HxPoríaçÕoi -

' Não houve. J*
Existência em saccas

de 80 kilos. . .

, Arterior
Estavei

35(000

92.300 90.700

20.400 18.800

A BOLSA
i

O 'mercado de Títulos esteve hontem
regularmente movimentado. Os negócios
aceusados na Brisa foram de maior vul-
to, notando-se firmeza nas apólices Di-
versas . Emissões, nominativas, que me-
lhorarara sensivelmente. Aa ao porta-
dor ficaram, fracas, nSo tendo as mu-
nicipaes despertado maior interesse.
Tanibem os demais papeis em evidencia,
embora regularmente activos, ficaram
sem Interação apreciável.

VENDAS

de 1:0005,
Apólices:

Uniformizadas,

Ditas idem, 4, 
Dilas idem, 9, a. ... _.Diversas Emissões de réis

200?, nom., 3, a. . . .
Ditas de 1:000$, nom., 9,

4, 
Ditas idcm, 1, 2, 6, 15,

16, 22, 22, 23, 35, a. .
Ditas idem, 15, a. . . .

762(000
765(000
768(000

170(000

765(000

770(000
775(000

WMMJ» 7*1 d p, <8

OMAIS

CORREIO AEREOrapido
Kn». «citns-fclrn.o, Aa II) horna. Noa aabbndo*. d* 14 horns.

rccliiiiueiitn cina necilns purni pnrn i
«SUI. — SnníOH, FlflriniiniinllK,hvojRTTC — Vlctorln. Cnrnvrllim
Porto Aleirrc, Pelotn*. UItU-1 Hntelci. HncelO, Rerlfe, Nntnl.
GUAY, 

' CHILE. IIOMVIA e 
' 

Afrlcn Oeeclelcntnl. Mnrruco. .
PERU'. EUROPA.

Rc«Et*trndo* ca encnmmendn*. nn., xcxtna-fclrns. nté As ti b»

A Oompnnhln tem *ncro* e.peclncn pnrn VALORES CON SE-
fíURO e qne alló fechndo* na nRencln da O. O. A — 6* me*-
mns horns que ai mnlnn orilfnnrlns.

Pnrn aDAESQUEIt INFORMAÇÕES, Inclusive SERVIÇO OB
PASSAGEIROS, tnxn*. hncnirens c sociernn, dlrlcfr-ac A

il
Avenida Rio Branco. 50 - Telephone, 4-7406

(14097)

kilos
Exportação:

tar. o Rio dc
Janeiro, sacros
de 60 kilos. .

Para Santos sae-
cos de 60 ki.
los. ....

t*ara outros por
tos do sul do
Brasil, saccos
de 60 kilos. .

Para outros por-
tos do norte do
Brasil, saccos
de 60 kilos. .

fará a Europa,
si .-ws de 60
kiios ....

Tara os Estados
Unidos, saccos
de 60 kilos. .

Existência etn
saccos de 60
kilos ....

2.751.300 2.707.100

12.300 34.500

23.800 42.600

7.000 2.000

6.000 Nada

Mada Nada

Nada Nads

787.900 792.800

ALGODÃO
(RIO)

Hontem este mercado funecionou em
condições firmes, mas scra maior pro*
cura s com as cotações inalteradas.

MOVIMENTO
. DO MERCADO

Pardos
Stock anterior. . . . . 2.924

MOVIMENTO DO DIA 18
Entradas:

De João Fcssõa. 676

Ditas port, 3, a. . . 703(000
Ditas idem, 10, 13, 50, 704(000
Ditas- idcm, 1, 5, 6, 7, 15,

17, 50, 80, a. . . v 705(000
Ditas idean, 15, a. . . 706(000
Ditas idem, 2, 20, a. . 710(000
Obrigações do Thesouro

(1921), de 1:000(, 10, 990(000
Ditas (1930), de 500?, 1, 451(500
Ditas idem, 1, a. . . '. 452(000
Ditas de 1:000(, 200, a. 902J000
Ditas idcm, 5, 7, 10, a. 903(000
Ditas idcm, 1, 5, 50, 71, 904(000
Ditas idem, 1, 5, 9, 15, 8,

8, 50, 905(000
Ditas Ferroviárias,, 26, 50, 924(000

Municipaes:
Decreto 1.535, port., 55,

100, 157(000
Dito idem, 10, a. . . i 157(500
Dito 1.933, port., 6, a. 186(000
Dito 2.093, port., 3, 71, ;?3$000
Dito 3.264, port., 20, a. 144(000
Dito idem, 60, 145(000

Estaduaes:
Obriçações do E. de Minas

Geraes, de 1:000(, 9 •!•,
70, a. .  823(000

Ditas idem, 10, 15, a. . . 825(080
Ditas idem, 4, 5, 8, 10,

15, 15, 25, 50, 10, a. . 826(000
Bancos:

Commercial do Rio de Ja-
neiro, 50, 86(000

Brasil, 3, 7, 100, 100,
200,  335(000

Mercantil do Rio de Janei-
ro, 61,  450(000* Companhias:

Minas S. Jeronymo, 100,
150. a. •. ..... 71(000

America Fabril, 50, a. . 855000
Docas 'de 

Santos, nom.,
7,  243(000

Ditas port., 10, ».. . . . 244(500

A Concorrência
está sempre alerta!
Defenda-se!

-_._ 1-ft**-,", 
iii.Bimri'
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55 —B ^^-~- (Ull

I ~Y? «fJliliiMBiMJ í^^&t-Mffi__\i^nltWf IrWllBiiiwlllll ' mti^-j4<a>. "^IMFJy^CúrTr a.,'Mr--r?*i±—J\ij/tíZZi' "^^^&Wk*mm 1
pZjgjr**-^ ji
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duantas, operações, quantos
cálculos são feitos diariamente no
scu escriptorio! Cambio, contas,
correntes, porcentagens, cálculos
de despacho, preços de mercado-
rias, verificação de facturas!... -
Quanto tempo tem V. S. de esperar para
que esses dados lhe sejam apresentados ?
À rapidez 6 hoje essencial em todos os
ramos de commercio. A concorrência
está sempre alerta! Defenda-se! Que
seja V. S. o primeiro a ter as informações
de que necessita.
Consulte a nossa casa e sem compromisso
algum de sua parte, o nosso representante
lhe demonstrará a inegualavel rapidez,
simplicidade e absoluta precisão da cal-
culadora Monroe!

São innumeras as casas quo devem &"Monroe"grande 
p=arte do seu eidto.

Utilize a Monroe e V.S. não só économi-
zará um tempo precioso, como tambem
estará sempre ao par do movimento
de sua firma.
À nossa organização, ramificada por
todo o Brasil, prestar-lhe-á sempre
serviço attencioso e efficiente.

/" - • /3sWv IV ¦" JLJ.Casa (§j) pratt

ACTOS RELIGIOSOS
Charles Jeai/p

ChrSsftern
AORADECIMENTO

A vluv* o demais parentes de CIIAR.
LES JEAN CIIIUSTICKN iciislbilina.
dos agradecem a todos qii« os cercaram,

de conforto e carinlio no elolornso icm-
so porciue aCabam dc passar, assim cuneo
Aquelles mie o aconipanliarain «i sua ulti*
ma morado, ... , ,

Com especial mençBo fazem penhor do
sua i-raliil.lo aos senhores jPniola e Ml*
rabet, seus chefes c amidos da Compa*
nhia Lonston do Braall, Que se desvela*
rom em prestar-lhe toda a assistência
moral e material, de que careceu desde
a. enfermidade nt< o scpultanicnto. Ou*
trosim desejam aollentor c ncnulcccr a
declic-ie-ãn de que foram alvo de rarte elo
seu medico assistente dr. Pedro Erpcsto
e todos os scus auxiliares da Casa da
Saude.

Por nlo ter o finado professado reli*
«Lio alguma, nüo seri rtrada mlsí.i.

V. A. Duarte 'Feifix

t 

Maria Duarte Felix e filhos
:onvidam os scus parentes e
amigos oara assistir & missa
que mamlnni rezar hoje, sexta-
feira, 20 do corrente, ás 9 lio*
ras, no altar de N. S. das Vi.

cterlas, egreja dc S. Francisco de Pnu-
la.-Dor alma de seu incsquecivel esposo
a pae V. A. DUARTE FELIX, con*
fessando-se desde jíc agradecidos a to*
dos oue comparecerem a este acto reli-
gioso. „„M_l'£fl!2

Henrique Soeiro
Pinto

ÍSua 

familia convida as pei
soas de suas relações para as.
sistirem & missa ' de mez que
manda celebrar por alma du
HENRIQUE SOEIRO PIN-
TO. amanhã, sabbado. 21 da

corrente, ás t) 112 liurus, ua egreja dc
S. Joaquim. Desde jà agradece .ls
pessoas que assistirem esse acto fúnebre.

(E 198,13),

Viuva Marechal
Celestino Alves

Bastos
Sua familia agradece aos pa*

rentes e amigos que a acompa-
nharam no doloroao transe dessa
perda e os convida para a mis*
sa de setimo dia que por sua
alma manda rezar na egreja da

Cruz dos. Militares, ás 10 lioras, ama-
nh5, sabbado, 21 do corrente.

Dibentvtts:
Bellas ;>"j-s, 50, a. 210(000

VENDA JUDICIAL

Apólices Diversas Emissões,
1:000$, port., c/l coupon
vencido, 20, a. . . . . 729(000

OFFERTASi
Apolictll

Obrigações do The-
«souro (1921) . .

Ditas (1930) . . .
¦Ditas Ferroviárias. .
Ditas Rodov., port.
Empréstimo de 1903
Uniformizadas de réis

1:000$. ....
Div. emissões,. nom.
Ditas port. . . .
Rio. de 1:000(000,

8. <&, dec. 2.316
Ditas de. 500$. 6 %,

nom. .....
Rio, Popular, 4 %
Ditas de Minas Ge*

raes, 7 % . . .
Ditas nom., 5 %. .
Ditas port.' . . .
Obrigações de Mi'

uas Geraes, 9 %
Municip., de lb. 20,

port ......
Ditaa nom. ...
Ditas de 1906, port.
Ditas 'de 1914, port.
Ditas de 1917, port.
Ditas de 1920, port
Ditas decreto 1.535

(Lagoa) ....
Ditas decreto 2.097

(Lagoa) ....
Ditas decreto 1.948

(Lagoa) ....
Ditas decreto 1.999

(Castello). . . .
Ditas decreto 1.550

(Castello). . . .
Ditas decreto 1.933
(Lyra)

Ditas (titulos defini-
tivos) .....

Ditas decreto 2.093
(Lyra)

Ditas decreto 3.264
De Iguassú. ...
Ditas de Bello Ho-

ri-onte, de 1:000$,
7 

Ditas dc 200$, 6 %
Ditas de Uberaba. .

Uancos:
Brasil
Slcrcantil do Rio de
- Janeiro

Commercio ....
Credito Real de Mi*

nas Geraes . . .
Funecionarios Publi-

COS ..'....
Commercid do Rio

de Janeiro . . .
Português do Brasil,
port

Ditas eom 50 %.. .
Boavista. . . . .

Comp. de 'Irados:
Manuf. Fluminense
Alliança. ( . . . .
Petropolítana . .
America Fabril . .
Brasil Industrial. .
Corcovado . ...
Taubaté Industrial. .
Conf. Industrial. .

Comp. de Seguros:
Novo Mundo ...

Comp. dt B. dl
Ferro:

Minas S. Jeronymo
Victoria a Minas. •

Comp. diversas:
Docas de Santos. .
Ditas nom. . . .
Docas da Bahia. .
B. Diamantifera. •
C. Brahma. . . .

-Debentnrest
Docas da Bahia. .
Nova America. . .
Mestre & Blatgé. .
Brasil Cinematogra*

pluca. 
Bellas Artes . . .
Docas de Santos. ,
Prog. Industrial. .
Tecidos Alliança. •
Tecidos Corcovado. .
Mercado Municipal
Usinas Nacionaes. .
Manuf. Fluminense
Cotonifido Gávea. .
Guanabara ....
C. Brahma. . . •

Comp.

985(000
904(000
920(000
690(000
730(000

765(000
773(000
703(000

590(000

,»'ftni

990(000
905(000
925(000
710(000
740(000

770(000

705(000

600(000

380(000
87(000

695(000
710(000
630(000

827(000 825(000

630(000
580(000
143(000
142(000
141(000

86(000

«640(000
695(000

620(000

134(500

158(000

158(000

156(1100

165(000

180(000

186(000

186(000
145(000
100(000

157(000

162(000

184(000

185(000

182(000
144(500

710(000
155(000
100(000

390(000

460(000

300(000

47(000

86(000

72(000
40(000

510(000

21(000
30(000

150(000
90(000

25(OOU
220(000
40(000

700(000 650(000

385(000

82(000

45(000

85(000

71(000

20(000

íootoon
85(000
250(000
10(000
190(000

. 72(000

245(000
245(000
25(000
4(000

450(000

95(000
985(000
190(000

215(000
176(000

71(000
20(000

243(000
244(000

92(000

185(000

950(000
210(000
174(000
145(000

140(000 —
— 150(000

212(000
202(000
150(000

160(000
202(000
1:020$

Informações
diversas

FALLENCIAS^
CONCORDATAS

FALLENCIAS

O jnir da 3* vara civel, attendendo
ao requerimento do credor Manoel Fer-
raz Pereira, decretou hontem, nos au*
tos da concordata preventiva, a fallcn-
cia da firma Gladstonè & Cia., esta-
beleeida á rua dos Andradas n. 7. O
termo legal da fallencia foi fixado a
partir do dia 3 de novembro ultimo,
sendo marcado o prazo de 15 dias para
os credores se habilitarem e designado

día 6 de abril próximo para a as-
sembléa de credores. Foram nomeados
svndicos os credores Araujo Rocha &
Cia.

