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Itália nova

Azas gloriosas
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0 general Balbo e seus heróicos companheiros terminaram, na luminosa taráe de hontem,
o vôo prodigioso Roma - Rio áe Janeiro
' ,.(..'.'i..i%»..

-r

;———rr-¦

-,—;—;——

fllllllBIIBIIBIIBIiaillllBIIIIIBIIIIiailBIIBIISIIIIiailBIIBIIBIIBIlINSIIIM^

-

——:

——-

\—7——

IIIIBIIBIIBIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIUIIIIIB.IIIIIIMIII

<>*<>—~

*

'

BIIBIIBIIBIIBIIBIlBIlBIlBlIBIIBIlBIlBIlBIlBIiailBIlBIlBllBlIBIIBIlBIl

Bl

llBIlBIlBIlBIlBIlBlIBIlBUBIIBIIBIlBlIBlirlB

IIIBIIBIIBI1BIIB;

A CHEGADA DA' ESQUADRILHA AEREÃ ITALIANA FOI BEM UM ESPECTACULO ADMIRÁVEL E EMPOLGANTE -
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O min;s«tro Çalbo, tende, a sua esquerda o emoaixador Cerrutíi e cercado pelo contingente do Fascio, que lhe prestou as homenagens da colônia italiana desta capitai
Hontem, foi uni dia de Iumlnoaliliidu sem par, em aüe a belleza
do céo, azul e translúcido, rivalizou
com a majestade serena e glauca do nossa Guanabara,, tudo se
esmerando para . emprestar uma
marca de reino encantado'fi, terra carioca — planou sobre o Rio
o mais authentico symbolo do espirito de victoria ãa Itália'Nova.
Chegou o general ítalo Balbo, mlnistro ãa Aeronáutica ão govérno Mussolini, fi, frente de uma
esquadra heróica de aviadores.
Os "hydròs" Italianos, encabeçados por uma esquadrilha- negra,
emblema do " fásclo",, concluíram
a' sua ultima etapa, no. maior emde
prehendimento de aviação
todos os tempos. Nunca se exalta demais tão epico feito, cm que
o valor de um povo forte reponta
como a própria esperança de mais
brilhantes-dias, para a historia da
civilização.
E' qúe não ae pôde
deixar de conhecer, na jornada de
gloria, dirigida com a responsabilldadè do próprio ministro da Aeronautlctt de uma grande nação
moderna — que mol acabam os
italianos de emprehender '— quo
este vflo dé uma numerosa esquadra aérea, do 'Roma ao. Rio,
pulando sobre o Atlântico, •¦' re"a
presénta principalmente
victoria
mais eloqüente do futuro do aeronavegação, em qualquer dos pontos de vista.
Â industria, italiana rejublla; com a demonstração
de sua efficiencia Incomparavel.
Mas com ella tambem so alcandora, em justo envàldeclmento, o
Próprio espirito de realização do
povo Italiano. E' que o feito em
tudo reflecte a grandeza nova da
Itália, Impulsionada por mãos decldldas e enérgicas.
Evidentemente, o que fere mais a imoginaçSo do nosso povo, hoje, em
contacto com os heroes, ê sentir,
em todas as physionomlas desses
bravos legionarlos da gloria, a»
marca mais suggestlva da mocidade nrrojada e emprelienilertora.
Um radio do próprio gefienil
Balbh ao
Arpoador
anunciam,
quando já a esquadrilha havln
Passado o cabo de São Thom.',
que esperava chegar ao Uio de Janeiro fis 3 horas da tarde. Essa
Informação foi aftlxada em piacards por
todas as - redacções,
quando aquella hora o telcgraplio
Informava que cinco minutos untes das 3 horas a esquadrilha hivia passado sobre
Cabo Frio.
Nao era, pois, possível a chegada

a esta capital na hora dada nof -, Foi. lnsopltavel a alegria. Inmo provável pelo .general. Balbof sopitayeUe , coji.tagiante,. , A voE' que, havendo sido. organizailo lumosa.massa popular que se comum programma official, a . hoiia prlmla sobre,a'amurada e se esda chegada' fOra fixada, paru fts tendia por grande.', parto, da av?prorompeu em
li da tarde, Informada.dlsao pêlo nida Beira-Mar
propfio-embalxador Cerrutti, a, ki- acclarnações e .ylvn.s fi., Itália, .1
'aérea,
favoreMussolini,
ao,
voando
general Balbo e a
quadrilha
cida pelo vento,, retardou a sua seus .companheiros de.vOo.
¦ Atravessando i »a ! barra, a ., ea-,
que trinta
marcha, de maneira
'os
quadrilha possante, num esp.ecta-i
minutos antes da' hora official,
inédito, rumou para o, fundo
culo
onze aviões¦ de'Bàlbo surfeirám
de traz do. Pãrf. de, Assucar, om dá bahia, desapparecendo, por traz
vôo muito baixo, com os seus mo-, do morro da Viuva, aos olhares
rébrilhandô Mntèti- ardentes dos que os seguiam de
toes prateados 'soli'
aò
: No rhomento Botafogo.
samente
'apparellios.
fag-, • Mits logo em seguldanoVas ocjusto' em: que os
cistas siirprehenderam, num , es- clamaçóes do admiração se oupecjaculo < verdadeiramente ma- viam: eram os navios, que. tamravhhoso, os olhos da massa por bem'a um« de fundo .\ entravam
com -a precisão das
pular que se estendia.-ao.'longo de na Guanabara,
•
toda a amurada do Flamengo, a cúlsas excellentemente organizaprOa dé um" navio surgia de traz ãas, matherhatlcnmente dertas. E
do morro do Cão.; Avançando ra- depois as salvas'do estylo, os vodos canhões brapldamente, logo'a silhueta: elegan- tos rlbombantes
a, attenção silelros, «acolhendo ris nossos irte do. navio . attraiu.
'
latinos,.
dando-lhe
as • boas
mãos
sé
agglomeríidos curiosos qúe
nfi. cidade.. vindas e estreitando' contra o nosvam naquelle t«íéého e "crmftíiHreii
so peito a imagem da nação irmã,
Era a esquadrilha #e'
Italianos que acpmp«a.rilibu" o' v'0o que da'sua pertlnsinja rios esteliPii- deu pelos mares afora os braços
transatlântico Tos: avlOes.
o amplexo iti
meiro um, depois outro e m.ais .(iii- fratérnaes para
acolhedora, e sincera. '
tro, até completar, o numero de amizaclo
'
Pnsniíram-se os rfibiiitos-, deniovágarosomontó
oito. .Singrando
anciã,- de rever ,os
os águas da Guanabara, sob» «s riidos pela
E mais do um qyarto da
aviões.
dadas
pesalvas da pragmática,
los canhões brasileiros, e corres- hora decorrido, ell-ós què appacapitanéa, recém novamente, nãò mais voannavio
pondldas pelo
os oito do e sim jll navegando suavemanobra,
numa rápida
cruzadores se i dispúzeram • èm II- mentp, pousados sobre ,as águas,
nha, com a prfla voltada para. a ainda propulsionados pelas hcllmomorfto, a cs- ces vorílglnòsas.
Nesse
terra.
""A
raro, Scena*. foi
quadrilha ão general. Balbo, çsmajestosa'e
coitada por' nao pequeno numero grándè e' ' frerietlcamenté ' cónândesde aviões brasileiros, jfi,-havia
grado pela multidão, embeveci-la
apparccido sobre o casario dò. "I- ante o ,sou lnéditi«3mo o sempre
depois re- prompta a" applaudrr os' nrrojns
minutos
dade, para "Voando
mais baixo e d*.' coragem e a audácia dos emapparecer.'
nn, vanguarda vinha o avião do prelienrtlmentos que» lhe, falam nd
foi
o primei- cérebro ,e tocam o seu coração. .
general Balbo, que
ro a entrar, cm contacto com Jts
Na sua
águas dn nossa bahia.
NO PAVILHÃO DE
passagem pela esquadrilha naval,
REGATAS
em demanda da enseada .de Botafogo, os canhões dos cruzadoEram'2 1|2 da tarde quando
res fascistas saudoram , o termo
da gloriosa
jornada da aviação chegámos ao pavilhão de Regaitaliana, emquanto a massa oo* tas, na praia de Botafogo. Jfi. ali
pular acompanhava a queda na encontrámos um n úmero elevarestantes apparelhos, do de pessoas'e, a cada minuto,
agua dns
Ia crescendo enumero de convique rapidamente iam desapparécendo na garganta que dâ. «in- dados.
•
A's 3 horas, mais ou menos, cogresso ftqueila enseada.
Quem estivesse, porém, nó va- meçaram a chegar os altas aurandlm do pavilhão ãe regatas, toridades e o corpo diplomático.
pavilhão central, o
na praia de Botafogo, sem fixar Vlarii-se, no
os detalhes que estão descrlptoi. representante do chefe do goveracima, abrangendo em conjunto o no provisório, capitão de mar' o
Tavares, chefe »ia
soberbo espectaculo, com çerleíãi guerra Raul
o gravou na retlna de modo li- casa militar do sr. Getullo Var*
Os grandes gas; a ministro do Exterior, ir.
deleyel, innpagavel.
voando baixo, Mello Franco; general Leito rio
pássaros de aço,
davam a Castro, ministro da Guerra; aieomo se vlesrem do au). 'deliberai mirante Conrado Heck, ministro
«mpres ..lo dei haverem
damente sj collocado um atraz «lo I da Marinha; sr. Llnãolfo Collor.
outro, r-alrando acímá delles os ministro do Trabalho; sr. JosS
apparel' os brasileiros, e todos «-ie- 1 Américo de Almeida, ministro .li
melhando uma grande revoada de Viação: dr. José Maria Whitaker,
enormes aves. que emigrassem, ministro da Fazenda; sr. Adólinterventor
no
felizes, em busca de logares bem- pfio Bergamini,
sr. Baptist.i
fasejos, para repousar o coração I-lstricto Federal:
cansado pelo esforço titanico da Lusardo, chefe de Policia do Districto Federal: reDresentantes dos
travessia galharda.
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ministros da Educação e da Justiça; tenente .Toão Alberto, interem São Paulo;
ventor federal
almirante Protogenes Guimarães,
director dá Aeronáutica da Marinha; general Victorino Aranha,
e outros almirantes e generaes.
Quasi todo o corpo diplomático
acreditado junto ao nosso governo
ali estava, acompanhaão de suas
famíliasVlam-se o embaixador
CeiTütl, da Itália, que vevstia o
uniforme branco de governador
das' colônias' italianas;;¦ sir WilHams Seeds, embaixador da GrãAlphonso Reyes,
Bretanha; sr.
embaixador do México; conãe Deda
França;
jean, embaixaãor
'
.de
diversos
ministros
paizes,
a companhados do pessoal de suas
missões; secretários da embaixad«a italiana, cônsul geral Mazzol'nl .o addidos navaes e militares
estrangeiros, todos uniformizados:
Ú, corpo diplomático era rpcebldo pelo secretario
de legação
.losé Roberto de Macedo Soares,
íntroduetor diplomático, auxiliado.polo sr. Guerreiro de. Castro,
dã secção do Protocollo, do Minislej»lp das Relações Exteriores.
O aspecto do .pavilhão ãe .rsAli! estaga,tiis .era encantador.
vam centenas de senhoras, perlencentes fts familias dos dlpiomatas estrangeiros'.-, ';
.. Grande, tambem, era o numero
di» senhoras e senhoritas da. nossa.' melhor
sociedade que abrilhan.toya a assistência.
Nos .váraridins internes, estavam todas as representações. nacionaes e Italianas, do Rio de .Taneiro e- de Sãò Paulo, inclusive a
do. Aero-Club,, ¦ Circolo Italiano
do Fascio do
Cario Del Prete,
Rio de Janeiro, e membros dus
colotilas italianas dC3ta ca_>ltal,*'de
São Paulo e de'Minas Geraes, que
vestiam camisas pretas. •
Toda essa
elegante multidão
se divertiu, -antes âa chegada da
esquadrilha Balbo, apreciando ns
evoluções
das
esquadrilhas do
Exercito e do Marinha, que flzeram innumeros vOos arriscados.

NA

entre o general Balbo e o embalxador Cerruti, a valorosa mfoi avistada
quadrilha italiana
exactamente fts 4 e 30 da tarde.
Impossível ê descrever o enthusiasmo da multidão que se comprimia nos varandins do pavilhão
e do povo que estacionava, andoso, pelas suas immediações. Grltos, hurras, vivas, abafavam o som
ãa banda ãe musica do Regimenexecutava uma
to Naval,
que
marcha enthusiastica, no varandim superior ãa direita do pavilhão.
A linda esquadrilha apontou
por detraz do Pão de Assucar, em
vOo de pequena altura, vinda na
ãirecção ão sul.
Fez evoluções
sobre Ipanema e Copacabana e
a
Guanabara
pela entrada
ganhou
da' barra, passando sobre as fortalezos.
Seguiam a esquadrilha

Balbo os aviões navaes fi millta'assim,
rea braalleiros, formando,
um conjunto empolgante, grandloso e Inédito para os cariocas.
A esquadrilha italiana, rumando para o interior, da bahia, deixava ft mostra a belleza dos apparelhos que a compõem, qué são
todos prateados, vendo-se;' nos ;émes, as cores
ão pavilhão do
Itália.
Depois de lindas evoluções sobre
a parte central da cidade e, 3m
seguida, sobre a esquadra nacional e a divisão de "destroyersleàãers" italianos, que transpoz a
barra ao [ mesmo tempo que a esquadrilha Balbo, os onze apparelhos italianos amerlssaram no
canal que separa a morro da Viuva do Pão de Assucar, isto é, na
enseada de Botii*
garganta da
fogo.

ENSEADA DE
BOTAFOGO

Respeitando mathematicamento a hora de chegada combinada
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Desusando em pequena velooldade sobre as águas espelhadas
da enseada, os onze avlOes Italianos navegaram em direcção fts
bolas de amarragem. O primeiro
apparelhó qúe executou essa munobra, aliás com notável pericia
e precisão, foi o que pilotava o
ministro italiano da Aeronáutica,
Os demais,
general ítalo Balbo.
um a um, iam executando a mesma manobra, com egual exito.
Nessa oceasião os gigantescos
Hydro-aviões italianos ". estavam
jft bloqueados por uma avalanche de lanchas e pequenas criabarcações, todas empenhadas em
auxiliar a amarragem dos apparelhos fts suas boías.
Do Pavilhão de Regatas partiu a grande lancha que conduzia o representante do chefe do
governo provisório, o ministro
das Relações Exteriores, o interventor no Districto Federal e
o lntroductor
diplomático, cncarregados
de
apresentar as
boas vindas do governo brasileiro ao general Balbo e demais
membros das guarnições da csquadrilha.
•'
- Ao'approxlmar-se essa lancha
"Francesco
do
Barona", nome
que foi dado ao avião capitanéa,
o general Balbo assomou, do pé,
agitando
com
enthusiasmo as
mãos, corespondendo, assim, aos
cumprimentos que lho eram dlrígidos de bordo da embarcação
official. Uma vez encostada essa lancha, o embaixador Cerrutti o o cônsul geral italiano
passaram-se para o avião, abraçando o general Balbo e seus
companheiros de travessia, em
cima, da aza esquerda do grande apparelhó.
Antes de tomar logar na lancha official, o ministro Balbo,
transmittiu aos demais apparelhos suas ultimas
instrucções,
por meio de fogos de bengalas
coloridos. Em seguida e jft vestido com o uniforme de general
tomou lugar naquella
lancha,
onde foi cumprimentado pelos
representantes do governo brasileiro.

A CHEGADA AO PAVILHÃO
DE REGATAS

Na enseaãa ãe Botafogo, longe dns boias destinadas aos apesquadrilha Balbo,
parelhos da
trafegavam dezenas de lanchas a
gazolina, repletas de senhoras e
senhoritas.
Encostadas ao . pa- '
vilhão de regatas, estacionavam :
as lanchas da Marinha, que deviam conduzir os representantes
do governo, encarregados de re-1
"azes" Itaceber os
valentes
llanos.
O Pão de Assucar estava embandelrado, vendo-se, no mastro
principal do clriio daquella montanha, duas
grandes bandeiras,
uma do Brasil e outra da-Itália.

A ESQUADRILHA E'
AVISTADA

A AMARRAGEM

• t^B^^nmt^MÊ^m^^B^-fi^^^m^^—B^^^^^^^^^^^^^^^^mmBm^—^^^B—^^mm^-»

O ministro tiaiüo. no Hotel Giorin, iaiando ao micronhone,
para o Rio e estrangeiro

A' proporção que a lancra official ápproxlmava-se da ponte
de atracação
do
Pavilhão ãe
Regatas, ouviam-se com maior
Intensidade as enthusiastica rrfanifestações que dali e do cáes
partiam, victoiiando o heróico
comniandante dessa esquadrilha
"azes"
de valorosos
Italianos,
honteni conque, com o feito
cluldo, tanto elevaram o valor
e o orgulho da nova Itália e da
raça latina.
O general Balbo não escondia
a sua emoção, tendo phrases de
carinhoso
reconhecimento
por
todas as homenagens que o povo brasileiro tem proporcionado
á sua esquadrilha,
desdo que
amerlssou em Natei.

A jv.ultldão não se continha
em seu enthusiasmo e, para vencer as escadas dd Pavilhão, íoi
preciso a intervenção dos officiaes do Exercito e da Marinha
que ali. se achavam.
Acompanhado pelo chefe da
Casa Militar do chefe do govercommandante
no
provisório,
Raul Tavares, pelo embaixador
Cerruti, pelo lntroductor diplomatico Macedo Soares e por seu
ajudante de ordens, capitão Cagni, o general Balbo atravessou
o Pavilhão, dirigindo-se para a
salda principal, passando entre
alas compostas pelo munão official, corpo diplomático, senhoras, Benhorltas e representantes
do Fascio,
que o saudaram ft
moda do regimen
creado por
Mussolini.
Nessa occoslão, as manifestada todos os
ções que partiam
varandins do Pavilhão e da muitidão
acotovelava
nã
què so
praia de Botafogo em frente ao
mesmo, eram frenéticas, quasi
delirantes.

EM CAMINHO DO GLORIA
Entre alas formadas pelos representantes do fascio nesta capitai, deixaram o pavilhão de regatus o goneral Balbo e os seus
companheiros, sob
estrepitosas
acclarnações ão povo, a quo o
cominandanto da esqdaãrllha e
os outros tripulantes corresponalam com a sauãaçâo ão estylo,
levantando o braço
direito, a
mão aberta, para cima.
Um grando
contingente
de
guardas civis formou o corãão
üe isolamento cm torno do varandlm de Botafogo. Nem por
Isso, entretanto,
os
populares
deixaram de se approxlmar dos
automóveis, na anciã de ver de
ão
formidável
perto o heroe
salto transoceanico o fellcital-o
de perto, bem perto.
Formou-se, então, o cortejo,
que obedeceu ft seguinte ordem:
1° carro — General
Balbo,
embaixador da Itália, capitão de
mar e guerra Raul Tavares, representante do chefe do govorno provisório, dr. Maceão Soales, lntroductor
diplomático c
capitão Cagni, ajudante de ordens do general Balbo.
2" carro — General Valle, tenente-coronel Maddalena, tenente-coronel Bioiull e tenente-coronel Pederneiras
(brasileiro).
3° carro — General Pellegrlnl, major Longo, capitão Cagna
e capitão Brasil (brasileiro).
4° carro — Almirante Buccl,
capitão Blsco, príncipe Ruspoll
e coiinnandante Bulcão Vianna
(brasileiro).
5° carro — Dr. Casemlro do
Lieto, capitão Draghèlli, capitão
Marinl e coni mandante
Corte*,
(brasileiro).
— Cav. Rosset, capicarro
^6"
tão Agnesi e capitão Donadelli.
7° carro — Cav. Baistlocchi,
capitão Baistrocchí e major Nery, (brasileiro), tenente Calo e
cav. Spalazzi.
8° carro — Capitão Chevalier.
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(brasileiro), capitão Cannistrae'«
cl e capitão Teucci.
Esse oortejo. era entremelado
de outros innumeros automóveis
conduzindo autoridades brasileiras, diplomatas, » representantes
ãe associações italianas nesta cafamílias e muitas outras
pitai,
pessoas, formanão uma interml»
navel fila de vehiculos. A' fren»
te, seis inspectores de motocy»
cletas abriam passagem. Abiiam_
é aqui apenas uma força de expressão, visto como a massa po»
pular custava a arredar do ca»
mlnho, ovacionando sempre.
Vencido, porém, o trecho da'
praia de Botafogo em flue mais
compacto era o congestionamento, o automóvel em que estavam
o general Balbo, o embaixador
Cerruti e os representantes brasilelros acclonou o motor mais
rapidamente, segiiido de toãos os
outros com a velocidade que lhes
era possível. ¦ Nem por isso, os
intrépidos
pioneiros do espaço
foram menos applaudiãos e saudados,
principalmente no Fia»
mengo, onde tambem havia gru»
pos aguardando a passagem.
Em frente ao Hotel
Gloria,
como egualmente nas suas lmmediações, grande era a sgglo»
meração, e foi ontro vivas enthuslastlcos que o,primeiro car»
'ro parou
era frente ft entrada
principal. O goneral Balbo, sempro sorridente, a todos cumprimentava, apertando a mão de uns
abraçando a outros, corresponl
dendo com a mesma alegria
&
alegria dos que lhe davam
as
boas vindas,
felicitondo-o pelo
grande feito.

NO HOTEL GLORIA
Desde fts 5 horas da tarde, uma
verdadeira multidão, anclosa por
ver e applauãlr os "azes" itolianos, comprlmia-se nas immediações do Hotel Gloria.
Ao longo da Praia do Russel,
estacionavam compridas filas de
autos.
No "hall" do Hotel movimentava-se todo um mundo feminino
multlcor, sorridente, empunhando ramos de flores.
Pelas portas, postavam-se delegações de varias entidades associativas da colônia italiana.
Eram os representantes do Fascio da Beneficência Italiana, da
União dos Officiaes de Reservo,
e dos Ex-Combatcntcs da grande
guerra.
Emfim, cerca das 5,25, estrugem palmas ft frente do Hotel.
Guardas civis c. Inspectores de
vahiculos dtstehdem cordões de
Isolamento. Chegam os trlpulantes das poderosas naves aéreas
da Itália.
Primeiro saltam o general Italo Barbo, 0 embaixador Vittorio
CerrnlU. o commandante
Raul
Tavares,
representante* ão governo
piuvisorio. o lntroductor
diplomático dr. José Roberto de
«Macedo Soares, e. logo a seguir,

(Continua na 3* pagina)
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O plano definitivo da
acquisição doa "stocks"
— de café —

Funeções remuneradas
Do decreto do< governo provihcii-Iii, vedando acaumulaçfles romunoradas, 6 Justo dostacar-so
pola aua inlquldudo o ártico que
so rnfuro aoa professores mintares reformados voluntariamente.
não
seus vonclipimtou
.Os
actualmonto: soldo da patonto,
quota do 2 % sobre o mearão e
relativa oo numero de annos do
serviço excedentes a 25, vencimentos do professor, e gratificação addicional para os quo contam mais ilo 10 ánnos de uftuctlvo serviço no magistério.
Na situação de official reformado ello sô 6 remunerado* pola
unica funeção
que íealmonto
oxerca — a do professor; o soldo o quotas, eqüivalem a uma.
Incorporada' ao sou
pensão, Já
patrimônio como • recompensa a
serviços prestados.
Vejamos agora, o absurdo desse artigo.
Os professores
militares da
activa, optando pelos venclmentos do pqsto, reverterão á tropa,
com a vantagem dos. accessos até
coronel; ao passo quo os reformudos com soldo multo Inferior
ao da tabeliã actual, o na vlgenClu de leis que lhes. garantiram
sempre
se
o soldo o quotas,
optarem pelos vencimentos de
soldo,
o
quo*
professor, perderão
tas e gratificação addicional; lato
ô, das quatro ' rubricas constitutivas do seus vencimento A perceberão apenas uma unica.
Isto importa, dê facto, em summarla exclusão das classes ar»
J.
madas.
,
O governo praticaria um acto
de justiça, facultando a reversão
activo do exercito
ao servjço
dos professores reformados voluntarlamento ou não, sem prejul-3 do antigüidade.
Entretanto, , muitos doa que
concorreram nò Parlamento e na
administração para o descalabro
político, financeiro J e econômico
a que chegamos, uns passeiam
na Europa;' outros* obtiveram boa
collocação na política, na justlça, nos Bancos, etc, e, flnalmento, outros, ainda, como premia
aos .relevantes serviços prestados á revolução, aguardam a nomenção de embaixador na Europa ou Estados Unidos.
Jamais applaudimos os máos
governos.
Ha dois .annos;
publicámos
2,000 folhetos sob d titulo: — Os
nossos males,; Suas causas e os
meios de combatemos — distribuldos entre os governadores dos
Estados, senadores, deputados e
imprensa.
Admittlamos até a revolução
como solução aos nossos males.
Transcrevemos a4ul alguns topicos da pagina 7 do dito folheto:
"A revolução, no conceito de
eminente sociólogo, é o reourso
extremo para que umá nação
não suecumba á tyrannia.
No Brasil os movimentos revolucionarlos 'têm sido suffocados
pelo governo.'

0 PAPEL PARA JORNAES
Uma confusão lamentável dò
fisco aduaneiro

ACT0S DO CHEFE DO
G0VERN0PR0VIS0RIO

0 FRIO

VIAGEM DOS PRÍNCIPES

Em Lisboa os estabelecimentos 0 herdeiro da Inglaterra e soa
;em—
funecionam com pessoal
Liverpool, 15 (Assoolatod Press)
Aposentado o sub-dire- !» — reduzido —
"OropeBá"
— O
partiu pura a
ctor do Thesouro
Amorlca do Sul, hoje.
em
Nova
Nacional ', Atigmentáram,
..O prlnolpe do Galles o o prin.
os casos de influenza
olpe Jorge embarcarão em San*,
'
O ohefe do governo provtoorip York,
e de pneumonia
assignou, hontom, oa seguintes
tandos, . ,
-

"¦

Ó ministro da Fazenda acuba
do resolver favoravelmente OH
empresas do Jornaes o impasse
areado no registro da papel, «nto
anno, pelo novo inspector ãa Alfandoga., Sob fundamento, de appllcar o aviso ministerial, quo lmA bagagem do Sua Alloza J4
podo a importação, com Xavores^ docretos:
Maárlá, 15 (Associated Press) foi embarcada o consisto,
dos produetos que tenham slmlla- Na 'ipasta áa Fafpnda:«
caentro
o
augmento'de
Approvando
lrto.
Insnacional,
reinar
Ò írio cqntlhda a
lares no industria
Dltrâoutras coisas, dos seguintes ob.
quieto, som ruídos,
pector du Alfândega- havia deter- pitai do .Banco Nacional
Taino
¦tensamonte
todo
paiz.
om
Por. Na soiMo do Tribunal Espo- curatoria ae sua dofcoa, do scu Morno,
.Lisboa,
em
joetoa: um aeróplano particular,
minado a suspensão do. realatro marino com sedo
i.lal, ante-hontem, dando parecer interesso, mas tambem, quo lho O Botelho sempre andou;
bom no Marrocos, a, temperatura alguns automóveis, tractor do lia.
dos Jornaes, para a Importação do tugal e filiaes no Brasil;
foram banidos
os
sobro o chamado
caso Eurico Impõe a lei como um dovor, pa- Os outros
e
compras
as
'
Centralizando
o
mesmo
zôro.
*,'
Seria
a
anno.
papel este
E ello ficou. .
Valle, o sr, Goulart de Oliveira, ra que pousa a autoridade disso
.
desti- baixou
gagem, uniformes troplcaen, vos.
quo forçar as empresas Jornalis- jròrnoctmentoB do artigos
Mo4tlá, 15 (Sorrclb da ManhãJ tlmontaa de sport, camera cine1° procurador^ assim se pronun- Incumbida apurar a sua respondo Jor- nados a- execução dos serviços
o
comprar
ticas
papel
a
'sua
ciou:
sabllldade ou a
Uma epidemia de grippe estâ matographloa,
Innocencia, Dos collegas, no estrangeiro,
nal a 1)200 o kilo, quando o re- públicos;
.
,
phonographo o dls.
O ar. Cioulart áe Oliveira — A exigindo an suas
declarações, O aramo so seqüestrou;
Supprlmlndo o logar d» tiaoai grassando nosttf capital . e om ¦cos.
glmen legal da taxa especial, de
Procuradoria Espoclal, para dar exigindo a sua acareação com ou- Não
Geral de Bancos, Lluboa, com milhares de. casos e
Inspeçtoria
da
sacar
dinheiro,
lhe
(iue
permitte
sempre
podem
gosou,
Londres, 16 (Correio da Manhã)
parecer sobro o proceBso sub in- tros quaesquer interessados no
¦
Importar a matéria a preço do cm Goyaz;
E ello sacou.
mortos. As es- •Jc-.O
titcc, sento a nccosstdado do ana- processo,
ou com testemunhas,
Permittindo; a titulo de experir uma vlntena de
prlnolpe de Gallos, quo om.
permittir a venda da folha a 200
lyzaí, Inicialmente, o voto do re- que esclareçam a sua oulpa ou
Lisréis. O ministro docldlu, no caso, encia, o emprego' dé machinas dee oòlas, cinemas ó theatros, em
barcarâ
amanhã para Paris, «iq
lator na sessão anterior o a do- de terceiros,
reconhecimentos Com trabalhos e ombaraços
boa, feoharam,
quo o papel marca d'agua, áspero sollagem no Banco do Brasil
cisão proferida por este egrégio multas vezes imprescindíveis d O Ministério lidou;
transito para sua viagem A Ame.
os
outras
dâ
lados,
providencias;
dos
dois
próprio
para
Press)
"Errando"...
15
(Associated'
LIjooo,
Tribunal.
boa apuração da rosponsabllldapelos espaços
rica do Sul, manteve hoje, de
'
Jornaes, não tem, ém rigor, si- Exonerando: Álvaro Affonsq
do
Effectivamente, . trata-se
de de de quem seja o autor do criEllo acertou...
milar na industria nacional.. E de Cnrvalho Lima;* de despaohan- i o tempo moderou depois
seu palácio, uma conversação de
um processo de habeas-corpus e mo ou delicto a apurar.
continuando,
'
capital;
* *
uma semana do frio,
assim se resolveu o Impasse, Jâ to da Alfandega desta
sete minutos, polo radlolelephone,
dispensada fica a procuradoria de
Não ha, pois, a menor Idéa do
hoje facilitando a Alfândega o Quitorla' de Lyra Castro, ãe en- porém, no norte, onde houve chu- cop sir Herbert Gibson,
dizer algo a respeito de sua na- violência na attltudo dos Inter- Os vencimentos dos dactylogrado
presiden.
externa
venda
'
dti
.
registro.
carregada
da
Macieira
v
em
tureza. O corto . 6 que o rela- ventores, quo exltrom a perma- phos officiaes foram padronizados
neve
de
vas
te do comitê'executivo da expo.
O caso offerece, porém, oppor- sello adheslvo em Belém* do Pará;
tor mostrou, como acabei de ler noncia dos Indiciados no distri- em 600(000.
em
congelados,
rios
e
tunldade a. um Justo commenta- Antenor Fernandes, de adminis- Cambra,.
sição commercial britannica, em
a vv. exs., quo "as duaa mate- eto do sua culpa, afim do que Resta padronizar a velocidade;
rio, sobre oomo so cumprem aá trador da Mesa de Rendas de As- Filltolra.
.
rias, (textuulmonto) objecto do sobre a sua responsabilidade pos- para os quo fazem dez minutos
Buenos Aires.
do
Sul;
Grande
Hlo
nôs.
A
no
entre
leis
fiscaes,
questão
seguft,
As repartições publicas, bancos,
pedido, ou seja o submcttlmcnto sa apurar a commissão de syn- por palavra esse padrão é negoLondres, 15 (Associated Press)
6 que estava em jugu um princi*
Nomeando: Augusto Benevides
* commerciaes e
do caso â Commissão de Syndl- dicahcla.
rr O príncipe de Galles recobou
plò de proteccionismo industria); Barbosa Vianna, para deBpaohan- estabelecimentos
caneta e a revogação da prisão
Ao .contrario, exorbitância se- do. ,
com
de.Janeifunecionando
do
Rio
estão
sôinente,
nos
ca- te da AlíaTidesa
appllcavel, tão
officinas
,* * *
hojo em audiência, no Saint Kaj& se deparam derlmldas no pro- ria deste Tribunal, e é doyer da
aduaneiros. O ro; o marinheiro da Alfajndega pessoaf reduzido, devido a uma
soa de favores
cesso naquella oceasião, Indepen- Procuradoria,
que tem a res- Resolveu acertadamente o Trlmes Palace, o embaixador do Braslmllíar
Rio
favor
do
da
oldaãe
em
do
.Grande,
principio,
da
da
dontomento do
yJPranO director
julgamento do ponsabilidade da apuração da bunal Especial que a faculdade
sll, dr. Regis de Oliveira, e os
industria nacional, sõ ao compre- cisco Martins da SUva, para ser- epidemia de grippe.
*
Tribunal, em vista da informa- culpa, com o ônus dessa apura- discricionária creada pela revolubonde seja invocado nos casos de vente da mesma repartição; Pe- Escola Militar mancou . inter- representantes diplomáticos da
ção do interventor, isto 6, o pa- ção, não admittir, sem protesto ção é privativa do chefe dd gofedia
22
do
collector
o
até
os
aduaneiros.
São
caaulas
favores
Roquette,
aà
para
dro
romper
ciento jft, estava solto e. respon- que este Tribunal systematicahos de Isenções ou reducções de deral em Paralzopolls, Minaa Ge- cnrrohts, *íst»iT>flí* atacados mui- Argentina e do Chile.
dendo perante a Commissão de mente resolva por sua Jurlspru- verno provisório.
direitos, hoje bem reduzldus pur raos; tíyiuo Plnhelio do Lemos,
Qn..,- (nsp dlttir quo os lntorvonf!y!i,ll,-,,~,i,,.!,*]. Então s. cs., pro- ãqnola furtar Aquella ntnblüiHo
da tos estudantes. A Escola de Caforça da lei 6.853 de 1927. E' as- para ; segundo esoripturario. 'ém
poz ao Tribunal o archlvamonto os pacientes que a ello venham tores não sè devem presumir dltrata
de
Theãouro,
se
do
sempre
mões tem ma(s de ¦cem alumnos
sim
Fiscal
quê
Delegacia
que,
do processo, porque a elle falta- recorrer â pretexto de que estão ctadores, caixa baixa, nos respeHavana, 16,* (Associated Press)
Isenções ou reducções pleiteadas Goyaz; o* fiscal Jda Irispeotorla doentes. A; .companhia de bondes
va o objectivo.
sob sua jurlsdicção.
ctivos Estados.
Foi lançaüa uma bomba, qus
em virtude de de Seguros, Edmundo Perry, para tambem reduziu'..seus
companhias,
por
Ninguem porá, em duvida que
Sr. presidente, a Procurado
serviços,,
Em vez de agirem dlsoriclonaüamnlflcou ligeiramente o Club
contrato, entra em funeções a inspector em commissão, da reisso fosse uma verdade, effecil- ria não acredita quo o Tribunal rlamente, devem fazel-o com «dlsãe
cem
mala
União, üo qual é presidente ho.
defesa da industria nacional, nè- ferida Inspeçtoria; o .1° offioUl por estarem para
vãmente,'o Tribunal assim deol- vá tomar decisão diversa, mas
norarlo, o presidente da Republi*
ganão-se o favor para aquillo que aduaneiro extineto, da Alíande- conduetores enfermos.
diu.
como tom que falar antes, terft, creção.
sr. Gcraido Machado,
* *
ella jã produz.
Portanto, a questão do seques- que fazer outra série, de consiga' de Santos, Agostinho FerreiYork, 15 (Correio ãa Ma- ça, Bavana, 15 (Associated Press)
Nova
Mas, no caso do papel de Jor- ra Chaves Sampaio para 4° escritro é occlosa, é impertinente no derações a respeito da matéria,
O sr. Stalln declarou que a
—
ê
dej
Influenza
¦—
casos
O Jornal "Slbonoy foi prohi.
Qs
nal, não ha este aspecto de fa-' pturario da mesma Alfândega; o nhã)
processo. A decisão do Tribunal a seu vêr estranha ao processo, campanha anti-semltlca é umá. sovor aduaneiro, que se suspende 2° official aduaneiro .extineto, da pneumonia, áugmentarain. O nu- bido de circular, por ter publica.
foi no sentido do voto proposto
No entender da Procuradoria o brevivencla do canniballsmo e
em beneficio da industria nacio- Alfândega de Santos, Carlos Mot- mero de enfermos e .de óbitos do uni artigo, criticando ot
pelo relator e foi unanime. O processo estft, encerrado e, nessas ameaça castigar com a morte os
actos do ex-presidente Mcnocal,
nal. O papel da imprensa entra termlok Dempelxe. para 4" e»- nos
processo foi archlvado por deli- condições á questão .só poderia anti-semitas militantes.
quatro primçlros dias «desta
na tarifa com uma taxa especial, crlpturario «da mesma Alfândega;
beração do Tribunal, por falta ser suscitada poranté' este Trl
da
semao.
.
ultrapassa
semana
creada pelo legislador, tendo ém Belmiro Bittencourt. de Medeiros.
A Exposição Pan-Amede objecto.
bunal por processo
novo e de Quem havia de suppor que a
consideração a significação alta- para administrador da Mesa de na passaüa, segunüo informa.o
Os termos do voto do minis- maneira regular: — Na hypo- Russia proletária viesse a ser a
mente social do -Jornal. Preten- Rendas de Asseguâ, no Rio Gran- Departamento ãe Saude PubUca... ricana de Arte Coiv
tro relator, não alteraram abso- these, de tomar o Tribunal cò- grande protectora dos reis da
de Buspender-se essa taxa, sob de do Sul; o 1° escripturarlo da ,'
lutamento o julgamento e nem nhecimento da matéria, >que
a plutocracla universal?
i m *m» ami——*.¦-•
...
. — temporanea —
pretexto de que a Industria na- Delegacia Fiscal do Thesouro,.em
considera alheia, O dinheiro ainda 6 uma grande
podiam alterar: Não fez s. ex. Procuradoria
15
no
Baltimore,
(Associated
terra
de
Tremor
confunclonal
tem
similar,
Olivelséria
üe
,
restricções a matéria em debate; terei de fazer uma série de con- razão de Estado...
Goyaz, Malvino Brito
Press) — Com a presença do sedir a significação da taxa espe- ra, para i° escripturario üa Alao contrario, propoz o archlva- siderações, quanto ft. extensão da
—
>'
•
'
México—n
Estaão,
7.
cretario de
Stlmsdn e
Cyrano & Cta.'
mento do processo, em vista de representação dos interventores,
ciai, com'o siriiplès favor adua- fandega desta, capital; o agente
Cidade ão Mcxico, 1.5 (JAsso* quasi toãos os representantes dlnão ter elle mala objecto. O Trl- defronte* das leis da Republica
neiro da isenção ou reducção de fiscal do Imposto üe consumo no
aotual* inspector da Interior da Parahyba, José de ciated Press) — A capital está plomatioos latino - americanos,
direitos.
O
bunal, deoldiu, e decidindo da Nova. . ¦
Alfândega, velho conferente, sabe Menezes Carpena, para Idêntico soffrendo os abalos ^de um terre.. inaugurpu-ese hoje a Exposição
maneira por que o fez, parece
O art. 5o do decreto 19.398, .de Bremen vae ter o maior
bem que differença ha entre a togar no Rio• Grande do Sul; o moto, mais violento que se re* Pan-amèrlcana ãe Arte Contoraestatuo: "ficam suspensas
que, sem balburdlar o processo, 1930,
dique
do
mundo
*
taxa especial e a reducção,. Co- agente fiscal üo imposto üe con- glstra .desde 1911. O phenomeno poranea, a qual concorreram arnão podorft alterar o julgamento as garantias constltuclonaes e
Berlim;
15
mo, pois, admittlr-se a confusão sumo rio interior do Rio Grande começou hontem,*ãs 6 horas a 51 tistas brasileiros.
simples
circumstancia
apreciação
dos
da
de,
excluída
a
Manhã)
(Correio
pela
Judicial
O tirlmelro. prêmio, no valor de
entre a decisão tomada.pelo Trl- decretos e actos do governo pro- •— Communicam de Bremen que
feita, que la embaraçando séria- do Sul, João Luiz Jqb, para iden- minutos, durando quatro minumente a vida ,das. empresas jor- tico logar ná Parahyba do Nor- tos, saeudlnão a capital e o cen- 1.000 dollars, foi conferido ao ar.
bunal definitivamente, e a lavra- visorlo ou dos interventores fe- foram iniciados os trabalhos de
tura do accordão, ter havido uma deraes, praticados na conformi- ampliação do dique "Kaiser", que
nallsticas ?
prejuízos gentino Alfredo Guttero.
te; Eurico Machado Guimarães tro üo. paiz. Houve'
¦ Impõe-se mais
segurança na pára
reclamação
absolutamente im- dade da presente lei ou suas mo- poderá receber, futuramente, os
ãa venda' do conslüeraveis em Oaxaua, oqde
encarregado.,
.
maiores transatlânticos; atâ ....
applicação das leis fiscaes. O sello adheslvo em Belém.do Pará; ruiram algumas casas, morren- Emil Jannings vae fil.
pertinente â matéria decidida. • difieações ulterlores".
Surge, porém, sr. presidente,
Nesse mesmo decreto se esta- 75.000 toneladas de registro.
contribuinte não deve estar ex- o Io esoripturario da Alfândega do oito pessoas.
* i— iai tm
uma outra questão concernente belece que ò • governo provisório
mar para a -Paramount
:'
Com as modificações que vão
posto a essas surpresas. A si- de-Belém do Pará, bacharel Anao embarque do paciente.
nomeará, um interventor -federal ser feitas, esse dique, serft. o
tuação do papel para a imprensa, tonio Chaves de Moraes Bitten- Terminada a
dos
..Berlim, .li (Correio* da Manhã)
gréve
Pela leitura do telegramma se para cada Estado, '6e(art. 11) e no maior do mundo.
tributado com uma .taxa especial, cqurt,
inspector em' com-—Emil Jannings voltará aos stu*
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apuração da sua culpa ou, pelo nôs é aquella que foi ditada pelo cia, mas uma
aeróplano em
de
der
uma
viagem
Hun
Urugunyann,
pessoal.
medida
32
perfeitadoutrina
Ruy Barbosa:
expendlda, so oncontra gêneros db paiz, recorrendo fie
menos, para' o inicio da apura- lnsigne
1 do decreto n. 5.445, do 17 de O governo argentino volta do munüo, afim üe bater
1." nndnr
"So
mente
autorisada
esse
disposipor
o
deto,
em
summa,
t-õ
conTribunal,
na
lei
creadora
ou
do
acto do interventor federal
ção de sua culpa.
(12935) janeiro de 1928, concedeu ao Enautoridade que o go- por outra, na lei que regula a um
E' preciso que se tenha bem tém elementos politicos, sô enten- tivo e pelaattrlbulu
no Estado do Rio Grande do
quer repor o paiz na o record estabelecido pelo Zef
na proa-1a lei, acção do governo provisório e do Norte
se
vlado Extraorãlnarlo e ministro
em vista a situação sai generis de com elementos políticos, sõ verno
sobre
de
dlordem constitucional. peltn, sob o commando do dr.
"do Tribunal, creado ao mesmo corresponde a direitos nolltlcos, de accordo com o programma de interventor, o recurso, creado dos vida fiscal, o prescripção
A
do
ministro
partida
ministro da Justlno
do Brasil
plenipotenclarlo
Eckenner.
moralidade,
asseio
administrade
I".
iactos
vedada
serfi,
como
acto
exclu
chefe
do
destes
o
Instrucção
para
e para
tempo para
go- ça proferiu o seguinte despacho:
c< i«i tm
Assis Brasil para esta Uruguay, Hello Lobo, férias ex- Buenos —Aires, 15 ¦ (Correio da
apuração da culpa". Elle julga mente politico, a acção investiga- tivo e de reparação aos onua que verno provisório. Quer dizer: o
"Considerando
a
lei
orEm
Manhã)
esses
entrevista
concetenham
qua
feito
sof- prejudicado tem esse recurso tapacientes
do
dois
mezes;
e,
tráordlnarlas
cm todas as instâncias, mas a Ioi dora da Justiça.
commercio
clandestino
0
capital
Não compete ao Poder Judicia- frer o erário publico.
xatlvò na lei que não foi d.legado, ganica do governo (dec. 19.398)
que o creou Investiu-o de um popor portaria, de 14 do corrente diãa a vários representantes üe
O. Tribunal Especial, que foi mas assegurado especialmente co- consolidou princípios garantidoder, de uma autoridade que não rio intervir na emergência de
do álcool na America
Porto Alegre, 16 (A. B.) — mez, removeu da Legação em jornaes estrangeiros, o ministro
res das relações jurídicas o dloutros actos puramente politicos, mera- creado para a alta finalidade Io mo garantia do seu ^controle".
ô absolutamente a dos
reitos adquiridos (art. 6.*); — Informações de. Pelotas enviadas Haya, o segundo secretario de Sanohez Sorono fez importantes
art. 1° do Decreto n" 19.440, o em
mente discricionários."
— do Norte —
tribunaes.
cuja effieiencia crê e espera a NaConsiderando*, que a autoridade na noite passada annunciavam
da culpa, por
A apuração
Essa foi a lição que colheu Ruy ção, terfi em contrario,
Gui- declarações sobre o momento po-om um, A DECISÃO SOBRE O PROCES- da constituição e das leis foi que, somente hoje o ministro As- Legação, Mario da Costa
Nova*1
York, 15 (Associated
exemplo, que é a phase inicial Barbosa, o que pregou,
SO DOS DEPUTADOS SERA' mantida, federal e local, no que sis BrasU tomaria passagem
escrevena marães, ficando, assim, sem et- lltlco, affirmando que o gqverno Press) — Uma mulher e dois hodo processo, se faz
perante o do sobre actos discricionários. El- Ideal de sentimentalidade mal con"Itahlté",
MODIFICADA?
bordo
do
interessado
está
mais
em
com
destino
restida
foram
llberalidade
e
não
foi
expressamente
revoga-'
mens
que
não uutorlde
presos, hoje, quando
diversamente, le a bebeu da lição americana, onfeito a portaria üe 27 âe dezempróprio Tribunal,
do; — Considerando que o de- ao Rio.
tabelecer promptamente a ordem os funecionarios encarregados de
portanto, do que oceorre com os de os autores, na sua maioria eis- sada.
O Tribunal Especial decidiu, creto
removeu
esse
bro
ultimo,
que
n. 9 de 9 de novembro de
perseguir os traficantes do álcool
tribunaes normaes do paiz, onde tentam a mesma these, o onde
a) obstruído a acção necessária, ente-hontem. acceltando o voto
"Nyassa" trouxe
funcionário da legação em Ha- constitucional.
deram um cerco em uma casa tio summario do culpa ê feito pe- Marshall a limitou da forma por util, Imprescindível, das commis- do relator, sr. Sérgio de Olivel- 1930 do interventor federal no 0
muiaíflrmou
o
entrevlsPelo.
que
da como matriz de uma organizarante o juiz, o da pronuncia ou quo vou ler ao Tribunal, apenas sões de syndicancia;
vana para a embaixada de Washra, que o Julgamento do processo Rio Grande do Norte, foram intado aos correspondentes, o par- ção clandestina para venda de beo ão julgamento, dos quaes ha traduzindo:
tos
immigrantes
b) entrevado a acção apuradora. contra os ex-fieputaãos sô deve- troduzidos preceitos contrários
ington.
portubldas.'
Constava, mesmo ter
"Onde os chefes de administra- intervindo indebitamente, iia es- ria ser feito depois ãe julgado ás normas fixadas na lei orgarecursos para um tribunal supelamento será constituído ainda es- essa
— guezes —
nica, no que diz respeito 6. defequadrilha vendido bebidas no
rior.
ção são Instrumentos politicos e phera das suas attribuiçõès e- o caso ãa Junta Apuradora da sa
to
votar
discutir
anno,
afim
e
de
—
valor de cinco milhões de dollars.
dos direitos patrimoniaes;
Mas, cm todos esses processos, confldenclaes do Poder Executivo, gaes, para subtrair-lhes a acção Parahyba.
Lelxões e eBea- Uma pepita de ouro que vale a nova Constituição Nacional.
Considerando porém, que o ci- lasProcedente ãe ãe
em todos esses tribunaes, ha o Instituídos apenas para cumprir sobre os indiciados;
costume, üeu
pelos portos
Ao que parece, entretanto, o tado dec. n* 9 nãp foi expresc) difficultado a acção do go- Tribunal
0 Pagamento dos soldados
começo da apuração
da culpa as vontades do presidente, ou anna Gua27.000 libras
modificará a sua reso- samente ratificado' pelo inter- entrada, ante-hontem,
feito cela policia, em inquerjto tes, para servir em
assumptos verno provisório, exigindo que es- lução no
nabara o "Nyassa" que somente
sentido
de
começar
A Inglaterra não disputará revolucionários, no Rio Grande
regular. A funeção da policia, nos quaes o Executivo exerça tlls- to dilua a sua autoridade — des- tambem, desde Jft, o estudo do vehtor, como determinaria o ar- hontem, ás primeira horas* ãa
Katgoohlte, Austrália, 15 (As11, paragrapho 6*, da lei or- manhã, recebeu a visita regulanos casos nor- crlção legal ou constitucional, é cricíonarfa e arbitraria — que
sr. presidente,
contra os ex-deputados, tigo
(dec. 19.398); —Cònsi- mentar ãos autoridades marlti- sociated Press) — Uma peplta officialmente, este anno, a
mães é aqui oxerclda pelas com- claro que seus actos não são exa- lhe assegurou a victoria da Revo- processo
do Sul
attendendo, assim, ás pondera- ganica
lução e por este governo louva- ções do 2° procurador, que está derandò, por fim, que- a ques- mas e atracou, em seguida, ao de ouro, pesanão 50 kllogramas e
missões de syndicancia creadas mlnavels senão politicamente."
Porto Alegre, 15 (Do corresTaça
Schneider
valendo
27.000
libras
foi
encon—
está
affecta
tão
ao
conhecivelmente
lei
jfi
Ora,
creou
o
mesma
empregado
no
sr.
cu
Ieque
program- funecionando na questão.
pcla
presidente,
podia
Cães ào Porto.
trada por um jovem de 17 annos Lonãres, 15 (Correio üa Manhã) pondente) — Volta â baila o c*"
mento do poder judlèiario, que
Tribunal — não me canso de o var longe as observações, cha- ma extraordinário de morallsação
Transportou esse paquete crês- de edaüé,
em Larkiiivllle.
O governo britannico decidiu co do pagamento dos soldados reé
o
competente'
sou
dizer — com as suas attribui- mando a attenção
e
defesa
do
Julgar
no
erário
dos
sis.
para
do
publico,
numero
ãe.
cido
A
ACTA
SOFFRERÁ"
DEBATE
passageiros
'
para
não inscrever uma turma para voluclonarios, que em outubro se
de parecer qub os recorrentes o Rio, sendo- 485 Immigraittes
ções perfeitamente, previamente Tribunal para o seguinte: Na afan de punir os que delapidaram
este anno a Taça Schnei- alistaram nos batalhões patviotldeterminadas.
Ârny Johnson regressará á ülsputor
propria America do Norte, t.nda os os seus dinheiros e assegurado
Sabemos que a acta. da • ses- proslgam na acção especial que Dortnguezeo o cujos documentos
der,"consideiando que seria ne- cos, para a deefsã dos iileaei da
Portanto, ao contrario de ha- autores estudam essa matéria com desde logo a realidade das índem- são de ante-hontem, do Trihuna! movem «cj Estado ou se defen- foram visados pelas nossas autoDissolvidos os baiacessario
fazer uma despesa de. revolução.
ver violência na necessidade .de essa profundeza, se estabelece a nisações e reparações a que tem
Inglaterra
hujej discutido, não sõ por ¦,dam perante o. poder judiciário, ridades consulares antes que en_.. j___ ...
_. .
. .. _ . . _. .*,_
nn
nvxiniitlirA
n.il.itniln
a n
pelo menos, 1C0.000 libras, o,que lhões, sem que fosse effectivado oso
no
executivo /ionnl
fiscal, cabendo
permanência dos aceusados pe- preponderância do caracter- dis- direito irrecusável.
ao
trasse em vigor o decreto do godos
um
tambem
como
juizes
pela
o estado financeiro do paiz não pagamento do soldo devido,
van te aa commíssõps *le syr.di criclunario sobre o interesse paEsse é o parecer da Procurado- Procuradoria.
governo notificar ao 'nterventor verno provisório do Brasil, limiVarsovia, 15
Press) permitte.
A defesa do trophéo pobre» defensores da Pátria se vicancia, ha nisso a observância, trimonial. Entretanto, escrevem ria, tentando escorvar, mais uma
O sr. Solano da Cunha expli- para que não ratifique o decre- tando a entrada de immigrantes — Miss Amy (Associated
Johnson,
notável
será por isso, entregue, Inteira- ram atirados Impiedosamcnto «os
o respeito fts regras da commu- elles para o regimen constltuclo- vez, a attenção do Tribunal, a ver cará, falando sobre ella, o seu to n. 9, contrario fis leis organi- no território nacional.
avladora Ingleza, inicia amanhã, mente, ao Royal Aéreo Club, ou horrores da miséria, pois que, na
nis opinio, dos escriptores e tra- nal.
so ello se digna de apurar, desde voto no caso Eurico Valle e ê cas (dec. 19.398) deixanão asConduz o "Nyassa"
para o a viagem de volta
sua pa- a uma outra' entidade particular. sua quasi totalidade esses soltadistas.
em relação â permaEu não me abalançarla a sus- logo, as questões levantadas, e possivel que
os procuradores sim, liberdade do defesa ãos re- porto de Santos, para onde par- tria. O projectado para
vôo ft China, O governo, porím, não dará au- dados são naturaes de municípios
nencia do indiciado no districto de tentar essa theso perante o Tribu que são de máximo interesse na- queiram fazer qualquer aceres- correntes. — 10 de janeiro de tiu, hontem, cerca üe 200 immi- foi
transferido
para
julho
pro- xlUo, nem policiará a raia de do Interior e até de outros Essua culpa, como matéria asso- nal. Ao contrario, a Procuradoria clonal..
1931 — Oswaldo Aranha.*
jirao no referido documento,
gi antes portuguezes .
ximo, época da verão,
corridas.
lados.

OS PODERES DOS INTERVENTORES SEGUNDO
0 MINUCIOSO PARECER DO SR. GOULART
- DE OLIVEIRA -,

•Pol permittido ao ar. Oli«oiro Botelho retirar áo
banco cem contos áe réis."
"A administração ão sr.
¦ Oliveira Botelho foi álsoreta e morna."
(Do Correto)

HEMORRHOIDAS

Silo i-diilo, 15 (A. B.) r- O
"Dlarlo Nacional" informa quo,
segundo lho daolarou um dos dlreatores do Instituto de Café, não
tem funtlamonio a, noticia da Ida
ao Rio do Janeiro do coronel João
Alborto para apresentar ao prosidente da Republica o plano deflnlttvo da acquisição dos stooks,
do matutino pauO informante
'mostra
tarofa do ciaslista
quo a"stocks"
requer
alficação desses
largo tempo em face dos mllhOos
de saccaa do café empilhadas noti
reguladores, qüo devem ser furadas uma a uma para o serviço lo
cotação e classificação em lotes.
Não parece, assim, para Já, a
apresentação do referido projecto
ao ohefe do govorno provisório dn
Republica.
São.Paulo, 16 (A. B.) — Volta a oecupar a attenção nos circuios caféeiros a situação da Russia como possível mercado onde
bo poderiam collocar grandes partidas de café.
A esso respeito o "Dlarlo Nacional" , ouviu o commerciante russo aqui estabelecido, sr. Novlsky,
que lhe forneceu interessantes informações.
— Já tivo opportunidade de demonstrar, ha cinco annos pajsados, que os nossos 150 milhões
de habitantes desconhecem quasi
completamente o uso do café. Se
naquella oceasião eu tivesse sido
ouvido, não existiriam hoje em
"stock" esses milhões de saccas
de café.
Actualmonto um kilo do cato
custa no meu paiz cerca de 80$.
Como pois popularizar um produeto desse custo oxagorado ? Os
brasileiros poderão conquistar o
mercado do meu Immenso paiz,
fornecendo-lhe café* por preço ao
alcance de todos. O preço elovado dessa mercadoria na Russia
toma. objecto de luxo, usado tão
sõmento pelas classes prevUegladas. O povo bebe chá preto lmportado da Indo-Chlna em grande escala. Não havendo até hoJe um produeto popular que substltua o uso do chã empregado
ha séculos pelo povo ruüJp, naturalmente * que esse habito não
será modificado.
O café, pelo seu paladar excek
lente, pelas suas qualidades thorapeutlcas, e como substitutivo do
álcool, conquistaria lnconttnenti
o mercado da Russia, desde que
pudesse ser vendido lã pòr preço
E a economia resulpopular.
tante «dessa medida seria consideravel em uma população da densidade da nossa. Consumir-se-la
menos assucar e menos combustivel para o fogo, pois que o café
é mais rapidamente aquecivel que
ò chfi, havendo ainda a notar a dlmlnulção do consumo do álcool
que traria o uso do café.
O governo soviético comprehonde isso* com multa nitidez. E
tanto é assim .que tem tentado,
por diversas, vezes, entrar em relaçõçs commerciaes com o Brasil.
Ao meu vêr, termina o sr. Novinsky, seria facií estabelecer um
intercâmbio commercial com a
Russia, ao contrario da opinião
corrente no Brasil. Quasi todos
os paizes da* Europa e America do
Norte já ha muitos annos nego.ciam com a Russia com magniflcos resultados financeiros. Porque, pois, o Brasil não pôde fazer o mesmo? Emquanto se espera, outros paizes que conhecem a intenção da Russia em importar café se insinuam como Intermedtarios.
Isso viria aggravar o preço o
ao mesmo tempo distanciar possivel estreitamento das nossas relações..4
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A' esquerda, em cima: a multidão, ao longo da enseada de Botafogo, anciosa. pela chegada da esquadrilha; em baixo, outro aspecto da população
estendida sobre a amurada da avenida Beira-Mar. A' direita, em cima: o ministro Balbo, posando, no Hotel Gloria, tendo á direita o representante
do presidente Getulio Vargas, commandante Raul Tavares e á esquerda o embaixador Cerrutti. Vê-se ao lado do representante do governo provisorio o general Walli, ao fundo o introduetor diplomático José Roberto de Macedo Soares. Em baixo a esquadrilha amarando. Ao centro o avião
de commando, do ministro Balbo
(Continuação da 1' pagina)
o general Valles, o coronel Maddalena e os restantes componentes das esquadrilhas Itálicas.
Ha um enthusiasmo lndescrlptlvol.
Os aviadores vêem-se, súbitaniente, rodeados, em círculos cada vez mais apertados, por todos quantos lhes desejam apresentar cumprimentos.
Um grupo de senhoras offerta-lhes belllsslmas flores. O genoral Balbo e seus companheiros
dotêm-se mais algum tempo no
"hall".
A todos egualmente attendem
com solicitude.
Por fim tomam os elevadores e
os aposentos que
rumam para
lhes estavam reservados, a expensas do Ministério daa RelaçOes Exteriores.
0 general Balbo alojou-se nos
apartamentos 707-709, e- o general VaUe nos de numeros 700 e
.701,
exaustlDadas as peripécias
vas do vOo, recolheram-se por
a
seus
quartos
minutos
alguns
particulares os bravos .-. soldados
da aeronáutica Italiana.

A's C,30, o general Balbo desceu do seu apartamento para fazer a annunclada Irradiação da
sua narrativa do Cruzeiro transcontinental, a convite dos Jornorte-americanos do connaes
sorclo Heart. O embaixador Vlto
acompanhou
torio
Cerrutti
general Balbo ao grande salão
achava
onde
se
do Hotel Gloria,
mlInstallado especialmente o
crophone cedido pela Companhia
Eadiotelographlca Brasileira.
Recebeu-os o noBSO collega sr.
Arroxellas Galvão, representante,
"William
no Brasil, dos Jornaes de
Os
presentes,
Raridolf Hearst.
jornalistas, membros da colônia
Italiana, famílias da nossa socledade, fizeram uma vibrante saudação ao ministro da Aeronáutica
da Italia, quando s. ex. tomava
assento A mesa onde estava postado o apparelho radiotelegraphico. A irradiação, que durou
quinze minutos, foi feita coni pieno exito, dados os brilhantes esforsos conjugados da Broadcastlng de Nova York, da Companhia
Radiotelegraphica Brasileira-e do
Radio Club do Brasil.

A audiência á imprensa e as
declarações do general Balbo
"TRAGO A SAUDAÇÃO PA ITALIA FASCISTA
AO BRASIL NOVO" - DISSE S. EXA.
O general Balbo havia resolYlflQ receber ns Jornalistas om
conectividade. FOra natural que
assim decidisse.
Attender a quantos o desejassem ouvir sem a medida de cautela que adoptou seria esquecerse de que as suas energias se vlnham esgotando desde que a esquadrilha alçou vOo até o pouso
Era
magnífico na Guanabara.
Justo que o entrevistado desejaBse descansar. Assim, a todos
se dirigiu num sô momento, tendo, para tanto, reunido os representantes da imprensa no amplo
salão do Hotel Gloria.
Alegre, um sorriso de Jovlalldade, a trair a fadiga de tantos
dias, de luvas brancas, chapéo de
lã e, A mão, um pequeno sfeefc,
assim o vimos A hora da entrevista, amável, accessivel, franco.
Chegando A sala, procurou '.ogar onde todos se sentissem pienamente A vontade, perfeltamente accommodados. Um lmpecllho,
porém, se lhe deparou: a falta de
cadeiras.
"Para que não haja descontentes r^ disse — eu ficarei de
pé..."
E, sorrindo, resolvendo o problema:
..."e os meus amigos, de
pé, commlgo !
Todos o cercaram. • B o general Balbo Iniciou a palestra, em
Estephrases curtas, incisivas.
va apressado. Desejava, de certo descansar...

ra visitar outro qualquer paiz.
O cruzeiro estA encerrado com a
nossa chegaãa aqui As 3 horas e
17 minutos.
O general Balbo cita a hora .Ia
chegada ao Rio e nâo a da entrtda na Guanabara. Pouco antes o ministro da Aeronáutica disserá a um official que tinham permanecldo durante mais ds uma
hora e mela ffira da bahia esperando que transcorresse o tempo
para a entrada na hora official:
5 horas.
RECORDAÇÃO GLORIOSA
B continua o general Balbo:
— Partimos 56 e chegAmos 61.
Pensávamos chegar em menor numero, pois nâo podlahios pensar
em chegar mais do que tinhamos partido. Mas não temos melancolla, pelos nossos mortos. Todos nôs somos votados a esse
A vida ê bella quando a
fim.
E\
vivemos Bervlndo & Pátria.
ainda quando so
porém, mais
projecta essa sua acção sobre a
Pátria.
E' este o sentlmept»- d* todos
os italianos.
O TENEBROSO

•— O Oceano Atlântico sempro
foi Inimigo dos aviadores. Mais
vidas do quo todos os mares tem
elle tragado A aviação heróica.
Nôs tambem pagamos o nosso trlbuto...
•"X.A 7I8I0NE MARA- '
O general Balbo se demora um
Instante. Um segundo sô, a uni?^—:
w
ca pausa em toda a palestra. E'
TIGLI08A"
uma homenagem aos que tombaram. E a clcatrlz que marco, o
r* A recepção com que nos aco- superclllo. direito do general paBieu o povo desta linda cidade — rece mais rubra.
disse o general Balbo — ainda
nos emociona.
Debaixo do céo A PARTIDA DB BOLAMA
do Brasil tive a visão maravilhosa da mais linda cidade do munDevia ter sido realmente uma
do. Tenho viajado muito.
Conheço o céo de quasi todo o mun- coisa tremenda a partlda.de Bodo, mas nunca se me anteparou lama para que o general Balbo
um êspectaculo semelhante. Num se expressasse sobre a decolla. dia cheio de luminosidade, via- gem dos apparelhos Italianos com
mos, do nossos apparelhos, a cl- as palavras que pronunciou.
"II decollaglo dl Bolama fu
dado do R4o do Janeiro, cuja bellera conhecíamos de tradição, com cosa paurosa"., O general ítalo
•s suas ruas A beira-mar reple- Balbo chegou a empregar a palavra "paurosa". Falou em m9tos do povo que nos esperava.
Era a etapa final, a mais lln- do, mais do que Isso, em pavor.
da de todas as etapas de minha Com effeito, somente os Italianos
vida.
conseguiram decollar em Bolama.
Muitos o te.itaram porém em
EBTA' TERMINADO
vão.
O ORUZEIRO

A SAVDAÇSO DA ITALIA
NOTA AO BRASIL

O ministro da Aeronáutica Italiana expressou-se com sentimento. Seu temperamento de moço
o faz agitar-se quanão fala. Uma
das mãos se destenãe em gestos
largos como a significar a intensidade de sua emoção. Quasi não
se detém em
pausan que devo
considerar supérfluas.
— Estamos satisfeitos, proseBue. "La crozlera é finlta". EstA encerrado o cruzeiro através
do Atlântico. Iremos A S. Paulo afim de visitar a grande colonia Italiana que ali trabalha. A
nossa meta ê o Rio de Janeiro.
Não acceitamos convite, algum pa-

NOTO
Trago a saudação da Italia
Fascista ao Brasil Novo, termiSintona o general ítalo Balbo.
ser portador
me orgulhoso ern
dessa mensagem de amizade. Os
laços que unem o Brasil 6, ItaHa são os mais estreitos laços -Ia
latlnldade que estão acima de lnE a sauteresses ou ambições.
dação do povo da Italia eu a
transmltto A Imprensa brasileira
nobre vehiculo do sentimento «acionai.

A' 1 hora e 25 minutos. Barra
os pilotos, acompanharam o mlnistro Balbo A embaixada da Ita- Itapemerlm.
lia, onde o embaixador Cerrutti,
A' 1 hora e 30 minutos (Em
offereceu A toda A tripulação um barra Itabapoana),
deconto
O discurso do general ítalo Jantar Íntimo.
zolto apparelhos.
A' 1 hora e 45 minutos (São
Balbo, tachygraphado e traduzi- O ministro Balbo será rece"Passando ao
João da Barra)
do do italiano, foi o seguinte:
bido, hoje, pelo chefe do
largo".
A's 2 horas (Passando ao largoverno provisório
"Ha apenas uma hora
go de Santo Amaro no pharol
que chede São Thomé).
gamos e o nosso coração estA alnSerA recebido, hoje, As 3 horas
A's 2 horas e 30 minutos, Mada commovido
pelo magnifico da tarde, no Palácio do Cattete, cahé.
chefe
do
provisório,
governo
pelo
acolhimento não somente dos ciA's 2 horas e 55 minutos, Caem audiência solenne, o general bo Frio.
dadãos brasileiros, como da colo- ítalo Balbo.
A's 3: horas, S. Pedro de Aldeia.
nia italiana. Esta manifestação de
O ministro da Aeronáutica da
A's 3 horas e 15 minutos, Ararecebido
com
as
Italia
será
,hon- ruama.
affecto e o .êspectaculo magnífico
ras de embaixador especial, deA's 3 horas e 21 minutos, em
da bahia do Rio de Janeiro paga- vendo, formar, A frente do palaSaquarema.
nos de todos os .soffrlmentos de- cio, uma companhia de guerra.
A's 3 horas e 32 minutos, SamBalbo jserá
O general Ítalo,
P0I3 da nossa decòlage de Bolama.
Correia.
acompanhado pelo embaixador da paio
A's 3 horas e 40 minutos, ao
Faltam cinco camaradas nossos, Italia;
general Valle; almirante largo de MarlcA.
caldos em Bolama. Em memória Buccl; coronel Maddalena,
ta. A's 4 horas (Arpoador informa
destes camaradas baptisamos cin- r.ente-coronel Blondl; capitão de que os onze apparelhos Italianos
. commanPasettl;
mp.r
e
guerra
fazem evoluções fora da barra,
co dos nossos apparelhos com os
dante Venturl; major Ullsse l.on- aguardando a hora
para entrar.
seus nomes.
O lntrodu- A
go e capitão Cagna.
esquadrilha brasileira demanO escopo deste cruzeiro era ctor diplomático serA o dr. Ma- dou ao centro da cidade.
coadjuvado
pelo
trazer ao Brasil a saudação da cedo Soares,
A's 4 horas e 30 minutos. Armajor Leopoldo Nery da FonseItalia fascista e tambem trazer ca, assistente militar do ministro poador informa que a esquadrlItalianos
translha
de aviões
aos Italianos aqui domiciliados a das RelaçJps Exteriores'. ' ' ¦*"•.
põe a barra acompanhada pela
traje
serA
casaca,
com
colO
saudação da pátria longínqua que
cruzadores.
lete preto, e gravata branca, ou divisão de
os não esquece.
uniforme correspondente.
0 MAGNÍFICO SERVIÇO DE
Mas temos ainda um outro esINFORMAÇÕES DO
copo: a affirmação da aeronautl- O banquete no Itamaraty
TELEGRAPHO NACIONAL
ca Italiana porque podemos proRealiza-se hoje, no Itamaraty,
var que a Italia ê o paiz que
o banquete que offerece o dr. O
mais se dedica ao desenvolvlmen- Afranio de Mello Franco,
general Balbo retardou a
mlchegada da esquadrilha,
to e progresso das communlcaçSos nistro das Relações
Exteriores,
em nome do governo, ao general por solicitação do embaixaaéreas.
ítalo Balbo e seus companheiros,
Não são, pois, sufficientes os ao
dor italiano
Gaqual comparecerá o dr.
raids de um sô. Ha tres annos af- túlio Vargas, chefe
do governo
digno
de todos os louvores a
p'
firmei a theoria da aviação em provisório.
Hoje, A tarde, o general ítalo magnifica actuação do Telegramassa e desde áquelle dia a ItaBalbo, visitara
o ministro
das
Ua tem provado a verdade desta Relações Exteriores, no Itama- pho Nacional durante o grande
cruzeiro da esquadrilha aérea Itaraty.
theoria.
liana.
Este raid é uma affirmação da
UM TELEGRAMMA AO EM- Com rigorosa precisão, desde
aeronáutica' civil, porque prova
BAIXADOR ITALIANO
a partida de Bolama, denotando
que a distancia pôde ser superada
altamente
um zelo profissional
por muitos apparelhos pelo comA directoria do Lyceu Llterados
o pessoal
mercio e é ao mesmo tempo uma rio Portuguez dirigiu ao embai- recommendavel,
de
xador italiano nesta capital o se- Telegraphos, tendo A frente
affirmação militar.
telegramma:
os serviços o próprio direMulto pouco se crS na aeronau- guinte
"Exmo. Sr embaixador da Ita- todos
foi
tica. Mas dentro em pouco tempo Ua. — Ao pouzar na Guanabara otor, dr. Edgard Teixeira,
os cêos serão cortados por cente- destemidos aviões da Itália, em Incansável.
os bravos
Hontem, emquanto
nas de aeroplanos com passagei- nome Lyceu Literário Portuguez
em v. ex. saudo glorioso povo e
ros como se faz agora por via. ma- governo italianos. José Rainho, pilotos da grande nação amiga
do
realizavam a ultima etapa
rltlma.
presidente."
,'.(-.-j
cruzeiro, Bahla-Rlo, o TelegraOs nossos apparelhos satlsflzeO DESENVOLVIMENTO DO pho captou um radio do generam-nos perfeitamente.
VÕO DA BAHIA DE SÃO ral Balbo, avisando que chegameaeroplano
existir
não
Creio
lhor que o Savoia 66, como acre- SALVADOR A GUANABARA ria As 3 horas, o que loi lmmediatamente communlcado ao pudito tambem que o melhor motor
Durante o vôo da esquadrilha,
de resfriamento & agua seja o sob o commando do general Bal- blico e A imprensa.
Entretanto, a divisão
aérea
Fiat.
bo, recebemos os seguintes comDurante toda a nossa viagem munlcados do director geral dos nâo entrou, conforme era espeTelegraphos:
rada, Aquella hora, isso tão sõnão tivemos uma unica panne e
Partida da Bahia: As 8 horas e
tiveram
mente para attender a uma solino entanto os apparelhos
17 minutos.
de carregar maior carga para
A's 8 horas e 42 minutos, Mor- citação do embaixador Cerruti no
sentido de que se retardasse a
atravessar o Atlântico. As dlffl- ro São Paulo.
A's 8 horas.e 66 minutos, Ca- chegada até As 4 horas.
culdades que tivemos de vencer
mamua.
foram apenas as da natureza. O
A's 9 horas o 10 minutos, BarGazolina para a esquadrilha
momento mais difficil foi a sai- ra Rio das Contas.
A's 9 horas -e 32 minutos,
a
da de Bolama, devido a nobuloslO paquete "Aosta" trouxe da
vista de Ilhéos.
'
dade que não nos deixava ver
e
82
minutos, Italia para o Brasil gazolina e
A's 9 horas
lubrificantes para os aviões itaIlhéos.
quasi nada.
llanos.
Espero fazer um vôo Idêntico a
A's 9 horas e 43 minutos, Una.
A's 10 horas, Cannavieiras.
eBte, Isto é, em massa, aos EstaA CHEGADA DA DIVISÃO
A's 10 horas e 5 minutos, Beldos Unidos, no anno próximo.
DE "DESTROYERS-LEAmonte.
Tenho o maior prazer em acceiA's 10 horas e 25 minutos, SanDERS" ITALIANOS
"William Kandolf
ta Cruz.
tar o convite de
28
Por10
horas
e
minutos,
A's
Na mesma hora em que pasHearst para me dirigir daqui em
to Seguro.
sava sobre as fortalezas da barra
pessoa ao grande povo da AmeriA's 10 horas e 50 minutos, a esquadrilha aérea do commanca do Norte no Justo momento de Prado.
do do general ítalo Balbo, transA's 11 horas e 6 minutos, AI- punha as Unhas divisórias
da
minha chegada a esta admirável
cobaça.
Guanabara
a divisão de "descidade do Rio de Janeiro."
A's 11 horas e 12 minutos, Ca- troyers-leaders" da Marinha de
ra vellas.
Guerra da Ttalla,
commandada
De onde o chefe do governo A's 11 horas e 25 minutos, Mu- pelo
contra-almlrante
Umberto
cury.
dos
Buccl, que acompanhou a travesassistiu á chegada
11 horas e 47 minutos, Bar- sla do Atlântico realizada pela
A's
hydro-aviões italianos
ra de São Matheus.
referida esquadrilha aérea.
A's 12 horas o 20 minutos
O "NIccoloso Recco" navlo-alchegada
Rio
Doce)
da
do
antes
passaram
(Barra
Momentos
mirante, salvou o pavilhão nacionai, com uma salva de 21 tldas esquadrilhas aéreas italianas, por Regência.
pelas
A's 12 horas e 27 minutos, es- ros, sendo correspondido
provisório
o chefe do governo
tação do radio do Arpoador ca- fortalezas de São João e Lage.
indo
do
Cattete,
deixou o Palácio
ptou as seguintes mensagens ex- Em Unha de fila, os oito navios
"De bordo do avião do italianos ganharam o Interior da
para o Guanabara.
pedida:
"anesradauro
Mddalena, — Ao bahia, fundeando ns
commandante
Dlrlgíu-so s. ex., pouco dc- atravessar a Ponta Monsaraa a dos navios de guerra.
Essas unidades, elegantíssimas,
pois, para o mirante existente nossa velocidade é de 186 kiloesgulas, côr cinzenta, estão dlno metros por hora. Imadd."
no Morro do Mundo Novo,
em tres grupos:
vldldas
A's 12 horas e 34 minutos, Sanda residência
fundo do parque
1° — "NIccoloso Recco", comta Cruz.
de mar
e
A's 12 horas e 60 minutos, mandante, capitão
presidencial e, dali, em companhia
"Tari"Aviões
passaram guerra Antônio Passetl;
as- (Victoria)
de pessoas de sua família,
de
capitão
commandante,
dos hydro- muito fora não fizeram evoluções go",
slstlu A amerissage
fragata Edmondo dl Stefano.
sobre cidade, aqui".
"Antônio Da Noll", com—
2"
minutos,
55
aviões commandados pelo general
e
12
horas
A's
capitão de mar e
mandante,
de
vasos
guerra
AeroSeis
da
ministro
(Victoria)
ítalo Balbo,
"Maacabam de guerra Rlccardo Paladlnl;
viajando para Sul,
náutica da Italia.
capitão
commandante,
locello",
passar na altura de Saquarema.
fragata Cario Alberto Corag"Pancaldo", commandante,
O JANTAR INTIMO NA EM- A' 1 hora e 6 minutos, Guará- de
glo;
pary.
ITALIA
de fragata Diogo Pardo.
BAIXADA DA
A' 1 hora e 13 minutos, An- capitão
3» — "Pessagno", commandanchleta.
dos
os
commandantes
A* noite,
~-*«es
A* 1 hora e 15 minutos Pium», te, capitão de mar o guerra Vinda esquadrilha italiana o

O QUE O GENERAL BALBO
DISSE ÀO MICROPHONE

!_**¦-

M

"Usodlmaro" ,as autoridades dlplomatlons e conoonzo Magleco.
cnpltAo d» fragata V. Brunettl, sulares • A oolonla ltaltnna,
"Ugollno Vivaldl", commandanadiada a festa dos opcte, capitão do fragata V. Ste- Ficou
rarios ao srs. Getulio
gnoll.
O ohefe do estado-maior do Vargas
e Llndolfo Collor
oi.iniiiiuiili. da divisão ô o capitão
de corveta Valerio dolla Campos.
Tendo sido marcada para amadivisão do "dostroyorHEssa
londors" ou oruzadoros ligeiros, nhã a revista quo o sr, Getulio
ft conheolda por "Navogndoros", Vargas passarA A csquaãrllh^ do
porquo os navios quo a compõem aviões Italianos
chefiada
polo
recoboram nomos do navegadoroa Italianos. A primeira unida- general Balbo, ficou transforlda
do dessa divisão que foi lançada para dia quo serA opportunamonno mar, om 20 do dezembro do
a grando manifes1928, foi o "Antônio Da Noll". ta annunolaâo
Hão as segulntos, ns principaes tação quo aa nlassos prolotarlas
.inrncterlatlcns
tlosscs
navios: preparavam ao chofo do govorno
tonolndas;
deslocamento,
2.'010
o ao ministro Llndolfo
comprimento, 107 motros; largu- provisório
força motriz, Collor.
ra, 10- metros;
65.000 HP;
volocldado máxima
linrni-lii, com carga completa, 40 As ultimas da esquadrilha
milhas o mela, ou sojam 75 lillona Bahia
metros; possuem 8 canhões de
120, dez metralhadoras o 6 tubos
lnnça-torppdos. A equlpagem é
flaMo. 16 (A. B.) — Os Jorde 9 officiaes o 180 marinheiros. naes da manhã fazem resumos do
Logo quo a divisão italiana an- dlsourso pronunciado polo genecorou, o ministro da Marinha o o ral Balbo no almoço de setenta
chefe do Estado-maior da Arma- talhorcB que hontem lhe foi offetia, por Intermédio de seus aju- reclão pelo governo ão Estaüo.
tlnntes de ordens, aprcsontnram
Rcsponclomlo A sauüação official
de bons feita pelo sr. Correia âe Menecumprimentos e votos
vindos ao almirante Buccl e As zos, que renãou homenagem A Itaçuarnlçõcs dos oito navios da dl- Ua na pessoa âo Balbo, o mlnlsvisão sob seu commando.
tro ãa Aeronáutica Italiana proA' noite oram vistas pelas ruas nunclou oloquontos palavras, nas
e avenidas da cidade, grupos de quaes acentuou
futuro que
o
marinheiros dessa divisão,
que aguarãa o Brasil, "oste colosso ãa
se Interessavam pelas bellezas da Amerlea ão Sul", paiz ãe lnesgonossa capital.
tavels posslblllãados e IncompaA Marinha, o govorno o dlvor- ravols riquezas.
Reforlu-se aos
sas associações preparam varlns sentimentos de cordialidade que
festas e homenagens aos valoro- a Italia sente pela nação brasisos officiaes o marinheiros ita- leira, o affirmou quo o cruzeiro
llanos.
traz ao Brasil o abraço fraternal
nação Italiana, consldoranão InO PROGRAMMA DAS FES- da
desliuullvel a amizade que uno os
E concluiu erguenTAS QUE SE REALIZAãols pnizes.
"Ela!
Ela!
RÃO EM HOMENAGEM AOS ão e dizenão:e ao futuroEla!do BraA' grandeza
"
I AVIADORES ITALIANOS sil!
O chofo do governo provisório
De accordo com a relação de da Republica, sr. Getulio Varnessa
representado
homenagens quo serão prestadas gas, esteve
Leopoldo
aos
Intrépidos
tripulantes dos festa pelo Interventor
"Savola-Marchottl"
quo actual- Amaral.
mente se acham nesta capital,
Bahia 16 (A. B.) — Pouco ãehoras o general
realizam-se
hoje
os
seguintes pois ãas sete
actos:
companheiros do
Balbo e seus
—
O general Balbo raid ãesceram a laãeira ãa MouA's 9 horas
no campo tanha rumo â capitania do porpassará em revista,
do fo.Hball da praia do Russell, as to, acompanhaãos pelos applausos
guarnições dos hydros e da dlvl- da população que desãe cêão ensão naval Italiana.
chia as ruas centraes ãa cldaãe.
A's 10 horas — Cerimonia da
Os aviaãores tomaram as lancolocação cie coroas
no monu- chás que os esperavam no cáes
mento aos mortos
italiano da com ãestlno ao ancoraãouro âa
guerra e no monumento a Del Agua ãos Meninos, onãe se achaPrete.
vam allnhaãos, promptos para onA's 3 horas — Audiência espe- cetar a ultima etapa ão grande
ciai do chefe do governo provlso- vôo Orbetello-Rlo ãe Janeiro, os
rio, no palácio do Cattete, sendo granães aviões que atravessaram
o general Balbo recebido com as o Atlântico.
honras de embaixador em missão
As manobras foram rápidas e
especial.
Um a um os apparesimples.
A's 3.30 — Visita pessoal do mos se movimentaram e tomageneral Balbo aos ministros das ram posição, em esquadrilha, paRelações Exteriores, da Justiça, ra levantar vôo.
A esquaãrllha
da Guerra e da Marinha e ao car- negra, sob o commanão immodeal arcebispo, e por cartão, aos âlato ão
Balbo tomou a
demais ministros, Interventor fe- ãeantelra general
e, em poucos minutos,
deral e chefe de policia.
a
bahia, voltando
alçou-se
sobre
na
A's 5 horas — Te-Deum
Logo depois as
cidade.
egreja de São Francisco (celebra- rumo ã
outras fizeram manobra idêntica.
do pelo núncio apostólico).
ãos moA's 8.30 — Banquete nn pala- O céo atroava ão ruião
em homenagem tores. A população havia accorcio Itamaraty,
rião para os Iogares mais elevaao general Balbo.
ãos ãa capital, ãe onãe apreciou
b empolgante êspectaculo e acOS EX-COMBATENTES
clamou longamente os aviadores
ITALIANOS
até que ãesapparecessem no horlzonte, rumo ao sul.
Pedem-nos publiquemos o seEram oito e mela quanão a esaérea âo
guinte:
general ítalo
"O presidente da "Unlone Uffl- quadra
Balbo se perdeu de vista.
clall ln Congedo" e o presidente
B.) — A's oito
Bahia,
16
(A.
dos "Reducl dl Guerra", convi- horas e cinco minutos os aviões
dam todos os collegas e compa- âo general Balbo movimentaram
nheiros a reunirem-se no jardim os motores, mas.permanecem aináo. real embaixada, segunda-feira, ãa amarrados.
Precisamente ás
próxima, 19 do corronto, As 6,30 oito horas e onzo minutos ãecolda tarde, para render homenagem laram as tres esquadrilhas, senão
a s. ex. o general ítalo Balbo
o primeiro avião a alçar o
e a todos os valorosos aviadores que
vôo foi o ão general Balbo, As
das suas quatro esquadrilhas.
A
oito
horas e treze minutos.
. Os officiaes da reserva e os ex- esquaãrllha verâe
ganhou os ares
combatentes queiram
todos ser
oito e quinze e a esquaãrllha
presentes A reunião em torno da ás
pessoa do sr. ministro, nosso àn branca As oito e dezeseis minutigo companheiro de armas e hoje tos. Os ãols últimos aviões a rugloriosamente entre nôs, mestre, marem para a ultima etapa foram
testemunho, heroe de disciplina os da esquadrilha vermelha.
Toãos os aviões sairam em 41fascista e de virtudes romanas.
— Cor'. Lincoln;' commVNoüarl; recção á Ponta ãe Nossa- Senhovoltanão pela Ulia ãe Iteparira,
Rossi."
e ten. Ettore
o sul.
rumando
HOMENAGEM DA COMPA- ca A e população para
que se aplnhava
GNIE GENERALE AERO- pelo cáes e pelas praias ficou impressionaâa ante a perfeita orPOSTALEfi....,:..
dem ãa âecollagem.
B.) — Foi muiBahia, 15
Assoclando-se. Às
homenagens to sympathlca(A.a homenagem
presprestadas aos aviadores Italianos tada
pela Associação Bahiana de
Aeropostale
a Comp. Generale
Imprensa aos jornalistas italiaenviou um dos seus aviões ao envieram assistir a chegaãa
contro da gloriosa
esquadrilha nos nue
Savoia & Marchetti, para com- do cruzeiro Italla-BraslI.
A Associação recebeu os Jornallsbolal-a até a enseada de Botatas Italianos em sessão publica, a
fogo.
que tambem assistiu o interventor
feâeral, sr. Lèopolão Amaral, que
O ÊSPECTACULO DE GALA ê tambem ãlrector ãa Associação.
NO THEATRO LYRICO EM Ao abrir a sessão o jornalista Ranulpho ãe Oliveira proferiu IIHOMENAGEM AOS
gelras palavras, convldanão o sr.
AVIADORES ITALIANOS Lèopolão Amaral a assumir a
Este, acReallza-se no próximo dia 21, presidência ãa mesa.
no Theatro Lyrico, o êspectaculo celtanão a distineção, fez breve
terminou
convlãanãlscurso,
que
de gala patrocinado pelo Aero
Club Brasileiro, em homenagem ão o oraãor official, sr. Octavio
ãe
Carvalho,
reãactor ão "Dlarlo
a ítalo Balbo e seus
gloriosos
ãa Bahia", a saudar os collegas
companheiros de raid.
Esse oraãor teve paEm scena aberta a directoria Italianos.
ão AerO, ão qual é preslãente ago- lavras vibrantes que suscitaram o
ra Maurício de Lacerda, fará en- enthusiasmo âa assistência.
Em segulãa o jornalista Italiatrega a ítalo Balbo e seus companheiros, âos diplomas ãe sócios no Anaãrone respondeu, agraderepresentante ãa
cenão.
Esse
honorários.
consta de um imprensa ãa Italia fez Usongelras
O programma
A cordialidade dos
acto de consagração, ãurante o referencias
qual serão cantados os Hymnos Jornalistas bahianos e A sua orgade Garlbalãi, o Canto ão Plave e nização de Imprensa, e concluiu
a Glovlnezza,
que synthetizam dizenão que a lembrança âo crutres momentos históricos da glo- zelro ao Brasil ficará eternamente no coração âa Italia.
ria italiana.
Os jornalistas italianos foram
Um grande oraãor brasileiro e
outro Italiano exaltarão os fei toãos acclamados sócios con*03tos ãos "azes" italianos e uma pondentes âa Associação Bahiana
allegoria âe Jayme Silva hoihe' de Imprensa.
¦a <»» »¦
nageará a memória ãe Bôer e
morreram
em
Barbinvltl, que
Bolama.
Machado Del Negri e FranciS'
co Pezzl Interpretarão os cantos
de
patrióticos Italianos, Mario
Carvalho Araujo cantara cAnções
O ãlrector ãa Receita Publica
Italianas e Francisco Alves, o rei
Interpre- approvou a relação ãos funecioãa canção brasileira,
narios
ãa Alfanãega de Parahyba
tara as suas ultimas e famosas
e commerciantes daquella praça
creações.
parte nas
Haverá um acto ãe poesias para que deverão tomar
o qual já foram convlãados Ol6' commissões arbitraes em 1931.
garlo Marianno, Adelmar Tavade Queiroz
res, Anna Amélia
de
Menãonça, Maria
Carneiro
Sabina âe Albuquerque e outros
Fausta,
a
Italia
granãe
o
Ferreira,
artista,
Procopio
Vindo ãos portos do Norte ão
consagraão cômico e outras fl- paiz, fundeou na Guanabara,
guras destacadas do nosso thea- hontem, o "Duque de Caxias",
tro tomarão parte na festa.
com regular numero de passauma
, Encerrará o êspectaculo
geiros.
comedia ligeira pela Companhia
For oceasião da visita reguãe Comédias e Sainètes âo El- lamentar da Policia Marítima,*
âorado.,
ao sub-lnspector de . serviço o
Como' se sabe, o produeto ão commissario do navio apresentou
a
reverterá
êspectaculo
para
o clandestino Severino José ão
acquisição de um marco comme- Nascimento,
que foi ãesembarmoratlvo do rala, que serA er- cado e conduzido
para aquella
guldo em frente ao logar em que repartição policial.
amarrou a esquaãrllha e no qual
serão Inscriptos os nomes de todos os aviadores italianos
que
tão
completaram com
granãe
exito a travessia, assim como
aqueiles dos heroes martyres que
em, Bolama,
para
tombaram
maior gloria das azas Italianas.