Em face da confissão de insolven-
cia, o juiz da 6* vara cível decretou
hontem a fallencia da firma Salim Si-
mão & Cia., estabelecida á rna da Al-
fandega n. 232. O termo legal da fal-
lencia foi fixado a partir do dia 19
do corrente, mez, sendo marcado o pra-
xc de 20 dias para os credores se ha-
bilitarem e designado o dia 22 de abril
próximo para a reunião de credores. Fo*
ram nomeados syndico» os credores F.
F. Farah & Cia.

S. Gonçalves ít Irmãos, credores
da quantia de 1:916(, rcquei-erim hon-
tete, no juizo da 5a vara civel, a fal-
lencia da firma A. Teixeira de. An-
drade & Cia., estabelecida a rua Ma-
redu] Floriano n. 115*

¦ —¦ O juiz da 2*> vara civel denegou
hontem a fallencia da firma Monteiro
Alonso & Cia., requerida pelos credo*
res Andrade Arnaud & Cia.

— Foi nomeado syndico da fallencia
do negociante Joaquim Velloso a cre-
dora Casa Bancaria Industrial.

MERCADO OB TRIGO
BUENOS AIRES, 18.

tf%bamentOi

Preço por 15 ns.i
Para entrega cm

março. . . . ,
Para entrega em
abril

fará entrega em
maio. •' • a • ¦

Mercado. . • ., 
',

¦Ji&ponivd — Typo
Barleta. pan o
Brasil. • • • .

chicago— Preto por
bushel i

Para entrega em
maio.. .....

Para «entrega em
julho

tíojo Anteriot

5:69

5.78

5.88
Ap. est.

6.20

82,25

68,25

5.7.0

5.80

5.90
Estável

6.20

82,62

68,50

ALFANDEOA
Renda do dia 19 do corrente mez:

Em ouro. ..... 433:983(596
Em papel. ..... 642:479(978

i!u *7.,_„
::**&**¦»

Total 1.076:463(574
Renda de 1 a 19 do

corrente mee. . . . 4.742:579(576
«Sm -itual período de

1930. ...... 7.620:094(863
Ditterença a maior eo

1930. c .-.¦ 2.877:415(287

CAES DÕPORTO
Navios a pequenas embarcações atra

cadai oo caes, hontem, ás 10 horaa da
manbl:

Armazém 1 — Vapor nacional "Ma-
ria Luiza" — Cabotagem,

Armazém 2 — Vapor nacional "Ve-
nus" — Cabotagem.

Armazém 2 — Vapor nacional "Ju*
piter" — Cabotagem.

Armazém 2 — Hiate nacional "Va-
lentim" — Cabotagem.

Armazém 4 — Vapor allemão "Eíse*
nach".

Armazém 5 — Vapor inglez "Balzac".
Armazém 6 — Vapor allemão MEr*

furt" — Embarque de farello.
Armazém 8 — Vapor'hollandez MKem*

land".
Armazém 10 — Vapor allemão "Rio

de Janeiro" — Embarque de farello,
Pateo- 10 — Vapor hollandez "The-

misto" — Descarga de carvão.
Pateo 11 — Vapor americano "Cram*

pton Anderson" — Descarga de oleo.
Pateo 11 — Hiate nacional "Coral"

Descarga de sal.
Pateo 13 — Vapor sueco "Falco"

Descarga de trigo.
Armazém 16 — Vapor inglez "Darro".
Armazém 18 — Vapor americano"Western World".
P. Mauá — Vapor portuguez "Lou-

renço Marques" — Passageiros.

movimentcTdo porto
ENTRADAS DE HONTEM

De Nova York e escs., vapor ameri*
cano "Western World".

De Manáos e escs,, vapor nacional"Tocantins",
Dè Stockolmo e escs., vapor sueco"San Francisco".
Da Bahia e escs., vapor nacional•Alice".
De Vancouver e escs,, vapor norue-

guéz "Heranger".
De Bue ios Aires e escs,, vapor fran*

cez "Campana".
De Belém e escs., vapor nacional"Jaguaribe".
De Hamburgo e escs., vapor allemão"Wurttcmtyerg"', ,
De Manáos e escs., vapor nacional"Duque de Caxias",
De Cardiff (directo), vapor inglez"Hardleigh".
De Porto Alegre e escs., vapor na-

cional "Itaperuna".

SAIDAS DE HONTEM

Para Recife e escs., vapor nacional"Aararquara".
Para Buenos Aires e escsv, vapor

allemão "Wurttemberg". . '
Para Buenos Aires e escs.,4 vapor

inglez "Darro".
Para Porto Alegre e escs., vapor

nacional "Itanagé".
Para Buenos Aires e escs., vapor

americano "Western World".
Para Santos, vapor nacional "Joaquim

Tavora".
Para Porto Alegre c escs., vapor

nacional "Commandante Ripper",
Para São Francisco e escs., vapor

nacional "Guaratuba".
Para Santos, vapor nacional "Itaim-

bé".
Para o Rio Grande e escs,, vapor in-

glez "Balzac".
Para Gênova e escs., vapor francez"Campana".
Para Santos, vapor hollandez "Eem*

land". ,
Para Rosário (directo), vapor sueco"Hibernia".
Para Buenos Aires e escs,, vapor

norueguez "Heranger".

..1ARÍTÍMAS
VAPORES ESPERADOS

Buenos Aires e escs., "Herakles" 20
Buenos Aires e escs., "Bayern". 20
Buenos Aires e escs., "Cordoba" 20
Marselha e escs., "Mendoza". . 20
Nova York e escs., "Atalaia". 20
Buenos Atro» e escs., "Affonso
Penna* 20

Portos do sol, "Cari Hcepecke". 20
Stocltolrao e escs., "São Francisco" 21
Recife e escs., "Pyrineus". ... 21
Buenos Aires, "Lipari" 22
Buenos Aires, "Giulio Cesare". 22
Londres e escs., "Highland Mo
narch" 23

Portos do sul, "Laguna". ... 23
Amsterdam e escs., "Orania". . 24
Bordeaux e escs., "Massilia". . 24
Hamburego e escs., "Argentina*. -24
Manáos e escs., "Tapajoz". . 25
Hamburgo e escs., "I.a Coruna". 26
Marselha e escs., "Formose*. • 26
Nova York, "Ruy Barbosa". __ , 26

/

Santos, "Alegrete". .*. . ... 26
Areia Branca e escs., "Caxambú'" 26
Tutoya e escs., "Tutoya". . .'-*. 26
Nova York é escs., "Taubaté". 26
Nova York e escs., "Western
Prince" 26

Buenos Airçs e escs., "Monte Sar*
miento" 26

Buenos Aires, "Asturias". .... 26
Óbidos e escs., "Baependy". » 26
Belém e escs., "Manios". ... 27
Santos, "Aracaju"'. . . . :«'« 27
Portos do sul, "Anna". . . . 27
Gênova e éscs., ."Duilio". ... 28
Buenos Aires, "Conte Verde", v. 28
Havre e escs., "Krakus". . _. 28
Buenos Aires, "Antônio Delfino" 28
Buenos Aires, "Southern Prince" 28
Porto Alegre e escs., "Ibiapaba". 28

Março:
Sauthompton e escs., "Arlanza".' 1
Buenos Aires e escs., "Principessa

Gíovanna". . . • . • • * • 2

VAPORES A SAIR
Hamburgo e .escs., "Bayern". . .20
Belém e escs., "Itapagé": ... 20
Areia Branca e escs., "Pirangy" 20
Campos e escs., "Woldir". ... 20
Belém e escs., "João Alfredo". 20
Gênova e escs., "Cordoba". ... 20
Buenos Aires e escs., "Mendoza" 20
Penedo e escs., "Murtinho". . 20
Hamburgo e escs., "Erfurt". . 20
Hamburgo e escs., "Santa Thereza" 21
Finlândia e escs., "Herakles". . 21
Porto Alegre e escs., "Itaperuna" 21
Macáo e escs., "Portugal". ... 21
Laguna e escs,# "Júpiter". . . ¦. 21
Penedo e escs., "Itapuhy". . . 21
Porto Alegre e escs., "itassucê" 21
Maceió e escs., "Tres de Outubro" 22
Laguna e escs.-, "Miranda". , 52
Havre e escs., "Lipari" 22
Gênova e escs., "-Giulio Cesare". 22
Porto Alegre e escs,, "Itapura". 22
Buenos A'Íres' e escs,, "Highland .
Monarch"  23

Cabedello e escs., "Maria Luiza" 23
Havre e escs,, "Aracaju'". ... 23
Buenos Aires e escs., "Orania". 24
Laguna e escs., "Carí Hcepecke". 24
Areia' Branca e escs., "Camaragibe" -24
Porto Alegre e escs., "Araçatuba" 24
Buenos Aires e escs,, "Massilia", 24
Imbituba e escs., "Itaipava". . 25
Iguape e escs., "Pirahy*. . ... 25
Buenos Aires e escs., "Affonso
Penna" 25

João Pessoa e escs,, "Itaquatiá", 25
Buenos Airtfs e escs., "Formose" 26
Southampton íe escs., "Asturias", 26
Manáos e'escs., "Victoria". . 26
Buenos Aires e escs., "La Coruna" 26
Hamburgo e escs., "Monte Sai* ,
miento"  ... 26

Manáos e escs., "Maranguape". .' 26
Hamburgo e, escs,, "Aludra". . 26
Buenos Aires e escs., "Western
Prince" 26

Iquique e escs., "Sachsen". . .26
Nova orléans e escs., "Alegrete" 27
Itajahy e escs., "Lagilna". . . .27
Nova York. , e escs.,' "Southern

Prince". ,\ J28
Afaça ju' e escs., "Itacava". . ., 28
Hamburgo e escs., "Siqueira". . 28
Nova "York e escs., "Atalaia". , 28
Laguna e escs., "Aspirante Nasci-

mento". . . . 
Santos, "Joaquim Tavora". . . .
Gênova e escs., "Conte Verde", ,
Hamburgo e escs., "Siqueira Cam-"pos". ,.",,,',,,,.,
Buenos Aires e escs., "Krakus"
Buenos Aires e escs.", "Duilio", .
Hamburgo e escs., "Árltonio Del*

fino", ,.

CASA EM PETROPOLIS
Vende-se magnifico predio á rua Epi-

tacio Pessoa n. 62, 2 minutos da esta*
ção; facilitn.se o pagamento; trata-se
aqui a rua Buenos Aires n. 30, 1» an*dar. — Telephone 3—4811.

(E 19839)

Luxuosa residência
Vende-se uma casa com todo conforto

moderno,, ricos trabalhos de architectu-ra, pintura a oleo, ctc, a 40 metros da
praia. 1 rata-se com o pro-erietario sr..Mesquita, á rua Ássembléa 79. 1«.

(E H974)

BAR PIERRE 
~

RUA DA LAPA, 53
(B 19728)

CASA EM BOTAFOGO
Aluga-se á rua Diniz Cor.deiro 28. Chaves na casa 23.

(K 18835)

DR. SAMUEL KÃNITZ
CLINICA íí;,?^Uo;eWpr/o.
IlRfll flfilf A "eph' de nerllm «
nn. Enpeclnllsln, Rins, Itexlgn.
Proatntn. Urethra, Doeiiçna de
Senhor»*, Vlna urlnnrlna. BIfcçflea
freqüentes c dolornsoi*. Dlather-
min, Ultra-violetas. Cons. 7 ile
Setembro. 42. 13 áa 1G* Phone
4-140».

(EJ3292)"0 CHAUFFEUR SEM
MESTRE"

"0 Exame de Ruas"
RUA DA RELAÇÃO, 43 — A 6$000

(E 17248)

APARTAMENTOS
Com todo o conforto m*derno, diver*

sos tamanhos e preços M'*(.bm-se ;i rua
das Laranjeiras, 371. •*(E 

.'i8*!?-
Carteiras para Senhora
Últimos modelos. Fabfca própria.Tinge cm todas as cores, conerta-se eacceita-se eneommendas. Rua 7 de Se-

tembro, 136. Officina: Praça Tiraden-
tes, 33. (E 197J3J

Oswaldo de Cas-
tro Georges

(FALLECIDO EM S. PAULO)
' j. Seus paes, irmãos e denuis'
jT *-' parentes convidam todas as"• 1 " pessoas .amigas a assistir.á mis-

I sa que em intenção á sua ai*
Y raa mandam celebrar na capellaT . de Nossa Senhora da Soledade,

cm Rodeio, ás.8 1|2 horas do dia 24 do
corrente mez, confcssando-.se agradecidos
a todos aquelles que comparecerem a
esse acto de caridade christã.

(E 19318)

General Trogyl*
lio d'01sveia°a

tAlilra 

Souto d'01ivcira, Tro.
gyllio Souto d'01ivcira c se*
nhora (ausentes), capitão Nes.
tor Souto d'01iveira e família,
Olavo Souto d'Oliveira (aust-n*
te), 2o tenente Homero Souto

d'.01ivcira, Alayde e Olga Souto d'Oli*
veira e Oscar Souza Neves e família,
agradecem a todos que os acompanharam
no transe doloroso porque passaram por
oceasião do' fallecimento do scu esposo,
pae e sogío .GENERAL TKOGYLLIO
D'OLIVEIRA, e convidam as pessoas
de suas relações para a missa de seti-
mo dia, que será celebrada amanhã,
sabbado, 21 do corrente, ás 9 horas, ns
egreja de _S.' Francisco de Paula, attai
dc S. Miguel, Jiypothccándo-lhes ante*,
cipadamente sua maior gratidão.¦ (E 19742)

José Custodiü de
Moraes

(MESTRE OFFICINAS E. F. CEN*
TRAL DO BRASIL)-* -;

Thereza Joaquirfa' de MoraeÜ,-
Adilio J^intó Moreira e senho-
rá, Bernardino de Moraes e
senhora, Luiz Carlos de Sa-
les & senhora, Nilo e Aurca de
Moraes, \ convidam a todos os

seus amigos e parentes a assistirem á
missa de setimo ¦ dia que por alma de
seu filbo, cunhado, -irmão e pac TOSE'
CUSTODIO, DE MORAES JUNIOR
niandarão rezar hoje, / sexta-feira, 20
do corrente, ás 9'1|2 horas, na egreja
da Candelária. (E 17924)

Haydée Cavallei»
ro Peixoto Serra

t 

Barão e Baroníza de Peixoto
Serra, convidam a todas as
pessoas de sua amizade á assis-
tirem á missa que .nandam rezar
em suffragio da a:ma de sua
nora HAYDE'E CAVALI.E1-

RO PEIXOTO SERRA, amanhã, sab-
bado, 21 do corrente, ás 10 horas, na
egreja de S. José, pelo que agradecem
a todos que comparecerem a este acto dc
fí christã. (E 18938) .

Haydée Cavallei-
rc» Peixoto Serra.

tt 

Antonio . Peixoto Serra, scu?
[ filhos e demais oarentes, agra*

decem. a todas as pessoas ami-
gas que acompanharam os res-
tos mortaes de sua esposa, mão
c narenta HAYDÉE CAVAL.

LEIRO PEIXOTO SERKA á ultiim
morada, bem como telegrammas de con«
dolencias, e convidam para assistir á
missa que mandam celebrar em suffragio
de sua alma, amanhã, sabbado, 21 de
corrente, ás 10 horas, na egreja de São
José.* (E 18937)

Coroas dé flores naturaes
, "A ARTE FLORAL" executa

cora perfeição *e a pretos modi-
coa. Rua Gonçalves Dias n. 17.
Phone 2—8260.

114332)

LUTO COMPLETO
EM 24 HORAS

Mandti-se a domicilio
Teiephones 3-38U7 . 2-1780
CASA DAS FAZENDAS

PRETAS
¦ ¦- (1.14454)

COPACABANA
Rua Miguel Lemos n. H, próximo á

praia, aluga-se esta casa;.as chaves cs-
tão no n. 18. Trata-se: Kua Visconde
Inhaúma n. 78. (E 1S826)

POR MENOS QUE EM LEILÃO
jolas, relógios o fantn*-lns

DriiKiiiiyuiill 47, jiinlii n Ouvlillir,
Accelta-se , jolas velhas em tiooa

- Concertos KiiriuithloN
(B 1S3-Í7)

CORTINAS E STORES
TOLDOS EM LONA

Executamos qualquer mc.-.clo. — Cat
tete n. 61. Tcleph. S—2258.

(EJ8992)

GRUPOS ESTOFADOS
Executamos ou concertados tjunliuct

modelo, Cattete, 61. Tclcpeuie 5—22SS;
_ . ,-¦'.'- (E 1E992)

Uma ou duas portas
para negocio limpo, juntas ou separadas,
melhor ponto do Largo do Alacnádo, 4,
ende esteve um relojoeiro.

_^_ •¦ (E 19000)

CASA — PETROPOLIS
Aluga-se bungalow mobilado pur 350$,

com grande jardim e terreno, á rua The*
reza n. 1866,. com quatro quartos, duas
salas, etc. Telephone 2—15r?2, Uio.

(E 19873)

CASA - COPACABANA
— Posto 4 —

Aluga-se çonfortavelmciit * mobilada k
rua Barão do Ipanema, Ifi. fníorinax
ções: Phones 7—ZÍS52 e 7—0950. i

(%2009(í

m
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CORRETO PA MANHA — Sexta-feira, 20 de Fevereiro de 1931

INDICADOR
MBP1COS

Or. I, BliiliiKiietn —Citniio,8 («ia.d» & Joné). 2-2052.
Dr. Ilcnrl.iiio íliiuur. — Uuu Chi-le, 11. Be». tt. Ibituruna, 78.
Pf, Donrt Mciiilo» — Auaciu-

bléa. 70. (3-0080) 2'ii, fra e"0>a.Dr. Murlo Conta — Comi.: Qul-tanda n. 87, Ren.i SampaioVianna, 10D. Tel. 8.8255.
Dr. (Illlicrlu (Jiuir.iiKii ll.....firo

conu. 7 de 7l.ro., 72. (8-2111),Dr. íri.ivlu do ftlmirii — Cona. nrea.: li. Mlnlatro Viveiro* de
Çaatro n. 18. Lomo. Tol. —
7-3100.

O'Dlt. OMVUIKA BOTELHO— installou o seu Instituto
Antotherapioo, para a oura
das moléstias pela vaccina
do próprio sangue do doen-
te, em edifício próprio, &
Rua General Polydoro ns
m e 171 (Botafogo). Tel.:
0-0575, de 9 As 11 horas. .'

1)11, IA117. muniu- — Doença o doa
Instestlnoa Kodtoe Anua. Kua
Hop. do Peru' 88, l" anãar.

Dr. Alulclo MiiriiiicH -— Aaslat.
Faouldade Medicina. Doenças
dou lliiiH-NcrvoNiiN e dn Nutri-
cBqi Diabete e Des. alimenta-
rea (Enxnquoca - Asthma -
Urtlcarla o Eozema). Praça
Flprlano 3138. P. Do Cina Glo-
ria, 3. Tol. BoHlilonola 0-1400.

Dr* Alulilo MimpicH — AüBt&t.
Faculdado. Doonças doa Hlna-
NcrvnsiiH e da Nutrlçfloi Dia-
bote e Dea. allmentaroa (En-
xaduoca - Aathnui • Urtlcarla
e Eczoma). Praça Floriano 31-
zafifr. Ed. Cino Gloria.' Tol.
Rosld. 6-1400. rr

Tratamento pelos ralos X
DB. NULSON MIRANDA — So-

nhoras, syphllla e vlaa urina-
rlaa. Tumores da pelle e pro-
tundoa, uterinos, flbromaa, ver-
rugas, boclos, gânglios.' Sein
operação cortante; r. Carioca,
48, da» » áa 18 ha. (2-1685).

IMSTITPTO riIYSIOTHÊUAPlÕO

MO.tESTIAS P ESENTIORAS'
E OPERAÇÕES

Or. II. Machado Silva — 7 do Be*
tembro, 94. Diariamente de 9
âa 10 o 2«a, 4»o o 0»s. de 4 âa
6 ha. Tel. 2-3404. Res.: SfioChrlatovam. 94-1' and.

— Dr. Gustavo Armbrimt —
Duabaa, massagem, banho de
luz, diathermia, ultra-violeta.
Rua Chile. 85. ¦
MÉDICOS ESPEOIAblSTAS

Dr. Renato do Souza Lopes,
Mol. do apparelho digestivo e
nervosas. Ralos' X. S. Joaê, 89.

Dr Váaco Aáátttbnjn — Doenças
do estômago, Intestinos e figa-
d"; 7 ãe Setembro, 75 — 4-E455.
Das 8 As 6. Resid. 8-3598.

DOENÇAS DA PELLE' E SYPHILIS _
DR. OSCAR DA SILVA ARAUJO.

1* dé Março, 18' (8 % hs.).
Dr. Fl Tenra — Prof. da Fac de

filod.: Uruguayana, 22, ás 14 ha.
Applicações de radium.

Pro. dr. Rabello — Trata de tu-
mores e doençaa da polle pelo
radium o outros agentes phy-

Bicos. Rua 1 de Setembro, 81.
Ur. A. F. da Costa Junior —

(Aaa. da Fao.) Physlotherapla.
Boãrlgo Silva, 7. TeL 2-5780.

Dr. Joaquim Uotta, doe âa Fao,
membro da Acad. de Med. —
Uruguayana, 104. 8«s., E"s e
sabbs. áa 4 hs;

DOBNQA8 DAS CREANÇAS
On. Araajo Costa e Aloysio

Costa — 70. Assemb. 3 âs 5.
Dr. Wlttroclc — Dos hosp. crean-

Cas, Berlim — Ourives, 7.
Dr. ilaaallon Snboln — 680 Av.

Vieira Souta (Leblon). 7-3778.
Dr. Mario O. ltumo» '— Chile

28, âa 8 hs. Cbamadoa 7-0818.
Dr. Moncorvo F°.t Assembléa,' 88-

Res.: Moura Brito, 58. (8-4267).
DR. FLORIANO DEI GÓES

Chefe âe Hygiene Infantil da
Polyclinica de* Creanças. Qul-
tanda, 19. Diariamente, ás 8
horas. TeL 1-5221 e resideuola:
8-6«49.

Dr. Mario da Alvarenga — Do
Berr. oreanças do H. s. 3. Ba-
ptista. Gonç. Dias, 30, 5-0258.

DOENÇA» JUENTAES
E NERVOSAS

Dr. Murillo do Campos, Pça. Flo-
riano, 65. 2'p„ fra é 6's., 4 hs.

O Prof. Dr. Henrique Roao tem
consultório no largo da Cario-
ca, 16, naa 2"a 4's e 6"s, >âas
S em deante Res. ' Avenida
Pasteur, 298. Tel. 6-0824.

Or. W. Sclilller — ft. M. Olinda,
(1—8), TeL 6-840*. ,', '

MOLÉSTIAS DE SENHORAS
EOREANÇAS

dr. Abelardo Alvea de Barro» —
R. Conde Bomfim, 800, (8-3226).
Res.: Araujos, 59.' (8-3560), 3"a,
4'b e 6's. de 1 ás 8. "'

TUBERCULOSES Jft" Dú' DOS
PULMÕES.

Dr. Heitor Achilles — Prat. dos
Hosp. e" Sanatórios da Dina-
marca. Assembléa. 61.

Dr. Araujo do» Snnto» — 8*8, 6*8,
o sabb. das 16 s 17 hs. Carioca'
O. 48. (2-1525 o 8-3728).'

dr. Mluiirl ivn...... — üa & Caaa.
Mini Ouiiumi, 48 (4-64Hll).

Ur. Oliveira Mniln — (iyn. • par-toa. ii. B. Joaé, .49. R. I do Da-«ombro, 125.
CIRURGIA OliltAI.

Dr. .). n ('uniu — i-ix-iiüiiIii-
tente doa profeaaores Qoaaet e
Pauchet, de Parle. Cirurgião da
Aaalitonola Publica. Chtfe de
aerviço do. cirurgia geral da Po-
llcllnlca de Botafogo. Glrurgla
coral, uom espealalldado; apuou-
dlclte, ostomago, veslculu blllar,
iiioloutlaa de donlioruo. vlaa uri-
narios e apparelhos. Rua da
Quitanda 83. Tels.: 4-2868 e
0-8146. Consultas gratuitas na
Pollcllnloa do Botafogo, Oa ter.
cas, quinta» e sabbados, de 8
fts 10.
CIRURGIA ABDOMINAL GÜ-

NECOLOGIA, PARTOS
l'rof. dr. Arnaldo dé Moine» —

Rua Aasombléa. 67. T«l. 8-1815.
CIRURGIA, MOU SENHORAS

VIAS URINARIAS
Ur. Domingo» de Ode» — lüapo-clKlIatu em moloatlaa do app.

genlto urínario no homem o namulher, da Sta. Caaa, cpra 20annoa do prntiou, tratamentoeoguro o rápido da

GONORRHÉA
e «ua» oomplIcnçOca. R. Uru*
guayana. 87. 6 hora».

DOENÇAS DOS RINS, BKXI-
GA, PRÓSTATA E URETHRA
Or. Álvaro Moutinho — Buenoa

Alraa. 77. De, 8 ft» j 1|1

DOENÇAS VENEREAS E DAS
VIAS URINARIAS

Dr. Jnllo dé Macedo — K. Cario.
ca. 64-A. 8 áa 21). 2-3051.

Dr. Fernando Cavalcanti — Tra-
tamento auldadoap o rápido da

GONORRHÉA
e euas complIcaçOeB. R. Goo-
Calvea Dias, 80 — (fr and.)
das 2 As 6 ba.

OOULI8TAS
Ur. Gabriel de Andrade — Ooiilla-

ta — Alclndp Guanabara, 16
(Junto no Conaelho Municipal).

Ur. J. Ferreira da Silva Filho —
Assembléa. 70 "í«,"8 fts 6 bal "

OLROS, GARGANTA, NARIZ
. E OUVIDOS -

Dr. Ranl David Sqnaon — São
José, 43, das 2 ás 6. (8-0708).Di. Souro Bandeira — Av. RioBranoo, 148, 1» and. i. 1|» -'« AÍ'
Res.: — TaL .1.1721.'

Dr. Chave» de Freltn» — Assem*
biea.-44. I áa t 118. Tel. 3-2818.

GARGANTA, NARIZ E
OUVIDOS '

Or. J. Sanan Mende» — a- José,
84, 8», de 8 ás 6, (2-1838).

Dr. Antônio Ledo Vellòáò — Aa-
alstente do prof. Raul D- de
Sanson. Largo da Carioca, 18,
de 1 áo lil bs. Tel. 3-2765.
Resid.: Tel. 6-2061.

Or. A. Tourlnho — R. Alo. Gua-
nabara, 26. (9-10 e 16-111).

ANALYSES CLINICAS,
- LABORATÓRIOS

Drn B). Llndemhere e A. Mndcl-
rn — Assembléa. 58 (1 ha) —
1-0451.'
CIRURGIÕES DENT1STA8

Octuvlo Euricio Alvnro — Av." Rio Branco, 187-8°,: teL 3-8032.
Installaçflo de RaloB X;

ADVOGADOS

Dr. Álvaro Goulart de Oliveira— Rua Rosário, 129. fr and.
Sala 7. Te).' 4-2082, das 4 âa
6 ha. (provisoriamente).

Dr. Salgado Filho — Rosário, 81
Res. 6-0142 e esa. 3-5723. '

Vcrlsalmo Mello e Domingo» Len*
anda— Ed. Odeon,'8.107.