As commissões arbitraes
na Alfândega da
Parahyba

Um clandestino a bordo do
"Duque de Caxias"

0 Oleo de Figado de Bacalhau Pode se
Tomar no Verão.
As Pastilhas McCoy (Maooy) de Oleo de Fígado de Bachlhaa
são de gosto agradável. Rápido augmento de peso.
JA não hão dò gritar em slgnal do protesto as pobrezinhas
crianças dobols o fraqulnhas,
quando sua mãl lhos mostre o
frasco quo contam essa aubstanaia do gosto horrível o oholro
c-njoatlvo — o oleo de fígado do
bacalhau.
A medicina moderna progride
raplâamonto o agora so pode obtor nas pharmacias, o mais puro
oloo do finado âo bacalhau, om
Pastilhas cobertas ão assucar,
quo orlanças o adultos tomam
com facilidade e prazer.
As pessoas fracas o som sauâe
que ãevem tomar o oleo de flgado do bacalhau — porque 6 o
alimento que realmente contem
a maior quantlâaâo âo vitaininas, o o melhor rostauraâor âa

A MULHER BRASILEIRA
E A CAMPANHA
PELO VOTO

Devlão A Iniciativa de s. ex.
a embaixatriz da Italia e ãa mulher italiana, no Brasil, terá logar hoje, sexta-feira, ás 5 horas,
na egreja ãe São Francisco de
Paula, um "Te Deum" ãe agraãeclmento pela travessia ão Atlantico, levaãa a effeito pela esquaãra aérea Italiana.
Comparecerão a essa cerimonia
solenne, os representantes ão governo brasileiro, s. ex. o general
ítalo Balbo, ministro da Aeronautica, todos os aviadores e officiaes da Real Marinha Italiana,

¦fia

0 QUE NOS DISSE A DRA. ELVIRA K0MEL,
COMMANDANTE DO BATALHÃO J0Â0 PESSOA
As visitas ao "Correio da Manhã" dd dra. Elvira. Komel, advogada cm Bello Horizonte e da
ãra. Nathercla âa Silveira, advogada, antes em Forto Alegre
e, agora, no Rio, proporcionaram-nos hontem o amável ensejo de conversarmos com as
duas Illustres patrlcljs sobre a
obra Intelligente e patriótica de
propaganãa feminista qüe ellas
vêm. reallzanão. Já visitaram o
governo e com as altas autoridades trocaram idéas a respeito.
Estão animadas e confiam que,
ãentro em breve, com a volta
ão paiz á normallãado constitu-

A doutora Edith Komel* advogada» commandante âo Untnlhüo
Feminino Jofio PcsaOa
cionai, a mulher brasileira terá
tambem o seu direito de voto
reconhecido na futura lei âo
processo eleitoral.
A ãra. Elvira Komel ê a com.
mandante em chefe ão "Batalhâo Feminino João Pessoa", effectlvo ãe jovens mineiras que
ã causa ãa Revolução presta,
ram os mais asslgnalaãos serviços. Vencida a campanha politica pela força âas armas, o Ba
talhão
não
se , dflsmpJiHlzpu,.
Continua aquartelaüo"" éni Bellò
Horizonto,
em
entendimento
constante e perfeito com o go<
verno ão granãe Estaão Central.
A ãra. Elvira Komel, com a sua
Intelllgencia clara e a belleza âo
seu Idealismo, fala-nos ãa sua
acção, jã na phase militar, já
apôs o novo regimen. E ãlz-nos:
— O Batalhão compõe-se de
1,200 adeptas. Tem 55 filiaes espalhadas por 55 municípios mlneiros. Conhecem-no e estimamno, entre muitos outros, os municipios ãe Ouro Preto, Barbacena.
Ouro
Fino,
Varginha,
Oberlanãi, Uberaba, Fruta, Januarla, Pirapora e Theophllo
Ottoni. Funãaão a 5 de outubro,
quarenta e oito horas apôs o
inicio ãa Revolução, na sua sêãe, em Bello Horizonte, oito alas
ãepols estavam creadas e Instailadas as filiaes.
E fazendo uma ligeira pausa,
para proseguir:
¦ — Eu me entendi com os âl
versos preslãentes ãls Câmaras
Municipaes. Delles obtive logo o
apoio material, ainda que ne
— HOJE —
200:000J000
100:000(000
20:0001000
CENTRO
LOTERICO
TRAVESSA
OUVIDOR

9

nhuma Intervenção mrecta tl*.
veBsem naa organizações. O Batalhão, era e é feminino. A sua'
orientação e o seu commanão
A
mulher.
Para'
pertencem
custeal-o, mantendo-o, nôs noa
multiplicamos em zelos e esfor-.
ços pola causa ãa Revolução,
Tínhamos ãe dar o nosso contlni
gente representado na obra ão
puro lãeallsma» Fundamos offli
cinas âe coBturas para os revoluclonarlos mineiros.
Cozemos]
ãe 4.000
fardamentos,
perto
Nesse serviço, empregamos um,'
effectivo âe 200 a 300 operárias
mllltarlzaãas.
O serviço era remunera*
doT
Absolutamente grátis. Co-,
zlamos para o Estaão que fazia a!
Revolução. E o Estaão nos fornccla o panno e os aviamentos. .
As machlnas nos eram emprestaâas pela Singer.
Mas não ficaram somente
na costura...
Evlãentemente. Improvisamos hospitaes âe sangue e fun- .
ãamos serviço âe protecção e as- '
sistencia As famílias ãesamparadas dos bravos revolucionarios o flcharlo profissional dé
cada voluntário do Batalhão, e a
Revolução trlumphou.
Aqui, a dra. Elvira Komel fala
do enthusiasmo da viotorla o
prosegue:
O Batalhão, como disse,
não se dissolveu, E' certo quehão temos ligação com as for'
ças regulares do paiz, quero expllcar, . é autônomo. Mas, estA
em contacto com os governos
do Estaão
Municípios.
e ãos
Actlvamos agora a propaganãa
âo iâeal ãa mulher moderna,
que se resume na sua collabora- .
ção actlvà na vida social e po-"
litica. Pleiteamos o ãlrelto dé
voto.
Qual ê o effectivo actual
do Batalhão?
—í- 8.000 mulhores. Nelle, estão representadas • as famílias '
minefras. Aquartelaão em proprlo municipal ãe Bello Horl-zonte, continuamos em actlvlãaãe. Devo proclamar que o governo Olegario Maciel multo e
multo nos tem ajudado. E a
Rrova é_que, apôs a victoria ãa
Revolução, na sessão commemorativa que realizamos, o governo
esteve presente, congralulanãose comnosco. Nessa sessão, assentamos o nosso ponto âe vista ãa propaganãa.
A ãra. Elvira komel, sempre
apoiada
ãra.
Nathercla, .
pela
sustenta a necessiãada Immodlata ão voto para a mulher. B
mudando do assumpto:
Duas vezes, em menoB ãe
tres mezes, aéuãlmos ao appello
ãos governos, o ãa União e o
ão Estaão, concorrenão com os
nossos esforços para o resgate
ãas dividas, a federal e a estaãual. Trabalhamos intensamente nas collectas organizadas.
Ao nos âespeãirmos üas uras.
Elvira Komel e Nathercla ãa Silveira, ellas nos informaram ão
próximo apparecimento ão "Jor-:
nal Feminino", editado em Bello Horizonte, que será o órgão
da propaganda e doutrina nessa
j
campanha pelo ãlrelto ão voto
para a mulher brasileira.
O Batalhão pretenãe continuar
a trabalhar para o Estaüo, medlanto accordo que se estabele*.
cera.

OS 100 CONTOS DE
SABBADO

O portador ão bilhete 6864
premiaão' oom 100:000$000 na
Loteria Feüeral, ãe sabbaão, recebeu ante-hontem, no Centro
Loterico, A travessa ão Ouviflor 9, onãe o referlão bilhete
foi
aüquirlão, o cheque n. 210772
12903)
(E
üe 100:000$000 ão Britlsh Bank.
(E 12902)

Uma denuncia contra a
Societé Anonyme
— du Gaz —

O ãlrector ãa Receita solicitou
a audiência ãa Alfanãega ãesta
capital sobre a denuncia apresentada por Gilberto Flores contra a
Societé Anonyme ãu Gaz ão Rio
ãe Janeiro.

CONVÉM EVITAR

Convém evitar
os gelaãos
quanão se está com o corpo
quente, exposto ao sol ardente
ou então sô os usar com culãaâo, vagarosamente, afim de evitar phenomenos congestlvos. Do
mesmo modo, não se üeve, durante as refeições, "encharcar"
o estômago com copos e mais
copos ãe bebidas geladas, que
diluem o sueco gástrico, perturbando a digestão. Do abuso de
gelados podem resultar varias
outras desordens ou a preãlsposição para Infecções graves, entre ellas para as febres typhlcas e para-typhlcas. Dentre as
conseqüências menos graves, porém mais freqüentes, üestacamse as diarrhéas. Para combatel-aa, aconselham -sr. as dietas
allmentares, e o-uno ão Elâoformio ãa Casa Bayer, que regularlzam rapidamente as dejecções.
E' um modlcamfinto Indicado
tanto aos adultos como As crlanNo primeiro domingo de feve- ças. < (10673)
ni »
reiro próximo, será offerecldo
um grande almoço ãe cordin.llãaãe, no Sacco ãe S. Francisco,
pelos revolucionários ãe Nlcthoroy ao coronel Christòvam Barcellos, major Anaplo Gomes, ãr.
Vicente de Moraes, Altevo ão
O director ãa Receita recomValle e Silva, José âe Oliveira mendou providencias ao delegado
Campos Junior e ãr. Macedo fiscal em Minas, A conta ão baTorres.
na collectoria
lanço effectuaão
Para essa festa, ãe expressivo feâeral em Rio Branco, para que
enthusiasmo pela victoria ãa re- se promova o necessário exame
volução, será convlâaão espe- ãe escripta e se tornem as meconseqüentes a
clalmente o sr. Plínio Casaão, ilidas ulterlores
essa diligencia.
Intrventor do Estaão d oRlo,

PELaIÍCTORÍA DA
REVOLUÇÃO

Um "Te Deum" na egreja
de S. Francisco

saudo que so oonhooe no mundo I
— vorão oom alogrla oBta notlcla.
Os homens, as mulhoros e as
crianças magros, anomloos, o
doentios devem tomar as Pastllhas McCoy ão oloo âo flgaâo
do bacalhau. Uma mulher augmentou 8 kilos em 5 somanas.
Uma criança doentia âe 9 annos
augmentou 6 ktlos em 7 mezes;
agora brinca com as ãemals criancas, o tem bom appotite.
Comece hoje mesmo a tomar
aa Pastilhas McCoy. Não osquoça quo são maravilhosas para
anciãos o pessoas âobols. E' o :
tônico moâerno para Inverno e
vorão, mas ao compral-as veja
que sejam as Pastilhas McCoy.;
Não acceito substitutos.
(6694)

Um grande almoço de eordialidade, em Nictheroy

0 balanço effectuado na
collectoria em Rio
Branco

m >¦> m

São convidados para uma
reunião a realisar-se sabbado,
17 do corrente, ás 8 horas da
noite, á Rua da Constituição,'
38 os credores habilitados na
fallencia, devendo levar, para
terem ingresso, os documentos que os acreditam como
taes.
A COMMISSÃO
(E 14182)
i* i»> m

Para apurar as contas da
Estrada de Ferro
Santa Catharina
O ãlrector geral ão Thesouro
autorizou o ãelegado fiscal em
Sai.ta Catharina a ãeslgnar um
funecionario
para secretariar ..
Junta apuraüora âas contas ão *•
semestre ãe 1930, ãa Estraüa de
Ferro Santa Catharina a reunir-,
se no próximo dia 26 em Blumenau.

DR. SÉRGIO SABOYA
OCCLISTA. R. Quitanda, 17 (4»)
âas 2 As 4. Tel. 4-0,733.
(E 12908)

"S .aofc-.

A Rede Sul Mineira intimada a entrar com
os direitos
Tenüo a Bêde üe Viação 'Sul
Mineira reclamaüo contra a Alfanüega üesta capital, que a Intimou a entrar com os direitos
referentes a tambores üe ferro
importados pela mesma contendo
oleo para lubrifieação, o director
da Receita mandou ouvir a respeito, o inspector daquella repartição.
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dè origem não gora direitos, nem.
garanto vantagon», polo contrario!
dove aer oonslderado nullo para todo» oe eífoltos", — JA eatamoa
vendo quo a promoção do almiranto Porry, som o requisito essenoial do tempo do ombarquo,
longe de sor um premio da oonvlocOoa rovoluolonarias dosse official, ô um prosonto de grego que,
mais oodo ou mais tardo, lhe caumira dissabores.
Mas, deixando de parte o aapeoto legal dos aotos que o mlnistro explicou a «ou modo e encarando-os polo lado praUoo, ver
mos que, emquanto se reforma
um almirante phys|camente forte,
ainda capaz de desempenhar qualquer commissão e cuja reforma
não itrasi nenhum lucro ao The
souro, promovo-se e eleva-se de
posto a outroB doentes, declaradamente inválidos.

DOS NOSSOS LEITORES...

tão elida Biuiilo marcados para
bengalilo e Ohapío desabado, Oa nietcorolottca ale i* 14 boraa « 10 agricultura, construiu hnspltiuiu,
.
melados de márçò,- oom dbls moargoa dfto do homUrbi. Uma au- minutos.
— Eatado a tendência do nivel dai formou reglfies para a oura de
«os de atrazo, portanto, O que
torldade mali pernóstico, quo anual di» riou
túboroulosos e avariados, fundou
.;;.
'• ' '• f
Rio Parahyba da Sul (dia 15) — mllharo*
acabava do lor um trabalho do
nunca ocoorrou.
AssiguuluraB
seeicolaa'primarias,
do
em
Continuara
asceniSo
em
o
todo
ou
a
e
Nicoláo
Clançlo,
dr.
quom
roanonhuma
A Saude Publica
ciir.ii.
Aos nosso-» usalgnantea ptdl>
aundarlas o proflaBlonaei, e, prlnMala alinimai cariai, Todai ellai um lado para outro! Quem o o re».
mou mandar roformar aa suáa podia o favor dó folhear, egualRio Sia Francisco (dia 14) — ConpoiiHiibllIdntl» • tom nosso- atrázó;
ponsavel por este esbanjamento dos dl.
dignai de leitura:
evitar I mente, o livro Eugenia, Ao At. llniiari em declínio entra Rio Branco olpalmento, Instituiu a vasta LoBsolgiiiituíao afim de
nheiro» da aaçlol Quo mal péda |„.
pois está habilitada a pOr om dia,
raclamao&o por falta Ronato Kohl, respondeu-mo quo • ,'Xaripu' a em uecnsio no testo do líião dos, Jlalllat, quo attinge obricursa. .
A tuiuaa.u da foi lia.
Sualquor
essas InsO RODI25IO OBWGATÒMO ver ero que um officlal nermaneç» nun*
A Contadoria Central da em uma semana, todas
Rio ItaJaliy.AMii' (dia 15) — Sol* gatorlamonte aos monlnos de 5 a
O preço da assignatura annual Modloina era unia coisa e Policia
guarnlçllo por roultoi annos? Deite i».
6 do OOfOOO a o da aomeatral do outro, não' dovoiido a sabedoria- IrerA rápida ascemlo em toda a 12 annos do edado, preparando Republica é um dos órgãos pecçOos. Não lbe faltam modloos,
"Sr. redactori—- O rodlalo obrija*. cto»4 podo reiultar vantagem
economl.
IM000.
num mosmb
trabalhar,
aa dlllgen- curso,
da
atrapalhar
podondo
primeira
a
ameaçando
mutliomutloamonoalouluduinunto,
ca para o» cofres públicos, cujo «u,|,
Toda a aorraa-iuiidonolt quo ao
mais dispendiosos da admi- dia, tros juntos, ,..,,. i ,.,: .
torio eom qua ie vera
Bacia Amaionlc* (dia 14) — Dai*
o
movi«poi
referir a oate aaaumpto, uuor cias da iiegiindii.;'.
dc penúria a mlierla será uiravtd»
em Porto Nacional a lul-indo em tò, a nova o forto raça Italiana. nistração, rio Brasil.
ofllclalidada do,'Exercito,
Creou- Mas, som o representante da
ordinária, quo» reglatiadu, • bem Perguntcl-lho áe já Unha via- xando
OMdoi.
mento trlumphanta qua mudou a ordem pela adopçío da medida perduUrla, q„
E no preparo dossa raça, não os- se ao tempo do sr. Arthur
•aalm oa vnlun poataea, dove aer
o
laudos
recebido
os
Fazenda,
valem'
ildo
nada
Oronoiilllcre,
se
conhecia
è rodlzto obrigatório.
dirigida ao corante Luiz Ayrou. jado e
daa coisas no paifc .tem,
quccla dois pontos preliminares: Bernardes,
raUIUno.Sona, as cidades dos costas Os venolmentos do
O* que i mala notavei em tudo hw
què a annunciou o tompo será perdido.
com geral deeogrado noa. meio»
mooda
valorizada.
e
PREÇOS
vida
barata*
antipaa*
medida
as
o
uma
normandns
quo:,çxaltain.
ao paiz como capaz de inau- Para o caso chamamos'__ atten.
i que aa transfercnclaa Imiteis e «aí
res. por constituir
eo»(Hin
...
.
De qualquer sorte, para applaumo*
os
unico
duai
Rlvlêrei,
ãas
cujo
maravilhas
massa, que estlo sendo fritas ao Ml.
thlca, iníqua «* odioso,
Bemeatra . . . «6*000
o regimen dos balanços 0H0 do sr. Francisco Campos,
funcotonatlsmo
«»IK10 esplendores balneário» da Bisdll-o ou para arrasal-o non sous gurar
Mun.nl .
IAdbo
vel é encobrir p«rsegulç6ea„ disfarçadas
que 6 quenV pâdd" providenciar,
"neces. nliterio da Guerra, o alo jn»tanienta
regulares
e
seguros,
BXTIOIUÓU — ANNUAk „ cala, da Mancha, e do Mar. do
pontuaes
choque
em
de
methodos
político
numa occasiiò em quo oa outros Ml.
com a mascara da uma pseudo
acabando com ji' irregularidade
A - unificação dos quadros do,
Bnropi» (Ileminnba exdos Balnoacom os grandes adversários expa- do Thesouro. Até ao seu adsldade milita*"., • O: .'».» ,',',. ¦ ,, nliterlò» dispensam «ma infiaidsde ds
1(0*000 Norte, .as riquezas
clu.lve)) ...,',.'
do
representante
pelo
provocada,
funecionalismo
tom
sido
a
distinpublico
norte-americanos,
n«o
malefício,
tory
do
de'um,
lle.imntin, America do'f Aslonario» a titulo dg economia.
Ello nlo passa
trlados pola sua Implacável ln- vento, nada mais diffieil
Thesouro, na Inspecção do saudo
cção do Pocltos * o luxo do Mar um dos problemas mais debatidos
Horto, Centrnl e do
¦o par» oa.oMfclaes< wo »ío obrigado» -.Cònclúsio. O unico a verdadeiro ro,
transigência, é indispensável que que conhecer o estado da fa- dOB funccionarios olvls.
80*000 doi Plata, ontfe nãp haveria a na Imprensa
Inl .........
.
a,
educa*
e no Congresso. Aindizlo que devo existir i o dai "Cu.
'
a Interromper írtqttenteiiiente
BXTBIUOB — SB*1ICS'I'll*\L
'çio'do
liypotheso dos banhistas no ag- da agora, a Camara dissolvida a Revolução aqui, inaugurando zenda publica. Os processos
¦¦rapa Ule.panlio exseus filhos, em virtude-das can» chu" onde ot officiaes atrophlim a m
um regimon novo, observe quo os de registro, das despezas e dá A lavoura e a índusírla
eomo
8ü»ouu glomcrarcm om attl tudo lugubro
¦
elu.lve) .......
residências,
mentalidade militar, tru»formindo*H «a
tln..** mudança» de
numa de suas oommliHeapanha, Anerloa do
do quem espera um ontorro. A dlsoutla-o,
governos sé se rocommondain receita eram complexos e ob«-<«.* »">¦• 'P0" verdadeiros paisanos fardados.
a'-'na*, 'uin
tambem para 'apregó»
Norte, Central e '.'"do'.'
sOea especiaes. Projectos, ante-,
não,
rcnpondou-mo
autoridade
quo
tudo
em
o
por soletos,
45*0*0
tornando totalmente Telia a lavoura comprehendido,
quando procuram,
fal .... . ¦ . .
^retUnoA:.d» ¦Todo aquella quo estiver na esneh»
em: que se
'eeo-ómlM.
não conhecia o mundo aenão Nl- projectos, pareceres e informações tudo, servir aos povos.
especulação
a -ao fM-m »ub*crlpç8e» ,po* ha. mais d« tre» anno», ou empregado,
na
Vm
golpe
balanço
feito
impossivel
deve
ser
umá
o
com
afinal,
e
que
pfide
IOO ra ctheroy, onde fôra duas vozes, e formam uma bibliotheca. ResulNumero, avulso ....
divida externa, eni commissões a disposlçSe» doi
pularia para, cobrir a
Wcm atrasado . . . . 400 r», Araruama, seu município o de
gtxe.
precisão. Vivia-se no escuro. força autônoma, oom objectivos
tado pratico nenhum.
Multas
preço earisaimo, nadores doa Estados, deve aer compeliu,
pór'ttm
dò
pagar,»
tari
•
com elementos exoluslao
seu"conheoto
Rio.
Todavia,
próprios,
ondo
viera»
chegasse
acabar
realmente,
com
E
para
Como
oHlcUe»
que
do»
idéas.
TELEPHONES:
para
a regressar para a actividade militar.
phrases, poucas
A taxa ãe financiamento
!
a-.fantasia Inipatrlotlca
Dlreotor, 2-2446; secretario da disso o Javcrt — e Aqui a sua voz
'Em vez do se
esse regimen das trevas, nada vamonte seus, apparelhada para mento! que uma firma desta pra-' pleiteiam está^iriedld».
Foram mais felizes os argentiabrir luta contra o»
redacçao, 2-1658-, redaco&o 2-6698; cavernosa e.lenta .tomou, uma
Interesses,
de
os
a
defesa
seus
com
que
que
negociar,tratava de
que tem se desobrigado dos seus deverei
a súa. finalidade perversa,'
ça
do
mais
a
.Tirada
nos.
gerencia, 2-0037. 8uccur.nl 4 Avocreação
justo
que
Ainda na administração do sr
gravidade esmagadora'.-»-* coda
Idé»
a
os
do
são,
em
?
nida Rio Branoo, 4-3300.
paiz
grande parte,
.ío profissionaes, cuidando da Inttrueçlo e
fornecedores o empreiteiros qüe im.it mover pefieguííSe*,
O orçamento de 1931 dessa na- Julio. Prestes o Estado de São daquelle '«mplexo apparelho
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Os factos parecem responder af- têm dinheiro a receber da Pre- rodlilo obrigatório nlo passa do uma progresso do Exercito, abra-se luta con.
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Unos, como o fim do acudlr ao funecionamento não vae cor- negoolos, está agora Inclinada a 5 *\*, o; Interventor federal fez esquecendo-se de qúe»,
generaes. O rodlilo das canchas, est,
"A estruetura antiquada o abmeimo reme* sim, impõe-se como nma necessidade al.
financiamento do café, de accor- respondendo á esperança dos ter a sua Imprensa e a consolidar
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aurda do orcamonto vlgcnto sorá du com o plano obsorvado polo brasileiros e hoje, como
au o seu preBtlglo, confiante, sem palldade.sã serão liquidadas dlro- dio actua atacado»
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tempo em que tal novidade duvida, nas promessas da revolu ctamente com os interessados» . Isso.-quer dlier, èm outras ,palavras, convivência da tropa o dos asiumptot
RepoAdvortlalng, Schllllng Illlller ft Despedi-mo q úi:jlndand(í»'
escala de categorias no funcciona- uma taxa, a de tres shllllngs, por
não existia, é absolutamente in- ção em curso.
Á' nova administração do .Dis- quo nem tudo'que •". fa» -pa .'França, militares.
C*. Empresa Americana Publlcl- rei qué' atè"a8.creanças .eram dede 60 kilos.
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dade, J. Walter Thompson C o tidas e examinadas. Algumas, do lismo acabará a anomalia actual sacca
Alguma coisa Já lhe foi conce- tricto Federal não- admltte inter- ns; Allemanha, etc;.,'^í''exemilvd»',aqul, O rodiilo, porém, com o objectivo nnl*
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tros a quatro annos do edade, de venolmentos e servirá do base tranquilllzar os produetores, já
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VIAJANTES
dlr-so-iam anjinhos . do Rubens carreira administrativa, livre da çSes fiscaes, o governo mandou Fazenda, no que diz respeito sentam a Incorporação moral,
grande inflneii* ções, nüo se justifica "aob pretexto al*
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pagadocommum
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. Peroorrem a serviço deste jor* fugidos de umá tela do Museu/, de influencia
no «'eu' gum". SèguriUo se diz, a guiia de boato,
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explicar, antes que se accontuas- á execução do orçamento. O litica e econômica da numerosa ras. Ca^os ha em que o
cia' na
perniciosa da política.
oal, o Estado de Minas, oa ara, Munich. Eram tambem lnspecclopagamen- adoantàniènto'cultural, e, »m consequén* nos meios militares, 1. nos dois mezes
mais typico para olasse, entre os combatentes ef- to 6
Eurlco Baeta do Faria e J. C. nadas e medidas. Verificado qúe . As categorias são as seguintes: se o justo clamor, que a nova episódio
proposltolmente. retardado cia deste, ná brganiiaçSò e confecçíó de novembro o dezembro, que se seguiram
Loureiro, o Eatado do Eaplrito
vale, como fectlvos da democracia nova. In- ou dlffloultado,
1" official molor, com o venci- taxa não tinha propriamente o mostrar quanto
em beneficio de
Santo o ar. Salustiano de He» a camisa não beirava q pescoeiauas leis. Estas. só serSo justas á victoria da revolução, jâ foram gastos
de
uma
tributação.
caracter
órgão de confiança, a Conta formações vindas de S. Paulo Indivíduos quo vivem desses ne- edaaequitativa»
«Ande • o Estado- do Rio de Ja- nho e as calcinhas não cobriam mento mensal de 1.000 pesos, ou
quando attenderera ia con* em transferencias de officiaes cerca de
neiro o «r. João Alfredo do Oll- até aos joelhos, ellas aoftilam o sejam 3:2761; 2° officlal princiRepresentava apenas a retrl- doria
Central da Republi- deixam entrever o movimento quo gocios escusos. O sr. Adolpho dições do ambiente histórico, geogra* dez mil contos de réis, O que i mais
veira.
ri^or da; lntlniaçãoííarà, a t.aàp.1 pai, com 950 pesos, ou sejam buição ão serviço, aluguel ou fflr- ca, tiveitiol-o no celebre sal- se Iniciou, logo apfis a mutação Bergamlni, com a deliberação tolastimável, porém, é que estas trunfe*
phico, social o econômico.
—ÍBanlío^ojé,;grílcej(ivâ um!po3:111*560; 3», 1" officlal, com 900 ma de juros sobre o financia- do de vinte e cinco mil con- verificada no scenario político'; mada, em relação ao pagamento
Vamos examinar o famoso rodlilo rencias, na aua maioria, não obedece*
licial,-,- sé amanhãI' E.,. bs, pobrozimento concedido pelo Banco do
sobra cada um deste» a»ps* iam a uma necessidade, justa e imprescia*
Deixaram do aer nosaoa agen- nhos, sittonttoa, acolhendo-so mals pesos, ou sejam 2:947$600; 4°, 2"
Washington dè Minas chegara egualmente.no- de oontas da Prefeitura, abre um obrigatório
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de Lima, Miguel Fonseca è Sal- conduíIam, . enrugavam ¦ as faces 2:779$760, e assim por deante até pago seria restituldo, a todos que
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Exercito. Além
mensagem, ça a lavoura deseja ?
illustrar a sua
noaaaa contoa oa ara. Avelino Nevontade da,gento ficar.Indignada. , Io Ajudante maior, cbm 190 pedemonstram a incerteza dos ne- ral n5o provoca descontentamento nem 1931 — CopitSo Jocclyn Barbosa.*Certamente, o governo provlsov*s> Joaquim Sforaea Jantor, aendo
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PESOS E MEDIDAS
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homem, quando alguém me bateu
director — Representando
de fazenda existentes no não andam com sorte.
9.327 toneladas de algodão, nu- vencimentos, resultante , da promoção. saudações, tomo a liberdade de minu
rio' hombró. Erá utn philosopho, Io ajudante com 165 pesos;! 2°, com caso .que vem levantando clamor ções
lhe di-'
Accr,esce mais que o, .rodiríò natural. è
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nacional,
e
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ma
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Ficaram
130;
6°,
sem dinheiro; tiveram
entre os numerosos Interessados.
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- Quaesquer reclamações «obre meu amigo,'que sorria, lmmensa- 160; 3», com 150; 4", com
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toneladas
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o
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depois os ordenados reduzidos ã das;
que
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e equitativaroente por toflos, não. revés- attenção sobre
publicações devem ser directa- niéhte 'Edlyertijló. copi' ,'.o eBpecta^. cora 120; 6o, com 90; 7o, côm 75;
"Tópicos e Noti.
ali, desfiou. a razão de 8°, com 50, è 9°, com 46 pesos, ou
cio financeiro era acompa- metade; agora tèm dois direoto- numa exportação de 12.920 tone. tindo^o caracter odioso
. mente endereçadas . á üorencla. cuio.
de perseguição. sua criteriosa secção
ser do um custoso apparelho do sejam 1475350 o menor venci- Ke/iabi/itaçdo dc um. ministério
ladas; 1.685 toneladas'ãe farinha EUe tem sido adoptado até agora com' cias" de seu jornal de 14 do corrente.
¦'
nliado de um periodo. addi- res!
segurança e orãem ds uma. dos
de mandioca, numa exportação os 'melhores resultados, é"'quètn:'' dWso ! — Em minha carta de 22 de desem.
bs/dil* ' 7 .
Confessemfis.
.umamento.
bao
.repartipional
quo
que
prolongava,
maiores,- mais modernas '• o mais
' O sr.. Assis Brasil, ministro da
de 3.831 toneladas; 5.12C tonela- quizer ter a provi, rião" 'jirecisa1 "ter; Iiro de 1930 que lhe escrevi pedia pira»
venci»
cujos
!
dois
direotores
ção'oom
é
novldaOs
funccionarios,
lanço
do
anno
anterior;"
civilizadas capitães do mundo,
a instituição ds
de frutos para óleos, numa trabalho maior do que o de correr Vá conseguir do si-, prefeito"Vendas
ompenhado, todo elle, em fazer mentos sejam superiores a 1.000 pe- Agricultura, está de regresso a
O sr. Washington Luis, in- de nunca vista..-. E' géntè ão das
a Uo*'
fé de officio . dé .qualquer oi ficial qúe (¦balança* e poi Isso
toneladas;
do
76.994
exportação
tendo
esta
capital,
do
já
partido
de Cada banhista uma caricatura sos mensaes, ou 3:276)000, não fldignado cóm a attitude desse mais... 7
tenha chegado ao-termo „da sua rir* e o sr. prefeito achando que a medida
nude
madeiras,
12.842
toneladas
Rio
agora,
Grande*
E'
dè quem segue um cortejo mor- guram na escala de categorias e
provávelexemplo» Ve* era ..útil a- creou por lei com grande
substima exportação de 103.369 tonela- reira, um reformado, por* todos,, com gáudio do povo.
tüárlo. Nb |furído,' observava esse a sua consignação continuará a mente, que o esforçado propagan- contabilista, mandou
Excepção impossivel
rificar-se-ft que todos, quasi
sr.
Manoel
tuil-o
MarEpictiro,
a
tldé
discípulo dò
milho,
pelo
dás; 12.112 toneladas
policia
No seu tópico, pede você para aa*'
•Sem ter o que fazer, própria- nhá razão. O.
raríssimas excepções, percorreram grande
ser feito de Recordo com as de- dista começará a sua administraque, a. orientava erá
O sr. Oliveira Botelho) ¦ ex-mli numa exportação de7:4,,713 tone- numero dé guarniífies/- tèádò^&ldò^ètu nullar o beneficio creado para o pom,
ção, oomo superintendente do im- ques de Oliveira. Nesse inteMente, numa época como esta um motivo de ordem econômica. E* slgnaçOes üctuaes.
" ,ty!z:
portante departamento que um Hm o ministro daí0;' Fazendàj hlstro da FaÍenãa,'.;d'irigíü.'.ao''^é'u ladas.
ilitferen.es' 'Üstídos1 aííür^i.";"^1'-'-^' íiírque o povo é que precisava daquella
quo o paiz atravessa,, época de justo, A vida estava cara, carlsO pessoal é classificado em tres lncomprehenslvel preconceito con- sr. Oliveira Botelho, nomêa suecessor na pasto, sr. José Maria
Augdiolitarum hh vendas: arroz, ' Qual i A official antigo que não cos»' lei auxiliar. O rico não precisa medir o
ancelos e de reformas, de lllusOes sima. Raros eram os que iam ao
mais 31.609 toneladas, numa. ex- tumE,_ se. gloriar dè' conhece^. <..to(^o p que (;aMU, puiqüt: u iliüiiciíü ilic aJuit,
e do desesperos, a policia,decidiu banho usando trajes novos. Qua- itens: Io, pessoal administrativo e sidera de . sencundnria actuação uma commissão, composta dos Whltakèr, a seguinte carta:
creação daquella medida sô veiu be*
portação de 37.691 toneladas; as- Brasil? Para isso naa. foi. precisa ha A
patrulhar as praias.ãe banho, le- si'todos vestiam camisas' e eal- teehhlco profissional; 2?, pessoal .na vida-economia do paiz. Pen- srs. João
Ferreira
Moraes
'Exmo. sr."' dr. José 'Máfla sucar, mais 72.639 toneladas, nu- ver -° rodizio obrigatório. .Bastou o ro- noticiar o povo, porque acabou come
vantatido, em cada posto ou ein ças do verão passado. Os com- trabalhador e do mestrança; 3°, sar assim, numa terra ainda quaJunior, Eugênio Pourchet e ¦JVhltaker. Attenciosos - cumpri-» ma exportação do 88;916 'tonela- dizio natural. ..* :'... , * -1 . ' ¦ negocio, feito a "olho" tanto a gosto
cada muro, a bandeira sagrada da irtérclantes vendedores dos arti- pessoal de serviço."
esseíioiaimáftle -agrico)** é- fal- Eürico de Miranda Horta. nientos — Tenho
isl
a honra de pasAspectos geographicos. — Dizem os dos quitandeiros. Não procede dizer qua
redempção popular peia moral eu,' fea^nttfWnfókéãváin' fiatfífeltosí' 'áfeb éxclüldoB da escala do pes- ta de
mols 1.439 toneladas,
povo não pôde comprar quantidades de
patriotismo, O Ministério Que fez essa commissão ? Exa- sar âs mãos de v. ex. o requeri- dós; cacáo
officiaes de gabinete, doutrinadoros do
particular dos banhistas, públicos. A* pbllcla1 attendia, assim, a uma soai civil e administrativo os ml- da Agricultura
existia o era um
kilo, porque 6 sabido que elle se sob*
monto em que solicito autoriza- numa exportação de 57.210 tone- rodízio obrigatório": :—;'*Nos" exercito-i
Porlodleainento, ella* tem desses alto necessidade da praça, obrido
Thesouminou
as
contas
ção para movimentar minha con- ladas; cera de carnaúba, mais 372 d palies mais adeahtados da' Europa divide em pesos de 50, 100, 200, SOO
accessos. As crises passam, é gando todo aquella gente a sub- litares de terra e mar e o pro- dos mais operosos, de responsablda Pro- toneladas, numa
exportação de ha o rodízio obrisatorio. Logo; devemos grammas e é com estes pesos que todoa
lldades com as; quaes, poucos po- rp, relativas ao exercício im- ta corrente com o Banco
verdade, como acontece"- passar alltulr. a-indumentária velha pela fessorado.
'mais
unica que ' possuo,* como
os armazéns servem tambem aos operários
tel *o aqui tamhem,. . [_*.
todas as grandes coisas conduzi-, nova;.» i ;rDoi I corto;,-; '-desagradava: a , Os vencimentos que ahi estão; idlam arqjur,;no;»6einpp d.ai.wonar- pugnado, de 1927, e chegou ylnoia,
ficou doclaíade na petição.'•'*''»' 6.042 toneladas; farelos,
dàs, od perpetuam rei láèwioyà,; nma :.consideravol»quantidade- do bão: os*.da Revolução, já reduzi- jõjila.
á conclusãão de que o saldo' : :As razões quo MB'levam a» fór- 2.508 toneladas, numa exporta? Este argumento ,i jrrosorio, pois o que comprara "a comida do dia",., e
pelas forças vivas e eternos da IxafsoaisC»* St*m'|pre"havltli: entretan-' dos, deante da crise formidável; í O rçgtypen republicano estabele- daquelle exercicio ainda fôra mular esse pedido são as segiuln- ção de. 78.490 toneladas; frutas rodízio que lã i fácil e barato, aqui porque oa quitandeiros nSo fazem o
mesmo?
ml- dé mesa, mais 19-052 toneladas, é diffieil e caro;
natureza: as águas volumosas do to,';(lúèmrlhB ápplaüdlsse á soveCeu uma solução de continuidade maior do que ò registrado na tes: devo entregar a duas de -uma
atravessa aquelle paiz.
- fis doutrinadores de ga»
Agora que o ministro do Trabalho
nhas filhas que se vão casar,
Amazonas o as quedos incompa- tidade, porque Isso importava em què
Esquecem-se
tode
129.025
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Como se vê, os nossos vizinhos na existência desse ministério, mensagem do sr. Washington a 31 do corrente e outra era fevèr&veis do Iguassú. . O esforço vantagens. L'Íroiiie, c'cst Id gatebinete que ás condições geographicas do quer atandartizar os nossos pesos e me*
-Inútil"-»
relro
o que ellas têm a neladas; fumo, mais 7.446 tonelae' Luis,
mórbido de agora, porém, tem o lé de la reflexion et Ia joie de foram mais rápidos do que nós. supprimlndoTo .ppr...
differentes das didas, porque admittir e patrocinar essa
pois ao invés de vinte e haver próximo,
de mim, na importância de das, numa »exportação de 35.734 B---Í1 são muitíssimo"
posado ao'orçamento. Restaura- cinco
obsoleta medida "a olho" que s6 tira
relevo de se operar numa phase ta sagesse. Não esqueçamos o
de qualquer. outro paiz europeu.
de
trinta
era
mil
20:000$
de
contos
réis),
a
<vinte
toneladas; matte, mais 3.443 tódo pobre algumas grammas em proveito
do, infelizmente foi sempre visde renovaçüo è reconstrucção, velho e douto Jerôme Colgnard.
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dos quitandeiros? 1 talvez que nunca ti»
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to com prevenções e, em todos os contos... O presente desces enxoval que me Incumbe custear. neladas, muna
que a Edade Revolucionaria asB continuava a sorrir,» feli* de
dos soitamados, com excepção da Eus*
áulicos, convertidos em con- Devo, egualmente, no empenho de 78.183 toneladas.
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slgnala e carrega para a galeria pertetrár em segredos que àó resse
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Está oceorrendò um
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dA ser obvigado a entrar em uma quidós episódios heróicos da Historia ío dos mortaes . so afiguravam
tabilistás, foi de tal ordem prolongar a existência, necessária O café. de
janeiro a novembro torial do Brasil. Cada pai* europeu,, in- tanda ou o negociar com quitandeíro to*
nem se de-escolher o ministro da Agrinão se comprehende,
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6 ãa Immkrtalldado. '
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sr. Wash- ãmédicos,
cultura, não se cogitava de no- que o próprio
não
considerado,
dividualmente
passa,dc
lante, por isso não pôde avaliar o quanto
professores Figueiredo figura na estatistica çom .......
A policia está no limiar de
justifica.'
mes e competências, 'Os Estadob ington Luis não acreditou nel- Bnena e Agenor Porta, que me 13.735 000 saccas,
'
M. Paulo Filho
havendo nas ovo, ,cujas -cidades . ficam a, pequenas de' judiciosa, sensata e proveitosa a megrandes o profundos alteraçOes.
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peso no equilíbrio fe- le..'. Se o tivesse feito, real- tém prestado solícitos cuidados remessas um augmento em 1930
El|a já, annunciou que vae mudar
òida creada pelo sr. prefeito; e em caso
cusado a reconhecer as firmas do àeratlvo chegavam áo extremo de
mais que estes paizes, além de pequegraves crises renaes que teIliente, mandaria queimar os nas
de physionomla, mudando de çar-»
nho soffrido, ir á Europa | tentar üe 652.000 saccas. Apezar. ãesse- nos» são cortados' por numerosas vias contrario cm vez de pedir ^ revogação,
allegando que, recusar a malsinada
ex-congressistas,
no. o de esqueleto. Vae nascer
pasta, assim
cinco mil contos, um tratamento e, em ultimo caso, augmento, houve no preço uma de cómmunicação, que torpam, por apre* seria a primeiro a aconselhar a Prefei.
nesse sentido, receberam ordens. injustamente repelllda, por não restantes
-outro vez. Ê não quer, na setura a fazer com que seus fiscaes files*
ablação de um dos rins, dlminulçaij de 921.977 contos.
lhe
foram
dados para en- fazerfõr aconstatado
ços baratissimòs,'tiidq mais. perto ^indf. sem cumprir a lei, fazendo «entir aoi
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cn*
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preço
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Lã,
do p6 do que fbi com esta ou
grossar o seu saldo!
tá ainda em condições de exercer
que a Prefeitura
Qualquer providencia a esse res- ção de prestigio...
121S000. .emquanto que no anno. tre dois pontos quaesquer»do território quitandeiros
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Acceitando e pasta que a revoexistência acabada, morta, lrreme.ser'veiidida cobrando as ftacctts na bttt
surge agora a noticia de Vê, pois, v. ex., do' exposto, os anterior- attingulii a 197$000.
sido expedida, tão extravagante e
cada,
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o
mesmo
ficção.
de
uma
mera
lução lbe confiou, o sr. Assis
diavelmente extineta.
legítimos fundamentos da autorida preço estatuído"*,
BULETIM DIÁRIO JOA U1RECTO- absurda ella nos
parece.
aqui?': Nao. Evidentemente'pão. O terRIA DE METEOROLOGIA
Brasil patenteou, mols uma vez, que o chefe do governo pro- zação que Impetro, aguardando de
De entrada, poderia começar
—' Faça; como Pedro I, o grande d»
compromettem.
as
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amigos
naciópal
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mandou
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que
.vastíssimo,
pedir, á Con- seu alto sentimento de justiça A General Tire and Rub- ritorio
a sua dedicação á democracia e
pòr so limpar dos indivíduos que, »'Previsf»e»"i>ara o período de 14 horas
municações afio difíiceis e caras, e o Rússia, vestindo-se de operário e «•
uma decisão favorável."
Esse que deu tal ordom, positiva- 6.
tadoria
Central
da
Republica,
a,desacreditam; por se .curar.das do dia 15 as 18 hofás do dia 16:
pratica de seus salutares preber mitiga a sorte de official que tem a desventura de ser jando incógnito para prescrutar e estudar
mazellas de que enfermou desde' ÒiiírtCí» Bidttal i Nictheroy - mente nunca foi liberal, nunca foi coitos, ao mesmo tempo
O requerimento a que allude o
que fará um novo balanço, relativo ao
exilado para um ponto afastado .daquelle a vida do seu povo, para medir e senhV
fceíal instável, continuando revolucionário, mas apenas reacos tempos da bengala do Vidlgal Tempo!, aéfn'chuvas
«..trovoadas, Tempeseus empregados
e essa ex-ministro é o seguinte:
valer a importância tílè um appa- quadriennio
passado,
cm qúe deseja servir, não' raro, gasta a& suas necessidades, que divertir-se-i
de
e dos sinos do Aragão; por se sujeito
e
elevado
noite
estável
àratura:
cionarlo e reaccionario perigoso. relho de grande etflclencla na repartição, segundo se
as suas férias, quasi todas, so na via- bastante e tirara assumpto farto e corioproexpurgar de -vícios e micróbios dia. Ventos: .variáveis,, sujeitos a rajada
"Exmo. sr. ministro da Fazen-4 1 Nova York, 15
(Correio
Vm absurdo ãe tanta monta sõ economia brasileira.
ao .correr, dás 24 horas, - ...
gem dé ida e volta, inconveniente este so' para suas apreciadas chronicas.
duteria
declarado
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que a deturpam, enfraquecendo-o. das*Estado,
que
pala,
Tira
and
A
Manhã)
General
Tempo:
do Rio df Janeiro
da — O dr. Francisco Chaves de Rubber
Quem escreve estas linhas é um branão se di nos paizes europeus.
Poderia armar a equação de tim, em geraí instável,' continuando sujeito pôde ter sido pensado e... exeCompany,
segundo
inforos
annos
em
todos
que Oliveira Botelho, tendo conscien- mam os directores da casa ma- que
rante
Isso, quando o official consegue ter sileira amigo do seu paiz e não aspir»
velho problema ,e resòível-o se- a chuvas e trovoadas. Temperatura: cs- cutado por um inimigo.
balanceou a administração do cia da Usura com que agiu como tiiz, em Akron, Ohio, creou um ferias, e, sem falar nas j passagens ca- glorias e fazendo essas suggestões lft
A situação áa Bolivia
gundo os methodos da lei de tatel a':noite e elevada de dia.
da Fazendo, do-que v. ex.
procura ser útil ao próximo, e, não é,
sr. Washington' Luis sò en- ministro
auxilio paru dpsempre- ras, que lhe: 'absorvem -os . minguados "sô
Estados da Sul — Tempo!' instável
Darwln, da selecção das. espécies.
terá podido certlflcar-se durante fundo defacto,
sendo eleitor que se serve ao píii*-.
Temperatura',
trovoadas.'
talvez, unico em vencimentos. O rodízio obrigatório, que
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de
Reallzaram-se, ha poucos dius, contrara
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Já
gestão,
Gran
o mundo.
manltr-íe-i elevada» salvbnb Rio
ua Europa poucos inconvenientes acar é um ideal como.outro qualquer...
na Bolívia, as eleições para pre- ahi, na boca de pessoas de rer autorização para movimentar todoProcura,
que ho quasi vinte e tres annos, de,' onde deverá entrar em declinio.*
— Gil Vidal, de saudosa memória, 1*
mitigar a sorao official, entre nós traz a sua
sua conta corrente com o Banco te de seus assim,
Com a visita dos aviadores ita- sidente, vice-presidente e depusob a protecção do ' nome honrado Ventos: variáveis, com rajadas possiempregados regulares, reta
responsabilidade, que no qua- da
rias vezes teve em mãos, cartas minhai
Provindo do Rio Grande do
ruina econômica e financeira,'
de Alfredo Pinto, se adultera e velmente íortes entre Santa Catharina lianos — e & frente dellès um ge- tados, o que significa a próxima
venham
a
encontrar,
se
por
que
I
Rio Grande.
driennio passado o déficit to- Sul, na Importância de 174:000$ vezes, sem trabalho. Ae reser- Lado essencial. 'E'-.preciso não cs- e, em uma dellas, a these foi tão bem
sophlsma, numa formidável cida- e * Aforo
(TTT) — A Directoria de Me- neral, veterano da grande guerra, volta, ao paiz, do regimen constidelineada e' desenvolvida, os argumento!
(cento e setenta-e quatro contos vas de auxilio foram organizados
tal se elevara a mais de um de
do industrial e proletária que, de tcorologi». do Rio de Janeiro avisa que
quecer o lado humano da questão. O
ãe
um
é
ministro
egualmente
rêlB), produeto do suas ecotuclunal. O general Blanco Gae Sonti que
uma contribuição egual de official do Exercito é um1 homem como tãn concludentes, que oBe esposou a anCom
decennlo em decennio, se trans- o littoral entre fl,Rio» daa Prata
réis...
de
de
contos
milhão
o
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dumez
nomlas
realizadas
ventos tortes Estado — pede-se o attenção do lindo, a mais
esti. sujeito ,
sa e, aquella secção dalle tão apredadl,
prestigiosa figura do
fernía nos usos o costumes. Esta-. Calharinas
"ipsis litterii"
um outro qualquer. E' natural, pois, nesse dia, foi a
Deante disso, será o caso rante annos, iniciada no Banco cada accionista da companhia.
e variáveis.
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mats
curiosos
dos aspectos
apparelhamento, em a qual, aper- iricto Federal (de
Província pela conveniência de
vlmènte '-volucionario que dera outros, um ambiente affe- •"Escrevem-nos:... e não fez mal»
O commereio de aguar- preferencia
14 ás. 14,horas do dia 15)—O tempo, refa administrativa do presidente
íelçoando-se os serviços, (jaran- foi
et ivo que lhe. & caro, composto do conrubou o governlcho dlctatorlal de põe, ao povo brasileiro, o sa- melhor Juro, e unica que possue."
instável todo,,o periodo, isto é, com
cummentarios. A carta estourou conto
tlam-ue as capacldaães no . bom alternativa sáe incerto c bom, (.om tro* Mussollni, na Italia.
dente na Allemanha, junto dos entes queridos que constituem uma bomba na trancinba que esHernando Siles, dando prova de crificio de sustentar um appaOro, o carta e mais o requerie utll desempenho ãos respectivos, voadas ' hontem, 4 tarde e chuviscos á
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família,
c
lhe
Contadoa
são
é
a
hoje,
relho
caro
como
o
é,
talvez,
que
Duce
pelos
O
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A temperatura foi estável ámento confirmam o nosso tópico
— em crise —
cargos. Reajustaria os suas mo- noite. continuando»
mais próximos pelos laços de -sangue e nacituro Banco dc Credito Real, que "sielevada de dia. As tico e administrador mais discuti- de deixar-se inebriar
noite;
pelo poder, ria Central dá Republica, se de hontem. Apenas, onde se lê
las, dando á vigilância, & defesa mídia»
das temperaturas extremas obserdas
sociaes.
Tanto
relações
pelo
quanto
confiar "City Bank ', pela declaração do Berlim, 15 (Correio do Manhã) possível; deve-se respeitar esta'' situação pirava" favores do governo. Admirador e
u ,& segurança da vida e da pro- vados nos. ppstos do Districto JFcdeial do no mundo inteiro. Dahi, sem apressou a reintegração de sua nelle ninguém pôde
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constante leitor — Arthur Moscoso.*
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do official,
ella constitue, na
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daria com a dupla praga da in-' asObscrvaltrio
-verdadeiro conforto mo*
Meteorológico da Avcnídí como reformador e organizador. constitucionaes. Certo, a Bolivia, radas de accordo com inter- Provindo.
fechado as suas portas as fabri'de
tlltração pollttca, — caça aos em- das Nações Ioram: máxima 27"8 e mi- Os que lhe debatem a acção, que como todos os
actuar' bérie*
paizes sul-amerlca- venções de toda a ordem, exO resto confere. Nâo se põe em cas de Magdeburg e Stargard, em ral, unica. força capaz'
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pregos e transigência com os ma- nima 23*6, as respectivamente^
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mão
com
ficamente,
a
elle
exerce
na
sua
actividade
Os ven*
profíssionos, aliás, necessita de extroor- cepto a realidade fria dos nu- duvido o honestidade pessoal ão virtude da diminuição de comlandros — libertando a população etos 30 minuto»,
de sul a leste, fres* dividem-se em dois enormes gru- dinarla modificação de suas direpras, tanto por parte ãos peque- nai, augmentando-lhe o-rendimento, L'
de todos os contraventoras que a cos predominaram
sr. Oliveira Botelho. Estranha-se, nos consumidores
meros.
ãos
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deste
mojustamente
por
Sabemos que o sr. J. J. Seabn
degradam e opprlmem. E na dis- Sinopse do tempo oceorrido em todo pos Internacionaes: aceusodores e ctrizes políticas e administrativas,
porém, que sô elle se aproveite pradores de stocks regulares.
rai que se encontram em todas as guardo dia 14 is 9 defensores. Atirado á evidencia e
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O consumo, que havia decrescl- nições; de norte a sul, numerosos offi- não concedeu nenhuma entrevista
que horas do dia 15):
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porém na situação a que a leva- Inspecções de saude
íundaão
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do
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que
parn
do, em 1929, de 40 °|°, continua a ciaes
não tinha, como não tem, facul- Zona Wortí — O tempo, nas 24 C. fama universal, elle parece lm- ram as circumstancias históricas,
do governo
motivos respeitáveis, quanão ou- baixar.
que nfio desejam se afastar aos a respeito do ãecreto
As receitas fiscaes
de
dade paro julgar 6 punir, restrln- horas, foi bom, continuando assim ás 9 perturbavel e segue o seu caml- a mais comeslnha sabedoria
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elvvada. Sopraram ventos da com- nho, acreditando sempre na vioto- tica pfide perceber o formidável
rios ãa situação ãeposta, tambem annp foram orçadas em 240 mi- faser i aproveitar as numerosas vagas, que têm direito os funccionarios
investigar, pesquisar e colher pro-, nuou
ponente leste, com rajadas frescas. Não
é, sem favor nenhum, perigo que represetnaria a prolhões ãe marcos, havenão,
que se abrem annualmcntc em todos os públicos, nem é exacto que pre*
vos dos crimes e contravenções, foi feita a syncpse do Amaronas, Pari ria, porque
inspecções de saude são por apoiados em razões não' menos tanto, arrecadado, apenas, entreAs
cem Postos da, hierarchia militar, por effei- tenda, ou haja, mesmo, pensado
devido á falta um patriota cheio de confiança longaçâo do periodo dictatorial. E
deixando á justiça os encargos .Ceará e Pernambuco,
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exigência do lei assistidas por um respeitáveis,, sejam excluídos
milhões nos si-ts primeiros mezes. to de reformas.
etc, Para
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nas energias da suo gente,
mols altos que a esta, por todos dosZona
para- a Bolívia ê mais auspiciosa, representante da fazenda publi- concessão. ¦.
* * . Encontram-se ainda em acüvlda- aceomtnodar aquellesPromoções,'
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Mussollni revolucionou a Italia, ainda, a terminação da phase dis- ca,
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seguramente, implicará no
fe- neiro, próprio das mentaüdades crysta*
pto de somenos importância. A em alguns pontos de Minu e Itape- immedlatlsmo. Os povos vivem de para
lizadas num systema amorpho, de trans* A Russia desejaria tomar
chamento de algumas.
diffieil etapa, quo é, certamente, revesando-se, pelo que as juntas
Francisco d» Mattos
policia Rclsmoü com a seml-nudez nina. Hoje, is 9. horas, o tempo apre- actos
formar-se o official do Exercito, num
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nas castas, recebendo miseráveis ajudas
monstruosos. Anda de metro e Sopraram ve'ntos de norte a' oeste, fres* zando tudo quanto fosse restricção estadista de grande cultura o cujo foram destacados para as juntas, uma nota em que explica os modo Desarmamento
de custo, que .não. compensam os* precalmaria em Goyaz.
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Moscou,
juizos de uma casa desmontada, moveis
das sungas e a extensão dos cal- tempo foi instável, com chuvas, tendo lectivo. Antes de irrigar a Sicllla,
O Soviet solicitou á Inglaterra,
mo e bravura cívicas, constituo nha, ficando um somente para promover a almirante».o capitão
venuíuuã ííí:.--.-; dc graça 2 bttfVstiós na*
çoes dos banhistas, forçando-os* a trovejado em vários pontos de Sâo Pau- de sanear a Calábria e de alastrar
BeWim,
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Ailemanlia, Italia, Franco, P»*
certamente a maior garantia de todo o funecionalismo civil. Co- de mar e guerra! Octavio Perry e
O sr. Drcivite, recusando, ca- nanciosos, para, em seguida, com pina- lonia, Japão, Noruega e Persj»
Ir para a areia receber a luz dojic e Paraná. Hoje, ís 9 horas o tempo
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chegar.
se fossem todos elles a uma ce-id,». A temperatura foi estave!. Pre- da Umbria e das novos regiões na chefia do governo de nosso vi- por semana, nesses exames, en- almirante Francisco de Mattos*
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—.
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occaslonou
O rodízio obri- realize em um paiz que reconheça
rimonla mais oü menos fúnebre.! dominaram venlós de norte, iracos. Não conquistadas apôs a guerra, baniu zinho centro-andlno.
tendeu esse representante que
Sobre a reforma do almirante
uma scisão,
onde surgiu mais gatorio, sohre este aspecto, é uma ver- a Russia. Isso exclue a Suissa,
Os hyglenl£ta.« e sanltarlstas já 'oi, f«l»..» s>'n.D*,.s.<:. do. Riouos G™nde
,do a politicagem dos partidos, chadevia continuar o Beu trabalho { Mattos o nosso ponto de vista não um partido, ode independente
despachos
.,,...
Sul.
devido á deficiência
o governo
eco- dadeira calamidade nacional. Pergunta* quo não reconhece
Iniciaram os debates, procurando te]cgr»phicos.
como
a
nota
mou a ei a solução dos problese,
diz
do
mesmo
mudou e
modo.
nomico. A este ultimo se Junta- st; — Por
communista. O Soviet tambem acD'»1*'-»- Epilepsia. Nutri* do
— O serviço telegraphico foi bom,
milhares
de
cornos
convencer a policia de -que a
quantos
ASTHMA
rão
outras organizações, pois o
mas do proletariado, systematlzou tt-JlIIlUn ç-0 Al,p Digestivo. DR.
O resultado não se fez esperar. ministro, a promoção do almirande r«M<; não sairá á naçlo^' a fantasia cusou o presidente da com-nissa»
questão, do ponto do vista scien- «!"¦ -° ." Eio Crande do Sul, çue
de desarmamento,
o trabalho, animou as Industrias, PONTES DE MIRANDA. Pça. Fio- Já constituem rumas, os papeis te Mattos foi um acto 'Illegal e numero de descontentes com o louca de transferir-se inutilmente, cen- preparatória
ft"w£0ac!: A pre!cn(c lynopM ,bi e,a.
ttflcb do hydrctherapio, escapa
regimen
Diowitx
«uementa
2*4010.
riano,
23.
diaTel.
,,,*--..,
sr. Loudon, de exercer Di-e-"40
"todo acto que' padece de vicio
,.,i ,
tenas de officiaes esuas famílias, de contra o SovietIsão caolha dos seus aoentes de borada cora t>» dados recebiás da rede amparou oa capitães, estimulou
rlamente
(12*101 do insoecção de saude. E Já ea-
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A MENTALIDADE DA NOVA ESCOLA
MILITAR QUE VAE SER CONSTRUÍDA
—BB

¦
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- A posse, hontem, do coronel José Pessoa —
-cn«A REPUBLICA ESTÁ SALVA, PRECISAMOS SALVAR A NAÇÃO, RESTAURANDO 0 BRASIL NOVO" - DIZ S. SENHORIA
-ss-
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0'capitão Mario Iravasso lendo o programma da mentalidade da nova Escola
feito pelo coronel José Pessoa
Tomou, hontem, posse do cargo
de commandante da Escola MUItar o illustre coronel José PessOa,
que recebeu aquella investidura
do tenente-coronel Antonlo de
Azevedo, professor daquelle instituto de ensino superior militar.
Esse acto, que não se revestiu
de apparato ou soiennidade, foi,
entretanto,' de uma simplicidade
ericatnadora, pelo sentimento, que
fez vibrar de admiração e enthusiasmo, das palavras patrióticas
ditas pelo novo commandante dos
Jovens cadetes.
Assistiram a cerimonia da passagem de commando toda á congregação, vários alumnos, commissão de officiaes do corpo de
Bombeiros, o coronel Aristarcho
Pessoa, o dr. Cândido PessOa e o
nosso companheiro Osmundo PImehtel.
O tenente-coronel Antonlo de
Azevedo, passando o commando,
fez o 1° tenente José Corrêa Velho ler o. seguinte boletim escolar:
"Por ter sido nomeado, por decreto de 19 de novembro ão anno
findo, commandante desta Escola
o sr. coronel José PessOa Cavaicanti de Albuquerque, passo nesta
data o commando ao referido official.
Agradeço aos srs. officiaes da
administração,
professores, . ih«truetores, auxiliares de instruetores e funccionarios civis deste estabeleclmento a efficaz e leal co-,
adjuvação que me prestaram durante o curto período do meu
commando."
Terminada a leitura solicitou o
ex-commanüante que fosse, pelo
coronel PessOa, entregue ao aspirante Renato PessOa, o prêmio derominado "General Marinho", instltuido. para o alumno que ter:
pilne o curso de cavallaria cóm
distinccão, por ter o mesmo asplrante feito jfls a esse premio.
Chamado o alumno, disse s. s.
algumas palavras, fazendo entrer
ga ao mesmo de uma espada.
Uma salva de palmas cobriu
ás ultimas palavras do coronel
Jcsé PessOa.
A seguir, o capitão Mario Tpa,Vassos leu a seguinte nota do coronel José PessOa, que constitue
o seu programma pelos novos
Ideaes de restaurar o Brasil:
"Cadetes I — O dever que o
Exercito tinha a cumprir para
com a Republica jâ está consummado. Disso sabeis, perfeitamente,
pela contribuição que vos coube
na jornada de abnegação e renunclá que culminou com a gloriosa
arrancada de 24 de outubro.
Vossa contribuição, nos moldes
da feição technico-proflsslonal da
Escola Militar do presente, traduziu a medida Justa do vosso valor, em nada menor ao da Escola
Militar do passado. Se dentro de
vossos muros não ha mais. logar
para especulações phllosophlcas e
políticas, representaes,- entretanto,
notável potência combativa a- serviço, das inala altas virtudes clvicas emanentes do dever proflsslonal militar quando cumprido a
rigor, como o tendes feito.
Mas a Revolução não terminou
ainda, eis a palavra de ordem do
momento. E ê exacto. A Republica está salva, resta salvar a Nação. Redimir a Republica foi o
melo, engrandecer a Nação é o
unico e verdadeiro fim. Revalida. da a fôrma de governo, cumpre
restaurar o Brasil.
Aquella tarefa foi relatlvomente simples. Esplendida renuncia,
mas num curto pra^o c á sombra
da unanimidade üop brasileiros.
Essoutra é mil vezes mais difficil.
Serâ a renuncia duradoura, a
compressão syslematlca de todos
os Interesses pessoaes e, pór isso,
b6 terá a apolal-a a consciência
dos patriotas de escôl.
Assim 6 que a Revolução ainda
não terminou. Esperam-nos lutas
das mais tremendas, desde as lutas Intimas de consciências até âs
mais encarniçadas lutas de forças
políticos e sociaes de. toda especie. Sob a fôrma de Revolução,
teremos todos de combater não
toais os Inimigos da Republica,
porém os inimigos da pátria,
aquelles que, por desastrada myopia e apezar de tudo, sô podem
ver deante de si os proprios' fn' teresses. Reeducação dos lndividuos e das conectividades, das
elites e das massas, eis de como
a Revolução continuara.
Desses conceitos, que exprimem
toda a verdade, é que espero, deVeis estar convencidos, vôs que
em todos os tempos vos destes generosamente aos superiores Ideaes
da nacionalidade.
Ainda mais. Assim como o
Exercito foi o factor decisivo da
Revolução, outro papel essencial
caber-Ihe-á no período de Renovação, na phase de Reeducação
que se vae iniciando.
Os processos ê que vão variar.
Emquanto
a Re•volução o que para fazer
Exercito teve que sair
da orbita rigorosamente traçada
por seus attributos, para o novo
Período, para a nova phase revolucionaria, sua melhor actuação
¦cr,'! no âmbito preciso daquella
orbita.
E' que, victoriosa a Revolução,
Preciso se torna que todos os valores voltem fis respectivas zonns
de acção que lhes são normaes.
SG desse modo se terá valida e
finalidade reconstruetora, quo rePresentará a consolidação da proPrin victoria.
O Exercito, como Instituição detoocratlea por excellencia, como
verdadeira ossatura da naclonalldade é, por sua natureza, a instituição que primeiro e mais rapidamente se deve recompor, tanto
8 verdade que a Integridade da

. »\ \il»

Pátria, mais que a do regimen,
repousa em sua efficiencia.
Urge rembdelal-o, apparelhal-o
e, sobretudo, retomar em mão os
seus quadros, tarefas que todos
esperamos do exmo. sr. general
ministro da Guerra e do Estado
Maior. Desse conjunto' resalta a
revalidação dos quadros, questão
a que está. estreita e dlrectamente ligada a Escola Militar, como
fonte geradora de nossos officiaes.
E' nosso dever fazer a mais rigorosa selecção dos homens aos
quaes o Brasil confiará a defesa
de sua Integridade no exterior e
a manutenção de suas leis no interior.
Cadetes 1 — da certeza de vosso
relevo na, vida nacional, assim
condicionado, isto é, através o
Exercito, cujos quadros irels perlustrar, nials do que tudo é do
que desejo fiqueis profundamente
convencidos.
Vede bem como sei. estimar a
importância da. immensa tarefa
que nos compete. Não me escapam as difficuldades da jornada,
mas, como chefe e mesmo por
temperamento, cultivo o gosto pelas missões dlfficeis.
Não
me
faltaram
honrosos
convites para postos de relevancia, para funeções brilhantes > e
Dentre todas
menos ¦ afanosas.
preferi o commando da Escola Militar, que hoje assumo e que será
a> maior. honra de toda a minha
vida. .. •
Desde que nomeado, apezar de
solicitado por Innumeros misteres
relativos ainda ao advento da Revolução — crêde que um sô instante não me saistes do pensamento.
Pensei e agi- A escolha de-meus
auxiliares directos e daquelles que
por diversa actividade terno de
contribuir" nara vossa fnrrtinçSn
de offlolal, foi meu primeiro culdado.'E íil-o de modo que enda
um possa considerar-se designado
por seus proprios merecimentos.
Outro critério não segui ¦ senão o
da capacidade pára as funeçõea,
desde que. erigida sobre normas
dignas de condueta pessoal.
Em seguida, reuni a necessária
documentação pára' fundamentar
a remodelação integral por qúe
passará a -Escola Militar. AVestPolnt, Satnt-Cyr, Sandhurst, serão os moldps de onde sairão as
linhas geraes,da reforma dos processos de vossa formação militar.
Disto jâ vos posso dizer alguma
coisa.
.A formação do official brasileiro, em seu primeiro lance na
Escola Militar, terá como base a
educação physica, como meio a
cultura geral scientifica e como
fim a mais rigorosa preparação
profissional.
Desse tríplice aspecto resultarão, seguramente, ais , qualidades

Militar,

moraes Indispensáveis ao offlclalato e quo deveis cultivar desde

Jâ.
"A Guerra é uma arte toda de
execução" e do que o Exercito
precisa é de officiaes aptos ao
serviço, officiaes robustos, energleos, conhecedores da profissão,
convictos de sua missão militar,
social e politica, como officiaes
de verdade.
Minha gestão não vae ser outra
coisa senão- prever e prover os
medidos e os meios para attinglrse plenamente essa soberba realização, - apoiado como estou . pela
vontade do governo provisório,
expressa pela palavra do exmo.
sr. general Leite de Castro, mlnistro da Guerra.
A complexidade dessas medidas
e desses meios não permlttlrâ uma
solução Instantânea. Estudos e
ensaios deverão ser feitos, agora
que passo a viver em vosso amblente. Creditos espeeiaes dyevem
ser destinados á execução material do emprehendimento.
Basta considerar-^e a escolha
de um novo local para a Escola
Militar, em que ao par de clima
apropriado fi vida intensa dos alumnos se lhes assegure melo sociai condigno; a construcção de
Installações que proporcionem aos
alumnos o conforto necessário â
sua vida laboriosa, physica e intellectual; a organização material
do- estabelecimento como modelar
Instituto de ensino; os numerosos
e variados recursos materiaes para. garantir o máximo de rendimento ao ensino militar, tudo Isso
representa um mundo de energias
e de recursos financeiros que se
não podem Jogar de chofre no
taboleiro ingrato das realidades.
Estou certo, porém, que havenios de reaílzal-o. Não sou dos que
preten ílem piira si todas &H _.to*
rias. Basta-me a honra de dirigir
a definitiva remodelação da Escola Militar, de coordenar o esforço
que todos deverão fazer para tornar a Escola Militar a verdadeira
propulsora do Exercito Nacional,
como fonte do recrutamento do
[primeiro posto que é.
Principalmente da vossa collaboração é que muito espero.
A grande obra que temos a reaHzar comporta, como é natural,
extenso plano, cuja execução re1 quererá alguns annos. Entretanto,
o emprehçndiI sem que tomemos
I monto como um Ideal, na muis
ampla necepção do termo, nada se
I fará. O plano de remodelação £1I cará Inerte' se não lhe insuflarmos a vida ,de nosso enthusiasmo,
do nossa fé, dos nossos innumeros
sacrifícios, pequenos e grandes,
como num verdadeiro Ideal.
¦¦
de hoje, vij Cadetes ! a partir- da
nova Es| vamos a mentalidade
cola Militar, da Escola Militar
qüé vamos construir."