Cario» da SHtu Conta e VerUal-
mo de Mello — Edifício do Ci-
nema Gloria, sala» 1 o 8 —
Praça Floriano, 88.

JOSE' PEREIRA LIRA, — Qul-tanda, '69.' (2°, andar).
Dra. Sertorlo de Castro e Attilio

C. Peixoto — R. Rodrigo Silva.
11, 1» and. Tel. 2-2837.

Dr. Álvaro de Castro Neves —
Av. R. Branco, 117, 4" aod. Tel. 4-0357.
Dr. Carlos Fortes — S. Joaé, 66-1".
_2j-26t)8. Res, Hotel Sulaao. 6-2628.

HOMCEOPATHIA

PREPARADOS 1>IC VAI.OR DA

Flora Medicinal
cocemos

SoffrlmontO de eatoningo,
dyspopalo», tonteiras, dâr do
cabeça, peso o somiioluiicla
ilopolii da» roff.lçOcii, olc.

CARPASINA
Indicado na authma

bronohlto uuthmatlca.

AGONIADA
Molostlo» do utero, motrl-

to o ondomotrlto, colicas o
difficuiiiadca do regras, cor-
rimentos, ventre volumoso •
dolorido.

MUSA SEIVA ,
Huccn fresco do MUSA

SAPIBNTUM qqe melhorresultado tem produzido nasbronnlilteu, toiiuiiu, grippo» o
eioqrro» de aaiigiifl.

: PIPÉR
Medloamonto pndorouo, In-

dicado para o tratamontodas liomorrholdft»,

CHA' ROMANO
Laxativo branda e util

nas prleões dp ventre. Pó-
de ser» usado diariamente
sem, nanhum Inconveniente.

Vcndem-sc cm todas os Drogi|rl(is o Phurniaclas. —
Pecam cutalogos a

i. Monteiro da Silva $ Companhia
Matrla: RUA 8. PEDRO, 88 — End. Telcgraplilco ''Medi-
pinai" — Telephono 8-2720 ~ Unica filial no Rio:rua s. jose' n. 75 — Tei. a-aisQ.m (IJfíS)ff

0 melhor remédio para os VERMES é o

HOMEOVESMIL
Dispensa purgante, fácil de tomar, de effeito seguro c
sem damno á saúde* Preparação em tablettes do Gi ande
Laboratório Homoeopathico de De Faria & Cia* — Rua
de S. José n. 74 — Filial: Rua Archias Cordeiro nu-
mero 127-A —. Meyer — Rio de Janeiro.

(14908)

DEPOIS DA GRIPPE
CUIDADO!

Use o STENOLINO para tonificar os nervos, mus-
culos e interior do, corpo e çvlíar moléstias graves, queapparecem nps fracos e Convalescentes. Nas drogariase pharmacias. . (e 20029)

jo x im rí

-EXPERIMENTE

Jq,/ noivo Quaker Ontu
"tio Cozimento KiiplJ
do." Pode ser preparado
tiliora om um quinto dq
tempo necessário an-
tcsl Poupe tempo, trn ¦
bnllio o combustível.

' Slrvq-o como mltiguu
no almoço ..'. onitroaso
sopas o molhos çom
ello... iisc-o cm fritos,
bolinhos, biscoitos.

Experimento uma
lata hojo.

O Quaktr Oal; miikiclilt) oli
afttyi na ma furna orltlnal
nnilttua a ur vindlda tm' 

todas aj mercearias.

OJSfQVO

Cãese Gaios...
Cavallos, hola • outras es-

pcclcs de ujilnmcn, quundu
iilitcqdoü de lepra, uurtin, ga-f«lr», dartlifos, piolhos, ber-
nos, bicheira» • carrupatos.
alia rupldu o radii-alnicnrv
9uro(lo» com B

Quítkeri

(13836)

Dr. Btngue, 16, Rue Baliu, PsrÍ9.

B^^^^^^H •'prT>- s- \ «m H-ijil »ot> on'-l WÈ& ll

Venda e(n tçd^s asPharmaci^:

VENDEDOR
LITHOGRAPHIA

Para Importante litograpnia, desta ca-
pitai, precisa-sc do habll vendedor, per-
feito conhecedor do ramo e da frcRuezia
do artigo, nesta praça.' Cartas còm to*
das as referencias offcreclias, condições
e mais esclarecimentos para Litogmuliia,
nesle iprnal. (E 1979(i)

VENDEDOR
Organização de grando conceito, precisa de vende-

dores bem relacionados ho commercio de DROGUISTAS,
sendo Indispensável ter magnifica presonça, senso pra-
tico e boas maneiras. Cartas. a-J. B., caixa postal 1.025.

'(E'17905)

CASEMIRAS INGLEZAS
Vende-se era cortes, actuchncnte che-

gadas, na rua S. Bento n. 10, sobrado." ' 
(E 18838)

FLAMPGQ
Sala e quartos mobilados com optima

pensSo, aluga-se a casal, ou a solteiros --*
Rua ÍAYSANDO' 135.'

(E 18990)

PÇLLQS
ou cabellos supérfluos tiiam-se para
sempre, .processo completamente novo;
cartas com sellos para a resposta a
Mme' Evcns. Caixa Postal 2398, Rio..- - ¦ (E 18986)

MÉDICOS HOMCBOPATHAS
Dr. Joaê dé Caatro — Carlooa, 33,~4s 

8 ha. 3's, 6's o sab. 2-0313.
'-. OPERAÇÕES '"¦" "

Dr. Fernnndo Vo» — Estômago,
Intestinos, utero, ovarios," he-
xlga e rins. Alcindo Guana-
bar, 15-A. (8-4093 e 8-1223).

CTUNIOA PE VIAS URI-
NARIAS

Jr. Rodolpho Josctti —. Ex-Dl-
reator do Dispensado Central
de Prophylaxia das Doenças
Venereas' (Saude Publica).
JLonga pratica dos hospitaes
da Allemanha. Trata pelos
mais recentes processos. Mo-
dernos methodos seguros e et-
ficazes de diagnostico e thera-
peutica. Urethroscoplas ante-
dor e posterior. Cystoscoplas,
Diathermia e Alta freauencia.
Cura radical de gota militar,
oysiltes, prostatltes, orchltes,
byãroooles, hérnias, phymoses,' tumores, Impotência genital,
eto. — Rua 18 de Mala n. 44,
1* and. — Dias uteis daa 8 fts
11 e das 16 âs 19 hs. — Do-
mingo» e feriados daa 10 as
12 hs- Tel. 3-1000.

CIRURGIA GERAL. E GYNE-
COLOGIOA

Dr. Rocha Mala — Carioca 8 (2*
andar) (2 âs 6) — 2-0411. Rea.
Conde Bomfim, 87. (8-1576).
PARTOS E MOIJSST1AS

DAS SENHORAS
Dr. Unclnno (iiiuliiri — Urugua-

yana, 35, (4 âa 6). 2-3762. Rea
Itapagipe 330 (8-1140)

DR: JAIME DB ARAUJO — Aa-
sembléa, 98, 4* and. aala 48.
TeL 2-4582 e 8-1124, âa 8'a, fre
é sabbs., daa 4 âa' 6 ha.

Dr. Camacho Gréapo — Rua Con-
da Bomfim, 677. Tel. 8-1171.

Coelho niubora A*Ola. — Rua
Ourives, 38 — Tél. 4-8781. Re-
cebe pedidos para o Interior.
PREPARADOS PHARMA-

OEUTIOOS
xarope de 8. Bra» — Para toaefc

«rlppe, e moléstias do appa-
relbo reaplratorlo. Bm todao
as pharmaolaa a drogarias.

HOTÉIS E PENSÕES
Hotel Avenida"— O mais central"do Ria End. Telegr. "Avenida"

OS meíJhores CAFtfS
MALA REAL — È' o melhor. Sa-oadura Cabral. 141-151. T. 4-0206

"'COFRES" .
Para desoecupar logar

vendem-se a preços, baratis-
simos. — RUA DO ROSA-
RIQ numero 143 — RIO.

fififi (14S42)

Livraria Alves
Livros colleziaea a acadêmicos. —

RUA DO OUVIDOR. 16&

TChíPmo"
3 alambiques de 1200 e 2800 litros.
3 Engenhos correspondentes.
\ Engenho duplo com esteira.
1 Plaina universal para madeira.
1 Machinismo completo para fabrica

macarrão.
1 Turbina Pelton.de 60 H. P.
1 Turbina franceza dc 4 H. P.
1 Turbina para assucar.
1 Evaporadeira americana p. assucar.
1 Plaina niveladora de estradas.
1 Jlurrinho a vapor de 2 pollegadas.
1 Roda de ferro dc 4,40 x 0,80.
1 Machinismo completo para fabrica

de (arihba dc mandioca.
Preços de S0 % do valor — ÂNGELO

CORBELLA — REZENDE (E. do
Rio). ¦:;_ 0«294)

- Consultório medico
J4 installado, próprio para clinica me-

dica, aluga-se no largo da Carioca, 18.
Tratar de 2 Is 4, com o ascensorista.

(E 19774)

' 
TENHAM 

"
Se tendes qualquer moléstia, oa soffri-

mento, quer moral ou. physico, ge a vida
nSo corre bem. escreva hoie mesmo ao
prof. HAJUA', com sello pira resposta.
Caixa Postal 918, Rio de Janeiro.(E 18988)

PRAIA DO FLAMENGO
Acceita-se propostas para o arrenda-

mento do predio n. 84, còm 6 apparta-
mentos independentes, in.'t.i!latões flio-.dornas, lado dá sombra, jardim á fren-
tt:, n oponto da praia considerado o mç-
llior da cidade. Tratar uo local das 2
ki 4 noras da tarde.

(E 19750)

Demarcações
e medições.' Enüciihçiro civil. Cartas
a este jornal para á caixa n. 24; *

_: (E 17926)

OFFICINA MECHANICA
Vende-se uma completa çom motores,

tornos, furadores, brocas, He, no valor
de 70 contos por 20. Negocio urgentlssi-
mo. Para ver e tratar k rpa Josó Victn-
te ns. 88 ou 79 — Andaraby.

 (E 17908)

Casa em Copacabana
Aluga-se, sem moveis, a da rua Ayres

Saldanha n. 146, situada pera cin frente
á Avenida Atlântica e com-vista sobre
a praia. Tem pequeno jardim mas sem
garage. Preço: 800$000 mensaes, com
contrato ppç um' anuo ou mais. — As
chaves no armazém da -'ua Copacabana
h'.' 858. Para tratar na -tia dá Passa-
gem n. 240 ou pelo tclcphnne 3376, Pe-
tiopolis. (E.Í7932)

SEIOS FIRMES
Qualquer mie seja a causa da perda

da "-firmeza dos seios,' òbiem-se'a cor-
recção completa da flacid=z com o uso
dc ' um preparado europeu, adquirido
com a exclusividade d' :?brico para a
América do Sul, pòr pessoa qué o usou.
Processo por absorpção dos tecidos - adi-
posos. Applicação simples; ef leito se-
guro e rápido. Cartas à Mme. Sarah
Evcn. Caixa postal, 2.398 — Rió de
Janeiro. , *'. _(E 18987)

PK0PÜCT05 PÉ CEL-
LEZA BARKAMP DO

INSTITUTO DE BERLIM
O creme e o leite para massagens 'do

rosto e corpo, agua de Colônia, brilhanti-
na liquida, produetos legítimos. Ouvi*
dór, 71173, 2°, sala I (elevador).' "'''*''  ' (E 19795)

Apartamento -r Aluga-se
O mais confortável, arejado e indepen-

dente, S0P$000 mensaes. Praça JoSo
Pessoa n. 16, ex-Govcrnadoves. '' ' "¦' • '¦, (E 18915)

^W%

CHEGOfíl A FICAR QUASI ASSIM"

IgS

flZ BEMSCER fl PEILO
Proso lf SOO, pelo CotrcelQ,

3Í500. Podidos & Emílio
Perestrello, rua Uruguaju.-
na n. 88. Rio.

Quait* èt ÍT«r.te âl ejado
MUw-í¦¦ ¦¦>•.!t, <mti :':»-i. iir *: .íi.uih r.ín, (lr

familio. -iiiii:ni.'iut inti, .-um «xorlientc c
tilUl liu.i;:.(i.iilt., % Mi-liiiui ^ liltlilf. tr»-
1...Ü.I t '.'il».-u.„... U'r.-..:.i .i:il.í(ll.[i; r Mi-
uni, nu, nusóitir 'itis «ern», ipur ,il.!if(.ti.'l —
Rllll. Zí'iiiiii"». .1. Illm-rm, ... Sij. — T.-lr-
alllilltt- $—W1Í&. (ÇE 20U62)

PlA5vOFLEYEL
5t.l.ll.|-.'lil't,illlll,. WmilMIC rm Iriljii. lin-

i..,. & t Imi-i . * ')."", 70, 1.. Virüili...
U'. 17993)

(t4i

Emb Nwnd — torso
fkcm» e 1" «mo

Uniíiii•-iitii. — i!"'...>.i".-..n- rnniiilctiii, na"Asiwdiiisiiii Mua .8o ülrasfl'*. —
IQlK. &. J..hV .!.. .:.,-. 'Jul.y.li, i.e 3—'1,1.4.
Itaipunimlib -fii: 03 rniaa:**.

i(& 20039)

ca»—louca

A M0INHE1RA MUNDIAL

para extrahir callos e cravos..
Cura unhas encravadas cal-
los arruinados è qualquer fo-
rida. '*

A' venda nas Pharmacias ft
.Drogarias.

Fabricante: Frederico 3. Bam-
Rlia Almirante Barroso, 130.' 

São Paulo
U6295).