Centralizando as comfms e os

íFORNECIMENTOS de artigos para
i AS REPARTIÇÕES FEDERAES
0 DECRETO QUE ORGANIZA A COMMISSÃO
CENTRAL DE COMPRAS
Segunda divisão nhranrrèhdo:
jrol assignado pelo chefe do governo o seguinte decreto: ' a)' secção dc pedidos das repar"Decreto n. 19.687, de 14 ili tições; b) ecc-uo de acqulslções;
| c) :'sec"ão ile expedição.
janeiro de 1931.
— Cada um dos
. Centraliza as compras e os for- I Banyjrapho 1°
directores superintenderá os tradestinados
necimentosde artigos
â execução dos serviços federaes. balhos de uma dlvhão.
Paragrapho 2° — As secções iéO chefe do governo provisório
especialistas,
da Republica dos Estados Uni- .rao chefiadas por
dlsporâo de auxiliares technicos
dos do Brasil,
tendo em vista a. conveniência especializados e serão organizadas
do centralizar as conlpras e os segundo os princípios da autonofornecimentos de quaesquer arti- mia technica limitada pelas reexecução dos gras geraes da hlerarchla.
gos destinados â
Paragrapho 3o — A secção teserviços federaes, resolvo:
Artigo Io — As acqulslções de chnlca terá a seu cargo os jemateriaes de qualquer natureza e guintes trabalhos: a) de estudos
da natureza,
o fornecimento de todos os arti- materiaes; exame
condições
gos necessários aos serviços fe- qualidade, resistência e
a- encommaterial
do
especificas
deraes incumbem* exclusivamente
central de mendar; b) de projectos: estudo
commissão
a uma
dos projectos sob o
compras, Immediatamente subor- e revisão
dlrtada ao ministro da Fazenda. ponto de vista do material emArtigo 2o — A commissão serâ pregado; c) de especificações: raconstituída por tres membros, sen- dacção pormenorizada das condido Um presidente e dois directores, ções technlcas a que devem satisadquirir;
que decidirão reunidos sobre as fazer os materiaes a
d) de estudos dos mercados; exacompras.
dos
tendências
e
condições
Paragrapho Io .— O presidente me das
superintenderá todos'os trabalhos mercados interno e externo, notae se entenderá directamente com damente quanto â producção e
preços; pareceres e suggestões â
o ministro da Fazenda.
Paragrapho 2° — Os membros directoria de modo a oriental-n
da commissão serão nomeados por em suas decisões; e) de catalogos: organização de cadastro dos
decreto do chefe do governo.
Paragrapho 3o — Os auxiliares produetores, fabricantes,, agentos
dos serviços serão admittidos pelo geraes, syndicatos, fornecedores e
do estranpresidente, de accordo com as in- commissarios do paiz e
da Fa- gelro; f) de preços: collecção de
ministro
strucções do
preçbs nos mercados internos e
zenda.
laboratórios:
de
Artigo 3» — Haverá no Distri- externos,; g)
departamento physícft, chimica, tcchnologia e
um
cto Federal
h) de orresistência;
central onde a commissão tera gabinetes de
çamentos: elaboração dos orçasede dos seus trabalhos.
Paragrapho 1* — A commissão mentos concernentes ás acqulslexercerá a sua actividade no ter- ções e aos pedidos de fornecimenrltorlo nacional por Intermédio de tos das repartições; 1) de publidos
preços
agencias clrcumscrlpclonaes e de cidade: publicação
sub-agenclas, que serão localiza- mensaes dos mercados internos e
âs
acqulrelativos
e
dus
extéftlps,
ine
do
presidente
das a juizo
•
stallados na medida das necessi- sições' feitas no mez; j) de rsdades dos serviços, medlnnte auto- ceblmentos: conferência e exame
technico do material udquirldo,
rlzação do ministro da Fazenda.
Artigo 4o — O departamento no acto,da entrega pelo fornececentral disporá da uma secreta- dor, de accordo com as especiflcações adoptadas; recebimento c
ria e das seguintes divisões:
Primeira divisão comprehenden- recusa.
—
Paragrapho 4" — O serviço do
b) «8do a) secção technica
padrões de que trata o decreto
cção de contabilidade.

STb ^rZrlEVITA"D0 AS FALSIFICAÇÕES
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n. 19.512, de 20 de dozombro fle
1930, tuncolonarâ annexo á necção technica.
, Paragrapho B1*' — A secção do
comprehonderá oa
contabilidade
serviços: a) do faeturas; exame,
escripturação e archivo das (acturas; b) de cortldOes; fixação
das datas, expedição das Ordens
o dos certificados do pagamento;
c) de caixa; d) do prestação de
contas; e) do escripturação; f)
do fiscalização das agencias a subagencias,
Paragrapho 6* — Incumbem â
das repnrt!-,
secção do pedidos
ções; a) registro do material recot rente das
conta
qulsltado; b) a
repartições, contando: p.-ltnelro —
"no credito: as autorizações de
dosposas; segundo "no debito":
ns valores dos fornecimentos feilos; c) as notificações dos saldos
dos creditos ãs repartições Inti)ressadas.
Paragrapho 1° — A secção .ie
acqulslções terá a seu cargo: a)
os armazéns; b) os stocks e a
distribuição; c) os contratos de
acquisição.
Paragrapho 8o — Competem á
secção de expedição: a) os serviçob do transportes; b) os de ¦">.guros, abrangendo o Beguro das
mercadorias o os transportes por
via terrestre e marítima; c) — o
de encommendas postaes; d) r— os
de conhecimentos; o) os de entraga, inclusive a decisão ou enreclamações
camtnhamento das
entreencommendas
sobre as
gues.
—
As agencias cirArtigo B"
cumscrlpcionaes terão a organização abaixo:
1" — Chefia; 2" — Secretaria,
que abrangerá os trabalhosTa) ilo
collecta e archivo de preços e do
cvlastro de
propostas; b) de
commerciantes e produetores e de
divulgação do especificações; c)
de correspondência; d) de contratos locaes, devidamente autoriza3" — Condos; c) de archivo.
tadorla, que terá a seu cargo: a)
commercial;
as escrlpturáções
b) a de faeturas; c) a conta-corrente das repartições e os avisos
de saldos; d) o preparo e a cntrega de certificados; e) os pagamentos por cheques contra a
agencia local do Banco do Brasil;- f) a, fiscalização
das -subagencias; g) a prestação de contas ao departamento central. 4o
— Deposito, comprehenãendo os
serviços: a) stocks; b) de pedidos
do Departamento Central; c) de
recebimento; e) de: transportes.
Paragrapho unico — As sul)agencias ficarão - a cargo de um
chefe e dlsporâo de escriptorio
que se encarregará a) da colleeta e archivo de preços e propôstas; b) da correspondência e ilo
archivo; c) da escripturação; d)
da entrega de certificados e do pagamento por cheques, e) da prestação de contas á agencia circumscrlpclonal; f) dos faeturas,
g) do cadastro de commerciantes
e produetores da localidade; dlvulgação e especificações; h) dos
stocks; 1) dos pedidos ã agencia
da circumscripção; J) dos contratos locaes devidamente autorizados: k) dos recebimentos e entregas,
Artigo 6" — As despesas com
os materiaes, destinados á repartição dos' ministérios, serão llmltadas pelas vejrbas constantes dòs
orçamentos respectivos.
Paragrapho Io — Cnfln repartiÇ?.o ícríi, na cüitimíssilo de compras uma conta-corrente, sen:lo
creditada pelas verbas orçamentarlns o credito qúe lbe Interessarem e debitada pelo valor dos.
supprlmentos feitos e materiaes.
Paragrapho 2° — Nenhuma requlslção de material serâ attendida sem que o saldo ãa verba
o comporte.
Paragrapho 3" .— No caso de
déf ficiencia» dq credito,, asrepnr-:
aotições, na fôrma da legislação
em vigor, providenciarão quanto
no supplemento
que necessitarem.
,
Paragrapho 4° — Os pedidos de
material serão assjgnados pelos directores ou responsáveis pelo cmprego dns verbas e entregues á
commissão de compras com nnteccdnncla ao menor de trinta
Do pedido constará o fim
dias.
a qüe se destinam os artigos solicitados.
Paragrapho 5" — As repartições não' poderão adquirir directamente materiaes algum, nem
Intervlrão no processo de ncqulsições, podendo, entretanto, prestar á commissão os esclarecimentos»que Justificam a adopção de
typos íliffèrentès) das especificaçDes òfÇiclalmçDte adoptadas.
Pavagrnpho 0° — Emquanto os
servi"!)! da commissão náo es1»!veram devidamente Installados, as
ren.-n-tlríVs adquirirão mensalmente òs materiaes que precisarem
até á Importância mnxlma do
duodeclmo da
verba respectiva,
disposições
observadas
as
em
vigor.
Paragrapho 1° — Os saldos vorlflcados no duodeclmo de um mez
não serão addicionados aos dos
mezes seguintes.
Paragrapho 8o — Exceptuam-se
da regra estabelecida
no paragrapho 6», as acqulslções de combustlvels e lubrificantes, que flcarâo desde logo a cargo ãa commissão.
Paragrapho. 9o —
Quando a
commissão estiver
convenientemente apparelhada para attenãer, tio todo ou em parte, ás necessldades das-repartições, o ministro da Fazenda fará a communlcação devida
aos ministérios,
cessando a competência dos chefes de serviços para effectuarem
as acqulslções directamente.
Artigo 7o — Mediante solicitação do ministro ãa Fazenda, o
Tribunal de Contas distribuirá ao
Thesouro Nacional os creditos e a
totalidade.ou os saldos de uma,ou
de todas as
verbas consignadas
nos orçamentos
dos ministérios
acqulslções
de materiaes,
para
munição ãe boca, pagamento ãe
etapas em espécies, alimentação
ãa Policia Militar, do Corpo de
Bombeiros, dos Patronatos, Collegios, Hospitaes e outros estabeleclmentos.
Artigo 8° — As acqulslções *erão por base os preços geraes dos
mercados Internos e externos apurados através
das mercadorias,
das cotações, das bolsas, ou da-i
offertas dos produetores, exploradores,
fabricantes,
syndicatos,
agentes geraes e grandes commissarlos do -paiz e do estrangeiro.
Paragrapho 1° — Os materiaes
adquiridos deverão satisfazer rlgorosamente as especificações concernentes aos
pnãrões officiaes
approvados pela commissão respectlva, ou caso de falta ãestes,
fis expedidas provisoriamente pela direcção dos serviços âe compra*.
Paragrapho 2° — As especificaçOes acima referidas terão amplu divulgação, sendo offIcialmonas solite fornecidas a quem
citar.
Paragrapho 3" — Os commer|
ciantes e lndustriaes do paiz e do
' estrangeiro,
que pretenderem fornecer qualquer artigo nas condiespecificadas,
enviarão,
| ções
quando lhes aprouver, lndepenãen' tes de solicitação ou época, aa eo-

tações por unldaãe, com Indicação dns quantidades quo so propõem a fornecer, dos prazos do
ontrega o do outras condições quo
Os Intejulgarem convcnlcnto.
resandos poderão renovar ou mndlficar estas offertas sempre que
desejarem, ficando som effeito as
anteriormente datadas.
Paragroplio 4" — As alterações
do propostas mencionadas no paVngrapho anterior não serão levadas om consideração, para o
effeito do modificar ob contratos
om vigor ou kb deliberações do
compras quo a commissão houver
definitivamente tomado.
Paragrapho 5" — Quando fõr
necessário, a commissão Bollcltarã
offertas do cotaçOcs pela Imprensa ou por cartas.
Paragrapho 0° — Os fornecimentos serão entregues rigorosamente de necordo com as especiflcações.
Paragrapho 7" — A commlssã<>
disporá do apparelhamento teclinico Indispensável á escolha criterlosa das propostas e a inspedo
material no
cção rigorosa
acto de ner recebido.
Paragrapho 8o — A commissão
pndeiá exigir dos offortantcs provas suf ficientes de Idoneidade.
Paragrapho 9o — As encommendas não superiores a 50:000$,
de trinta
para entrega dentro
dias, quando feitas no commercio local a fornecedores reconhecldamente idôneos, independem de
contrato e de caução. Em todos
os outros casos o contrato é obrigatorlo, bem como a caução de
10 "l" do valor da encommenda.
Paragrapho 10" — A caução reverterá aos cofres públicos, quando o contrato não tiver sião fielmente cumprido, salvo motivo de
deviãamente comforça maior
provado.
Paragrapho 11" — Exceptua-so
da hypothese prevista no final do
paragrapho 10°, o contratante que
entregar mercadorias, no todo ou
em parte, em desaccorâo com as
Neste caso, veriespecificações.
flcanão-se ter havido má fé ou
tratar-se de reincidência, serâ o
sou nome eliminado tambem da
lista dos fornecedores ilo governo.
extensiva ao
Esta penalidade é
caso das encommendas de que trata o paragrapho 9o.
Paragrapho 12° — Para a definltlva escolha do fornecedor, serão
considerados: a) a Idoneidade; b)
os preços comparados com os dos
mercados; c) os prazos de entrega em confronto com a urgência
dos encargos decorrentes de outrás condições propostas.
Artigo 9° — Mensalmente serão publicadas as cotações recebldas durante o mez nnterlor, os
preços médios dos mercados lnternos e externos, e os das acqulsições rcallzaãas no mesmo perlodo.
Artigo 10" — Os pagamentos
serão feitos, na sede ãa commissão, á vista ou a prazo, que será
fixado no acto da encommenda.
Paragrapho 1° — Recebidas as
mercadorlasi-rolativas aos contratos á prazo,-, serão entregues aos
espefornecedores, certificados
ciaes de faeturas, contendo a data do resgate.
Paragrapho 2° — Estes titulo*
serão nominaes, resgatavels pela
commissão na data do venclmento da facturaie transmissíveis por
meio de endosso.
Artigo 11° — O ministro ,1a
Fazenda Instruirá o presidente da
commissão, quanto fiB Importan
ãlspôr em
cias dei que poderá
épocas determinadas
para effectuar os pagamentos e autorizará o Banco do Brasil, a abrir,
nas datas respectivas, os credi
tos necessários á commlNsão, por
conta do Thesouro Nacional.
Paragrapho unico — Todos os
pngamentos serão effectuados por
melo de cheques ou carta de jrdom; ambos nominaes, contra os
creditos alludidos.
Artigo 12° — O presidente da
commissão enviará mensalmente á
Contadoria Central da Republica
os documentos e demonstrações
necessárias á escripturação geral
das despesas da União, e fará publicar o balancete relativo â es
cripta da commissão no mez anterior.
Paragrapho unico — Findo o
anno financeiro, o ministro -1a
Fazenda designará peritos eontadores de sua immediata confiança, para examinarem minuciosamente as contas da commissão ê
respectiva, jüla escripturação
gando-ns em face do parecer, que
mandará publicar.
Artigo 13° — Os directores das
repartições e demais serviços do
governo federal, respondem pela
applicação legal dos artigos que
requisitarem. Por Intermédio das
respectivas secretarias de Estauu, ãerão tomadas an providencias necessárias á fiscalização do
emprego dos materiaes.
Artigo 14° — líevosram-se as
ãlsposições em contrario.
Rio ãe Janeiro, 14 ãe'janeiro de
1931, 110° ãa Inãependencia e 43"
da Republica.
Qctulio Vargas
José Maria Whitaker."
i-»i m ::<¦
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201 contos
JOGAM 14 MIL
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NOS PRODÜCTOS DE LACTICINIOS
...»¦¦

As novas providencias da Secção de Leite e Derivados |
-— da Industria Pastoril —

As ultimas homenagens pres
tadas, nesta capital, á memoria do antigo governador
— bahiano —

-BB-

Realizou-se, hontem, eomo cs'
a trasladação
lava annunciado,
pura São Salvador, do corpo emlinlmiiiiiiilo do saudoso
político
bahiano dr. Antonlo Moniz, que,
a pedlüo do povo e do governo do
sua terra natal vao nella repousar o seu somno derradeiro.
A trasladação fez-se pela manhã, com a presença ãos parentes
e amigos Intimas, dn capella do
cemitério São João Baptista paAlera o paquete "Almirante
bibliotheca
xandrlno", em cuja
ardente.
foi armada a câmara
Ahi os amigos e admiradores que
o prestigioso chofe bahiano contava nesta cidade, onde exerceu
durante vários annos, a sua actlvldade política, como deputado feãeral, "lender" da bancada bahiana e, ultimamente, como senador
as
ãa Republica, prcBtarnm-Ihe
hosuas derradeiras e sentidas
menagens.
FeloB amigos do Ilustre morto
falou so dr. Almaclilo Dlnlz, que
pronunciou uma emocionante oração, em que fez um resumo das
qualidades pessoaes e políticas ão
parlamentar liberal, assim conclulnão o seu ãlscurso:
"Concidadãos!
Não nos Interessa n dOr da sepn ração. Enxuguemos as lagrlmns da saudado. Bênçãos e nâo
preces calam sobre esta tumba,
Allelulas e não trevas desçam souma
bre este esquife,
grando
alegria e nãôi uma Injustlficaâa
tristeza nos banhe a alma, porque multo raras vezes poâels ãlzer, á abertura ãe um sepulchrõ,
o ndjectivo fr.rte, que é o justo
elogio de Antonlo Moniz, na hora' triste
em que a soclednde
das
brasileira teve ão valer-se
evitar o naufrágio
armas para
total do caracter nacional::
—.Aqui Jaz üm cidadão honrado!".
Ainda o dr. Alfredo de Cerqueira Lima, presidente Interino
ão Centro Bahiano. fez uma raplãa allocuação de despeãlda ao
conterrâneo tão prematuramente
desappnrecldo.
Numerosas pessoas visitaram o
cadáver do ex-governador bahiano, renovando a familia os seus
sentimentos.
o
acompanhando
Seguiram,
corpo, o dr. Moniz Soãrê, o dr.
Egas Moniz o varias filhas do dr.
Antonlo Moniz.

J UM BOM PLANO COM
! 20 MU. BILHETES PARA

:
•

AMANHA
Í7, DA

1 Loteria

t?**-im.****l

i tOQ Gontos
; Bilhete inteiro. . 25$000
2$500
l Fracção. .....
:
Distribue 2176 premios
• no total de 240 contos;- m
A LOTERIA FEDERAL
paga os seus prêmios,
desde a SORTE GRANDE, integralmente, sem
desconto de espécie alguma e os seus planos
estão ao alcance de todas
as bolsas.
(13102)

NOVA ENTREVISTA DO
SR. JOÃO ALBERTO
Elle diz que Sãò Paulo
— é o café —
S. Paulo, 16 (A. B.) — A
"Folha da Manhã" estampa com
ãestaque uma entrevista do coronel João Alberto, em que o interventor de São Paulo demonstra
o seu ponto db vista sobre o momento nacional.
Particularlzando o caso
paulista, dissse o coronel João Alberto:
— "Estou convencido de que
São Paulo ê o café. A lavoura
alnãa fôrma a estruetura social,
política e econômica ão Estaão.
Sem duvida, ha aqui outras, actlou pecuárias,
vldaâes agrícolas
uma grande Industria da parte
legitima, um poderoso eommerclo,
ao lado ãe factores intellectuaee
aue brilham nas diversas proMas
vindas do saber humano.
essas mesmas classes econômicas
ou esplrltuaes gravitam em tõrno ãa lavoura caféelra, que sobreleva ao restante. De tal maneira me capacitei de que esta é
a situação que não evitaria em
renunciar ao meu cargo ãe.interventor feãeral se verificasse que
tinha contra mim a maioria ãos
fazendeiros paulistas. Apoiado na
lavoura eu não desmentiria todo
o meu passado de soldado da revolução, Inimigo dos despostlsmos.
Fico tranquillo com o apoio . da
lavoura. Servlr.dó-a, servirei a
São Paulo e, servlnão a S. Paulo,
servirei á revolução e ao Brasil.
Para Isso tenho hoje uma preoccupação principal que, é o programma ão café, ao qual sonsame deixem
gro quantas horas
disponíveis outros Inadiáveis âeveres ão meu cargo."

A firma Simão Matheus A exposição de
pintura
& Cia. requereu conde F. Acquarone
—cordata —
No juizo da 6* vara eivei, a
firma Simão Matheus & Cia-, estabeleclda á rua ãa Alfândega
n. 2G2, com o commerclo de fazendas, requereu concordata preventlva, para o pagamento de
51 % de seus créditos, apôs a
Foram nomeados
homologação.
commissarios os credores A. E.
Magdalany & Cia. O passivo da
firma, conforme o balanço junto
aos autos, é ãa - quantia ãe réis
1.930:9571050.
Os m&icrcã credores üa firma,
são os seguintes: Bank of London, 239:420?0OO; Alexandre S.
Racy, 162:7835000; Banco Commercio e Industria de Minas Geraes, 81:6UJ000; Sotto Maior &
Cia.., Ii6:519$000; Banco Hypothecario de Minas Geraes, réis
52:6G5$000; Seabra & Cia-, réis
4i:S55Í000; e outros menores, no
total de 1.330:095f65Q.

.rrr^l'

Grande é o numero de artistas
amadores e pessoas amantes de
arte, que tem comparecido ã exposição do conhecido pintor F.
Acquarone.
A mostra actual, pequenn, mas
escolhiãa, consta âe uma ãezena
ãe telas, executadas a oleo, fiagranteanâo aspectos e paysagens
ãe Braz ãe Pinna.
Sente-se, na nota alegre ãe sol
que predomina em todos os trabalhos, a segurança no desenho
e a solidez na distribuição das
massas coloridas que sempre foram as característicos do laurcado artista.
Inaugurado
O centamen,
foi
hontem, no saguão ão eãificio da
Cia. Kosmos, á rua do Ouvidor.
Dadas
as qualidades âa arte
sincera âe Acquarone, é ãe esse
perar que a sua exposição
torne concorrldisslma.

INTERESSANTE PALESTRA COM 0 DR. ALEIXO DE VASCONCELLOS
e otos levados a exame são bons.
E' preoccupáção constante
persistente dos podores públicos, Estes, trocados apôs a analyse,
não tardam em ser dados a node
o
estudo
provido ha multo,
ilcnolas quo evitem, tanto quanto vo exímio, porque cederam o seu
possível, o consumo de lacticinios logar a outros e aqui permanoouja confecção não obedeça aoí ceram, ao Invés âe sorem manda,,nnclplos rigorosos da teclinlcu âOB para ob Estados. São os cliaproiliicton permanentes.
A Secção do Leito o Derivados, mados
dirigida pelo ãr. Alélxo ãe Vas- Até que a acldoz attlnja 15 gráos,
limito
esforçado
tem
permlttido, domora multo
concellos, multo se
a quantos
e, nesse Interregno,
uesso sentido.
Conhecedor do assumpto o tra- stocks não serviram 1...
—
Essa mystltlcação
ello Jfimals esmoreceu
proseguiu
balhador,
ante os obstáculos formlãaveta — tem zombado de todas as provldenclns.
Para
ns mnãado
encondescobrir
lhe
é
a
mouãe,
que,
ttar, perturbando-llie a acção.
E' certo que. até aqui, por circumstnnclns que»-não vém ao oaso
a sua campanha louvável tom, de
algum modo, esbarrado na displ Icencia do executivo.
Agora, com a escolha do doutor Carlos Pinheiro Chagas para
a direcção da Industria Pastoril,
á qual pertence a Secção de Leite
0 Derivados, o dr. Aletxo do Vas_\\\\_\\\\___l______j____&f.-' ¦ .WBt^^^^^SÉÊ^^M
concellos encontrou na bon vontndo daquollo «cientista a npnllildn
desejada, concertando ambos providencias tendentes a cohlblr ns
fraudes e a desenvolver a Industria do lacticinios. Essas providencias estão desde hontem,, em
vigor e do peu cumpiimonto rlgoroso e honesto multo ha a esperar
em favor da conectividade e dn
paiz.
Hontom, tivemos opportunidade
de pnlcstrar.com o dr. Alelxo dc
sobre o assumpto.
Vasconcellos
amavelmente,
Recebendo-nos
accentuou elle, âe Inicio,
que
ha a considerar, no tocante a essa
Industria, dois pontos: so se trata
de manteiga propriamente dita ou
de renovação da manteiga.
Este ultimo caso ê quo tem dado logar âs maiores frauães, con,
graves prejuízos para o consjmmlâor e a economia nacional.
jí situação creada para o Norte
ô por demais precária. Depois dc
discorrer sobre essa situação, o
¦ ¦¦ ¦»¦¦»¦ ¦¦ m *^****w^mm*m^mmm^.mmt*mm
dr. Aleixo de Vasconcellos proju*. Alorio tle \ iimciuu'»*IIoh
seguiu:
O interesse, ali, do fabrlcannobras empregadas, foi ¦
te ê vender barato.
Mas, como um trabalho âe observaçãopreciso
mmnão pôde fazer mllngres, a coníe- to demorado. Não Imagina a surquencia é. que os produetos san presa que tivemos' quando soumulto mal feitos. *
J
bemos que • os - produetos, depois
Acontece ainda uma clrcumschegavam
ãos
de examinados,
tancia — observou — esse fabrinortistas multo dlfferenco está na mão de empresas muito portos
eram submettidos á
tes dos
forte».
Dahi o grande trabalho analyse. que
Interrogifr os Interessaque assoberba o Ministério' da dòs seria inefficaz. Seria
perder
Agricultura.
Este, do lia muito, tempo. Teve-se,
por isso, de obtem procurado evitar ns fnlslfim- serva re de estudar
medidas efflçiles, sem conseguir o seu obje- cazes
para evitar a burla.
ctivo.
Sempre que se procura
devo
dizer — volDe
passagem,
augmentar a fiscalização, sentemveu o tlr. Aleixo—-que toâosos
so grandes tropeços por parte dns fabricantes são
pessoas. bèm infabricantes, que desejam confec- tencionaâas.
A mystltlcação se
clonar bons produetos e não poelles não podem perder
dá
porque
dem.
dinheiro. Eu, entretanto, não posE não podem, i continuou,
por sb concordar em que seja lesado
uma coisa multo simples.
o'consumidor e burlada a fiscaO mercado nortista não conhe- lização.
Somente almejo o bem
ce os produetos dos bons lactlclcollectivo. Sè não pudesse moranios.
Está suggestionado
pela Hzar essas coisas,- não .permanecemystifloação óa rotulagem,,.E, em ria , na Secção ão Leite e Derlconseqüência, não pôde compre- vaãos.
'..-.,
hender a venda de produetos por
Entenãe o ãr. Aleixo de Vaspreços diversos. O que vende mais
barato conquista o mercado. Os concellos que é preciso solucionar
mas, na lm- definitivamente o problema. Como
outros protestam,
"yiglpossibilidade de acomparhal-os na technico, pôde dizer que à
baixa dos preços, sô vêem um re- landa official tem üols resultao nortista consumir realmeãlo: falsificar tambem.... . ,.. dos:
Quer ver um factóJ'Ínípressló- níerité"i>rôãlictos âe lacticinios- e a
nante? Os renovadores de mnn- industria ser em verüudü ümâ ínleiga compram es-rc- produeto, cm dustria da manteiga. As estatlaMinas e Estado do Rio, por B?900 ticas não representam, presentee o vendem no Norte por 4$000 mente, a verdade. Já o demonse menos. Qual a razão? E' esta: trei. em uma conferência realide um kilo fazem dois. Compra- zada na. Sociedade Naclonal.de
da a manteiga, aâãlclonam-lhe 'Agricultura. Cerca de-.qiuitro.jnl?
agua, reãuzem-lhe a matéria gor- Iliões de kilos saem annualmenda. O consumidor deveria com- te ão Cáes ãu Porto com ãestino
prar manteiga com 80 "|° de ma- no norte. Descontando o que rèteria gorda no minimo, e a com- presenta propriamente manteiga,
pra com 45 °|°, 50 °\° e " ás vezes que são as chamadas manteigas
'
conservadas, ficam. -dois. milhões
00 "Io. O restp é agua...
| O dr. Aleixo Vasconcellos» re- talvez para»ias renovadas.rConslr
derando
fere-se ao trabalho exhaustivò, de
que desses ãolsr milhões,
vários annos, para descobrir es- a metaãe ou uma terço parte sesa mystltlcação' e acerescentou: Ja ãaglia, segue-se que o vòluComo apurei Isso? Exami- me real. üe manteiga fica consinando as manteigas dos Estados, üeravelmente reãuzlão.
O ãr. Aleixo de ' Vasconcellos
remettldns ã Secção de Leite e
Derivados, produetos que sairam attrlbue a fraude a uma; razão
com laudos de analyses de um unica: a posse dos mercados por
produeto normal, dentro da lei, preços baixos. Tanto assim que
mas que chegaram aos pontos de a granãe fraude C- a aãdição de
destino como produetos deterio- agua.
rados. Como era possível isso? . Outro ponto importante,
que
Emquanto tem merecido o cuidado estúdioMuito simplesmente.
se examinam as amostras colle- so do ãr. Aleixo de Vasqoncelctaãas ãos stocks, dá-se a sub- los, é o que diz respeito âs marEstes
stituição ãos examinados por ou- garlnns e condimentos.
tros. Por via ãe regra, os produ- produetos — accentuou — são de-

testavols. São vondldo.i no not»»-,,
to pnra ompregos culinários. São,
multo mal feitos. Entretanto, a
Industria das margarinas
pôde
¦er objecto de exploração Industrial com grando proveito comsom
nenhum prejuízo
mercial,
para a saude do consumidor, uma.
vez que a sua confecção obede«a áa regras da technologla. E'
Justamente o quo falta aos fabrlcantes: conhecimento technico.
O dr. Aleixo de Vasconcellos
alludiu, em seguida, ás providen- ,
cios que vCm de sor tomadas, do
commum accordo com o dr. Carlos Pinheiro Chagas, director da.
Assim, -no
[ndústrla Pastoril.
neto dos collectas, serão lacrados,
numerados e carimbados os stocks
com a data do exnme feito. Parece uma coisa simples. Dou, entretanto, multo trabalho e muita dor de cabeça.
O stock, quo teni do ser remettido para ò Norte, 6 lacrado.
Os delegados ãa Industria Pastprll.rnoa Estadoa 9" podem pcr«
mlttlr o desembarque das caixas
lacradas, qué offoroçám seguras
garantias de que não foram violadas apôs o exame. Mas, como
o ardil é formidável, suggerl
uma fiscalização Imprevista, nos
armazéns onde são coliocados ob
stocks para o embarque nos navios. So tiver sido possível, apôs
a analyse, a substituição
doa
produetos examinados por outros, essa fiscalização deroobrlrft, como se vê, a burlai
Poder-se-ft allegar — accontuou — que semelhante flscalização virá dlfflcultar niuito o
embarque e accarretar projuizo
aos interessados. Mns, sem razão. Attondl tambem o esso ãapecto ão problema. Ob fabrlcantes, so o desejarem, podem effectUar o embarque. O produeto
retirado para novo exame evitara qualquer burla. Uma vez
que a analyse revele a mystlflcação, um simples teiegramma
aos. delegados nos Estados suntara o desembarque dos productos já em viagem. <
O dr. Aleixo tem.Interesso em
frlzar que essas medidas não lmem perseguição,
com
portam
prejuízo dos fabricantes, porque
quando f-Or verificado que ãeterminado stock é de manteigas
com matéria gorda inferior a»
o director da Industria
80 %
Pastoril, de aceurdo eom a Socção de Leito e Derivados, eh-.
tendeu, e multo criteriosamente,
áe pèrmittir o seu aproveitamento pelo industrial, com a
condição de preparar ãe novo o
proãucto, afim ãe elevar o theor .
gorduroso 6, cifra legal. Essa
providencia é muito differente
da que outrora se usava, quando, além de se inutilizar o produeto, se sobrecarregava o ln-'
dustrial com pesadas multas,
Essas multas, entretanto, nunoa
conseguiram:o seu objectivo,, já--,
mais puderam modificar os processos contra os quaes se Justificam as medidas ora tomadas.
Evidentemente, continuou, essas providencias Importam em
trabalho penoso para ob funccionarios, que terão de sollar
dlarlamsntc elevado r.umsro de
caixas. Porém esta é a medida,;
por emquanto, capaz dã modifi-'
car a lastimável situação, de
desmoralização da Industria da
'
manteiga no Districto Federai,'
'até
aue seja possível a organização de um entreposto, onde flquem coliocados todos esses produetos, depois de examinados,!
até a sua partida para os Estadps. O entreposto seria um melo
de evitar a fraude e diminuiria
ãos funccionarios.
p' .trabalho
Más, emquanto se o não instaila, necessário se tornam as providencias ora assentes.
Por fim, o dr. Aleixo de Vasconcellos mostrou que não ha
collisão entre as providencias da
Secção de Leite e Derivados e 98
da-'Saude- Publica.
Emquanto
esta garante a saude- do publico
com medidas de' analyse fiscal, .
aquella pratico analyses para a
perfeição dà qualidade do produeto, levando a Instrucção ás.
fontes produetoras, por Intermedio de seus technicos especlallzados.

HORAS DE TRABALHO
FUNCCIONARIOS DA THERE- ENCERRADO 0 INCIDENTE
ACADEAUXILIARES
OS
PROCURAM
0
MICOM
ZOPOLIS
Memorial dos varegistas ao
MICOS DA ASSISTÊNCIA
NISTRO DA VIAÇÃO
interventor
Pedem-nos a seguinte
publiAo interventor no Districto Fe-.,
"A commissão de acadêmicos
E protestam contra um acto cação:
deral, a Sociedaãe'União Commer-'
em assembléa para tratar
cíalfdos YftrejlsffiR <le Ssnnos e1
do director daquella estrada elèttn
do caso da. Assistência commu- Molhaãos dirigiu
Foram, ha .dias, suspensos, pelo
dà Estrada
de Ferro
director
Therezopolis, sr.
Francisco üe
Souza, seis funccionarios daquella estrada. Motivo ua medlãa o
facto ãe se terem ãlrlglüo, por
officio, os funccionarios punidos
ao ministro ãa Viação solicitando
fosse nomeado, para o cargo âe
contnüor üa Fstraãa, o sr. Olyntho Ribeiro üa Silva,
actual
guarda-livros e que já exerceu,
por tres vezes, o cargo em questão.
Justificando o seu anto, allegou
o director da Therezopolis
que
os referidos funccionarios, no memorial
dirigião ao ministro, se
insurgiram contra um acto da directoria, visto que a mesma directoria havia indicado um outro
funecionario para o alludido corgo. Acontece que os signatários
do memorial ignoraram essa Indlcação e formularam a sua em
termos respeitosos.
Os íuncclonarios suspensos, pobres que são, e chefes ãe familia, prejudicados » com a medida
que os sacrifica em 15 dias de
vencimentos, procuraram o ministro da Viação afim de relatar
o oceorrido.

Foi requerida a fallencia
da Pedreira S. Francisco
A The Goodyear Tire Rubber,
creãora ãa quantia de 472$500,
requereu, hontem, no juízo da 1*
vara cível, a fallencia ãa Pedreira
São Francisco Ltd., sita á rua
Ceará n. 17.

Os telephones para os funecionarios fluminenses vão ser
limitados
O sr. Brasiliano Americano
Freire, secretario de Agrlcultura e Obras Publicas do Estaão
do Rio, tendo examinado as reclamaçdes da »CompanhIa Telephonlea Brasileira com referencia a telephones de residências
dos funccionarios, cujo numero
jâ attinge a 452, resolveu officiar aos secretários do Interior
e Justiça e das Finanças solicitando uma relação dos funecionarios que realmente necessitam
de telephones com proveito para
o serviço publico.

daa diversas
nica -aos collegas
series, das Escolas ãe Medicina
da capital e do Estado do Rio,
que, em virtude da Intervenção
amistosa de uma commissão' üa
médicos da Assistência, houve,
entre, o sr. director geral doailudião
estabelecimento
e
ou
abaixo assignados, um encontro
moão
em que âe
honroso para
ambas as partes, se âeu por encerraão o lamentável incidente
que, provocou a greve üos auxillares acadêmicos.
Cumpre â commissão agradecer a todos
concorreram
que
com a suo solldarleüade inestimavel em tal emergência.
Dèsappareclda, por esse entendimento, a causa unico e excluslva.üa greve, cabe aos noBsos âistlnctos
collegas, auxiliares
acadêmicos,
voltarem nos
seus postos e continuarem a
prestar os seus imprescindíveis
serviços, reconhecidos por todos
aquelles que. sabem aprecial-os
e julgal-os. — Paulo Cardoso,
Astolpho Araujo, Luiz de Felippe,.Alfredo Dl Vernlerl, Leoberto Ferreira, Samuel Neves, Nassin Jabur,
Francisco Martins,
José de Mala
Bittencourt, Alberto Cardoso, Vital Solls, Sylvestre Ferreira, Arthur Domlngos pinto e Edgar Cruz.".
DIRECTORIO ACADRMICO DA
FACULDADE DE MEDICINA

"O Directorio
Acadêmico
da
Faculdaüe üe Medicina tendo,
um seu repor intermédio de
presentante, comparecido á reunião que, por louvável inidativa dos medicos ãa Assistência,
hontem se realizou com o fim
üe solucionar a greve que vinha
senüo mantiüa pelos auxiliares
acaãemicos, vem fazer publico
que ouviu ãa boca üe, s. s. o
sr. üirector geral da Assistencia, as afflrmaçCes e explicações
necessárias
ao
cessamento do
Incidente*
conhecião. — Leoberto de Castro Ferreira, prcoldente," •

o seguinte me''
morial:
"Rio de Janeiro, 15 de janeiro
de 1931. Illmo. sr. dr. Interventor federal no Districto Feãeral.
— A Sociedade União Commercial
doi Varejistas de Seccos e Molhados, por seus directores e associados abaixo assignados, vem mais
uma vez perante v. ex. solicitar
a conservação ão antigo horário
para o commerclo ãe líquidos e
comestíveis.
Estn Sociedaãe, conforme exposição feita a v. ex. no Memorial
que enviou sobre o orçamento,
municipal, affirmou que o antigo
horário ãe 12 horas, üas 7 fts "9 o
aos sabbados até ás 22 horas, satlsfaz plenamente a classe dos varejlstas, assegurando-lhe um dia
de descanso semana], o domingo.
A faculdade de abrir aos domln-,
gos atê ás 12 horas, vem pôr em
terra uma conquista, da qual os
commerciantes ãe llqulâos e comestlvels não pretenãem abrir
mão e pela qual tanto s eãebatem
esta socleüaüe; fechaüos is portas ás 12 horas, somente âs 13 ou '
14 horas estarão ãeslmpcdldos os
proprietários e empregados, reatando-lhes uma pequena pai te ão
ãla para descanso, apôs seis alas
de trabalho consecutivo, por eepaço de doze horas.
A população desta capital J: se
habituou por sua vez ao liorarlo
dos varejistas, de forma que nenhum transtorno lhe causará a
medida solicitada) no passo que o
horário agora determinado tcarretara os Inconvenientes naturaes
de uma mudança sém onheclmento prévio.
Esta sociedade, confiante
de
que, no esclaredão esnlr!'o ãe
Justiça ãe v. .ex. não escaparão
ns razües ponderosas quo milltnm
em prol da pretensão âa numerosa
classe üos varejistas de Uq-jidos e
comestíveis, aguarda confiante,
favorável solução üe v. ex.' —
(a) José Alves Machado, presiüente — seguem ns testemunhas."

"inSTdíIouraírásil.

CENTRO ACADÊMICO DA ESCOLA DE MEDICINA
E CIRURGIA

Moléstias dos olhos
Dr. Moura Brasil flo Amaral
Rua Uruguayana. 16-1* de l
ãs '.

"OuCentro Acadêmico da Escola de Medicina
e Cirurgia,
presente por um membro de sua
directoria â reunião
realizada
a questão da
para solucionar
greve dos auxiliares acadêmicos

(11538)

ãa Assistência, declara prestigiar
essa solução por Julgal-a. satisfatorlo para a classe. — Alfredo Di Vernlerl, presidente."
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Uma assemblea geral dessa
aggremiação
Roíinlrnm-Ho em assombléa gre/nl i.iiiiiiiiiin, oh j.iii-inii effectlvon da Associação Sanatório Hanta Cliiru, imn i.tiiii.ji dim annun*.
. ClOB do oonvocuçllo fritou peln»
Jornaos cii)oa aoeloH delxarnm as
ntmii niiiili;iiiitiiiiiii na lista de prosença.
Na ausência do presidente da
AssoclaçAo, dr. José Carlos Macedo Soares, toma a dlrocçllo dos
trabalhos da assombléa a viceprosldiiiito, d, Luiza Sulista Lopes,
servindo de aocretarla a «coretoria da Associação, d. Regina M,
Real.
Constituída a mona, a prem»
dante da assombléa declara qne o
fim da reuni Ao era, nos termos
doa Estatutos, aonhocer e appro»
var o relatório da seorotarlo e
o balancete da thesouraria rolativos ao anno soolnl, e npprovnr
a escolha feita pelo conselho dlreotor para a sua nova mesa,
.- Mandou em seguida a presldente que a secretaria procedesse
A leitura do seu relatório e daa
contas da thesouraria cujob dosilo os seguintes:
aumentos
¦ "Por motivo
do forca maior, a
Assombléa geral que devia ae realistar no dtn 12 de agosto, reúneaa hojo, 8 de outubro e vem preatar-voa contas de sua actividade).
Tondo decidido de levar avante
a rápida terminação da obra, a'
dlreotorla rcunlu-so em Campos
do Jordllo em 27 de dezombro ultimo para deliberar "lu luco" bobro as decisões a tomar.
Ficou rooolvlda a fiscalização
directa das obras atê a sua termtnaçfto pola firma "Freire & SodrO" da qual é co-dlrector o dr,
Álvaro de Azevedo Sodré, membro do Conselho Fiscal da Associação.
deve
a Associação A
Multo
energia e abnegaçlo que eata
firma, na pessoa do dr. Álvaro
Sodré e os demais membros, desempenharam, aem descontlnuldnde no decurso destes ultimes meles por melo de seguidas viagens
e corroBpondonola diária. Os seus
osforços foram coroados com o
máximo exito como o verificou a
de 36 pessoas, Incluslo Varios médicos e engenheiros,
Caravana
chefiada pelo dr, José Carlos de
Macedo Soares que no dia 24 de
IA esteve.
julho
' O
primeiro pavllhfto, podendo
Abrigar 60 creanças, acha-se terminado. E' uma espaçosa cnsn,
luminosa e hygienica que dentro
em breve, com a graça de Uiuits
8o tornara num paraíso de creanGas.
Agora rápido andamento estA
sondo dado A Installação: Uma
grande parte JA se achando prom»
pto.
O serviço Interno da caaa estA
desde jil garantido pela sua enfermeira chefo, mademoiselle Olga Bertha Albrccht, brevemente
esperada aqui; por trea ajudantes
de enformelra, moças multo conoeltuadas e pelos demais empregados.
O serviço medico do Sanatório
aerá confiado ao dr. Marco Antonio de Nogueira Cardoso, Iliustro clinico de Campos do Tordfto
e conhecido pelos seus estudos
do phtyslologla. Em seguida faremos a leitura do seu parecer
sobre a escolha de creanças dltan: "pretuberculosaa" que a Associação acolherá no seu primeiro pavilhão,
A dlreotorla deve especial men(ao dabOa vontade oom a qual
o prefeito de Campos do Jordão,
dr. Bento de Cerqueira Cezár tom
auxiliado o Sanatório nas ruhs
varias necessidades.
A AssoclaçAo aproveita a oooaslão de manifestar mais uma
vea o aeu profundo reconheclmento ao dr. Gabriel Bernardes membro do conselho fisoal, que deide a sua fundação continua prestando tao valiosos serviços e por
ultimo saúda a sua querida vicepresidente sra. Ferreira Neves
que resigna aeu cargo por oceaslílo de seu embarque para a Europa.

I

APARTAMENTOS LUTECIA
A melhor e mala moderna InBtallaçâo do gonoro no Rto.
Preços som ooncorroncla. Especiaes para uma,
duas ou tros
pessoas. Com ou som moveis. Coalnlia fina Insuperável. Larnngelrns 480 — Local arejado e saudável. Omnlbua A porta
cada olnoo minutos.
(K 14211)

A nova directoria da Academia A tajfa ouro de 2 "|" da barra
Mineira de Letras
do Rio Grande
flftlo Horiiontt, IB (Do correspondente) — Reunlu-so, hontem,
tln 8 lioras, a Academia Mineira
de Letras para eleger a dlrooto-»
ria que a regorA no biennio do
19.11-1932. A sesnllo foi presidida
por Navantlno dos Santos e se»
cretarlnda por Ardulno Bolívar,
além dos quaes, estiveram presentes o representados, os academicos Annlbnl Mattos,
Franklin
Magalhães, Mario Lima, João Luolo, Alves Silveira, Lindolfo Gomes, Avelino Foscolo, Noraldlno
Lima, Abílio Barreto, d. Joaquim
Silverio de Souza, Mario Mattos,
Heitor
Guimarães,
Agrlppa de
Vasconcellos, Machado Sobrinho,
Luiz de Oliveira, Albino Esteves,
Affonso Penna Junlor, Carmo
Gama, Carlos Góes, Belmiro Braga e Delfino.
Foi eleita a seguinte directoria"
presidente, Annibal de Mattos:
secretario geral, Joüo Luclo Brandão;
1° secretario,
Nelson de
Senna; 2° secretario, José Eduardo Fonseca; thesoureiro, Avelino
Foftonlo. A commissão da revista
ê: Abilio Barreto, Carlos Góes e
commissão de
Noraldlno Lima;
contas: Álvaro Silveira, Mnrln de
Lima e Navantlno dos SantOB.
Houve dois votos de pezar, um
pelo failecimento do saudoso escriptor mineiro, Gustavo Penna e
outro polo de d. Noguelrlnha Nogueira Barreto, esposa dp academico Abílio Barreto.
A ultima directoria teve como
presidente o acadêmico NavantIno dos Santos; secretario geral,
o acadêmico Ardulno de Oliveira.
de posse da
A sessão solenne
nova directoria serft no dia 26 do
corrente.

ASTHMA?

PNEUMOL
(18237)

Um delegado gaúcho que quer
dar máos exemplos

Porto Alegre, 15 (Do correspondente) — Esteve, hoje, na re
dacção do "Estado do Rio Grande" o sr. Manoel Johansson, funcclonarlo do Thesouro do Estado,
ha pouco nomeado para o cargo
de escrivão ãa Exaotorla de São
Sebastião do Cahy, o. qual narrou
o facto que abaixo Inserimos: na
manhã de hontem, Manoel, que reslde nas proximidades da 4' delegada, dlrlgla-se A sua residen»
cio, quando ao defrontar essa repartição policial, encontrou-se com
o Inspector Olympio Pacheco, pertencente A 4" divisão, com elle
entabolando palestra. Na-sala de
espera da delegacia havia diversas mulheres que altercavam, fozendo grande barulho o desperta,ndo a attenção de quem por ali
passava. Johansson, por natural
curiosidade, olhou para o Interior
dessa sala.
Nesse momento o
dr. Carlos Machado surgiu & fren»
te da delegacia, gritando "que
acabassem com aquillo,-que; mettessem os curiosos no xadrez",
Com tal determinação não se conformou o sr. Manoel, dizendo eo
delegado que falta alguma havia
commettido e que não conhecia
códigos que punissem a curiosldade, além do facto de elle se
achar na via publica, as palavras,
S5Aã.AííCET!H ANNUAI, DA AS- desse funecionario estadual, longe
de acalmar o delegado mais o
SOCIAÇÃO SANATÓRIO
enfureceu, f&zéhão com núe o
SANTA CÍ.AHA
mesmo mandasse efíecüvãv a oi*'Abrangendo o
dc
node
1
período
dem de prisão. ,_¦-.,vembro de 1020 n 0 de outubro
de 1030 i.'
RECEITA

"' !

Producto de contrl.
7:0025000
bulcão âe sócios ..
Idem, de donativos
recebidos
1;277|300
Idem, do um ooncerto
de Guiomar Novaes
-• i
em Campos do Jor2:SOIÍ$000
duo
i
luros abonados em
4:432(500
c/c pelos Bancos..
Producto de Bellos da
receTuberculose
bldoB apôs balanço
3:C42$900
anterior
Depositado nos Bancos do Brasil e Canadlan of Commer- 184:2315300
oe
em
Saldo
em caixa 661(940
'029

204:053(000

EM RIO BRANCO
A cidade sob ò regimen
. — da chibata —
.Rio Branoo, 14 (Do correspondente) — A política bernardista
Inaugurou nesta cidade o regimen do terror. Os escassos partldarlos • do presidente do slllo
estão usando de violências lnauditas para amedrontar o povo e
conseguir, deste modo, o apoio
que não terão jamais. O primeiro acto de força foi a remessa
para aqui • do tenente José Coelho de Araujo, acompanhado de
numerosas praças. Esse delegado
as
commettonão
militar
vem
maiores tropellas o achlncalhando a pacata'.e ordeira população
rlobranquense, que soffre nesta
hora • angustiòsa os maiores vexames e os mais cruéis Insultos.
Ha dias era o honrado escrivão
da collectoria estadual intimado
a ir & delegacia, apenas porque
pediu fossem as portarias de solBelladas
como
tura de presos
manda o regulamento da Secretaria das Finanças. Na delegacia
soffreu ob.maiores insultos, tentando-, atfi„o „tenente alvejal-o
com o? aeu. revólver. Foi preciso
que o sargento commandante do
destacamento impedisse o tenenté Coelho ía lavar «yanta o seu
j
acto Iresloucado,- •...-•
Hontem, porém, o tenente Coe-

praticou uma affronta a to-.
4> l^Cóíigfèsso Brasileiro1 de1 .lho.
da a população da cidade, dando
João
no sr.
varias chibatadas
Educação Physica
Caflero, fiscal da Cornara Mu-

Elixir tônico Mcinlcko
tlopsiilns tônicas Mclnlcke
Composição:, acantliea vlrllls,
tUrnera aphrodlsloca, ptíosphoto e extracto orgânico testlcular. A' venda: Drogaria Berrinij
Sete de Setembro, 81 e Drogaria
Pacheco á rua dos Andradas.
(E 13262)

nicipal. A scena passou-se
na
praça principal desta cidade, no
terminava a
comento,-em que
sessão dp Clne-Theatro. O dele-;
militar,
que. usa sempre'
gado.
um chicote na mão, aggrediu o
sr. João Caflero, sem que este
lhe
fizesse a menor
of tensa.
Apenas porque o sr. Caflero cpmmentãra delicadamente, numa ro*
da de amigos, a grosseria de um
tcldado que chamara a attenção
de um moço que fumara no clr.ema. Estamos, assim, em pieno estado de sitio. A população,
sem garantias de espécie alguma, receia factos mais dolorosos.
Não ha para quem appellar, pois
o governo do Estado tem exacto
conhecimento do que
aqui
se
contlnu- surdo
passa, mas
&a
queixas da população.
O sr. João Caflero foi um dos
mais bravos voluntários que tomaram parte na revolução, tendo sido promovldp no campo de
batalha a sargento daa
forças
sob o commando do tenente-coronel Lery. dos Santos.
Agora,
recebeu o prêmio de seu devotamento A causa revolucionaria!

Dois -falsários escandalosamente em liberdade, em
Porto Alegre

Attribuições para conceder isenção ou redueção de direitos

Bello Horizonte, 16 (Do correspondente) — Por Iniciativa; do
professor Annibal Máttóá, presl-!
deirte-da-Liga "Minelftrde'DêSpor-J
tos Terrestres, e Cluh Athletico
Mineiro realizar-se-á, brevemente,
nesta capital, o 1" Congresso Brasileiro
de Educação
Physica e
Sport. Certamente ello será organizado sob os auspícios da Liga
Mineira e abrangerá o estudo,
dlsoussãoj e approvação dus theA reses altamente louváveis.
união preparatória terá a presença dos representantes de todos os
clubs de Minas. A iniciativa está
204:053(000 despertando a mais franca sympathla, sendo de prever-se seu
DESPESA
exito.

Pago ao sr. Francisco Castro pela terminaçüo do Io pav 11 h tt o conformo
contrato 66:000?OOO
Pago ao mesmo Por
serviços extras . ..
30:000(000
Pago por despesas de
fiscalização e installação 69:774(400
Saldo nos Bancos em
o/o
49:275(300
Rnidn em caixa ...
3(210

Porfo Alegre, J1B (tio corresJpondentc) — ,Üma- quést&o
de
grando projecção , na vlda economica do Estado e publica, é
actualmente para o nosso alto
commercio Importador a taxa da
dois por cento ouro? co.barra, de
brada "nd valorem" pelo Estado
'sobro
a.Importação
estrangeira,
desdo qúe o general Flores da
Cunha,
Interventor
federal no
Estado, através de sensacional entrevlnta concedida ao "Dlnrlo de
o assumpto,
Noticias", ventilou
declarando
ser
pensamento do
chefo do governo provisório ãa
Republica a suppressão da alludida taxa, por ferir fundo os lnteresses econômicos do Estado e
do nosso alto comniercio Importador se tem procurado estudar
mais de perto a momen tosa ques»
tão, uma vez que em virtude da
palavra official estA este proble-,
ma em vias de solução satlsfactoria.
Na entrevista concedida hoje,
ao "Diário âe Noticias" pelo chefe dll fli na Impnrtndnra do au»
tomoveis, declarou este que a sua
casa está elaborando um memorial aobre o assumpto o que entregará ao Interventor do Estadó, sem fito de pleitear favores,
dado o pensamento do governo
provisório da Republica em supprimlr a alludida taxa-ouro da
barra do Rio Grande.
Sobre o importante problema e
referindo-se ás vantagens que a
Fazenda do .Estado poderia obter,
com a adopção da medida promettlda, diz qUe, em grande parte o progresso dà Industria paulista reside exactamente no prlvlleglo do porto de Santos, unico no
Brasil que não cobra a taxa de
dois por cento ouro. Terminando,
o entrevistado faz Interessantes
demcnstraçOes com dados ¦ estatlsticos e affirma que o Estado não
contrlbue para os cofres ãa União
com a quantia ãeicem mil contos
proveniente ãa renda alfândegaé obtida,na
ria. Essa' quantia
Alfândega do Estado pela renda
dos collectorias federaes.

TONÍCO SEXÍIÃL MASCULINO

Nofn — Neste balanço ntto estao Incluídos os juros do 2.» semostre dos Bancos, nem as con.
trlbulções dos soolos de S, Paulo.
O total dos (iclloii dá TuberculoBe é do 104:326(300 figurando no
Porto Alegre, 16 (Do corresbalanço anterior a quantia de rs.
100:682(400.
pondente) — O ruidoso coso d.l
falsificação da firma ãe Ramílo
Em seguida a secretaria leu o Constante Pinto teve hontom o
fiscal
sobre
conselho
do
parecer
seu epílogo com a decretação da
o rplatorlo e contas,
prisão preventiva dos occusad.jis
PA1U3CKR
Os abaixo assignados, membros David Flschmann e Bernardo Chafiscal
conselho
usúrarios resido
zan, conhecidos
componentes
da Associação Sanatório Santa dentes nesta capital.
Entretnnde
cuidadosamente
Clara, depois
to, Bernardo Chazan e David Fisexaminar o relatório e contas ãa chmann apezar ãa deoretaçâo dà
directoria da mesma Associação,
referentes ao ultimo oxerelclo, prisão andavam passeando pela
são do parecer quo a assombléa cidade até ás primeiras horas da
Flschmann fOra
David
geral deve approvar as mesmas tarde.
contas, consignando um voto de visto sair do Banco da Província
agradecimento o louvor A dire- ás 2 horas, em direcção A rua -los
ctoria da Associação e aos Brs. Andradas.
De
um
momento
engenheiros Frolre e Sodré pelo
ooncurso valioso e efflalente por para outro, porém, os dois usnostes prostados para a conclusão rarios desappareceram e segundo
do 1.° pavilhão do Sanatório, em cotamos Informados, foi assim qtie
Campos úo* Jordão.
souberam que contra clles havia
Rio de Janeiro, 8 do outubro de sido expedido mandato de prisão.
1930. — (aa.) Gabriel L. Bernar- O official encarregado das dllldos, Fablo do Oliveira, Álvaro do gencias, não os encontrando .ini
Azevedo Sodré.
alguma, voltou ao Tribunal
Como soclo da firma Freire & parte
Sodré, acho o elogio lmmerecldo declarando que- os aceusados se
achavam
em logar Incerto e não
pois que ella apenas cumpriu restrlotamonto o seu dever, flscall- sabido. David Flsohmann.e Berzando o auxiliando a administra- unido Chazan tem escriptorio A
ção das obras. — (a.) Álvaro de rua General Paranhós e residem
Azevedo Sodré.
na mesma rua, esquina de Riacliuelo.
sobro
os
Não havendo discussão
documentos acima transcrlptos,
foram os mesmos approvados.
Foi BUbmcttida A approvação
da assombléa o acto do conselho
(13237)
dlroctor da Asj_oc!fl.Çfto nomeando
d. Vera Delgado de Carvalho pnra vice-presidente na vaga da dtroctora renunclantc, sra. Ferreira colha e clnsslflcaçílo das creanNeves. Foi approvada a encolha çns admissíveis no Sanatório.
Em seguida o dr. Gabriel Berdo conselho director por unnninílrdos, un nome da directoria
mldade de votos.
A assemblea geral tambem ap- agradeceu os valiosos - trabalhos
provou a escolha do conselho di- da firma Freire _ Sodré e prorector ficando assim constituída poz que ft mesma firma fosse daa mesa, cujo mandato terminará do como lembrança a quantia de
10:000(000 pela fiscalização da
no dia 12 de agosto de 1931.
no Sanatório,
Prosldente, dr. José Carlos de obra executada
fica
multo
Macedo Soares; vlca-pr»«ldentes, quantia esta
quo
e
anuem du multo qn» a. Associad. Vera Delgado de Carvalho
d Luiza Lopes; secretarias, Re- çfio deve a esta firma.
Este offcrecimento foi submetgina Real c dra. Carlota Queiroz; thesoureirns, d. Gilda Avlla tido A discussão a ft votação da
Oliveira o d. Maria Neves Quar- assem bt 6a sendo approvado üor
unanimidade de votos.
tln.
O dr. Álvaro Sodré agradeceu
Egualmente foram approvados
decisões
do
em
nome de Freire & Sodré.
as
assemblea
pela
Nada mais havendo *\ tratar a
conselho director sobre os membros do conselho fiscal. Foram presidente declara encerrados os
reeleitos para o corrente anno os trabalhos da assemblea e mandou
drs. Gabriel Bernardes, Álvaro lavrar esta neta que foi feita e
vae subscrlpta por mim, Regina
Sodré o Fablo de Oliveira.
Km seguida o dr.. Fábio do Oll- M. Real, secretaria, sendo tamveira leu e commontou n carta hom assig;.'.da pela presidente e
dr. Nogueira Cardoso, ülrector demais associados presente a re' do
medico do Sanatório sobre a es- união. — Resina 31. llcnl."

TOSSE ? — PNEUMOL

Em officio dirigido aos inspectores das Alfândegas, o director
da Receita oommunlcou
ter o
ministro da Fazenda delegado A
Directoria A seu cargo attrlbulções para conceder Isenção ou
reducção de direitos, mediante ftsslgnatura de termos de responsabllidade, os casos previstos.

Prisões effectuadas a bordo
do "Itapema"
Quando o sub-inspector Mon»
teiro, da Policia Marítima, vlsltava o "Itapema", chegado do
Sul, hontem, a elle queixou-se
o passageiro Aristides Vieira de
haver sido roubado na Importancia de um conto de réis.
esse passageiro
Suspeitando
doB companheiros do viagem
Theodomiro
Pavone,
Antonio
dos Santds, Estevão Mismar e
Arlatldes Vieira, a autoridade re»
ferida os deteve, conduzlndo»oa
para a sede da Policia Marltlma, onde foram, depois, mandados para a 4.* delegacia auxiliar,
_

0 "Alcântara" de regresso
a Southampton
Durante algumas horas de
hontem, esteve
fundeado na
Guanabara o "Alcântara", vindo de Buenos Aires e Montevldéo,
O grande transatlântico
da
Mala Real Ingleza regressa a
Southampton conduzindo muitos passageiros.
——
—i *a>* »¦

Economizando o consumo da
— gazolina —
No mcz próximo psewido a
e
Secretaria
de
Agricultura
Obras Publicas do Estado do
Rio gastou 120 litros de gazoilna contra cerca de tres mil lttros de cada mez do governo
anterior.
Foi assentado que a partir do
mez cerrente, a gaznllna necessarla aos automóveis em serviço
do governo fluminense deverá
correr por conta dos respectivos funecionarios.

Carnaval

DIA POLICIAL

serãoi BALEADO NA PORTA EXTRANHA IDE'A DE UM CRIME MYSTERIOSO
es
EM COPACABANA
UM ENFERMO
realizadas festas sabbado e domimigo DO CAFÉ'INDÍGENA
0 cadáver putrefacto de um»
O criminoso, um fuzileiPara não deixar a esposa
após
fugiu
ro
naval,
mulher, encerrado num barra*
Principiam os preparativos para a confecção dos prestitós ter
viuva, tentou matai-a.
praticado o delicto
cão da ladeira Tabajaras
— das pequenas sociedades —
A victima foi para o
—
s OS

E AS OUTRAS,
CLUB DOS DEMOCRÁTICOS
— Vão ser extraordinárias e fuigurnntes as commemoragões do
04" anniversnrlo do Club doa Democratleos.
Durante tres dlnn consecutivos
não se fecharão as portas do
"Castellp",
que
permanecerão
abertas dia e noite, em constante e formidável forrobodó.
A rua do Riachuelo vae ser IIluminada por milhares de tampadas que darão ao redueto em que
se installaram
ultimamente os
Democratloos a vlBão jihantnstlca das "Mil e uma noites".
Diversas bandas estão contraimi.i.i para essen dia» e grandes
são as surpresas que se annunalam, de modo a dar A commemoração do anniversnrlo do "Cantcllo", a maior imponência posslvel.
As festas começarão sabbado
o
próximo,, quando terá logar
primeiro dos sumptuosos bailes
eom que os leglonarlos da Agula
Negra asslgnalarão a passagem
da sua maior data.

AS

GRANDES ?

A mola
A reunião terminou
noite, tendo cs novos directores
acima
menoionadon,
offerecido
uma mesa da doces e chopps,
aquella
reunião,
pro!ongando-sa
de cordialidade até Ha 2 horaa ãa
madrugada.

*

—
ORPHEAO
PORTUGAL
Promette ser monumental o baile
marcado para amanhã,
dia 17
do corrente, patroclnadc por um
grupo de veteranos recroatlvlsta
sr. José Lemos Gonçalves, quo
nos garantiu transformar a sédc
do Orfeão Portugal, num paralzo de internai alecrla, sallsfazendO tuiuiiii u dcauju da Juvcna bai
larinas e bailarinos.
As dansas serão I lidadas fts 9
horas pela
formld".veI
Yankee
jazz-band, até altos horas da madrugadá.
No dia 26 a sua directoria fará
realizar mais uma dos suas brilhantes festas mensaes, dedicada aos seus associados e suas
famílias, que passarão varias horas de Intensa alegria e prazer.
Tocará das 7 ã mela noite a
*
PIERROTS DA CAVERNA — excellente Yankee Jazz-band.
Traje completo, carteira e reContinuando na sua serie de festas carnavalescas, os Pierrots re- cibo do mez corrente.
+
alização no próximo sabbado mala
PENHA CLUB — No próximo
um baile á fantasia. O promoum mator.deste baile é o grupo "A du- sabbado, será realizado "jazz"
da
pia é certa", cujos componentes gestoso baile com uma
pontinha.
s.e garantem pelo faoto de serem
Não exaggeramos se contarmos
todos elles veteranos nas justas
de carnaval. "Um delles" pro- por centenas o numero do senhorltas e oavalhelroa que acompamette
coisas
espantosas
para nhaãps de suas famílias,
assistiesta noite, sendo
as
que
para
rão com alegria ao desenrolar de
"plerrettes" elle está
preparanse
movimentarâe ap
do uma surpresa. A masootte do pares que
som de uma boa musica.
grupo, a gentil "Nenêga", taml
Desde
a
entrada
até o salão
bem tem trabalhado para que o
reinará um ambiente de alegria.
exito seja completo.
Promette
a
noite
de sabbado prpÁ jazz do professor Burnoft to»
cará deliciosas musicas e é certo xtmp.
+
que esta festa deixará saudades. . A PECA CARNAVALESCA DO
RECREIO --Tem mais uma reBOLA
PRETA — Reallza-se vlsta alegre
e interessante ne
sabbado, na Bola Preta, mais um cartaz dc
Recreie, que ê c theabaile promovião pelos grandes fo- tro das
preferencias populares.
llões em homenagem aos chroSubsorlpta pelos Irmãos Quinnistas Palamenta e Barulho.
tlllano, essa reylsta — "Deixa
Uma festa como nunca se terá eBsa mulher chorar..."
é o prlvisto em qualquer
organização meiro
grito de Momo, o deus do
oongenere.
A Bola Preta faz Carnaval,
e reúne todos os nuquestão de manter o seu prestl- meres de musica que nes dias da
gio, sempre brilhante. O baile de Fplia sorãe cantades na cidade.
sabbado será mais uma affirmaAnte-heritem, quandp se' effeção ãesse prestigio que foi sem- ctuaram as primeiras representapre o maior titulo de orgulho do ç5es, hentem,
era irreprimível
cordão da rua 13 de Maio.
0 enthusiasmo pepular na mais
alegre casa de diversões da ciCENTRO DOS CHRONISTAS dade.
CARNAVALESCOS — Na ulti- nhados Os números eram acompacom soffreguidãp
ma reunião
deste
Centro,
de dea varias vezes. Tem e repetise tide a
pois de bem discutidos os assum- impressão nitlda de
que jã comeptos que o presidente collocou em gou o lmperip
de
Momo
pelo
ordem do dia,- ficou resolvido o menos
para quantos', tem se enseguinte:
oontrado no Recreio. J .•-.-•
a) Acceitar a renuncia do sr.
Mesqultlnha, na posso ãe optlJ. Barreiros do logar de 2° the- mos
papeis, em todos elles é Inlaourelro, deslgnando-o de àccor- mltavel
de graça de comedlmento
do com oa estatutos, para o logar de
Suecesso outro
propriedade.
de 1° thesoureiro, tomando pos- tanta a Aracy Círtes,
que põe em
ae Immediatamente;
foco a sua reconhecida habtltb) Acceitar a renuncia apre- dade.
sentada pelo sr. Guimarães GonE brilham r.lnda Edith . Falcãp,
Çalves do cargo de Io secretario; Lely Morei, Guy MartlnelH, Enc) Acceitar a renuncia do sr. rlqueta Brleba, Olga Bastoa, João
Antonio Velloso (K. NOa), do lo- Martins, Affonso Stuart, J. Flgar de 1° procuraãor, designando gueiredo, Sylvlr
Vieira,
Oscar
o a seguir, pura o cprfrn de 1" se- Soares,. Oscar Cardona, Domingos
cretario, toma.-.do posse Imme- Torra o Arthur Costa. Lou 6 J_dlatamente;
apresentam llndos -bailados,
ittwtóBJWjfniír'w/KSâírdÒ Com òs pot
pelas suas lnter-3santes dlsclpuestatutos, o sr, Silvino Coelho, las, as alegre 20 Recreio
glrls...
dedicado soclo, e auxiliar de chroHoje, primeira matinée,
com
nista carnavalesco, para o cargo palpitantes surprezas.
JL
de segundo secretario;
e) Acceitar a renuncia apreGRUPO DA BOLA VERDE.—
sentada polo sr:' Francisco Gui- Da commissão de carnaval do;
• .
thàrãeã'-(Vâgalume); -¦
GrUpc
da Bpla Verde, recebemes
' f)' Acceitar a renúncia (por ser
p seguinte avise:
"Deverão comparecer amanhã,
uma resolução Irrevogável) apreSentada pelo sr. Augusto Moraes ás 8 horas, todos os componentes
(Barulho); .
do choro, afim do mesmo dar um
g) designar para o cargo dp 1* rigoroso trenó em conjunto para
bjbliothecarlo, o auxiliar de chro- p carnaval.
Emilianista carnavalesco, sr.
Outrosim, de crdem do sr. preno Var^lla;
*•
h) Designar para o cargo de sidente, convido todos os membros
segundo thesoureiro o sr, Luiz da commissão de carnaval, para
Xerez, auxiliar do chronista car- uma reunião, afim de tratarmos
de assumptos de interesses.
navalesco;
1) Deixar vago, para a devida
A commissão de carnaval do
escolha, o logar de 1° procura- Grupo da Bola Verde, filiado ao
dor, designação que será? feita Club de Regatas Boaueirão
do
pelo presidente, de accordo com Passeio, previhe aos seus admiraos estatutos;
dores que a referida cemhilssãp
preparatlve
j) Realizar a granãe ícata .do já está em francc
Centro, no dia 8 de fevereiro, para a próxima festa dansante
num dos maiores salões da cida- que será levada ne mez de feveem hemenagem • ao "Rei
de. Essa festa será a fantasia e relre
em beneficio dos cofres sociaes. Momo" em salão previamente es
não havendo convites, seja para colhido. — Waldemar Rocha, se
quem fOr. Nessa prohibição não cretario".
+
estão incluídos os chronistas carO BAILE EM HOMENAGEM
navalescos que. não fazem parte
AOS
AMADORES
DO "COMBIdo Centro;
CUNHA" — Realiza-se
lt) Arrendar, no dia da festa, NADO
corronte no amplo sao serviço de "buffet", offereceu- dia 20 do"Caprichosos
da Estopa"
do, np emtanto o Centro, aos seus Iãp dpp
convivas, uma mesa de doces e sito A rua da Passagem n. 24, o
bailo promovido
socíos do
chopps;
"Combinado Cunha"porem homena1) Ficar a cargo da directoria, gem aoa amadores deste querido
exclusivamente, a direcção e or- grêmio,
Esta soirée terá Inicio ás 9 ho
gantzação da festa;
m) Não permittir o Ingresso raa. com uma colossal jazz.
na festa, que será em tardo-noiteA commissão está assim orgadansante, do senhoras desacom- nlzada: Luclo- Máximo de Souza,
salvo Cláudio de Oliveira, José Amaral
punhadas de cavalheiros,
so apresentarem convites, que a Monteiro, José de Carvalho, Clau
directoria vae expedir As senho- dionor Minguinho, Nicanor Vas
ras e senhoritas de suas rela- ooncellos, Admar Nogueira, New
ton Gonçalves, Raullno de Olivel
çOes;
n) Toãos os convites e ingres- ra e Eurlce Coutp.
nos para esta festa, serão rubrl*
cados pelo presidente e thesouGRÊMIO ONZE DE
JUNHO
reiro,
devidamente
numerados, — CpntlnOa a despertar p mais
não tendo validade ob que não vivp e Justlflcadp interesse entre
apresentarem essa exigência; . . ps innumeros associados e admi
o) Acceitar
o
offcrecimento radores do Grêmio 11 de Junho,
feito
brilhante orchestra o grandtosp baile marcado para
pela
Turunas de Botafogo, para tocar sabbado próximo e que é promona festa;
"
vido por um grupo de senhoritas,
p) Officiar aos srs. Augusto que multo realce tem emprestado
Francisco ás festas desta elegante aggreMoraes
(Barulho);
Guimarães, (Vagalume); Antonio mlação.
Marcará o próximo baile o inl?
Cordeiro (lionde); e Guimarães
Gonçalves /Irão Luso), lamen- oio dos folguedos carnavalescos,
tando a ausência nos trabalhos na sede do Grêmio 11 de Junho
de direcção do Centro, e agrade- e sõ isso ê bastaníi para prevercendo os bons serviços prestados se o extraordinário suecesso do
que se revestirá a festa.
ao mesmo;
O baile terft Inicio ás 10 horas
fts
Officiar
Companhias
q)
Brahma e Antarctica; ao gene- e as dansas serão animadas por
uma
magnífica Jazz, que mante
ral commandante da Policia MIUtar, ao director da Escola 16 de rá sempre essa reunião em um
Novembro, agradecendo a coope- ambiente de verdadeiro enthumaestria de
ração efficlente prestada ao Cen- slasmo, quer pela
tro ppr oceasião da realização da sua execução, come pele varia
batalha de confetti, na Avenida dlsslmp e moderno repertório que
apresentará.
Rio Branco.
O ingresso será feito com p re
cibo n. 1, acompanhado da carAntes de terminar a reunião, o telra de soclo*
<
presidente salientou que os esA commissão
do
promotora
tatutos davam o direito de desl- baile é constituída das senhoritas
gnar os directores para os car- Hermê Pereira
Pinto, Carlotn
gos vagos. Não .o fazia, no em- Lins de Vasconcellos. Maria José
tnnto, como uma homenagem aos Martins, Juracy de Mello e Souza
seus companheiros de directoria, Guimarães, Alda Pereira Pinto,
e para que a maledlcencia não o Nair Freitas, Ainda
Ferreira e
apontasse como aproveitador des- Arlnda Bezerra, todas sob a dlsa faculdade dtscreclonaria, que recção da sra. Carolina Antunes
embora lei, delia não pretende Pereira Pinto, que foi escolhida
fazer uso.
para presidente de honra da mes
Ao mesmo tsmpa «cientificava ma commissão.
aos seus collegas que a Inauguda "Casa
Dos
proprietários
ração Intima da sede social, se- Germanla", recebeu a commissão
ria realizada na terça-feira, 20 um grande numero de objectos.
de janeiro, multo
intimamente que serão utilizados
no "cotllpropondo que fossem convidados lon".
os chronistas carnavalescos que
O traje para as damas será de
não fazem parte do Centre,
a preferencia lilaz, ou branco e pacemparecerem.. Nesse mesme dia ra os cavalheiros tambem de preserão entrer^leS 03 dlstlnctlvoo e ferencia branco.
as carteiras de associados, jâ em ' A directoria do Grêmio prevlconfecçãone aos associados que 1 lndlspen-

savel a apresentação da carteira
do Identidade e do recibo do mez
para o Ingresso na séãe.

+

TUNA 17 DE JUNHO — A ultlma festa da "Tuna 17 de Junho", realizada domingo, fpl mais
uma afflrmaçãp
elpquente de
conceito cm quo ê tida a valorosa rapaziada da sympathica aociedade. Estiveram presentes ao
animado bailo, como sempro deliciosamente realçado, polo Insuperavel repertório do conhecido e
applaudlão "Jazz turunas ãe Bo-'
tafogo", regido pelo maestro Balila e dirigido pelos muslctstas Zé•iuiiii,.,. e Pacheco, tudas as gentis
dos
e formosas freqüentadoras
majestosos salões da rua S. João
Baptlsta, que tambem se encontravam repletos de distinctos- e
amáveis cavalheiros, cercados desde o Inicio até o fim das dansas,
das maiores gentilezas e attenções
pelos dignos e esforçados directores José Maria Ferreira, AppariFerreira,
cio Novas, Fçrnando
Delniar Baptlsta Telles,
Oretino
Vasques, Adhemar Marinho e varios outros. Paschoal de Maria,
na porta', exerceu torrivel flscallzação.

*

Hontem, cerca de 4 liorus da
tardo, o largo da Lapa ostovo
ft explosão
om reboliço, devido
violenta de um odlo nntlgo. alimontado por um fuzileiro naval
contra um ohauffour da praça.
Foi por questões de mulheres
que o motorista José Frazão Figueiredo, de 25 annos, residente
a avenida Mem de Sâ, numero
102, tevo, ha tempos, uma rixa
cujo
fuzileiro naval,
com um
nome desconhece.
elles
Hontem, encontraram-BO
ft porta dP Café Indígena o no
Ao
altercaram.
vãmente
quo
ãa briga
parece, o provocador
Nlcolâo
Ellas
foi
o marítimo
Darge,
que se ãiz estabelecido,
no Engenho âe Dentro, e que
os antagonlstnn.
teria açulaão
Sacando do reVolver, o fuzllolro
Frazãp,
um tlrp em
disparou
ferlndp-P na coxa esquerda, de
de
fugir,
do que tratou
pois
do
lí.Xir, dois
em
companhia
soldados da sua corporação na
vai.
A victima teve os spceorroa da
nu
Assistência, quu á nieiiiuuu
da Republica,
Pcsto da praça
seguindo ilepois, escoltada, para
a delegacia do 5" districto. afim
de prestar declarações. Dos boisos ão . motorista o guarãa civil
n. 912 arrecadou uma nuvalna,
que foi entregue ao commissario
de serviço.
Ellas Nlcolâo, o implicado no
caso, acha-se detião no 5" distrietc.
-KS*

CLUB DE REGATAS BOTAFOGO — O VovO dos nossos clubs
náuticos abrirá seus salões na
próxima noite ãe 7 de fevereiro,
para offerecer a seus associados
um sumptuoso baile & fantasia.
o
alcance
Para que essa festa
brilhantismo que é de esperar, Jã
tomou a directoria todas as providenclas necessárias. No granConformo havíamos noticiado,
de salãp de festas, que será decorndo pele conhecido scenogra- seguiu, pela manhã do hontem,
Bello Horizonte, onde será
para
pho Ângelo Lazary, tocarão duos
sepultado, o corpo do
tenente
orchestras.
Napoleão Garro, ha dias ossassl+
nado,
no
interior
da pensão "PaGRÊMIO SPORT-VO ONZE DB
JUNHO — O Grêmio Sportlvo 11 ra Artistas", á rua da Gloria, n.
de Junho, o club familiar que em 20. Assassinou-o, barbara e comenos de um anno de fundado vardemente, o sargento do exerjâ conta com grande sympathia cito, commissionado ém tenente,
Joaquim Teixeira Paes, que perenfeita
da familia rlachuelense,
'
a Bua séãe, & rua 24 de Maic, sistè na negativa do delicto, emn. 227, para o dia 17 do corrente bora aa testemunhas de vlsta do
realizará
o
baile crlmo sejam accôrdos om apon»
se
quando
tal-o como autor dos tiros que
mensal de janelrp dp Grêmio.
Para o dia 31 está sendo con- causaram a morte do mallogrado
feccionadp excellente pregramma official da Força Publica de Mlpara a festa lltero-musioal, sen< nas.
Os funeraes do tenente Gordo pensamento da distineta dl
rectoria do valoroso grêmio or- ro, serão custeados pelo governo
ganlzar uma orchestra, talvez do Estado de Minas Geraes.
O corpo seguiu ás 6 horas da
um qulntetto, composto de ele.
mentos do próprio club, para fl manhã de hontem, no aerro ligado
á composição do R 1, rápido
nos
seus
regularmente
gurar
Bellp- Horizonte,
festivaes de arte. E' uma Idéa mineire, para
Irmão da
se- acompanhando-o uir.
Interessante, que facilmente
vlotima,
o
sr.Lulz
Garro, a sra.
rá levada a effeito, considerados
Eurlça
Rabello
Gorro,
e o sr.
os optimos . elementos artísticos
Epaminondas Demetrlb,'amigo ãa
com
que conta a triumphante familia.
agremiação do bairro dp Ríay(_m
chuelo.
Ccntlnua sem Interrupção O
tprneip interno do "plng-pong",
torpara a disputa da taça do
neio inter-clubs, para o qual foi
o Grêmio Sportlvo .11 de Junho
convidado.
Breve serão conheci'
ãos os resultados definitivos das
duos turmas que se batem pelo
prêmio offerecido
pelo Directo.
ria a cada venceder, e delles da
remos, noticia opportunamente.
'
Dentre as medidas tomadas pela
*
no sentido
de moralizar
policia
BEBER... SÒ' ÀGUAI — Em os
banhos de mar, encontra-se a
sua sede, em Marechal Hermes,
que se refere ao horário dos baJá foi empossada a nova directo' nhos, que de manhã vae até ás
ria desta foBtejndn,
agremiação, 11
nos, dias uteis e até
horas
que ficou assim constituída:
o ' feriameio dia nos
Presidente de honra —¦ Pedro dos. domingos
• "-'
'
BaCelIar; presidente
em exerci'
depois
do meloHontem, pouco
olo '— Vicente Motta; .secretario dia, os
faziam o serRellum; thesourelrp — Sylvio vigo na guardas dequeCopacabana, depraia
Motta.
com um grupo de rapaDepois da posse, ficou resolvi pararam
zes que se dispunham a entrar
ão que se realizasse ãomlngo um imgua,
no
posto 0.
formidável "mastigo", para festeFoi-lhes
chamada a attenção,
jar o notável acontecimento.
mas como os. mesmos respondesA' sabia experiência e lncontes- sem
acintosamente, dando
até
tavel habilidade da "cuca" Ceies- vaias nas autoridades, resolveu
te, foi entregue a direcção das pa- o Investigador Rezende, da 1* denellas.
"bro- legada auxiliar, dar-lhes voz do
E' de esperar que este
&
conduzlndo-os
prisão,
dio" assuma proporções assusta- Contrai de Policia, onde presos
tiveram
doras, pois os habitantes da Mo- de.
20S000
a
multa
dè
pagar
para
de serem
rlnga já se acham "pra lâ"
postos em liberdade.
enthuslasmndos...
São elles: Quldo Qulda, de 17
*
annos,
residente á rua Copacatia. GYMNASTICO PORTUGUEZ — na n. 1.094;
Raymundo Lemos!
No próximo domingo realiza esta de
Moura, de 26 annos, residente
veterana sociedade uma "tarde- á rua Bulhões de
Carvalho nunoite dansante", dedicada a seus mero 132; .Tose
Gpnçalves de Paisócios e famílias.
va, de 18 annos, morador á rua
A elegante reunião será Inicia- Barcellos n. 3-A; e Otto Wllmar,
da âs 17 horas e prolongar-se-á de 17 annos, morador
â rua Raul
até âs 10 horas, sendo as dansas Pompêa h. 65,
sustentadas por duas jazz bands.
—— +®+- ;—
Ingresso com o recibo n. Tl e
carteira de identidade.
Traje de passeio.