QUARTO
Aluga-se vm cont umo. uitc-sala ent

casa de familia de tratamento,. £ praça.
Condessa de Frontin n. 46, Io andar.

tE2QQ$í),

VENDAS A PRAZO
PREÇOS SEM COMPETENaA
PIANOS—Zimmarinann i Warnsr
RÁDIOS - Ampüian.
MACHIMS DE ESCREVES.
AUTOMÓVEIS—Gheyralat e outras
OFFICINAS para AUTOMÓVEIS
M«M c*T*ioooa — m. a-3o«»
R. FERREIRA 4 C.
RUA MARIZ K RARROS MS

vt4Z%lú)

Terrenos no Leblon
Vendem-se 2 lotes de 10. x 30. & cum

Fco. Ludolf, a 70 m- lb mae.. Ttalae
i rua dó Ouvidor, 03, 2», s. 15. Doa.
2 is 4 boras. (E 200601'

CASA

iTQSSIA HORRIVELMENTE
MÁS GRAÇAS AO MILAGROSO

JATAHY PRADO
CONSEGUI FICAR ASSIM

©
; COMPLETAMENTE CURADO

Mtans ceraes i «mumo nm*s & cm .oubives. ob - bio

Aluga-sc & rua Monte Alwgre n.. 3.1,.
com' dois pavimentos e installações. mu*-
dernas, própria para. pensão ou familia:
numerosa, prestando-sc ainda pant auli-
locar. Preço 800$000. Trala-se no local;.' ' (E CTiiO),

Vtimiu-iiu- umot Utoni Tomirruiila, i*ara
f.unilliL dle 'r-.ii iiiiiiiii in. üwilnila, .!..is pn.viiiiiiniii»,. .i.imiif « twmmo « tu> Sril-
niucllor .iiiiiiii.-:., Slu —- Tt..!.. sc na
iiicimii, onmi * timipritliurla.
__^ (fE 5003S)

Macààs* áe reportagem
Yfentiteftfe 'imiti ijli v ti*í, 'Ootiàrssa Nrt-

lt.1.. lla.l'. Zi!..i.s, 11. i; .à — cm |«ii'fcito
ustmlln, u-jin. ji «Im-iTÜs d.!|il.-K <e «iluptnilor
dle üll» ttailfc. ffinuo 'jniico* 700ÍOOO —¦Vfto- oami Wli}imiiU) — Uua .â» Alinndc-
ga. n>- 4ÍR, S" amilin-,. ^E 30034)

CASá — VENDE-SE"
M-nii.T-m,, u-iiiii "liiitiu vi-:iii :|itu-:i -a lia-

biiit, cmii muwiiiH, iminnmvH, 3ftfl:0n0$;
Oflgpsãfi -«im ilittuaiwUturin. — ÍTelcpbnne
S—SHBR, 'illl« lí£ -.«. .õ luirns. Avenida
fuSui Inil» All««s av. iSõ — t£J«a.

<E 37999)

LOTERIAS
CAPITAL FEDERAL
Llata Roral doa t. ci..ln.i da

89." . xln.cçi... do 1931, i'i'i.ll;.n.l.i
em 19 do Fevereiro do 19.il. 1118'
do l-li.no ti, 38.

Prcmlos sorli-iulíis
, ., .. 60:0008000f.r.T*

7Í109
24009
lüü.5

18227
222S8
20693
87008
70C16

10:0008000
5:0008000
2:0001000
2:0008000
2:0001000
2:0001000
2:000t000
2:000*000

ÂGESOADORES
Ií!*.-ciii;imr dte mm Utniltaão numoro dc

muçptt. tt r^ij.tr.rtv iptt?& nj;rii.:i:ir um -artigo
utnno>, rwm-nmMiii!.\»í«l « i\v. í;u-il nrreita-
<;:«(.. í^itf.sí- 'ojilinin «mnmtfts&o; tambi-m

iacceila:% neí«ms i]\\r tRâbullirm ttn tc-
H»r.tiiait«^ T?tyi«umir >i> «r., Américo Bas-
tntb. Hmil QUnuuft -ikiTes i». 384, sobra-
Utí», üti' íí -Vfr. JlU «*¦ -íliis 3 us 6 boras.

<16447)

A ÉüTíàcilio
Oiiillilbiííics ff-crnuiiiciitc!;. l.Inrçcl,

Ijint-irv Umt. ouHuitlos c ;.'.ncs. Omma-
Jua;: 'Calluilhniur S—U20B,

'fi gE 19809)

CACHORRA
Vun.ll.-su- lllllllll il'......".:....a 1.ronca —

BSTA Mb 9ÜK3UBÕ, H22.
Cg J0016)

Undírwwíá
Vsinlfc-s» uiinii :|..!.'iol!a niarliina ãe cs-

crj.v,or.. Bluu IBiumos Jliíres, 345.^ 
^0013)

8EOSIMD0RA
VwiilL-su- Umntto 'uma Tcüistrailora m-

raiiliill!.. KSnr, Ulnniiis Aires, 143.'fE £0014)

lefõ

CASA MORIUDA
Copacabana

. ^uga-se confortável casa henti mtibívlada, 4 Avenida. Rainha Elisatletli; nm-
J1"? „jj, junto ao posto. Ssl:500{00tf. Telephone T—16S*.¦ ' . iüi. ¦ tE 17968);

SW»

"NATIOfTAL"
uma cai^"»Vende-sc

3 gavetas, com pouco uso, cot
occasifio. Ver c tratar 4 tua.
de Março n. 65.

--«istrail&i* (81
Ueçp. (te
(16282)!

CONTRATO
Traspassa-se á rua Uruguayana nume-

ro 120 — CASA DE MEIAS.' 
(E 18898)

20:0008000
Particular empresta aob hypotheca;

tratar rua Campos Salles n. 140.
(E 18903)

CASA
Aluga-se k rua Senador Furtado, 36,

com duas salas, cinco quartos, banheiro
e grande quintal. Acha-se aberta. Tratar
k rua D. Manoel n. 46, ,.ija. Das 8
às 11 c das 16 ás 18 horas.- 

(E 18868)

Construcções em geral
Os menores preços,

CÂNDIDO DE ALBUQUERQUB
Engenheiro- Architecto

R. Carioca, 40, 1°, dc 4 is 6 hs.' (E 18955)

Licenças para obras
Projectos, plantas, cálculos, etc, para

Prefeitura. Os menores preçoà.
CÂNDIDO DE ALBUQUERQUE

Engenhei r o- A rchi t ecto
R. Carioca, 40, 1°., dc 4 is 6 hs.

. (E 18956)

CAMISAS, CUECAS
E pyjamas, sob medida, perito contra-

mestre. Avenida Passos n. 75. —.
CENTRO DAS RENDAS.

(E 18954)

Casa em Copacabana
Vende-se boa casa na' ma Duvivicr —

zona nova •— com 6 bons quartos, va-
randa, terraços e garage. Informações:
Rosário n._57. (E 20021)

SALA DE FRENTE
No predio novo á rua do Ouvidor nu-

mero 57,, elevador; entrada independen-
te. ' ' (E 18965)

Ilha oa Guanabara
Arrenda-se uma, com opção de com*

pra.. Tçm casas, agua,' porto accessivel
a qualquer calado. Dista 20 minutos
desta cidade. Trata-se com Mauricio —
Rua S. Josç n. 87, sobrado, das 11
ás 17 horas. (E 17969)

ALUGA-SE
A' rua Barão de Petropolis n. 120,

casa XII, c á travessa Barão de Petro-
polis n. 6. Ambas acabadas de refor-
mar e com todo o conforto moderno.' —
Ver a qualquer hora. Trata*se á Praça
Kloriano n. 37 (por cima do Cinema
Gloria) na Companhia Territorial Su-
hutbana. (IS 20026)

JANY
perfeita.Manicure perfeita. Rua Theotonio.

Regadas, 18. Phone 2—6961 — Lapa.
(E 17961)

BOTAFOGO
Aluga-sc mobilada por seis mezes, ca-

sa nova e com grande quintal. Infor-
inações na Praia pptafogo n. 438.

(E-2020)

BUNGALOW
Compra-se um com accommodações

para familia de"tres pessoas, uo Leme,
Copacabana, Ipanema ou Leblon. Com-
pra-se tambem terreno nos mesmos
bqirros, com- a área minima de 10 x 30.
Cartas para G. CV caixa n. 25, neste
jornal. (E 17948)

\l0404)

Pharmaceutico
Procura drogaria, pharmacia, labora-

torio, fabrica, perfumarii, .etc, para
administrar technicamcnte ' —' Cartas a
Alves, caixa n. 26 no escriptorio do"Correio da Manhã". (E 17955)

PO CHEIRO DE SUOR

Evlta-se radicalmente,
usando o .A.ÍITI-SUDQR,
em pó. Indispensável na
toilette diária. Caixa,
3$500. A' venda nas prin-
cipaes perfumarias e phar-
macios: Crashley & Clã.,
R. Ouvidor. 68 — Bey-
rlnl. R. Hospicio, 18 —
Casa Çirlp, R. Ouvidor¦ -^Cása Hèrmàhy — Per-
fumaria Lopes, Avenida
Qvanado & Cia., etc...

FOGÕES
ECONÔMICOS

Temos á venda todos os- modelo?
NESCO, fogões com tanque db gaza--
lina de 7 litros, nivel combinado com
manometro e bomba de pkmüo, válvula*
de segurança e taboleiro «wnialtadq pari
deposito de gordura. São econômicos —-
Vendemos a prazo. Rua Passeio, ns^
48154. — Mestre a Blutgê. *¦ . U6246))

Vlmitean vt wroiunr 'te *w ¦viilvu-
Uís- vam MÜinilitíiiinrcs -A-.3i.-eC. Bom
quiijiintui tjiUTa nxpnriiinMituiinrcf;. Tam-
lleim sa: wite allBiimas iptças avulsas. —
BliBi \f'.coiiiüe dio IOíihíuhs- *. 513, Ni-
cilluto-.-.. Vtn- « tmttsr ate ás 30 lioras
dib nuilu.. iE 19803)

DINHEIRO
- I&ttQmstth aoUm <CUhOA rcííisrradorss,

piimosi, imíutlimiti. dle -i-scrrmr, 'de -cal-
oulbn- te dlt sagtówrw&j^«em sair da rçsi-
dlinciu,. fh&ramiüw. 'Jiua Uosurio, 136,
t" an.ll.i-,, sailn Uli ireiuc.

I(E 39S22)

10 Promlos da l:O00J00O
4925 149S0 334ES 27248 29013

80931 49482 52301 55892 85908
23 Premloa do 600|000

8321 . 7948 9478 10312 15052
1111)86 28524 24426 27109 33130
36796 37958 38154 44319 45.145
5S28C 56800 'J0C54 00234 731,85

74231 75976 79964
78 Premloa do 200(090

361 85S 1267 1501 1517
3687 8957 4879 0004 0662
8510 9555 11823 13029 17718

18752 19076 19341 20298 20922
22440 22444 22384 2.1809 25447
27607 27711 28097 29372 S2IÍÍ4
35476 ::64S9 36682 40667 1 UM!
42721 43355 43496 43790 44272
45758 46571 47953 51064 51108
51512 53261 54320 .54819 58827
C0S14 032OS 83765 63856 64081
65735 65812 66112 66453 (6652
C9347 71730 73160 73394 78709
73858 74205 74408 74559 75053* 75096 76680 77937

Apiiroxlnmgõcs
5573 e 5575 .... 1:0008000

73108 e 73110 .... 500$000
2400S « 24010 . . -.¦ . 311.1*1.00
6994 o 6996 .... 2008000

18236 e 18238 .... 2008000
22387 e 22389 .... 2008000
36692 e 36694 .... 200*000
57007 e 57009 .' . . . 2001000
76615 e 76017 .... 20.08000

Dezenas
5571 a 5580 .... 1003000

72101 lt 73110 . .. . 801000
24001 a 24010 .... 708000
«991 a 700.0 .... 408000

18231 a, 18240 .... 4080.0.0
223S1 a 22390 . . . 408000
26691 a 36700 .... 40*000
57001 a 57010 .... 403000
76611 a 76620 .... 40$000

Terminações
Todos os niiincroa terminado*

em 74, tem 108000. 
Todos os numeros terminados

em 4, tf.m 5J000. .
Exceptuando-80 oa * termln«fl(m

cm 74.
o fiscal do governo, RenO Mos

terdeiro — O "dlrectpi; 
asalsten*

u\ Henrique Dunham, presiden''

to Interino. — O cocrlvfto, t>'lr-
mino do Ciiiittiuriu.'

'i(-!'iiiliiii(.'òi'.-) ill) |ir.)|iiiKUIi(lii
Todot o» numerou türiuliiii<los

em 0J, 00,' os, oib.io, 18, 10, 21,
26, 31, 37. 48, 40, 66, 80, II, 88,
92, 93 o de, tendo o carimbo d*
balcAo do "Ao Mundo Lnturico" •
uno oiiiiinilo iiroinluilon, tom dl-
reito & niotiidn da qimtitla Af »«U
prata ucqulalt|vo, om ollliotoa da
...Uniu lot.uliin,

Dòla premloa em onda bllhcto
O numero contemplado com t

sorte Krnndo hou bllhotoa dai Io?
torliiu da Capital Fedoral poi
nfls vendidos, d& direito a outr«
prêmio consistindo no augmonú
do um conto do ríiu uoUro o
inqumo.

— O "Ao Mundo Loterico? •
Rua do Ouvidor' n. 189, pan
oa premloa pela Mata acima, »,!»•
to a mesma ser offioial.