0 FIM TRÁGICO DO 1MNTE
- GARRO 0 corpo do mallogrado official
seguiu, hontem, para Minas

BATALHAS DE CONFETTI
. NA RUA D. ZULMIRA — A
segunda batalha de confetti deste
na rua
anno vae ser realizada
D. Zulmira, cujos moradores jâ
entraram em francos preparatlvos.
as batalhas
São tradlclonaes
na rua D. Zulmira.
Nenhuma
outra ainda supplantou as pelejas
da referida rua.
As batalhas deste anno serão
realizadas nos dias 31 do corrento e 1 de fevereiro, sendo a prlmeira em homenagem ao eminentc turfistn conde Paulo de FronItn e a segunda dedicada ao "Jornai do Brasil". '
A commissão ê constituída dns
ars. Bento Machado,
Joaquim
Rodrigues Adrego, Ricardo Pinho
Marques, capitãe Holopeclo Damon, Ângelo Teixeira Leite, Felippe Lobo c Geraldo Coelho da
Costa.

H. PS.*-

Elle tinha os acua dias de vlda
contados,
Era um tuberculoso om ultimo
grflb.
Estava desenganado peloa me»
dlcoB.
Esse prognostico de aeu pro
j\imo fim desesporou-o.
os dias de uma
Encheu-lhe
hyiiocondiia feroz.
Passou a odiar a todos.
Por fim, uma obstinação começou a atrapalhar-lhe o cérebro
invejava a saudo da esposa uma
morena na selva
dos seus
20
anno:. robustos.
alluclnado.
E,
soffria todoa oa dlaa
ft simples
lembrança de que ella lhe Iria
sobreviver. Deliberou, pois, summarlamente, nãp dar ft sua eaposa
a njipurlliliMüdò do dslttir luclo
por sua causa e ser a "sua"
viuva.
. Hontem, Sebastião de tal, que é
o tuborouloso dcaonganudo, pelos
meãlcos, morador em Merity, poz
em pratica a sua intenção slnls-*
tra para oom a esposa, Alaldo
Maria da Conceição. Quando ella
regressou ao anoitecer a oasa,
Sebastião saiu-lhe â frente e vtbrou,
rápida
o vlolentamonte,
tres facadas. Alaide tombou, ferida nc hypocondrlo e no flanco do lado direito, sendo, mais
tarde, conduzida A Assistência dp
Meyer, onde foi medicada, sendo,
a seguir, internada no Hospital
do Prompto Socccrro.

-+®*-

QUANDO LAVRAVA 0
FLAGRANTE
0 commissario foi aggredido
por um dos contraventores
Proseguindo na campanha contra o jpgp dp "biche", o commissario Norlval,
do
3o districto,
prendeu em flagrante, hontem, na
rua Larga n. 86, os "bicheiros"
José Joaquim da SUva e Isaao
Simão, que tinham em seu poder
24 listas de jogo e 928000 em dlnheiro.
Na delegacia,
estava
quando
sendo lavrado
p auto
de flagran te contra os mesmos, appareceu o Indivíduo Vicente Clnelll,
gerente da casa varejada e que la
tentar subornar as autoridades
policiaes. Como fosse repelllde,
Clnelll aggrediu pelas
cestos, a
bofetadas, o commissario Norlval,
no momento justo em que esto
descia as escadas, saindo do cortorto. ,
O aggresspr foi subjugado pelo
soldadp ri'. 81 e autuado polo crime de desacato á autoridade,

—.

-tc*
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POR TRANSGREDIREM AS
ORDENS DA POLICIA

Brigiou com o "pequeno"
e quiz morrer

Quatro rapazes presos e mu]tados, quando se banhavam
no Posto ,6 j.j...

Tem 18 annps 'o Joveri.Rlta (íe,
Oliveira. Mora á rua Villa Rifca
n. 25. Rica de desgpstos andava ella. O "pequeno" abandonou-a. Por isso, hontem, na moradio; R)ta quiz.— coitadinho I.
morçrer. ComoV Tomando permangónato. Foi o que ella fez. A Asslsiencla, porém, a snncorreu, 11vrando-a dp necreterle. Ap reflrar-ao a garota suBplrou:
— Essa Assistência é, mesmo,
a "mamãeztnha boa"..., como lhe
chamam por útil.
• E- sümiU.'

Falleceu no Prompto
Soecorro

Victima, no dia 11 do corrente,
de um desastre quando trabalhava no armazém 14 do Cães do
Porto, falleceu hontem, no Prompto Soecorro,. onde se achava ihternado, o estivador Vicente Recha, de 45 annos, casado, morador â- rua da GanibOa, 301. '
O cadáver foi removido para o
necrotério
do Instituto
Medico
Legal.
*®*

Chocaram-se os autos

-*®+-

COLHIDA POR UM-MM i
A cozinheira Marta
Claudlna;
preta, de 28 annos, de edade, residente ft Avenida Suburbana, 33,
um
quando hontem apanhava
trem na estação de Piedade oalu,
sendo colhida por uma rodo, que
lhe esmagou o pé.
Depois de medicada na Assistencia dp Meyer, a victima fcl
internada no Hospital de Prompto
Soecorro.

^*®*

UMA SCENA REVOLTANTE
Dois cavallarianos espaldeiram
um mecânico na rua Licinio
Cardoso
. A scena passou-so hontem, ft
tarde, em São Franciscp Xavier,
á rua Licine Cardoso. Gs cavailarianps 62 e 90, respectivamente
do 2" e do 3° esquadrões de cavallarla da Policia Militar excederam-se, espeotaculosamente, em
requintes de vielencta, na prlsâe
de um pebre pperarle. O mecanlco AntonlP CPBta,Nao passar pela
rua Licino Cardoso, sem que estivesse -commettendo
qualquer
crime, foi preso pelos cavallarianos, e, como protestasse a Bua lnnocencia, lraram-se os policiaes.
Sacaram das espadas o entraram a espaldelrar o trabalhador,
Populares accorreram o protestarám contro a façanha selvagem.
Os soldados picaram, com as
esporas reluzentes, as montados
e marcharam ameaçadores contra
o povo.
Houve, como acontece em taes
emergências, pânico e correria-; o
o mecânico lâ foi para a doieitacia do 18° districto, ondo o commissario
Virgilio,
reparando o
abuso de seus subalternos, mandou-o em paz.
Ahi fica narrado, singelamente,
o facte ppucp edificante para os
propósitos sãos da actual policia
dc gpvernp provisório.

A' Estrada Real
de Santa
Cruz, no logar denominado Morro Grande, entre aquella localidade a Campo Grnnde, chocaramse, hortem, dois autos, havendo,
do desastre, quatro péBsoas feridas. Os vehiculos são os autos
particulares de ns. 2.49S
11.030, este ultimo dé propriedude do construetor João Peralra.
As autoridades locaes providen+
olaram os soecorros ás victimas.
UM BANHO DE MAR A' FAN-*®*TASIA NO ARPOADOR — Co+®*
glta-se da realização, de um banho de mar â fantasia no Arpoador.
Este recanto apraslvel da praia
de i,ianema presta-se admirávelnente â recepção dos banhistas
Colhido por auto na avenida
foliões.
Rio
Branco,
e soffrendo,
em
Resta saber se o pessoal ou o
conseqüência, contusões na coJxa
bloco promovente do banho não
esquerda e perna direita, foi soe(Lounimarâ da arrancada a que
O sr. Persillanp Alves de Fa- corrido na
ce propõe.
ria mal acaba de chegar de Cam- utr EuripedesAssistência, o mlliPereira da Silva.
O Euccesso depende somente da Pob. Veio com tres companheiros, Apôs aos curativos
a victima reperseverança e da
propaganda viajando pela Leopoldina. Como tlrou-se.
que cada um faça.
passageiros, trouxeram os quatros
~,
*®*A alegria em realizações de ta; duas malas, uma pesando 27, ounatureza é coisa communicatlva tra 20 kilos, além de um pequecue não se pode prever nem me* no embrulho. O regulamento das
dir. Dem tempo ao tempo. . e estradas de ferro permitte a caveremos se o pessoal do Ipanemi da passageiro
transportar 'graé ou não da "fuzarea molhada". tultamente ate 30 kilos de bagaFoi internado no Prompto Soe+
gem. O sr. Persillano Alves de corro em conseqüência de
NO TREM DAS 7.35 — Rapa- Faria, viajando com tres compa- .íiiéda soffrida na residênciauma
o
zes foliões, moradores em Braz de nhelros, trazia no
próprio carro Pienor Nelson, filho de Francisco
Pinna, desejando render homeni- as malas, em questão.
Mas ao Pereira, de 12 annos, morador â
gem A Momo, estão organizando saltar aqui, teve as malas appro- rua D. Maria, em casa sem nuuma batalha de confetti que #erá hendldas, exiglndo-lhe um empre- mero. Recebeu dos ossos
da perrealizada em dia do corrente, no j gado o pagamento de 26 mil
•¦
na direita.
trem que parte da estação Barão pouco. Victima dessa violência, nãoe
+®+j
ãe Mauá As 10 ..uras e 35 minu , sabendo em que dispositivo retos.
| gulamentar se baseia o empregaA batalha de confetti, lanço.-- fIo da .empresa pari es«m exlgen|
perfumes ¦'-. serpentinas, será tra- ; cia, velo aqui. o sr. Perstllnníi •suaQuando hontem» no quintal de
residência ft run Canadá, 182,
vada no percurso da Mauá a Bra?. tormular essa queixa.
'"» Penha,
[
de Pinna.
Será admissível que se appn- ¦ hi-ia a raçãoAurello Vieira distria Beus cavallos, lePara
maior
animação,
um henda, assim, a mala de um pas- vou uni
' lioro" animo: i aa "artes chocoico de um dos anltn .....
sagelro, com a roupa de uso ? O |1 no abdômen.
executando
r _-aphieas",
os sr. Persillano confessa que não
| A" victima recebeu os soecorro-!
principaes sambas do anno.
tem duvida em
uma vez da Assistência do Meyer, sendo
Vae ser uma batalha de repete- que a companhia pagar,
mostre ser legal cm seguida Internada no Hospital
cos...
l o «vieenpi.de Prompto Soecor'-'..

TEVE APPREHENDIDA
i - A MALA -

Como um passageiro se
queixa da Leopoldina

Colhido por auto, na
Avenida Rio Branco

Foi internado no Prompto
Soecorro

evou om coice no abdômen

Cerca do 0 horas da tnrde, hon.
tem, as autorldados policiaes do
SO" districto foram procuradas
pêlo Indivíduo Alvino do Macedo
morador na ladeira dos Tabuja^
ros, o . qual la reolamar providonclas para a descoberta da origem do fétido horrível quo desde
a manhã ae exhalava nns Imme(Ilações da sua residência.
O commissario Assis Braga partlu para o local e entrou Immedlatamente a pesqulzar o morro
vindo a perceber que o mfto chelro bo fazia sentir oom maior Intensldade Junto ao barracão n 64
que fi de propriedade do Alvino]
A casa estava fechava, mns o
commissario, olhando por baixo
da porta,
encontrou a ohavo o
oom ella abriu, entrando no in.
terior da habitação. O espectaculo
que, então, ee lhe deputou foi
horrendo: deltaão ão costas num
iiiuiiuoLu u-uu, ju/.iu u cadáver de
uma mulher, üe cOr parda, cm
adeantatlo estado de putrefacçüo
'
coberto apenas por um lençol,
Fazondo chogar a- luz mu|B pa.
ra perto, a autoridade pOde observar que a morta tinha as feliõe»
profundamente, desfiguradas, óom
enormes manchas
rubras pelo
No olmo,
pescoço e pelo collo.
grandes placas sangüíneas de»
nunolavam o orime que ali teria
oceorrido, desãe multas horas antes.
O facto foi logo communicado â
2" delegacia auxiliar, que enviou
ao local um photographo do Gabinete e o medlco-leglsta dr. Armando Magalhães, afim de ser
feltc o necessarlc exame pericial.
Parece tratar-se do crime mya»
terieso, havendo as autoridades
Interdlctado a casa atê á matlrugada de hoje, quando deverá o
cadáver ser removido para o no»
croterio da policia.
O commissario Braga soubo que
a morta era a domestica l3ollna
de tal, de 40 annos presumíveis
vivia marltalmonte com
e que
Julio 'Rocha, sem profissão defi»
nida.
Isolina estava empregada na
quitanda da rua Copacabana, es»
quina do Figueiredo Magalhães,
onde esteve, pela ultima vez, na
tarde de terça-feira ultima. Na
manhã do dia seguinte, foi ter
6. quitanda o seu amasto, afim de
reclamar o crdenado da rapariga,
allegando que a mesma la ser
hospitalizada, O quitandelro não
relutou em entregar a Julio Üo»
cha o salde da empregada, no to»
tal de 25$000.
Desde esse dia, n homem des»
appareceu, não se tendo nenhuma
noticia do seu paradeiro.
Sobre
elle pesam graves suspeitas, pois
a vizinhança Informa que o casal
não vivia bem, sendo constantes
as rixas entre Isolina e o aman»
te, terminando quasi sempre em
aggressão ppr parte deste.
A policia dp 80° distrlctp está
empenhada em esclarecer comple»
fomente o facto, nc decorrer do
dia de hoje.

-+®*-

FACTOS DE NICTHEROY
UM FALLIDO PRESO
. Em obedlenoia a um mandado
expedido pelo Juiz da 2« vara cl»
vel da capital fluminense, foi
preso-hontem por Investigadores
do Corpo de Segurança da 3.» delegaolo auxiliar, o Indivíduo Lu»
cindo de Almeida Barbosa, nego»
ciante que era estabelecido oom
armááem, á rua Marquez dc Faraná n. 399. Lucindo é accusndo
de ter fallldo fraudulentamente t
desviado multas mercadorias.
ATEOU FOOO NUM OANNAVIAIi,
BM SAO GONQALCT
Investigadores do Corpo do Sõguranço, prenderam o indivíduo
Mario Silva, aceusado de ter In»
cendlado um cannavlal no muni»
cipio de Sao Gonçalo.
Mario, que a principio quiz ne»
gar o facto, acabou tudo contes»
sando ao 3." delegado auxiliar,
dr. Llgmarlnge da Costa.
Nesse inquérito, em que funeoiona o escrivão Sá Pinto, foram
arrolados oito testemunhas,
Dirigiu todas as diligencias,
aom louvável habilidade, o Inspector do Corpo de Segurança,
sr. Sady Ferreira.
AGGRESSÃO A SOCOS
Jotto Forra», açougueiro, esta»
belecido A ruu Dr. Celestino, 20,
pretendeu despejar, Rosalia Fl»
delis, sublocataria de um quarto
existente nos fundos do açougue,
o que não conseguiu, dada a ln»
tervenção do commissario Raul,
de serviço na Delegacia Geral de
Nictheroy.
MaiB tarde Ferraz, depois do
dlsoutir com o sua Inquilina ag»
gredlu-o a socos.
Rosalia, apresentando ferimen»
tos no rosto, foi
medicada no
Serviço de Prompto Soecorro.
A vlotima voltou, então, ft JDe»
legada Geral, onde relatou a oo»
correncia.

Um pedido do Centro Indus*
trial ao interventor no Pará
O Centro Industrial dn Brasil
dirigiu, no dia 13 do corrente,
ao Interventor no Estado do Pa»
rft, o seguinte tologramma:
"Contro Industrial.. Brasil
pe»
do venla fazor appello patriotis»
mo v. ex. sentlde oxtlncção lmposto municipalidade Belém In»
oldlndo produetos outraB unida»
des federativas tributação esta
infiinirento
letra
constituição
espirito regimen assegura livra
intercurso producção nacional
entre Estados brasileiros. Atton.
ciosos saudações. — Francisco
do Oliveira Passos, presidente.'

Vendiam loterias de
curso prohibido

Estão Intimados a comparecer
â sede da Fiscalização de Literias, ft rua Luiz do Camões nu»
mero 68, no prazo de 6 dias, afim
de terem sciencia das multas qua
lhes moram lmppostas por Infra»
cção da alínea 3 do artigo 42 do
regulamento baixado com o docreto n. 16.775 de 6 de novem»
bro- de 1922 (vender loterias de
curso prphibido, nesta capital), o*
seguintes Infractoies:
Multados em 200$000:
Autos 173 |P — Vicente Chiapeta, praça 11 de Junho n. 43 e
174|P — Joseppe Cavallero. Travessa do Ouvidor "Café Colom»
bp".
Multados em 400$000
iiji.Autos 676 — Siciliano Glacomo
Gonçalves Dias n. 80; 1.177 —
F. Guimarães, Filho Limitada.
Rua do'Rosário n. 71; 1.178 —
Amancic R. dos Santos & Cia.
Rua do Ouvidor n. 139; 1.179 —
Wetere & Cia. Travessa do Ouvi»
dor n. 0; 1.180 — F. Aieta ir C.
Rua São José n. 93; 1.182 — J.
Scardlnl. Avenida
Branco
Rio
n. 151:
1.1S3 — .1. Bellucio.
Avenida
n. 165;
Rio Branco
1.185 - J. dos Santos. Galeria
Cruzeiro lí. 2; 1.186 — Caruso &
Cia. Avenida Uio Branco n. 1231
1.187 — Pouza & ?ouza. Avenida
P.lo Branco n. 1S6; 1.188 — Os»
car & Cia. Galeria Cruzeiro n- li
1.189 — Alfredo lieis- Avenida
Passos n. 98.

A Vida social
Guerra ao àthorl

I

SABONETE

CORRETO DA MANHA — Soxta-folrn, 16 de Janeiro de 1031

QUER ASSIGNAR

¦!•]: Vi Correio da Manhã?
O

Pela Marinha Mercante CORREIO
O "MANDU'" - VEM AHt
Dovorla chegar no próximo dia
20, pioccdonto do Norfolk, o onrguolro "Mandu"' do Lloyd Brasllolro,
Como 4 sabido, o referido vapòr estava soquoBtrado om NovaYork om virtude do acção movida pólos carrogadores do ' vupor Allemão "Dcnderah",' com
o qual o "Mandu"' colltdlu, no
canal do porto de Santos.
Para ser lovantado o seqüestro
db referido vapor o Lloyd teve
que depÕHltaf nos Betados Unidos mala do 282 mil dollars, ou
seja perto de 3 mil contos em
moeda nacional. ¦
Sabemos quo a soeção jurldlcn
do Lloyd Jl enviou para a America do Norto parto dos documentos que comprovarão a Inculpabilidade do commandanto do
'Mandu'".

MUSICAL

NO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO
A applicação das sub*
vencÕes deve ser comprovada com documentos

A TIOMPOHADA MUBIOAL EM
I1UI3N0.4 AIMS8 DURANTE O ANNO
DE limo
O ministro da Educação bon"La Pronita", em sou numero tem resolveu:
e
doExigir demonstração
do 31 de dezembro, publica uma
estatística Interessante do movi- cumentos quo comprovem a, ap- j
mento musical na capital porte- pllcaçâo da subvenção de 1920 .
nha durante o anno de 1630. São concedida peio governo ft União
pura
oxtraldos desse artigo* os dados dos Escotolros do Brasil,
possa dospaohar o requeriquo, a seguir, pasBamoB a re- que
mento que solicita a de 1080;
sumir,
solicitar ao Interventor Jofto
Os espootaaulos lyrlcos, no thea-data em que os assis—
Preços: Anno, 60$000
Mez, 6$000
tro Colon, dtvldlram-se em duas Alborto doa Instituto
Semestre, 35$000
Oswaldo Crua,
tomporadas: na do Inverno, ali se tontesso nclinni & disposição
do gorepresentaram, entre outras ho- que
Corto e remetta a formula abaixo, acompanhada da respectiva Importância, para o
dover&o rede
São
Paulo,
vldados, as operas "Badko", de vorno
seguinte endereço: Sr. Lul* Ayres — Gerente do "Correio da Manhã", Avenida Uorespoctlvos
oargos,
as
assumir
"O
EstranRlmaky-Korsakotf;
não estar Incluída na lei da
raes Freire ns. 81/83,
de Hlndebrando Plzzet- vlBto
geiro",
"Amnya",
para 1931 a vorba desti- '
tl;
de Jesus Gurldl, despesa
ao
pagamento dos venolmonA ESTIVA DO LLOYD EM compositor basco; e o "Crepus- nada
NOME.
mesmos;
toB
dos
VICTORIA
doB
DeuseB";
culo
do
Wagner;
autorizar o pagamento da
(bem tegivel)
"Orpheu", de Qluok; "Boi-ln Gosegunda e ultima prestação da
Sobre a mudança da firma que dunoff"
(oom o celebre baixo
de 1980, de 6:000$000,
tinha o serviço de estiva do Chaliapln) e "Kovànchlna", de subvenção
LOCAL.
da Misericórdia do
Lloyd. Brasileiro no porto de Vi- Mussorgsky; na estação de pri- fi SantaomCasa
Minas;
ctoria, no Bsplrlto Santo, rece- mavera, "Lohengrin", do Wa- Serro, autorizar
o pagamento da
"Meshlstopheles",. de Boibemos a seguinte carta:
ESTADO.
subvenção do 15:000$000 ft Santa
"Consumando úm verdadeiro e gneri
to; e os bailados, "Schut", de Cosa da Misericórdia do Mambradante escândalo admlnlstratl- Prokofleff; "La flor dei Irupô",
referente a 1930;
vo, acaba o ar. Mario de Al- de Constantino Gatto; "El Amor nhão, mandar
Junto remetto Rs.
mezes.
restituir a Caetano
Vara uma assignatura por
meida, em mft hora e por mft Brujo", de Manuol de Falia;
a apolloe ao portador nuBrasile
ei.trella do Brasil, nomeado dire- "Sheherazad»"» de Rlmsky-Kor041.194,
da lei n. 8288, de
mero
otor do Lloyd Brasileiro, de con- sakoff, e "Thamar", de Bala1917, cauclonada como garantia
tratar com os srs. Antenor Gui- klreff.
da apresentação de proposta pa& Cia., desta praça, os
No theatro Odeon foi levada ft
O interventor elogia a II EXPOSIÇÃO CA-, 0 superintendente da marães
serviços do estiva e armazena- pnenat "A. opera de tres centa- ra obras na Colônia de Psyohopamento de cargas do Lloyd, es- vos", de Kurt Well, No theatro thas (Mulheres).
NINA DD PETROcommissão de orçaLimpeza Publica
bul liando direitos dos srs. Mes- Avenida: "La Meiga", zarzuela
POLIS —
— mento — ;
quita ft Cia., estivadores do
Jesus
Gurldl.
No theatro
inspecciona
mesmo ha mais do 24 annos, de
"Aida" e "Car- INSTITUTO DA ORDEM
Eis o officio circular que s. ex.
San Martin:
sempre
cumprindo,
sem
dlscreO
sr.
Castello
Branco,
•
superlnexpediu aos membros daquella Continuam
men", em hespanhol. No theaabertas as tendente da Limpeza Publica, vi- panela, o seu contrato.
DOS CONTADORES
commissão:
lnK' a terceira ou quarta Invés- tro da Opera, varias operetas
"Accuso o recebimento do offisltou .hontem, pela manhã,
"Rose
as
inscripções • .
sulsas,
entro
as
a
quaes
DO BRASIL
estações da Limpeza Publica e tida quo fazem os srs. Antenor Marle". No theatro Onrubla, zarcio s|n, de 5 de janeiro corrente,
A directoria do Brasil Kennel
Guimarães & Cia., para nblscol
em que me communlcastes a ter- Club continua" trabalhando activa- postos da zona rural situados cm tar, no seu entender,
zuelaB
em
geral
péssimas.
essa
mlnação dos trabalhos de elabo- mente nas InscrtpçOes, para t das Santa Cruz, Bangu', Realengo e puda maquia, em detrimento pol
Ob concertos, ld como cft, tive-dos
ração da proposta orçamentaria ao raças, da Segunda Exposição Cascadura, lendo providenciado direitos dos antigos e honestos ram escassa concorrência. Bue- Deliberações do Conselho
melhorar
as
installações
para
dos
desta municipalidade para o exer- Canina de Petropolis, quo serft
nos Aires ouviu o anno passado
Sob a presidência, do professor
preolsam desse melhoramen- estivadores do Lloyd, ora victo- o Quartetto de Alandes Aguilar,
Ciclo de 1931.
reallsada no bellissimo parque do que
riosa ante ft Inexperiência do ' sr.
Fonseca Pinto, esteve reunido no
to.
Em
Santa
Cruz
o
superintenresposta,
Cumpre-me, em
o ln- Palácio de Crystal. ,
o
de
Londres,
Quartetto
Guiomar
Mario'
de
victima
do
Almeida,
dia
14 o conselho do Instituto da
dente
da
Limpeza, acompanhado
deolinavcl dever do louvar o zelo,
Elisabeth Schumann, Ma- Ordom dos Contadores do Brasil
O certamen, que conta oom os
sr. Leão Horta Fernandes, canto do sereia do Antenor Gui- Novaes,
a dedicação e a competenola com melhores elementos da socteCade do
ria
Ranzow,
Ricardo
Vines,
Jaentre outras deliberações, rerespectivo administrador, percor- marães.
cques Thibaud, os guitarristas que
quo vos desobrlgastes de tão ar- fluminense e carioca, promette re- reu toda a locafidade.
Basta citar, para exemplo,
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Reclamações sobre lan- directamente das mais inhabllltam
[creanças, Viajantes
elevado cargo,
importantes casas como
perfumes
tino Piaggio e Juah José Castro
Orvalhaãas áe lu« io sol nmcenie,
official contava 56» annoa de edade, rea»
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Como estivadores e agentes da tro Nuevo.
Em
sociação
uma
comviagem
Commercial
de
recreio
segue
—
Sole
predial
Mas não menos felin, por álffe- para Çurityba, o joven
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mio George Sand, na Franga, foi os quaes jâ houve casos de dòen- para ns oargos de sub-delegados, Os funceionarios que pção, Instituída Justamente rara (quinhentos¦
:.— Foi concedida, aposentadoria, verno da Republica, no sentido dados que'ahi ficai^,. .,
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oriterio
rencia
oom
o
alguma
regularidade,
ehupredominanpoucas
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Lembramos ao exmo. sr. ohefe
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oou multo admirada. Pediram-lhe
Carvalho, para Juiz e supplen- cionarios Incapazes, pela
estudo
dos
or«». DOENÇAS °> PEUE
CDHTB»
sua
nem prenun- de
Mda
hayendo
esperanças
Amélia
e
remedio
to
Purificação
dos
publico.
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Drummorlã
(a) Renato
— o seguinte:
—
dloioso
iníiííimTmmTTT.iHiiiiiiiiiiiii
aceidente
ehí
serviço;
determinou
providenrua
Jeronymo
a
da
Viação
Monteiro,
n.
pensão
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Maurice SImard acaba de distancia superior a 200 kllome- Ascanio
Rua Saohet, 9,
8$000 dos Pescadores, o seu actual pro- rar-lhe que discordo e* desautorl- vence, ao "trabalhador de do que vldaão para um cargo compatível
meida
1*
FALANTES
ciasbase
na
paclassificado
com a sua longa pratica das Loteria do Estado do Hto ¦— VIbsidente, capitão-tenente Sosthenes zo' tal movimento em torno de se"
publicar "Interprotatlon du Mon- tros, seja mantendo-se, entretanto, Antonio Guedes de Paida Superinten- coisas do Lloyd, mormente sendo conde Bto Branco, 49S — Nl- Brlngton ft Ola. — Uai. Cama*
minha pessoa, quando a grave sl- dencia(nãodo titulado)
1CS750 Barbosa.
va
de Moderne". Prefaciando-o, dls- drão 7, tarifa
Serviço
da
Limpeza
Pu- notório as relaçOes amistosas do ctheroy.
ra 65.
para os de teor João Pereira Barbosa . 11S000
actual
Sobre o nome indicado para tuação do palz exige que todas
se Fernand Bulsson: "Nao ha, aacima
e Particular. — Jeronymo referido capitão com o sr. Ma- Loterln da Capital Federal — 1» Cnnn EiliBon — 7 ;»etombro, 90.
de 25 %.
uubstltulr o commandante Sob- as attenções so voltem para a blica
RtFernandes
_
Nestor
Março, 110.
Francisco
Pinto,
Paul
J. Ohrlatopb üo. — Ouvi*
por assim dizer, um desses oario
de
Almeida»
22<500 thenes, ouvimos que ha um gru- solução-dos problemas que inteLoteria de 8. Paulo.
beiro
dor, 98.
Ha quem veja nisso o dedo Loteria de Goyas. .
pltulos em que nüo se veja uma
' 50*000 po de delegados de varias colo- ressam & conectividade.
Gastão Braga
Aaaumpcao ft Ola. Ltd. — AV. Rio
autorização
a
negada
Foi
do sr. Antonio Ferraz, inimigo Mondo Lotcr.co — Ouvidor, 189.
obBervaçSo nova e, freqüentenias de pesca que cogita de suf200 E MAIS 200 ! !*
Sinto-me bem vestindo a farda
Branco, 147.
Francisco Ignaolo de AlSerft possível Loteria do E. Santo — Rodrigo Caaa do Disco — Chile, 29.
12$000 fragar a candidatura do dr. Luis de capitão, e considero de justiça
monte, profunda."
meida
•
São os dois grandes sorteios áo Br. Brigido.
Silva,
9.
pedida pela Força e Alfredo
a
influencia
representante
do
antigo
antigo
se- V. niilmnrfien
6$000 Mendonça,
sA asoendor a outros postos atra- de 200 Contos cada um, sendo que
Martins do Valle
FUMO SE CIGARROS
ir.« ft Cia., Ltd. —
6*000 de importante colônia, junto a vis das exigências normaes das um para hoje da loteria "Pan- cr»-'irlo do sr. Cantuaria sala
Marques Corrêa
itozarlo, 71. . ,
Academia Carioca de Letras Luz Nordeste do Bratil Bertoldo
da
orbita
carbánifera
e
vft
até
Confederação.
Besleis
de
o
de
Magalhães
promoção, que
José
Sonho Ooro — Galeria Jruceiro, 1. Grande Manufactara de Famoe
governo lista" e outroB 200:000$ para
Veado.
18$700
Um encontro occastonal com o da Republica vier a decretar, be- amanhã da popular loteria "gnú- ao ponto de exercer vinganças L. Coata 4 Ola. — Kua Chile, 1.
sa Filho
O ministro da Fazenda lndefe-' Joaquim
contra os bons e honestos func- V. Forntmdoa & Oln. — Saohet, 16. Lopes BA ft Cia.
dr. Mendonça nos levou a pedir neflciando toda a minha classe e cha", oom
Stmphonlo Quedireito a mais 15 fi- cionarioB?
Presentes os srs, Costa Lima, presi- riu o requerimento
em que a
O tn ríi Commcrclnl • Ind, Ltda, —
15*000
a
Bua impressão sobre o coso, O não apenas a alguns indivíduos. naes ao
FABRICAS DE CERVEJA
des
dente, Othon Costa, 3° secretario, VI» Companhia Forca e Lu* Nordeste
de
60$
Inteiro,
preço
BuenoB Aires, 181.
dr, Mendonça disse jft saber que
De fôrma alguma acceltarel um 26$ melo e B$ as fracçOes, sA
ctor Alves, bibliothecarlo, Phoclon Ser»
autorizada
Cia. Cervejaria- flrnKiúa — Mar*
fosse
Brasil
pediu
do
187*200 o commandante
Sosthenes tal- premio excepcional e permanenBANCÜSe
P», Henrique Orcluoli, Modesto de
"Ao
CASAS
BANCARIAS
Sapucahy, 200.
quez IIVSECIICIDAS
Mundo Lotorico" —
no
Abreu, reuniu-se a Academia Carioca de a Alíandega de Natal apertnlttlr
vez tivesse que deixar a Confe- te, por serviços prestados transi- ali
rua do Ouvidor, 139, que vendeitanco do Brasil — l* Março.
Letras para a sua sessão semanal.
que a descarga do carvão de pederação. Quanto a sua cândida- tortamente ao meu palz.
—
Banco
Mercantil
1»
Março,
rft
hoje
ti.
mais
121:000$
No expediente, o ar. Henrique Or» dra que lhe é destinado para ter
nos
endisse que sô acceltarla o
,
Rogo-lhe transmittir essa mlDnnco Bonvlsta — 1» Março, 47. "Cnlo".
"Masootte"
Prorogação de prazo tura,
cluoli, pediu um voto de pezar, em acta, logar antes da conclusão do-propor 10$,
cargo sem remuneração de qual- nha resolução uos camaradas do veloppes
Danço dos Vunceloaarloa PubliESCOLA FOLYTEOHNIOA
pelo desapparecimento do sr. Barbosa cesso do respectivo despacho, a
sortes
em
2
100:000$
ImmüníSaÇíAo
grandes:
de"MóVEB|
—
espécie.
co*
Rua do Carmo, 61,
quer
Exercito ahi acantonados."
Lima, de quem aquelle acadêmico fez
resolvido papara prestar nova
por 8$, fracçOes 800 réis e 21
Os alumnos da cadeira de -.ne- S. A. Lar ll madeira—Ouvidor, 80.
De qualquer formo, na próxima
um brilhante elogio, enaltecendo o seu exemplo do que fOraRecitt.
O despacho do capitão Tavora Contos
— SiO
Ma ta-Cup Itu 8.
2$, fracçOes 1$, com canina Industrial ãeverfio estar Sal Amerlea Onpltallsnçao — Ou- Cin.
ra a Alfândega do
por
resolviserft
valor e a sua obra.
__
do
Conselho
reunião
Jos 5, 13.
Impediu,
não
todavia,
o
fiança
plesbiclto,
vidor, 80.
âs 8 horas da manha, do dia 20
O sr. Othon Costa Informou que, eom
do o caso, e é bem possível que que se realizara, na data fixada. mais 20 finaes reclame do "Ao, do
MOVEIS E TAPEÇARIAS
corrente, no portfto principal
o sr. Victor Alves, representou a Aca»
Mundo
Loterioo".
Amanhã'
num
CAMBIO Ü PASSA5EH5"'
O ministro da Fazenda conce- o commandante Sosthenes, renundas officinas da Central do Brademia na reabertura das aulas do Colle» Alcance verificado
deu 60 dias de prorogação de cie antes a presidência daquella Procurando harmonizar 101:000$ com mais 20 finaes e sil (Engenho de Dentro), para a V. IHoacrO ft cia, — Av. Rio Mnnpln Starea — Senador Ver*
gio Modesto, no dia 8 p. passado, tenjogando apenas 20 milhares.
guelro, 147.
tln sido, na solenhtdade, saudados pelo
visita ftquella officina.
vice-consulado em
prazo ao despachante aduaneiro entidade»
Branco, 4».
(13048)
sr. Modesto de Abreu, director do coa divisão dos districtos
da Alfândega do Rio de Janeiro
MACHINISMOS EM GERAL
CDTELARIA
nhecido estabelecimento de ensino»
FINA
Bastos,
Portugal
para
Casemiro de Souza
federal, sr. AdolHerm Btolta ft Cia. - Av. Rto
Quer saber se tem direi- O interventor
Acham-se abertas ati o dia 30 do cor»
Laís Hermnanr K.* ft ti
prestar nova fiança.
pho Bergamini, resolveu nomear Officiaes que se especiarente, a>.inscripções para precnchlmen»
Branco, 66174,
Gonç. mas. 60.
transFazenda
da
refeO ministro
to
aos
Coüeglo
uma commissão composta do ba- lizaram em industrias
to das cadeiras Raul Pompeia, Joaquim
Nlllltar
juros
PERFUMARIAS
Nabuco, Raymundo Corria e Cruz e mittiu ao das Relaçües Exteriores, Inspecção de saude para
oharel Ivan Luiz da Silva PessOa,
Deverão comparecer- na sede
CORREIO AERÊÕ"
Soma, sendo candidatos á terceira o dr, pedindo audlenoia sobre o assumrentes ao 2° semestre agente fiscal de Prefeitura, e dos Tendo em vista selecclonar pro desse estabelecimento na proxi Ole. üenernlr Aeropoatale — Av. Cõfy — Rlnehuelo, 19.
Joaquim Thomaz, e á quarta, a dra. pto, o processo em que a Delega- effeito de aposentadoria
engenheiros Antonio de Souza vlsoriameute os officiaes _ ie, no ma segunda-feira, 19 do oorren
Adalzira Bittencourt. Pediu inscripçio,
Rio Branco, 60.
de 1920ROUPAS DE CAMA
ds 9 horas, os cx-alumnos que
Thesouro em LonMendes e Jullão Martins Castello, serviço do material bellico. vêm te,
tambem, a escriptora d. Froncibca dc cia Fiscal do como deve proceO director geral do Thesouro
requereram exame pratico pari», COMPANHIAS
E MEZA, ETC.
consulta
dres
de
engenhelro-chefe
e
ha
mais
de
5
annos,
engenheiro
flasto
prestando,
Cordeiro,
á
concorre
cadeira
ao
Deparque
obtenção
•
da
solicitou
caderneta
de reserprovidencias
"Raul Pompeia".
O ministro da Fazenda pediu 1* classe, respectivamente, da Dl- serviçoB technicos, notoriamente
der no caso do alcance de ,,..
Notre lliime de Poria — Tecidos
CONSTRUCTOKAS
afim
vista.
Publica,
Saude
da
nõ
tamento
da
Viação
ao
vice-consuprovidencias
Tara a bililiolheca da Academia o sr DO3S000, verificado no
geral — Uuvldor, 182.
'
i^ i«i —
<!!«.
Ifumublllnrta
— A em
se a reetoria Geral de Obras e Via- apreciáveis, o sr. ministro da
Nnrlnnnl
Gastão Penalva offereceu a Tecedeíra lado em Villa Real. Portugal, pelo de ser submottido a inspecção de sentido de ser informado
Nolirrxu — Uruguayana, SE.
Quitanda, 143.
de Nhandutl, S. Paulo, 19.8,'e "Brevia» qual ê responsável o falleoldo vi- saude, para effeito de aposenta- Companhia das EstradaB de Fer- çSo, para estudar, Junto âo gabl- Guerra recommendou ao Director
Pleiteando
—
melhoraA
Cmilinl
Rio Branco.
nete do chefe de Policia, a
do Material Bellico a remessa da
Cia. Iiiiiiii.Iilllnrlu Boamoa — Uu- Pnrc Itoyal —Av.Lartso
rin ilo affecto e da ironia", Rio, 1925.
8. FraaAlbino dá SU- doria, o 2° escripturario do The- ro Norte do BrasU tem direito ft tão da divisão dos districtos.ques- relação dos mesmos para que sevidor, 87.
I
De d. Francisca de Basto Cordeiro, a ce-consul Antonio
Araujo
mentos
de
Estrada
cisco.
a
Pinto
Irenio
de
souro
22:730*816,
Jude
para
Importância
Cio, Brna. Intmovcl* e Conatra- A Orlentnl — Andradas, 00|!)2.
Academia recebeu; "Almas do meu ca- va Botelho.
ja, desde jft considerados r,m erao
V
Corrêa.
referentes
—
ios
"Jardim
garantidos
otCea,
Av.
Hlo_Mranco, 48. '
minho", 1926;
secreto", São
de Ferro de Goyaz
vlçò technico.
Porque Imperial—Av. PasBoa, 38.
semestre de 1920 e, no caso af- Prestações de contas do
Paulo, s| data; M0 m*;u unico amor*"
P. Moreira — Hua do Coata. 8.
Convindo que alguns desses ofCASAS DE CALÇADOS
attendidos
tlrmatlvo, se não estâ prescrlptp engenheiro Timotheo flclaes completem
foram
(cm collaboração com Gaitão Penalva)
Não
contribuição
de
Falta
suas
habilitaC
dr.
Netto Vellozo, sec, etário
"Brasilidade", Rio, 1929; e
Rio,
(«ulmunr — Av. KBVfcOSi ;?.< SANATÓRIOS E CASAS DE
o direito creditorio da menciona"O 1928;
çOes technicas r.as cursos que, pa- da Segurança publica de C.oyaz, CMn
Cnnn Axamor — ouvidor, 66.
Penteado —.
Jardineiro", traduzido de RabindraSAUDE
da Companhia.
^_
por falta de amra Isto, funecionam na Bs,'ola de esteve hontem a tarde no MinlB
natli Tagora, 1927.
para o Instituto
Hnnntnfl» de Pulnura — Falmy»
DROGARIAS
Ao
Tribunal
Contas
mlPÜODUCTOS
de
o
terio
E
Engenharia
militar,
foi
recogjNo próximo dia 31, tio salão nobre
da
Justiça,
onde
foi
tratar
de
•paro
I
legal
de Previdência
ra — E. Minas.
da Liga da Defeza Nacional, ás 21 ho0 horário de funeciona- nistro da Viação remetteu, hon- mendado tambem a remessa ao assumptos referentes a adminisPHARMACEUTICOS
K nun torto ll. Comprido*
ras, ser.i recebida cm aesião solenne a
tem, os documentos relativos & commandante dessa Escola, : é o tração publica, e bem assim, piei- KmplnRtro IMinil»
recomReceita
da
acadêmica dra. Alba Caniouea do Nasdirector
R.
O
J.
em
que
No requerimento
mento das collecto-. m-ftfltflçün rip ooTitnn nft itr}rort»P.- d!» 14 do corrente, a Indicado dos \ tear mclhararnêr.toõ para a :\.tra- Oe Í'"nrS._ t (in. — tí, Jos», 14
mam
úiiiitittu, ÍJUC stiá sdUilstilÃ pelo sr.
Carvalho Finio e outros douturan- IlimiUüU ptuvliltíiiuitta à.0 delegado
Cia ãe 2.,105:211?, recebida do officiaes que desejam ser admlttl- j da de Ferro do mesmo Estado
& PRESTAÇÕES
Urnnndn á <'l:i. — 1* Março.
Othon Costa.
de Mc- fiscal no Paraná, afim de serem
Faculdade
1930
da
dos
de
federaes
rias
Thesouro
NaolonaC
engenheidos
seus
cursos,
independente
em
Como não estivesse presente o Snlmnrte dcfmy.
pelo
—®—
Aniiuiiit dn- ssu.i snllp* — Kosa*
in- prestados esclarecimentos quanto
dicina desta capital pediram
Emalallo
?eott.
de
ro
Joaquim
Timotheo
de
Oliveira
das
exigências
regulnmentares.
sr.
Oswaldo
Aranha,
o
dr.
Netto
I
O ministro da Fazenda resolrio, 10», col,"
para o
Rotary Club
P. R. Ilnptlutn ft <:ln.—1« .Mnrcn
curso de direitos para seu "Álbum & falta de contribuição asslgnaveu que o horário de funeciona- Penteado, chefe da commissão de Esta indicação deverá comp*ehen- Vellozo, entendeu-se com o dire llla.
f:_ilmli<:i Klrrck—S. Pedro. ;:',•:
Fa- Instituto de Prevldencl-i
de Formatura" o mlnlctro da "Por
VEN O AS A PRESTAÇÕES"
4
exeder:
officiaes
o
curso
estradas
de
rodagem,
a
ct-"
tedo
das
para
para
gabinete,
que
collectorlas
prometteu
tres
mento
das
na
—
V. Sllvn ft Cin.
Assembléa, 34
da pelo balanço effectuado
despachou:
Rcaliza-sc hoje, o tercei» c* almoço se- zenda assim
rendas federaes em Petropolis cuçâo de varias obras a cargo ãa clinico de artilharia e 3 para o de levar o facto ao conhecimento dos J. tl. Pir» & Cia. — Arre, 82.
A CoiniiritNiidura —~ Ttamaino DS»
manai do Rotary Club, ás 12 horas, no falta de amparo le^al. nada ha Cillectorla Federal em Guaratu.mo
chimica.
m
reefrlda
commissão.
ministro.
tlgâo. 20-2».
Ferro;;Ii.Mnn.
passe a ser das 11 as 5 horas.
ha.
Palaee Hotel.
que deferir."
finam ni pessoa* prevenidas,,, |
Doravante todo cavalheiro que,
áe
no banco do um omnlbut, ou
'sport
um bonde, quizer se dar ao
do encostar a sua perna no per-,
na do vizinha, pagará a multa áe
vinte mil rdi«, passando 34 hora»
tl,i cadela, no caso áe rclnciilcnNAVPERfUMABIAV lOPCS-,.idcWu.-CAZAUX-(ASi BAÍINto.™.
cia, e 48 horas áa terceira vs»
,
tm donnlo...
a
prtnolpio
Mo «s trata, conta
áe
Mo parecer, ãe uma pilhéria
O rotarlino dr. Joii Augun.o Preti.» nlfeitaclSn cm sua residência,
"fcoutarte*
uma
por tio
'"* *"Apaleítra do dia «obro o thema su» auspiciosa data,
carnaual, ou de
grande crlie". ,.
do anno novo.,. Trata-se nada ciai:
. -VI—
—®—
mais, nada menos que áe uma
Festas
policia, lal- Oremto 11 de Junho
circular áo chefe áe "itens"
— -¦
v ¦¦
áe
e
em
ioda em fôrma
O Tijuca Tennls Club fará realliar
termos /ormalljslmos.
Amanhi, uta ag'rctiila;lo rtorcatlva amanhi, sabbado, nos sall.es do Gymnastico
Português, i rua Iluenos Aires, a
telanáo
oarloça,
a
pu- ao Riachuelo, abrirá oi neut aalSea nara
A policia
dansante deste mei, Tocará o
aoi aiiooladoi • Kipectlvns reunilo
"American
dlclcla das nossos costumes, de- 5«'«re«r
famílias, um granda baile, qua marcará
Jaa«\ Nlo havrrá convites
o traje será completo. A' mela noite,
clara guerra de morte ao deus o inicio dos folguedos
carnavalescos, tão ehaverá
amigo
a
entrega
mou
ár.
Bados prêmios aos con»
O
anetosamente esperados e que este anno
Cwjildo.
no campeonato da "Liglão
ter ura transcurso verdadei» templados
ptista Lusaráo não é áo amor e promettem
Tljucana".
Al
dansaa
Iniciam-se ás
ramente Imponente.
iniciativa
9 1|2, terminando á 1 1|2 da manhi.
ameaça de agir severamente con- festa de amanha coubeA a uni grupo da
de
desse
membros
os
gru- senhoritas, que ultimamente muito tim
tra tados
contribuído para o realce das festas» do
po...
11 de Junho. Esse grupo è con»
tambem,
na
sua
cir- Grêmio
está,
Lá
sumido das senhoritas Wermé Pereira
nas Pinto, Carlota Lins de Vasconcellos,
prohibláot
cular: ficam
de Mello * Sousa Gulmarles,
praias, vehiculos e logradouros Juracy
O Dr, Ktnalt KM communica que
Maria Josi Martins, Aida Pereira Pin»
públicos,.. os casaes amorosos, A to, Nair Freitas, Aida Ferreira,
Arinda reabriu o consultório no edifício Cinema
circular fe* a unica concessão áe Beierra, Dalva, Maria do Carmo, Zaira Odeon — Praça Floriano, 7, 5° andar,
Jandyra de Alencar Araripe, Laura, sala 518, onda attenderá a clientes com
excluir os cinemas o theatros áos eMaria
de Lourdes e Marina Ilaptista liora prlviaincnlc marcada ás 2as. e
logares interáictaáos aos deva- I.Hio, to.11.
«oh a dlrrrtlioda sra, Ca. 6as. de 5 áa R dn nnite. Clinica np:
vt*,nii
rtiíiiv.iiun
tios
da
_ue
rollna
netos
Antunes Pereira Pinto, que foi ciai ús doenças tnitocrmicas r comtttU'
escolhida
taráe
da
e
o
sol
á
melapara
íioras
presidente de honra da cionaes; asthma, diabetes, enxaquecas,
2
mesma commissSo. O inicio do baile es» magreza. obesidade, arthriti_mo, perturnoite.
tá marcado .para aa 10 horas da noite e baçSea do crescimento, inf.nllllsmo, perCom a prohibição policial vae aa dansa» >.rln animadas por um doa tttfbtçíks menatruaes, velhice pr*coce,
melhorei "jaaas". Durante o arterloesclerose, insufflclenclai glandu»
entrar a cidade em pleno repimen nossos
baile terio distribuídos delicados brin» lares, doenças constitucionaes da pelle.
ia moralidade.
des e petrechos de alegria de
(10153)
O
—®—
Coiifen/ia-se aue ndo ha nada traje para as senhoras será deMomo.
prefeie apraáavel —- nesta época áe rencia lilás ou branco, e para os ca- vallecltnentos
tambem de. preferencia bran*"
crise — pagar-se vinte mil réis valheiros
co, sendo permittido o ingresso de fanbeijo; ãormlr- tasias de luxo
por causa áe um."celadelra",
a critério da directoria.
Depois de curts, mas, dolorosa en»
a apreientacio da car» fermidade,
to 24 horas na
por E' indispensável
falleceu hontem ás 11 ho»
de identidade e do recibo do cor» ras
do dia, era sua residência, á praça
cama de um abraço; ou ficar-se teira
rente mez, para ter ingresso na lide do da Republica
n, 94, d, Horaclne Mar*
dois
dias
aos
porque,
por
Grêmio
a
proso
tlm de Toledo, esposa do 1° tenente do
tombos de um omnibus, uma se.-riS>r.
Exercito Gumercindo Martim de To»
ledo.
nhora reclamou que o cavalheiro
A extineta, sempre acompanhou seu
do Junto a estava inoommoáanáo,
esposo em todas as lides revoluciona*
ou porque alguma matrona áe
rias desde 1922, tendo percorrido va*
GUARANÁ» B CERVEJA
moral Incorruptível se sentiu es- Tcl. 2-5801, 2-5803. 3-8808, 8-8304 rios Estados do Brasil e participado de
todos os seus soffrimentos de revolu*
candallzada de ver um panrlnho
cionario. O enterro sairá hoje, ás 9 ho.
conversando oom a distancia de
ras, da residência acima para o ctmite»
—<s>—
•rio de S. JoSo Baptista.
vm centímetro de «oca...
—- Falleceu ante-hontem, a bordo do
Natallclos
Guerra a Cupláol Cadela com
"ItajubS",
áa 11 horas da manhS, no
os que são áo amor,,.
porto de Antonina, o dr. Manoel dos
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Esgotos da Capital
Federal
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que se recommendam
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CARTAZ DO DIA
Capitólio — "Caminho da sor*
lo". Paramount, coni William Po\vell e Kay Kranols.
Eldorado — "Tristezas da aristocraola", Fox
Movletone, com
Charles Farrell e Janet Gaynor,
Gloria — "Mulher de vontade",
Warnor First National, oom Lupe
Veloz e Monte Blue.
Império — "Estrollas do Ooeldonto", Paramount, oom Rlohnrí
Arlen o Mary Brlan.
Odeon — "Filhas do Prazer",
Motro Goldwyn Mayer, com He*
len Johnson e Alexander Grny.
Palnolo Thentro — "Cow-boy a
muque", Motro Goldwyn Mayer,
com William Halnes e Polly Mornn.
Pathé Palace — "Provando a
sua correcção", -Fox Movletone.
eom Viotor Mao Laglen.
Parisiense — "Amor de Satan".
Programma Matarazzo, com Bar
bara Stanwlok.
Hlnlln — "Martyrio de Amor"
Programma Urania,
com
OIg«
Tschechowa.
' S. Joaé — "Com Byrd
no Rolo
Sul", Paramount.
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Um lindo numero da revista carnavalesca "Deixa essa mulher chorar...": "Pierrots e Colombinas", com
Edith Fale ãoe as "girls"

Jj";

"DEIXA ESSA MULHER CHORAR", NO RECREIO — De vento
em poupa, levada por galemos
ventos, prosegue na sua carreira
triumphal a revista "Deixa essa
mulher
chorar"*,
dos
lrm&os
Quintlliano, no Theatro Recreio.
As duas sessões da noite estão
sempre repletas e o enthusiasmo
não tem medidas.
Aracy Cortes canta cinco vezes o numero do Morro do SalBueiro e o publico quer sempre
ouvir mais ainda a rainha do genero.
MeBquItlnha bate todos os reeords da comlcldade em todos os
"•shetches" e pintam o sete nos
"soupéres" Affonso Stuart e J.
Figueiredo.
Ha ainda a lntervençfto magnlfica de Edith Falcão, João Martins, Lely Morei, Sylvio Vieira,
Gui Martineili, Oscar Soares e
Henrlqueta Brleba.
Dan sam lindos numeros Lon e
Janot com as girls, que são inexcedlvels.
"Dolxa
Hoje e sempre,
essa
mulher chorar".
"ELLE OU ELLA?" — Segun. da-feira próxima o Eldorado vae
levar á scena um novo trabalho
do Armando de Oliveira Carvalho, cujo nome ha pouco figurou
nos cartazes como co-autor, com
César Leitão, da hilariante comedia "O Homem da Família",
que obteve extraordinário suecesso no Theatro' São José, na
temporada de 1930.
Trata-se do sainete "Elle ou
Ella"?, peça de enredo originallsslmo, destinada a üm exito seguro, tanto mais que será levada á scena pelo brilhante e homogeneo conjuneto quo ora representa'no Eldorado.
OCTAVIO RANGEL E O MEIO
CENTENÁRIO
ALVORADA
DO AMOR — DE "Alvorado
do
Amor",
faz
no
próximo
a sua 60» representação. dia 21
Vao ser
uma data
festiva,
duplamente
lestlva, para a Companhia Brasileira de Operetas, por isso que
além do meio centenário da victoriosa opereta, reallza-se á festa artística de Octavio Rangel,'
o talentoso director do soona e
autor consagrado da applaudida
ppereta que representa o maior
suecesso theatral dos
últimos
tempos no Rio de Janeiro.
A recita de Octavio Rangel se, râ em cspectaculo completo com
um programma Interessantíssimo
que a seu tempo será publicado.
ALDA
GARRIDO
REAPPARECE, HOJE, AO PUBLICO DB
NICTHEROY — E'
finalmente
hoje que a úctrl- Alda darrido,
6. frente do seu escolhido elenco,
reapparecerá
logo â notte, no
Cine Theatro Imperial, ao seu
querido publico da vizinha capital fluminense. ,
Como já fizemos notar, a peça
escolhida para a estréa do magnlflco elenco, què acaba de deixar o Trianon, no Imperial, é
"A Totoca revoltou-se", original
de Gastao Tojeiro, escripto espeCialmente para o desempenho da
querida actriz typlca nacional.
Hoje e amanha ficará a "Totoca" no cartaz, sendo
que no
.domingo, cm matinée e em soirée
a
comedia
será
"Umarepresentada
mulher complicada".
PROCOPIO VIAJA NO VAPOR
í-ARATIMBO'" E DEVE CHEGAR
AO RIO DEPOIS DB AMANHA
Por
telegramma
enviado de
Pernambuco previne Procopio ao
seu secretario José Soares que
falta do commodo no vapor
por
"Affonso
Penna" onde viaja a
Companhia
Procopio Ferreira,
resolveu seguir viagem no "Aratimbó" do Lloyd Nacional.
Assim teremos o brilhante artista entre nõs depois de amanhâ sendo esperada a Companhia
na próxima segunda-feira.
Bis pois uma boa nova que a
todos devo interessar. A temporada de Procopio que se nos afiserá
gura brilhantíssima
pois
iniciada conformo temos noticiado quarta-feira
27 podendo do
' hoje em deante ser reservadas as
localidades.
A Empresa J. R. Staffa que"rendo
dar o matr brilhantismo á
temporada de Procopio resolveu
contratar uma orchestra de senhoras que tocará durante os intervalos e antes de serem iniciadas as sessões.
E' este pois mais um grande
attractivo para o elegante publieo do Trianon que terá oceasião
de se deliciar com musicas mojdemlsslmas e encantadoras ,
A representação da grande comedia "O. rei do petróleo" será o
olou dessa noite de arte e alegrla.
O QUE E* "UM BAILE DB ES•fRONDO",
A PEÇA DB ESTUEA
DE AURORA
ABOIM, NO SAO
JOSE' — O trabalho mimoso e
delicado
concebido
por Miguel
Santos e reservado para a estréa
da actriz Aurora Aboim, ante a
platéa do São José, na próxima
"Um
denominada
quinta-feira,
baile de estrondo", 6 uma peça
leve, espirituosa, bem movimentada e isenta de vulgaridades,
desenvolvida em um ambiente de
luxo e de remarcada elegância.
A direcção do prof. Eduardo
Vieira vae sendo-lhe muito pro*
flcua e os seus variados scenarios foram pintados especlalmente para a peça pelo scenographo
Ângelo Lazary, estando executados a capricho com multo gosto
e arte.
• Por essa fôrma, o ambiente que
Miguel Santos idealizou no foIheto e que Ângelo Lazary reali*
zou na scenographla será a moldura condigna da estréa da querida actriz
Aurora
Aboim, na
"Uni
em
ptoxima quinta-feira,
baile de estrondo", a peça para
que, no momento, convergem todas as attenções do publico apreclador do bom theatro,
O PALCO DA_SEGÜNDA-FEIEA NO S. JOSm — Desejosa de
novidade ao seu
proporcionar
publico, a Empresa Paschoal Segreto contratou e apresentará,
na segunda-feira, a mais origl-

nal Interprete do tango qUe é a
actriz
Lucy Clory,
denominada
"a coqueluche
do Buenos Aires",
acompanhada
famosa orpela
ehestra typlca argentina "SicaPanedas" sob a direcção de Emllio Almanzon, o conhecido "mottreur-en-scene"
dos
theatros
Portenho e Opera de Bueno Alres.
A apresentação deste magniflco conjuneto será luxuosamente
feita pela Empresa Paschoal Selindos
effeitos de
greto, com
luz.
A orchestra
Slca-Panedas
ê
*
composta por Angel Sica, plano
director, 1» prêmio do conservatorio de Musica de Montevidéo;
Frâncisca Panedas, bandoneonconcertino. 1° prêmio do concurso
do Theatro Opera do Buenos Alres 1930: Arnaldo Rodrigues, 1»
bandoneon, compositor de nomeada; Julio Carrasco, violino e
tambem compositor conhecido.
E' Luey Clory quem nos dará
o verdadeiro tango nas suas dlversas, modalidades — Mllonga,
o Canclon, o Sentimental e o orlginal balle-canclon —- "Rancheras", que
se
constitue
numa
grande novidade* para o Rio.
Esse o palco do São José, na
segunda-feira, terça
e quartafeira, tres únicos dias.
. Na quinta-feira dar-se-á a esestréa do Aurora Aboim,
perada
em "Um baile de estrondo".
"ALVORADA
DO AMOR" B
AMÉLIA FIGUEIROA — Raras
vezes se tem deparado um tão
eloqüente suecesso artístico nos
annaes do theatro carioca como
o que se registrou na estréaé dc
Amélia Flguelroa
no
papel de
"Alvorada
rainha Luiza da
do
Amor"», no Joáo Caetano.
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deliciosa", Nlo f o bastante para uma
mulher tio bonita, nue, logo no primeiro
film para a United Artlstls, conseguiu
tanto exilo? Poli, "Anjos ,do Inletnu"
t asilm, Tem essa creatura fascinante
o uma porçílo mais de attractlvot, O fllm
que Howard Hughei produziu cs dirigiu
a United Artista dentro de multo
para
breve, cotncçarit a'aer exhibido nesta d.
dade.
"A FLAMMA"", ' ÍF A HISTORIA
DO AMOR QUE NASCEU E VI*
VEU NA PEBRE DE UMA REVO*
I.UÇAQI... — "A
Flamma"
essa
grandiosa •onér-producçHo Warner.First
que nos lera apresentada em brevo t,
em reiumo, a historia cruclante e agitada do amor que viveu na febre de
uma revolução. Canelo inspirada e naacida doi enthusiasmos patrióticos de uma
camponrza, a Io.-inn.-i D'Ari*É dn Russia
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O plebiscito para p generalato do capitão
Juarez Tavora
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No Mundo da Tela
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Dulce de A.^Jiíit,' n crlndlnhn
de "Alvorada do Amor"
"entregue
Tendo-lhe sido
a sua
parte com um limitadíssimo espaço de tempo, Amélia Flryuelroà
empregou toda a sua energia e o
sou Incontestável talento de modo a causar aos seus collegas e
ao publico uma impressão de verdadeiro enthusiasmo .
Hoje
novamente duas sessões
da victoriosa opereta do Octavio
Rangel, com-todos os seus elementos
de suecesso,
inclusive
Dulce de Almeida na Irrequieta
criadlnha.

Fluminense — "O Grande Oabbo", Prog. Sorrador,
com Eric*
Von Strohelm.
Grajnhn' — "O rei do Jazz"
Universal, com Lia Tora e Olympio Guilherme.
I.npn — "O meu.bebê", Metro
Goldwyn Mayer, com Karl Dane
e "Um caso de bastidores", com
Billie Dove.
Mnncotte — "O terror do Jogo"
6 "Uma nolto nn cidade".
Modelo — "Amor de Zlngaro".
Metro Goldwyn Mayer, com Lawrenoe Tlbbett.
Nacional — "Suprema renuncia", Fox, com Edmund Lowe, e
"Bom negocio", com Mary
Philbln.
Popnlar — "O mysterio
das
sete chaves", Programma Mata*
razzo, com Richard Dix e "Foras,
teiros na Escócia", Universal, com
Charles Murray.
Primor — "O rei do Jazz", Universai, com Lia Tora e Olympio
Guilherme e "Os tres Amantes",
Programma Urania, com Brlgltte
Helm.
Rio Bronco — "Com Luvas e
bayonotas", First National, com
Richard Barthclmes».

VARIAS NOTAS
UMA MULHER BARBA AZUL?
A Usura de Barba Aiul, parece-nos, fot*
creada por um homem e exclusivamente
para os homens. Não ha geito, portanto,
do que ella se adapte a uma mulher ou
de que umi mulher possa, com proprie*
dade e facilidade, viver a personificação
do lendário- matador, do homem que, se*
licencio dizem, saiu da realidade da vida
para ingressar na historia das coisas tria*
tes e centralizar um typo.
Como comprehender, então, que uma
mulher encarne a figura de Barba Aiuii
Nnoé isso, porventura, o que far Bebe
Daniels, a estrella que a Paramount con*
sagrou, nesse seu grande film que se
chama "Senhorita Barba Azul"? NSo i
a figura de Barba Azul que a estrella
encarna nessa comedia estupenda, e fe*
cunda em situações cômicas?
O publico, poderá afastar duvidas que
porventura tenha, vendo, segunda-feira,
piuxima, no Império, esse grande film de
Bebe Daniels, esse trabalho que c, sem
o menor favor, dos maiores que Bebe
Daniels creou naquelle tempo em que,
sendo artista de comedia, era artista de
facto.
—d—
,
UMA COMEDIA DE WILLIAM
HAINES — Só hoje, .amanhã e de*
pois, o Palacio exhibe a estupenda come*
dia.de William Haines, em que elle di*
vide as gloriai de um trabalho primo*
roso com a formidável Polly Moran e o
nãn menos gozádissimo Ukelele Ike. Billy
Haines tem"imi dos seus melhores papeis
em MCow-boy a muque", que è divertida
de principio ao fim. Leila Hyams è a
heroina, augmentando com a sua belleza
ainda mais o Interesse do film.
O HOMEM DOS MEUS SONSOS
— J. Harold Murray, o adorável e fa*
moso cantor dos theatros da Iíroadway,
vae réapparecer em mais uma reprodu*
cção cantada "da Fox Movietone, onde
evidencia o esplendor máximo de sua
bella voz.
.
Com Harold Murray, temos a galante
Fifi Dorsay, que tambem canta e en*
canta nesta pellicula soberba, dirigida
artisticamente pelo director Alexander
K°I<la*, . .
Como nota de humorismo, apparece figurancln nn elenco Clyde Cooktlo cômico
admirável que tantos fans adquiriu entre
o "Homem
publico carioca.
dos meus sonhos", a vibrante
odyssca dum amor sem limites, será apre*
sentado no cinema Odeon, a partir da
próxima semana, sendo sem duvida um
dos bons espectaculos da Fox' Movietone.
A CAMARA MÓVEL APPI.ICAI1A
EM "A VONTADE DO MORTO" —
A famosa camara movei da Universal,
numa das maravilhas da mecânica de
Hollywood, usadg pela primeira vez na
filmagem dc "Broadway", foi novamente
applicada em "A vontade do morto", sen*
sacional drama dc mysterio que ainda
será projectado na tela do, Pathé Palace.
Graças á intervenção da camara movel pode-se aproveitar todos os ângulos,
schi perdermos um momento com a inter*
posição, em dadas scenas, de outros frames.
Lupita Tovar, a encantadora mexicana,
illumina este mysterioso drama com a
sua graça innocente, com suas attitudes
verdadeiramente meigas. Sob a arcaria
do vclhor solar, Annita (como a tratam),
é um dos pontos de destaque do grande
film.
7 Antônio Moreno, con tra sce na com Lu*
pita Tovar, sendo maravilhoso nas suas
expressões.

—?—

O RESÜSCITADO, NO S. JOSE' —
O grande film de assumptos chinezes "A
volta do dr. Fú Manchú", ou M O re*
suscitado", é a producção Paramount
a ser exhibícla nn tljeatro S. José, da
empresa Paschoal Segreto, na próxima
pegunda*fcira, 19 do corrente.
Com Warner Oland, Jean Arthur e
"REIN- í,cil Hamilton, "O «suscitado"
é desses
AMANHA
NO
LYRICO
¦ --—
'films que empolgam, apaixonam e com*
CARNAÇAO" tf- Reincarnação 6
uma peça theatral
bastante ln- movem, pois nelle se encontram a par
tensa, cuja «acção passa-se no 2° dos mysterios c crueldades do Império
século da era christã, no antigo do Sol, um suaVe entrecho de amor e senreino dos Frlzõçs, hoje, reino da timento, vivido na tela pelos dois últimos
dos artistas citados, já tão peritos nesse
Hollanda.
genero dc .romance.
Nesta peça encontra-se o theA
exhibição do grandioso film
ma da reincarnação perfeitamen- será primeira
feita na próxima segunda-feira.
te definido. As mesmas persona— CJgens que agiram no scenario do
MERCADO DO PRAZER, NO PHEantigo reino dos FrlzBes sao as NIX — O theatro Phenix, o templo da
que, relncarnadas no Rio de Ja- arte realista, inicia hoje, em matinée, e
neiro, na época actual,
vieram soirée, "Mercado do prazer", que c mais
passar os sof (rimentos das fal- um film da serie que sc propoz apre*
tas por cilas commettldas quan- sentir, de combate ás chagas sociaes.
do fristõos.
Coma nos films anteriores, que de*
¦ Esta é a peca que amanhã, Homonstravam os
e os males cau*
norlo RIvereto fará representar sados pelo álcool,perigos
drogas entorpecentes e
no Theatro Lyrico a preços po- leviandades, da mocidade, o de hoje ata*
pularlsslmos. PrevC-so unia gran- ca a prostituição, apresentando uma joven
de concorrência.
desamparada e escarnecida pelos falsos
moralistas, que apezar de ter os mais
cruéis exemplos nas suas companheiras
O FEMINISMO NO BRASIL E de vida, cujo fim é fatalmente o aban*
SYLVIA
SERAFIM — As duas dono e morte nos leitos dos hospitaes, e
distinetas doutoras que vieram a tendo feito esforços para procurar uma
esta capital para invocar de go- vida honesta é atirada pela impiedosa ma*
verno provisório as providencias I^dicencia publica, ao lupanar.
legislativas
das' reivindicações
Porém, a sua anciã de vida honesta,
feministas, estão sendo acolhidas consegue vencer todos os tropeços que o
com aquella attenção que este mundo se lhe antepara, e por fim con*
grande problema social merece. segue a sua regeneração.
"Mercado do prazer", i. portanto um
Muita gente opina que o Brasil
novo e immenso, precisa, lndls- film de salutar prophylaxia social.
tlnetamonto quo os brasileiros de
—?—
ambos os sexos devem empregar
DEUSA AFRICANA, UMA EMOenergia, pensamento e braço pa— Em "DeuARREBATADORA
ÇAO
ra o maior e mais
rápido pro- sa Africana",
nos
e
fortalecimento
eco- vae !..*.str,ir em quedias a Warner-First
gresso
ha a ad*
próximos
nomico e racial.
mirar, além de outros seus grandes mo
Sylvia Serafim, figura nova de tivos de exito, o realismo palpitante de
eseriptora e jornalista, ha muito suas scenas. Drama vivido no fundo das
vem-se batendo
pela imprensa selvas africanas o film majestoso reproem defesa dos direitos da mu- du: todas as suas dansas, todos os seus
lher, e, amanha, ás 5 horas, no aspectos impressionantes e as suas vi*
Theatro Lyrico,
pela sua viva sões de conjunto, grandiosas e empol
voz, dirá áo suas patrícias suas gantes, com fidelidade absoluta. Na linda
Idéas sobre o Importante as- pellicula apparece todo um cast de escol:
sumpto.
Viviennc Segai, Walter Woolf, Alice
Ficando abertos os debates so- Gentle, Noah Beery, Lupino Lane,' Lee
bre o problema do feminismo, a Moran, Marion Byrin, e outros. "Deusa
empresa N. Vigglanl facilitará o Africana", terá a sua premiere na seTheatro Lyrico aos Intellectunes gunda-feira, 26 do corrente.
expor as próprias
que queiram
idéas a respeito.
QUEM NAO GOSTA DE OUVIR
FALAR EM JEAN HARLOW... —
AS PERSONAGENS DA PECA Jean Harlow c a estrella de "Anjos do
"REINCARNAÇAO"
— A aecjilo Inferno", esse film,
que mais parece
da nova peça do Honorio Rlverc- um furacão... tamanha
"todosé o"ospãiíes.
suecesso qué
.,
to "Reincarnaçáo" que será lc- I está despertando"™
De
vada á scena nc próximo sabbn-1 "Cincart*-". d melhor magazine de cu
do, no Theatro Lyrico, passa-se nema, a esplendida revista dos fans, de
primeiramente na Europa, nos , hontem, tiramos os seguintes commentaterritórios actuaes da Hollanda, I rios sobre essa creatura deliciosa. "Jean
e, successivamènte a época actual | Harlow ttm uma qualidade que a fará
no Rio de Janeiro. As persona- um dos mais celebres elementos do cigens principaes da peça sáo: Jen- • nema. E' sensual e, ao mesmo tempo,
ny, orphã; Ertusio, noivo de Jen- j profundamente innocente na sua appany; Margarida; viuva o tutora de I rencia geral. Parece mesmo, numa comJenny; Phantasma, o espirito da paração feliz que nos oceorre, o pincaro
mão de Jenny; Hesmidia, profes- gelado de uma montanha, que encobre a
sora e governante de Jenny; Rita. terrível cratera de um vulcão... No seu
Já se acham á venda os bilhetes j trato, nas suas maneiras, nota-se, é uma
cujos preços, sáo populnrisslmos. mulher finíssima. A sua voz, trazendo
' suas idéas, revela uma cultura firme e
Poltronas o varandas, 5$000

em tudo emllm, quantos a victoriosa daa
estrellas Ji deu ao cinema.
UMA DAS PROXI*
.TARAKANOVA
MAS
APRESENTAÇÕES DO PRO-'
GRAMMA SERRADOR — "Taraka*
nova", que seri exhibido. muito breve,
pelo programma Serrador, vae aer, segitramente, motivo para grandes enchen*
tea em uma das casas do programma Ser*
itulur.

,

O fllm, que o programma Serrador
adquiriu, na Europa, ainda constitue o
commentário de muitos círculos naa prin*
ennes capitara do velho mundo, princlpalmente por parte da imprensa que a
essa producçllo se refere conllnuadamen*
te, com elogios e louvores,
Realmente, quem viu "Tarakanova",
como suecedeu, ' recentemente, com o
publico de Sio Paulo, trouxe do fllm a
mala grata recordação e a Impressio de
sua riqueza, de seu luxo e deslumbramento.
Se ha film que bem mereça o qualifl*
cativo de deslumbrante, "Tarakanova",
mala
do que nenhum outro tem direito,
"Tarakanova",
é a pellicula, maia Impor*
tante, talvez, do clnclna francez, nio sô*
pelo aua historia, humana, triste, ardente
e apaixonada, heróica, interessante c suggestiva; nio ,6 pelo desempenha de seus
artistas, pcla direcção de Raymond Ber*
nard como tambcm pela linha partitura
que o fllm offerece.
Assim sendo, tudo fai indicar que
Tarakanova", vae constituir, aqui no
Rio, o mesmo exito que obteve na Europa e, ainda ha bem poucos dias, no Odeon
* *.
lie SSo Paulo,

MARION DAVIES^ EM GAROTA
ESPERTA — "Garota esperta", é o
titulo do film Metro Goldwyn Mayer que
o Gloria terí, segunda-feira, em sua tela,
para encanto dos admiradores de Marion
Davies, a graciosa estrella daqttellq mw.
i.lv-u uuetuatugraiiliica.
Secundada por Julia Faye, Sally Starr
«! Raymond Ilackett, Marion Daviea tem
nesse film um desempenho de extraordi*
naria vida, interpretando a personagem H*
uma pequena esperta que tudo fez para
Bernice Caire a "estrella" de que o noivo a querido nâo perdesse um
grande negbcio que, se não fosse a sua
"A Flamma"
argúcia muito feminina, seria perdido. .
"A
O Gloria tem, em "Garota esperta",
martyrisada,
Flamma", no seu desdobramento de emoções varias e differen- um film para alegrar os scus espectadores
durante
toda uma boa semana,
tes nos mostra, de maneira inédita, toda
—a—
a < agonia do czarísmo e todo o alvorecer
de um amor puríssimo que enlaçou pelas
DOIS ASTROS QUE SE COMPLEcadeias mais fortes a alma da platca re- TAM — As figuras centraes do drama,
voltada com a do principe vencido, Mas o em "Caminhos da sorte", sio William
romance que "A Flamma", encerra está Powell e Kay Francis. As figuras roman*
tão bem detalhado, tem os seus capítulos "Honra dc mulher" e outro com Leatrice
tão bem divididos e tão bem encaixados quasi desapparecem no trabalho,. ao lado
uns aos outros que a gente sc sürpre- dessas duas gigantescas personalidades.
hende da maneira fácil como se suecedem E' preciso porém confessar que a Parae como se completam visões tão fortes e moUnt, por muito que procurasse, jamais
arrebatadoras com imagens táo meigas e encontraria dois artistas que, pelo menos
tão subtis, Por essa razão o nosso inte- para esse film, se completassem da ma*
resse pelo . film extraordinário cresce á neira como sç completam Kay Francis
medida que se desdobra; com os olhos, o e William Powell. Dir-se-ia que uma
fio do novello Intenso do drama que nos empresta ao outro quadro para realce
envolve numa emoção indcfinivel. Mas o e que este proporciona aquella margem
que mais empolga e escravisa os sentidos pára que ponha em maior relevo os seus
da gente no curso da historia sensacional dotes artísticos notáveis.
é a- figura privilegiada daquella campo*
A elles cabe grande parte no triumpho
neza inspirada que compoz a canção que do fílm e ao dizer-sc que "Caminhos da
toda a Russia angustiada decorou para sorte" vence,, deve-se dizer tambem que
mais tarde transformar o seu próprio vencem William Powell e Kay Francis.
hymno da liberdade. "Àniuta", incarnada
na figura de Bernice Claire é mesmo o
LAWRENCE 'GRAY EM FILHAS
facho que illumina toda a producção ma- DO PRAZER — Lawrence Gray, com o
unifica. Illlumiiia e anima imprimindo* advento do cinema falado, principiou a
lhe toda a agitação, vivacidade e palpi* crear mais nome, apparecendo em exceltação da sua personalidade — o que con* lentes papeis, a que o seu treno de palco
corre de maneira notável para que "A e a sua esplendida voz deram 'mais
- ^
Flamma" vença e marque um verdadeiro realce.
.
acontecimento nos fastos da historia da O Odeon, da 'está
Companhia Brasil Cinecinematographia moderna.
matographica,
exhibindo uma producção de qu: clle c o galã e onde tambem
trabalham duas pequenas lindíssimas, He*
—
len Johnson' e Wytine Gibson.
AUDAZ
Ed^OAI.ANTEADOR
mund Lowe, o creador na tela do typo
. —ò—"
arrogante, conquistador audacioso, é por
isto mesmo um dos poucos artistas que
OS SETE GRANDE* ARTISTAS
o
admirável
dos
elemengoza
prestigio
QUE INTERVÉM EM "A NOIVA DO
tos masculinos e femininos. A natural!* REGIMENTO", SAO SETE GRANdade e a elegância com qus vestee o per* DES NOMES DO CINEMAI... — E'
sònagem que interpreta, faz de Lowe o interessante encarar "A noiva do reginome fulgurante que brilha no filma- mento", esse sensacíonalissímo film Warmento cinematographico.
ner*First que vem ahi, pelo valor dos
Assim é de prever-se a anciedade com seus interpretes, pela sua acção em con*
que está aguardada a apresentação do junto e pelo seu desempenho, cada um
seu mais recente desempenho, na produ* de per si. Como já é sabido, isso porque
cção sonora da Fox Movietone — "Ga* vem sendo divulgado amplamente "A noi*
lantcador .'.udaz"'«— que o.Pathé Palace vado regimento" conta com a actuação
exhibirá a partir da próxima semana. ? remarcada de nada menos sete grandes
Ao lado de Edmund Lowe, appárecem nomes, todos coroados de aureolas e glo*
Catherine Dale Owen, Marguerite Chur- rias: Vivienne Segai, Walter Pidgeon,
chill, Lee Tracy e Yola D'AvriI, inter- Allan Prior, Luiza Fazenda, Ford Sterpretando e brilhantemente, com o querido ling, Myrna Loy e Lupino Lane. De Vi*
artista neste film onde tem luxo,' roman- vienne Segai que encabeça esta linda
lista de valores authenticos bem se pôde
ce, mysterio e amor.
dizer que é uma eleita da arte sublime.
—Q—
O REAPPARECIMENTO DE CLA*
RA BOW — Ha coisas que não podem
deixar de acontecer, pelo muito que têm
de necessárias á vida. Ha coisas que,
quando não appárecem, deixam o povo
saudoso, muita gente triste e muita gente
aucíosa. Está neste numero o apparcci"ító? §S C1?I.*> HDWjJlíaWP/-. •«.-«• « . «•
' Um mez que o publico passe sem ver
Clarinha» é um mez incompleto, é um
mez que decorre sem que os fans tenham
motivos para verdadeira alegria. A fi*
gura da estrella está, para a satisfação
do publico, copio a. agua está para a
vidá'„hqmána./.,¦
-.n,.;- -• u
'Eis
o"mdtívo por que a,' Paramount re*.
i
solveu, 'logo no primeiro ríièz 'deste anno,
lançar ura. filnr de Clara- Bow,' o mais
recente dos tralíalhns pnr pila -feitos, o
mais novo do scu film. A marca das es*
trellas nos mostrará a artista em "Amor
entre millianarios", uma super-comedia da
vida actual de Nova York, um film que
se fundamenta, podc*se diz.r quási'' que
exclusivamente, nas mil futilidade^ da
existência dos ricos, nessas mil insignicancias que constituem a vida dos favo*
recidos da fortuna.
O facto do film ser uma comedia dc
Clara JJow, quasi dispensa commentarios,
mui nôs diremos, para completar, que o
trabalho supera, em valor, era montagem,

CINE MEYER
Fone — 9-1222

A "Parnmuuut" apresente
melhor fllm brasileiro

LÁBIOS SEM BEIJOS 1
com Lclltu Ilonu, Dldl Vlnnnu o Fnulo TVInrmin
Serfio aprcacntndos no publico
em «cena aberta os notave!»
iiNtroH
«lente fllm* " Haverá
tambcm no pnlco um acto de
variedade.
ILLUSÃO
com Nancy Cnrrol e Charles
Ilogors. — Super-producção
da Paramount
PREÇOS nOMMUNS
14259)
(E

GRAJAHU'
Ilun línrflo dc* Mesqultn, 072 I
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NAC1QNAL
JR. V. Pntrin — T. 0.0072
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euntndo, bailado c
Colosso,
todo
colorido,
com
PAUL
WHITEMANN e snn orchestra nprescntndo
cm portutfues por' Olympio Guilherme
ce Lln Torft
Comp. — ÁGUIA SEM AZA
(E 126844)
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CINE FLUMINENSE

melhor íilm

' ¦

-

Anjo

Campo 8. ChrlHtovfio, 09
Phone 8-1404

das

HOJE — Cinema * Sonoro

Ruas

0 GRANDE GABBÓ
com ERIC
O TREM
llin pelou
"CnncOeti

Amanha c depoist )

JANET GAYNOR e CHARLES FARRELL no aeu

VON STIIAHEINS
EXPRESSO, «orne"JPeriiltn».»' e ninls
dn Ift-NpmiI-n"
¦colorido

—

*

«-TiMidio-m
Uma
rcrnclcicçflo
¦onorá da FOX-FILM
(E 12481)

Ani mili fl — o mesmo proernmnin.
(E 12894)

CINE-THEATRO RIALTO
Em «viuciiuscm
"¦"
homenagem uft gloriosa esquaeiqnn- ¦¦¦— ¦ ¦¦—
drilha de avIOe» e Marinha dei H 0 J E I
•
—
Guerra Italiana. —
NO PALCO¦ — Acío variado pelo Duo cômico Italiano "OS
ACHILLBIOS» — Na Télai SerA exhibido o grandioso fllm
REGIÕES B CIDADES DA ITALIA e a Super-producçflo —
MARTYRIO DO AMOR por Olga Tachechoira. em 10 partes.

r r? .
Hgm.
U J t |

PREÇOS
Camarote .....
Poltrona

109000
3*,200

Das 5 as 7 horas
SESSÃO ECONÔMICA
Poltrona
15808

THEATRO LYRICO
AMANHÃ
ás 20,45

PRIMEIRA REPRESENTAÇÃO
DA PEÇA EM 3 ACTOS DE
— HONORIO RIVERETO —

1111(1111(11
A acção passa-sc primeiramente na Hollanda (2° Século
da Hera Christã) o depois no Rio de Janeiro (época actual).
BILHETES A' VENDA COM ENORME PROCURA
Poltronas e Varandas, 5S200 — Fri«zas e Camarotes, 26$l)00
— Balcões, 3$200 — Galerias, 2$100.

*w»

B.)
João Pessoa, IS (A.
Roallzou-so liontem II tardo cm
da Parahyba,
todo o território
não só noa sedes dos municípios
como at6 nos mais humildes povoados, o plebiscito om quo Juarez Tavora foi acclamittlo noneral do divisão do Exorolto brasileiro,
Não obstanto liavor ha dias o
general Tavora tolograpliado no
Intorvontor Navarro, doaautorlzundo o movimento quu so pro-,
movia em torno do sou nome, o
manifestou-so
povo parahybano
unanlmemonto a favor da sua
recorao gonoralato,
elevação
dando que outras so fizeram apôs
a revolução, Inclusive a do ger.eral Miguel Costa.
Recife, 15 (A. B.) — O grande plebiscito realizado hontem As
16 horas,
do
na praça Barão
I.ucunu, constituiu
uma
gran(llosa demonstração publica om
honra do Juarez Tavora.
Depois de vários discursos, que
foram multo applaudidos, a muitidão acclamou com delirante enthuslcsmo o nome do Libertador' do Norte, oxlglndo a sua elevação ao generalato.
Jo&o Pessoa, 15 (A. B.) —
Estâ. divulgado o telegramma que
o Interventor federal no Estado,
engenheiro Anthenor
Navarro,
enviou ao general Juarez Tavora,
respondondo u outro que o chefe
militar da revolução
no Norte
lhe pausara
dias,
ha poucos
discordando e desautorizando
o
movimento cm prol da sua elevação ao generalato.
A resposta do Interventor Navarro foi a seguinte:
"Sclente do scu telegramma, em
o
que * discorda o desautoriza
movimento da população do Norte no sentido do governo federal
ao posto de general
promovel-o
de divisão. Podo avaliar
bem
não
quanto a todos nos custa
uma
podermos satisfazer mais
vez aos seus desejos, que sempre
foram ordens. Releve-me entretanto ponderar
a sua opinião,
mesmo afastada
lnqualquer
fluencla de modéstia pessoal com
sob
que poderá este movimento
ponto de vista, inteiramente diverso do dos seus
patrícios do
Norte. Não se trata de prêmio,
que a sua é impremiavel, e sim
de mais um posto de sacrifício e
de luta, que o Norte sente necessario para que lhe
dar
possa
ainda mais efficlentemente
todos os benefícios da sua energia,
da sua inteiligencia
e do
seu
caracter. E tanto ê mais verdade que jã lhe sentimos neste momento a responsabilidade e a dureza do posto. A Parahyba, estou
certo, quer
e sô acceltará
um
unico prêmio, que esmaltou
o
seu martyrio com o sangue glorioso de João Pessoa: ter como
da victoria,
e
general o chefe
amanhã, em praça publica, o confirmará. Abraços."
Este telegramma foi transmlttldo ante-hontem ao general Juarez Tavora.
.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.'*.
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Apparecendo com autherttíco suecesso em
"A Deusa Africanaw, a celebre franceza
em pouco reaffirmou, repetiu na tela os
scus trlumphos do palco- produzindo, logo
a seguir, a performance victoriosa de "A
Noiva do - Regimento", que lhe deu a
maior das consagraçücs. Walter Pldgeon,
a figura central da producção luxuosa é
tambem um nome triumphante porque, a
aua arte de representar e a sua voz tem
privilégios notáveis. Já appareceu aqui cm
duls fllms, uni rôml Sülic* Bove em
ra de mulher", e outro com Leatrice
Joy, em "Mulher sem moral", aquelle*
estudo de psychologia profundo que tanto
escândalo e agitaçãu causou. Allan Prior,
por sua vez, se bem que uma figura
quasí desconhecida das nossas platcas é
nome popularissimo nos Estados Unidos,
onde sua voz recebe, sempre e sempre,
hymnos de louvor", E Luic-a Fázéniláj
quem não a conhece? Quem não viu ainda a extraordinária cômica nas suas
creações magistraes? Linda mulher que
se transfigura ao extremo de ficar ho*
renda — ella que tem o privilegio de
fazer rir como ninguem ainda em "A
Noiva do Regimento" um papel simples*
mente sensacional. Ford Stcrling que fez
Sherdoff de "Sally"*
o inesquecível
aquelle grande triumpho de Marilyn Mil*
ler, e que o nosso publico conhece atra*
ves "A
interpretações que o notabilizafÜfü,
Noiva do Regimento" brilha toem
cando de vida a caricatura dc um falso
titular. Apparece tambem neste grande
film com a sua belleza exótica, sua cx*
quisita maneira df ser tentadora c seus
mágicos passos de dança a curiosissima
Myrna Loy que faz em "A Noiva do
Regimento" — um aserie interminável
de loucuras... K, finalmente, o formidavel ¦ Lupino Lane. Elemento decisivo
do triumpho de" "Alvorada de Amor",
Lupino Lane realiza nesta producção o
maior triumpho de sua carreira. Baí*
larino de recursos inimitáveis ellc toma
conta do film em dados instantes prin*
cipalmente quando baila com Luiza Fazenda numa das seqüências de maior comicidade da pellicula...
Mas, emoldurando a actuação destes
sete grandes artistas, appárecem no des*
dobramento do film mais de dois mil
figurantes, uns envergando fardas na
maior correcção e elegância c-outros casacas de seda numa impressão de luxo c
de esplendor raros e extraordinários. Ha
a salientar ainda em "A Noiva do Regimento" a direcção sensacbnalissima de
victo*
John Francis Dillon o realizador
rioso e incsquecivel de "Sally", e que
tem a gloria de não ter visto fracassar,
ate agora, nenhum dos seus films. Com
elementos de tanto valor, quaes os que
ahí estão ao certo' "A Noiva do Regimento" marcará um grande triumpho
entre nós.

—Q—

CORAÇÃO ARDENTE, COM MADY
CHRISTIANS — Pôde-se dizer que,
em "Coração Ardente", Ludwig Bergcr
dirigiu uma partitura com .grande sentimentalidade, inostrando-se subti. e pathe*
tico, em muitas scenas, mas conservan*
d osempre forte e rythmada a expressão de vida. Admirável c a sua facilidade
no estudo que faz das personalidades e
das individualidades e como, dentro da
seu trabalho de direcção, sabe manter os
seus artistas com extraordinária economia
de rairaica. O elenco escolhido por Ber*
ger para este film sonoro do programma
Urania que apparecerá segunda-feira no
Capitólio inclue: Mady Christians, Gustav Froelich, Frieda Richard, Fricdrich
Kaysler e Ida West.
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O CULTO DO SAGRADO CORAOAO Dlcl JESUS

Hojo, sexta-feira, dia conicusrrndo minta archldlocesa ao miserioordloso Coração de Jesus, «orfto
uiiiciirntiiiH mltvBas em aeu louvor,
dentro outros, nos seguintes tempios:
Matriz do S. Franolsoo Xavier
(i-liiKcnho Vollio) — A's S lioras,
missa com communhflu geral.
"Matrls do Engenho Novo*— A'a
7 l|2 liorns, mlusii com onntlnn»,
communhAo o benctlo do Santlusimo Sacramento.
Matrls do Cascadura (Snntunrlo
Banto Sopulchro) — Missas ás 7
e ds 9 horas, sendo a ultima com
pratica, communhão e bonçlo do
SiintlHsImo Saoramento.
A's 8 112 horas da tarde, lada!nita do Sagrado Coracaa de Je*
sus, preços e bonc&o do Santlsslmo Sncramonto.
Matrls de S. Geraldo (estagno
do Olaria) — A's 8 horas, missa, conuiiunh.lo e bcnçclo lo Santissimo Sacramento, sendo a mesma procedida de preces.
Capella de Nospa Senhora Auxllliulora — A's 8 horas, missa
do Santíssimo Saoramento, sendo
a mesma, precedida de proces,
Hosplaio
de 83o
Capella do
Francisco de Paula •—¦ A's 1 horas, missa com cantlooa.
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Ob festejos externos sorfto abri- Herval para Cruzeiro do Sul, co.
Ilimitados por uma excellente mo auxiliar; o trabalhador Joaé
JEstanlslau de Argollo, da estaciio
O CHRISMA NA CATHEDRAL banda de musica.
Itaplra para auxiliar do Ilhéos o
METROPOLITANA
desta para encarregado daquella
Reallzando-se na ultima quin-l
o télegraphista de 6' classe Adalla-fJoira douto mez, ás .3 horas da1
o diarista radio
glso Andrade;
tarde, o cerimonial do Chrisma
Luiz Marques de Freitas, da ea.
na Cathedral Metropolitana, ílO ministro da Guerra determi- tação Vlctoria-Radio para Recifecam desde )&. á disposição dos nou a organlzacáo de instrucções
o praticante diplomado
Interessados os cartões competen- que regulem a admissão, perma- Radio;
tes na portaria da referida Ca- nencla e exclUBfio ãos officiaes Maximlano Barbosa, da estação
tlicdral.
embora pertencendo non nua- Livramento Sul pnra a estnção
-Para nao projudlcar o oxpedl- que,
dros
das armas
combatentes, Central.
ente nas proximidades do cerl- prestem sorvlcoo tochnjcoa noto*
monlal do chrisma, as pessoas rlamente apreciáveis em assuminteressadas devem adquirir com pto de construcç&o, oloctrlcidacli;.
antecedência os mesmos cartões. armamento e chimica, bem assiip
no serviço geographico e mecn
DEVOOAO DO SENHOR DESAG* nica dè ae'ronautlca.*
GRAVADO
Oútroslm,
o mesmo
ministro
determinou a organlzacáo de InsA Devoção do Senhor Desae- trucções regulando a admissão
cravado, com sede na esreja-ba- permanência e exclusão dos offislllca da Santa Cruz dos Mlllta- ciaes no serviço de estado maior.
O ministro da Guerra resoltes, fará celebrar hoje, ás 9 horas, missa em louvor de seu pa- veu fixar os numeros abaixo lndroeiro.
dicados para a matricula de sar
O aeto terá acompanhamento gentos do corrente anno, na esde cânticos sacros, havendo com- cola de cavallaria: curso Cl — 6.
munhilo freral para os fieis que curso D — 20.
Foi mandado matricular nu
se
apresentarem
devldamento
Escola de Sargentos de Infanta*
confessados.
ria 50 sargentos ãos corpos ãs
1», 2* e i' regiões militares paru
DEVOÇÃO DO SENHOR DO
fazerem o curso de commandante
BOMFIM
de pelotão.
O ministro da Guerra manA administração
desta DevoClio, erecta na egreja de Santa dou Incluir na relação que o DeorganiEphlgenla, á rua da Alfândega, partamento do Pessoal
fará realizar no domingo proxi- zar, os nomes de alguns .officiaes
mo, 18 do corrente, com o maxl- dentre os envolvidos nos acontemo brilhantismo, a festa dó seu cimentos de 1922 e 1924 e que
padroeiro Senhor do Bomfim com deixaram de ser matriculados em
missa solenne e sermão ao Evan- 1930, nas escolas de aperfeiçoadas
razões
(relho, ás 11 horas e ladainha, mento em virtude
dessa rerecltaçáo do terço e bençüo do constantes do officio
24
n.
499
de
dezembro
de
SS. Sacramento, ás 7 1|2 horas da partição
noite. Offlclará a missa o revmo. do 1929, afim de ingressarem, nc
conego Manoel Ribeiro de Avel- corrente anno, nas mesmas esPBRflOS CABELLOS!!!
lar, sendo acolytado por outros colas, embora excedendo do nusacerdotes. Ao Evangelho oecupa- mero fixado; sendo, porém, a resrá a tribuna sagrada o eminente pectivn matricula fundamentada
orador sacro conego dr. Olympio nas considerações precedentes.
Rectlflcaçfio — Por
despacho
de Castro.
A orchestra, sob a regência do de 29 do mez findo, foi transfèrido,
na
arma
de
infantaria,
o ca- INAO TEM SUBSTITU1ÓI
conhecido maestro Maurício Brao seguinte
ga, exocutará
pro- plttto Joauc Jüstiniano Freire, du
supplementar
quadro
para a 3"
gramma: entrada solenne de Santa Cecilia, de M. Braga; lntrolto, companhia do 26° batalhão de ca- |f ASA ALEXANDRFlCÕRREIOl
e
não
como foi |v -DEPOSITO- |_?_. A
ãe Amatucci;. kirie e gloria, de cadores (Belém),
I
"Dlarlo Offlclal"
dt lOUVIDQH146RIO|b$4oo|
Hiimina; gradual,
de Amatucci; publicado no
ií
31
daquelle
mez,
avé-Marla ao pregador, de CeForam transferidos — Na
snr Franck; Credo, de Mamma;
tU2ci2)
Offertorio, do Amatucci; Sanctus, arma de cavallaria: o 1» tenente
benedlctus e agnus-del, de Ham- Rubens Rosado Teixeira, do quama; communlo, de Amatucci; e dro ordinário para o supplemen- Protestando contra uma
marcha final, de Maurício Braga. tar e os segundos tenentes Lou— multa —
renço Couluccl Junior, do 2° roA FESTA DO GLORIOSO MAR- glmento de cavallaria dlvislonaVelo quelxar-se á esta redacção
rio (Pírassununga), para o 7o in.
TYR S. SEBASTIÃO, NA
EGREJA DO DIVINO SALVA- depenãente (Livramento) é Au- o sr. João Pinto de Miranda, progusto Henrique Maria ã'Aurelle prietario do automóvel n. 5.822,
DOR, NA PIEDADE
Oliveira, ão 4o regimento de ca de ter sido obrigado a pagar a
(Sto. An multa de 20$, conforme o recibo
Continua com grande assisten- vallaria independente
para o 4o divislonario, Tres n. 226, que nos exhibiu, Imposta
cia de fieis, a novena preparato- gelo),
Corações,
ria da festa em louvor do gloriopela Inspeçtoria de Vehiculos, sob
—
— i»i m,
so martyr S. Sebastião, que está
o pretexto de Infracção de dessendo realizada diariamente ás 7 Actos assignados na Re- obediência ao signal, na
praça
horas da noite, na egreja do DlTiradentes, esquina da Avenida
vlno Salvador, na Piedade.
Geral dos
partição
Passos.
No dia 20, a exemplo das so— Telegraphos-— '.. J Segundo nos ufJfirmou o queilennldades realizadas nos annos
xò.so,
anteriores, será celebrada ás 7
Pelo director geral foram bal- ficava a penalidade'não se justl".
horas, missa com communhão gedeante do facto de que nar
ral de todos os devotos de S, So- xadas as portarias seguintes:
da cidade não ba
quelle
, Annullanão a portaria de 12 de signal aponto
bastião.
desobedecer.
A's 9 horas, missa solenne.
maio de 1930, na parte quo auA's 6 horas da tarde, sairá lm- tortea a Inauguração da estação
da encampa*
(jüiitmte procissão, fazendo o se- telegraphica de Jaguaquara, no A noticia
guinte percurso: avenida subur- districto da Bahia.
do
Banco
bana, ruas Bernardino de CamPelotense
Fechando a estação de São Nl- ção
pos, Leopoldina Sllvana, Goyaz e
colau, no 3o districto do Rio
causou sensação
Berquó atê a egreja.
Todas as associações da paro- Grande do Sul, e a de Herval, em
Porto Alegre, 16 (A.
B.) <*
"
chia devorSo tomar parte na pro- Santa Catharina.
A noticia de que o governo do
clssilo, com os estandartes. ApO.i
Mudando para Siqueira Cam- Estado resolvera definitivamente
a entrada da proolssüo, haverá pos,' nome da estação telegraphlencampar o Banco Pelotense caubençÁo solenne com o Santíssimo ca
de Capanema, no districto do sou sensação em todos os cirSacramento. .
cuios interessados, pois essa soTerminada a solennidade reli- Pará.
Removendo: o guarda-flo dia- lução vinha sendo esperada com
llglosa, haverá lcllilo Sb prendas
om beneficio do saiilo parochlal. rlsta Leonidns Menel, da estação ansiedade e constituía
o obje*
eto principal de estudos do lnterventor,
Flores da
general
Cunha.
•
Resolvida essa encampação, seguiram. para Pelotas os srs. Ar-.
thur de Souza Costa, director do
Banco da Província, Salathiel de
Barros, director do Banco Nacional do Commercio e Alipio Kaempfe, chefe da Contabilidade do
Thesouro do Estado.
Acompanha essa commissão, que vae estudar a situação econômica do
Banco Pelotense, o sr. João Soares, director geral do Thesouro
do Estado.
Depois de alguns dias de permanencia em Pelotas, o sr. Arthur de Souza Costa e sr. Salathlel de Barros seguirão para o
Rio, onde vão tratar das questoes suscitadas pelo recente pedido de liquidação do Banco Pelotense.
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OS QUE ADQUIRIRAM
IMMOVEIS
Hans JKrips,

*r^aof\gn{fc

'toryçm.
pfsducçào

Na linda metrópole, em luta com as paixões
más, sua pureza de alma afinal desabrochou
para um grande amor

SEGUNDA-FEIRA no CAPITÓLIO

predio á rua Gus
tavo Sampaio n. 116, por 160:000*1
Antonio Azevedo Conceição,
ter"no á rua Gonzaga Duque, por
4:600$000; Joaquim Sampaio VieI.r**> terreno á estrada Monsonhor Felix, por 7:900*000; Henrique
Braehfeld,
predio á rua
Portinho n. 165, por 12:0001000:
João Pinto da Silva, terreno á
estrada do Monteiro, por 2:100J;
Manoel Gonçalves Mala Sobrinho,
predio á rua Archias Cordeiro numero 628, por 9:000j000; Haron
Divaie, terreno
á rua Felippe
Cardoso, por 3:500$000; Manool
José de Araujo Coutinho, casa X
do predio' á rua Paraíso n. 29,
por 6:000|000; Manoel Rodrlgueí
Netto, predio á rua D. Eugenia
n. 32, por 36:0008000; João Baptista Alves, terreno á rua JosoUno Fernandes, por 8:800$000; VIctor Duarte Coelho,
terreno i
rua Barão de S. Franolsco Filho,
por 7:1761000; Zeferlna Augusta
Salgueiro, terreno á avenida Londres, por 4:000J000; Luiz Rodrigues Gil, terreno á rua José dol
Reis, por 4:0OOJOO0; Maria do Flguelredo e Souza, predio á ru»
Perseverança n. 17, por KlOOOli
Maria Matheus, predio á rua D.
Zulmira n. 47, por
40:000J000!
Isaias Alves Carneiro, predio i
rua do Amparo n. 70 A, por . . .
7:0008000; José Alves Netto, prodio e terreno á travessa Francisca n. 1, por 4:000?000; Rosa Ermellnda, 1|8 do predio á avenida
Passos n. 98, por 20:0008000; dr.
Waldemar Magno do Carvalho,
predio á rua Santos Titara n. 161,
por 20:0108000; Annibal Joaquim
de Miranda Junior, terreno á rua
das Araras, por 2:200JOOO; e Bernardlno Oliva ãa Fonseca, á rua
Barão ãe Mesquita n. 696, fundos,
por 5:000$000.
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COM LUVAS E BAIONETAS, NO
RIO BRANCO — Rich?.rd Ilarthclmess,
o incomparavel interprete de "Com luvas
e baionetas", que o Rio Branco exhibirá até domingo mostra-nos, com scus
grandes recursos technicos da arte de representar o que se pfide ser em ramDos i
verdade ira mente oppostos,, E' uma gran-1
de 'producção, ji consagrada pela critica,
o que o torna dispensável de outra qualgniftco programma.
Mais uma excellente comedia e um
drama em dois actos completam este ma*
gnifico programma.
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RICHARD ARLEN, O MAIS SYMPATHICO DE TODOS OS HEROES
— Richard Arlen, o victorioso galã da
Paramount, tem a figura que todos nôs
emprestamos aos heroes de que ouvimos
falar: mocidade, elegância, força, ener*
gia, inteiligencia. Elle é assim como de*
via ser D'Artagnan, assim como deviam
ter sido todos os heroes lendários de que
nos falam a historia e os romancistas.
Jamais Arlen apparecerá era um film
heróico ficando a sua figura deslocada,
por isso mesmo que para todos os films
heróicos elle está bem talhado, por isso
empresta vida real a
que a sua figura
todos os typos -heróicos.
Ainda agora em "Estreitas do Occi*
dente", podemos ter uma vez mais cer*
teza díso. O joven astro, encarnando a
figura de um paladino rústico do immenso oeste americano, offerece*nos uma
creação agradável, numa creação que en*
canta e na qual elle põe em relevo todo
o seu valor artistitico notável.
Mary Brian secunda Arlen no film e a
reunião dos dois artistas num film de
argumento excellente, tem dado ao pu*
blico carioca, desde segunda-feira, ultima,
satisfação grande.
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pela Cia. de Snlnete»
SEGUNDA-FEIRA:
VIDE ANNÜÜTCIO ESPECIAL
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O lilm -t-tiicliroulxiidu com
uni prólogo em portugue-r

/V
"ÉjÊL
ís Sf'!ps\

,j<

i

(;-;-,'-

¦

¦

'

' .

¦

,

BH^___MM__B__--__B--______________-_________M-___---B.H.^^
' ,
-.•.».. ¦ »¦ ,
'
¦
¦ ¦
-,». -,. •..-. •.»¦¦¦'
i "
-¦.-;-, •'..-" ¦.;,-.-:. . -', "fi-.
¦
¦
.
"',."''•»'»,'
¦
."» ¦ \ iii.''¦.-,.¦¦¦'¦: *:- "•-•¦ -»y- ';, . • y-' .-,¦»¦; ¦-,- ...»., :
, ,:¦
,
...1
K
fi-.: .
";
'»'
'
;'ft
,"'
¦>
-

¦

éf% tê01êê á% <fl áFk

11 ff
^IJfJL JL

§L>P Lf'ffl 1
\JF ll\9

UOttKÊlODA MÃJNHA — ^xto-ielra, 10 de Janeiro dè lí)3±

ág

mmmm

%!>_.
K_S^ d"^. dâ« J«|l_Ai
^lk
^JP

C|l':&;j|j

[ftf B fl 1 flT 1
H
É
Uli

~

Gente de cara "dura''

: r

-

»

.)

Rio Branoo, 12 (Do correspondento) — Na sua ultima entrovista com os Jornalistas cariocas, b
gonorul Juarez Tnvnra procurou
justificar a impressão
dolorosa
causada no espirito pelo seu oncontro amistoso com o ir. Atthur ücrnimle...
Mas embora o general Tavora
tenha ido ft prononça do ox-prosidonte do sitio para fazor-lho
sentir os queixos
recobldas do
Mlnas pela política pessoal quo
faz nosto Estado, ainda
assim
puucp diminuiu a docepç&o
do
primeiro momento. E lato porque o general Tavora não Informou aos jornalistas qual a reaposta que lhe deu o sr. Bernardea, apôs ouvir á leitura da voluinooit correspondência enviada
no chefe do Norte durante aua
estação de cura em - Poços
do
Caldas. Todos .sabem que o sr.
Bernardes e manhoso na' perfétta acoepção da palavra, e, poli-,
tico profissional que ê, deve ter'
tapeado brilhantemente o Joven
official,
que; naturalmente,
áo
retirar-se do Copacabana Hotel,
lamentou não ter conhecido lia
mais tempo o Inventor da Clovolandia. Quem conversa com o sr.
Bernardes tem realmente a lmpressão de que s. s. -é um pátriota exaltado, tanto rnln na grandeza do Brasil e nos meios do
concertar esla machina enferrujada que todos estragaram, inenos o doutrinador de Viçosa.:
Acreditamos que o sr. Bernardes haja convencido o sr. Juarez «ia improcedenoia do todaa os
aceusações que lho são
feitas.
Aliás presume-se isso, porque o
ex-presidente voltou do Rio muito mais
intransigente
do que
quando foi. Esta é a impressão
I de vários políticos que nos ultide ¦ differentes
I mos dios foram
| pontos avistar-se com o eliefe
de Viçoso: O homem continü'a
convencido da* qué é um Inspirado e que .0 Brasil.aindo..existe,
porque elle Bernardes tem braço
forte para'sustentaI-o...

Arrecadação pedida pela
DECLARAÇÕES
Cia. Agrícola e PasAfí m"*«>"H™« db hoje
toril de Santa Cruz
A' PRAÇA
O minlatro da Fazenda oomSANTA THEREZA — ES01ub
municou ao 1° procurador da Ho«TADO

(Onda de 320 metros)
A's 10 horas — Radlo-Jornal do
Rndlo Club com' o resumo das notlciaa dos Jornaes da manha.
Du 1 fts 2 — Programara 1i
discos splocclonndpu.
Das 4 As 6 — Discos seleoclonados.
'
Das 5 fia 6,30 — Radlo-Jornal
do Radio Club (secção da tardo).
Das ,.7 as 8,30 — Discos soleocionados
Dos 8,30 fts 8,45 — Radlo-Jornal
do Radio Club para o interior do
.. ¦
pala.
Das'8,46: fts 9 — Discos ciasslcos.
Das 9 M 9,16 —• Palestra sclentifica pêlo dr. Leonel Gonzaga.
Das 9,15 òm deante — Concorto especial de musicas de camera
do studlo do Radio Club, peles
professores Tomaz Téran, planlsta; Oscar Borgerth, violinista e
Iberê Gomes Grosso, violoncelista,
1) Beothoven: Trio op. 1 n. 3
em üo mener, para piano, vlollnp
e vieloncello; .1* tempo — Allegro
con brio; 2° — Andantq cantabllo com variação; 3" — Mlnuetto; 4° — Prestlsslmo.
2) E. Grleg:
Sonata em Dé
menor (a pedido) para piano e
violino pelos professores Tomaz
Téran e O.scar Borgerth, 1" temliú — Allegro molto e appassionato; 2° — Allegretto expressivo alia
romanza; 3° — Allegro anlmato.
3) Mendelssohn: Trio op. 49 —
Para piano, vlolinj o vloloncello.
1° tempo — Molto Allegro e agitato; 2» — Anüante con moto
tranquillo; 5° — Scherzo; 4» —
Allegro assai appasslonato.
A's 10 horas —- Momento üa
poesia nova — Versos Inéditos ão
Anna Amélia Carneiro üo Mendonça — Pela senhorita Ilka Labarth.

publica quo oa immoveis, moveis
o aomoventes, a que alludiu aquelle procurador em officio n. 711,
do 11 dõ setembro do anno findo,
nOo pertencem & 'Fftzonda Nacional, quo nada' oppOo, assim, ft
respectiva arrecadação pedida peIa Companhia Agrícola .0 Pastorll de Santa Oruz, cumprindo, porém, salientar quo -n União possuo o domínio directo do predio
denominado Pataúct-e, í>or força do
aforamento concedido en) 1017. '
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DO RIO
S. Goulart & Cia. doolaram IV
praça ou a quem Interessar possa, que adquiriram do Pires _.
Cia., o bar denominado "PIRES" livre 8 -desembaraçado,
convidando a quem se Julgar
prejudicado a comparecer até
ao dia 10 do Fevoreiro do corrente, anno.
(E 14150) Deol.

eleito); 2* secretario: Miohel Fia*
dèj-l* thesoüreiro: Humberto VItullo' (reeleito); 2* thesoüreiro:
Américo
de
Oliveira; direotor
sportiva:.. Domingos Vltullo (reeleito);, procurador: Manoel Àlvos (roelolto). Conselho Flsoal:
Josfi Ernosto Costa, Homero Cou¦¦ ¦'-'-—*—^r~y^^y^wp^—— ¦— i-i...
to-e.Aeolo Flguolni. Conselho de
"A
Syndicancia:
PRÓXIMA CORRIDA DO — 1.800 metros — 4:000í000
Flòrenolo Muniz,
JOOKET-CIiUB
Ks. Cot. José Salvador ãe Britto e ErnesA firma .T. O. Mnolmdo & Cia,
to Mendes.
—
Caruaru . « .
' '
¦fcllll
66
Ltd., com sí-do no Rio do Janei»
—
As cotações om -rigor
Umba, . . . .
64
'
—
Hiate, ..,»-. 65
Estiveram hontem no Ministe- ro; & Praça Floriano, 81-80 «--»
—
X. Ralo','.' ,.
rio da Fazenda, os srs. Paulo de
Para a corrida que o Joekey64
no proximo. do- 6 15 Zeppelln ..... 61
Lacerda, Ahtunes Maciel, secreta- 1" andar, o filiacs om SSo PanClub realizará,
-vigoram as seguintes
Andes . . ,- ,».
rio»da Fazonda do Rio Grande ão lo, Bello
Horizonte
.1
66
eomingo,
e Bnnrfi,
Sülj Charles Muraoy, Corrêa ãe tendo encerrado sea balanço do
CONFERÊNCIA SOBRE O
taçOoa:
Premio Aviação
Castro, ülreotpr üa Carteira Can;Italiana. — CAMPEONATO
SÜL-AMERIbial üo Banco do Brasil; Olavo nnno proximo findo, declara naPremio Capitão Stefano Cagna 2.400 metros — 10:0002000.'
CANO DB BASKETBALL
_ 1.600 metros r-i 4:000$000.
Egydio, Amadeu' Gomes do Sou- rn os devidos effeitos nada de»
Ks. Cot.
- > . .
— 1 Ultraje ....
za, presidente; Sálléa do Oliveira,
57, 27
Ks. Cot
O presidente da Amea,
^___E_____«P
coni
2 Pons
68
26 vida os dirigentes,
Kermesse ...
director, e Arthur Lopes, repre- vor por quaesquer títulos venci»
66
27
juizes e ama. _ Campo Grande .48 60 dores dos clubs filiados, e bem
Tropeiro . . , , 66
36
sentanto da Companhia Mogyana. dos on a so vencerem, quer em
Urubu. . ...
53
66 40 assim a imprensa carioca,
60 8)4 Ramüntcho ...
m ci ¦.»
¦ sna sedo, quer om seus deporta»
6 Yago. .....
Brasil .....
61 60 assistir a conferência sobrepara
£1
40
o
mentos.
Enigma
Gambetta. ...
. . íi, 64 35 Campeonato Sul Americano de
64
60
Vulcain . . .«.64 80 Basketball,
Pirata .....
53
60
..No entretanto, sl alguém se
serft
realizada
que
Valete . . . „ _ 64
60
na sua séâo, hoje,
sexta-feira,
julgar prejudicado,, queira, reclaPremio Capitão Ullsse Longo — ãs 8 horaa.
mar ao escriptorio dn sedo .-.«,!Premio Tenente-coronel Umbor- 1.600 metros — 4:0005000.
A primeira parte dessa
conKs. Cot ferencia constará,
to Maddalena —• 1.600 metros —•
Com um programma de multi- ma citada, dentro do
de
exposições
praso do
lt-1 Boa Vida ... 68 26 feitas
4:000(000.
pias attracçõos, como matchs de
sr. Armando Mar-1
30 dias desta data.
Dolly .....
60
40 tins, dr.pelo
Ks. Cot 2)2
football,
corridas
Gerdal
pedestres,
Gonzaga
pesde BosS Vai Doré . ... 56 85
Souaklm
65
25
ca nillogrosa, e(c.'. reallzar-se-ft
Rio de Janeiro, 10 de Janeiro
Cordeiro
Oest,/
Xaréo ..... 55 60 coll e Haroldo
55
2-2 Ribatejo ,
no proximo domingo 18,' das 12 do 1031. —
chefes
da
brasileira
.embaixada
i, d. MACHADO *
Uadl ......
55
40 no
Mcchita ,
66
fts
6
horasj
no
Jardim
Zoológico,
Campeonato Sul
Americano
Tuyuty ..... 55 30
CIA. LTDA.
52
4-4 Ciumenta .
um
festivalem
beneficio
grande
de
Basketball,
effectttadu
ulti»
Sunstone .... 51 50
Sei Ifi. ..... m 63
da nova Matriz de São Pedro, em
(E 18018)
mamento em Montevidéo,
pelas
.«*'.'.
50
il 6 Tosca .....
Ca.vnlcante,: promovido' pelo gruobservações, feitas
durante
o
DIVERSAS INFORMAÇÕES
de
escoteiros]
po
catholicos
desenrolar
de'
do Campeonato, taes
Premio Capitão Giuseppe MaCascadura, que abrilhantarão o
organização,
disciplina,
Resoluções da commissãò do' como,
/inl — 1.500 metros — 4:000(000.
ASSEMBLÉA GERAL EX»
festival com varias provas
technica
do
de
dos
jogo,
preparo
corridas do Jockey-Club
Ks. Cot
TRAORDINARIA
agilidade e jogos sportivos.
amadores, arbitragem, etc,
faUmbti . . v. , . 53
26
Ficam convidados ps.Senhores
Na
arena
de
variedades
ctores
haverft
esses que contribuíram
Ultimatum . . :. 61
A
commissãò
do
corridas
60
do
duas
funeções, Os 3.45 e 4.45, Accionistas do Baricó Continen»
successo
para, o
Carinhosa ...
Rndlo Sociedade . 54
30 Jockey-Club, resolveu hontem es- grandemente
trabalhando o elephahte
ames- tal para se reunirem -em Assemque obteve no alludido CampeonaUrgente ....
61
60 tender os ingressos distribuídos to
de
trado
400
Extraordinária no
em seus admiráveis nume- bléa Geral
uioiris)
(Onda
a equipe representativa
do
Premente ....
61
60 para a reunião de domingo, tor- Uruguay
dia 17 do corrente, fls 2 horas
ros,
terminando
com
o
sonsacioquo so tornou campeã.
Oigolot
63
40 nando-os validos tambem para a
A's 12 horas — Hora carta —. nal passeio em velocípede!
na sede social ft Avenida Rio
A-segunda parte constará de
Solitário .
. . 66
35 corrida que serft realizada ná pro- uma
Jornal do meio-dia — SupplomenTocará a excellente banda mu- Branco n. 173, 7a andar, afim
palestra geral para troca
Sim Senhor , . 55
40 xima terça-feira, 20 do corrente.
to
musical-até
1
hora.
slcal
do 6* batalhão da Policia. de tratar dos seguintes assumde Idéas e Interpretações.
A'8 4,65 — Transmissão em raElegantes barraqulnhas, servi- ptos:
A Amea espera o compareciPremio Tenente Jacopo Car- Está' nesta capital o administradlotelegraphla do programma a das por graciosas senhoritas, dal." Reforma dos Estatutos.
mento de todas as pessoas con/
dor do Haras S. José
flueci — 1.600 metros — 4:000J.
ser executado no studlo da Radio râo grande realce áo festival.
. 2." Eleição da Directoria.
.;
vldados, certa de que, essa conKs. Cot
Socledaae.
.
8."
Será
Assumptos do"ordem inte?»
mantido o preço de um
Chegou hontem de São Pau- ferencia multo virá beneficiar o
66
1 í 1 Rápido. .;-.-,'
40
— Hora certa
A's
6
horas
mil
réis,
na.
ingresso
desenvolvimento
no Jarpelo
entre nôs
des63
11 2 Valdivia . _' .
30 lo, o sr. Raymundo de Oliveira,
No proximo méz de março, sè- Jornal
da tarde.
Supplemento dim Zoológico.
Pedro «Torres , Burlamaqui —
64
1/3 Rodney. ...
30 administrador do Haras São José, se ramo de sport.
râ iniciado o curso de Psycholo- musical.
Presidente Interino.
4
Uirlrl
aos
cuidados
....
de
61
30
íl
Um
lampeão
— Previsão do tempo.
quem E3teve San- CAMPEONATO
não
A's
clareia
6
e
Philosophia
gia
que
do
illustre
INTERNO
DO
:;Êt
(IJ223) Deci.
proI \ 6 Viola Dana , .
35 tarem quando foal. A viagem do
61
fessor portuguez ãr. Lúcio dos
A's.7 horas — Hora- certa —
FLAMENGO
6 Brincador
.
30 sr. Raymundo prende-sé a despe62
antes da regata ft Federação Uru- oursão áo pittoresco local, a
Santos, verdadeira summidade nas Jornal da
noite.
Supplemento
qual
¦
Romance. . , .'62 40 dida do filho de Miss Florence
•
•
"
musical Discos. •
A Sociedade "Caritos Sedai",
A« commlssõo "organizadora do guaya do Remo, ou, o mais tar- ficou marcada pára o dia 8 de sciencias referidas.
Tops ......
66
60 que apparecera -pela ultima vez
dar, antes do inicio da corrida, ao fevereiro
A's 8,30 —
Programma especial contlnuandp a interessar-se pela
Uma commissãò organizada com
' '•.-.¦
deliberação
próximo,
JllNJ
ANDRÉ'
REAL, abaixo assi»
em publico conduzido. pelo refe- Campeonato Interno de "Novos" juiz da partida ou ao arbitro
de
discos.
moclãade feminina, cemmunica gnado,
ge- essa que causou grande conten- a necessária
antecedência, enPremio General ítalo Balbo — rido senhor num dos intervallos do Club de'Regatas do Flamengo ral.
participa ás p"ra_as~de
A's 9,15 —*. Ephemerides Brasi- que actualmente
tamento. Munida de plenos po- contra-so ft disposição dos que demaior"
possue
Nictheroy
e
do
das carreiras da reunião ão pro- Informa aos interessados que, de
Districto Federal.
1.800 metros — 4;000$000.
*»j
lelras ão Barão
Art. 6" — O conselho director dores, a commissãò
n_->,.-.1«__.>._..___.
numero Adéa nitirfnL.
alcance e a quem mais possa »•--•
pretende or- sejarem se inscrever no curso do Notas de sciencia,do Rio Branco. TlllTYlOrrt
quartos ap
Ks. Cot. ximo domingo no hippodromo d.a conformidade corp p art. 10 do da Federação Uruguaya do Reinteressar
arte
e
literaum
de
maravilhoso
ganizar
moças
do
professor
Lúcio
bpa
condueta
Regulamento, foram excluídos do
dos Santos, fts se- tura. Lição
pro1-1 Itararé. .... 66 30 Gávea.
que
nesta
data
vendeu,
que,
livres
o
de
mo organizara um acto publico gramma, do qual
Historia do Brasil lhe queiram dar a
«
podemos ade- gundas e quintas-feiras,
2 J 2 Lazreg 61
presente campeonato, os teams immediatamente
preferencia.
35
depois de reali- antai" que vão fazer parte varias 6 horas ãa tarãe, ' no' üas 4 fts pelo professor' Marcos Baptista Trata-se ft Rua. Marquez ãe desembaraçadas de quaooquer
"Goytacaz" è "Fahira".
'máls
Ibérico
61
Edificio
enus
?
Chegaram
pu encarges, ft firma P.
30
:.l
hontem
d.-- Santos.
quatro
Abrantes, 18.
(13139) BRAGA, óra constituida, as suas.
Outrosim, Informa para os de- zadas as provas e no qual so provas motocycllsticas e üm ex- Odeon, 12" andar, sede do Club
Campo Grande . 66
35
animaes âa capital paulista .
Apresentação do radio-theatro
vidos effeitos que, em virtude de fará entrega aos .vencedores, dos cellente banho de mar a fanta- Nacional, onde serão fornecidas no studlo da Radio
- ccmmerciaes de accessoMiddle West . . 62
casas
60
Sociedade
com
prêmios a que tiverem direito.
sia, com premios â. mais linda informações sobro o
"rlnk" em
Tlnguft .... . 50
curso e o o concurso da professora Maria
60
rles para- autumpveis, com offiDo segundo nocturno de São se encontrar o
prepaArt. 6" — Este certamen. serft fantasia e ao associado mais es- respectivo
Uberaba ....
54
'
programma.
35 Paulo,
clnas de vulcanizaçOes o de elèdesembarcaram
Rosa Moreira Ribeiro, senhorita
hontem ratlvos para a festa de domingo, realizado na bahia ãe Montevi- pirituoso. '
Do programma faz parte um Lourdes Moreira Ribeiro,
ctrlcldade, denominada "CASA
pela manhã' n^ gare de D. Pe- diá 18, rião se reallmrãe os jogos dêo.
srs. dr.
Das provas motocyclisticas fa- estudo completo
Premio Capitão Renato Dona- dro II e hontem mesmo foram marcados para hoje, sexta-feira,
Portarias
hontem
dos
Castro
asslgriaãas
estudos
DUNLOP" sita ft rua de São'
de
e
João
—
Yiànna
Pinto,
seArt. 7°
A Federação
Uru- t~-> parte: o salto da morte, a Psycholôgia e Philosophia
welli — 1.600 metros — 4:000$. alojados nas cocheiras situadas 1*6 do corrente.
director:
pelo
abran- nhoritas Elza Gullhon e Violeta
João n. 59,.- o a
denominada
'
Designando
o gendo os problemas solentlflcos, Slscher Aguiar
a
adjunta
Em virtude de terem sido ex- guaya do Remo communicará op- gangorra, o trilho do diabo,
"CASA BALLOON" á
de
2«
Ks. Cot junto ao hippodromo do Itama(pianista), alu- classo Zuleika Xavier Alves
rua Gene-,
Instituições caminho do inferno, as columnas estheticos e
1 — 1 Valols
64
para
60 raty, os animaes Ibar, Sem Te- cluidos do campeonato os teairis portunamente. fis
mnas
moraes
üa
da
cultura
ral
Elvira
professora
Castrloton. 444 (ambas ein
Belle ter exercicio na 6» escola mixta
moos dados' necessários da vida, a apanha dum lenço, derna.
í-2 Vichy ; .- . i . 62
40 mor, Taquary e Turf, inscriptos, "Goytacaz" e "Fahira", a com- participantes
Lobo
e
orchestra
da
Radlò'
Nictheroy)
Soassumindo
do
10°
sobre alojamento dos remadores argollas, zlg-zags,
districto.
a firma
derrapagens
— 3 Velasquez. ...
64-35 ft excepção do ultimo, para a re-, missão organizadora
do mesmo
ciedado do Rio de Janiere.
Despachos do director
P. BRAGA o ACTIVO e PAS— 4 Vagalume ...
2fi união de depois de " amanhã no informa, que foram- designadas as e supplentes, djs tres delegados na areia, etc, . havendo premios
54
Francisco Q. de Moraes geral
SIVO
Marda
firma
officiaos,
extineta.
na
os
motocyclistas
correrft
para
parte
me6 ! 6 Aracaju ....
que
que
54
Derby-Club. Hoje chegarão mais seguintes datas,
tins e outras — Jft tendo sido
para os jogos
;' . ProíiramOTa
Rie de Janelre, 11 üe üezemOrgia
62
solicitado o credito, aguardem Op- bre
22 Cablria e Encantadora que re- restantes, ficando sem effeito as por conta da mesma, desãe ãez lhor vencerem os obstáculos.
de 1930. — André Real. —
ãias antes ao que fõr marcado
Para maior realce da festa, a
portunidáde.
datas
.desighaãus
tabeliã
a embarcar
anpela
ante-hon'_
í)
Acto
II
scena
,„,_..
cusou-se
II,
dá
Confirmo
a declaração supra,-.—
peça
directoria
a
realização
do
das
para
M. C. B. conviMarietta M. de Barres TehortVi
provas até
Premio General Giuseppe Valle tem.
"Jesus", «de. Goulart
terior. ík-. fi-yde Andrade. de Albuquerque — Justifiquem-se P.p. Custodio Plácido Braga,
tres dias apôs.
dará todos os
motocyclistas e
Dia 21 — JCàciquo x Itabira.
Personagens:
MagdaTetfia;
;srta.
«xlo
as oito faltas.
Art. 8" — A Federação,,.Uru- admiradores
motocyclismo, a
(E 13251) Deol.
O CRA.' DANSANTE NO FLAÍ i Tamoyo x Irany.
Lourdes' M. Ribeiro; Sámarltária, ~ Marttnha Borja Velho — Jpsguaya do Remo constituíra,
a tomarem parte. O ponto de conMENGO
Dia 23—- Irany x Itabira.
Em sua sessftó do hontem, o prof. Maria Rosa M. Ribeiro: 2)« tlfiquem-se as seis faltas.
commissãò de juizes de chegada, centraçao séi-5, no Obelisco fts 1 Supremo
Tribunal approvou a an- a) Liszt: Rêve d'amour; b) MiDeclo Lyra da Silva — Nilo
com membros ãos delegações par- horas e o trajecto serft feito por tlsuldade dos auditores
,°
. ,
participa quo
Está despertando o maior In.Sçhrzettò, op. 20 n. 3. — pôde ser attendido.
do 2"
reassumiu
o exercício de
Jacarépaguft.
tlclpantes".
pro1" entrancias, no ordem abaixo: e guez:
A REUNIÃO DE HONTEM NO teresse o chft dansante que a diBenedicto
José Pereira—Aguar flssfto. pca. Floriano, 65.suaRio
Solos do plano, srta. Elza GuiSegunda entrancla -*- 1 — Gar- lhon. 3)
*
CONSELHO DE. FUNDADO- rectoria do rubro-negro offereceO primeiro beijo, peça de opportunidade, ãe accorão com Em Petropolis R. Paulo Barbosa,
cia
Dias
de
—
Avlla
.Pires
36(H
Com em um acto, em prosa, de Julio a classificação.
rá domingo 18 do corrente, áos
KES DA AMEA
132481
CLUB DEJBEGATAS BOQUEI
1» onnos, 10 mezes e 13 dias.
1— Despachos do sub-dlreotor
*'«>-'.
seus associados e exmas. fami- AVISO P4JítA.
ATHLETAS DO
RAO DO PASSEIO GRU2 — Mario Tiburclo Gomes Car- Dantas. Pevsoíragens: 'A MorgaHaydéa. Rodrigues Vianna e ASSOCIAÇÃO
"S.ASCO
j
'—
DOS
ipedúèrtálias.
.'--'¦'¦.OPERÁRIOS
1
Sofâ.iuma
Reuniu-se
hontem,
da Rosa,
"usu- prof.
fi.-.
conforme
PO-TREM DE LUXO
neiro — Com 12 .annos é ••_«•' ãias da
reunião
Maria
Marra
ProtLuiza
__ül2i
M.
Iracema
Monteiro
da
Silva
DA AMERICA FABKD.
.
estaVa annunciadoo Conselho do da familia flamenga, que no esRibelr°! O Morgado de Arnnrnes, 3ubTnaU&ia-ãe a inspecção
3 — Joaquim de Moraes Jardim gí-H?
(1*
de
CENTRO^
EXCURSIONISTA
Convooação)
1- com 12 annns e_ IS
Fundadores da Amea, sob a pre- paçoso rink da rua Guanabara
O direotor de athletismo porta I Domineo próximo será, realizaCaairo vianna; O guardião saude.
!» di»».
a!is. dr.
De ordem do Sr. presldeiité,.
ÜHAS-TLEIKG
* — Ernesto Claudlno de OU- de São Francisco, sr. Joao
F.xlgencias reltas: pela 2» se<>uutit(jui.c«v.iiiiciiLw
..«_/.u.o _*__o
de alegre
itáencia *io sr. Áífanío Costa. , Passara
(--«um-v^u, horas
iLiugio uui;
oonyivlo,
de
uo todos
víviu,
muua 03
u; I da uma excursão ft remo a apraPinto.
p••"-'-••y comparecimento
.—.—zivel
são
veira
convidados
—e
—
Crua
os Srs. associacçfto
4)
Com
Moszkowsky:
Foi lido pelo presidente, o or e que constituirá o ''avant- pre-f athletas
Amoro
11
annos,
a
José dos Santos
Scherzo Valse —
(novíssimos, novos, ve
tendo lopraia'Je Icarahy,
"do
Proseguindo rip seu program-. meaes é 12 dias.
- ' ¦ Solo dé piano; srta. Elza Gullhon. -- Junte o titulo de designação. dos a se reunirem
cm Assemãos
Çamento elaborado para o anno miêre"
granães folguedos teranòs), fts 7 horas da manhã no gar na vivenda
sr. Antônio 11WP.Ç...E.
—•' Francisco Fagunües
•*>,
¦ corrente, sendo
bléa
Geral Ordinária fts 20 horas
B. realizou no doPi- 6) O Carnet—- Comedia èm um
dada
urgência com que serft festejado o Cama- dia 18 do corrente, domingo, no Queiroz, antigo associado
bèrie- mingo, dia
ratlnino d'Almeida—
Com
10
án*"dias."'
11,
1<9
mais
as
seguindo
"Boqueirão",
"""¦
acto,
corrente,
'"
em prosa, de Geraes Cáí-'
para a votação, contra voto do vai de 1931,
stadium de São Januário.
mérito do
para,'
nos, 8 mèzes e 14
•
u2(_dla
um
reapresentação,
discussão e approrepresentante do America.
Ao redor do local das dansas,
Ella,
Outrosim, convida todos os as- nhido jogo de petéca apôs o qual tes excursões:
srta.
6 — Virgílio Antônio de Carva'- dim. Personagens:
vação das contas
:'3Ü
Lourdes
—
relativas
M.
Ribeiro;
Fot approvado
iho
ao
Elle,
o orçamento serão dispostas lindas mesas, nas sbeiados do club
Com
Pico
do
dr.
Berfi,
Aicobaça.
7
anhos,
servido aos rapazes
9 mezes e 21
(Alt 1.890
que queiram
do
o.nno findo e parecer do conse-,
Castro Vianna. 0) Chopin: 2 espor unanimidade de voto.
quaes serft feito o serviço de chft, praticar este ramo de sport,
'
a "Trem de Luxo" um chocolate e metros). Não obstante as per- dias.
O
director
—
Iho
—
fiscal
da
Receita
tudos
ftj
7
mesmas
PubUca
Solos
Mario
de plano, srta. Vioreferende Berf-edo Leal —
Por faltarem os representan-' inteiramente gratis. ••.>... -„•,,, apre.sentarem-se no departamento blscoutos.
turbáções metecrologicas, sabba'
Com 7 annos, 9~ mezés o 14 dltts leta S.- Aguiar. 1) Poesias de au- 1 removeu da 3» para a.2» zona fis- tes. Rio do Janeiro, Ifi do Já«tes ão Fluminense e do Bangu',
Uma das nossas melhores,or- teóH^.lcq:. ..-*
O director technico, fcr. WaltéV d0 ã noite, dia 10, partiram (via—uHenrlaue Alberto':Mág-á- tqres. brasileiros. 8) Lissit,: Rljá- cal no Rio Grande do Sulvo Ins- neiro de 1931. — Francisco
nâo foram
Ita»
trataãas
os demais chestras
Lima Torres, solicita o compare-, Ijdrrea) com destino a Petropolis :.S
executara - excelierite
ficai
questões.
sócios
do C. E. B. tios, 6 mezés ,e 14 dlá.?.'. ' v psodia.n. 2.—Solo üe.plano, si'ta pector Edgarddo, impòsto»Kíi con- POSO de Medeiros, 1» secretario.
cimento fts 6 horas da manhã de diyersoà'
.programma, ãirigindo as dansas
PedrelrÇiíM
Violeta
S.
Aguiar.
'Fernandes
Cerfiumo
12909)
tque terão inicio fts 7 horas.
(E
domingo, na garage do "Boquei- Dali rumaram de auto-omnibus
9 — Elias
*. .',
Leite'—'
queira. ,; •ft^sijsjft
AINDA A QUESTÃO DO AMArão" dos srs.: Annibal
A entrada serft feita com o reRibeiro para p valle do Bomfim (Cor- com 7 annòs e 2 mezés.
Radio lOdncidora
—
rêas.),.'ònãe
Ranulpho
cibo n. 1 (janeiro) e a respectiva
DORISMO NOS SPORTS
nn
Annibal Pereira, Augusto
Bocayuva
ranpernoitaram
dó
_10.
Sarexistente . nos cunha — Com 1 anno, 9 mezos (Onda de ,!50 metros)
carteira de identidade social, pomento, Alberto Torres, V Alberto cho jhomonymo,
REGULAMENTAÇÃO DO
,
terrenos de propriedade do dr. e 16 dias.
dendo cada sócio fazer-se acom- CAMPEONATO
Nogueira,
Antônio
Duarte;
AlfreSUL-AMERIEntre as
questões sportivas
i_ H —.Paulino Martins Coelho
Das .«2 fts 8 ¦— Discos variados.
do Valente; Breno Bivar, Enge- Luiz Sampaio, que foi de uma de
CANO DE REMO
que mais interesse têm desper- panhar de duas pessoas de sua,
Almeida — Com 1 anno. 8 meDas .6 fts 6.45 — Discos selec*
extrema
gentileza
com
os
nio
família
Faria, Francisco
para
.
(mãe, esposa, filha?
Palmlerl,
òu
zes e 7 dias.
tado nos últimos tempos, em to•
cionados.
.Vi
12 — Antônio Augusto- do Llnia
AC. B. D. distribuiu á lm- Romolo dVAlessondro e Othon DI- nossos consoclos providenciando
ãos os paizes, r. do amadorismo irmãs solteiras).
6,45. ás.7 — Boletim notiDas
para que nada faltasse aoa mes- Junior — Com 1 anno; 6 mezes e
A
apresentação de propostas prensa a seguinte circular sohre niz..
figura -..1 plano de grande descioso..
mos.
dias. ,
de admissão de novos associados o regulamento da regata intertaque, pela sua relevância.
Das 8 fts 8,30 — Discos variaPrimeira entrancla— 1 —Ath.aAo amanhecer o nosso amável
DIRECTORIA
-,•
DO
¦
Do facto, de accordo com cer- (presentemente Sem jolas) devertl nacional, que serft realizada em A NOVA
nazlo Cavalcante Ramalho — Com •Gos.
acolhedor
__
. __ (11112)
forneceu
excellente
METE'
ser
feita
com
antecedência,
em março
e os Montevidéo,
tos conceitos debatidos nas enproxiDas 8,80 ás 9 — Discos;
chocolate aos presentes, que fts 15 onnos, 6 mezes e 3 dias.
associados
em
atrazo
mo:
dl,•
—
poderãotldades
Daa 9 fis 9,30 — Discos.
2
dirigentes
Álvaro de Britto — Corii
dos
sports r.',lr-se
1
horas,
a
"Art.
encetaram
garoa,
Na sessão
de 2 dp corrente,
/30b
ft thesouraria, tel. 6-1863,
1" — A Federação Urumundiaes a situação dos spore- 1 mez.
— TransDas. !);30 em
a súa marcha ém direcção' ab 15'3 ahnos
— Thomaz Francisco Madu- missão do,.studlodeante
'.
tistas não possuidores de meios afim de serem procurados pelos guaya do Remo, no exercicio de foi eleita e empossada pelo Con- Pico do Aicobaça, assim
da Raãio Edupreenche todos _* rfiiulsllos
denomlselhP
Deliberativo
—
a«
reira
directoria
Pará
cobradores.
suas faculdades, e de conformiCota' 11 annos, 11 cadprai dn um concerto litero-vomateriaes que lhes
Excellente
corpo doente —
nado por apresentar a caracte- mezes e 28 dl.as.
garantam
abaixo,
regerá
03
destinos
que
dade
com
o
disposto
cal-lnstiiimentaliem
Bahcas examinadoras — Mòdloipela Com» pratica
dos
-4 — Jacintho Fernandes Barque tomarão
Bports,
inde- O FLAMENGUINHO JOGARA'
rlstica .fôrma ãe Aicobaça,
de
José Nobre Madeira Fagundes, dade
missão Nacional do Centenário e deste club durante o corrente án- um
— Clima suluberpendentemente
de
uma
certa
lenço usado pelos frades pa- bosa — Com 11 annos, 7 mezes e parte ns seiihnvitas Baby Joppert predio ft- rua Abolição n. 96, por rimo. de, preços
«a Comníissão
AMANHA v
Nacional ãe Edu- no:
Guiomar
(canto),
Reis
compensação monetária, seria indias.
(canto), 20:000(000; Octavio Rodrigues,do
râ o empreso do r£_*3ô.
Faro
Fresiiienle,.
estatutoB
dr.
Ernesto
Kury,
cação Physica, resolve:
je-demais infor«»
sustentável.
6 — Pedro Rodolpho José Ro- mme. Teixeira Leite (canto) e sr. Carvalho, terreno ft rua Emilio mações: .
Devido ft chuva miudinha, a
Mesquita
O. director de football do Fiaa) —' Organizar n dua regula- vice-presidente, dr. José«geral,
drigues — Com' .11 anhos, 6. me- José Vieira (piano).
de Menezes, por 10:000(000; An- Casa A'S QUATRO NAí;í)13S ft
. A Inglaterra se acha na van- mengulnho pede, por nosso inter- mentação
Magalhães; secretario
dr. trilha serpenteando forte pendio, zes e 12 dias. ,';
Noite
de
um
certoSaudade,
própria'
nlbal
p&ra
de
organizada
Souza
Gama, terreno ft Rua Buenos Aires 11. 70 — Rio
guarda doa que pugnam pelo médio, o comparecimento
achava-se
— Antônio'
dos se- me sul-americano .de remo, com- Pedro Fraga- 1* secretario, An- nãp impediuescorregadia, mas Isso
Alves pela escriptora Acy Coelho, em travessa Porto Velho, por 2:000(;
fi-:amadorismo
., (e mil):
da comitiva galgar Câmara — Com 9 Juranâyr
e
absoluto,
puro
tonio Durval Guerra; 2° secretaannos, 9 mezes homenagem a memória de Diva Christiano Lajus, terreno ft rua
mesmo em prejuizo das classes guintes jogadores, fts 4 horas de memoratlvo do Centenário da rio, Agenor
o
cume
.exactamente ao melo-dla, e 8 dias.
Julieta,
de Queiroz Schreiner;
3:600(000;
amanhã,
Dantas,
sabbado,
no
Independência
campo
Milton
poí
cpm
do
o
Nacional;
concurso dos poe'
modestas, que se vêm imposslbifazendo uso de
— Julio Adolpho
Gualberto Leal,
Fontoura tas Villaespesa, Anna
terreno à rna
b) — Convidar á participar dea- 1* thesoüreiro, Maurício .Verdier; mos 60 metros. corda nos ultiAmélia, Santa
lltadas de fornecer elementos nas Jornal do Commercio F. C, ft
Guedes Filho — Com 9 annos, 1 Henriqueta Lisboa,
Cruz, por 2:500(000; AnniCaetano Ambra
Maria
des- •2' thesoüreiro,
•
Engecompetições de caracter official. Avenida do Mangue; afim de to- sas provas as instituições
mez
e 27 dlao. .
ta Cysnelroa da
A cerração era forte,
facto
Réis, preContinuam abertas as matrino mátch amistoso portivás do remo
dos seguintes Junior; procurador, G. Perestrel- essa que não obstou o nosso
Carlos Ma- dio á rua S. Lulz Costa
— Diogenes Gonçalves Pon- nia Celso, Paschoal
Agora, com respeito ao proxi- marem parte "Ultramarino
Gonzaga h. 215, cuias para o externate e semiguio
lo
de
Françadirector
de
athlecom
o
Bustamante,
gno,
Banco
—
Argentina,
F.
Brasil,
C:
BaptisVioleta
Chile,
paizes:
Com 4 onnos, 8 mezes o 4
por 30:000(000; e Magdaleine La- Internato da Sede, ft rua
mo certamen olympico a ser reFritz Reuter de effectuar as na
• ¦ • ¦
tismo, José Juvenal'
Murlzta Pereira, Renato Araujo e ou- croix, terreno á praia do FiaDourado; sr.
alizado em- Los Angeles, nos Es- Aloysio, Alberto, Altevir, Anto- ParagUay e Peru';
suas observações altlmetricas o dias.
c Barros, 288 e para ,1 internato
— Silvestre Pericles de Gões tros.
mengo, n. 383, por'70:000(000.
c) — Este certamen : constará, director de rebatas, Lourival OU- rectlficar a altitude
tados Unidos, a F. I. F. A., nico, Afro, Auto, Adalberto, Çasdo
cume,
e
—
externato
veira
Monteiro
Reis;
ft
rua
director
Aquidaban,
d»j
Com
natação,
4
annoa
e 28
Haroldo,
das seguintes
Jayme,
Lages. 'tar-se
provas'a. dispuDas 10,16 fts 10,25 — Intervallo
entidade máxima dos sports no tello,
deu para
resultado 1.890 dias.
¦
281, na salubeiTima. Bocea do
. •
de que
em "barcos", stíell",
Mello, Pereira, Senra, Tavolra a
de Ângelo Marçarldp; director
serâp
transmittldas a
metros. '
mundo,
10 — Octavio Stelner ão Couto no. qual
publicou uma circular, os demais associados
Matto: Clima inegualaVel e' retibola ao cesto, Francisco
Cángl
corridas,
de
construcção
livre,
deseque
2 annos, 11 mezés e 13 diaa. prevlsâp do tempo, hora certa •
De
vez
na qual permittia ampla liberdade
a
nevoa
,
quando
dis,em
«dentro
ro
Netto;
ideal para o estudo. Peçam
director de tennis,
Emda. ordem, distancia e ho11 —. Raul Campello Machado netas de interesse geral.
aos paizes filiados para que con- Jarem praticar o football.
monuel Klabln; ãirector ãe" esgri- sipava parcialmente permittindo
prospectos. Teis. 8-1252 e 9-3437.
Com 1 anno, 11 mezes e 3 dias.
rario' que se seguo.
dess'arte
um
corressem fts varias provas.
ou
outro
gozar
paNOTAS DO*VASCO DA
Ia prova — A's 15.30 .— Ou- ma, ür.' João Carlos Kruel.
<E 1287S>
Mayrink Veiga
norama: da" Serra dos
Devido Justamente ft questão
I'trlggera
Commissãò
Chamada para hoje, fis 8 lhoüe
synãlcancla, Valle Bomfim, Corrêas Órgãos,
GAMA
quatro,— 2.000; medo amad i-ismo, estava decidido
e
adjaâe
260
(Onda
metros)
—
Amadeu
ras
Di
da manhã
Francesco, José
Luclo da Silva
A. cencias.
tros.
A's 3 horas da tarde,
que não seriam realizados enconFeliclo, Joaquim
Ferreira CarProctt clássica Gnonaliara —
2* prova — A's 16 horas — Nacif, Wiily Eorchers, Flavio Be- iniciaram a descida eni'
tros de football na Olympiada ãe Encerram-se
A Radio Secledade htayrlnlt neiro, NetVton Alvares
direcção Como evitar a insoiução? Multo
retta e José de Camargo.
-— Distancia,
na
secretaria
Velloso de
do
C.
Skiff
2.000
meft Corrêas, onde tomaram:Vo" cemVeiga,
I*os Angeles..
transmlttirfi.
hpje,
sexta*
simples: bebendo só
Castro, Richard Bemberger, Louis
R. Vasco da Gama, no dia 24 de tros.
bola das 3 lioras, de regresso a
feirt:
O presidente ãa F. I: F. A.,
FUNDADO EM 188B
André
Blrling,
José Henriques,
3* prova — A's 16.30 — Outrlgjaneiro, as Inscripções de seus
esta capital.
sr. Jules RImet, externou o seu associados
, Das 8 fis 4 — DlsCPS selec- Constantino* Peres
Funecionando em 4 edifícios
— Distancio,
Fernandez,
2.000
Corrêas (Petropolis. — Em decionados.
conceito a respeito do amadorls- Guanabara.para a Prova Clássica ger a dois
- Ferreira apropriados. Todos os cursos,
Isai.às dos Santos,
metros.
manda a bella cidade serrana, Peça o intoilns as cosas do bôblDas 8 fts 9 — Discos variados. i!a Silva, Avelino Luiz
mo, o qual ê bem differente do
Roãrigues üe R. S. Christovão, 480-492. Te—
Travessia simples da Ouanaba4* prova — A's 17 horas
partiu no trem das 6 horas de das e pelos «Tcls. 3-0IIO3 o 0-3740 ' Das 9 fts 9,15 — Cpntinuaçâo Carvalho.
que so julga nas varias entlda- ra — Encerram-se na secretaria Double-skiff
phone 8-6291.
— Distancia,
2.000 O FLUMINENSE FILIADO A' domingo a segunda comitiva, sob
histéricas
des sportivas. O Comitê Olym- do
(E 13252) da série de palestras
Prova pratica — José Lppes.
12S57)
_
F. DO REMO
C. R. Vasco da Gama, no dia metros.
(E
a
.
do
sr.
Fernando
guia
GulmaSobre
o
Rio
de
Janeiro
da
época
Prova regulamentar — Annibal
Pico, fez sua, a opinião dos in- 11 P.9 Janeiro, as inscripções de
6* prova — A's 17.30 — Ourães.
colonial
dr.
Lulz
pelo
Edmundo.
Barbosa.
glezes sobreamomentosa questão seus associados
A - directoria da F. do Remo
para a Travessia trigger a oito — Distancia, 2.000
Em vista da garoa reinante,
. Das 9,16 eni deante — Proconceito esse quo não deve sor
Turma supplemeVtar — Franem suo ultima
reunião resol- desistiram de • ir ao Poço • do Im- Italiano que tem, no Brasil, cum- gramma de canções
metros.
brasileiras cisco ãe Miranda, João Baptista
apoiado por nenhum paiz demo- simples ãa Guanabara.
—
—
veu:
"ad-libi- prido magnifica "performance". em seu studlo com o concurso
2"
Basketball
Art.
Os
O
sub-director
de
aproveitando
participantes
perador,
da
de Souza, Antenor de Lima Matcratleo.
RUA S. CHRISTOVÃO, 71
basketball do C. R. Vasco da deste torneio deverão ser: natos,
Dado o valor de ambps, P che- ara. Sonla Veiga e srs. Francis- tos, José
Acceitar o pedido de filiação tum" de percorrer diversos pohE a ser seguido essa norma de
Telp. 8-5137
soltcita o comparecimento naturalizados ou ter seis mezes feito pelo Fluminense F. C, e tos da cidade, visitando ppr ulti- que, entre elles promette ser dos co Alves, Gastão Formentl, H. da Silva. Ferreira, Sebastião José
encarar o amadorismo, a maior Gama
Director:
Monsenhor Isauro
dos amadores do 1° e 2° teams, a de residencia no paiz de sua re- a Inscripção do mesmo nas se- mo o Castello de propriedaãe ãe mais violentos, de. vez que um Vogeler e-Augusto Vasseur.
Resultado ãos exames effeParte dos paizes não poderia en- comparecerem
de
Araujo
Medeiros.
no
Internato,
stadium no presentação. ...
conseguir,
cçõe3 de Natação e Waterpolo; sr, Franciscp Serraãor, em Cor- procurarft
sobre
o
etn dos hontem:
vlar representantes aos torneios
masculino.
Semi-internato
rêas,
Ficam
excluídos
onãe foram amável e gen- putro, uma victeria decisiva
os amadores approvar o parecer do 2a secree Ex-'
e
Approvados — Durval Belllni ternato,
de football, por Isso que os cul- prcttlmo domingo 18 do corrente,
mixtos.
Estão
tllmente
tomaram parte em torneios tario,
fts
9
horas
da
manliã.
funeciorecebidos.
Uma
que
conveniente.
vez
favorável ft approvacão
Ferreira Lima, Perotz Zeccer, Her* nando,
tores do popular sport, em gran— Na secretaria internacionaes representando ou- dos estatutos do Fluminenso
desde
7
oumpriüa
de
Janeiro,
a
í-.serua
í.aval
tinalidado,
as
dirigiman Lothar Elter, Antônio Ro*
F.
Este^será o combate de fundo
de maioria, pertencem a classes
R. Vasco da Gama, con- tros paizes.
C; dar o prazo de oito dias ao ram-se â estação, regressando a da reunião de sabbado
drigues, Herculano Moreira, Car- aulas do eurso primai-lo e do
médias e não poderiam, dispen- do C.
proximp,
—
Exames
gymnasial.
esta
cidade,
officiaes.
conjuntamente
Art.
3o
A
Federação
inscripções,
Uru- Fluminense F. C, para apresenaté 20 do
com no Colyseu Internacional
Ios José ãa Silva, Oscar Lisboa
sar os seus salários para concor- tlnuam as
de Box,
do Remo -admittirft ft tar os desenhos das
(E 12831)
paro os assòolsáos que guaya
üa Graça Couto, José Joaquim
medalhas o grupo quo escalou o Pico do recentemente inaugurado, .1 Prarerem oo campeonato "sem rece- corrente, inscripções
Aicobaça.
disputo destas provas todo
redesejem
na
Reserva
distribuirá
como
Soares,
Waldemar Luis de 1 Góes,
que
prêmios
da
Republica,.
oerem
ça
67-69.
qualquer
remuneração" Naval.
No proximo domingo, dia 18,
mador official que por sua con- dos certames officiaes que realiJosé Angelino Garnier Simões.
Pelas agencias da
Pelo comparecimento.
Prefeitura
As outras lutas serâo do quiserâo realizadas as seguintes exResultado dos exames de modição de sportman esteja enqua*
toram romettldos hontem A secrePor força se ha de convir que S. CHRISTOVÃO ATHLETICO drado nas exigências regulamen- zar, bem como uma relação de cursões:
late
da
principal.
associados
torneiros effectuados hontem:
seus
com
taria
do
profisdo
gabinete
tesa maneira de julgar sobre o
prefeito,.paVirgolino de Oliveira, o Impe- ra o registro o
A' Praia de Fora — (NlctheCLUB
tares.
são,
nacionalidade,
Approvados — João Baptista
residência,
verificação, maaamadorismo aberra francamente
roy) —
Encontro
ex- pas na Importância de 51:910$3.,S
fts tuoso meio pesado carioca,
de Oliveira, Emílio Augusto FerArt. 4° — As inscripções paro etc, de accordo com os estatu- 7 horas, Recreio.
dos tempos democráticos em que
ria
os
perimentarft
estação
das"
assim
O presidente do S. Christovão essas
Bàreás.
do
esdiscriminada:
punhos
reira, Álvaro dos Santos, Abilio
a
ser
re- tos da Federação; approvar
provas deverão
vivemos, e é indigna de ser ap- A. C. convoca os associados
Praça
Preço da passa- thonlano Welson, . um
homem
Teixeira Martins, José Rodrigues
pa& modificação do calendário da es- gem: Quinze»,
pllcada nos centros sportivos do ra a assembléa geral ordinário mettidas em carta registrado
— Bruno que Celestino Caverzaslo apre1$400.
Guia
Villar,
Adelino JosS Alves, Antotação
natatorla
1931;
appara
secretaria da Federação Uruguaya
mundo.
sentarft como dos
202(000 nio Joaquim Ribeiro, Arthur
melhores de Candelária . .
que, em 2* convocação, serft reo programma para a eli- Rhode.
AnSanta Rita . .
E a decisão do Comitê Olympi- alizoda na próxima segunda-feira do Remo, com uma antecedência provar
VELHO ou quebrado, Bri..niof.jsoü
—
sua
classe.
A'
Pedra*
do
Inferno
tunes Figueiredo, Antenip PereiSacramento . ,
de 16 dias da data da realização mlnatoria dos Concursos Aqua- tropolls) — Est. do Rio).. (Pe434(200 i-a,
<-o. acceitando como fez, a opinião 19 do corrente, fts 8 horas,
Caetano,
lhantes,
o
Pratarias
tão
antigas
Pepaulista
que
Antônio
Fernandes
ticos
SSo
do
C.
R.
para
Flamengo,
Jbsé . . .
de
Gonçalves
127(000
dos inglezes, é a mais completa discussão e votação da seguinte tio certamen, sendo nellas especl- uccordo
bem Impressionou em sua estréa Santo Antônio
moedas e jóias usadas.
com o parecer do dire- sada.
436(00u
ficado o seguinte:
condemnaçâo do football nos jo- orãem do dia:
contra
Alicate
Encontro
fts
7 1)2 horas da noienfrentará, no pri- Gloria ... ,
Estão sendo chamados o comctor technico;
Compramos qualquer quan.
4S3(ltnc
Lista
dos tripulantes
«aos de Los Angeles.
para Ia apresentada approvar u tabel- te, sabbado, na estação Barão de meiro
combate
de
profissio- Lagoa ., ,. •,,
a) Entrega de medalhas
aos cada corrida, indicando o nome
864(000 parecer ft Inspectoria üe Vehi- tidade,
pele director de
— naes, o valente marujo José Al- SanfAnna .. ,
Mauá.
Preço
da
culos,
200(000
passagem..
e, aos completo,- sobrenome; edade,
responderem
waterpolo,
campeões âe basketball
para
o
campeonato
para
pelas lnGamboa ..• ..
peves.
98500. Gula: Emerlcu Ungar.
1-.Uuuii fracções que commetteram,
O CONSELHO DELIBERATIVO vencedores do ultimo torneio tnos
Espirito Santo
so e nacionalidade aos remadores, e torneios da temporada a ini1S3S60. motoristas dos autos seguintes:
terno de tennis;
Além
ciar-se
no
destas
dio
25
do
corrente;
lutas,
todas
capaSSo
Chiistováo
reservas e dos patrões.
Em ca1:141(400
Meio
—
fio
O presidente do Club de Rega- b) Relatório
e
o
da directoria
bonde
zes de interessar pelo equillbrie Engenho Velho
e so de ser estrangeiro, indicar a marcar nova sessão para a proP. 3749.
3-4(00'j
Av. Rio Branco 127
•as do
Contra mão de direcção — p
de ferças dos contendores, mais Andarahy'. . ,
Flamengo, convoca -1 prestação de contas pela thesou- residencia permanente
S1?60U 2C95 —
no paiz xima terça-feira, 20 de corrente.
—
membros do Conselho Dellberatl- rarla;
13311
Tijuca
(E 12889)
C.
6297.
duas
de
amadores,
Integrarão
24(00(1
o
se
inscreve,
de
accordo
pelo
qual
Estacionar
Engenho
vo a ser reunir no dia 19 do corem logar não perNovo
c) Eleição do presldente.do cluo com o disposto no art. 2*
691(000
programma de amanhã, qué,' codo
—
Meyer
—
UMA ESPLENDIDA ' COMPE- mo se vê, serft uma verdadeira
mittido
—
rente, fis 8.30 horas na sede ter- e do Conselho Deliberativo;
P.
783
4946
329(000
6206
presente regulamento.
Inhaúma . . .
TIÇAO ENTRE PUGILISrestre do club, á rua Paysandu'
1:541(340 10971.
competição entre
d) Concessão de titulos;
Para consultório ou escriptorio. Rrânpugilistas do Iraji
. E' admittido íi, Inscripção o ccxAS Du Riu hí um ¦¦
esobedlencla ao signal — p. d«s • saião.» - Partir- iOüSOGO — Avrni.1*
473(825
"• 267, para tratar da secnlnt»
de
e
São
e^ Tnt«r^«ses sociaes.
Paulo.
jRlo
Jacarépaguá .
guinte numero de supplentes:
833(717 403 — 552 — 2055 — 2804 — 3115 numero 177. — ELEVADOR.
S. PAULO
t-rdem do dia:
*
Campo
Grande
Para barcos de dois remos, um
115(000 3970 — 5283 — 5289 - 700» —
EXCURSÃO AO RECREIO
(E 1.1139)
» a) Leitura e votação do pareA REFNIAO NAO SERA'
Ilhas
FRONTIN F. C.
remador; para ditos
37(000 "-.•:fi5 — 7G77 — 8795 — 9249 —
de quatro
«i .IANSFERIDA
DOS
BANDllüíANTES
Assobrnb e Ginseppe Gnmlii
cer da commiasão fiscal sobre
Copacabana . .
o
'
remos,
remadores
e
dois
um
paJoe Assobrab, o valente camBalanço da thesouraria, relativo
Madureira . . .
Foi eleita a nova directoria, que trão; para barcos de oito
reEnthusiasmados com a belleza peão brasileiro üos leves,
ao anno de 1930;
Isto porque o Colyseu ê lntei- Realengo . . ,
serft
ficou assim constituida:
mos, quatro r:madores e um pa- da praia do Pontal de Sernambe- chamado, amanhã,
»
b) Discussão e approvacão do
satisfa- ramente coberto.
*»——•*para
...
Presidente: Luiz Pellucl; vice- trão.
"
Deixaram de remetter mnppaa ! Excesso de~3Í.9™
tiba»
verios associados do —Moto íer um sério compromisso Assim n i,mn« .n. i_«„i^. „„
velocidade — P. 46
I
Projecto orçamentário para 1931; presidente: Theodoro Cardeal; 1*
seguintes iâgèn-íãs."sta.'"Thé^ il — 422 —
Qualquer modificação era uma Club Brasil solicitaram da com-i
Teri elle de eSwnSTQluaep- efftóUVaçlol^tofaS
3365 —".982 ,-As ™aí'*!,5 Hí- m--». irarr.i Pires. íl.
0) Interesses sociaes.
«•ecretario: João de Oliveira (re- tripulação deve ser eemmunlcada missão sportiva uma nova
"««- '¦¦'-'¦¦-'¦¦¦'¦ '-:--:,:,•: :¦¦¦-,::í '
~
¦ 4993 - 7103 - 8150 -,
ex- pe Gambl, o Impetuoso peso landse St
Rua ll d_ AbS'''".'^."^''!?.85
embora chom
Cruz.
• 8586 — 10434.
(E H1S5)

>^ |'TüRF.t ><!