Santa Catharina
Sabo-ao por telegramm^

Ex tracção do hontem:
8.1*8 (Rio)

18.313 (Ria)
8.950 (Rio)
8.0'47 (Rloi

1B.Í8T (tilo)

¦:fimm

\

;oo:oaot
, 

710iOftOS
4:000$

, 2:00,0?'fi 
2:00(«;

Estado tio Espirita Santa
Siibe-iio nor toleBramma '

Extrunção de hontem:
3.265 (B. Horizonte)'. 60!00tff.
5.024 a. de Fira) 800$
4.9,08 (S. Domlneot. dq

Pru^a)'' . . , 
¦; BOp.Ç

4.089 (Victoria) . 5«0$
1.468 (Salinas) ... gftOv

Nossa Senhora Appareci^
Sabe-se por tologtamm,a

Extrecsão de tíontçw:
1.410 (Bahia)
9.814 (8. Pft^lo)
3.381 (Rio) . .
8.259 (Rio) .' ."

13.020 (Minas) 'L
4.687 (MacelOÔ)'
9.007 (Rio) . .

16.938 (Minas) .

100:000r,
30:00,0,?
10:000.5*¦'6:'Ô$rf$

l:0,00jfimp
1:0005
Xima

HOJE)
260 Contos

,o RIO LOTERICO .'ravessa 
Quvldpr -•_ lf

Sô no
88 - Ti

«?M1?

Machina ponto de luva
Compra-se nma em perfeito estado;

offertas ao sr. Vaz, á rua Chile n. 3,
balcão. (E 19848)

Cachorro "Perdigueirç"

fPoigfer,)
Compra-se um que seja puro sangue.

Telephonar para 8—5962, rom sr. Cou-
io, ou cartas na portaria deste jornal.(E 19853)

CINEMA
OPTIMA OCCASUtQ)

Vende o sr. Américo, depois (te Ht
horas, facilitando o pagamento-, Av,çni~
da Almirante Barrozo». 18, Restaurante:
Rei;. HS, 20QS2))

SOCIQ —50: 
" "-

Para desenvolver negocio i&. bastantee
afrcgticzado, na centra, e tlcixali.lo uns
resultado mensal de iü ? ii % solira
a venda bruta, acceita-se um sócio nara.
o logar de caixa e gerente. Para duta--
lhes cartas neste jornal i caixa n„ lú..' " 

^ee; 2004»))

CHáOfíüJR
QSShfsssst^ ípiirn ijiíirticúliir dando Te-

SmüimliKi. IBInumir ipiilt. «jlephone 9-3924,
Smlq^- <(E 19813)

mum. tijuca r
AllUgRi!^ <o unaüit, movo íe Jóis "pa-

wlnmitn», Siumli,, 4 «ua S. XiiBuél, 138;qiintrm (tliu«,,^ muns «üos, banheirorampll!)!!». amjags, itnn-nta, aarflim, -etc.
^"V'5* "S-11^ «as» 1. — 'iTdephone

(BR 39814)

AIÍFGA-SE 
~

conftir.invsll casu, .mtiltn limpa, colti .1.,.,
saltei, dhite >i)ii:i:'na. «niiriha «om -fogão
ai íjan-,. tíiií..., «Humtte 2 milntítns da praia(ilns Hlitas.. Klar (e tmmn-: 3tua llr.
Rnulte Jfl)jjrs ir.. ü'i'x, «asa 9. Alucuel
3omaoai. -. <(E 19B25)

Kn Vwssaaâe áa Gávea
VyutUtmi.ttfc Qft ;(ircdiiís 'He ms. 36 * A2

dbsttfc «um, <wnn KBwmile ítrea -8e terreno,
(lliit att i)"»3»' * asiistriii!i;ã» üe vulto.
Ü!!..r.!i:i'...:: nm Ifüli.c.i Jvlliança (lo Rio
(te JliiuiTim, mia .ila í.lianü:ca, 32. .

i(E 19785)

£SSÃ

(16273)

Machina de escrever
c caixas registradoras, corícerta-se, çom-pra-se e vende-se; officina de primeiraordem; attende-se a chamados — Rua
Buenos Aires n.~143. Phonc 3—5155.

.' 
"' (E 20015)

-"i ¦¦¦"-¦

V. sa trata as constlpa.
ções pela Indiferença.
Será muito melhor tratal.a
polq SOLUÇÃO PAUTAM-
BERQE que facilita a ex-
pectoração, abre o appotlto
e remonta as forças.
Appr. D.N.S.P. im 25-4-87 sob o K' 286
L. PAUTAUBERQE-PARIS

(13836)

FORD MODERNO
Vende-se um em. perfeito, eshulbi dlt

(upccionaniento. AGENCIA ItUDStíiS..
SANTA LUZIA numera 202.ce aoaeâí)

José Hygino, 165
Alugam-se casas couforwveis, alUgucll

350} — 3658 — ASlfi ttatarse; caaa. X
no local. (E 200533)

FORD 92?
Vende-se funecionando. mm», pr«co dc

oceasião; ver á rua Alfândega, SQ2,, su*
tirado, cbm sr. SOARES.

V. IZABEL
Aluga-se um predio com dois pavi-

mentos e garage» á. rua. Jaceguay,, 65;:
trata-se á rua Derby Cluh n. 133.

tE 31043.))

Copacabana — Posto 4
Aluga-se 4 rua Barilo. dir t|.a...'.n.i,

n. 146, c. VI, com garage. Das !: ;'is
18 horas. tE_2003fi)l

PETROPOUS
Aluga-se casa, 4 quartos. 4 salas., ele...

completamente limpa. — tnÊUcmniííc1»::
7—4508. (EOTM).

Armazém
Aluga-se um com 5 q. itnltrgcmlhm-

tea, 4 ruà Silva Rnbelb n. 45: tratutso-
áo lado n. 43. (E tJ99+)!

Malas para viagens
desde 10$000, só na fabrica. Rua. Ste
Pedro, 226, proximo Av. Passos.

(E 211050-))

BERTHA
Cofre á prova de fogo- íiar» IWros»,

vende-se cm leilão..,.VirgiMo, S'.. J'»^ü
n. 70, hoje, k 1 hora.

0.EK992))

APARTAWPTO
Com todo conforto moderno, com

agua corrente dentro dos commodos, dl*.
versos tamanhos, para casaes c soltei-
ros. Ver e tratar á travessa Mariz e
Barros n. 15, Praça da' Bandeira'.
_J (E 19850).

GRANDES SOBRADOS
PRÓXIMO A' AVENIDA

Alugam-se amplos, próprios para gran-
des companhias, em superior predionovo, com elevador, na rua Alfândega
ns. 81 a 83. (E 19819)

PENSÃO - PRAIA IÇAIPÍ
Ko melhor ponto* Próximo no

Canto do Rio* TrnqnaBQ-ise* com
toda a montagem noeesHnrln, cm
locnl próprio Ãn pessoa* que nc
cesuiíem tíe repouso. O motivo d«ncftocio é a retlrudu do' proprie*
tario, cori toda urgenelat puraYfirn. Pfule aer vista a qunliiucr
hora. Tratar na mcánia* Praia de
Irnrahy. 453 on coni o sr. 'Fer*
reira, 11. Aasembltn, 87 — Rió.

(B 10817)

RODADA
FORTUNA

m
¦ fi/.

1° Prêmio. . .
2» 1* ...
3 

'» • # •

5o " • . .
Moderno . . .

Rio. . ? .
Salteado . . .

Para Hoje:

3109-5
4ÔQ9- Ç
6995-24
8237-40
924-|
509--?

. . . 24

0472 -.18 64

'¦uma «asa ninl.ih.la ou
sumi mtiuwiiü. 5*u& ÍPaiflo í^-.níin -5ü.

((E 39832)

Hl)». anil!* ipiir !»'.......a. "Mrnsaliilaile:
ffisinm. (curso aonuiii». — ieda s.
CUEiU!uS.'ai£ av. S, U» «niloT..

 (fE 19.130)

camA-ss casa
dtò WtflISHíOOO, «ittra IBotafogo e

Iiiamniiin, omm -B -muirins, 1 Quarto pura
owwttib), :-í'tiV!iii(' * iftpmã» tthíiffindcncins.
I/:«:muu'iti.i.) *'ú '*uis;^. 'Curms ipara a caixa
av. BS. '(E 19838)

Allnftt-.^r % ffnnilliu '(ie ":ra':mii'ntn uma
oaa«i imiiiültiüit ttnm ttoHo o' conforto, oca-
Üatlfe dlt osuiíítrtirc, «wm 'içnrnge, -^ rua
SlilMadbii- (Cinwa m. 116. ^IÍct a qual-
qtiun- lima « WBon- ma llooil das 9 ao
maito Ulóv. ,, , ,  fE 39842)

CASA —1WDCÃ
Waiiteste aiu alluRtise w.ripiiifica, am-

Qlba cnmmnili^,, ijurilhu, moi*tico « gara-
g?K; osntsYh dle ttorrono. Ver * tratar i
cum Ui.n.iuiii, .üa (gania n. -!", das 12 ás
HH Uurna^.  !(E 18852)~^pTSTRÃPAZET

Hb3cjteum«e :|'íirn ^icgoeci fácil e boa
«ummiesatí: tmtnn- «nm * lU-m-imic, roa
ilemlliiia. (CnriliJrn. m. 152, nòbrodo,
Jfesais. dtas S às tf7 ibim». — Mão se
¦iiiuinlli QtdU> ttálmlhmnt.

__^_ «16139)

IOJA
HtRoiiwi» <Hc nitiRt; *Ô yKrvt Tias raas

©nnsillws Oito», IDuvlilnr an Avcniíla, la-
dth gan-.. (Cmillij;«e¥i iimimua^Ões detalha-
dUis que- aaurüitio, ipirai aua >Gcnciãl Ca-
uiai» av. US, 1» stnltat, llloràardino Brit-

(CE 18879)

AfeüDAPÃÜLODE"
!H®NITN, 160

¦áíligí&Stt «ui ivanHe-ite «ttc excèllnite
ntwllin, «m «mttyn 'He ttenriiN -com sete

iíRuwínSi, 4* 5alUi*H wt*»K* * ttáiroüs depen-
dtm:iii>.. Vi'*üi '-.f ¦:r;ii:ir tXttt 'iuCal. ¦— Não
¦;u accoilmm ihttsrmeHtQTit&.

'ÍE 197Q2)

RDâ URUGUAYANA
Traspassa-ne lo)n cpm bon» lim.

tallnçftes, projirin 
' 
para qualquer

nenocln e ile nluKücl bqrnto. Cpr-
tnn pnrn 18*. 20SOO, nn portnrln
deste jornal,

(E 10S04)

Mobilia sala jantar
# Vende-se uma pequena de imbuya,

linda' e nova. Informações telephone
S—3342- (E 19851)

; ECONOM^ECAZ;
A conta augmentou? Tjlcph. 8—1056

ou 4-^-5166 que fará o erame necessa*
río. Concerta, limpa, pinta e gradua ga-rantíndo economia. Chamar Muller.

(E 17984)

GRATIFICA-§E
A quem encontrou uraa pasta esque-

cida em um bonde linha C*jú-RetÍro, no
dia 2 de fevereiro, contendo, livros de
contas assignadas, vendas á vista, copia-
dnr, movimento dc estampilhas e cartão
para a compra das mesmas e outros do-
cumentos pertencentes à Corporação
Brasileira de Industrias Pharmaceuti-
cas, entregar ao sr. Armando Freitas,
á rua Lins de Vasconcellos, 198.

* 
- ¦ ¦ 

(E 17982)

Predio rua Quitanda
Traspassa-se um em boas condições —

Tratar com Macedo — RUA DA QUI-
TANDA n. 157, sobrado.

 (E 17983)

Botafogo — Aluga-se .
o predio moderno, 4 quartos, 2 pavimen-tos. Inf. 6—2796. — Rua There/a
Guimarães n. 19. (E 17965)

FAZENDOLAEM
SACRA FAMÍLIA

Vende-se cora 5 alqueires, 600 mts.
altitude, excellente casa, matto, pastos,
a 2 leilometros da estação pela esfrada
de automóvel, animaes^ criações, etc. '—
Tratar com o proprietário no local, •—
Procurar sr. P.-uuancIlo no arma-
jem. Passagens ida e volla 9J100. No
Rio, hoje, de 11 is 13.' horas, Lisboa,
SSo Pedro, 23, 1«. Preço* 28:000$000.

(E 17978)

POSTO 2
. AliiRa-se para pequena .-.imllia, opti-ma casa, mobilada. Alugu.-l rs: 1:600$.Infomiaçües: 7—0468.

(E 18857)

COMPRA-SE PIANO
XJrgcnle, para particular, mesmo preci*sando alguns reparos. Phonr 8-0241.

(E 18930)

4735 73 59
Variando;

s>-^**^

¦mn
I/VVICIKA

...... ¦••>••••.•.•<•¦••¦•..•••••<

j A Garantia . . 710 j
j Fluminense . , 864 ]
I Operaria . . , 589 s
j Noite ..... 230 i
1 Caridade . . , ÍQ^ j
j Miüeira . . . 496 |
I Nictheroy, 19-2-931, j

(B 1«866)| ;

813mw
{Garantia , ...

Filial . . . t
Americana . .
Paulista . . .
Mascotte, . . ,/ 3í7f
Auxiliadora ... 408
Popular . .', . 247
Nictheroy, 19-2-931.
^_  (B 30088)

Avenida Atlântica r
Aluga-se o andar inferior flo palac»te 766, posto 4o, com 1(1 opmmõdosj

completamente independente.-
(E 19841)

Copacabana — Posto 4
Vcndc-»e a casa da rua Barata Bjbd-ro n. 691; para mais inforniãções noarmazem defronte, onde estão as chaves.

(E l?g47)

21) FOLHETIM DO "COKREIO PA MANHÃ"

H. RIDER HACGARD

4 SENHORITA CLIFFORD
(Traducção para o "Correio da Manhã")

"Em todo caso, se pensa que a
senhorita pôde correr maior re-
rigo, a dentro destas muralhas
5ue 16. fóra, é tratar de ver se
pôde arraníar gente para nosso
eervlco da viagem.