FUGRANTES DO BOX

Basketball

Conferências no- Ministerio da Fazenda

Grande festival da
M. S. P. em;C. no Jar— dim Zoológico —

BANCO CONTINENTAL

psycholôgia e
philosophia

auras social "

DECLARAÇÃO A'PRAÇA

m

Na Instrucção Publica

A antigüidade dos auditores
reconhecida pelo Supremo
Tribnnal Militar

Football

Adh. F.Sá Rego-rtlfntuta'

Excurslonlsmo

I

Remoção de um fiscal do
imposto de consumo

I

«ü-2.81©

collegios

Depure seu sangue. Fortaleça seu organismo. Au- 1 «Oeseja internar seu filho
?,
gmente seii peso usando
0 'GYMNASIO MUNICIPAL
ELIXIR DE INHAME
SUL MINEIRO
Itanhandú — Sul de Minas
0s m adquiriram
Geraes

I

immoveis

Slegio sylvioUíè

INSPECTORIA DE VEHICULOS

,1

Exame, de motoristas.

COLLEGIO
SANTA CECÍLIA

ONDA DE CALOR"

Water-polo

AGUA NÃZARETH

INSTITUTO CARDEAL
ARC0VERDE

Quanto arrecadam, diária«niente, as agencias da
Prefeitura

ANNUNCIOS

CASA ROBERTO

Box

SALAS

Motocyclismo

....

—,

ffi.li^»:ÍfflC'^ST^i5_.:.
3os,ooo
jí;e*_-^8

Alugam-se em Quintino
Bocayava

I

*>«.-iV ftl":.V,:iyii-â-L^__J

10
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A VIDA COMMERCIAL
TITULOU

CAMBIO
¦W'

(RIO)
Hontem, no Inicio doi trabalhos, enroniiininou case mercado em conillçOe*
fracas, vigorando para o fornecimento
fio cambiaes a taxa do 4 19)32 d,' e
para a acqnislçlio do papel particular,
em libras, a de 4 518 d. e cm dollars
a de 10(680.
Durante o dia, o mercado afrouxou,
lendo feito os saques g 4 9|I6 d. e s
compra das letras de i cobertura sobre
Londres a 4 19132 d. e sobro Nova
York a 10)720.
O mercado fechou calmo, obtendo-ae
cambiaes a 4 37|64 d, e collocação para
o papel particular, em libras, a 4 518 d,
ll cm dollars a 10)700.
O Banco do Brasil operou durante todo
6 dio a 4 5|8 d.

Bélgica (papel)
Portugal, , «,
Hespanha » m
Allemanha * .
Hollanda. M m
Suécia • « ¦
Noruega. . _
Dinamarca - .
Buenoa Alrea (peão
papel). . .
Buenoa Alrea (Vtao
ouro). .. B
Montevidéo. „
Japão (yen) .

1.104
•489
11125
2*590
•U.1H0
21920
2)910
2)910

a
«
a
a
a
a
a
a

(305
(495
1(170
2)600
4)390
2)935
2)925
2)925

3)410 a

3)430

7)400 a
5)400 a

7)7(i0
5)420

títulos

Gomara Syndical dos
Corretores
CURSO

OFFICIAL

DO.

CAMBIO

DIVURSOa

BraiH Railway Comman. Stock, la Hy
potheca.
22.0.0
22.0,0
Brasilian Traetlon, Light lt Lower C,
Ltd., Ord
22,75
23.75
S, Paulo Railway Co., Ltd., Ord
144.0.0 142.10.0
Leopoldina Kallway Co., Ltd,, Ord
22.0,0 22.10,0
Dumont Cofíéo Co,,' Ltd. 7 Ü %,
,,,.
0.10.0
0.10.0
Cum. l'ref
St. Jnhii dei Rey Mining, Ord
0.17.0
0.17.0
Rio Flour Mills & Granarles, Ltd
1.15.0
1.15.0
Bank o( London and South America 7.5,0 7.5.0
Mala Real Inglesa, Ord,, Integralisado 9.0.0 9,0.0
iontiianomiuos

Empréstimo de Guerra Britannico, S %,
1929/4
103.12.6
103.7.«
Conosts., 2 •/,
57.17.6
57.17.6
Rente Française, 4 %, 1917
102.50
102.20
Rente Françoise, 3
86.30
86.45
Rente Française, 1918 (Integralisado), 101.30 101.20
Rente Française, 5
102.40
102.25

i*ara outro, porto. do iu! do
Brasil, sacco*
de 60 klloi. .
Para outroa porto. do norto do
saccos
Brasil,
de 60 kilos. .
Existência
eta
sacco. de 60
kilo

3.000

1.000
826.500

Empréstimo do 1914, port.,
142)000
4,
Decreto 1.535, port,, 25, a
152)000
Dito 2.093, port,, 1, a. .
18B)000
Dito
3.264,
25,
port.,
1.500, a. ......
144(500
.
Dito ldcm, 100, a. , , K
| 145(000
Coni/iiiHlifar:
Prog. Industrial, 67, a. .
130(000
de
nom.,
Santoa,
Nada Docas
50, a.
243(000
Ditas port., 70, 120, 70, a
245(000
.Seguros Argos Fluminense,
10,
2:400(000
Nada
Dcbctiturlll
Conf. Industrial, 50, a. . .
140(000
75, a
180(000
Carria.Portoalegrense,
825.600

ALGODÃO
(RIO)
Hontem esse mercado funccionou em
posiçSo calma, sem procura de interesse
e com oa vendedores accessivcls..

MOVIMENTO

,
Itudlo Internacional Lind".
' tada,
p» retlram-ao
ou .ooloa i.»
nard Jaoob e Antonlo MareuSl
dos Santoa, reooboniln onda um J
Importância de 5)000(000
!
D» H.
Õrlatlin Iu.
çaulllrauxos &soclo,
nior, rotlram-ao
lu.n-i
que Çaulllraux e üoorKo Chri.
tlan Junior, nada rwAtndo
u
dois sócios,
m
Do Santos Dias » Comn.. ..„
ra-se o soclo Antonlo
Belmlu
Beasa dias, nada rooobondo ti
cando oom o activo o pnauWo
aoolo Antônio dos Snnto« Diaa «.
¦ '
Importância do 6:820(000.
i
D» Moreira & Gonualvo»,
falleclmonto do soclo Manoel p0|.
D.
mingos
Moreira,
rocobonrio »i
seus herdeiros a Importância S
118:735(800, ficando com 0 Li
vo o passivo o soclo Cândido An!
tonio Oonçalvos na Importanií
do 260:407(808. '•'"«ancli
De Refrescos Belluva Limitada
todo o acervo da firma foi von
dido ao senhor John Lcgh ciow,
pela Importância de l0:000(ooo.

Jfmlicíjwjl

OFFERTAS
Afolicest
é
Comp.
V*nd.
Federaes, de 1:000(,
850(000
3
ObrigaçSei do Thoaouro (1921) ., ¦ 935(000 915(000
Dltaa (1930) . . . 880(000 878(000
Ditas Ferroviárias. , 900(000 885(000
Ditai Kodov,, poit. 710(000
Empréstimo de 1903. 710(000 700(000
de
Uniformizadas,
1:000$. ....
720(000 718(000
Div. emissSes, nom. 719(000 717(000
—
679(000
Dltaa port. ...
Rio, de 1:000(000,
580(000
8 %, dec. 2.316
86(500
88(00
Rio, Popular,
4 %
Ditas de Minu Geraes, 7 % . . . 690(000 600(000
Ditas 5 %, port. . 600(000 560(000
Ditas nom. . . . 600(000 560(000
ObrigaçOes de Minaa
Geraea, 9 %.
, 850(000 700(000
Municip., de lb. 20,
—
port. • • • * • • 650(000
—
Ditas nom. • . . 620(000
141(000
Dito de 1906, -port.
Dito de 1914, port. 142(000
Dilu de 1917, |rait. 14ÍJU0-S lUIODfl
Dito de 1920, port.
132(300
Ditas decreto 1.535
152(001
(Lagoa) . . ., .
Ditaa decreto 2.097
(Lagoa) . , . . 160(000
(Lagoa) .... 160(000 153(000
Ditas decreto 1.948
(Lagoa) ..... 160(000
Ditas decreto 1.999
(Castello). . . . 175(000
Ditas decreto 1.550
(Castello). . . . 177(000
Ditos decreto 1.933
(Lyra)
188(000 186(000
Ditas
(titulos definitivo.O. .... 188(000 186(000
Ditas decreto 2.093
188(000 186(000
(Lyra)
Ditas decreto 3.264 145(000 144(500
Ditas decreto 2.339 160(000
De Iguassú'. . . . 100(000
60(00f
Ditas de Petropolis
150(000
• Bancos:
Brasil, ex/div. • ,
380(000
Mercantil do Rio de
Janeiro. • * . . 500(000
50(000
Commercio ....
Funccionarios Publi*
—
cos
42(000
Commercial do Rio
—
de Janeiro. . . . 130(000
Portuguêa. do Brasil,
90(000
60(000
port
Regional
140(000
Comp. de Tecidos*.
15(000
Manuf.
Fluminense
240(000
Brasil Industrial. .
33(000
Alliança. ....
America Fabril . , 100(000
85(000
Taubaté Industrial. . 220(000
Prog. Industrial. . 130(000
Petropolitana . . . 140(000
90(000
Comp. de Seguros:
Integridade. .... 315(000 300(000
Argos Fluminense. .
3:000(
2:400(
Comp. di E. tl* Plrro:
Minas S. Jeronymo
70(000
74(000
45(000
25(000
Victoria a Minas. .
Comp. diversos:
Docas de Santos. . 248(000
244(000
Ditas nõm. . • , 243(000
243(000
Doias da Bahia. .
24(000
19(000
Terras
e Coloniza9(000
5(000
Ção
—B. Diamantifera . •
1(500
C. Brahma. . . . 380(000
Debentures:
Docas de Santos. . 172(000 167(000
—
Mercado
Municipal
206)000
Tecidos Alliança. . 150(000 130(000
Taubaté Industrial. . 205(000 202(000
Manuf.
Fluminense 110$noo 110)000
Prog, Industrial. . 150(000 140(000
Conf. Industriai. . 142(000 140(000
—
Bellas Artes ...
206(000
Brasileirav de' Portos 200(000 150(000
Brasil
Cinematogra— 800(000
phica. ....
— 150(000
Tecidos Corcovado. ,
— 130(000
Tecidos Mageense. .
— 160(000
Hotcis Palace. . •
—
Docas da Bahia
100(000

FIRMAS

Btfirpe pnmtomai

INDIVIDUAES

De Amos Bartollnl, para o com.
morclo de commodos mobilado»
d avenida Augusto Severo n ' ai
eom capital do 60:000(000
Do A. B. Junqueira, o capital
fica elevado a 200:000(000
D. Duarte V. da Costa, para a
commerclo do bars etc, 4 rua Bo!
llvar n. 79, com capital de .
20:000)000.
* •••

com destino a Santos: hoje, 15.000
DO MERCADO
¦accas; dia anterior,
17.000 saccas;
mesmo dia no anno passado, 14.000
tardo*
saccas.
7.025
Stock anterior. . . ...
A Md/v
Totatt hoje, 15.000 saccas; dia an,
S|Londres. . ¦ . 4 19J32 4 35|64
terior,
DO
" Nova York.
17.000
saccas;
MOVIMENTO
DIA
14
mesmo
dia
no
Rio de Janeiro, em IS de janeiro
". 10(715
10(851
üondrea.i a ;
4 9|I6a
.
4 518 »
anno passado, 14.000 saccas..
Parla. . .
Z
(424
(52(603)-(51(892)
(427 de 1931.
Buenoa Alrea
Entradaat
Movimento do dia 14:
Faria. . t
(pe.
(420 a
(426
INSTITUTO DB OASW DO ES- De JoSo Pessoa. ¦ « ai ¦ »
iu ouro). . , ,
Nova York. 10)71S a 10)850
De A. Toledano, para o com.
ESTATÍSTICA
Pari . . .
Buenoa
Do
TADO DB SIO PAULO
Aires (peCanadá _ .
. 10)790 a 10)800
mercio de representações, á rn«
Entrada*
Do Maranhão •¦ X . a X M
eo papel). ...
3)378
(Agenela do Rio de Janeiro)
Pela Leopoldina!
1» de Marco n. 133, com capital
" Portugal.,
Do CcarA* . ,
. . .
(489 De Minai „v. .
. Boletim de entradas, embarquei e exisA' vista
de 10:000(000.
""*'
" Italia.
'Ja(569
1.998 tenda de café na praça do Rio de
De Franclooo Jos6 do Barros
Total. . v
" Syria. «. . a .
Z
tondrei, * ¦ ¦ a 417|32 a 419132
Z
neiro,
.
em 15 de janeiro de 1931:
Marítima!
Pela
o commerclo do rostauran.
Desde 1 do mez.
Palestina.
5.829
para
. . .
(52(966)-(52)245) "
üuolai estabelecido, — Eslado de Saldas
De Minas . . *
te, 4 rua do Costa n. 113, com ca.
373
Allemanha ...
2)573 De Sio Pauto. .
Parla. > rs a a' a
SSo Paulo, 1.389 saccas;
(422 a
(428
Estado» de Desde 1 do mez.
1.493
Candaá ....
a
4.631
pitai do 4:000(000.
10)680
Suissa . . _ . a 2)089 a
2(115 "
1.493 Minas, 11.460 saccas; Estado do Rio de Stock actual. . •
De Avelino Pomar, para o cora6.652
7)554 tteguladoi
Allemanha . . . .¦
2)558
2(597 " Montevidéo. . .
Janeiro, 4.168 saecaa) Estado do EaIflumlmercio de oommlssõos, otc. 4 rn.
•/..: a
Hcgpanha
Iííji
• ¦ .
Italia. , . a . .
a
(572 "
pirito Santo, 347 saccos.
nense (Rio). .
3.703
COTAQOES
Portugal. • m m m
2)109 des. flum.
Entradas;
(483 a
(500 " Suissa ....
(Nl2fl0tt:ü00^0U."-"Ü'COmCa"lt'"'"
4)374
Hespanha . • ¦ a
1)115 a
1(165 " Hollanda. .''¦»'.
Em saccas de 60 kílos:
PUna longa — Typo Sendt:
ctheroy)
.
.
,
De T. Janír, para o commorclo
Bélgica (ouro) «, n
1)500 a
1(520 " Slovaquia. ...
Feia Central do Brasil, 1,437 de SSo
Por 10 kilos
(323 Ucgulador Espirito
de commissões, etc, A rua dos Ou¦<
Suécia
....
2(910
Bélgica (papel) _ .
Paulo e 2.919, de Minas; pela Leopol- Typo 3.
31)500
(302 a
(304 "
x . .
S33
Santo
.
.
.
a
(10679)
rlves n. 87, com capital de .
2(902 tteguladorca da MiNova York. . M . 10(760 a 10)910 " Noruega, na.
dina, armazena geraea de Slo Paulo, ar- Typo 4. . . « » .
30)500
10:000(000.
2(900
Canada • ¦ n • • 10)840 a 10)900 " Dinamarca . . . „
mazens geraes do Commercio de Café, arFibra mídia — StrtSti,
Em egual periodo
do
i'ín/io:
sas • • « • .
10.383
De Domlngps Fernandes Pinto
.
Buenoa Alrea (peso
JapUo
(yen)
5(380
.
mazens
Typo
3.
28)500
da
...
Metropolitana,
>
Barril
geraes
x
1930. .
arma*
Armazena autorba4.715:554(101
" Rumania.
o commerclo do tlnturarla!
3)340 a
3(410 "
« m ¦
zens geraea Carioca e armazém geraea Typo
(066
••
26)000
papel). - , „ .
115(000 para
Differença a maior em
110(000
«5
Rio Grande
dos . k -a a •
etc, d rua Bartto de MesquitJ
Chile.
....
—
Buenoa Alrea (peso
1(330
de
Fibra
mídia
Victoria,
respectivamente,
Crardl
Pipa
1930. .
15.084
2.003:357(546
530, 873,
" Áustria .»», ..¦•«."
n,
866,
com capital do 6:000)000
ouro). . „ . . .
1(530
1:500$
_,
293, 4.423, 264, 1.238 e 423, de Minas; Typo 3. . . x . •
28)000
Virgem, r ». '¦ a' ¦
Bélgica
De Arthur Francisco
7*350 a
(ouro). .
1(516
Perolral
¦Montevidéo.. m m «
7)750 "
1:500$
25)500
Verde. « m a .a ¦
18.575 pelos armazena regulador Rio e autori- Typo
Total. .......
Bélgica
o
commerclo
de movela, etc
2)910 a
2)925
(papel). .
Suécia ¦. p« ¦ ¦ ¦
I:600( para
(303 Kntradas
zado EA t geraea Minai e Rio, respeFibra curta — Matta*.
Collares. * m\ ¦
Nictheroy,
por
d
avenida
28
de
Setembro
2)900 a
Noruega. _- m'm a
2)914 Vales ouro, por 1$,
5(898
n. 30i'
Typo
ctivamente,
3.
27)000
3.116,
.
.
.
•
100 e 952, do Estado
.
Xarq.lt
conforme lista de saidas
com capital de 20:000)000. '
2(914
Dlnaraarcar • é" m* 2)900 a
do Rio, e pelos armazena geraea Belgas, Typo 5. . . , . .
25)000
KU.
do Regulador Fluminense
De
Bartholomeo
EXTREMAS
Ruggloro,
—
4)360 a
Hollanda. . m » M
4(377
—
531
Pibta
Pauliita,
do
Espirito
carta
Prata
Santo.
Do Rio da
pa(Rio), desta
lata. . «
ra o commerclo de cinema, 4 rua
5)370 a
Preçoa corrente, officiaes que vigo
5(400
(yen) a a a
Typo 3. • • 0 •
Japão »-'•
•
RESUMO
Patos e mantas .
Caixa matrli.
n' 8B' oom caP»al do
4 9 16 a
1)330
4 518
raram na semana de 29 de dezembro de Do Rio da Prata —
Chile.
. m * *
•
18.575
Saecat Typo 3. ....
Total.
FS&ÍSJi
Bancaria,
**••**,*
. .
'
Rumania.
4 9 16a 4 19|32
1930 a 3 de janeiro de 1931:
(066
Total daa entrada, do dia
3(300 4:000(000.
3(200
Mantas. ....
Águas mtneroesi
)322 a
(323
LIVERPOOL, 15
Do Uio (i-ande —
Idem o anno. passado,
17.149
(Tcheco Slovaquia. ,,
9.495 ml . ' ?• •* M •• •• *•
x
1)530
Áustria .....
MOEDAS
Caixa
2(600
2(800
Fatos e mantas ...
Hoje
Desde 1 do mez. », •
Anterior
CÃES
DOPORTO
192.001 Existência anterior —¦ dia
¦
Caxambu. •
5)898
38(000
55(000 Do Rio Grando —
•
Vales ouro, por 1).
14. • »• «• «, 4* tft ¦•
Calmo
Media. .....
310.909 Mercado. ....
Estável
13.785
a. .
Narios e pequenaa embarcações atra,
Lanbary. •
Librai (ouro) . »
3(000
3(200 cadas no caca,
• '
Mantas. . • > •
Pernambuco Fair. .
5.52
Desde 1 de julho. ,.
5.54
a 2.000.147
bontem, áa 10 horas da
Libras (papel) *, m m
37(000
Salutaria.
54(000
CABO
.
a
53(000 Média
Somma • • •¦« VM •*
De Matto Grosso —
5.52
<-:
.
5.54
324.058 Maceió Fair • . ,
9.709
manhi!
Cambuquira. ,
Liras (papel), m ___•
37(000
54(000
Embarques:
2(600
*
2(400
Fatos e mantas .
American Fully Mld(575 Idem o anno passado.
,». 1.743.461
Armarem 1 — Vapor nacional «AU.
38(000
S.
Lourenço
4 25(64 Francos (papel) » m
54(000
4112
.
londrea., . ¦ ¦
Europa — Oeste
Do interior de MIdling.
5.37
5.39
ee" — Carg. e desc.
Aguar nlll
(53(333)-(52(784) Escudos (papel) *¦ .
o 'Norte . .
nas,
Rio e Sio
15.572
Futurei,
American
EMBARQUES
Armaiera 2 — Vapor nacional *An-'
(430 Dollars (papel) , .
480 litro*
(427
Parla. . . . „
2(600
Europa — Sul e
2(400
Paulo
março. . .
5.28
5.26
para
— Carg. e Desc.
na*
De Paraty m m m
280)000 290)000
10(960 Reiclismark (papel).
Nova York„ ... 10(860
Leste * . . i
125
Futurei,
American
do
America
Norte
4.250
Armazem 2 — Vapor nacional "Ja.
-Canadá ..... 10(870
De Angra . > a
260)000 270)000
10)950 Pesos argentinos (paAmerica do Nor*
maio . ¦ ,»
5.37
Europa. ....
5.36
6.250
para
plter" — Receb. carga.
De Campos N a ¦
(574
240)000 250(000
Italia. .....
(570
Pel)
te
3.890
American
Futures,
do
America
Sul 200
Armazem 6, — piate nacional "VaÁlcool:
2(120 Pesos urugutyos (ouSuissa ......
2(100
America do Sul.
430
. . .
5.47
África, a . .
julho
5.46
—
para
— Desc sal.
de
1931
de
12
de.
tim"
Sessão
janeiro
1)527
'
480 litros
1(520
ro)
Bélgica (ouro) ,
África — Oeste
Futurm,
American
Ásia. '. . x *
—.
6' — Chataa dlvejsaa eom
Armarem
De
40
480(000
490(000
m
gráoa
Norte. . ,.
900
5.56
5.55
Cabotagem _ ¦
para setembro. .
185
do "The Angeles".
carga
De 38 gráos
CONTRATOS
450(000 460(000
a
África — Sul e
Disponível
brasileiro, baixa de
2
— Vapor hollander "AaiArmazém
9
De
36
,m
420)000
430(000
gráos
Leste • . ., m
880
' Total, -r v .
10.885
pontos.
•
Alfafa,
—
De A. Monteiro de Magalhües, sem". ¦ •—
Disponível americano, baixa de
2
o anno passado. *
19*193 Cabotagem
Pateo
10
Vapor hollandez "OaeKilo
dos
so& Comp., firma composta
Norte, i, m m
200
lesde 1 do mez. ....
Ídem
pontos.
144.417
Nacional, . m .
SANTOS, 15.
—
)360 cios solidários d. Ambroslna de marsun".
(340
Termo americano, alta de I a 2
Desde 1 de julho. . » .
— Vapor nacional "Bs1.924.522 Cabotagem
Armazém
10
I
Arros:
Magalhães d'011velra, d. Amalia
Sul ...
315
.
Idem o anno passado. «1.598.719
pontos.
.60 kiloa
Valle de Berredo e dos comman- ti".
Stock.
311.409
Brilhado de 1* «
Armazém 17 — Vapor Inglez "Norte
64)000
66)000 dl tarios Companhia Santa Lucla,
Bancoa
Somma dos etad_
*i
Baneoi
LIVERPOOL,
15.
«,„...
Letraa
consumo
local
do
Menos
Brilhado de 2« .
Prince".
D°n,r
56)000
60)000
barques m •¦¦•
22.332
tmprtm
offerecidat
Fecbamento:
para o commerclo de moveis etc,
dia 14. ......
500
taerSido »cs,a
Especial.
*_*'*'__*'¦'¦
Armazém
18 — Vapor
58(000
62)000
português
local
6. rua 7 de Setembro n. 141, eom "Nyassa".
Hoja
FechamenExistência
310.909 Consumo
Superior, .a...¦¦';
40)000
42)000 capital de 200:000(000,
i—
II
...
¦
díario. • • •
*,.,,
500
22.83:,
—
!¦
*¦'
sii-ii
—**********•
prazo 6
tn anterior
Idem o anno passado. •
316.334
Mauá — Vapor inglez "Alcântara".
Bom . * • anj
P.
36)000
38(000
annos.
American
Futurei,
Pauta (de 12 a 18 do corRegular. . , .
30)000
32)000
B0.20 a.m. Fraco
4 5|8 4 21|32 10(620 NSo ha (1).
De Castro & Souza, firma oom5.31
5.26
para março. • .
rente mez). ..*,,»
1$160 Existência hontem 4a 5 hoBranco do Norte.
32)000
34)000
ras da tarde .. .. ••' ;•
305.226 American,
dos sócios solidários HypFuturei
posta
Imposto mineiro (novo)..
4(567
Rajado, idem . m
NâoUa
10.38 a.m. Fraco 4 19|32 4 41|64 10(650 NSo ha (1).
~
5.40
5.36
para maio . •
Meio arroz. « m ,
20)000
24)000 pollto Spuza Hermlda e Manoel
American,
Futurea
Joaquim
.Vasques, para, o comHontem esse mercado funccionou em
Sanga * * m m .
17)000
18(000
HO.44 a.m. Frouxo j» 19)32 4 5|8 10(700 NSo ha (1).
ENTRADAS DE HONTEM
merclo de padaria, á rua do Se5.50
5.46
para julho , . .
posição firme, com alguma procura e
Alhos:
American
Futures,
nado
n.
169,
com capital de . . .
bastantes lotes na taboa. Nas primei100 kilos
ll.05a.nl. Frouxo .4 19|32 4 5|8 10(700 /NSo ha (2),
De Belém e escs,, vapor nacional
5.59
30:000)000, prazo Indeterminado. "Duque
5.55
para setembro. .
ras boras foram registrados negócios de
Nacionaes • ¦ a ,
de Caxias".
Mercado:
melhorou depois da aber*
De Cardoso, Magalhães & Cia.,
7.520 saccas e 4 tarde de 1.627 diEstrangeiros. • n ,
6)500
7(500
11.15 a.m. Frouxo
4 9|16 4 19|32 10(750 10(800 (2).
De Buenos Aires e eses., vapor iatura. Os altistas estão se cobrindo.
Limitada, firma composta dos sotos, ao preço de 17(500 po rarroba do
Ateite:
"Alcântara".
(KIO)
Desde
o
*í
fechamento
glez
anterior,
Joaquim
alta
Manoel
cios
solidários
typo 7.
Lata
N|C 4 37|64 10(800 NSo ha. (2).
11.43 a.m. Frouxo
e escs.,
Do Havre
de 4 a 5 pontos.
vapor {rances
Diversas marcas • ,
4(600
8(000 Cardoso, Godofredo Corria da SU- "Dupleix".
Hontem esse mercado funccionou com
va e Magalhães & Comp., para
Bacalháo:
disso,
os
mas,
apezar
escassos,
negócios
COTAÇÕES
37)64
10(800
NSo
N|C
4
ha (3).
1.42 p.m. Frouxo
De Porto Alegre e escs., -vapor alfazendas
etc,
o
commercio
de
NOVA
YORK,
14.
Caixa
aos
continuaram
firmes
vendedores
"Inimo-"..
pre*,
Por arro*:
Diversas ¦ marcas •
Fechamento!
118(000 130(000 com capital de 100:000(000, prazo lemão
ços anterios.
1.43 p.m. Calmo
N|C 4 19|32 10(750 NSo ha (3).
Typo 3. K * ,
19)500
De Antonina e escs., vapor nacional
Idem, 1|2 caixa . ,
60)000
65)000 10 annos.
Hoie
Fechamen"Maria Luiza".
Typo 4. ...
19)000
De A. Loureiro & Abrantes, firCascudos . . , .
54)000
56)000
to anterior
1.56 p.m. Estável 4 19|32 4 41|64 10(650 NSo ha (3).
Typo 5. ....
MOVIMENTO
De Imbitubà e esca., vapor nacional
18)500
Feixelim, tina. . .
American
Middling
6<j)000
62(000 ma composta dos sócios solida- "Itaipava".
Typo .6. x . .
»: 18)000
r ;%;
Uplands ....
rios Adelino de Loureiro e Annl10.05
MERCADO
10.05
DO
3.00 p.m. Calmo 4 19(32 4 5|8 10)700 NS oha (3).
Typo 7... x .
De Aracaju' 8 escs., vapor nacional
17)500
KHc
American
Futures,
o
bal
Abrantes,
commerclo
para
"Itapura".
Saeeoi
Typo 8. . . v
16)500
•IO,. 13'
P. Alegre, 20 leiloa.
3(160 de legumes etc, á rua X ns. 85
3(080
;'3)080
para março. . , 10.15
35li899
3.05 p.m. Calmo 4 19|32 4 5)8 10)720 10)750 (3).
Stock anterior. „ . . . .
De Recife e escs.,
vapor nacional
Idem, 2 kilos . ,., .
American , Futurea,
: íí
3(250 a 37, com capital de 2:000(000, "Bocaina".
NOVA YORK, 15.
Idci, 1 kilo
3(080
3(160 prazo Indeterminado.
10.38
para maio , , , 10.39
MOVIMENTO DO DIA 14
3.30 p.m. Calmo 4 19132 4 39|64 10(740 NSo ha (4).
De Lisboa e esca., vapor português
Aberturat
Laguna, 20 kilos •
3)080 . 3(130
American,
Futurea »
De Urrutigaray & Comp., firma "Nyassa"".
Hoja
Fechamen3(130 composta
3)080
Itajahy, 20 kiloa ..
dos
sócios solidários
10.58
para julho . • , 10.59
Entradaat
De Porto Alegre e escs,. vapor nato anterior
Idem, 10 kiloa . .
American
3(200 José Urrutigaray e Custodio Gon3)080
Futures,
"Itspcma".
De Sergipe, i
Contratos do Rio,
Idem, 2 kiloa . .
3(250 çalves Belchior, para o coniiiiõrr ciena!
3)080
.
(1) O Banco do Brasil saca a 4 5|8, compra a 4 -43)64. Dollar 10)800
.
10.74
para-setembro
10.70
¦••
Da Bahia. •
entrega
Café
i-ara
De
Buenos Aires è escs.. vapor hol.
Bataizz*.
10(550.
Mercado:
affrouxou der-oiu da alieif
nln de commissões, etc, â rua
"Alchiba".
a
De
Pernambuco.
x
a
•
x
em março. . • •
5.92
6.00
Kilo
íüfa, íflãò recuperou uovaniciiie. Com*
(2) O Banco do Brasil aaea a 4 19)32, compra a 4 21132. Dollar 10(900
Benedictinos n. 27, com capital landez
Cult. puã« . ÊÜUCttã
De Nova York e escs., vapor nad»
.......'.
Mineira e Paulista.
'
fc 10(600.
E (400
pram na Wall Street.
(480 de 300:000(000, prazo indeterml
"Cabedello".
Total.
.
.
em maio . , , .
5.80
5.89
mal
Rio Grande. ....
Desde o fechamento anterior, alta
(3) O Banco do Brasil saca a 4 19)32, compra a 4 21132. Dollar 10(890
.
"(600
nado.
115.553
Desde 1 do mez.
entrega
Café
Estrangeira. «**.*_
para
f 10)620.
(640
De M. Silva _ Martins, firma
11.007 de 1 a 4 pontos.
• * x
era julho. . . .
5.75
5.84 Saidas
SAIDAS DE HONTEM
Cebolas:
(4) O Banco do Brasil aaca a 4 19)32, compra a 4 21)32. Dollar 10(900
REUNIÃO
DÉ
LAVRADORES
sócios
solidários
dos
composta
83.809
Desde 1 do mez. X á ¦'
entrega
Café
para
Küo
f 10)620.
NOVA YORK, 15.
•
Alberto Corrêa Martins e Manoel
MINEIROS
340.892
.
em setembro * •
Para Penedo c escs.,' vapor nacional
5.74 Stock actual. • .
5.65
Nacionaes ...»
(420
(550 Monteiro Silva, para o commerclo "Murtinho".
Aberfti»!
Mercado.
Ap. est.
Firme
Farello it. trigo:
O Centro Lavradores MineiHojo
Fechamenãe fabrica de malas, d rua Maré
Desde o fechamento anterior, baixa
Para Laguna e escs., vapor nacional
COTAÇÕES
SS kiloa
to anterior roa, convida» a todos os lavrado- Dos Moinhos
chal Floriano Peixoto n. 226, com "Aspirante
de -8 'a 9 pontos.
J"Jpor''60'ldlosi
Nad» Nascimento"
i*.n/l ti st lultt
American,
Futurea
fés cafêeiròs do E. de Minas, secapital
de 20:000(000, prazo Inde»
naes.
Para Porto Alegre e escs., vapor
*•«*••
4(000
5(000
39)000 a 40)000
março.
Branco crystal.
.
.
10.15
10.15
para
terminado.
"Annibal Benevolo".
jam ou não sócios deste centro,
Feiflo:
nacional
NOVA
YORK,
15.
35(000 a 36(000 American,
Crystal ¦ amarello
Futurei
LONDRES, 15.
De Alves & Ramos, firma oomassembléa a reapara a
Para Hamburgo e escs., vapor nacio60 kilos
Fechamento!
35(000 a 36(000
Mascavinho • •
Abtrturat
para maio . . . 10.41 10.39 Hsar-se grande
Anterior
Boll
'£
20)000
em Juiz de Ffira, no dia Freto superior. • ,*,
24)000 posta dos sócios solidários Zacha- nal "Almirante Alexandrino".
Fechamen- 3° jacto. . a
Hoja
American
Nominal
Future,,
112
4.85 15133
lONDRES a/Nova York, í -data por
rias
de Almeida Ramos e Anto
4.85
(
(
Preto
regular.
16)000
18(000
.
Para
.
18
Santos, vapor portug. "Nyassa",
-por
do
corrente
to
anterior
â.
1
hora
29(000
a
31(00')
•"
da
tar.
Mascavo
10.60
10.59
•
*
, .
a/Genova, 4 vista
para julho
x
£..
L. 92.75
L. 92.74
nlo Alves Villela, para o commer
Para Nova York e escs., vapor inContrato, io Rio,
de. Nessa reunião, que terá. a Di cores, Porto AleAmerican
>"
Futurei,
t/Madrld, i vista -por £..
P. 47,25,
P. 47.05
4
clò
de
líquidos
"Northern
rua
Jar,
etc,
28(000
25(000
Prince".
entrega
Café para
gr
glez
f
.
a/Paria, á vista por £....
para setembro. . 10.75 10.74 assistência do Dr. Jacques Ma- Preto
F. 123.81
F. 123.83
novo. . a .
30)000 '"34(000 dim Botânico ns. 648 e 650, com
Para Southampton e escs., vapor in*
em março. .
..
5.98
6.00. MOVIMENTO DO ASSUCAR
Mercado: commercio de caracter nor- dei, Presidente do Instituto,
¦"
a/Lisboa, i vista, por £.; .
Esc. 108 1/4
Esc. 108 1/4
"Alcântara".
capital de 60:000(000, prazo indese- Manteiga. . . .. .
t>
34)000
40(000
entrega
Café
-vista
para
glez
7*
mal,
devido
ás
noticias
A TERMO
de Nova York. rão discutidos entre
a/Berlim, i
M. 20.42
M. 20.42
por £...
28)000
32(000 terminado.
outros as- Enxofre. ...,,.
em maio....
Para Bahia e esca., vapor nacional
5.81
5.89
Os baixistas estão se cobrindo.
,*
,/Asterdam, d vista por £
FI. 12.06
Fl. 12.06
De SimSes Coelho, Flnto & Cia. "Alice".
PRIMEIRA BOLSA:
Branco nacional . A
sumptos:
/
30)000
32(000
entrega
Café
"
para
Desde
o
fechamento
anterior,
a/Berne, i vista, por £...
F. 25.07
alta
F. 25.06
Da cot.
V. C
'¦"
Idem estrangeiro. *
42)000
46(000 Limitada, firma composta dos soem julho. • , .
Para Recife
5.72
1." Compra do stock.
5.74
escs., vapor nacional
s/Bruxellaa, á vista, por £
F. 34.82
F. 34.83
Caetano
anterior parcial de 1 a 2 pontos.
SimSes "Araçatuba"".
Amendoim . • • ¦
28)000
32(000 cios solidários
entrega
Caté' para
• 2.° Liberdade
"is"!
de
LONDRES, 15.
commerclo Fradinho.
klloa
Por
60
28)000
34(000 Coelho, Antonlo da Silveira Fln..
•
em setembro . .
m •
Para Helsingfors .' escs., vapor sueco
5.62
5.74
RECIFE,
café.
Fechamento: , ¦
Ani trio*
Boll
S/c.
40(600
Mulatinho • . • ..,' 22(000
30(000 to e Joaquim Ramos SimSes Coe- "Santos".
Vendas do dia
20.000
20.000 Janeiro ¦
Hoje
s/Nova York, i vista por £
Anterior
3.'' Taxa ouro.
% 4.85 1(2
( 4.85 7116
fONDRES
S/c.
42(000
lho, para o commercio de chapeDe outras procedenMercado Estável
Para Recife e escs., vapor nacional
Firme Fevereiro
,/Genova, & vista
Mercado, , . a ,
Estável ' Estavei
L. 92.75
L. 92.75
por £..
i.° Reorganização do InstituS/c.
43(900
Março •
cias
25(000
30(000 larla, d rua Marechal Floriano
.
.
.
•
.
o
fechamento
Desde
anterior,
Ines".
baixa
Preço
¦"
15 Ira.:
por
P. 47.05
P. 47.95
s/Madrid, á vista por £..
N/c.
Abril.
Peixoto n. 221, com capital de
.
'
Fumo:
to para erlgil-o ein Fundação ou
de 2 a 12 pontos.
Para Antonina e escs., vapor naçiçPrimeira
sorte,
>"
ven«/Paris, á vista por'£..,,
F. 123.81
F. 123.86
N/c.
Maio. •
100:000(000, prazo 6 annos.
43 kilos
Associação.
nal "Commandante Castilho".
dedores. ....
¦"
Esc. 108 1/4
Esc. 108 1/4
a/Lisboa, 4 vista, por £. ,
N/c.
Em corda — MiDe Simões Coelho & Comp., LiJunho *
HAVRE, 15.
5.°
Primeira
sorte,
Projecto
•"
do
comsobre
M. 20.43
M. 20.42
B/Beriim, á viaia -por £...
governo
Vendam não houve.
60)000
90(000 mltada, firma composta dos soçlas, especial.
Abertura:
i/Amsterdam, d vista por £
pradores .... 28(000
28(000 a reorganização do Instituto Mi- Idem, idem, bom. .
Fl. 12.06
Fl. 12.06
Mercado; fraco.
40(000 cios solidários
35)000
Caetano
Simões
Hoja
Fechamen
Entradas: ,
¦"
F. 25.06
F. 25.07
a/Berne, á vista, por £...
neiro.
Idem.
Ídem,
20(000 Coelho, David Vieira de Mattos
12)000
baixa.
to
anterior
Desde, hontem,
*!
em
F. 34.83
F. 34.84
s/Bruxellas, i vista, (ior £
—
Dada
BOLSAt
SEGUNDA
Rio
a
relevância
amaGrande
e Joaquim Rumos SimSes Coelho,
do probleentrega
Café
-vista
para
saccas
de
60
ki.
>*
Fl. 12.06
Fl. 12.06
a/Amsterdam, â
£
V. C
Da cot.
rello, 1» . . . .
42)000
45(000 para o commerclo de chapelarla,
ma a lavoura Caféelra de Minas
214 H
era março. ...
VAPORES ESPERADOS
209 H
a/Stockhoimo, 4 vista por £
los
,
300
Kr. 18.13
Nada
Kr. 18.13
por
anterior Desde
36)000
40(000 d avenida Passos n. 118, com aaCafé
não deye perder o enaejo de dis- Idem, Ídem, 2" . .
entrega
para
1» de aetera-*
Kr. 18.16
Kr. 18.16
s/Oslo, 4 vista por
kilos
Por
60
Idêm,
36)000
commum,
1».
38(000
de
100:000(000,
cinco
...
em
maio
pitai
201
.
prazo
198
s/Copenbagea, 4 -vista
H
cuttl-o coni liberdade de vez que
bro proximo pasY.
Hamburgo e escs., "Cuba". . .
Kn. 18.16
Kn. 18.16
38(200
Idem, idem, 2a . .
por £
32)000
34(000 ánnos.
Janeiro . . . 40(000
entrega
Café
"Bore Vni"
•
para
¦ado,
em
saccas
se queixa
sempre' de que não Santa Catharina —
NOVA YORK, 14.
39(800
De Eloy & Esteves, firma com- Buenos' Aires e escs.,
em setembro . . 188 H
185 *i Fevereiro . . 41(000
de 80 kilos. . .
68.900
68.600
Anttrio*
Manaos
Hoie
Fechamentot
e escs., "Guaratuba". . *
tem
sido
ouvida
42(700
25)000
especial,
de
nestas iniciatlMarço . . , 43(500
30(000 posta dos sócios solidários Isldro
1*.. .
entrega
Café
para
"Cabedello".
Bxportacío:
.
ti. YORK. a/Londre>, tel., por £....
% 4.85 1|2
% 4.85 15)32
vas e mais ainda que talvez não Idem, sup. 2* ., .
20(000
42)500
23)000 Joaquim Eloy e Manoel Esteves, Nova York e escs.,
em dezembro . . 183 $4
180 '/, Abril. . . a 45(000
Para Santos, fardos
"Western
¦"
c 3.92.12
c 3.92.25
l/Paris, tel., por F........
S/v.
43(500
20)000 para o commerclo de botequim, Buenos Aires, e escs.,
17(000
appareça
outra , opportunidade Idem, baixa, 3* • .
"
Vendas
10.000 Maio. . . .
5.000
de 180 kilos. . .
Nada
c 5.23.50
Nada
c 5.23.50
Prince", . . .....
a/Genova, tel., por
¦
•
Bahia,
especial.
S/v.
90)000
.
A
44)500
.
.
100(000
.
.
Junho
Mercado
d rua da Conceição n. 113, com Gcnova
estável.
de opinar em negócios que afiePara Liverpool, farclO.40
,"
c 10.33
e escs,, "Duilio". . • •
a/Madríd, tel., por
Idem, superior. . .
Vendas: não houve.
45(000 . 60)000 capital de 6:000(000,
Desde
o fecbamento anterior,
alta
"Commans/Amsterdam, tel., por Fl..
ctam sua economia intima.
prazo inde- Porto Alegre e escs.,
Ados de 180 kilos
Nada
e 40.25
c 40.23
900
Idem,
30(000
idem
Mercado:
calmo.
40(000
.*,...
de
terminado.
.3 a 4 3|4 francos,
Existência em saccas
Mauro Roquette Pinto, secreí*
e 19.37
c 19.37
dante
a/Berne, tel., por
líerosene:
.......
De Moredo & Rodrigues, firma Londres CapelU*1. "Avelona".
de 80 kilos. . ,
¦"
11.600
c 13.94
c 13.94
11.300 tario.
íb
•
Bruxellas, tel.,
e escs.,
. . 17,
LONDRES, 15.
Caixa
2833)
composta
dos
sócios solidários Buenos Aires
HAVRE, \i.
s/Berlim, tel., por
"General Arc
23.78
23.76
e
e
escs.,
Hoj.
por
FechamenAmericano,
diversas
José Alvares Moredo e Luciano
Fechamento:
tigos"
1!
NOVA YORK, 15.
anterior
to
Anterior
—
marcas
.Hojo
35(000 Vasques Rodrigues, para o com- Porto Alegre e escs., "Mantiqueira" 18
Anttrio*
Abtrturai
Boi*
Fechamento!
Café
merclo de botequim e bilhares, Buenos Aires
Farinha da manpara entrega
a/Londrca, tel., -por £.,..
e escs., "Belle Isle"
Assucar para entrega
( 4.84 15|32
9. YORK
% 4.85 7|16
em março,
d praça Deodoro da Fonseca nu- Buenos
213
-por
"
209
diocai
H
y,
c
3.92.25
tel.,
c 3.92.00
a/Parla,
Aires e escs., "Principessa
em janeiro.
. . 7/3
7/3
Café
.
entrega
mero
20:000),
capital
122,
de
com
para
¦¦
45 kiloi
c 5.23.50
Maria". . .
c 5.23.50
a/Genova, tel., por
em Aiaio ._,,._. 198
198 y, Assucar para entrega
Üe Porto Alegre!
prazo Indeterminado.
<"
e 10.33
Buenos Aires e escs., "Florida". .
c 10.20
a/Madrid, tel., por P.
em março. . . . 7/3
7/3
Café parr
entrega
Especial. . , . .
•/Amsterdam, tel.,
22)000
23)000
c 40.23
o 40.23
Hamburgo
e escs., "General San
Assucar.
entrega
por Fl..
para
em setembro . . 185 ii
Fina ...,.,.
185 H
21)000
22)000 ALTERAÇÕES DB CONTRATOS
•"
e 19.37
c 19.36
Martin1*
s/Berne, tel., por
cm abril. ... 7/3
7/3
Café para
entrega
Entrefina. . „ m ,,,
18)500
"Tutoya". . . .
19)000
¦"
c 13.94
Tutoya
c 13.94
Bruxellas, tel., por F......
e
escs.,
entrega
Assucar
para
em dezembro . . 180 y,
Peneirada. * _¦ M m
180 y.
17)000
a/ücrlim, tel., »por M......
De Ramos .Sobrinho & Comp., Buenos Aires e escs., "Highland
18)000
^»ÜBfr»&.' ."to js^S-r;'' ' '.<&'!7sjM___WgÊÊÊÊ^
e 23.76.
c 23.76
em maio.... 7/3
7/3
Vendas do dia
12.500
Grossa . , « m .
10.000
14)0011
15)000 alterando algumas cláusulas do
PARIS, 15.
Chieftain"
Brasil
Assucar
do
Merca-lo apenas estavei
De Laguna!
seu contrato social.
Anttrio*
Boi'
Buenos Aires e escs., "Guarujá". .
Fechamentot
com 96 % de base
Desile i fechamento anterior,, hiixa
Peneirada. • . • ,.
17)000
17)500
De H. P. Iden & Comp., o pra- Portos do sul, "Cari Hcepcke". .
F. 123-.81
F. 123.87
PARIS a/Londres, 4 vista por £.....
para embai ;ues fnde
3
1|2
'*¦'
e
baixa
Grossa
114
de
de
14)000
parcial
14)500
"
¦
so
da
sociedade
-í
F. 133.37
F. 133.50
passa a ser por Buenos Aires e escs., "Rodrigues
turos
./Italia, 4 vista, por 100 L....
Nominal Nominal
^j^^PflB^T
franco.
4^niifm.
Farinha ii trigo
a/Hespanha, 6 vista, -por 100 P.
tempo Indeterminado.
F. 2564.03
F. 257.75
Alves".
Mercado estável.
44
kUos
a/Nova York, 4 vista, por (..
De Guida, Machado & Comp., Manaos e escs., "Affonso Penna"
F. 25.50
F. 25.51
Inalterado desde o fechamento ante*
Moinho iluminenLONDRES, 15.
retira-se o soclo dr. Herculano Nova York e escs., "Caxambu'". .
¦¦»
F. 493.50
F. 494.00
a/Berne. 4 vista, por F/S....
rior.
se;
Fechamento:
Nina Parga," recebendo a Impor- Buenos Aires e escs., "Western
BUENOS AIRES, 15.
Especial. .....
34(000 tancia de
132:401(700, continuar.NOVA YORK, 14.
World"
21
32(000
S. Leopoldo. . . *
ão a sociedade com os demais so- Buenos Aires e escs., "Andalucia" 21
Anterior
Fechamento!
Aberturat
Hofl
31(000
Disponível
Hoje
Ant
"Una".
firma
cios
sob
a
taxi
telegraGuida
Tutoya
Hoj.
Alrea
a/Londres,
Fechamen& Mae escs.,
Buenos
. a . . 22
Moinho Inglez:
d 34 3)8
d 34 3(16
to anterior
Santos, "Uru"'. .,....-,
21
phica, por ( ouro, t/compra
34(000 chado.
Buda nacional. .. .
De D. Martins & Pereira, sSo
taxa
telegraa/Londrea,
Assucar para entrega
Montevidéo
32(000
Nacional.
.
.
Itra*
sextas-feiras,
..
rt
N
d.
10
horns,
Nos sabbados, ds 13 horas,
d 34 1(2
admittidos
sócios
d 34 1|4
como
em março. .
1.31
Preço do typo.4, superior,
1.32
os
senhophica. por . ouro, t/compra
31(000
Brasileira. * • « « •
fechamento dna mains iinrat
res Luciano Telles de Menezes e
para i
taxa
telegraAssucai para entresa
Santos, prompto para em'
s/Londres,
VAPORES A SAIR
Montevidéo
SUL — Santos, Florianópolis, NORTE — Vlctorln, Caravellas
Lombot
d 33 118
d. Cellna Pecego Ravasco, a fird 32 3|4
em maio. . . • 1.38
barque, ....... 40/— 40/1.39
phica, por $ ouro, t/venda
Porto AloKi-c, Pelotas, URUBahia,
MncelO,
Recife,
Natal,
KÜO
Preço do typo 7, Rio, promma social fica modificada para Belém e escs., "Itapagé". ...
Assucar para enüeti
Buenos Aires a/Londres, taxa telegra16
GUAY,
CHILE,
BOLÍVIA
e
África Occidental, Marrocos e
De Minas e Paraná
2(500
2(900 D. Martins, Pereira & Comp.
em julho. • • • 1.45
d 32 7|8
1.46
,d 33 1|4
pto para embarque. . . 26/6 26/6
phica, por ( ouro, t/venda
Porto Alegre e esca., "Itapura". . 16
PEnU*.
EUROPA.
Manteiga:
De Seixas, Wulbert & Llmongl, Laguna e escs., Anna"
Assucar para entrega
16
Küo
em setembro. • • 1.52
retlra-se o soclo Raphael Llmon- Porto Alegre e escs., "Bocaina" 16
1.53
Registrados e encommendas. nas sextas-feiras, *<* ás 17 is,
Minas e Estado uo
Mercado estável.
gl, recebendo a importância de Imbitubà e escs., "Itaipava". . • 16
Rio — Bòa. . .
5(000
5(800
Bssds o fechamento anterior, baixa
3:000(000, continuando a socieda- Belém e escs., "João Alfredo". . 16
SANTOS, 15.
Regular. .
.
£-„£ü.mpnnll,n
.*em •"•«'O* especlnes pnra VALORES COM SEde 1 ponto.
"Bore VIII" 17
de com os demais sócios sob a Finlândia
Fechamento:
bUKO e.qnc nflo
e escs.,
fechados na agencia da C. O. A — ds me.,
Estrangeiras
m
firma
Seixas & Wulbert
Estado do mercado: hoje, fechado;
mas horas qne as malas ordinárias.
Antuérpia e escs., "Olympier" . . 17
LONDRES, 15.
Milho:
NOVA YORK, 15.
De Alves IrmUo & Comp., reti- Buenos Aires e escs,, "Duiiio". . 17
anterior, fechado; mesmo dia no anno
Amarello, ,
18(000
19)000 ra-se o soclo Domingos Pires Bar- Aracaju'
m
INFORMAÇÕES, Inclusive SERVIÇO DB
Abertura!
passado, estável.
e escs., "Itapcma". . . 17
Anterior
Branco . „
Bofi
Taxa de deacontoai
19(000
Sír.n«.^V5SSUER
20)000 roso, nada recebendo, continuan- Maceió
m
N. 4, disponivel, por 10 kilos: hoje,
PASSAGEIROS,
taxas, bagagens e seguros, dlriglr-se d
FechamenHoje
e escs,, "Maii-i Luiza". . 17
Mesclado. *
15(000
*
16)000
do
fechado;
a
sociedade
anterior, fecfaaao; niesmo din
com os demais so- Hamburgo e escs., "Gen. Árticas" 17
to anterior
Rio da Prata.
S
2 %
.
Do Banco da Inglaterra
20)000
21)000 cios.
i anno passado, 33$500.
Assucar para entrega
Nova York e escs., "Western Prin%
2
2
Oito,
Do Banco da França ....•••*n
N. 7, disponível, por 10 kiloit bola,
em março. . . . 1.30 1.31
17
De Araujo Mesquita _ Comp.. : <*"•
5 1/2% 5 1/2 %
•
Do Banco da Italia
Kilo bruto
(12199)
"Pirangy". . . 13
Cm
fechado;
anterior,
fechado;
mesmo
Assucar
entrega
Limitada,
para
o capital
Ue linhaça:
6%
6%
social fica Antonina e escs., "Iraty".
,...
Do Banco da Hespanha
no anno passado, 30(500.
em maio. . . . 1.36
Iguape e escs.,
1.38
Em barria . . . .
í
%
3)000 elevado a 300:000(000.
. . . 18
5
Do Banco da AUemanha *•••*•
Entradasnt8.hb
Assucar para entrega
5/32 %
De Sylvio Aderne 4 Comp., LI- Aracaju' e escs., "Itacava". . . IS
Era lata
2 5/32
2
••
Em Londres, tres mezes...
"Itaipu"'
Entradas
até
4a 2 horas:
hoje,
em julho. • . . 1.44 1.45
3/4 %
18
mltada, alterando
De ciroço de al1 3/4
1
Em Nova Vor):, tres mezes, t/venda..••
as
cláusulas Santos,
"Itassucê" 18
44.134
saccas;
anterior,
saccas;
42.016
Assucar
entrega
5/8 %
para
1 5/8
1
godão:
primeira, quarta, quinta e setl- Porto Alegre e escs.,
Em Nova York, tres mezes, t/compra...
"Avelona" 18
mesmo dia no anno passado,
44.646
em setembro . . 1.50 1.52
Buenos
Nacional. , „ , .
Aires
ma,
e
escs.,
firma
a
social
2)200
passa a ser Maceió
saccas.
Mercado apenas estável.
Estrangeiro. • « m m
e escs., "Ibiapaba". . . . 13
Hugo & Aderne Limitada.
Cambio!
Embarques: hoje, 22.191 saccas; anDesde o fechamento anterior, baixa
Polvilko:
De Azevedo & Sobral, alterando Gênova e escs., "Principessa MaTítulos
terior,
funccionou
honO
mercado
de
26.474
saccas;
mesmo
dia
no
2
de 1 a
ria",
pontos.
18
a cláusula primeiro, do seu conF. 34.84 F. 34.83
Kilo
Londres s/Bruxellas, á vista, por £...
tem regulaVmente animado, revelando*se
anno passado, 35.457 saccas.
Havre e escs., "Belle Isle". . . 18
De Minas,
Rio •
trato social.
L. 92.75 L. 92.75
Gênova s/Londres, á vista, por £...
firmes as patoices da União. As muExistência
d
oon tem para embar
RECIFE, 15.
São Paulo. . . ,.,
P. 47.95
De Arp & Comp., resolveram Leixões e escs., "Nyassa". . , . 19
,' P. 47.00
Madrid s/Londres, á vista, por £...
aceusaram alteração
de
"Etha". . 19
ques: hoje, 1.146.970 saccas; anterior,
De Porto Alegre. .
Estado do mercado:, hoje, frouxo; an* nicipaes não
L. 74.98
L. 74.90
)400
Gênova s/Paris, á vista, por 100 Fes.
(450 abrir unia filial d rua da Qultan- São Francisco e escs.,"General
maior importância, tendo sido apregoa1.125.027 saccas; mesmo dia no anno terior, estavei.
De Santa Catharina.
Buenos Aires e escs.,
t/venda,
San
á vista,
5400
Lisboa s/Londrcs,
(450 da n. 169.
das
BUENOS
35.457
saccas.
as
Obrigações
de
Minas
AIRES,
Geraes,
14.
Phósphoros:
passado,
Preços
15
kilos:
Martin"
por
99.00
19
Eac. 99.00 Eac
De Henrique, Lopes & Rodripor
K «chamento t
Saídos:
Usina, de Ia: hoje, njeotado; ante- 9 %, com compradores a 700-ÇOüO. Os
Gênova e escs., "Florida". . . . 19
Lata
retira-se
eues,
Lisboa a/Londres, á vista, t/compra,
o
soclo
Antonlo Londres
do
"Highland
Banco
do
Brasil
ficaram
firtio).
Socou
Anterior
Ypiranga,
papeis
rior,
n|cotado.
madeira
85(000
Eac
98.75
e
escs.,
.
Eac 98.75 Eac 98.71
85)000 Thomaz Rodrigues, recebendo n
Chicfpor
Preço por 15 ks.:
De luxo. . . . „
Usina, de 2»! hoje, nlcotado; ante- ma e os demais papeis em evidencia
tam"
fPara os Estados Unidos. . , 14.950
20
importância de 3:000(000, contientrega
Para a Europa.'. . x >: . 11.280 rior, njeotado.
regularam sem interesse, como se vê em Fará
em
89(000 nuando a sociedade com os de- Porlo Alegre e escs., "Capivary" 20
fevereiro
seguida:
....
Para outros portos. .. m «,
5.95
6.17 Bnluante. , , # _
6
Porto Alegre e escs., "Aratimbó" 20
Crystaes: hoje, 7(125 a 7(375i an85(000
86(000 mais sócios sob a firma L.
Hen- Cannavieiras
Para
entrega
em
VENDAS
Outras marcas. . .
terior, 7(250 a 7(500.
83(000
e escs., "Celeste". . 20
85(000 riquer & Lopes.
março
6.07
Total.
"Skagcrn".
Apólices:
26.236
6.27
Demeraras: hoje, njeotado; anterior,
(Judios:
De Empreza de Tecidos Nossa Anca e escs., "Guarujá". . . . 20
Para
entrega
em
njeotado.
Gcnova
e escs.,
Um
. . . 20
Senhora da Penha Limitada, momaio. , . . , ,
S. PAULO, 15.
6.26
6.47 D- Minas ....
3* sorte: hoje, njeotado; anterior, Federaes,
de
1:000(000,
2(500
5(000
dificando
o seu contrato social.
Entradas de cale!
Estavei
Firme Palmyra typo "RheLONDRES, 15.
3 ít, 10,
njeotado.
860(000 Mercado. ....
De
Nery
Martins
—
Hispomvel
Comp.,
Em Jundiahy, pela Estrada Paulista:
Typo
Llno"
Somenos :
10(000
hoje,
6(000; anterior, Uniformizadas, de 500(, 1, a
375(000
12(000 mltada, modificando &
o seu conBarleta,
hoje,
24.000
saccas;
dia
o
antehior. 6(000.
Sal:
pan
Vende-se uma. Ver e tratar á rua
TÍTULOS BRASILEIROS
Ditas de 1:000?. 1, a. . .
717)000
trato social.
Brasil. ..-.-.
74.000 taccas; mesmo dia no anno pas6.35
6.50
do THEATRO numero 23.
Brutos seccos: hnj?t 5$200 t 5(500; Ditas idem, 20, 50, a. .
60 kilos
718(000
Chicago—
Preço
Norte,
tada, 20.000 saccas.
8(500
por
FEDERAES:
He/e
.Ir.tcriot
grosso.
anterior, 5(200 a 5(500.
. .
Ditas idem, 10, a. . . ,
71=>rf000
14162)
(E
buabeli
DISTRATOS
Em São Paulo, pela Estrada SoroIdem, moido . . *
9(700
Entrados:
Diversa* Emissões, de réis
Para
entrega
Cabo Frio, grosso.
em
cabana, etc: hoje, 11.000 «accas; dia
7(500
fimiün;, 5
83.10.0
84.0.0
1:000?,
nom.,
Hoj.
11,
24,
Anterior
março. ....
De Urrutigaray Sc Cia., retira- ,
anterior, 12.000 saccas; mesmo dia no lesde hontem cm
82,50
8(700
82,00 Idem, moido . . .
Novo Fundinn, 1914
73.0.0
73.0.0
50, a.
717(000 Para
, , .
44.0.0
43.10.C
entrega
em
ae o sfoclo Adolpho Urrutigaray I
Ta f toca:
anno passado, 10.000 saccas.
a Grande
ORisbella
Conversão, 1910, 4 ',
saccos de 60
Ditas
idem, 4,
10,
39,
„SirsUlram
maio
nada recebendo,
Total: hoje, 35.000 saccas; dia an*
84,50
83,87
ficando com 0jNE.LLAS, a obra mais comnela que já1908,5%
94.10.0
94.10.1
Küo
kilos. . . .
10.600
50,
24.000
718(000
!e
Diversas
terior, 36.000 saccas; mesmo dia no Desde 1° de aeactivo
sobre
Depoe
Publicou
tal
fim.
proceden
passivo o soclo José Ur-i™".
Ditas port., 32, 100, a. .
678(000
silarios Papelaria HE1TOH RIBEIRO
cias . .
anno passado, 30.000 saccas.
ESTADUAES:
tembro prexi*
1(200 rytlgaray na Importância de
ALFÃNDEOA
Ditas idem, 2, 2, 3, 3, 5,
(900
•Si CIA. Rua da
Toucinho:
16:425(680.
Quitanda. 90!92.
mo
10, 10, 12, 15, 15, ". 12,
passado,
Renda
do
dia
15
do
corrente
mez:
12296)
De Castro & Silva, retlra-ee o
Kilo
Districto Federal, 5
tactx* de -60
62.0.0
60.0.0
JUNDIAHY, 14.
30, 35, 50, 118, a.
679(000 Em ouro
..
(E
104:000(354
-pela
Commum.
,
soclo
.'!)200
Bello Horizonte, 1905, 6
Café recebido
2)700
Manoel do Jesus Silva, roEstrada Paulista
kilos . • . « 2.249.300 2.238.700 Obrigações
82.0.0
82.0.0
do
Thesouro
Em papd. ......
124:052(683 Fumeiro. .
3)000
cebendo
Estado do Rio, 7 %, 1927
com destino a São Paulo: hoje, nada;
3)100
Etportaçio:
72.0.0
72.0.0
a
importância
de
. . .
(1930), 1,
860(000
Vinagri:
25:000(000, ficando com o activo
Estado
da Bahia,
dia anterior, nada; mesmo día no anno Para Santos ueempréstimo
Ditas idem, 5, 5, 5, 10, a
880)000
Total
228:062)037
Precisa-se alugar uma, nova e con*
1913, 5
Barni
e passivo o soclo João Gonçalves
anno passado, nada.
35.0.0
coa de 60 U33.0.0
;...,
Ditas Ferroviárias,
20, a
890)000 Renda de 1 a 15 do
fortavel, nos bairros de: Urca, Flamen*
Nacional.
....
31)600
j5)00U de Castro,
Café recebido pela Estrada Paulista
loa.» . a , i
6.700
na
importância de go ou Copacabana. Telephone 7—3836.
Nada Ditas idem, 5, 40, ,. „ .
885(000
corrente mes. ...
2.712:196)555 Estrangeiro* .
. , 160)000 180)000 15:000(000(E 12207)
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CORREIO WA MANHA — Scxía-íeíra, 10 do Janeiro de 1931

LEILÕES
I/«vy. Gomes & Cia.
Matriz:
Travessa do Rosário, 13

1,,'llfl» I...I'' li Áe Jnnelro
de 1031
(13 11261) Lnllôoa

nlÍLÃO DE PENHORES
Em 19 de Janeiro de 1931
¦
AO MEIO DIA
A cnsa Dias & Moysés avlBa
au8 o catalogo serA publicado
"Jornal do Commerolo", na
no

US»"*

'"a "h

14162) Leilões

HÜÓ DE PENHORES
W. Motta & Cia. !

s, nisuco no rosamo, b

Lollio de jóias amanhã 17 de
1931.
Janeiro de (B
'an
11707) Leilões

LEILÃO DE PENHORES
Vianna, Irmãos & Cia.

nPA Vlllillil I. 39-30
(Antiga H. Snnto)
Leilão do mercadorias emacorrente.
íhã 17 do
(E
11775) LellOes)

LEILÃO DE PENHORES
Casa Dias & Moysés
10 DE JANEIRO DO 1031
EM
• .:,i.i.-. Lcopol.llnn, 14
Fas lciltto do todos os penhoe avisa aos srs. muvencidos
rea
ou
tuarioa quo podem reformar
suas cautelas até A
as
resgatar
dia do lollüo.
veBüora do (E
"
10733) Leilões

GONTHIER
CASA(MATRIZ)

LEILÃO 21 DE JANEIRO
DE 1931

Henry Filho & C.
45 — Ilun Luiz do Camões — 47
Faiem loililo de penhores vencldos e avisam aos Srs.- mutuarios «ue podem reformar ou resgatar íis suas cautelas atô ú. ves(i|wi)
,era do leilão.

Implorando a caridade
viuva

ANGELINA PECURANO,
com 60 annos de edaãe, complelamente cega o paralytloa.
VENTURA, de 96 an'noaBAHIA
de edade, viuva.
ENTKBVADA da rua do ChiChorro n. 47, oasa XVIII, mudouit para a rua Itapiru',. 213, oasa
XI, doente, Impossibilitada de trabalhar, tendo duas filhas, sendo
nma tuberoulosa.
PAULINA DE FIGUEIREDO.
Tluva, com tres filhos e Imposside trabi.lhar.
nllltada
¦
ELVIRA DE CARVALHO. PObre, cega e sem. amparo da fa-

mula.

VIUVA SANTOS, oom 73 annos
de edade, gravemente doente de
moléstias Incuráveis.. ,ALZIRA MURTI, viuva, oom
t filhos, impossibilitada de trabalhar.
"
.
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
DAWios, aéga dé ambos os' olbos
e aleijada.
LAURA XAVIER DA SILVA,
Viuva, com oito filhos, passando
privações, appella para as almas
caridosas. Rua Navarro, 214, ou
,'
nesta redacç&o.
FERNANDES
DA
GABRIEL
de Paiva
SILVA — rua Miguel
n. 62 — Catumby - — Paralytico,
.
Impossibilitado de trabalhar,
MARIA FERREIRA — Viuva
—
BarAo
de
ItapaRua
pobre.
fole
gipe, 307.
BENEDICTA DEOLINDÁ UE
CARVALHO, pobre com 76. artnos de edade, moradora A rua SePompeu n. 138.
nador
"IAIíIA.
üâPtIstã, pobre.MARIA TAVARES
IIORGES,
viuva quasi cega sem amparo.

COZINHEIRAS,
uma cosinlieira do itjfrvial fino, para casa de tratamento;
OFtf.ERECE-SE
ordenado 180$; rua Esteves Junior, 12,
Tcleplione 5-0411. (E 14126) A
de uma boa ctírinheira
e lavadeira, para casa de pequena
PRECISA-SE
familia, na rua Senador Euzebio nu*
mero 222.
(E 13247) A

COPEIRAS E
ARRUMADEIRAS
T)RECI SA-SE de uma copeira .e arJL iuiiMil.-ir.-i, na rua Conde dc Bomiim n. 94, sobrado.
(E 12901) 10

EMPREGOS DIVERSOS
conhecendo um
DACTYLOGRAPHA,
pouco inglez, offerece-se para escriptorio, de preferencia casa ingleza ou
americana. Não far questio de ords.
nado para começar. Cartas para este
jornal a caixa n. 10.
(E 12798) C
TJ1U0CISA-SE de moços com
•1 pratica, para fabrico do boiias. Quem não tiver pratica, não
«e apresente. Casa Sloper. Trnvessa Rosário n.'3.
12628) C
(B
de moças com pratica,
PRECISA-SE
fabrico
de bolsos. Casa Slopara
per. Travessa Kosario n. 3.
_^
(E 12848) C

CENTRO
(ARMAZÉM — Aluga-se espaçoso, á
** rua São Pedro n. 327. Trata-se
aa rua da Misericórdia n. 49.
(E 12716) D
ALUGA-SE por
100$, sala de
¦£*¦ frente, oncoradii, com telel'hnno o llmpoza, om prodio novo
com elevador: à rua Buenos Alfes n, 175, 3» andar, (ultimo).
(E 12900) D
"safa
A LUOAM~SE uma
do fren** to o um bom quarto mobilaaos, com optima pensSo, A rua
bonador Dantas n. 71, sobrado.
,(E
12837) D
o esplendido o esALUGA-SE
paçoso prodlo
da travessa
n. 7 (esplanada do SenaJorres
co). As chaves no armazem da
fflWlnã
(E 12844) D
salas para escriALUGAM-SE
Ptorioa, A rua Theophllo Ot«nu, 17, esquina do 1» de Mar jo.
(E
12845) D
IA LUGAM-SE A rua do Senado
n.
181,
confortáveis aparta£»¦
mentos com todas as Installações
moãernas, telephono e fogão a
gas. Trata-so no local com o encarregado. Teleph. 2-5074.
(13232) D
'ALUGA-SE por contrato o bom
predio com tres andares e
fy bom
um
armaium, A rua d'Alfandega n. 203 a 206, próximo A
avenida Passos. Trata-so com o
Proprietário, A avenida Passos
»• 37. Casa da Cotia
(E
14178) D
residência, o
para
ALUGA-SE
apartamento do segundo anCai* da Avenida Rio Branco n. 246,
enavos no primeiro andar o trata-so na rua General
Câmara
"• 120; telephono 3-4425
(E
12636) D
'AliUGA-SB
esplendido 11°
** dar a Run Constituição, an.
14.
Uiavcs no 22 loja onde so trata.
1318») D
(E
por , contracto, o
ALUGA-SE,
predio n. 22, A rua Pedro I,
ontipa Espirito Snnto* trnta-ge A
tua Mem do SA n. C74. Nl ollieroy.
(E 13127) D
AUUUA-BÈ um quarto Jtn caaa
XV aa família, com direito A sala
oe Jantar, a casal sem filhos ou
» Um ou dois moços de respeito.
Kua Evaristo da Veiga, 113. casu í
í
1.
__^^^ (B 11030) D
A LUGA-SB por 100? para escriXX Ptorio, Haia de frente, enceraua. com telephono o limpeza, em
Predio novo com elevador. R.
«uenos Aires, 81,"4» andar.
(E 12490) 1)
ã ca!;al de tratamenALUGA-SB
to. excellente sala de frente,
com ou sem mobilia, com ou sem
pensilo, A rua da Carioca, 3S, 2»
anaar.
(E 11075) D

¦.;!.,.:,...,'.»..¦,:,¦>?.':*,....¦

por 2801000 O !• nnALUGA-SB
dar da rua da Quitanda numero 130; trata-se ua loja.
(E 18118) D
ALUGA-tíM trou aposentou proJfii. prios para oiariptorlos, com
luz e agua corrente em primeiro
andar, lnforma-sa A rua Chile, 11
Restaurante Amarantlna.
12542)- D¦
(E 1—

ALFREDO CHAVHB, 68. 4 qn.,
XX 2 s. - 460|. S. Clomento.
(E 12068) Q
casa nova e moderALUOA-BB
nn, para pequena
família.
Vér e tratar A rua Vlscondo ;armiduliy, 43. Jardim Botanloo,
13218) O
(B
A LUaA-SW A rua Sorocaba, 174,
XJ. uma casa ainda ntto habitada,
com 2 salas, 4 quarto», I qunrto
do empregada o garage. VOr
da*
Quatro As sota.
(B 12830) Q
LUGAM-SK salas • quartos
A oom ou sem ponstlo, mobilaflps ou nao. Rua Bambina, 00, Bo.
tafogo.
(a i4i3È) Q
A WJOA-slil um quarto oom agua
xx corrente e ponsío. a oasal ou
duas pessoas da respeito, na praia
de Botafogo n.,620, Junto ao CInema Guanabara.
(B 12583) o
quartos om casa
do.família estrangeira, casa
ALUGAM-SB
nova; vae. ter telephone. Munls
Barreto, ill.
(b no79) q
A LUGA-SE a casa da run VoXX luntarlos da Pátria 130-A.
Chaves no 138.
(E 12185) G
i LtlGA-tlk optima sala de fronxx te, eom ou sem mobília, excollont» pensio, em- casa de familia, a casal ou duas senhoras
uo tratamonto, A rua Marques de
Abrantes, 70, próximo aos banhos

A' 100$, alugam-se «ilas
00m dírolt» » cozinha
"
1flliartos
e tanquo para lavagom
de roupa do casa, A rua Moncorvo Filho n..40, antlgtf Aroal,
(E 12742) D
em oasa de uma iíALUOA-SE
nhora, um quarto mobilado,
Inilopondente, para oasal; logar
multo discreto. Ladeira do Castro
9, transversal a Rlachuolo.
(B 12o73) D
sala do frente, boa.
ALUGA-SB
espaçosa, com ou sem mobilia. Rua André Cavalcanti, 142; ?
minutos da praga Tiradentes.
(B 14288) D
A 1.UUA-SE um bom e, arejado
XV quarto a pessoa distineta, A
rua Carlos Sampaio, 48-1° anãar.
(E 14239) D
um quarto sem. moALUOA-SE
bula, oompletamente independento, a cavalheiro,
A avenida
Mem de SA, 234, 2» andar. Tem
elevador.
(B 14208) D
A LUGA-SE um aposento sem
XX penado, para um ou 2 senhores de tratamonto. Senador Dontas, 22.
(B 14248) D
a loja do predio nuALUGA-SE
mero 237 da rua Saccadura
Cabral. As ohaves estAo no sobrado o trata-se com Jacobina, A
Avenida Rio Branco n. 103 l» andar, das 12 Ab' 15 horas:
(W

1410»)

D

A LUGA-SE escriptorio de quaXX tro grande» sala* no Edilicio
Guinle, Avenida' lllo llranco. í"
lindar,'ou Qnelrain Informar nn sala
lou,
pelo telephone n. a-8058,
(11350) D
/^lASA — Aluga-se sobrado por preço
KJ commodo, á Avenida Mem de Si
n. 146; chaves no n. 126 e tratar
á rua S. Pedro n, 128.
(E 12517) D
Í"IASAL aluga sala de fienle, muito
\J socego o asseio. Rosário,
115, 2'
aud., esq. de Avenida. * Ver das 10
até âa 4 horas. (E 12533) D
X>REDIO — Aluga-se, com, dois p»X vimentos,' 4 rua Moraes e Valle
n. 10. Trata-se na rua da Misericordia n.*49., (E.12716) B
ou quartos,, alugam-se, a casaes
ou rapazes solteiros, cont. pensüo, e
BALA
com ou sem moveis; á rua Paulo Frontin n.24.
(B 2853) D
UALA de frente, aluga-se uma pequekj na, para escriptorio; rua doi Andradas, 85, 1».
,
(E 13184) D

CATTETE

."?"'.

(E 140l>1) a

A iiUGA-bia uma boa sala de
XX frente ou um quarto, em cosa
do família, A rua Slo Clemente
n. 464, sob. Botafogo.
(E 13081) G
por íõOéoÒÓ, optlmii
Jiju(iA-BJa
casa para pequena família de
tratamento, o| 2 quartos, 2 salas,
cozinho, banheiro e quintal, A rua
Gol. Polydoro, 81-IV; chaves na
111
(B
18088) O
A LUGA-bJb uma boa cosa, PI
XX nheiro Guimarães, 19, Bota
fogo; chaves Diniz Cordeiro, 16.
S-0716.
(B 14105) Q
-A-LUGA-SE em casa do família,
XX distineta,
espaçoso quarto,
mobilado, numa
das principaes
ruas de Botafogo.
Informações
(B 13150) G
T. 7-1816.
pequena casa de
luxo. Rua Ramon Branoo, 98,
ALUGA-SB
casa I.
.
(E 14204) a
o predio da-rua SSo
ALUGA-SE
Clemente n. 110. Trata.se- A
ruã Bambina n. 163.
(B 14221) G
uma confortável caALUGA-SE
sa A rua Voluntários da Patria n. 170. InformaçAo dlarlamente, na mesma, daa 10 As 16
hora».
(B 12676) G
ou vendo-se a casa
ALUGA-SE
q. 36 da rua General Dlonlslo
oom pornô habitavel e mais 2 pavimentos com 1 quartos. Chaves
no 88. Teleph. 6-1037.
(B 12792) G

uma sala de frente
e quarto, mobilados, em casa
ALUGA-SE
de família de tratamento. Unico
inquilino. Cattete, 46, sob.
. (B 13260) E
em casa de familia,
ALUGA-SE
A ruá Carvalho Monteiro n. 37,
magnífica'sala e quarto, mqbllados, com mesa esmerada.
(B. 18917) ,JB.
a casa VI da rua
Bento Lisboa n. 148. Trata-se
ALUGA-SE
A rua da Alfândega, 20, 3». Phone, 4-1303.-. (B .14268) E
A LUGA.-SE sala Independente
XX para senhor âe posição, em
cana do tratamento; carta para
esta jornal,
caixa (B
63.
"¦¦¦¦•
18206) E
A LUGA-SE em um apartamento
XX Uma sala com ou sem moveis
a um cavalheiro distineto. Teleph.
5-3538.
(B 13238) E
linda sala dc fronte, bém mobilado, a cavalheiALUGA-SE
ros-distinetos 'ôu caSal de. fino
tratamento. <R- Machado Assis, 10
(Flamtfnffo)'. ,T."6J1872;.
lif!0:f, ...fi ss/iy-(E 12863) E
-A LUGA-SE A rua Carvalho MonXx Leiro, 42, cosa com O quartos,
3 salas, depenãenclas;
chaves no
... ' ¦
n. 44.
(B 12866) E
A LUGAM-SE hotis'quartos e saXX Ias em caso de familia, a Taidiües ou"casal sem filhos, A'rua
Cattete, 246.
(B -2859) : ffl
dois bons e ventlALUGAM-SE
lados quartos; casa de famiIlu. Dolo Dezembro, 28. 6-3844.,
,-¦-. r-:.. . . V--i . :¦ (E 1280.4) | E
pequeno apartamento' novo pára casal ou soltolALUGA-SB
ro. Tratar com Sr. Berg,' Ladeira
Sa Gloria, 162. (B 13100) E
de preferencia
a ca"estrangeira,
sal ou pessoa
ALUGA-SE,
mobigrando sala do fronte, bom
lada, sem pensão, A r. -Buarque
Macedo, Ç0. ,, , (B 12610) E
A LUGAM-SB optimas salas de
XX frente bem mobiladas e com
pensão de 1* ordem, a casal dò
tratamento, era casa família, R,
Silveira Martins, lõl.
(B 12674) E
quarto mobilado, lndependente, a senhor que traÃLUGA-SE
balhe fora. Almirante Tamondaré, 43.
(E .12667) B
umo
sala e uni
ALUGAM-SE
quarto ' com ou sem ponsão,
rua Corrêa Dutra, 29,
(E 14024) B
um quarto mobilado
ALUGA-SE
sem pensão, casa de senhora
estrangeiro; 18, Silveira Martins.
(E 12543) E
-pensão, alugaUUA11TO, còm
se á rua Dois dc Dezembro, 112.
BOM'
5-1064.
(E 12298) E
bons quartos, agua
corrente, optima pensão faALUGAM-SB
mlliar. Fornece pensAo a domlcllio, Alir.tc." Tamsndaré, 26. Phone
6-0492.
(B 12602) B
quarto e sala de frente, com
BOM
pensão de Ia ordem, aluga-se para
casal oU cavalheiros r rua Silveira Mar*
tins n. 70 (Flamengo). £ 11823) E
casa .dc familia aluga-se optimo
EM quarto,, com excellente pensão, á
rua Corrêa Dutra, 25.
(E 13198) E
— Alugam-se sala *
FLAMENGO
quarto de frente, em casa de familia, i rua Conde de Baei.endy,' 84.
(E 13135) li
1.1AYSANDU' 101 — Aluga-se optimo
JL quarto, bem arejado e hem mohiliado, com pensão, a casal ou senhor
Perto dos banhos de mar.
(E 12921) Flamengo
TjiLAMENGO
Sala de frente e
X1 quarto dc fundo, alugam-se á rua
Dois de Dezembro n. 78, cas.a de fa*
milia, mobiliados, a casaes ou solteiros.
(E 14219) E
DO FLAMENGO — AluPRAIA
ga-se em casa de família de
tratamento, em frente aos banhos
de mar, a casal distineto, ou a
dois rapazes do commercio, uin
quarto mobiliado, com pensão ílna. Praia Flamengo, 252.
(B 2864)
DO FLAMENGO, 12 —
PRAIA
Quartos, solteiro, 150} a 200(000;
casal, 250f a 400) por mei, com ou
sem mobilia e café pela manhã.
(E 14017) E
Rua Buarque de Macedo
PENSÃO.
n. 46. Tcl. 5-1580 — Cattete-Fiamengo. Confortáveis aposentos e cozinha
de 1* ordem. Próximo aos banhos de
mar.
(E 14213) E
DANÚBIO — Corrêa Du—
PENSAO
tra, 9
Flamengo — Dispõe de
amplas salas c quartos para casal ou
solteiro; preços módicos; bom trato.
(E 13214) E
de frente, mobilado, alugase a senhor de respeito, á rua do CatQUARTO
(E 13080) E
tete n. 92, casa 3.

LARANJEIRAS
a folgada casa A
rua Ypiranga, 110, com quaALUGA-SE
tro quartos, etc; do 1 As 5.
. (E 13236) F
A LUGA-SE casa luxuosa, porá
A. casal do tratamento, á rtia
Umary n. 4,. esquina de Pereira
da Silva. Esta aberta.
(B 12693) F
uma
confortável
ALUGA-SE
sala com optima mesa om I
de
no
centro
jar-1
grande
predio
íl rua das'
dim, para creanças,
I
Laranjeiras n. 21.
(E 12705) F|

SAO CHRISTOVÁO

A I.UOA-kic A rna Vlscondo <lo
XX Onrmiiluhy 17, Jardim Uotiinlco, prodlo novo com 4 qnartos em centro do jardim.
(E íaaiiB i
cnsa d* luxo,'.-, qunrALUGA-SE
toa • 1 salas. Rua Alexandre
Forrolra, 84 (Lagoa Rodrigo do
Freitas), Chaves no armazém om
frente.
(B 14205) 1
ALUGAMf-SBl pnra moradia do
XX família os predios dn Run
ia do Mulo, Gavca, ns. 70 o 81,
complctamciita renovados. Ver
u qualquer hora do dia e tratar
no Ediriclo da "A Noite», 12'
andar, hiiI.i l.2isa —. Tolophono
3-50B6,.
• (H 10066)

eom 4
um predio
banheiro,
ALUGA-SB
quartoa, 8 salns,
nqueoodor, rondo a gas, varanda,
jardim, pomar, entrada automove), A rua Dr, Oarnler, H8;bondea A porta. (B 12888) I,
A LUGAM-SE caniu por 360» n
XX 850}; lnforma-se & rua D.*
Anno Nery, 84, o. 1. largo do Podregulho e trata-se A rua 8. Luala, 89-l« andar, oom o ar. Prego.
(B 12884) L
A LUGAM-SB as canas da praça
xx dos Lázaros na. 18 e 22-111;
ohavea no n. 22-VII, Kilo Christov.lo; tratar na Cia. de Seguros
Vareglstas, rua 1* de Março, 89.
(B 12030) L
A LUGAM-SB as casa da ruo Pr.
XX Maciel, 92-I-IV-IX-X; chavos
no n. V, SAo Chrlstovlln; tratar
na Cia. de Soguros Vareglstas,
rua 1« de Março, 39.
(B 18631) L
A LUGA-SB optima casa para
XX família, A rua Francisco Eugento, 259; as chavos no armanom no canto da rua S. Christovtto. Trata-se A Avenida Passos,
105.
(E 14207) L
grande e bonito caaa
em centro de terreno, 8 quar.
ALUGA-SB
tos, 4 salas, jardim, mirante e
domiils commodidades. Rua Paulo
e Silva n. 11, S. Crlntobal.
14180) L
(B

RIO COMPRIDO
a casal distineto, a
linda cosa 14 da rua Dr. CamÃi.llflA-SE
pos da Paz n. 57, oom dois quartos, uma,sala, cosinha com fogÃo
a gaz • banheiro completo, Chaves por favor na casa 6.
(E 14849) J
uma casa para casal
ALUGA-SE
no ruo BarAo do Itapagipe
n. 244, avenida. As chavos estão
A mesma rua n. 254, casa n. 6 e
trata-se com Jacobina A Avenida
Rio Branco n. 108 1» anãar, dos
12 ás 16 horas.
(B 14164) J
A LUGA-SB casa poquena o luXX xuosa. Avenida Paulo
do
Frontin, 217. As chaves na padaria da esquina de Raddock ^obo.
(B 12692) J
a oasa da r. Mattos
Rodrigues, 36, Rio Comprido,
ALUGA-SB
om centro do terreno, pnra familia de tratamento. As chaves no
32.
___^
. (B 18083) J
o j,rediò da ruá" do
Bispo n. 148. Informa-se com
ALUGA-SB
Pedro RoIb, Edifício ão Jornal do
Brasil, 6° andar, sala 2. Phone
2-48Q0.
(B 12294) J

TIJUCA

VILLAISABEL

COPACABANA

a casal ãe trato, sem'
filhos,
ALUGA-SB
confortovel
apartomento de frente, em preãlo rtovo,
Forto do mar, com pensSo. Unlco
Inquilino em casa de família. Tel.
7-4452.
(B 13216) H
uma caso com todas
ALUGA-SE
as accommodações, Inclusive
garage. Ruo Barata Ribeiro, 813;
telep. 7-0780. (B 13203) H
A LUGA-SE o predio da rua BarXX. roso, 262, com 3 quartos, 2
salas è demais dependências. Chaves, Barroso, 271.
(E 14270 H
A LUGAM-SB ort casa do famiXX Ua, quartos para casal ou
dois rapazes, com pensdo. Avenlr
da Atlântica, 814; telephone . , *.
7-2683.
14130) H
(B
senhor um
a um
ALUGA-SE
café pela
quarto mobilado,
manha e jantar, no posto 6; Co7-1622,
pacabana, 998, phone
(B 12524) H
ALUGA-SE O prndlo A rna SA
XX Ferreira n. 111, coso I, cora
8 quartos, banheiro, 2 salns, copa
e cosinha, .dois
pavimentos; as
chaves por favor no n. 2; tratase A Avenida Rio Branco, 96, 2?,
com o sr. Bernardino, no sala I.
(B 13085) H
A LUGA-SE uma excellente sala
XX ou quarto de frente, mobilados, sem pensSo, a moços de tratamento, na rua Copacabana, 702,
,(E 12271) H
posto 4.
A LUGA-SE on vende-se em IpaXX nema, bellisslina casa para
de fino tratapequena familia
monto. Tres salas, tros quartos,
terragos com lindas vistas, garage, jardim, quintal. As chaves na
rua Barão da Torre, 300, onde Be
Informa.
(E 14084) ll
uma casa, rua Raul
tem garage;
Ponipéa, 158;
ALUGA-SE
ohavea "Armazém Oceano", Copocabana. 956. Aluguol 700Ç000.
(B 12690) H
o predio em Copacabana, rua Toneleros, 246;
ALUGA-SB
as chaves ao lado, ruo Annlta
Garibaldi, 48; aluguel 1:000$000 e
taxas.
(B 12664) H
lindo bungalow na
ALUGA-SB
rua Garcia d'Avlla, 76 (Ipanema); 6 quartos, 2 salas, boa
garage, Jardim. Chaves na mesma
rua, 71 (sápataria); Aluguel . .
670}000. Trata-se tel 8161. (Nlctheroy). '
(B 12501) H
optima coso mobiloda, pelo prazo que se comblÀLUGA-SB
nar, A r. Barata Ribeiro, a 2 mimódico.
nutos '.-1363.
do praia. Preço
(B, 12546) H
Tel.
2 bungalows, moderno lnatallaçSo, 4 e 6 quarALUGAM-SE
tos, sala, hall, dependências, terraço, jardim e garage; posto 4,
Jardim, 5 e 38,
praça Eugênio
omnibus Barato Ribeiro, A porta.
(B 12516) H
uma casa mobilada
cm Copacabana, posto 4, perALUGA-SB
to do mar; tel. 7-1023.
(E 14201) H
o bungalow 482 da
rua Visconde de PlraJA. Tem
ALUGA-SE
4 quartos, etc. Chayes no 480 A,
Posto 9, Copacabana.
(E 1415S) n
confortável,
A LUGA-SB c.inn
XX poeto 5 - SA Fcirolni, 73.
(E_14160)_H
um bom quarto, sem
moveis e sem pensão, em casa
ALUGA-SE
de família, próximo banhos mar;
telep. 7-3860. (E 14167) H

CASA EM COPACABANA

parto do preãlo A
rua Joaé Vloonte o. 95, AndarALUGA-SE
miiy. Dois quartoa, grando íala,
nu I.i t.i, aquecedor a fogAo a gaz.
2601000 i.ii.niin.ii.. (B 12601) N
"A
'
ÍAJÚA-W h' iiaeá V Ju rua
XX Uruguay, 199; tem
quatro
quarta» e todo conforto para reguiar família; aa chavea no local.
(B 11157) N

ESTACIO
um optimo eobrudo
com 6 quartos, para famllin.
ALUGA-SE
Av. Salvador do SA, 193-A. Tratar, Aiiiioiiikléii, 41, 14 An 18.
(B 14116) O
A LUGA-SE o grando armazém,
XX av. Salvador de Sa, 193. Tratar Aaaomblta, 41-1*; 14 Aa 18.
14116) O
(B
o I» andar do pradio, av. Salvador SA, 193. AmALUGA-SB
Aapio salAo corrido. Trotar,
sembléa, 41 - 14 As 18.
(B 14116) O

LAPA
excellente
sobrado
ALUGA-SE
por 650$, A rua doa Arcos, 8
(praça). Trata-se na loja.(pharmaola).'
(B 12561) V

SAUDE
preãlo! 8 quartos *
salas, mais dependências, pinALUGA-SE
tiras novas, 3205001 e taxas, ba
retíssimo; rua Dr. Piragibe, 38,
Morro üo Pinto; estA aberto.
12834) Q
(B
por contrato, grando loja e uma ou mais salas
ALUGA-SB,
noa fundos, A r. da Harmonia, 63.
(B 14233) 4

SANTA THEREZA

rt A

j

¦¦.;.'¦;

í

i-.fi: ¦¦

optimos .aposep.-.
tos, "Fenstto Silva Lobo, MaALUDAM-SE
200.
(E 13202) IÉ
rlz Barros,
A LUGAM-SE bons" quartoa com
arojados.
o muilo
XX saneada
Com ou sem pensSo. SSo Fre.»
174.
Phone
8-6871.
Xavier,
(E 12008) ,K
o grande predio da
rtia dos Araujos, 77. Tratar
ALUGA-SB
(E
14253) K
8-3636.
quartos em casa
de famlllá, bom passadlo; rua
ALUGAM-SB
Conde Bomílm, 118. ..
(B 12174) K

5:500} terreno" fx 15, £
VENDE-SE.
rua Ernestina; ver e tratar £ rua
Heraclito Graça n. 49, antiga das Manguelras, Bonde Lins Vasconcellos.
(E 12911) M
"tTENDÉ-SE
25:000} casa com 2 saT Ias, 5 quartos, despensa, ! fogUo' a
gaz, banheira, quintal; rua Heraclito
Graça n. 49, antiga das Mangueiras,
bonde Lina
' ' ¦
'¦ "¦¦¦ Vasconcellos.
(E 12911) Mjl
casa com 2
A LUGA-SB, 300},
XX salas, 6 quartos, despensa, fogSo a gáz, banheira, quintal; rua
Heraclito Graça, 49, antiga das
Mangueiras, bonde L. Vosconcollos;
(E 12912) M
o casa n. I|~ãa aveALUGA-SE
nida da rua Torres Homem,
110. 2 quartos e 2 salas, fogSo a
gaz. Chaves no deposito ãe baias na esquina. Trata-so A rua l»
de Março, 138-1» andar, com o
Snr. Valentim. 4-1068.
... (E 12886) M
400} o taxas,
por
bello predio de 2 pavimentos,
ALÜGA-SE
3 salas, 4 bons dormitórios, banheiro completo, fogSo a gaz o
aquecedor, A r. Verna MagálhSes
n. 128; choves no 124; bonde Lins
Vasconcellos. (B' 13235) M
300},
casa com 2
ALUGA-SE,
salas, 5 quartos, despensa,
fogOo a gaz, banheira, quintal;
rua Heraclito Graça, 49, antiga
daa Mangueiras, bonde L. Vasooiioellos. <E 12557) M
casa com duas saALUGA-SE
Ias, dois quartos, cozinha, fogSo gaz, banheira, chuveiro, aquecedor; rua Theodoro da Silva, 425;
chovo'426; tratar rua da ConstituIçBo, 63.
(E 12572) M

uma, loja do esquina com mais dependências, A
ÃLUGA-SE
rua Uruguay, 311. Preço 300} e
taxas, BstA aberta.
(E 14107) K
da rua
LUGA-SE o sobrado
Uruguay, 813.. Preço 300} e
Aoha-se
aberto.
taxas.
(B 14106) K
a easa-da rua Conde de Bomfim n. 169. TrataALUGA-SB
se A rua Moura'Brito, 24. 8-5220.
(B 12536) K
A LUGA-SB um apartamento na
XX casa 24 da ruo Moura Brito.
Phone 8-5220. (E 12536) K
A LUGA-SB a casa n. 80 da rua
XX SSo Francisco Xavier com 4
quartos, duas magníficas aalas o
todas as dependências. As chaves
estão na sobre-loja âa mesma
casa III oom tres
casa.
(E 10818) K ÁLUGA-SE
quartos, duas salas, cozinha,
fogSo
banheira,
chuveiro,
gaz,
modernas e encan- aquecedor;
rua Theodoro da SUcentro da va, 423; chave
tadoras vlvendas,
ALUGAM-SE
"etc. Rua
426; tratar rua da
Plratljardim, garago,
Constituição, 63.
(B 12671) M
ny, 60 e 62 (Condo de Bomflra,
a casa da rua EmlEstilo abertas. Maiores datalhos
Ua Sampaio n. 61, Vllla Isa7-3268.
(E 12470) K ALUGA-SB
boi. As chaves ostâo na rua José
lindo bungalow pro- Vicente n. 111, padaria.-Para traALUGA-SE
prio para recem-casados, com tar na rua Theophllo Ottoni n. 43.
2 quartos o mais dependências,
(B 14009) M
com conforto moderno: rua Urupróximo ás offlciguay, CG6, casa, II. Está aberto
nns da Light, antigo Jockeydas 8 As 19; Informações no local. ALUGA-SE,
(E
14206) K Club, 1 casa com 2 quartos e 2
salas, com Installações todas mo~A
LUGAM-SE confortáveis casaB derqas, própria paro família, A
XX modernas, próprias para fa- rua Gravatas n. 29 c. I; trata-no
situadas A rua âa Gloria n. 86. Telephone
milias de tratamento,
(B 14247) M
èm uma rua particular, com ac- 5-2697.
A
automóveis.
cesso franco para
boa casa para perua começa no n. 89 do ruo dos ALUGA-SB
quena família, A rua Derby
Araujos. No local ha quem mos- Club, 35|41, oasa 2. Informaçõea
tre. Mala Informes pelo telephone e chaves, por obsoqulo na oasa
Rua
4-1668, com o sr. Valentim.
n. 3.
(E
12677) M
1» do Março, 133-1» andar.
um esplendido ao(E 12887) K
brado, tendo 8 quartos, 2 saALUGA-SE
ou vende-se optimo lan e todos oa commodidades para
no
familio
de tratamento,
terreno
na rua
e
moderno
ALUGA-SB
predio
47. Souza Franco, 130.
Chaves' na
lado. R. Medeiros Pássaro,
103.
mesma
rua,
Th.
4-4739.
T.
2-2980.
Inf.
.
36.
no
n.
Chaves
(B 12778) M
(B 12731) K
a casa da rua Haddock Lobo n. 326. As chaves
ALUGA-SE
na padaria ao lado e trata-se A
rua Sete do Setembro, 98(104.
(E 12774) K

ANDARAHY

uma casa com 3 q„
ALUGA-SE
2 s. o mais dependências; rua
Vianna Drummond, S5; as chaves
no 83. P. 7 de Março.
(E 12879) N
excellente predio á
rua Juiz do Fora n. 7, com
ALUGÁ-SE
todas as dependências. Chaves no
n. 59 da rua Lordi do Matto.
Tratar no "Lar Brasileiro" á rua
A LUGA-SE ou vende-se grande do Ouvidor n. 90. -Teleph. 4-6066.
para pensão.
XX casa própria
(13225) N
Rua Dr. Sattnmlnl, 83 (Haddoclt
Lobo); chaves no 130, casa 4. T.
linda casa com 1
K
12752)
2-5590.
(E
ALUGA-SE
sala, 1 quarto grande, cosi'casa por nha, W. C. e chuveiro interno e
pequena
na rua Ferreira Pontes;
quintal,
Araujos,
doa
206}, no Bècco
ALUGA-SB
40 A, casa IIL Trata-se com a en- 81, Andarahy (cnsa IV). Chaves
local.
Tratar tel. 8-3800.
no
K
12750)
carregada; (E
12868) N
(B
family composed of couBRAZ1LIAN
boa casa do sobrapie and two sons-little boys well
educated, wants to rent- one large or ALUGA-SE
do, 2 quartos em clmn, um cm
l\vo amaller furnished or not rooms, baixo e outro Independente, sawith good board in house of a dis- Ias, jardim, todas commodidades.
tinet Eglish faniily and that be alonc R. Marino, 136, Grajahu'.
giiests, around Icarahy or Copacabana
near of sea. Apply to 31, Prof GaA LUGA-SE um bungalow com
biio street. Teleph. 8-4029.
(E 14252) K XX 2 salas, 3 quartos, terraço etc
na r. Visconde Santa Isabel, 432,
Aluga-se confor- por 4508000 mensaes; chaves no
HADDOCK~TOBÒ:
tpvaJ naIar.AU. Professor Gabizo. 431: trata-a» telph. 7-0721.
<E
12871) K.
J22.
.(E 12230) N

o predio n. 331 da
rua Haddoek Lobo, tendo amALUGA-SE
apartamentos
para grande
pios
família de tratamonto. As chaves
estão com o encarregado da avenldn ao lado e trata-se com JaBranco
coblna A Avenida Rio
n. 103, 1» andar, das 12 Ab 15
K
14165)
horas.
(E

por 250}ÓOO o bobrado do prodlo da rua Ooronol Gomes Mnchado, 77, com 2
quartos, Bala, conlnha o w. <:.,
tnmbom sorve para 2 anurlptorlos;
trata-so na loja do mesmo, com
o sr. Romeu. - (B 12920) W
a caaa mobilada, 8
ooiiiinodoii, 600}000; cnn tracto
ALUGA-SB
2 annos; rua Tiradentes, 234, pro.
ximo A praia daa Floxna,
14250) W
(H'
A LUOAM-SIíl duáa boas salas,
XX entrada Independente um mlnuto da prata, únicos Inquilinos.
DA*ne o pede-se roforenolas. Uua
Mariz e Bnrros, 48, Icarahy.'
!
13219) W
(E
uma casa, praia dó
ALUGA-SB
GragoatA n. 25; 4 quartos o
mais depondonolns.
(B .12840) W
por 3 mozes, Tõa
ALUGA-SE,
casa, 2 q., 2 a., chuveiro, etc,
próxima A praln, A rua GavIAo
Polxoto, 214 - Icarahy.
(B 14129) W
A LUGAM-SE optimos uposontoa
XX mobilados ou nSo, com pensSo, bom próximo da praia, A rua
Octavio Carneiro, '129. Fone 320.
(B 14029) W
em Icarahy, próximo.
VENDEM-SE,
& praia, bons lotes de terrenos de
8x25. InformaçSts k praia de Icaraht
n. 235, casa IV. (E 14056) W

PETROPOLIS
A LUGA-SE, para família, mobiXX lado, aluguel mensal de . . .
350(000, contracto de 2 annos, o
confortável predio da rua 14 de
julho, 1076; 3 salas, 4 quartos,
banholra esmaltada, nuartopnra
criado e garago. (B 12718) X
mobilada casa com
2 quartos, 2 salas, banheira
ALUGA-SB
d'agua quente, por 5 mezes; . . .
1:000J000, rua José Bonifácio, 109.
Trata-se A rua Theresa, 166.
(E 14153) X

ILHAS

MANGUE

CORRESPONDÊNCIA

UC:

^ALUGA-SE oom ou «em moveis
XX oii vende-ae magnífica. oo'sa
om centro de .terreno,, jardim;
quintal, com cinco grandes quartos, tres esplendidas salas, cona,
despensa, etc Rua General Roca,
71, onde estSo as chaves. TrataseDuvldor, 138.
(E 12855) K

NICTHEROY

caaa a 10 minutos
do oentro, bonde A porta, rua
ALUGA-SE
Almirante Alexandrino n. 70, com
sala vlzltas, sala jantar, 4 quartos, cozinha com foiíílo a gaz, banheira com aquecedor,
terraço-,
preço 4008000; podo aer vista; as
ohnvoii por favor ao lado; tratase na rua-da Assembléa n. 20, A LUGA-SE ou vondè-se a casa
loja. Snr. Fontalna.
XX da Praia da Freguezia, 195,
12906) S Ilha do Governador, Vllla Hornié;
'•<
IK
5 quartos, mais um do ereado, 2
salas e mala dependências. Chaves nos fundos. Trata-se telephone 6-1645. (E 14183) T
a casa da rua Atfonso Cavalcanti, 130, tem-o;
ALUGA-SB
as chnves no sobrado da mosma,
(E 13169) T

0 "Correio da Manhã", çom o
intuito de beneficiar os pequenos
annunciantes, taes como os que se
encontram nesta secção, resolveu
conceder, gratuitamente, um dia
de publicação a todo áquelle que
annunciar por tres ou mais
vezes seguidas

(E 14200) G
optimos; com agua corrente .e entrada independente, alugamQUARTOS
se, com au sem penião, por preços modico», em casa de familia distineta, i
rua Barã., de Itamby n. 62. Tel. 6-2316.
. (E 14047) O

A LUGA-SB' casas conforto, ln
XX dependência, com 3-4 ou mais
peças, rua Flguorodo Magalhães
76, 78-Copacabana, bom terreno,
prox. do mar. (B 13123) H
por' 4 a 6 mezes, a
casa toda mobilado da rua
ALUGA-SB
Domingos Ferreira, 217, ao lado
do posto 4.
(B 13243) H
nova, com 4 quartos, 2 salas e mols dependonALUGA-SB,
cias. R. Hermezllla, 122.- II. Tratar no local, ãe 13 As 19 horas.
(B 13246) H
: A LUG£>-SB excellente predio A
XX ruaiBollvar n. 168, coni todos
as dependências. Chaves no numoro 170 da mesmo rua. Tratar
no "Lar Brasileiro'', A rua do
Ouvidor n. 90. (18229)
Teleph. 4-6066.
H
.
os prudloB A íua
ALUGAM-SB
Copacabana na. 842 e 844, comi
optimas-accommodações para far:
milia dè tratamento. Chaves no
looal. Tratar no- "Lar Brasileiro", A rua do Ouvidor n. 90, 4»
andar. Phono 4-6065,"
(18136) H
"
uma excellente casa
ALUGA-SE
família, por
para pequena
380}. Informações na rua Prudente de Moraes, 417 (c. 6).
(B 13231) II
oouplo as a paylng
Amorrled
guest .wantoil ln a roflned
home,
néarthe beach. Tel. 7.4452..
'•-,
¦¦¦
(E
13210) H

PRAÇA DA BANDEIRA

quarto de fronte a
uma senhora sõ. Travessa Dr.
ALUGA-SE
Araujo, 1», Mattoso. (E 12850)
uma boa casa situaALUGA-SB
ãa A rua Sao Valentim, 37,
praça da Bandeira; Aluguel u laxos, 400Í000; tros mezes om deposito ou fiador Idôneo; tratar A
Av. Rio Branco, 117, 1» andar,
sala 122, com Brandão; tolophono
4-1904.
(E 13113) 13
e Barros n. 259, optimos predios para pequenas c grandes famiMARIZ
lias de tratamento, casa II (8-6034).
(E 12694) 13
em oasa de família
ALUGA-SE
séria, uma sola na Travessa
A LUGA-SE o predio A rua Pa- Dr. Araujo, 62, Mattoso.
XX reto n. 80 (Tijuco): 720*000
14229) 13
(B
mensaes. A tratar no mesmo, das
8 As 12 horas. (E 13143) K
optimo
predio era
ALUGA-SB
muito bom local. Quatro bons
quartos, duas salas
2308000, aluga-se caso da rua
grandes e
todas as commodldadost modernas. A D. Maria n. 71, Aldeia Cam
Itua Affonso Penna n. 124.
pista; 2 qs., 2 salas, quintal.
(E 12872) K
(E 12263) M

C. Irajá 23-4q. 2 s. 500$

i Aluga-se, por 600}000 e taxas,
| o bom predio da rua Hilário Gou|vêa n. 114; as chaves estão no
n. 110; trata-se á rua General
ALUGA-SE á rua Visconde de' «-amara,
andar
io, í- anoar.
rt Silva,
silvo 53,
si casa
.i,. moderna
mcviprnn com
rom i £•"»• V6l.
XX
(B 2869) H
garage e accommodaçâo p." fami-j
Ua de trataniento. Contracto. Tra-' tpo LET a fine house. Rua Barroso
tar Assembléa. 104-1°, com Aron- • JL 252, with e beautiful sea view Keys
<E 14269) V
13208) G at Barroso 27»
tes.
(E

BOTAFOGO

GÁVEA

PEDRO

MME. ZAMBELLI 7,*- %

¦tStm
i tj

IMPOTÊNCIA•}***¦*¦¦«*
. rioca, Tl. Da 1

n

auxiliar de guarda-livrim, com. muita pratica. Cariai it
PRECISA-SE
çom todo» o> detalhes a BING, neste

Pensão Milton* ^áTawl

ACHADOS E PERDIDOS

APP. DIGESTIVO £°tóK&

Pca. Floriano as. T. 2-4010.
(E 13099) 6
familio e cavalheiros perto da
praia de banhos. Rua Marquea
de Abrantes, 20.
(B 8868) »
(Da Benef. Portugueza)
uma geladeira Ruffler,
DOENÇAS DOS RINS, IUIXIcom 4 portas, própria para casa .GA, PRÓSTATA H URETRA'
VENDE-SIi
commercial ou pensão, d rua Buenos
Ourives, 7 (âe 1 As 8 horas)
Aires n. 230. ¦ r, ,
(E 12905) 3
Residência: Tel. 6-1706
(12174) S

Dr. Arthur Breves

PROFESSORES
ensina, a creanças e
scuhoras, português, arithmetica,
PROFESSORA
só em particular; 'rua S. José, 34-2°,
e vae a domicilio. (E 14266) 9
propõe-se lcccionar em
uma fazenda., Cariai neste Jornal,
PROFESSORA
caixa 59.
(E 14255) 9
— Curso pratico" na residencia do alumno. Cariai a J. GueINGLEZ
des, rua do Mattoso, '. 70.
m
(E 14264) 9.
A LLEMAO - sô para crianças,
XX por joven :• senhora allcraS.
Ensino a domicilio. Preço modico. Cartas u It. U. L., caixa
ii. 9, neste Jornal.
(E 13224) 0
era doia mexes,
DACTYLOGRAPHIA
a 10$ mensaes. Machinas Remíngton, Royal e Underwood. Diploma garantido. Praça Tiradentes, 50.
(E 14117) 9
lecciona plano a 10},
PROFESSORA
garantindo tocar em 4 mezes. Rua
da Lapa n. i9, sobrado.
(E 12913) 9
concursos e outros fins.
.Línguas o mathematica. Aulas inEXAMKS,
dividuáes pelo prof. Dr. Washington
Garcia. R. Ramalho Ortigão, 24-4°,
elev. pas 8 ás 11'e de 18 da 21. hs.
(E 14137) 9
ensina rapidamente, assegurando certeza, por aperfeiçoado sysINGLEZ
tema, professor com perfeita pratica.
Cartas-para a rua da Lapa ué 62,
Mr. E. E. B. Bright.
(E 14168) 9
PROFESSORA — Easina-ie guitarra,
1 . violão e piano, A ruá . S. Pediu
ti, 137, sob.-Entrada pela travessa Bom
(E 12523) 9
Jesus, 13.
BARBOSA lecciona portu
inglez e contabilidade.
PROF,
guez, francez,.'Becco
Preços módicos.
do Carmo, 13.
'.
,:
"
(E 14139) 9
„
— Curso
primário,
trabalhos de agulha e pintura. TraPROFESSORA
tar á rua Vianna Drummond n. 92,
VJllá Isabel. 'Acceita encommendas.
(E 14136) 9

COPIAS â, mKÍia* , • «o .ol-

de Matto Grosso um casal de pelles de onça de 2 ni. x 1 m.
CHEGADO
Vende-se á travessa das Partilhas numero 18.
(E 12747) 2
curtas — Vende-se um radio
ondas
ONDAá
Saba,
curtas e longas, cam
elimlnador Be C, tuhga r, alto falanfe,
funecionando c ouvindo cstacBcs americanas e eutopías. Tratar coni Julio. Rúa
ÍSo Pedro n. 114-1». 'f
(E 12725) 2
G. E. desde. 475,
vendem-se; rua Treze de Maio
VENTILADORES
n. IÍ-A.
(E 14222) 2
"tTENDE-SE
hotel só de apartamenV toa, com 20 ditos mobiliados, cen*
tro da cidade, preço de oceasião; trata'i
ae A rua Senhor dos" Passos, 33.
131Í12)r í
(E

6.

I

IB 11087) 6
... (E 13878) 3
lornal, .
WARÊTF I>r. Pontes do Mlruiida
ESSOA do Interior, chegada a esta Dinuc,iuox.)nl
ao Serv_ „„
capita), deseja falar cóm o ar,
Raul Ffaga (pharmacuctlco); Informarua do Rosoções com q sr." Soares,
'
(E 12462) 3
rio n. 24.

Recebi a primeira de 12 em
13 e fiquei radiante, pois a mesma jA estava anclosamcnto eaperada. Vejas ;sé' ér possivel escrever-me diariamente para o
meu socego. As Martas, até hoje
tambem não as vl. Não quero
que empregues mais a frase
(talvez ãe arrepenãas mais .tarãe) e tambem outras que náo
gostei. Peço-te perüâo do que éu
ãlsse, mas, bem sabes que deülquel-me ãe mais a tl, e por Isso
talvez o meu soffrimento. Pèâro, sejas sempre bomzinho para mim sim, que eu tambem o
serei. Acoeltes pois, muitos carlnhos ãa tua
Ritinha.
(E
} de Set.
12854) Corr. 107, ESCOLA tniographoi
URANIA.
¦ ¦-.-¦-. (E 12882) 9

VENDAS DIVERSAS

WHt'A

OtlNO

1900, Ensina oôrte,' chapéos pae compIlgafSea no komeai e
ra senhora, o dA diplomas as
nn mulher
dlaclpulan. Corta moldes por meIHatrelttuiifitto da l'r<*trn
IMPOTÊNCIA
(ii.i.. em nminv-iiliiH meoanlooa.
MViHtummt" rH|iIdo e modrrno
Rua ;;. .1 une 80.
nn, AI.VAHO MOUTINHO
(H 13177.) í
Iluenoa Alrea, 77 —H d» 18 h«.
que em 1922 morou i rua
da Quit.amla n. 73, continua a cnOPKOF,
binar pottugiic*, aritlnnctu-a, etc, ad a
(11972)
uma pessoa ile. cada'vez, na rim Süo Ult. JOS 10' 1)10 ALIltHtlJICIttlUlU
Ilorimu» Stxnnca no Iiniuem
Joii n, 34-2»,,,Tel. J-OfOO,
Dlaguostico causai o tratamento da
(E 14267) 9

CURSO DE FÉRIAS

Clinica de doenças dos pulmões
e do coração
Tratamonto modorno da AST1IMA o TUBERCULOSE —
ralos X — Ralos ultra violeta*
— Fneumothoraxt

DR. CUNHA E MELLO
Consultório — Rua da Carioca n. 40, do 14 As 18 horaa, tol.
2-0767.
(E 13250) 6

Dr. Julio de Macedo
DOFNf AS
1/UliHVíW

VFNFRFAS
T ülllilVIlfiiJ

Cirurgia geral
oom especlall-

aade da8

VIAS ÜKINA.
RIAS e dos ORGAOS GENI.
TAES no homem e na mulher.
Tratamento da GONORRUÉA
e das suas complicações; proa»
tatites, cystites, orchltes, estroltamenlos, lmpótenola, eto. Doa
cancros molles e adenltes; syphilis. Diathermia — Raios ultra-vloletas.
Correntes faradlfaraülcas. Rua
cas e galvano
21.
64-A.
ãa Carioca
-.,,,.,De 8 As
(E 12896) 6

DR. SAMUEL
KANITZ
Ex-Asslst. dos Profes. Lich-

tl \K\P\
VU111UI1

'tt;JgE£

temberg Lewln, Joaeph, de

UROLOGICA

Rios, Bexiga, Próstata, Urethra, Doen*
Cas de Senhoras, Vias usinarias, Mícçõcs
freqüentes e dolorosas. Diathermia, Ul*
tra-Violetas. Cons. 7 de Setembro, 42,
13 Aa 16, Phone 4-4493. . *
(E
13830) 6

DR. DUARTE NUNES i^S
génlto-urlnarlos em ambos os
sexos. GONORRHÉA W SUAS
COMPLICAÇÕES. - Oura raplüa..
HEMORRHOIDAS e HTDROOELE, cura radical sem dOr a
sem operação. R. São Pedro, 04.
TeL 4-S803. - Das 7 As 18 horas.
(11405) 6

DR. MARIO ALVAREZ

Doenças das senhoras o creanças. 10
Ph. Max Rio Comprido, 8—5326.
Mediante exame, Portuguez, Arithme- ht.
2
hs. Rodrigo Silva, 5, sob. 3—0649.
tica e Dactylographia, as tres matjriaa
Rea.
Corrêa Dutra, 55, 5—2917.
por. 25}; » Setembro, 107, Escola Urania.
¦¦
(E 8912) 6
12882J 9
(E

ESCOLA URANIA

Dr. von Doellinger da Graça

¦ Exames do coração, pulmão, estomago, fígado, rins,
Intestinos e ossos,
Photographias a. domicilio.
RODRIGO SILVA, 6, do 3 1|2
Clrculares, relatórios e traba- Aa 8. 7-3218. 2-0649.
10246) 6
lhos forenses; 7 Set., 10a. Es(E
cola. Urania — Copias 6. machina.
;'':.''' '•¦'"'•<¦ ¦-fiu '
;;''(E 12883) 9
inflammações
do
Tratamento das
E S G Õ Ift- tonfcí* em 1911. atiro, ovariosl bexiga, urethra. corriLargo d* S. Fran* ¦nentoa e perturbações dt menstruação
"VaIíÍv" eisOo, 36 — 1» andar. pela diathermia e raloa ultra-violeta.
VUUA
Dactylographia, Tochy Processos especiaes permittindo a cur»
graphia, Línguas "e Curso Commercial. radical, com poucas applicações indololE 14124) 9 res, (technica de - Nagelscbmith, Beriir
llm e Kowarscblk, Vienna). Evita ope*
* "™-, . . que na Esco- rações cirúrgicas (mutilações que acarretam oa mais desastrosos resultado»
Ia Under- . — nervosismo, obesidade, tríeza, estowood A onde rilídade, velhice precoce, etc). Dr. Co: melhor se cio IlarMlos, cA-assistente da Faculda;-.-'
apronds' da- dã de Med. c medico da tolicllnica de
otylographla,:'¦ Tachygraphia, In- Botafogo. Daa 9 ás 11 « das 3 ás 6.
glez, EscvJptnraçfio :Mercaiitll o Tel. 3—0001. Av. Rio Branco, 33.
(11137) 6
rorlitigitez. „..''Rua í.\Carlpca,". 11 e
Praça Saens 'Pena, 28;.*., ,*
14043)
9
;(B
Dáctylograniiia, C. Conunercial, E.
Mero,, Arith,. e. línguas; Sete de St
tembro, 107.' Diurno o ageturno.
•'.¦,.
(E 12882) 9

AO MIMEOGRAPHO

Doenças das senhoras

CAMPELLO — Avenida —xFrfZjtttmnmwi
Passos, 29-A. Perdcuie-a«cautela
ERNESTO
SUB;DÂ CENTRAL*
n.
242.944,
desta casa.
'para

caso
grondo
família de trato, podendo sucar, em baixo,
áLUGA-SE
dependências
completas, eom''entrada Indepondente, pára família1 níais modeBta. Gaz,. luz ^Electrica "• ,e .Installaçõeí^sanl tlHàsí .* Vil- 6\ IwUH j á
rua Coiiaolhoü*!} .-Agostinho n. 35,
Todos oS"Sahtos.
Phone 9-1344.
'
(B
12886) U
LUGA-SE
boa
casa á rua JoSo
A
XX Rodrigues, 12 (est. S. Froncisco Xavier).. Chaves no n. 17.
12824) U
(B
optimo preãlo A rua
ALUGA-SE
Coronel Cotta n. 99, Meyer,
oom 2 quartos, 2 calas e dfimals
dependências: Chaves no n. 76 da
mesma rua. Tratar no "Lar Brasileiro.", A rua do Ouvidor n. 90.
V
(13227)
A-LUGAM-SE*diversas caslnhas,
XX aluguol 110}000, no Encantado, junto ao bond;
tratar rua
Clarimundo de Mello, 23, Encantado.
. ¦,
(B 13094) U
õ prodlo
da rua
A LUGA-SE
XX Claudlna n. 22, Meyer. As chaves no armazém da rua Dias da
Cruz n. 351. Trata-se com Pedro
Reis, Edifício do Jornal do BraJll, sala 2, 6» andar. Phono . , .
2-4800.
(B 12293) U
ALUGA-SE, rua Angélicas, 8^,
Meyer.
(E 12060) U
General Belfort, 65,
ALUGA-SE,
Rocha. 1808000.
'¦¦¦-¦
(B
12669) U
aB casas numeros
XIV, XV e XVI, situadas A
ALUGAM-SB
rua Licinio Cardoso n. 235; aluguel e taxas 210}000; tres mezes
em deposito ou fiador idôneo; vér
no local e tratar A Av. Rio Bronco n. 117, 1» andar, Bala 122, com
BrandSo. (B 13112) U
um bom predio para
família, grande terreno. A rua
ALUGA-SB
Elias da Silva, 31, Piedade; as
chaves A rua Assis Carneiro, 16;
tratar rua Larga, 116, Fernandes.
(B 14113) U
2 casas A rua 24
ALUGAM-SE
de Maio, 33 e 36, acabadas de
reformar com todo o conforto;
outra A rua Figueira, 28, casa I;
as chaves estão no casa IV. Trata-se telne. 5-3229, até 2 horas,
das 6 da tarde em diante.
(B 12480) V

(E 14271).4
CAMPELLO — Avenida
Passos, 29-A. Perdeu-se a cautela
ERNESTO
256.979, desta casa.

rgrag.sjD.i

CAMPELLO;--r Avenida
Passos, 29-A. Tcrdcu-se . a cailtela
ERNESTO
n. 259.221, desla casa.
'
, ¦ , (E 12547)
CAHEN & CIA. —Rua Silvn
JOSE'
Jardim, 7. Perdeu-se a cautela nu INSTI TUTO-MERGANTIL
mero 315.401, desta casa, '
Dr.RAMMGL — OUVIDOR,58
(B. 2860) 4
"iilva
lllglOZ, I''l*llllt*CZ, Portuguez,
CAHtíl. k ClA. « Kua
IOSE'
Perdeu-se a cautela Tnchgr., Escript Aulas praticas.
Jardim, 7.
. 314.157, desta casa.
, .-. (E 13171)
.fi.
(E.14132V.4
na Estrada Rio-Pctropolis, duas malas de roupa, jraPERDERAM-SE,
tlfica-se bem a quem entrcgal-as na GaFri..iceta, formada cm Paris, lecciona,
rage Brasil, i rua dos Cajueiros n. 2, cm turmas - ou separadamente, theoria,
ao sr. João Carvalho de Si.
pratica c literatura. Tcl.. 7-4333.
. (E 8938) 9
(E 12916) 4
Irmão tt Cia. — Rua Pcdro 1, antiga Espirito Santo, 28 :
?ÍANNA,
30. Perderam-se as cautelas ns. 212.557
e 219.861, desta casa.
13144) 4
(E
- Prof.
Llv. da
Fao. Med. Esp. garganta nauma" esplendida casa mo- rlz ouvidos, boca. Cura. ozcnn
bili.-i.la, com aluguel vantajoso; ser- (fétido'., nazal). Rua r.ep. do
PASSA-SE
ve para pensão; na rua São Salvador PerO, 19. (antiga A.ssembl?a).
De 12. áa 5.
(E 12821) 6
n. 34, próximo ao Flamengo.
(E 12785) 5 ^r«
Mpilicnq Aluga-se razoaHieOlCüb
v-IS.
optio contrato de uma
velmente
loja e vendem-se as armações, sila mo consultório com janellas, &
TRASPASSA-SE
a avenida Thomé de Souza, 4, antiga rua 7 de 7bro., 194, sebr.
Gomes Freire, 1-A. Entre Constituição
(E 12823) 6
e Visconde do Rio Branco; informações
no local ou á rua do Senado n. 65.. Facilita-se o pagamento.
14227) 5
(E
Moléstias do apparelho UenltoHWASPASSA-SE tüã"càSã', pequena
e na mulher
X pensSo familiar, proxinio ao Flamen- Urínario, no homem
— Utero. nvnrloa.
OPIOllAfOKSi
go. Tem bons inquilinos e podevmorar
tiiiprndlce, * prostnto
de graça com pouco trabalho. Facilita-se liernliiH,
rápida
o negocio inclusive a fiança a pessoa rln», bexlgn, etc, Cura
idôneo. Informações com o sr. Oscar, rua por processos modernos sem dOr
do Ouvidor n. 145, loja.
12787) 5
(E
uma pequena pensão e suas complicações: Prostatlteo,
TRASPASSA-SE
á Av. Gomes Freire n. 10, sob.
orchltes, cystites, estreitamentos,
12833) 5 eto. Diathermia.
Darsonvallza(E
çAo. Rua Republica ão Peru', 23,
sob., ãas 7 As 9 e dos 14 Aa 18
ha. Domingos e feriados, daa 7
As 9 ha.
lE 9856) t

PROFESSORA

MÉDICOS

TRASPASSA-SE

Dr Eurico de Lemos.

DR. BRAND1N0 CORRÊA

DIVERSOS

A LUGAM-SE casas na avenida
XX Suburbana, 264, desde 70 a
130}. Bonde Penha, ponto de 100
réis; trata-se no 250 das 11 As 16.
(B 14114) U
A LUGA-SE boa casa para poXX quena família, A rua Major
Suckow n. 12. Informações e chaves, nor obséquio, no n. 14.
(B 12676) U

PagamoB conANTIGÜIDADE.
forme o valor artístico, com
seriedade, preços máximos, jóias,
protorla, bibelots, louças,
quadros, livros sobre o Brasil e moveis de JocorandA. Galeria Essllnger. Av. Rio Branco n. 176.
(B 11447) 8
fi
Joalheria Valentim, compra,
A vende, troca, faz e concerta
Jolns e relógios com seriedade:
A LUGA-SB por 120*000, a cnsa rua Gonçalves Dias, 87, fone . .
XX da rua Monteiro da Luz, 288 2-0994.
(B 9779) 3
(Piedade). Trata-se A rua Dr.
Bulhões, 185, Eng.» de Doutro, das
7 ds 9 horas. (E 13025) U
A LUGAM-SE boas casas a . . . espinhas e brotoejas — sô DerXX 150}000; vér e tratar,
rua mlciirii, (nSo é
pomada). Bm to.
Bento Gomensoro, . 85, perto da das
as Drogarias i Pharmaclns.
estaçBo Engenho do Centro.
(I_14036) 3
14151) U
(E
— para as mo, f»
— Aluga-se, á rua Gustavo gm
e
nervosas
CASA
Gama n. 19, Meyer, com 4 quar- I QVfflfVlQ lostlas
tos, 2 salas, copa, despensa, banheiro i/dl UlHId" Cotr&o- i vicompleto, entrada para automóvel, etc. UW* UlgW dro. 4$000. DuBonde Piedade; saltar na rua Galdiuo zia, 42}0.00.
Pimentel. Preço módico.
Fhnrntnrln Adolpho Vnnconecltoa
..-.--.-:
(E 12885) U
— Qultnndn, 27 —
(12962) 3
— Aluga-sc
predio da rua
2055000
Manln. La;. „. 32; as cha*.~3 encontram-se no n. 26.
Ã.J dencia, traducções, 5. idiomas, exe-.
¦
^. (E 1283S) U cuta Max; rua Gonçalves Dias, 13-1°.
(E 12484) 3
EYER - 200lnM c taxas — AluM~" gam-se magnM»* casas, com 2
raspa e calafeta com machinas clcctricas. Ttl. 4-6836. —
quartos, duas salas, Jftgão a gar, banhei- ENCERA,
ra e lavatorio, & fua Isolina n. .66. Tra- Antenor Corrêa. Alfândega, 197.
tar na PanlfiraçÜo das F.nmiihs. & rua
(E 12829) 3
Dias da
n. 345,(E
telephone 9-4430.
' Crtii
l/NLERAUOR — Raspa, calaletá t
- - '¦
14102) U JLJ
e encera por empreitada. 4-3150.
José Francisco, r. Senador Pompeu 231
12890) 3
(E
VUNCCIoNAklA do listado, cra liei
Sl
Io
Horizonte,
deseja
permutar com
ou vende-so uma
bôa casa, com 4 quartos, 3 outro.no Rio. Ordenado 260$. serviço
ALUGA-SE
leve.
Cartas
a
C.
Andrade.
Posta Res.
salns e mais dependências, erara(E 13089) .'
ge o grande terreno com arvores tante.
"IfME.
de frueto. Contracto de 2 annos
ÒL(jA — Manicure
caaluguel 400$000. Rua Barão n. 15, ifl valheiros, attende cm sua para
residenpróximo A oraça Sccca, Jacarépa- cia, das 12 ás Ig horas; avenida Mem
gui,
(E 12870) 15 Si. 160, sob.
(E 14051) X

C0MICHÃ03ÍE!

JACARÉPAGUÁ

do Povo...

CLINICA DE SENHORAS

PARTEIRAS
DE MESTRE, diplomada das
Fac. de Med, de Austria e Rio;
MME,
30 annos de pratica de maternidade;
partos e curativos; Injecções. R. S. José,
34. Td. 3-0700. Primeira consulta grátis.
(E
14268) 8
.

A SENHORA
EstA triste-7 As
¦mus regras são
dolorosas e Irregulares, tome
CÁPSULAS SEVENKRAUT
(Apiol Sabina Arruda) quo ficara bôa. Tubo 7$. A* venda na
Drogaria Huber. Rua 7 Setem(E 12047) 8
bro. 61.

DENTISTAS
dr. silvino MAnosGprrros.
em Exposições varias, 82 annoa
de pratica Ininterrupta. Dentaduras sem chapas,
trabalhos a
ouro, pontes e tratamentos lndolôres, oom delongas, perfeitos
e módicos nos preços. Rua 7. 194.
(E 12822) 7
consultório
dentoALUGA-SE
rio, tres dias pòr semana,
22, 4° andar.
Uruguayana,(B
12874) 7
um consultório dontario 3 dias no semana; inf.
ALUGA-SE
tel. 7-1508. (B 13145) 7
aluga gabinete electrico
DENTISTA
bom; Avenida Rio Branco, 143,
(E 12779) 7
abalados, desviaDFNTFS IW^eicoa,
dos, fistulosos, sangrentos e ,
congestionados, tratam-se eom absoluta
segurança. Consulta grátis, Dr. S. Oli*
veira, rua Sete n. 194. Phone 2-1555.
12822) 7
(E

Tratamento moderno sem operação das .hemorrhagias, faltas,
colicas, atrazos, etc, applica a
diathermia — Dr. César Esteveu,
largo de S. Francisco, 26, âe 9
âoenças da boca;
PYORRHÉA
&s 11 e de 1 As 5.
(B 11096) I IimiMlCll
fistulas rebeldes,
cura garantida, processo exclusivo üo Dr. R. Silva. T. 2-0360,
7 Setombro, 94-8°.
O Dr. Raul Rocha, com 22
(B 12503) T
anno sde pratica garante a oura
radical, fazendo desapparecer a ftCNTp
desviado, , abalado,
escuro,
gotta militar e os fllamentr.s e VLilllii
pyorrhéa, fistula, geng. sancurando a ãepressão visível ou grenta, cura certa; exame grátis. Tel.
3
As6.
142,
ãas
Rosário
94, 3». Dr. R. Silva.
Setembro,
potencial.
2-0360, 7
(E 12514) 6
(E"pc, 12503) 7
üjrio'..
- \JVM,IV.-Hli um motor de'
/ 11.IMIA SU' DE SENHORAS —
V Praça floriano, 55, 4» andar, com
KJ Prof. Ut. Uclavio dt Andmdt
7
13146)
sr.
Rodrigues.
(E
o
Cura rapída das hemorrhagias do utero
suspensão das regras, atrazos menstruaes.
'vários,
etc. aem operaçSt
doenças dos
e sem flor. Largo de São Francisco
ll. 25, ,(le 9 Y> ás .1 e de 1 ás 5
horas. Tel. 2-1591. Preços reduzidos
Tel. da residência
para os pobres.
7-3759
IE IÍIU) f

GONORRHÉA CHRONICA

ANIMAES

DR. JOÃO DE AZEVEDO

ÉGUA E POLTRO

Vende-se na rua SENAUQR FIIRTADO numero 52.
(E 12579)

CLINICA MEDICA
"(Syncí-olosin
— Pnrtos *
Consultório: liua 13 dn Maio.
4 1-sobr. T. 2-100. Residência:
Gratifica-se a quem ír.ncRar á rua
Rua Annlta Garibaldi, 2. Copa- Dois
de Dezembro n, 19. um cachorro
cabana. T. 7-1626.
At- raça LULU' prelo e oranco,
que
fE 11293) 6 attende por "TONY".
(E 1276!)
1'i-ataiiientOF
p
. modernoas das
J doenças curaveis, do estomago, lntestlios, rins. figado. pulmão e coração. Cura radicaí da blenorrhíigla. proi^çsso
Elegantes * modernas Sdrlras venpessoal. Dr. Jorge A. Franco. dem-se c trocam-se em con lições vanta1U4. Uruguayana, 3°. elev da? josas. Rua Thcopliilo Ottoni n. 103 —
" «» 7 hnraji — Tel. 3-5016
'CASA "E COFRES.
lli 11380) t
(E 14100) 19

CACHORRO PERDIDO

BARBEIROS

fi

«J0UKE10 JJA MAJNJjlà — tiuxíu-Ielru. 10 Ue Janolro de Ml

12
Automóveis de oceasião
1CNDEM-SK Hud»on lypo 1930 e
uni Dodge, leii eyllndroí, á rua
Ruilno de Almeida n. 28, esquina do
lloulcvard Vinte a Oito de Setembro.
(B 142») 18

CHIROMANTE

Wi

- Mme.
Joat.i.a'?'
fNÁkTuMANTl!
\J Soli fellt com vosn lamilia oa
oo eomraerclol
(lucrai laser voltar
pira voua companhia aquelle que ae
tenha separado! Destruir algum mlle*
líclo, alcançar bont emprego, prosperl*
dmlcl Facilitar ulgum casamento dif flcilí Fazer desapparecer nlgtinu diffi'
culdade? Trata «nllm de todo» os casos
ao alcance de aua «ciência. Garante seus
trabalhos em qualquer clrcumstar.cla no
aegtedo da sciencia oriental. Consulta»
3JU00, 4 ma Vlute e (luatro de Maio
bondes á
D, 74, estatuo do Rocha,
Piedade, Engenho de Dentro,
portai
Mcycr c cli versou omnibus.
(JB 12d82) 21
de frente Independente mobila*
da com todo conforto, aluga-se. Kua
SALA
.
Leite Leal n. 8,
(E 12596) F
IRENE, cartomante, espirita,
MME,
nortista, dil consulta diariamente,
das 9 1 1 hora e das 3 lis 7 horas, rua doa Inválidos n. 135, aala 1,
2836) 21
(JB
/CARTOMANTE ESPIRITA —
V7 Ruo D. Anna Nery n. 120,
(sobrado).
(IT, 12534) 21
—Roso
Tai-iAinünla Madame
lidllUnidlllc j>az qualquer troFoz
fim.
qualquor
balho aobre
casamonto difficil. Alcançar bom
emprego ou prosperidade. Destrulr algum muloficlo7 Fazer doadifficuldade?
alguma
apparecor
Faz trabalhos por mula difficeis
que aejam. Querels fazer voltar
para vosbo companhia alguém que
se tenha soparado? Procurae som
demora a Madame Rosa; garanto
seus trabalhos em qualquer olrcumstanola. Consultas 3»000. Rua
Barfto de Mosqulta n. 1101, bonUruguoy-Engenho
dea A porta:
Novo, Barfto de Mesquita^
^
— Attende das 0
âs 6. Rua Theoplillo Ottoni n. 193.
(E 14240) 21

s domicilio, optima, MarENDE-SE por 3;000| um plano aiquei de Abrantes n. UO. Tel.
11(1 VU,
Kua Universidade 1JENSAO
lf Itl ÜO, novos
(E 14027) 31
!!• IS, Amlitiiitiy.
(E 13223) 24 S-1J65.
- Vcmlc-.e. por
motivo di
.
PEN5XÕ
doença; nlo paga aluguel. Avenida
Passos n. 116, 1* andar
plano fique bem nflnndo 7 mundo
(E 12914) 11
afinar pelo nlanluta Anlaln SanAt»
vordnde.
t
atlnndor
da
toa,
••linniii.lon
tondo
phonoa
pelos
8-0502 ou 8-4164.
. Venilcse nma com 8 quartos, 2 salas
(E lilOtlOl de frente, 2 grandes quartos de banho
amplo terraço] tem telrphone,
e
por
embora
um
P'ano.
fnmnra-qp
módico. Motivo retirada do do,,11111*11 d W
proolaando do ropa- preço
Rua do Resende, S0. sobrado.
no.
2-6487.
roa; paga-so bom; tol
(E 12570)
(E 13110) 24
\

Senhoritas pianistas 1 Qn82uo

TENSAÕ"

"•ETKNDE-SH

grande predio em centro
V terreno, na iua Engenho de Den*
tro, coro dois pavimentos, divididos para
grande familia; mais iiil.iiiuactVa Casa
Sol Nascente, Uruguayana 95.
(E 12859) 1
ENDK-SE. á rua Hamon Franco,
Praia Vermelha.* terreno,
poucos
metros dos bondes. Ourives, SM*.
258) I
, (E B25I
KND1C-KK o bungalow de recente
construcção, para pequen* família,
á rua Duque de Caxias n, 137, Vllla
Isabel. Chaves e tratar ao lado. Pôde
ser visto a qualquer hora.
(E 13241) 1

V

CASA —CATTETE

CASAS A'VENDA EM
CAMPO GRANDE

TOLDOS E CAPOTAS
EM LONA E FERRO

ACTOS RELIGIOSOS

Casa — Copacabana

Democrlto Larti- Benedícta Gomes
de Oliveira
gau Seabra
CamMondes
Antônio
Costa
Filho, senhora e

Transfere-H a .contrato, (15 meses),
da
da eua n. 20 da Vllla Martins
Motta,
Cattete, 92. Trata-so na mesma.
De qualquer estylo, por preços "bara*
todo
construídas eom
Recentemente
a».
C
i rua Sio
Sto Carlos
am-i«l
tos, executam>se
*" '
conforto e solides, com boss InstallaçOcs
Telcphon. 8—1897.
mero
49
sanitárias, em centro de terrtno, a pres13074)
(E
tncíirs de 160(000 para cima a 1:000)
-.1» entrada Inicial, Informares na Ave»
Urgente, para particular, mesmo prenida Rio Ilranco n. 133, 4* andar, sala clsiinilo /Iguns reparos, Phone 80211.
2 ou teleplione J—5741.
(E 12837)
Aluga-sa uma mobilada 4 rua Copa*
(E 11014)
pelo
65. — Informacdes
cubana n.
(E 14007)
teleiihono 7—3127.

COMPRA-SE PIANO

CASA —PRAIA DO
RUSSELL, 108

TERRENOS NA URCA

Esplendida oceasião

f

pos
filhos mandam ceiebrar umn mlssn de setimo dia pela alma de
:-cu cunhado, tio e bondoso
Amigo DEMOCRITO MJRTIGAU SEABRA, ás 9 hora» de
amanhã, sabbado, dia 17 do
corrente, na Egreja da Can

(AGRADECIMENTO)
Os filhos, filhas, genros, notas, nrtos
e bisnetos du saudosa e utremecfda D.
1IENEIJICTA GOMES DE OLIVEIRA
COSTA, na impossibilidade dc t. £
rlgirem pessoalmente a cada um io,
que H dignaram de compoiccer ás ml-,
aas .celebrada, no srtlmo dis da «*.i 4*.
loroso passamento, agradecem penho*
dos e de todo o coraçlo as horatatgtm
prestadas, protestam seu etnrno reconh*.