"Acho, porfni, que não encon-
trará, nem mesmo remadores pa-
ra descer o Zamheze em barco,
errlscando-se fls febres.

"Decida Isso, com sua filha.
Eu, afinal, estou por tudo.
— O que 6 que tu dizes, Benlta?

perguntou-lhe o pae."Bem vês...
"Difficuldades e perigos por to-

dos os lados.
A moga reflectiu um pouco.
Tinha um desejo enorme de so

afastar do soclo de seu pae, ile
quem jl estava fatigada o tinha
enorme medo. sujeitando-se para

^'«50 a multa colua.

Mas, por outra parte, via quo
o pae estava prostrada de cansaço
e preolsava repousar, devendo ser
para elle um golpe cruel fazêl-o
renunciar agora a essa aventura.

Além disso, o que se poderia
tentar sem dlspOr de gado e de
gente i

Finalmente, uma coisa qual-
quer no seu Intimo, a mesma voz
quo a aconselhara a que fizesse
essa viagem, parecia estar a or-
denar-lhe que se deixasse ficar.

Formou, rapidamente, sua reso-
luqão.

Ficaria.
— Muito agradecida por pensar

na minha pessoa, meu querido
pae."Mas, pelo que vejo, correre-
mos um risco maior em tentar
partir do que em tirar.

"Foi por minha vontade que

eu vim, sem dar ouvidos aos seus
cautelosos conselhos; tenho, por?
tanto, agora, de me conformar
com as conseqüências, e confiar
em Deus que nos livre de perigos,
e nos conduza a salvamento.* "Coirç as carablnas que lhfeo
trouxemos, os makalangas certOr
mente serão capazes de se aguen-
tar, em upi logar fortificado co?
mo este 6, contra os matabeles.

— Eu acho que assim serú, dis-
se o velho, mas esta gente é mo-
drosa a valer.' •

"De um modo ou de outro, tal-
vez tivesse sido melhor não lia-
vermos vindo; mas, visto que vle-
mos, creio ser preferível deixai-
mo-nos ficar por aqui e conflarr
mos em Deus.

Se os dois aventureiros, nu
m-smo um delles, esperaram
ser levados esse dia ainda aos
mysterlosos Iogares da fortale-
za, soffreram desengano cabal.

Gastou-se o resto do dia em
tirar dos fardos as carablnas e
certa quantidade de munição, asr
sim como tambem em ministrar
instrucções sobre o seu emirego
a uns tantos makalangas Impor-
tantes, que tinham sobre o as-
sumpto as mais vagas Idéas.

O outro pessoal da trlbu, com
as mulheres e as creanças, veiu
para a cerca de fora tratar de
entalpar a entrada com pedras,
passando a fazer-se o serviço de
entrar e sair por um atalho se-
creto que havia a beira do rio,

atalho esse que poderia ser en-
tupldo em poucos minutos quan-
do se tornasse necessário.

DIstrIbulu-se, tambem, por fofa,
um certo numero de homens eo-
mo espiões, para, sondo possível,
descobrir onde parava o tal impi
mat abolo.

Unia mulher preveniu que era
verdadeira tt existeno'.i do íntiif,
pois que, tendo seguido o princi-
pe Moduna e o seu compunlieiro,
viu que elles se encontraram,
a umas tres milhas de distancia,
com um pequeno grupo de mala-
beles saldos de umas moitas e
que armaram padiolas para os
levar.

O destino certo ella não o sou-
be dizer, pois não se atrevera a
ésptal-os para diante.

Es..a noite, Benlta passou-a na
casa chamada de hospedes, iue,
afinal não éra mat3 que uma
cabana um pouco maior que as
outras.

Os dois homens dormiram no
carro.

A moça custou-lhe a socegar
de cansada que estava.

O espirito teimava em pairar
sobre os acontecImer.'"s do dia.

Eram as palavras esquisitas dr.
velho e mystlco molemo, a respel-
to delia.

Era a chegada dos tres emis-
sarlos e o que depois se seguiu.

Era o súbito e medonho assas-
slnlo, por Jacob Meyer, do hru:il
Interprete matabele.

Esta scena não se lhe tirava
de deante dos olhos.

Vla-a toda Inteira.
E tornava a vel-a ainda.
Via a i-aplda transformação da

physlonomia Impassível de Jacob
Meyer, assim que o guerreiro co-
meçara a insultal-a a ella e a fa-
zer-lhe ameaças.

Via o rapidíssimo movimento
da mão delle...

A centelha...
O tiro...
A passagem da vida para t.

morte.
O" rir atros do matador 1
Oh I
Como se tornava terrível aqiiel-

lo Jacob Meyer quando as pai-
xões o excitavam I

E o que é que tanto as excl-
tllra?

Não podia duvidar de haver
sido ella própria, ao envés de sim-
pies cavalhelrlsmo com uma mu-
lher.

Ainda mesmo que elle fosse
pessoa de cavalheirescos senti-
mentos, não Iria expor-se a com-
pllcações e vinganças futuras por
uma tão singela causa.

Não iria.
Havia no caso qualquer colsa

de maior fundo.
Elle não o dera a entender nun-

ca, quer por actos quer por pala-
vras, mas havia tempo j5. que,
ou o instineto ou a perspicácia de
Benita, a tinham levado a desceu-
fiar das labutuções daquelle e_<-
plrlto.

Tinha agora a certeza.
Era terrível isso. .

Um perigo maior aua tudos oa
outros juntos.

E' verdade que ella tlnhn o. Ba»
para a defender.

Mas de uns tempos para cit q;ttR>
o velho Clifford. não andava, bem.
disposto.

A edade, as jornadas acclit»ii~
tadas, as constantes inrert..-.»;;,
tinham-n'o abatida.

Ora, se par fatalidade lhe accii-
tecesse alguma coisa, alguma,
desgraça...

Por exemplo, se e|le morvesa*?
Como se tornaria horrenda, a

sua posição, longe d» (jual.ri.n-
soecorro, mettlda na meia do seis
vagens, sozinha com Jacob
Meyer!

Ohl
Que dlfferente a sua vllin. tio^t

seria, a, não se haver dade- o, Üos-
rorosa naufrágio da "ZajaiBas*!!

Exactamente a recordação, dlt
catastrophe e a saudade *wi,italla.
que ella ahi perdera ô aua. a Dat-
viam arrastado, envolvida; n";*-i
aventura, na esperança ite diu-
trair o dolorido espirita.

Tinha, portanto, agora, qu.: nn-
frentar as conseqüências^

Ainda lhe reatava, porém, a ©
em Deus.

De resto, se morresse o, aua te
portava Isso ? »

O molemo velho prophatiiKua-
lhe ali felicidade e repouso, o, t*-
pouzo sem ser o do tumutov

Até lhe promettêra que ella es--
tava livre da morte.

E dissera Isso assim,, â. moaiU

ru. .iu- 'i.-.in.iii 'Ilir t-uülií-cl.-i -..viu t
dtoHRjstav.

meai. ifuitiwi (ÜHpnis .flits üuas fu-
Uns, « ',','íillu. .st* niii-niíi-üiíira um
ffcoijftut». die («Ktitinriiftinrlo -pres-
táíjin, num, » anuntc ílo guerreiro
iiiiL.;i:)«iit..

ffi a. uiafts ittftoressitiíte «ra qne,
swm «tiln -stíbía* mom -como nem
Ban* qftói, «awtia 'aifwa vez Jiirora,
(iiutiii-. dl! .ires. mo ihitlmo do cora-
SSo», secsim wttrilnatiiriis .as iiala-
nus» (Sn wilh», -c.*.iho eslava porta.
(&. mini», (wtaütiht) -e .Imprevisto.
dn- .(.-ih -i.üiiiii !,:.vir. -repouso na
tKOItSu

BC :i.:.!."i.í.i: ajfltiwnèeenao, afinal,
aJHMtluiUi wm «ssa üwiiição.

E,'..|?t, (fie -iíii. i.im. mo 'Sla seguiu-'>¦!,. ic SOft ",'('.'.'. ic; rum «lia, tlun-
(.'(.'-lll.r .!.'.!':-. ,-, ii!.vli)!!!l!i de q i(-
nna, SnwilJi 9«ir ranquanío índicii*
dü nnaaiídilòs nn-oslmo.

SMsmi* (fitítã * awuoas liovas,
ehiiíBicuni «jajiíões a Snforanm* q-..»
nailüi a» auftila * a*espeitb de ;«1
Sultão, untuis «tentas tnilhas era
ce&o*-. m

.. DBiis, ws giMumrsaves *3e aofesa
saiiBUiiiiMuam «posar -filsse.

Cftun ftimmiiis ins misls Tribunos
ESBalbitFinii asmuis. sraido nmeslr;-
(6» mn,s«m unsne^o T>or r«n*s,
BIhllia*iramii»'la.!)iiil>itunaos a u-tar
Büüfeitujmtnaf uma carnV.na em
iwmi«iyt!t!n;ila ia vlaeem que H-
uftiui» feibo «um «s europeus no
«aroic.

A troiiftcsiE (fiòBts. jKirêm, sra
jôlíijilíirjftKjl. * ttÜB ipoi-igosa ai?-
«ua* ihwüa mcw-siiianae dè Tn-.inl:..-•:iíí,-..:!lii-: 'a.iii. sgwíit <oue aü «ati-

i-esse perto quando élles tinham
de apontar a um alvo na mun-
lha.

Previdente como sempre, Jft-
(ob Meyer mandara jfl matar -s
bois picados pela Tsé Tsé, para o
caso do um cerco fazer escnsseftr
os mantimentos, e, depois de cs-
folados e esqua-fejados. a carne
foi cortada as tiras compridas e
posta ao sol ardente, a secenr.

Benita contava de si para st
não ser jamais convidada a CJ-
mer semelhante carne.

Mas bem que ella pensava em
que, mais dia menos dta, a teria
ôe comer de muito boa vontade.

Por volta do melo dia, depois n
almoço, os dois soelos foram Ur
com io molemo velho, qua .estava
sentado ao pé da seguida murk-
lha. e. mostrando-lhe ns' homens
armadoí, dlsseram-lht:

O nosso trato esta cumprido."Falta tu cumprires o teu."Leva-jios ao logar sagrado ria-
ra as pesquizas primeiras.Está direito, brancos."Venham commlgo.

E. som mais comitiva, foi an-
Canuo com cites em volta da -nii-
ralha Interior, até nlcaiiça-em
uma vereda de talvez um' metro
de largura, a Mra da qual, qua-i
a ,.ique sobre o rio, havia um p.rs.cipicio de uns dezeseis meiros de
alto.

Andaram por esse perigoso ca-
mlnho. wrca de vinte pn^sos,
oi.de eUi* terminava por uma hro-
dia na muralha, brecha tão eã

trelta que sô dava passagem, de
cada vez, a uma pessoa. '

Estava-so vendo qiia o ftcces9»á segunda fortaleza tlnhà de serfeito por ali.
Dos lados era forrada de pedfalavrada, e a granltp" da • aolelra

estijva desgasto pelos pêa-humi-nos que deveriam ter pabsaiJO ijpceUe durante longos seonlòç. 
'

Q caminho serpenteou XiH flltt*ralha, até acabar pór levalrOíi (iarecinto da cerca, que ei^ um Ire-oho vasto de terreno" em ijecllve,onde cresciam moitas e .arvprei.P.
¦rr! Deus qupirft, dlssa nftrft |fClifford, insprcclonando o logi^r,

que não estoja enterrado aquj odlilliciro, porque, então, podejdPS
perder a esperança de dar cqmélle.

il velho molemo pareceu, pelacrpressãp í|a p1 vslonomla, jijs-peitar o que e|le t^lzlá, 'ppfqye
pbjectou:— Nã° creio qua spjq aqui.

¦Tis sitiantes toiparanV Istq •
acamparam, nestç logar sem^n1»
o mais semanas. "

"Até lhes posso mostrar o ppr).to onde elles fizeram as íôguelrqa,
e onde elles qulzoram minar a
muralha, por .detrás da qual or
portuguezes se conservaram ati
morrerem de fome, visto que o

ouro .ão os podia aliment\-.
"Venham vindo.
B foram pela pendente, atê so

: 5 da leiceliii muralha.
(Contínuo)

v
'Jt
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Tom ainda 8 DIAS — o aô 8 DIAS — poro vor e ouvir

i —

i%Ofi? Iíf Ilalionol finillie Dove
ROD LA ROCQUE e GWEN LEEem

MOMENTO0 HOMEME °
A's 2 00 — 3.40 — 6,20 — 7,00 > 

" 
Üpi fllm dft WARNER-FIRST quo eatft obtendo agora

— 8,40 o 10,20 SESSÃO SEP., i ÍNOVOS! TRIUMPHOS'.— PERNAS E VOZES — (contoa e
RADOR dos 5 «8 t bailados e- REVISTA ODEON N. 18.

ODEON
A'8 2,00 — 8,40 — 5,20 — 7,00
— 8,30 e 10,00 — SESSÃO SER-

RADOR das 5,As 7

BESSIE LOVE
fi artista adorável de

ELLAS SABEM SEDUZIR
no fllm da METRO GOLDWYN com

JOE SCHENCK
e MARY DORAN

-+®*-
JARDIM EM FLOR - colorido — NA TFjRHA
DAS MARAVILHAS (desenhos animados so-
nôros) — METROTONE NEWS — n. 48.

GLORIA
COMEÇA A 1 HORA

A WARNER-FIRST — nos âft
os primeiras exhlblções de

A BELLA E A FERA
com esso figurinha explendldà do artista»e-de
multíer

ALICE WHITE
ao lodo de CHESTER MORRISf®_
ANÕES PRODIGIOSOS — (pelo. grupo ãe
anões) e. QUINTETTO NORMA THOMAS.

A seguir — SUPREMA CULPA — com VIR-
GINIA VALLI (Programma MATARAZZO)

^ eJóuti õiLqert
25$] nouairieriTê em

iíulher de

EM,

war'nao

FEIRA ¦' lUfATDO
Jl*i'-^' 1 C-Bhmill- ._

\ ClNt»«MOC,

0 PROGRAMMA 5£R.RhDOR a^sei^m ÒRtÇV&MQfffz-

300 DlA5 no MftBttO.'.'
j^rflLH GRAMD1O50 DE UÉCW PCIRIE-I^-

hoje I PATHÉ
O vibrante lomnno» *» nm destemido

Vaqueiro apaixonado
Drama dn Universal Pletnres, por

Ammm.

A vnstldüo do NeliriiHkn — Notícia alarmante — Cow-
tor pensndor — A troape de Hollywood — Cousns do rndlo
— Encritln e raplden — Apostn ganha. ,

Peripécias cômicas sem rlvnl, em

O THESOURO ESCONDIDO
a netos PATHE' N. YORK pela Inexcedlvel tronpe de

garotou. mm

Capitólio»? Império
£¦ 

horário:
2-3,40-5^0-7-8,40-103^0

horário; w
2-3,40-5,70-y-ô/O-lO^Qjl1 ^ ... ,_-MQUE PAREZCA MENTIR A" f-BPARAMOUNT JÒRNAlí,43e44.
Uin film cantado e colorido, li entreprise" —

-BAITA DESFILE;', ;
Uma comedia ophinae

*•-•*. /^A^W____

r"POMni'™P^jl
C Llil COLBERT 

" V^AfeJ
•MSÉllÉte MAURICE ^B

: ^.^¦Kn GFEVSMJCRT

MARy NÒLANtè K\\ \\ \OV/EN MOORE úm\A\
Um film nynclironlsndo ta-1* *"\ \ft ^"****n/ 

A \
. Universal iu J*. \

em

{UM% ROMANCE
VENEZA»!
ÍTH6 BiO PON0)

„\ Todo falado
enntudot com le-
tret ros. sobrepôs-
tos em portuguez

Ím

O LEÃO DA
FESTA

Umn fnrça super-elegnnte da
Pnràmount, pnra velhos e maças,
com JACK OAKIE e MARY
BRIAN.

^A SEGUIR]^
NOIVADO DE

AMBIÇÃO
Uma magnífica proilnccfto dn

Pnrnmount, toda dialogada cm
portuguez, com NANCY CAIIROLL
«.•PHILLIPS IIOI.MES.

WÈÊm^Êm- WÊ
^ÈÊÊÈÈ&isi>5kk >

lÈÊÈM

THEATRO RECREIO
Empreza A. NEVES & Cli^ Telep. 2-t 34. •

Grande Companhia Nacional de Revistas e Operetas

HOJE
A's 7 3/4 ¦

HOJE
AV 9 3/4

UMA GRANDE VICTORIA DO THEATRO NACIONAL
Primeiras representações da linda opereta de costumes, de Abadie Faria Rosa.

musica do saudoso maestro patrício PAULINO DO SACRAMENTO ,,mmm
UMA LINDA HISTORIA DE AMOR QUE VIVE NA ALMA DO CARNAVAL CARIOCA

a sua vo poesia do interior das nossas sociedades de diversão, na moldura da
•musica qüe é nossa, cheia de doçura e sentimento.

J&-*-»**.**'f%*t*È*-t-*-m*i consagrada rainha do genero, vivendo dentro da figura
m*F*ai*m*y %m%9mmw2*mj poética de Beatriz, a porta estandarte do rancho.

3 ACTOS QUE NÓS MOSTRAM NO SÉU DESENVOLVIMENTO A VIDA INTIMA DE
UM RANCHO DE PASTORINHAS

Notáveis reproducções cômicas de MESQUITINHA, Affonso Stuart, João Mar-
tins, João de Deus, J. Figueiredo,- Domingos Terras, Oscar Cardona, Arthur Costa e
a intervenção decisiva das encantadoras 30 Recreio-girls e dos 10 coristas homens.

Lindos numeros de musica'por Edith Falcão, Sylvio Vieira e Pedro Celestino
que estréa."—'Luiza Fonseca-na figura característica de QUITERIA.

Mise-en-scéne fidellssima de JOÃO DE DEUS — Regente da orchestra maes-
tro JULIO CRISTOBAL. — LUSTROS DA CASA SILVESTRE, níMAO'& C*

____M____M \WW__f ^MMggjgjg[pBSflg»^gKMBBBWW3tegJit3^^'??^M*B»3W ¦--

•  ..  __.

£%ii- SEMANA __
üm SUPÉR-FrLM SYNGHRON1SADOo âMNH gmxssc/

COM JFOE BROWN__

COMPLEMENTOS i

* SHORT" CANTADO E COLORIDO
7"«<VI M>

MORANDO APRENDENDO
vGOSADA COMEDIA^

FEIRA

JANET GAYNOR
CHARLES FARRELL
WARNER BAXTER
VICTOR MCLAOLEN
EDMUND LOWÉ
WILL ROGERS

EL BRENDEL
WILLIAM COLLIEB
DIXIE LEE
J. H. MURRAY
TOM PATRICOLA
ANN PSÍJNINGTON
JACK SMITH
MARJORIE .WHITE
etc.

INAUGURAÇÃO DAS NOVAS E.CONFORTÁVEIS CADEIRAS,
.. ENCOMMENDADAS PELA EMPREZA

EXPRESSAMENTE

DOMINGO -1' matinée ás 2 3|4 — HOJE e SEMPRE:
AS PASTORINHAS AS PASTORINHAS

Um deslumbrament o espeetacular, todo
cantado, dansa do e musicado. -WS\

MA:20 ESTREA DA Ám\w
CIALTttEATRO LIGEIRO MUSICADO

ISVÓSmM *J"
0QW0W:.©

•*>a! f&:i&b

Producção
NFox Movietone"

com

VICTOR WlAttW
EDMUND LOWE

ULY DAMITA

HOJE | PATHÉ PALACE HOJE I

G0SADISSIMA CONTI*
«ÜAÇÃ0 DE "SANGUE

POR GLORIA" COM OS ENCAN*
TOS PERIGOSOS DE LILY DA-
MITAf — Hoje —
PARISIENSE

UNIVEUSAI. PICTURBS nprcxeAta n «npcr-cenicillii, fina,
lnxuosa e de slíunçõcs Irrcslstlvelmente cômica»

0 Pae da Creança
Douglas FÁSRBÀNKS, Jh

ANITA PAGE

WÈÊ^ i^^ft«LM'SLIMMERV,LLy!!

mWrWm. M W^wm ÈK$yn /mm-''

lxí\. ^/ av^T-J^mW^^^Klii^. &jqg £gj|y lafifife
ík.ÍA f 2". <J^fek Irai) s^* <*AÂ
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I RIO BRANOO
? PRA0A 11-DB JUNHO -^  4-1639 =

ImpnKiivel Inipnclenrln —. Mnternldnile em polvoronn —
Tml» por enusu de um liebé. (•

O ilrnnia (le ni-ijílu vertlelnonnmente empolgante

AMISADE REDEMPTORA
por KEN MAYNARD

O exito dn comprem e dn enersla, nnxtllmlo pcln forçn
Hnprcmn do «mor.

LAPA. I
At. Mem do Sft, 23 - 2-2543 =

lAiiio ofinuíM
com Charle» Fntrel 8-Jnnet |

| Gaynor. |

Demônio Branco j
com Bob Stelle e uma comedia. =

Matinée áa 2 horas.  |
5T feiru: cXntOR~DÒ' J AZZ, com AU Joh.on e Marr Mnc | 2« ^•«Su'' 

" "S") 1
s Avoy,-e ÍNDIOS DO OEST, B» e 6» episódios. S com Adolpho Menlou. U™'^
wiiiitiiiiiiiiii-11-n'iiiiiiiti-iiiii-ii-iiiii-iiiiiiiiii.iiiiiiin- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'11'iii'iini'iiiii'i""""»""""""11"1"1""""""""""""""""" «n'H"wi»".

2 Cinema fal ml o e sonOro com o lindo fllm cantado e falado em =
'* heH iinnliol '

Loucuras de um Beijo
com MONA MARIS, JOSE' MONJICA e. ANTÔNIO MOKENO !
e CUPIDO CHAUFFEUR, M ovletone da Fox em 3 actos e um !
drama sonoro emô 2 actos.' ,;

SessOes dé 2 horas em deante.  i

TRIANON
HOJE fts 8 e 10 horas | HOJE
3» e 4»' representações da'

grande pega franceza

Om Beijo
na Face!
tres actos formidáveis de
encanto e comicidade.

PROCOPIÒ
na interpretação de um no-
veau-rlche apresenta uma
das suais mais notáveis
creaçõos.

Brilhante desempenho de
REGINA MAURA MANOEIi
PERA e toda a Companhia.

AMANHA
Vesperal elegnnte Am 4 ltorns *^^f_

M
Emprcza Paschoal Secreto

HOJE HOJE
A's 3,40 e 8 3|4

Mats duas representnçSes
do Impagável -sainete de
adaptação de SIMÕES

COEIiHO
II

^^^^

m<Sçgunalà -
A FOX MOVIETONE Apresenta:x,-'.,.--'

coMi/artetGayriotie Chat/es Farte//

HOJE HOJE !

Em matinée fis 2,30 — Se 45
e 5 horas

Em soirée fis 7,30 — 8,45
o 10 horas

Inicio da temporada dos
grandes fllm "SO' PARA

ADULTOS"

de
"... este fllm é profunda-

mente humano, porque é
uma historia da vida real
da vida de uma mulher que
tem de occultar a tragédia
da venda do seu corpo e dc
suas cariclas..."
Rigorosamente prohíbido
para menores e senhoritas

O nu', na sua mais alta ex-
pressão de pura arte...

mao,'lil!l-!f
O UNICO REMEDIO

EFFICAZ CONTRA A
NOSTALGIA CARNA-

VADESCA
Mlse-en-scene dc Eduardo

Vieira
Brilhante desempenho da
Grando Companhia de
Sainetes e de AURORA
ABOIM, Ismenia dos San-
tos, Conchita de Moraes,
Olavo Barros, Manoelino

Teixeira e Fernando' Rodrigues
AVISO —. Esta peca é
Imprópria para menores.

| NA TE'LA |
O lindo fllm Paramount
Estrellas do Oceidente
com RICHARD ARDEN

e MARY BRIAND
Em ensaios — A ian-

tasia mnsicada, em 2
actos e 6 quadros, «rlgl-
nai de EMILIO ALMAN-
SOR."Sua Magestade o Amer"

Um genero novo de
theatro moderno

POPULAR-HOJE
EDMUND LOWE em

GALANTEADOR AUDAZ
Synchronlsada.

ALICE WHITE em

FOGO NAS VEIAS
Cantada e synchronlsada.

A MARCA DE FOGO
A BEIiliÁ DE SAMOA

Amanha: Gnvlflo dos Cios,
Dnnnnrliin do Deserto.

PRIMOR-HOJE
JANET GAYNOR, CHAR-

LES MORTON em

OS 4 DIABOS
Falada, cantada e synchro-

nlsada.

LAURA LA PLANTE en)

AI! QUE CALÇAS..,,

¦¦""- THEATR-.è?^• LVRIC©
EMPREZA N. VI66IÀNI*

COMPANRI/q':."¦medTRo *

BER¥A\

ESTKSEA

FEVEREIRO.

BERTA SIN6ERNAN
ILDE PIRCVAN0
CRESTES CAVIGLIA
CARMEN PARDO
JULIO FERRANDO
JAIME FWMAM
ALFR£DOARR0YO
Nlfil/EL URVANUOfr

ESPECtflGÜüOi
DE ÍENÜlpI
WÈÈÊSÊ

ã^S^rsTáT^
ARTíSTiM

j-m

CINE MODELO
R. 24 de J»Ialo 287|9

HO.lE — Até Dominso

PARADA DAS MARA-
VILHAS

Formidável producção da
FIRST NATIONAL em que
trabalha todo seu elenco,
film colorido, cantado, bal-
lado e synchrontsado em
13 actos. Um complemento.

2*, 3* e l* feira: Primavera
do Amor — Glovnnnn.

(E 19807)

CINE FLUMINENSE
Campo S. ClirlMtnvIta, 00

Phone 8-1404

HOJE — Clnemn Sonfiro"Tornozellos de Ouro"
com Sne Cnrol e Jack Mulliiil

Sendas Traiçoeiras
com I.ila I,rc e It nlii-rl Ames

Amanhã: O mesmo pro-
gramma. ((E 20079)

SAPATARIA
Passa-se uma fazendo optimo negocio,

em um ponto esplendido. Passa-se ur*
gente, facüitando-se o pagamento, por
motivo do dono ter de ausentar-se. —

-.Trata-se: Sio José numero 25.
.(E 19762).

PHARMACIA
Vende-se a pharmacia Mauá. LarfÜ

de S. Francisco da Pratnlia n. 21. -—
Trata-ae na mesma. (E 1J»S77)

CATTETE
Sala para descanso, aluga-se em cas*

de senhora só,- não tendo entro inrçuili-
no. Cartas para a portaria deste jumal- M. L. (E 20086)

Pensão familiar
' Traspassa-sc, 12 qnartos todos occupl
dos por distínetas famílias. Lindo jar-dim. Numa das melhores ruas trans-
versam do Cattete. Informações teiipho-
ne 5—3156. (E 19875)

BUNGALOW
Precisa-se, para alugar, nm novo ei*

casa moderna, com 5 ou 0 quartos inter"
nos, 2 salas e mais depeocuieias, nai
Laranjeiras, até á rua Aln.irante Cere*
jo ou era Botafogo. Cartas a A. F.'no
ta folha, com o aluguel e «»nlí'í5t?*,...

(E 19778).
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