Desde 280$ mensaes, cora agua, lus,
gax e omnibus A porta. Entrada modi*
Vende-se optimo armasim de seccos
Aluga-se excellente, no melhor local
ca. Peçam plantas. Ourives, 51, 1*.
' nara e molhados, com seccio de ferragens e
ciilaile,
ls, eom
accoi
com accommodaçOcs
(E 13257) da
Legar
e tintas. Contraio do seis annos.
ou
lamilia
iicus3„,
pintada
pensio
grande
(rando
Aluga*se sala de frente bem mobila*
futuro.
desenvolvimento e grtnde
fsrrada do novo, com jardim ao lado. de
Vende*st o confortável
da
Um magnífico em cir nogueira, pela da, com nensdo de primeira ordem,
predio
á
do Motivo de retirada urgente desla capi*
Chaves e Informações na portaria
Praia do Flamengo rua Silveira Mortlns, 70, (Flamengo). rua Marechal Pires Ferreira n. 11; pometade do valor.
EDIFÍCIO MILTON", 4 lucsnm rua Ul. Com o sr. Santos. Rua 8. José
12614)
ser visto das 13 ís 17 horas.
(E
numero 10.
Vende-se magnífico terreno nivelado,
(E 11824) de
(E 12838) numero 16. Telephone 3—3063.
Marinho, —¦' Entrada numero 164.
(E 13095) i
rua Irineu
(E 14031)
men4:0001000 e o resto a 289(000
saca. — OURIVES, 51, 1*.
o comparecimento de seus pa- legrammas e cartas, enviaram pczsmsi
de
superior
um
vcndc-se
novo,
(E 13257)
Quasi
Comer bem e barato sã no GAROTO
dir.
rentes e Amigos a este acto e procuraram confortal-os em sua 132)17)
Vende-se pequeno sitio, boa casa, agua
meia cauda, por preço bantíssimo. Ur* DA SE', pensão mensal ra. 1201000 —
Família que ae retira aluga
por 2 a 3 de religião.
'illad
(E
gente. Rua Vise. Rio Branco, 62.
n. 14, antigo lar- própria, dando renda mensal, a 1|2 ho*
Clemente
Largo
mobilada.
José
residência
optima
mezes
com
(K 12613) 24 go AtJSi.
(Á 14086) 31 ra Est. Petropolis, Informações
(E 13136)
Phone 7—0626
(E 12701)
ar. Oswaldo, rua Conselheiro
Saraiva
(E 12629)
n. 30, sobrado.
- Pará famlila de tratamento, olugn-se
cite excellento predio com quatro quarManoel Antonio Teixeira J*
Vcndc-sc um, modelo armário, quasi
tos no pavimento superior. Tem teleMobilada cm casa confortável, aluga*
nior, Adelaide Seixas, Rosín»
sem uso. Rua Itacurussi n. 57, Tiju*
— Avenida
ás
ho.
de
1
4
4—3958.
Aberto
de
tratamento.
se
a
senhor
phono
—
Mendonça,
capitão Mario Lo,
8—2903.,
Phone
ca.
Vende-se optima casa, por 140:000),
ras da tarde.
(E 12847) Mem de Sá n. 252, sobrado.
pes de Mendonça e familia, C»r»
(E 14148) 24
construída
cm logar alto com
vistas
de Sea(E 12643)
auxiliares
Os
lus
de
Mendonça e f%*
Lopes
para o mar, cm terreno com Arca de
tenente
milia, capitão
Oscar
bra & Cia., fazem ceie700 in2. — Tambem troca-ae por pro*
e
familia.
Rodrigues
Seixas
Albina
Aluga-se com 5 quarlos, 3 salas, pobrar missa de setimo Rodriguea Seixas e familia, Auguito
priedade'agricola em bom clima. Trata- consistindo de sala de jantar (imbuya —
rua
se com Barros — Quitanda n. 113, 1° casa allemã) quarto de dormir (im. rio e jardim, á rua Bella S. JoSo, 23.
da
Aluga-se a esplendida casa
dia pela alma de seu Mallet Soares Junlor e fsmilla, AmeVende-se optima em poeto excellente, andar. Tels. 3—3835 e 7—3129.
12849) Toneleros, 127, esquina da rua HilaImya), um jogo de moveis de vlme, vi.
ClNüEK tres gavetas cose c borda, u!
(JE
dos Santos
e familia
seu
querido chefe e Amigo rico Schroeder
(E 12762) ctrola, porcellana, crystaes, etc:
rio de Gouvea. com ou aem mobília;
timo typo 280( urgente. Vende-se, bem afreguezada, motivo retirada dos
para
as pessoas de amizade para
Informações i rua
proprietário.
daa 11 horas em DEMOCRITO LARTIGAU SEA. convidam i missa
ver todos os dias,
ser visto: Icarahy, Estrada Froes nu.
SSo Pedro n. 293, sobrado.
de setimo dia que por
assistir
sr.
o
Souza.
7,
com
n.
Ourives
General
Câmara
Tralar
á
rua
deante.
mero 131, parada do bonde S. Francis(E 12703) 27
BRA ás 9 horas de amanhã, alma de aua querida e extremosa cn».
Vende-se um hiate a motel de recente numero 76, primeiro andar.
(E 10836) 33
co. InformaçOes: Avenida Rio Branco
lrm& e tia ELIZA TEIXEIRA, ini
Singer para bordar e
Compra.se um bem localizado e com n. 79, 1» andar.
Wille & e esmerada construcção, todo em peroba
(E 13167) sabbado, 17 do corrente, no sa,
(Theodor
na matriz de S. José, amanhi.
160),
K%,
12nf,
dc
vendem-se
coser,
mesmo Cia.).
MACHINAS
terreno, alé 30 ou 40 contos,
próprio
(E 13101) de Campos e forrado a cobre,
Altar de N. S. da Conceição da rezada
sabbado, 17 do corrente, ás 10 hom.
200}, 250? e 300} e concertam-se. Rua
a
comportando
para o transporte de sal,
precisando de concertos. — Cartas
seus agradecimentos.
agradeda
Candelária,
Antecipam
Egreja
n.
do Nuncio n. 27.
1931.
este jornal para o
70 toneladas de carga. Está completa12805) 27
(E 13301).
14243)
mente apparelhado e prompto a nave*
Santos Leitão & Cls. Rua Sete Se- cendo desde já a todos os que
(E
(E
"\TENDEM-SE
á
Acre
n.
63,
sorua
tembro, 57, estão retalhando uma gran»
gar. Trata-se
machinas de uma offise dignarem comparecer a este
cri.
Ilrniilin
brado,
«um
n
Aievedo.
300
ra.
o
franca.
de
WO
n
cnlIrrrKo
(E
d*
65.
V cina de buiil,»liu. Inf. Senado,
12851)
(E 10933) acto de religião e piedade.
(E 14226) 27
Zinco, Cestos e Tacos. A casa de
Vende-se todo ou metade, pela melhor
(E 12757)
offerta, nio é de aterro, 15 x 58 metros maior stock e que maia vantagens faz.
— Officina de 1*
—
fl
VENDB-SB — por prece Ke oe- coro frente para as Avenidas Epitacio Rua Darão de Iguatcmy ns. 60162
ordem, tem em stoCampo Pessoa e Maria Amélia, junto ao nu* Praça da Bandeira. Tel. 8—4433..
Em casa de família alugam*se a ra*
cnnlffo, — a Cerâmica
Aluga-se
instaliado, boas accommoA familia do extineto AVE.
ok as melhores marcas, novas e Bom, oPtJlmamente Installada nns mero 175. Trata-se com Barros — Qui*
(E 10325) pazes educados ou casal sem creança, na dações, no já
Largo da Cario:» n. 18. —
LINO
LINC
CARNEIRO BARRE.
usados, a preços vantajosos; A Iiroxlmldnde. dnquelln Importan- tanda n. 113, 1° andar.
Telephones
rua Gago Coutinho, 53. Tel. 5—3805. Tratar com o ascensorista de 2 áa 5
TO,
. morto num desastre d«
08.
tele(E
n.
Andradas
12839)
rua dos
(E 12510)
horaa.
tc cidade. Com o dr. Gomes de 3— 3835 e 7—3129.
automóvel próximo a Formo*
auton
—
12763)
Co'Ipane.
E.
Magalhães.
3S
(E
4-2842,
linrcello»,
Pnlva,
A
rna
fazem
phonlo
Seabra & Cia.,
n dia 9 do corrente, oi
Rua Bario da Torre n. 476,
bo,. no
(E 12508) 27 pacnbnnn ou cora Pedro Lnra, —
Impossibilidade de o fazer pes*
impôs
ma — Aluga-se mobilada. As chaves
celebrar missa de seti- tA
uo Rio — Hotel, — Phone 2-4204.
frente — Telephone 7—0531.
— relógios Inutilizados por preços
em
vem
soalmente,
por este meio agrade*
PIANOS
Preços
sem
competência.
baraI
2868) 33
mo .dia pela alma de cer á> d|-nM aul-oridades
(B
de s.
(E 14251) Zimmermann e Werner. RÁDIOS — tlsslmos e garantidos. Material e ferramelhores
terrenos,
Oa
pelos
SOCÍO | Barreiro pelas alleuçOes com quc ^
inesquecível
Seu
—
os dis.
ESCREDE
módicos
na
viziAmphlon.
MACHINAS
relojoeiros.
Buenos
de
mala
Rua
machina
es*
mentas
uma
pregos,
Vende-se
para
perfeita
todas
bem
como
a
—
tinguiram,
as pessoa
Chevrolet e Airea ". 248.
VER. AUTOMÓVEIS
e amigo DEMOCRITO
(E 14064)
nhanca do Lido, vendem-se A ruo
crever moderna. Rua Evariito da Veidignaram
acompanhar
se
o
cadáver
AUTOMOoutros.
14077)
que
70,
2"
andar;
OFFICINAS
Câmara,
General
n.
109.
(E
para
ga
LARTIGAÜ SEABRA ás 9 ho- á sua ultima morada. — Rio de Janel.
R.
VEIS. Peçam catálogos 8—3968.
procurar, de preferenola, das 14
— MARIZ
ras de amanhã, sabbado, 17 do ro, 13 de janeiro de 1931 — Joaquim
E
rua
FERREIRA tl CIA.
horas em deante, o Sr. Theodoro
—
Betty
Barreto, Josí Carneiro d'AriQ.
motor
267.
remos
e
MaiacanS,
4
Aluga-se
Avenida
Mme.
Com 2 carrinhos,
1SARROS numero 391.
Frei" Caneca nucorrente no Altar de N. S. das Carneiro
Eduardo.
(B 2870) 1 'Johnson
Praia Bane ven265 —Tratar: Sua Affonso
concerta-se
K.
35,
vende-se.
Chaves
no
registradoras,
e
caixas
(11107)
jo e Manoel Souza da Costa.
Candeiada
Egreja
Dores
ha
mero 173, sobrado
—
attenordem;
do
Governador.
Penna
n.
Telephone
8—1522.
27.
Ilha
deira, 73
(K 12837);
de-se; officina de
(E 12062) 21 de-se a chamados. primeira
— Vende-se, novo, 3
— Rus Buenos Al»
desde já a
(E 14082) ria, agradecendo
(E 14254)
— Phono 3—5155.
amplos quartos, 2 salas, quarto de
BUNGALOW
comdignarem
se
os
todos
CED Clíl 17 "os n*S<>ci°s e amores, res n. 143.
que
moderna,
com
accommoda*
Compra-se
.
COPACABANA — POSTO 4
(E 12566) banho completo, 2 W. C, cozinha cora
ijE-V rljlili tcr ,ortc, saude e realipara pequena família de tratamento,
parecer a este acto de ,religião
Apalacetado, confortável, com ou. sem
'.
scllos
fogão a gaz e armários embutidos, en* ção
no bairro de Botafogo, Copacabana ou
zar tudo que desejar; carta» cotn
alie- mobília, quatro quartos, saleta,
duas
Vende-se boa collecção de cerca de e piedade..
Vende-sc tiro optimo Harn&mo
trada para automóvel, grande quintal Laranjeiras, até 60:000$000 pogavels á
Ten eni Gumercindo Martini
Tenente
'
de
sellos
differentes.
Trata-se
á
rua
Bario
20.000
todos
registros,
mais
15
e
mão,
com
salas,
halls,
varandas
Preço
amplas
.dois
com quarto para guardados.
12758)
Toledo, Leontine Vignat, Ai*
(B
redacção desta folha Iguatcmy numero 110.
na
vista.
Cartas
de Mesquita - E. F. C. dotosil. a 120 140 160 180 250 300 350 380 45:000$000.
Ver e á rua Dr. Mario Vianna n. 758, Santa
accommodações, pequeno pomar.
o pagamento.
Facilita-se
(
léa
de Oliveira,
Maria Tiinds(E 14256) tratar no mesmo. Não se informa por Rosa — NICTHEROY.
400; Gritzner a 30 por mez, entrega im- Ver e tratar rua Antonio Portella, 21 — para R. E. C, caixa n. i. .
de Machado,
Mael
Francisco Vignat,
(E 14041)
(E 12461)
telephone. 106, rua Xavier da Silveira.
mediata, de mão a 50 60 70 100; troca- Engenho Novo. Bondes Villa Isabel-Enina, Alencar, Cícero,
Corina,
L».
(E 12853)
se usadas por novas, concerta-se; atten* genho Novo,, Uruguay-Engeaho Novo e
Í
martine
martlne Machado Faria e Iu>
'
de-se pelo tel, 9-2313, deposito rua Sou- Lins Vasconcellos.
Toledo,
de
Maria
Campos
respecti.
bel
CHIROMANTE
4 portas, 10.000 kms,, vende-se barato,
Mme. za Barros n. 184, Engenho Novo.
(E 12495) 1
vãmente, esposo, mãe, Irmã, avós, tio*
Acha-se nesta bella local!(Iode
á vista. InformaçScs 7—1270.
(E 12760) 27
Divorcio absoluto, converaío de des»
que
S. A. FABRICA SAN- e sogra, participam aos demais parentes
— Alberto vende em
14260)
fena, a celebre scicuUsta européa,
PREDIO
OM
Vende-se bom e bonito, sem uso, su(E
novo casamento. Informações sr.
Grécia,
-—-"i 17,
e amigos que foi Deus servido levar
ceie17,
faz
urHELOÍSA
tendo estudado longos aunos na
amanhã,
devido
TA
seu
armazém,
Preço
barato
leilão,
em
vozes.
períores
lieca. Avenida Rio Branco n. 133, 4*
Suite,
na índia, onde
a sua gloria, áa 11 horas de boa.
local
Jerusalém e finalmente os seus estudos
o dc 5 quartos, 2 salas, pomar, local
(E 14025)
gencia. Barão Mesquita, 507.
brar missa de setimo para
andar. —Rio.
tem, a sua inditosa consorte, filha, ir.
acabou de aperfeiçoar
(E 12635)
salubre e de linda vista, da r. Conse*
Vende-se
á vista ou a prazo
uma
famoso
este
e- nora HORACINE TO»
mã,
sobrinha
seu
alma
ãe
rumou
Avenida,
dia
á
para
Aluga-se o sobrado, Junto
pela
.científicos,
lheiro Octaviano, 78, fim-da rua Luis casa e dois lotes de terreno,
sendo os
fuja.
devendo o sepultamcnto effe»
paii, onde tem a sua residência
DEMO- LEDO,'
Mo» lotes de 8m,00 x 22m,40; ver e tratar i próprio para commercio de luxo.
amigo
saudoso
Barbosa, praça Sete de Março. "Bella
mais imos
ás
11
1|2 de hoje, dia 16 do
factos
moveis,
ctuar-se
vossos
14265)
Descobre
vender
UERENDO
(E
(Attenção).
calista,
tnm aomtra-se de 9 ás 12, o polocete
Haaaaglata,
rua Morales de Los Rios n. 21,
em
e tambem faz
loucas ou miudezas. Procure Rocha. Vista".
A conta augmentou? Telep. 8—1056 brnncelhna. — Telephone 3-S31B. CRIIO LARTIGAÜ SEABRA, corrente, saindo o feretro tia Praça da
iortantes da vida humana
(E 13255) 1 frente oo Collegio Militar. — Tambem
cliente
o
(me
cora destino ao cemit»
fira
n.
94,
29
Republica
12457)
ás
fiscal,
necessa2-0439.
(E
Tel.
ou 2—4589 que fará o exame
trabalho para qualquer
D. MARIA.
(JB 12825) membro do conselho
Branco.
Con- aluga-se o referido predio.
rio dc S. Francisco Xavier, para cujo
vendem-se..
terrenos
rio. Concerta, limpa, pinta e gradua ga:
desejar. Rua Visconde de Silo
sabbado,
de
amanhã,
horas
dois ricos dormitórios
12474)
9
(E
aposentos
acompanhamento
família
Tratar
Perto
Pequena
longo
pedem e esperam a
strucçSes
a
Müller.
precisa
CASAS,
rantindo economia. Chamar
prazo.
349, Nictheroy.
de creança, laqué rosa e verde, Rodrigo Silva, 11-2°, aala 10.
^-Barcas. g VENDEM-SE
17 do corrente, na egreja da comparencia de todos os amigos e confce*
hygienicos em* casa de família. Condi(E 13232)
imbuya, a
de casal,
¦
a 900$ cada;
o
agradecem a*
cidos,
á Avenida Henrique Dumont nu*
12617) 1
que
penhorados
Mições
(E
Aluga-se hom e bem mobilado quar» Candelária, no Altar de S.
3:000$; de solteiro, a 900$; sala coloPhone 7—0354.
(E 1320»
to. 848, Avenida Atlântica.
Vende-se em Quutis de B. Mansa. mero 15, Leblon,' Rio.
antecipada-, tedpadamcnte,
agradecendo
R«i;A da Bandeira — Pretiio —
nial a 2:500$; de visitas, forrada de
guel,
14263)
(E
12540)
(E
Vende-se á rua Sergipe, 102, pro- Commodidade em preço e pagamento.
seda, 800$; cortinas, tapetes, tudo de
Maracanã
mente a todos os que se di-;
Aluga-se o da ' Avenida
conducçSo com antecedência —
nunca família distineta que se ausenta. Rua prio para familia de tratamento; pide Pedir « tratar
n. 173. E' confortável e tem garage.
que
Muitos
pessoas,
Caetano de Souza.
Ver
gnarem comparecer a este
José
Bispo.
do
todos,
os
dias.
18,
ms
ser
visto
Barros,
Conselheiro
ocTrata-se na rua Pauto Frontin n. 34,
verdadeiro
um
11916)
E.
tonsultaram
acto de religião.
Executa-se e concerta-se qualquer mo- appart. 21, até ás 13 horas.
(E 12768) 29
H160) 1
• e
(E
proclamam
cultlsta, julgam
os
mais
em
estylos
mesmo
vel
de
arte,
(E 12866)
(E 12758)
sò na Casa Dias, á rua Ria- ÍTTERRENÕS em ruas acceitas, em
ê mais
RUA DO
Trabalho
antigos.
garantido.
que a sciencia eceulta não
Francisca Cintra Barbosa U.
117$000,
no
de
JL prestações mensaes de
chuclo n. 72, grande liquidação
Cemo MOVEIS
Aluga-se oú vende-se nm completa,
• Novo; de
seu genro e e*
aua
que uma arte de llludlr.
suas terras CATTETE n. 135. 5—2873.
de
40$
de
Engenho
vender
melhor
meio
88$,
no
casal
O
de
Meyer;
camas
o
stock
todo
para
mente novo, para pequem familia de
12802)
(E
seus irmãos, cunhados e s»
tos,
se enganam essas pessoas! Em até 100$, camas para solteiro de 15$ até 53$, nn Piedade e de 78$ na Penha; não è dividil-as em pequenas glebas. Escretratamento. Rua Domicio Ja Gama, 22.
razão, 60$, dormitórios
—
convidam seus parenbrinhos,
parte, porém, ellas têm
para casal de 350$ até ha entrada; peçam plantas. Comp. Na* vam para Baccllar Jr. — Eng». civil
12512)
(E
tes e amigos para assistirem
Praia Icarahy, 197, c. 12, Nictheroy.
uma vez que jamais fizeram uma 1:000$.
(E 11466) 29 cional de Immoveis. Ourives, 51-1°.
tma,
de setimo dia que
á missa
Aluga-se uma com todo o conforto,
13091)
(E 13256) 1
(E
visita a MR. JOURDON, ;io aeu
De 12$ por 8$500, á rua Carioca, 55,
moveis com pouco uso,
Campos
Maria
José
Rua
Santa
Cia*
celebrar amanhã, sabbado, 17
família.
mandam
1» andar. (Concertoo de victrolas em para:pequena
consultório A rua do Cattete 164, VENDEM-SE
ERRENO — Vende-se ura na Penha,
sala de visitas, aala de jantar,
ás 10 horas, na Candcurii,
13245)
corrente,
131.
(E
do
ra
numero
Antoe
filhos,
uma
casa,
Aluga-se
Seabra
estylo
moderno,
.
12810)
24 horas).
(E
Praça Americana, com «8x43; tratar
Io andar, appartamento 10.
dormitório, moveis para escriptoriq, ge*
memória de seu inesquecível e quenova, com mobilia ou sem ella, a fanio Ribeiro Seabra, *¦*¦- em
(E 12648) 21 ladeira Ruffier, tapetes, ele. Rua Bue- á rua Senhor dos Passos, 25,' 1*, entre
rido marido, pae, sogro, avô, irmão e tis
milia de tratamento. — Informações:
Dr.
Annos Aires n. 230. (JE 13156) 29 Uruguayana e Andradas.
filho,
nhora
e
o
general DR. BARBOSA LIMA, eoa5—3306.
(E 10817)
Aluga-se uma casa á Avenida 12 de
(E 12638) 1 com 3
todos antecipadamente spatonio Joaquim ile Pan- fessando-se
Nova iniciativa, única no Rio. Inglez Maio n. 17. Preço,razoável. Chavcsjno
quartos, 2 solas, garage- e em
r*OMPJRAM-SE moveis avulsos
decidos.
(E 12873),
o predio da rua Araujo terreno de 10 x 50, á rua Barão da pratico ligado ao curso gymnasial. PeIJ planos, louças, otc„. ou mobilá Buarque, senhora nt ilhas,
'58.
Tele- n. 1, (ior favor. Informações: Telephon. 62. Fica próximo do) Torre n. 135. Informações á rua Bara- 'çam prospectos.
Ouvidor,
Penna
VENDE-SE
13242)
ne
7—1607.
(E
Mendes
...,
e
Carlos
— Kmpresta*se qual- llario completo de cosns oir es- largo da Segunda-Freira. Trata-se no ta Ribeiro n. 651. Telephone 7—4435, phone 4—5159.
Drs.
Manoel
(E 13170)
— CASA AOTJKE' —
Ênèatnc = :ü_ k «dmltte. intermediários. com o ar. JOSE' GALLO.
Campos e demais parentes,
SypOTIIIiCA
quer quantia ha parte Urbana. criptuiiòii
12487) 1
(E 13254) 29
(E 125(6)
Concerta-se.
Troca-se tambem
fo- fazem celebrar missa de sotiTratar á rua Sete de Setembro n. 57. Tel. 4-6332.
(E
URvflhoa
e
NEGOCIO
aççelta*se
rcforrasdo4*2418.
Tel.
s2c_
por
sobrado.
com urgência, um ter(E 13226) 22
qualquer negocio em trabatno pertencen* mo dia peia alma iiúiiisãinia
GENTE.
reno com 10x40, próximo á praVENDE-SE,
Maria Emilia Bogado Temi,
te a este ramo. Rua Senador Euzebio do seu querido esposo, pae, fiAluga-se u predio supra, com ampla
10 contos á vista e o resto a na CASA MINEIRA, rnn Vlacon- ça Verdun. Informes á r. da Consti*
mil metros qua*
um
com
70
Bernardina
Vende*se
e filha,
—
marido
PHONE 4—0831.
69.
de Itaflnn, 147 - Tel. 4-0319
lho, irmão, tio e cunhado DECom elevador e entrada independen- loja e sobrado, com entrada indepen*
tuição, 10, das 10 ás 12 e daa 18 drados e contém 3.500 laranjeiras pera,
COM
Torre»
Bogado e filhos, dr<
prazo, com direito de resgate an025<I000 ás 21 — 1» andar. (E 12922) 1 todas novas,
dando boa renda.
e fiTra; te. Rua da Carioca r.. 41. Trata-se na dente. As chaves estão no n. 301.—
Bogado
Martins
tecipado ou com amortizações mensaes Dormitórios
LARTJGAÜt,
SEAjá
MOCRITO
.
Moacyr
. ItSOOgOOO
(E 12297) Trata-se á rua Santa Luzia n. 196,'das
Lealdade, estação de loja.'1
õu annuaes, veudu- e transfiro cm Ta*" Salas üe jnntnr, , ,
miÜa, José Guerreiro Bogsdo
o luxuoso palacete da.rus tar no Armazém
BRA ás 9' horas' dè amanhã,
O
— E. F. Rio D'Ouru.
ás 11 e das 14 ás 16 hora», com o sr.
9
Roxo
Bclfort
tios
e
demais
e
filhos
bellião e no Registro de Immoveis, o TROCAM-SE E FACIUTA-SE
(ausestti)
Arguio Penna n. «2, Tijuca. Com
VENJUE-SE
Alugam-se boas casas, com sala, trea sabbado, 17 do
PAGAMENTO
12861)
corrente, ho convidam seus parentes e amigos
Flsxa.
(E
(E 12628)
ptn
predio da rua Laura de Araujo, 162,
i
(E
12816) 29 Pedro Lara. Phone 2-4204.
quartos, banheiro, e-cozinha, vista.ma- Altar Mór da Egreja da Can- assistirem á missa de setimo dia qua
3
próximo á Av. Salv. de Sá, com
2867)
1
(B
limousi*
no
agua
ent
2:000$000
uma
morro
abundância,
Vende-se
gniflcs,
por
17 _
sabbado,
amanha,
celebrar
fazem
quartos, 3 salas, cn«.» fogão a gaz.
delaria,
antecipando, desde já,
da Babylonía;: do lado' de Cupàcabaaa,
ne Hudson, em perfeito estado. Ver na
r. Uruegreja do Carmo, ás 9 _•
Tratar com o .proprietário,
por 5:500$ terreno 9x15.
Aluga-se um bungalow na rua Nasci* sobre o tunnel da rua Salvador Corrêa; seus agradecímentus a todos corrente, na
garage Central, rua do Cattete n. 315.
á rua Ernestina; ver e tratar á?
VENDE-SE
ras, por alma de seu muito querido •
guayana 96, 3» andar. Tel. 4-1018.
3—5117.
Silva n. 147; trata-se: Barão da as chaves com Aecacio, no n. 21; trata»
mento.
Tratar
phone
pelo
22
daa
12632)
49,
antiga
sobrinho, filho, irmão
rua,
afilhado,
Silveira.
(E
,Heraclito,,Graça,'
se á rua General Câmara, 76, 1° andar. os que se dignarem compare- saudoso
(E 12620) Torre n. 200, 7—2787. (E
BOGADO,
Mangueiras, bonde JLins Vasconcellos.
e primo JOÃO MARTINS
'agradecimentos
13233)
religião
(E
13168) cer a este acto de
de-22o contos para hye
12558)
1
a todoa
seus
(E
c
de
uma
antecipando
dc costureiras
PRECISA-SE
pothcca. Sem intermediários. Optide pioeste
acto
a
comparecerem
piedade.
camisas
de
homem,
de
collarinbeira
que
PRECISA-SE
—
25:00U$ casa com 2 sa*
mas garantias. Escrever a Dr, A.
Confu*
Tratar:
36
contoa.
(E
Vende-se,
lllil),
dade
christã.
(E
.
12755)
com pratica de fabrica. Hua Buenos ?ENUE-SB
Aluga-se uma nova e confortável, i
Ias, 5 quartos, despensa, fogão a cio., — Rodrigo Silva s . 9.
Rua Barata Ribeiro, 646.
da Av.
Aluga-se um 1* andar próprio para
Traspassa-se o contrato de um opti*
rua Bambina n. 135, Botafogo.
banheira, quintal; rua Heraclito
(E 13132) 22 Aires n. 62, Io andar, esquina
13098)
gaz,
(E
(E 13244) 30 Graça, 49, antiga das Mangueiras, bonde
12600) mo predio, com-loja e doía andares,' á diversos
Rio Branco.
fins, á travessa, do Ouvidor
(E
',,'.,".-¦¦
(E
rua dos Ourives, no ponto principal — n. 14. — Trata-se na loja.
12559) 1
de j. baile, L. Vasconcellos.
ARNAVAL -7- Vestidos
mensal. — Rende
l:200$00O
13186)
Aluguel
(E
dè*
VéHips,-,
a
150$;
a
müitò.
'moderna",'.i
um terreno á rua Pedro
amplo
620$000
de sublocações e tem
sair 100JOOO. Manteaux, chapeos.. pàss_o,'
sem
Sob registradoras, pianos,
XÍfçaVj 'Botafogo, Lae outros
/Casa
Aluga-se esplendida casa mobilada — escriptorio no primeiro andar. Trata*
Américo n. 201; trata-se á rua ranjeiras,
Haddock Lobo —
do logar, 10 mezes dc prazo, sob pro* artigos; - urgenteY- Rua Silveira: Martins VENDE-SE
Copacabana,
. 310, com o sr.
Oswaldo de Medeiros Bro»
Perto do mar, muito fresca. Informa- se á rua dos Ourives, 69, 1° andar.
Ferreira da
Barbosa
míssoriae e hypothecas, com Arnaldo —- n. 78. — 5-2983. (E 13071) 30 General Cornara
Cartas a M. F., Assemblea, 72, 1».
e filha, Maria L. de Me.
Vende-se em perfeito estado, ultimo
telephone
7—3928.
Lafayette, das 12 áa 16 horas. - v
(E 12862)
Motta e irmãs Maria Ferreira
, (E 12864) ções
Rua Andradas, 22, 1° andar, sala 3.
"EYINRUDEV20 H. P„ to12657)
14052)
1
deiros
Bravo e filha, Adalgiza
modelo
(E
(E
lições,
ultimos
13249)
22
em
(E
poucas
da, Mottá e Anna Ferreira da
do equipado, casco cedro, 4,20 c|m. In*
Pimentel Bravo, João Ribeiro
modelos, antiga professora ensina
CHAPEOS
Motta (ausentes), convidam ' as
lindo bungalow na rua
formações: Telephone 6—1035, com Al*
senhora e filhos, ca*
de
Souza,
-amizade
Praça
Tiradentes,
73-3»,
á
40$000,
tLitiz
e do
de sua
por
Garcia d'Avila n. 75 (Ipanema),
VENDE-SE
¦ berto Carpinteiro.
(E 12489) fallecido pessoas
pitão Agenor de Medeiros Cor»
Vende-se uma nova cora 7 casas, no
elev. — 2*4639. (E 12697) 30 assobradado, 6 quartos, 2 salas, jardim,
DA
FERREIRA
JOSE'
—
filhos, Amancio Ribeiro
senhora
e
1:100$000
Empresta-se sobre caixa, registrado.rea.
mensal
renda
Andarahy:
MOTTA para. assistirem á missa que
rua
Chavea na mesma
boa garage.
senhora e filhos, Hamiltoa
Telephone
tas, sem precisar sair do seu estabeleci*
Aluga-se ura luxuoso a família de alto
sexta-feira, dc Souza,
celebrar .hoje,
mandam
n. 71 (sapataria). Trata-se tel. 3151 Negocio directo com o dono.
Souza, senhora e filha, con»
Chaves tratamento. Contrato dois annos e fia*
Aluga-se esta optima casa.
(E
12867)
mento; juros menores do que qualquer
8—3860.
na Ribeiro de demais
dia
de
seu
failecimento,
trigesimo
contos.
Preço
76
Alugam-se
neste
(Icarahy).
moderno
edificio,
vidam, os
parentes e amigos para
no armazém á. rua Conde Bomfim nu* dor. — Tratar: 7—1831.
outra casa, sigilo absoluto: informa-se slas. MelasN confecções 16Ç0OO.
matriz do SS. Sacramento, ás 9 '/, ho*
12500) 1
¦
apartamentos luxuosos a começar de
des*
;:
(E
á rua Buenos Aires numero 143.
merb 871. Tratar á rua Visconde Inhau(E 13234) mensaes, .com espaçosos commodos 850$ ras, pelo que ficam eternamente gratos a missa que mandara celebrar pelo
Escola de corte o chapeos. Ace
toda
alma de suo idolatra»
12565)
canso eterno
ma n. 38, com o sr. Neves. Telephone
(E
celta discípulas. Corta molde so- TfENDE-SE um predio novo, de dois
daa as serventias. Trata-se na portaria. por esse acto de religião.
mSe, no*
esposa,
lembrada
com
da
e
sempre
de
construir,
12B26)
acabada
3—2921,
Vende-se,
(E
(E 14145) ro, cunhada, prima e tia ZAIRA DB
bre medlãa 6JO0O. Carioca, 81. , V
pavimentos, com todas as • contmo*
. (E 12783).
3 quartos, 2 salas, varanda, ter*
(E 12527) 80 didades, jardim ao lado, tres bons quar* garage,
SOUZA BRAVO, amanhã, sabbado, 17,
raço e dependências, junto ao ponto
tos com agua encanada, em rua que terminal dos omnibus de Ipanema, a rua
Emprestamos sobre predio», parcellas
do corrente, no altar-mór da egieja da
de
passa bonde, próximo ás ruas Corrêa Raul Redfern n. 44. Construcção
Vende-se particular, boa marca, phaede 5 a 50 contos. Adiantamos dinheiCandelária, ás 9 1|2 horas, confeuiaMobilado, agua corrente. RUA MADutra e Silveira Martins (Cattete). In. Penna & Franco. Informações
funecionamento
e
eonserton,
ro, com Silveira, Uruguayana n. 96, 3°
dose gratos.
Vende*se balcão era optimo ponto, mo*
perfeito
pelo
(E 12923)
Chegada ha pouco da America, reforma formações e photographia á rua São telephone 3—5321. (E^ 12607) vação. Ver á rua Voluntários da Pátria CHADO DE ASSIS, 26|24.
andar.
(E 14104) 22
tivo
dono
não
estar
á
testa.
Visconde
(E 12860)
chapeos de senhora por preços baratis- José n. 57, loja. Pede-se 140:000$000.
Ph.
6—0670.
com
sr.
Mello.
n.
244,
Rio Branco n. 43. Trata-se á'Avenida
simos. R. Rodrigo Silva n. 26, 2° andar.
12825)
(E 13131) 1
(7» DIA) . Gomes Freire, 4, com o sr: Almeida,
(E
(E 11880) 30
Tel. 2-5691.
A viuva Guilhermina XIps da
14220)
EtíCE-SE por 45:000$, á rua São
_^
(E
Cruz, Frederico Lips da Cruz,
Francisco Xavier, 862, um predio
Compra-se com/duas salas, dois quarsenhora e
filhos,
Guilherme
com 6 quartos, 3 salas e mais depen* toa, situada da Avenida 28 dc SetemAluga*se um já instaliado em ponto
Lips da Cruz, senhora'* e?_fiDR.
C.
cora
executanTratar
baixo.
no
mesmo.
Trata-se
a
licção,
bro para
dencias.
Lecciona-se, 7*000
Todo conforto. Inf. pelo tele*
central.
Lips
da.
lhas,
Aluga-se
Cruz
eseuma
confortável
fami,
Julio
para
(E
13121) 1 LEAL, Tribunal de Contas.
modelo. Rua Salvador
do-se qualquer
(E 13217)
lia, á rua Maxwell n. 111,
nhora, Francisco Lips da Cruz,
(Aldeia
14262) phone 7—4452.
Das 9
Leme.
(E
Armand» Costa dos Santos
casa,
Alugam-se á rua Primeiro de Março Corrêa n. 94 (casa 3),
sala,
com
2
contos
boa
Campista).
varanda,
Aluga-se
16
Marta
de
Lourdes
da
Chaves
Cruz,
Lips
e
mais
informações
quartos,
por
Jose
oos
(E H°05>
.
Rodrigues, Oetacilio F.
banheiro e cozinha, próximo á praia do no n. lli.
A. 22. 1° andar, por preços muito mo* ás 15 horas.
(E
com 2 quartos e 2 salas, bom terVENDE-SE
12800) Lips da^ Cruz e demais parentes, faSantes Rodrigues, A. JE. Mon.
dicos, pequenos escriptorios xom o ina*
Balneário da Urca. Ver á rua Ramon
reno, á rua Eteuterio Motta n. 57,
zem celebrar hoje, sexta-feira, ió, ãs
MachaRom
118,
Fonseca,
rua
Álvaro
Ramos,
teiro
da
Aluga-se
á
—
conforto:
Tratar á Avenida
Franco, 74 a 94.
ximo asseio e
10 horas, no altar-mór da egreja de
estação dc Olaria; tratar na travessa
Vende-se em lotes, a preços de_occâ'
do e familias, Honorina do.
^- ^
do Ouvidor n. 26, 2° andar.
São Francisco de Pauta, exéquias, por
Barão de por 700$000 mensaes, contrato por 3 Mem de Sá n. 131, aobrado. Telephone
sião, em prestações, á rua
Santos Rodrigues, Maria, Ce»
(E 13240)
,(E 13105) 1 Itapagipe'n. 59. Vinte minutos do cen* annos, optima casa com grande terre- 2—61S0.
de
seu
sogro
esposo,
alma
querido
pae,
no, garage, salão, porão habitavel e no
Costa, participam o fali*-,
e avô. Para esse acto convidam , as cilia e Carlota
com tro da cidade. Trata-se & rua Buenos pavimento superior 2 salas, 4 quartos,
uma
casa nova,
seu marido, irmão e cunhado
do
cimento
de
sua
80,
loja.
amizade
e
se
confessam
numero
Aires
pessoas
—>
alu*
n.
80,
copa, cozinha, despensa e banheiro.
DOS
SANTOS RO»
todo o conforto, á rua Días da
VENDE-SE
ALCIBIADES
Rua Primeiro de Março
eternamente gratos,
(E 10848) Chaves na venda da esquina. Tratar:
(E 13199) DRIGUES, cujo enterro terá logor ho»
Cruz n. 270 — Meyer.
gam-se com elevador, predio acabado dç
12690)
Phone 7—3630.
(E 13213)
(E 14156) 1
construir.
tE
je, sexta-feira, ás 10 horas, da rua MoExecutamos
e reformamos
qualquer
rechal Joffre n. 53,. Andarahy, para •
Ri- modelo. Preços de fabrica. CATTETE
Milhciro desde 50$000. Heitor
ENDE-SE um terreno próximo da
cemitério de S. João Baptista. '
Telephone 5—2873.
beiro — Phone 9—2772. — RUA LI- numero 135.
estação de Guapy, raiz da serra
NO TEIXEIRA numero 28.
12801)
de Therezopolis, com pastagens, mattas,
(E
(E
á
Avenida
Central!
Vende-se
14078)
próximo
Preço
15
(GIiORIA
em
abundância.
etc. e agua
contrato de 6 annos, bem afreguezado
contos de reis. Informações na Casa
Cnsa Estrangeira
Guimarães de Almeida e fa*
"A CAMPOe em optimas condições. Tratar á rua
milia, Antonio da Costa Ma*
Apartamentos e quartos con- dc Sementes e Ferragens
Carapuchos, Splitz,
Rajt>h, Bancock,
General Câmara n. 290, loja.
Alugam-se salas á rua da Assemblea
—Rio.
83
Mercado
Municipal,
NEZA",
arejados.
chado
e
e família
/
luxuosos
(ausentes),
EM 24 HORAS
Aluga-se i rua Barão de Ipanema nu- Bcngale e fantasia desde 1S$000; saldos
aumero 70. Trata-se na loja.
(E 13212)
„.,. fortavels,
— mesa
(E 14257) 1
Avelino de Almeida e Silva,
Manda-se a domicilio
Preços sem competência
Das de chapeos a 5$000. Ouvidor, 71173, 2»
mero 146, casa VI, com garage.
sua
esposa,
irmãs,
cunhado
e
da
12 ás 18 horas,
(E 14015) andar, sala 1, (elevador).
Onde estão os melhores ítrrenos
farta e optima.
Teleplionea 3-S8S7 - 2-4780
TfENDE-SE por 6 contos lotes de
sobrinhos
agradecem
penhora*
de
linha
servidos pela nova
12776)
Dá-se refeição avulsa. Ponto \
(E
8 x 40, situados ás ruas Maxwell, cidade,
do.s a todos que compartilharam na dôr
tem
Aluga-se espaçosa. O sobrado
dos EsPraça
Mauâ-Bairro
omnibus
—
Auto-omnibus
de
Vassouras
automóveis.
dc
Indayassu' e Barão
soffrida hom a perda de seu inesqueci*
cavalheiros e Andarahy. Tratar rua do Rosário, 142, trangeiros, no prolongamento da rua de 4 quartos e banheiro. No andar terreo,
a porta só para
cunhado, tio, sobrinho
vel irmão,
e
elástico e
cintas de
Soutien-gorges,
despensa, quarto
salas, copa,
para
(11680)
1 Santo Amaro. Local fresco, ventilado e 3
IAjNO allemão — Vcndc-se, comple* familias de trato.
sobrado.
sob
tecidos,
medida,
especialida*
feitos
e
linhas
de
primo, JOSE* DA COSTA MACHA4
cozinha.
Perto
empregado
e
"
o
mar
e
"1AU
com
linda
vista
saudável,
para
(13112)
tamente novo, pela metade do vaDO,
mais
batato
e
dè
novo
os
convidam
o
de
a assistir "INVENTÁRIOS
—
em cintas MODELADORES. Faci*
garante
Phone: 5-3682.
contos, na ülo- omnibus á porto. Propriedade de JUN- dc bondes e omnibus á porta. Toda pin*
Montepio»
34
por
10-A.
Freire,
Gomes
lor. Avenida
— Rua' Visconde
ã missa de setímo dia, que será re*
80 % Quando ae quizer desta(E 13230)
ria, pequeno predio, com magnífica QUEIRA & CIA. LTDA. Quitanda, tada de novo. Está aberta, em obras. lita-se o pagamento.
?ENUli-SE
A — Pensóes. Trata:se com rai
(E 13116) 24
zada hoje,
sexta-feira, 16,
zer daa mesmas;
Trata-se dn Itauna n. 145, loja. — Telephone
ás 9 hoRua Barata Ribeiro n. 407.
uma pensão com vinte vista para a Guanabara e optímamente 113, 1* andar. A empreza ae encarre* de 9 1|2 ás 11 horas, á rua da Quitan- 4—3462. — Praça Onze de
— Uruguayana 47 Junto a Ouvidor ras, na * egreja do Carmo, em intenção pidez. Becco das Cancellas nu<
e
harmoniobons
Junho.
mediante
do
lote
du
de
alugam-sc
Serua
Sete
á
Tratar
preparo
ga
localizado.
peque*
1J1ANOS:
__..__
á sua bonissima alma. De antemão agra- mero 17,1° sala 2.
quartos, entre Cat)cte e Flamengo.
Aceclta Jolns velha» em trnen
MME.
SARA.
da n. 32, 1° andar, sala 4, com Chacos, CASA
no acerescimo de preço.
sos pianos a 20$ e 25$ mensaes, VENDE-SE
X
com o sr. Murta. Tel. tembro n. 57, sobrado.
(B 12820),
(E 14193)
(Fl 12513) decem.
(E 13205)
(E 13084)
(E 12225)
na Casa Neves, Praça Tiradentes, 37. Informações
(E 13225) 1
14214> 31
8-0888.
<E
24
Telephone 2-0901. (E 12268)

PIANO - VENDE-SE

PENSÃO PÉROLA

PIANO PLEYEL

COMIDAS

Casa - Agüas Férreas

RUA PAULO DE
FRONflN, 122
Esplanada do Senado

PETROPOLIS

PIANO BECHSTEIN

Compras e vendas
de casas commerciaes
PHARMACIA

MACHINAS DIVERSAS

URCA —17:

CASA NO LEME

VENDE-SE POR MOTIVO DE VIAGEM
PARA A EUROPA
Mobiliário moderno
— allemão -—

MACHINAS

Mme. ZIZI

TERRENO

CASA GRANDE

Magníficos aposentos

Consultório medico

VENDAS A PRAZO

concertam.se

BALIEIRA PARAlE
MOS E MOTOR

VENDAS DE PREDIOS
E TERRENOS

Democrito Lartigau Seabra

1

,

AVISO AO CLERO

Democrito Lartigau Seabra

B'

-

MOVEIS USADOS

ã

CASA

SELLOS

DODGE PARTICULAR

Piano Allemão

RUA OUVIDOR, 121

"ECONOMIZE

GAZ

Horacine Toledo

Divorcio no Uruguay

Democrito Lartigau Seabra

MANICURA

t

PETROPOLIS

AVENIDA ATLÂNTICA

FAZEND1NHA

A ARTE DE ILLUD1R

BUNGALOW

MOVEIS DE ARTE

FAZENDEIROS

Ii t

S. José do Bar*
reiro

t

MACHINAS SINGER

VENDE-SE OU
ALUGA-SE
Casa nova e terreno

t

PREDIO — ALUGA-SE

CASA

Mme. ZENA

Eliza Teixeira

SELLOS

MADEIRAS
E MATERIAES

TERRENOS EM COPACABANA

Machina de escrever

Casa em Copacabana

HIATE A MOTOR

CASA

Underwood por 280$

i ii in lia—b—

SALA

PREDIO

UMA CERÂMICA,
A' VENDA, NA
BARBA BO
PIRAHY

POSTO 6o

Bungalow em Ipanema
Vende-se

DISCOS MODERNOS

CASA —MOBILADA
Copacabana — Posto 4

A Educação do seu Filho

JARDIM BOTÂNICO

LARANJEIRAS

DINHEIRO

EU

VI

\

TERRENO

ESCRIPTORIOS
DESDE 50$000

RUA VISCONDE DE
ITAUNA N. 297

•
General
Barbosa Lima

HADDOCK LOBO
BUNGALOW

FOGÕES A GAZ, LENHA
E GAZOLINA

Democrito Lartigau Seabra

1

João Martins
RnoariQ

CASAS BARATAS

AUTOMOVE

MODAS

DINHEIRO

:

(¦ V'"' ¦

È

CASA MOBILADA

Compra.se-- 60:000$

VERÃO NO LEME

AVENIDA

Mme.Pmheiro.^B^e0^?-

CASA NA TIJUCA
-Rua Nathalina n. 19

Bungalow — Posto 6
900$000

AUTOMÓVEL

QUARTOS 200$, 150$
Flamengo

CONSULTÓRIO

APPARTAMENTOS
— A330$000 —
Edificio Ramon Franco

Casa nova — 65:000$

Hypothecas a 12 %

Mme. SANCHEZ

ESCRIPTORIOS

CASA PARA CASAL

Professora de chapéo

ESCRIPTORIOS

w

Terrenos em Itapagipe

ESCRIPTORIOS

I
i\x

SOBRADO

ESCRIPTORIOS
E CONSULTÓRIOS

PENSÕES

PENSÃO VILLA SANTO
AMARO
Rua Santo Amaro 79-81

TIJOLOS MARCA
"JACARÉ"'

VISITEM O BAIRRO
DOS ESTRANGEIROS, VERDADEIRO
SANATÓRIO

V'

José Ferreira da Zaira de Souza
Y Bravo
Motta

LOTERIAS

CASA

Chapeos para Senhora

Casa — Copacabana

Cintas para Senhoras

57)

"CO «REIO DA MANHÃ"
FOLHETIM PO

FORT UNE' DU BOISGOB E Y

A CONSPIRAÇÃO DQ ALFSMETE

-VERMELHO-

"Correio da Hlanha")
(Traduccão_para o
SEGUNDA

PARTE

No momento critico, quando JA
ao fim, Saint-Heller
chegavam
bradou da carroça:
Meu Deus I
"Vêm em nossa perseguição !
na
Appareceram seis homens
praia.
a
caA* írente vinha, montado
vallo, o que parecia commandalos.
,
.
O policia empaüiileceu intensamente.
Aquelle homem não é do castello, disse um dos auxiliares de

pessoal do essem contar com
calcr.
demais.
optimista
O policia era
O patrão IA do bordo, vendo íalhar o golpe, não se quiz aventurar na luta e fez signal ao do
escaler para voltar para tras.
agentes
e os
Os carroceiros
obedeceram, porém, ao seu chefe,
mettendo as carroças na agua.
Mornae e os quatro filhos chegavam, e Saint-Heller e Des Loquetiéres reconheceram no prinseus perseguidores o
dos
cipal
companheiro de viagem na dili-

r-» Loquetiéres.
"Do castello ou do inferno, não
devemos deixar que nos apanhem
'•Para a frente, rapazes !
"Acho que dentro
dágua não
nos perseguirâo, e se o flzeiem
afogar.
os
üe
trataremos
"Sô são seis, e nós somos oito,

goncla.
ex
Era o professor Lormier,
convencional, o verdadeiro envia"alta.venda",
que perdera
do da
a querer
um dia em Rochefort
averiguar o que íõra ali fazer a
senhorita de Brouage.
Fora tempestuosa a scena en-

tre elle e os do castello, _ue não
o queriam reconhecer como etnia"Alfinete Vermelho".
sario do
Felizmente, trouxera uma carta ão chefe para Francesca.
Furiosos, então, os Mornae, por
terem sido ludibriados, lançaramse com Lormier em perseguição
dos mllheües.
O ex-convenclonal dispunha de
apenas
outros
pistolas, mas os
tinham cacetes.
As carroças, empurradas agua a
em
Infelizmente
dentro, caíram
uma cova, cuja depressão era proasda
e
os
barris
primeira,
funda
sim como os cavallos e Salnt-Henão
para
lier, lá se sumiram
reapparecer mais.
agendos
tres
a
seguir,
Logo
tes perderam pê e afogaram-se.
O quarto, os dois carroceiros e
Des Loquetiéres, que tinham apêgo A vida, mesmo sem os milhões,
começaram a nadar para o escacarroça
a outra
ler, emquanto
afundava tambem.
escripto
que Des
Mas estava
Loquetiéres não havia do se salvar.
friamente
alvejou-o
Lormier
com uma das suas pistolas mettendo-lhe uma bala na cabeça.
Em unia casa próximo, havia
um posto de guardas fiscaes que
despertaram com o tiro e acudlram logo, armados de espinguardi.
Lormier comprehendeu que os
milhões estavam perdidos e que
acceitar luta sô poderia comproe voltou a
metter a associação
galope para o castello.
do
apoderaram-se
Os guardas

\

engrossar as^turna, da moça, ao palácio^do
foi
thezouro,, que
áreas reaes, o rooeberam magni- general, a ambiciosa loura obtlvera granães vantages...
ílcas recompensas.
O aristocrata, triste e BÔ, deiordem de
Os Jornaes tiveram
nada dizer, e nada se soube, pois, xava-se arrastar pelos seua lmpulsos, sem lutar contra a sedua respeito de Des Loquetiéres.
Sôse veiu a saber que Saint- cção.
A senhorita chamou-me e eu
Helier morrera afogado em uma
aqui. estou.
praia de banhos de Salntonge.
loura expressou-lhe
adorável
A
Toda Paris teve, assim, conhecimento de que estava orphã a os mais effusivos agradecimentos,
mostrando-se consumada comediformosa Octavia.
ante.
Fingiu ter sido abandonada peXII
lo pae, cujo paradeiro, disse IgnoA's nove horas da noite do dia rar, chorou um pouco, e levou hapara o
em que recebera a carta, que já bllmente a conversação
lemos e que devia ser a ultima ponto que queria, fazendo quo o
não
haver
do pae, Octavia estava no mes marquez declarasse
nem sobrinho
mo gablente, onde mezes antes para elle, mais,
attenderá o marquez de Broua- nem filha .
Já vê, senhorita, que tam
ge, quando este fOra a casa de
Saint-Heller para.lmpôr ao fidal- bem eu estou sô neste mundo.
Ah!
go e á filha a süa prohibição do
"Isso não! exclamou ella com
casamento de Renato com cila.
e
exaltação.
Esperava-o marquei,
prepa
"Faz
grande differença!
rara theatralmente a scena.
"O senhor não está sô!
Toda de preto.^psibellos soltos,
"Palpitam,
em unlsono com o
rosto pallido, ríSístada em um
divan e com o vftço mollemente seu, muitos corações.
"Julga, talvez,
arranque 03 heróicos
apoiado numa almofada,
que o senhor commanjâra com habilidade a luz do lam soldados ""Jussla,
e que lhe devem
peão para lhe deixar na sombra dava na
os bellos olhos, e as mãos arlsto- a felicidade de tornar a ver o céo
cratleas que brincavam com um incomparavel de nossa pátria, o
tenham esquecido?
rosário de contas de azevlche.
"Os seus irmãos de armas não
Acabava o relógio de São Paulo
admiram tanto a bravura como
o
lhe
de bater as nove horas, quando
velho creado de quarto do fidalgo a generosidade e o cavalheirismo?
"Não
semeou em seu derredor
abriu a porta para dar entrada ao
nobre general, que cumprimentou o reconhecimento e o carinho?
"O
não
senhor
comprehende
a joven com cortezia quasi affeque, da obscurídade a que estão
ctuosa.
Desde a audaciosa visita no- relegados, o contemplam, o bem-

Major Alberto
Ferreira da Cruz

f

TOLDOS EM LONA \
CORTINAS E STORES
GRUPOS ESTOFADOS

BAR E RESTAURANTE

Copacabana — Posto 4

t

Praça Floriano, 55

CASA —BOTAFOGO

Instrumentos de musica

'•

RUA DOS OURIVES1

BARCO-MOTOR

DINHEIRO

:.'

IPANEMA

Lindo bungalow — Es... plendida chácara
Paty do Alteres

I

José da Costa
Machado

t

JATAR A Turmalina vende

Que me facilite melo de eu
dizem e o amam, creaturas muito humildes?
entrar para um convento.
Como?!
Convento?!
"A senhorita...
"Quer entrar,
para um conven"Então...
to?!
"A senhorita ama-me?
"Renuncia, então, ao inundo?
"E* Isso o
Quero entregar-me a Deusl
que quer dizer? «c"Resolução inabalável!
clamou o general, sentindo a esNa,sua edade, e na sua sitocada em pleno coração.
Ah!
tuação,
6 resolução desesperada.
'"—
"Meu Deus!
Isso mesmo.
"O
"Tomel-a
disse
eu ?
bradou
que
por desespero 7
Mas que desespero?
Octavia como confusa.
"Não, nâo!
"E
por quê?
"Como me atreveria a tanto?
Por não ser amada pelo uni"Não o amo nem o
posso amar, co homem que amei, amo, e hei
por que o marques de Brouage de amar sempre, respondeu ella
não se podo casar commigo. e eu de voz suffocada.
E se esse homem a amasse
sou bastante altiva para me tornar sua amante.
tambem?
O
O general
estremeceu
e não
sr. marquez bem sabe íue
soube o que responder, desconcer- é impossível.
"Já estou farta de viver assim.
tado e aturdido, como um cadete.
"A minha situação é uma siNão contava com um ataque
assim tão directo.
tuação falsa, e eu odeio, desprezo
Octavia conprehendeu que s6 tudo
não ê
quanto
puramente
havia excedido e procurou con- nobre.
"O sangue de ' minha mãe, a
certar.
Desculpe, sr. marquez, disse, patrícia
de
Veneza,
Angelina
Bragadinl, descendentu de doges,
passando a mão pela testa.
"Esqueci-me de
que lhe escrevi. ferve-me nas vetas, e rebella-se
"Não sei o
deante desta sociedade bastarda
que sinto.
"Estou louca, certamente.
a que me vejo condennada»
"Eu escrevi-lhe a
"Qual é o futuro
pedir que me
que me csauxiliasse... e estou abusando da pera?
•
"Sem dote e com a obscura nosua bondade com estes rodeios...
"Eu
queria pedir-lhe um ía- breza de meu pae sô posso crer
vor...
que um burguez rico se enamore
Um favor?
de mim.
"Um favor, e bem grande, me
"Aristocrata algum, verdadelfaz a senhorita em se lembrar ro, o fará...
"EstA
da minha pessoa,
comprehendendo,
agora
"Fale, Octavia!
sr. marquez, por que eu nãij pos"O
so sofírer &stas humilhações, de
que é que quer de mim?

Alcibiades dos
Santos Rodrigues

todo dia, e desejo enclasurar-me
num convento?
• Ea
pérfida filha de Salnt-HeHer accrescentou, de olhos baixos:
Desejaria agir antes do regresso de meu pae.
"Sim...
"Estou reduzida A situação do
ter que me esconder de meu pae.
"Imploro a sua
protecção, ar.
marquez.
O marquez estava transtornado,
lnteressadissimo
por amor
próprio, pelos sentidos e tambem
coração.
pelo
Commovldo e perturbado, não
sabia o que dizer.
Oh!
"Eu não lhe
peço, continuou
ella que o senhor desça a negociaçSes incovenientes, que repugnarlam ad seu caracter e ã sua
alta dignidade.
"Não espero
que o sr. marquez
me abra as portas do claustro.
"Conheço um convento,
cuja
"re
superior me receberá sem
m
dote.
"Mas, não sei se sou livre
para isso, se posso dispor de mira.
"Só sei,que, se dependo iio
meu
pae, elle mo negará consentlmento.
"O favor
que peço ao sr. marquez é contra meu pae, é"- para
que elle não me posso annullar
a vontade, obrigando-me a sair
do santo asylo que eu procurar.
E o que é que seu >iae lhe
fez, para que a senhorita tenha
concebido esse projecto de o abandonar para sempre? perguntou
o marquez a titubear
r— E' muito doloroso para mim

LUTO COMPLETO

CASA DAS FAZENDAS
PRETAS

ter que lh'o explicar, replicou ¦
formosa Octavia, como se íteesua
um grande esforço.
"Com outro que não fosse o Iíi
marquez, eu silenciaria.
"Ao senhor,
porém, tenho o oe»
ver de nada oceultar.
"Era multo creança,
quando
íett
perdi a nobre senhora que me
o ser, e que me transmlttiu cotn
raça.
sua
da
seu sangue a altivez
"Foi meu
pae que me educou,
e, devo dizel-o, me testemunhou
carinho e o»
sempre
o maior
maiores affectos.
"Mas, ainda era menina o já me
revoltava, ver os serviços subw»
ternos que elle prestava ao conde
de Provença, nosso actual monarcha, quanto mais agora qua
vivemos com desafogo, sr. marquez!
"A rebeldia
palpita no meu eer
e sinto que os Bragadinl, meua
antepassados, não se sujeitariam
nunca
a viver
exclusivamente
dos favores de ninguém, ainda
fossem
de
rei.
um
que
O marquez estremeceu, e Octa»
via viu que as suas palavras de
nobre altivez tinham produzido
effeito, continuando muito commovida:
— Comtudo, resiganava-me.. nao
esperava nem desejava nada.
"Vivia de recordações, recorda»
ções gravadas no coração...
"Os amigos
freqüentaque
vam nossa casa eram-me indif»
ferentes.
"Talvez me acabasse até habi»
tuando a essa existência monoton»
Continuo

K"
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-elo
OA Octavio Vianna des Clinio»
«onhorno
geral. Molostlas
.idas
,inu oruam-as.
iiriiuiii.-iis. Rua
Hua Uruituuva-

Toi. i-aoos, a»*.
Sá, aoa —borns.
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OLIVEIRA BOTELHO
0 Dit.-installou
o ceu Instituí*
_
Antotlierapico, para a ciara
das moléstias pela Yacobw
do próprio sangue do doente, em edificio próprio. A
Rua General Polydoro os
169 e 171 (Botafogo). Tel.:
6-0575, de 9 ás 11 horas. .
DB. fAJiü*. souno' — Doenou dbe

Inatcstino» Rooto e Anua, Rua
Reo, do Peru' 83. 1> andar.
Tratamento pelos roloa %
mi. NBLSON MIRANDA — Benborae, syphilis e vlae urinarios. Tumores da pelle e profundos, uterlnos, fibromas, verrugas, boatos, gânglios. Sem
. oporaclo cortante; r. Carioca,
Jj, da» 8 fts 18 hs. «-1888).

MÉDICOS ESPECIALISTAS
Lope»,
pr. Renato de Sontn
Moi. do apparelho j digestivo a
nervosa». Ralos X. S. Josí, 31.
Pr Yn-co ArnmbuJa r— DoenCM
do'estômago, intestino* • figadn; 7 do Setembro, 76 — 4-5Í5Í,
Daa 8 fta 5. RoBld. 8-389».

II •aporimanta
«o prepaXf

rar pela primeira vet o novo
Quaker Oa*a' "da Co«lment«
tUmMol"
]y. _.y,:>.,ify
1, Unsta o quinto do tempo
Dcccssarlo antes..*'.'. ,f,,
3. A qualidade é sempre a
mera».
3. ft ainda mais brando e saboroso do
que qualquer outro.
Um novo processo de fono na fabrica
fu com que este Quaker Oats posta
ser preparado em casa em um quinto
do tampo necessário antes. Imagine-se
quanto tempos trabalho e combustível
ae poupam e quantos pratos deliciosos
se podem preparar facilmente com elle!
Convlrá agora servir o Quaker Oats
ainda mais vezes. Em forma de min*

a flat»., 8
jr. f.-tiivlo do Monta .— Cona. •
re».- R- Ministro Viveiros de
Castro 11. 83. Leme. Tel. —
1-3300.

INSTITUTO riIYSIOTHERAFIC©
— Dr. Gustavo ArmbruBt —
Duchas, massagem, banho de
lu?, diathermia, ultra-violeta.
RUa Chile. 85.

...
-- ._ .'.*¦
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tempo,

VmFMmá

nPieia

'

'7/ ¦ '.
jj*'"'('¦"r*_*¦'•< ,~.»i'

-i'. ¦

•''' ¦' >

'

¦ '' i''' *í'H. '* '''i

^ '

>í-'* iv
—
Sexta-feira, .16 mde Janeiro de 1931\
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Cãese Gaios... Dores Chronicas
Cnvnllofl, liols e outras especles do animaes, quando
atacados do lepra, sarua, gafeira, darthros, piolhos, bernes, bicheira» o carrapatos,
são rápida e radicalmente
curados coin O*

trabalho e
combustível
como
Quaker Oats

,

Sí bido. 'O- (2*0088) —¦ü«s, 4«a • «•».
Cona.i Quinr Mario Corren
''anda n. 07. Hoü.: Sampaio

i

^^ ****»

nas Costas

FAZ RENASCER 0 PELLO

y^^m.

Preco 2$600, pelo Correto
81500.
Pedidos a Emílio
Perestrello, rua Uruguayana n, 86. Rio;

Bati, a incomparavel para a primeira
refelçío, assim como para engrossar
sopas e molhos, para frlturas, biscoitos,
bolachas a sobremesas.
O novo Quaker Oats vende-se em
todas as mercearias.' Debaixo do nome
"Quaker Oata"
9 da conhecida figura
do Quaker apparece a Inscripção "Do
Cozimento Rápido."

-W>
SALAS PARA. ESCRIPTORIOS
Alugam.se optimas salas para
escriptorios, no prédio A Av. Rio
Uranco ns. 107|1()0. Esse predio
6 sorvido por dois bons elevadores.
Informações no mesmo,
'
diariamente.
(B 18678)

REPRESENTANTE"
e PROCURADOR
Contador perlto-judlclal oom escripto*
rfa,' Inb.Htüdo, sccfita reprçímtnç?;"
coni-ierciacs e encarregá-lo escrupulósamcnic da gestão de ímmovels e outros
negócios. Caixa Postal 3540, S, Paulo.
(13266)
__^^^

Faça vosso perfume
em casa I

DA ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMMERCIO
DO RIO DE JANEIRO

VELOX - LUXO.

BAR E RESTAURANTE

CORTINAS E STORES
TOLDOS EM LONA

Concertos Pianos '•

MOÇAS E RAPAZES

AMPLO ARMAZÉM

Ford

-ir

ahão moderno

„ 450NTO OPTIMO

!«; VENDEDOR

RUA DA CARIOCA
Contrato

^

MANGAS SABINAS

.

CORTINAS E STORES
TOLDOS EM LONA

casas

Piano allemão novo

PETROPOLIS

1")

2o)

Miispirinsmo

Peça um exéniplar grátis e livre de porte á

ESTAÇÃO DE REPOUSO

0 melhor remedio para os VERMES

éc

BOM

PREDIO NO CENTRO COM
INSTALLAÇÃO FEITA
PARA BAR

livraria Alves

APOSENTOS

CONTRATO

CLINICA MEDICA"'

DE

PREDIO

Rua Uruguayana

APARTAMENTOS

RESTAURADOR
CERQUEIRA LIMA

COLLEGIO S. CORAÇÃO
DE JESUS

ALUGA-SE

CONSTRUCÇÕES
PRAZO
"Credito Immobiliario"

Predio no Flamengo

CABELUDA

VESTIBULAR PARA
MEDICINA

SALAS E QUARTOS
CONFORTÁVEIS
EM SENADOR
VERGUEIRO

VLCERA
sua CURA

e a

garantida por processo modernissimo. Dr. Cavalcanti,
Avenida Passos, 86. Das 10 áo 1|2 dia.

CASA

PROPRIETÁRIOS

Verão — Copacabana

PHARMACIA

Missouri Hotel

SOBRADO

Sala em Copacabana

GRUPOS ESTOFADOS

. ' -. • .

Apartamento — Cattete

^^^^^^^^^T^^^T^^^^^^^^^^^^^^
'¦¦'¦

Copacabana — Posto 6
PADARIA EM
415.3000
PETROPOLIS

FABRICA

CENTRO BANCÁRIO

GRUPOS ESTOFADOS

CABELLEIREIROS
Valentim, Barilo
e Teixeira
Kx-auxlllares da casa qae funcclonava
lio edificio do "O Faiz"- acham-se installadoa na Avenida Rio Branco, 140,
entrada Assembléa, 88, ixla ÓPTICA
BRASIL, elevador. Telcplione 2—4738.

POR

SABE-SE

TELEdRAMMA

Extraccllo om 14 do Janeiro di
1931.
ir.007 — Porto Alegro
4959 —- R Santo . .
4651 — K. ltio . . .
9607 — Rio . . . .
3830 — Rio ...
.
4979 — Matto GrosBO
4752 — Rio ...
.
18896 ¦— S. Paulo . .
15857 — Rio ....
13320 — M, Qeraes , ,
Hahllltem-sel...

50:0001001
10:000(000
0:000(000
2:000(000
2:000(000
2:000(000
1:000(000
1:000(000
1:000(000
1:000(000

Santa Catharina
por telegramma:

Sabe-se

ExtracçOos em 16 de Janeiro
de 1931:
10761 ti. 1-aulo .
iüOiúOOjÜUU
17061 Rio . . . ¦.¦
10:0001000
18999 Rio . . . . *. 4:000(000
11009 Rio . . ...... ;. 2:000(000
18900 Rio
2:000(000

HOJE

320 Contos
Sô no RIO LOTERICO
38 « Travessa Ouvidor — 38
(129.12)

Loteria
DO

Estado do Bio
HOJE

18S:000
8$000

Inteiro . ,..&...
Décimo ......

$800

SEXTA-FEIRA
23 DE JANEIRO

30:000$00O

O Sr. conhece a
'Revista Internacional

mLRHj: UMTÍS M'Oi?GÊ>Xfl

INAUGURAÇÃO, HOJE

a-tWlTO

I

Nossa Senhora Apparecida

Pode experimental-o GRA TIS

Quarto ¦*— Flamengo

SOBRADOS

SEGURO

__m

Por que soffrer mais um dia?

Vende em todas as Pharmacias

A's Fabricas de Casemiras
Nacionaes de todo o Brasil

a mt iupvcm pt e r n ito
AtSft^QaAvitS AO

CAPITAL FEDERAL

QUE CALOR!

APPARTAMENTOS

COPACABANA

0*-an*Ut»tf**% OftQOtt* t»«a«<-ANTA «0«e VV* RESPUATOfURt
ftOftlf* OT SNTRMM O» (N.ICWBIOV

Lista gorai doa premios da
12« oxtraccflo do 1931, realizada
om 15 do Janeiro do 1881. 19S do
Plano N. 38.
Prêmios sorteados
70733
00:000(000
11)372
10:()00$000
6:II0II$0(I0
40993
33114
2:000(000
34097
2:000(000
37554 .. ,, ,, ... ..
2:0001000
09657
2:000(000
71540
2:000(000
.,
73397
2:000(000
10 Prêmios de 1:000(000
8579 14030 20017 30092 44178
61339 63013 00514 72610 72747
23 Prêmios de 500(000
Quando nós lhe falamos frasco de Pilulas De Witt se
300
1590
4972
6783
8396
de um remedio efficaz oon- vende oom a garantia definitiva
20397 21748 23483 27477'28074
de que ao cabo de 24 horas V.
32722 32808 36351 39739 39801
tra as dôrea rheumaticas, S. verá (pela côr da urina)
que
40290 42870 60491 06250 00243
dôr na cintura, soiatica, ellas iniciaram a sua acçfio san72937 75852 77270
73 Premios do 200(000
etc, as nossas afirmações davel. Se eata garantia ainda
794
1428
1799' 3715
4013
nRo fôr sufficiente oom muito
se fundam:
4201
0124
0131
0370
7408
prazer lhe enviaremos uma
8605
9221
10917
11932
i
1 fl 1 :i
r,.« ni!l!i»,f«a da tMte*
amostra para oxperiencia. Sem
15032 15120 17059 18148 20429
muuhoa que recebemos gasto algum, V. S.
21750 22893 23470 23820 23977
poderá
do publico.
apreciar a rapidez oom que estas
24849 24978 27035 28500 28700
28847 29253 29556 3052.1 32475
numa garantia cate* Pilulas fazem effeito. AS Pil34578 36210 37237 39750
33885
vioram
ulas
De
Witt
a ser uma
gorica de que fazem
40086 4056H 42913 44264 44760
verdndeirs "bençHo" para mil*
effeito.
44831 46837 46604 47837 49047
hares de pessoas torturadas
49947- 50839 51238 52090 52732
•» Conhecemos
64389 56491 59GG9 59723 61460
demasiada^; pelas dores.
67283 67862 71310 71369 73214
mente as grandes sommas
Inicie a sua oura com este
74490 75347 76404 75017 75796
dispendidaspor
doentesem remedio que porá fim á sua
75871 78360 '78020
"ouras"
Aiiproslmagõcs
completamentes fraqueza e renovará a aua saúde
70732 o 70734 ....
1:000(000
inúteis, Permitta que lhe e forças.
19371 o 19373 .''V'« x
500(000
40994
46992
e
.
i m_ 300(000
digamos porque desejamos
33113 e 33115 ....
200(000
REfoETTA-NOa
E8TB
fazer conhecer as Pilulas
34090 e 34698 . , .» .
200(000
COUPON HOJB MESMO
37563 e 37555 .....
200(000
De Witt para os Rins e a
59556 e 69558 . . ., .
Snn. E. C. De Witt & Co. Ltd.
200(000
Bexiga e provar a sua
(Deplo. Bl 3 ),Caixa do Correio
71545 o 71547
200(000
834, Rio ds Janeiro.
73390 o 73.398 ....
200(000
efficaeia, a expensas nossas.
•Queiram enviar-me, livro de
Dezenas
Este famoso remedio tem
despezas, um fornecimento doa
70731 a 70740 . . . ,
100(000
famosas Pilulas De Witt para oa
mereoido a confiança do publico
19371 a 19380 ....
80(000
ltina a a Bexiga
46991 a 47000 ....
70(000
durante mais de 40 annos. Era
40(000
33111
a
33120
....
todas os províncias e cidades, V.
3469} a 34700 . . ,* .
Nome. !•*.»»•*¦•«*•¦«•.
40(000
8. achara alguém que lhe poderá
37551 a 37560 ....
40(000
dizer oomo os Pilulas De Witt
59551 a 69560 ....
40(000
termo ás suas dores.
71541 a 71550 . . . >¦
40(000
'essOas
73391
a
73400
....
40(000
sollreram
Endereço.
Çiueram
horrível*
que
, ' Terminações
mente durante annos ullirinam
Todoa oa numeros terminados
que lhe foi devolvida a saúde,
cm 33, tC-m 10(000.
e o viçor num prazo extrans numeros terminados
Todos
curto.
ordinariamente
Coda
em 3, têm 5(000.
Exceptuando-so os terminados
em 33.
\
O fiscal do governo, René Mos*
—
O director assistentardelro
te, Henrique Dunham, presidento Interino. — O escrivão, Firmino de Cantuaria.
Terminações de propaganda
Todos os números terminados
em 10, 14, 15, 16, 17, 80, 39, 46,
47, 64, 67, 72, 78, 79, 92, 94, 96,
97, 98 e 00, tendo o carimbo do
0 REMEDIO QUE FAZ EFFEITO EM 24 HORAS
Baloilo do, "Ao Mundo Lotericoo nüo estando premiados, tOm dlPreço» no Diitricto Federal Ra. 7$500 o fraico pequeno
reito á metade da quantia de sau
preco acqulsitivo, em Jllhetos de
„ 12$S00 o fraico grande
outras loterias.
Licenciadas pelo D.N.S.P. aob o no. 14S.
Dois prêmios em cada bilhete
O numero contemplado coro a
(12104) sorte grande nos bilhetes das lqterlas da Capital Federal por
nõs vendidos, dá direito a outro
premio consistindo no augmento
de um conto de réis sobre o mes*
mo.
**'i
— O "Ao Mundo Loterico" 6
Rua do Ouvidor n. 139, pagg
ob premios pela lista acima, visto a mesma ser officlal.
E- ~m.:~ *JL* -„••

HOTEL COMMERCIO

*

PASTILHAS GUTTURAES
LOTERIAS

LivíarkXO Clark-E. í. Paulo -MAITÃO

GRANDES SOBRADOS PROMO DA AVENIDA

Piano1 Allemão

A' 250$, alugam-se

BOMPONTQ

PHARMACEUTICO

mi CAI

IDcWITTl

Sobrado e escriptorios

HARMONIUM

n»A*A»4CM«Q

^^msm.mmiMnm

CASA — BOTAFOGO

.

ROÜQQIDXo!
ÜOE GARGAHTA'lARíNGÍttPtíARYNGHf
cgiAS

,:/.-;{¦;

' Mas não vos esquecei»
que resultados
positivo». *6 pode!» obter te comprarde»
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BiiMHMHaH^j
rs"CASA
respectivas essências na
CINELANDIA"
,
_
Com todo o prazer vos damos instruc(10796) çSes para a fabricação im vossa própria
casa de todo » qualquer Extracto, Loção
DOENÇAS VENEREAS B DAS
ELLE
DOEXÇAS DA
ou Agua ds Colônia. Unica casa que
VIAS TJBINAHIAS
E SYPHILIS
vende essência ji fixada para todo e
qualquer perfume, desde o mai» com*
nn. OSCAR DA SILVA ARAUJO, Dr. Jallo de Mfcedo — R. Certomum' ao mai» raro e de alto custol
ca, S4-A, (18 âs 81). S-Í051.
1* de Marco, 18 (8 *fr hs.).
Cock*Tail — o perfume da moda -*• 10
Dr, F. Terra — Prof. da Voe. Ae D». Fe»aaodo CavolcupU — Tragra. 5J000; üfíií Universo —'O perfu*
tamente cuidadoso e rápido da
Jted.i Uruguayana, 23, áa 1» ha.
me
que inebria — 10 gra, 8J000. —
Appllcai;0es de radium.
Bouquet .Cinelandia — o perfume Inpio. dr. iiniiciio — Trata de tu— 10 grs. 51000, e centecomparável
.. BNS1NC* TECHNICO OOMMBROIAIi
mores o doongas da polis pele
na» de outro» tnalsl Altamente pratico I
wmplleagoejk. R, Oonradium o outros agentes phytnaa
(Officialmentè fiscalizado)
Economia
sem
par. Rua Alcindo Gua.
ileoa. Rua. T de Sotembro, 81.
nabara n. 22. — Junto ao Conselho
: Cursoi diurno e nooturno para ambos os sexos — -,
fea-Dlav »0 - MVa5<l.)
Dr. A. Ferreira da Rosa — Assist.
—
Municipal.
Phone
8—0829.
.Insoripc&o a exame de admlss&o 26 ãe Janeiro a, 6 de £
Fnould. S. JosO, 118 (2-3245), (E 12877)
Fevereiro. Matrículas — 15 a 28 de Fevereiro,
ailllii
o
Dr, A. F. da Co.tn Jnnlor •— MOLÉSTIAS D ESENHORAS
-M
B OPERAÇÕES
InformaçScs
(Aes. da Fao.) Pliyslothorapla.
*% Rna Gonçalves Dias, 40 — V, das 8 ás 181 Ul
S |
'
Bodrlgo SUva, 7. Tel. 3-57*0,
lioras — TeL 2-0078,
w
D». H. naebado SUva — 7 de Se, .
Dr, Joaquim Motta, doo. da I^aO,
S KG. DB MASSA EU
tembro,. St. Diariamente d* t
|i.»»»»»«a-wa»«»ii.»««.»»>«..««»««»»«»»««»»iiJ
membro âa Acad. de Med. —
10 MINUTOS
«llt»,!*
4's
6's,
d.
áa
e
«
Uruguayana, 101. 8"s* 5'» e
S ha. Tel» 8-3484. R«a*'i General
tabbs. fts 4 hs.
**-*""*—
•"" *
Poíydprt^ U0-i
Tel. W4Í7.
VENDE-SE
DOENÇAS PAS CREANÇAS C9BURGIA ABDOMINAL *JX*
• Ver.e, tratar; Rna Buenos
NEOOLQqiA. PARTOS
Dra. Araujo Gosta • Alors!»
Executamos qualquer modelo., Cattete
tmmmtm^mmmm 1. T ^,1..
Alrea, ÍOI
—
70, Assemb. 2 As S.
p,
,
Costa
a. 61. — Telephone 5—2288.'
dr. Arnaldo da Horaaa ,.D», wittrook — Dos hosp. oroan- Pro».
. (E 12550)
Rua
Aaaarabléõ.
87.
—
Tel. f-»ll.
Ourives. 7.
(as, Berlim
Dr. Mnnnllnii Snhola —- 880 At.
OQDIJSTA8
B
autoplano»,
máxima
.:
perfeitSo,
dln»
Vieira. Souta (Leblon). 7-3778.
E-itincçía garantida
dt ictorínciai.
Dr. Mario G, Ramos — Chile Dr. Gabriel de Andrade — Oculta- cupua.. pm Phone , 8—0241.
Aluga-se uma casa com mobília, com
ta — Alolndo Guanabara, IS
13; fts 8 hs. .Chamadas 7-0819,
a bahia. Rua Ma(E 14097) lindo panorama para -Tem
(jante ao Conselho Munldlpal).
Dr. Mario de Alvarenga — Do
telephone. -¦—
cedo
Sobrinho, 63.
•—
Serv. creanças do H. S. I. Be- Dr. J. Penetra da SUva Filho
dos Leões).
(Largo
Aasemblêa, 70 8<*, 3 Aa 8 ha.
14010)
ptista. Gong, Dias, 80, 6-0358.
(E
Dr. Moncorvo F«.t Assembléa,-88. OLUOS, GARO(VNTA, NARIZ
Alugam** cora elevador. Uruguaya*
Rea.: Moura Brito, 68, (8-4207).
110 — Camisaria ; Diamantina.
na
a.
.¦_
..
E OUVIDOS
.
Dr, Edgard Fllgaelraa mm Assem(E 12662)
- Precisa-se para negocio iadlirao e boa e a nova machina (o MIMO da
bléa, 87. 3«s, Cs e sabs. 4 áa 8. Dr. Ra«l Davldt Sauaon — Sfto !
remuneração; tratar cora u sr. Henri- cosinha) que BATE o ABRE a
Dit,' FLORIANO PE GÓES ,mJosé, 48, daS lill. (3-0703).
Chefe de Hygiene Infantil da Dt. Son.a Bandeira — AT, ,RiO
que, rua Archias Cordeiro n.. 157, so- massa, fabrloa TALHARINS; .SPATraspassa-se o contrato de um, com brado, das 8 ás 27 horas.
1'otycllnica de Creanças. QuiGHBTTI,
massa
Braooo, 143, 1» and. I 1|» - 4 113.
picada - para
baratissimo
e
aem
luvas,
aluguel
19.
a quem
Diariamente, da 3
tanda,
...
(13216) SOPA,
massa' para
Roa.: —;.Tel. 7-8731,
PASTEIS,
horas. Tel. 2-5221 o residência: Dr. Chavea da Freitas — Aaaem. ficar com aa armações a mobilia de esRAVIOII, BISCOUTOS, eto.
8-5649."
bléa. 44, 3 áa 6 113. Tel, 2-3»«. criptorio por preço módica. Tambem' se
Optima opportunidade para reliquidam toda» as mercadorias existen*
vendedores. -,
DOENÇAS MENTAES
tes com grande abatimento, comprehen* - Ko perímetro entre Avenida e UruGARGANTA"NARI4
Unico Agente distribuidor; R.
. E NERVOSAS
dido artefactos de aUuminium, ferra* guayana, Ouvidor.e S. Sfisè^ .precisa* FOlMi,
OUVIDOS
.
,,,
'J.'''Qonia Mendes —
geq», peneira»,;~_ttc., etc. Ver a tratar ao de um para tecidos finos. Informa- -Ria», de, Janeiro — Rua Senhor
Dr, Murillo dé Campos, Pca. Flo^ Dr.
&
Joaé,
caixa
3012
postal
çíe»' por' favor "
™Í»V-1\para '
(E
n.
dos
2, sob.
Passos
de J.M-B, (|.«8l).
rlano^.65;,2.'s., 4-s e $•», i fcã*
13194)
(__ 12889H!
."¦ '¦:..'"
P Prof. llr.'Henrique Bozo toni Dr, Antônio LeBo Velloso —. Aaoonsultorln' no largo da Carioalatente 4o pruí. Raui D. de
ca, 16, nas 2«s 4«s e 6"s, das
Sanaon. Largo da Carioca, 18,
Precisa-se para assumir responsabi.
de 1 ti « hl, Tel. 3-3785
I em deante Rea,
Avenida
Vende-se um perfeito, pela metade do
Pnntonr. 9.(1(1. Tí.1. R.nSíl.
lidade de pharmacia no subúrbio. PreRoald.» Tel. 8-I0Í1.
valor. Rua Vise. Rio Branco, 62. "
Íztz zz ineçs cu senhers. Cürts? pa»1*
(Prof, f. KapoHci — Da Fao. de Dr. A. Toartnho — ft, Alo. Gua
uin) este
(K
Traspassa-se um com optima» installa»
nabaro. 38. (S-IO e U-II).
Medicina do . Rio. Reencetou
jornal a H. J., caixa 35.
(E 13195) ções, próprio para qualquer negocio; ino serviço, cllnloo, Praça Floria*
CLIMOAS,
formàçõe'í;cani'-o sr. Goulart. Rua do
no, 2j.,1?«s.!.^5as. e Sab, 4 boi
.tomos;
OüvidoW.. J9^ daa 10 is 11 a da» 15
, Vend-*»-.'e.?iJi.Ãm couto de réis d. en*
a» 16 horas.
(E 12880)
trada. Trata-se 4 rua Mari» e Barro»
Dr,?W.^il*.ll<w
R. M. Olinda, Dra
a A, Mndet- namero
mbera
Trabalhando na praça de Nictheroy,
151.
(E
13915)
(1-3). Tel. 0-2404. ,
—
AesemblSa, 68 (í hs.)
offerece seus serviços aos srs. indus3-0451.
Iríaes e commerciantes .'P?rá -a mesma
MOLÉSTIAS, DE SENHORAS
-!-- '
Dív' ¦. chácara das Snblnas em
praça; dando- as melhores referencias.
(\ ¦' IS' CREANÇAS
CIRURGIÕES DENTISTAS
a Vendedor neste jornal. '; .
Aluga-se tun armazém na rua Silas Cartas»"'•'Uberaba, encontram-se na! casa
-- "»
Pr, Abelardo Alves de Burro» — Oetavl» Bnrlelo Álvaro —. AT. da SlI-íã n. 281, estação de Quintino
(E-12683)» 'Ferreira, rua da Assembléa nuR. Condo Bomfim, SOO, (8-3235). . Rio Branco, 187-8M tel. 8-8883, Bocayuva. Trata-se no meimo.
mero 95. *
Ees.: Araujos, 59. (8-8560), 8*8,
Installacfto de Ralos X.
(E 12907)
-''' -V
(E 6484)
4'a e 6*s, du 1 ús S.
Br. Morar; Hn-s-i Valente. .—
^(13042)
fViíVVV^A^VJV^VVVVV^AWVV
*vv-vvvvvvv
Praça Plorluno, 66. Tel.,3-638».
TUBERCULOSES E D. DOS
•PULMÕES
: . j ADVOGADOS; •.....'.-, - A"enijè;se,.,uin. de, bòm autor, caixa_ de
Alugam-se amplos solirndos
YehoÍ»3-; um luxuoso, com 3
viagem, Rua para- grandes escriptorios
;
Dr. Reitor Achilles — Prat. doa Ur. Álvaro. Uooion .. oilrelr» çôr, qütísi"hovo, barato* por
no Wi-Jo» baratissimo, urgente. RUA pedaes,
^)(S0i'T»B-~<>^jíPRftJciTOSo —o— ....:.-::..;'
VIS—. Raa Rosário, Mi, 4» áatn S>; mfflcojaj Xavier, 449. Maracanã. novo'-predio
Hosp.' e Sanatórios d» Dlaa'
com* elevador dn'' 'CONDE RIO BRANCO, 62.
12898)
(E
Sala 1. Tel. 4-3088, da* 4 Sa
parca. Assembléa, 61.
da Alfândega n. 81 e 83.'
.
*
rna
12895)
.
,:
(EDr. Araujo doa Santoa — 3*8, 6"s,
6 ha., (provisoriamente).
(E 18108)
• sabb. das 16 s 17 hs. Carioca Di. Saindo Pilho — Rosário, 84,
..Estação Sebastião do Lacerda
n. 48. (2-1525 e 0-3723).
Res. 4-0143 « eso. 8-5723.
CLIMA_ MAGNÍFICO ! OPTIMOS PREÇOS
Vamos
Domingos
Terlaalmo
Mello
ao
Páo
l.ooe
de
Assucar.
Apenas
Informações,
no PARO ROYAI/, Secção de Propaganda
MÉDICOS
HOMfEOPATHAS
aada — Ed. Odeon, S. 407.
Aluga-se s>or um anno a casa mobila- vinte minuto» para attingir tempo• Executamos quatquer * modelo — Cat*
ratura amena em tea pico.
Dr. Joaé de Castro — Carioca, 33, Dc JoBo de Almeida. Rodrlguea
Tiradentes
Tra*
da
da
o,.70.
Avenida
tete. n. 61. Telephone 5—2288.
~ Misericórdia. «. (3-1003),
(13044)
4» 3 hs. 3's, 6-8 o sab. 8-0313.
ta-se na Praia do Botafogo, 438.
(11427)
-7
¦ - : - ¦ ¦-'
(E 12(110)
Cario, da Silva Coata • Veriut12687)
(E
CWNICA DE VIAS CRImo de Mello — Edlflolo do ClDr. Bengué, 16, Kue Baliu, Paris.
NARIAS
nema Gloria, aalas 2 e » —
Praoa Floriano, 83.
J)r. Rodolpho Josetti — Bx-Dl- JOSE* PBHEIIIA URA — Qui- oom,-2 quartos, 1 aala, fogão a
Aluga-se quarto mobilado com café e
rector do Dlspensario Central
fsa.il, ¦ aqueoedor, ¦¦ banheira, tan- jantar, a senhor de tratamento ..ou àpit
tanda, 68. (2* andar).
do Prophylaxia das Doenças Lonrenco Méga — Eacrlptorlo. «ue e quintal, própria para ca- rapazes. Praia do Flamengo n. 62.'—
Venereas
A R. Dr, Telephone 5—0842. (E 14019)
saes de tratamento '224,
.Theatro. 1 aob. Toi. 2-4520,
(Saude
Publica).
. (E 13186)
Longa pratica doa hospitaes Dra. Sertorio de Caatro e Attllto Carmo' Netto 220' e
proxi—i
Peixoto
C.
R. Rodrigo SUva, mo a esquina da Av. Salvador
da Allemanha.
Trata , pelos
2-2837.
11,
1"
and.
Tel.
mais recentes processos. Mo- DR. ÁLVARO DE CASTRO NEVES — de Sft. (N. R.' síona familiar),
demos methodos seguros e ef- Av. R. Branco, 117, 4° and. iTeb 4-0357. âs chaves' nas mesmas a qualAlngam-so esplendidos apparquer hora, tra-se AR. Lavra- tnmentos & rua Pereira da Sil*
ficazes de diagnostico e thera'
HOMOIOPATHIA
dio 137, sob,''¦ Tel.
2-2770.
ns. 75 o 75 A. Informações
va
peutlca. Urethroscoplas ante(10780)
'
.
(E 12004) nos
rior e posterior. Cystoscoplas, Coelba UarLoia Jt CIn. — Rua
mesmos, diariamente, dos
—
4-3781,
38
Ourives,
Tel.
Re*:
IO ás 16 horas.
Diathermia e Alta freqüência.
oebe pedidos para o Interior.
Toda a gente (aliada aua
Cura radical de gota militar,
CorrÉn Boatos A Cia.,
velha « Brochlte » como
cystites, prostatltes, orchltes, Affonso
Aluga-se uma pequena casa com
todo
"
Pedro.
247.
4-8048.
S.
T.
rua
se ella.fosse Inseparável.
conforto, çom ou sera inovei», i perto
hydroceles, hérnias, phymoaos,
perte
E' uma velha compannolra
do Po»to 4. Informa*»e a rua LEO*
PREPARADOS PÜARBIAVoltamos á Éra de Christumores, impotência genital,
P01.DO MIGUE2 N. 86.
que a SOLUÇÃO PAU-.
CEUTICOS
etc. — Rua 13 de Maio n. 44,
Emerto.
de
Outro
Posto
13149)
(E
tauberge, amiga fiel,
l'*and. -— Dias utèls das 8 âs xarope de S. Bran — Para toss»
expulaarã' do voaaos
-rrippe, e moléstias ao nppngencia. Não comprem cal11 e ãas 16 ás 19 hs, —- Dopulmões.
mingos e ferlaãos daa 10 áa' relho respiratório. Dm todas
sém
verifiDispensa purgante, fácil dc tomar, de effeito seguro e
çados
primeiro
aa pharmacias e drogarias.
Appr. D.N.s.p. t-m 25-4-87 tob o No 286
13 hs* Tel. 2-1000.
sem damno á saúde. Preparação em tablettes do Grande
car
enorme
sarrabulho
da
o
L.
PAUTAUBERGE-PARIS
HOTÉIS B PENSÕES
Laboratório Homoeopathico de De Faria & Cia. — Rua
OPERA OftBg*
— Casa Danilo
Larga
96
Rua
contrai
de S. José n. 74 — Filial : Rua Archias Cordeiro nuB*. Fernando Vna — Estômago, Dotei Avenida — O- mala
(10C89)
do Rio. End. Telegr. "Avenida*.
Intestinos, utero, ovarios, beAluga-se & Avenida Rio Branmero 127-A — Meyer — Rio de Janeiro.
xlga o rins.
Alolndo GuanaOS MELHORES CAFS8
co, 31. Trata-se & Rua São Ben(10277)
_bar, 15-A. (2-4093 e 8-1388).
MALA REAL — E' o melhor. Sa- to, 15.
»
(E 1218»)
oadura Cabral. 141-151. T. 4-020B.
HEMORRHOIDAS, DOENÇAS
Livros collegtaea e acadêmico», —
DO REOTO-ANÜS
RUA OO OUVIDOS, 166.
Dr. Rnnl lMIimcn Santoa — PasEDIFÍCIO REVISTA - Alagam*
(11606)
¦elo. 66. (De io âs 12 e 2 ás 6).
». aem moveis «6 a homens, com agua
corrente, de 130*000 a 200(000. Rua
CIRURGIA GERAL B GVNEVisconde Maranguape n. 15.
Aluga-se uma boa sala para esta es(E 12088) Modelo argentino, em
l
¦__ COLOGIOA
SEUS
pecialidade. — RUA DA QUITANDA
Traspa»ssa-se o contrato de um predio, com optima
OU
A
REPREI3ENTANDr. Rnchn Mnln — Carioca 6 (2'
verniz preto ou ce3, terceiro andar.
numero
TES NESTA CAPITAL
andar) (2 ás 6) — 2-0411. Res.!
14154)
loja,
dois andares e todas as installações, íado da somreja,
com
bufalo
(E
'
Conde Bomfim, 87. (8-1675).
Com todo o oonforto moderno.
Adjucto Ferreira, o inteiador
bra e no melhor ponto do movimento - commercial desbranco . .....
. 82$000
PARTOS E MOLÉSTIAS
de Clubs do Roupas nesta, capi- Diversos tamanhos e presos, Alu871,
DAS SENHORAS
tal ha já longos annos, A rna do sram-se A rua das Laranjeiras
sa rua. Trata-se com Miguel Bastos Pilho, á rua Uru(E 9898) Os mais recentes moDr. Dnclnno Gonlnrt — Uruaua- Ouvidor, 56, sohrado, com negodelos
em
diversas
31, loja.
(e
guayana,
14142)
yana, 35, (4 às 6). 2-3762. Res. elo exclusivo de Importação de
E' o mais poderoso reconstituinte.
28$000
cOres .........
Itapagipe 330 (8-1140)
Casemiras Inglezas, para vendas
02687)
Rto
Ahignm-so
DR. JAYJ1E UB ARAUJO — Aa- a varejo e atacado e para as lnt, Avenida
aemblên, 98, 4" and. sala 48.
sob medida da Branco, próprios para escriptoTel. 2-4582 e 0-1124, fts 8«S, 5'S xnosas Roupas
São
Bento
rios.
Trata-se
ma
&
sna Alfaiataria Ferreira o sen
o sabbs., das 4 áa 6 bs.
12187)
16.
(E
Or. Cnmnclio Oreapo «- Rua Con- Clnb de Roupas a prestações seide Bomfim, 677. Tel. 8-1171. miumcs de 10800, com direito a
Rua Conde de Bomfim, 156. InDr. MlBnel E-eltoaa — Da a Caoa, sorteios diários, tendo resolvido
ternato e Externato para meniFrei Caneca, 48 (4-6489).
nas. Preparam-se alumnos para
organizar tambem UM CLUB o 2° andar dó predio á rua Buenos At*
Dr. Oliveira Mottn — Gyn. e par- PARA TERNOS DE ROUPAS, res n, 61, quasi. esquina da Avenida
qualquer curso superior. Escolhitoa. R. s. José, 42. R. 2 de Doeoo módico.
Chaves no primeiro andar.
EXCLUSIVAMENTE DAS ME(E 12708)
^zembio, 125.
(B. 12249)
~ LHORES CASEMIRAS NACIOCIRURGIA
GRANDE PREDIO NO
GERAL
__
NAES, a prestações de 78000,
Monumental stock dos mais
Dr. J. B. Canto — Ex-assis- precisando para estas Roupas e
CENTRO
finos e modernos calçados por
tente dos professores Gosset e para vendas a varejo das meaConselheiro
rna
Aluga-se,
&
de pasmar. Pelo correio,.
13221)
(E
Paucbet. de Paris. Cirurgião da mus casemiras, pede aos fabriSaruivi. numere 31, com lundus preços
Pedidos a
Assistência Publica. Chefe de cantes on sens representantes
em boas condições só no
o Becco do Bragança nn- mais 2$500 por par.
para
serviço de cirurgia geral ãa Po- nesta Capital, para enviarem- mero, SO. Informações A rua de S. Lopes & Cia.
«clinica ão Botafogo. Cirurgia lho amostras, mas sfl de primei- São Bento numero IS.
RUA LARGA 96.
VENDE-SE A FABRICA DE CERVEJA E GAZOSAS
Eeral, com especlallãade; appen- ra qualidade e ultimas novlda"TRIANON"
R. CARMO, 68
(E 12186)
dlclte, estômago, veslcuja blllar, des, com os seus respectivos e
A' RUA 24 DE MAIO 363-365
moléstias de senhoras, vias uri- menores preços, afim de (azer
(E 11738)
«arlas e apparelhos. Rua da grandes compras & dinheiro a
dotada do modernissimo apparelhamento para esta lucrativa
Aluga-se magnifico predio próximo 4
Industria: machlnismos, toneis e vasilhames. — Comlnhões
(13040)
Quitanda 33. Tels.: 4-2868 e vista.
praia, cora dois pavimentos e um - po*
para transporte.
8-3146. Consultas gratuitas na
rio .habitavel, á rua S. Salvador uuAluga-se tima com todo conforto e
Tudo em perfeito estado— Facilita-se o pagamento
¦Pollclinica de Botafogo, ás termero 14. A» chavea no n. 12. Tratar
asseio, á rua Euclydes da Cunha, 52,
Tratar á rua de S. Pedro, 116, oom o Sr. Sequeira.
com o ar. Capella á rua Mayrink Veiga
Ws, quintas e sabbados, de 8
junto á Quinta da Bôa Vista. Aluguel
400(000. As chavea no 48 da mesma
numero 26, primeiro andar.
4» 10.
Afagam-se magníficas salas e quartos rua.
(E 14226)
(E
(E 14016)
14179)
Ondulação permanente
confortáveis, com pensSo, com on sem
CIRURGIA, MOL. SENHORAS
VERGUEImobilia, & tua SENADOR
A UNICA ONDULAÇÃO DUVIAS URINARIAS
(E 13104)
RO n. 171.
RAVEL — OITO MEZES
Dr. b, iii *-iiiir( — Uruguayono,
Alass-se "*¦» mobilada. KUA NOVE
Vende-se armações e balrõr* comple*
Tlngem-ie cabellos em todas a» cores,
Offerece-se um senhor com muita pra104. 5 ha. (8-4857).
to? para uma pharmacia cm perfeito cspreto, castanho escuro, claro, louro,
tica para tomar conta e administrar ave- DE PEVEREIRO n. 96.
Ur* HiiiiiliiKoa de Gfiea — Espe- bronzeado, vermelho, acajú, cora Hennée.
(E 14161) tado. Preço baratissimo, para dêsoecupar
Pre;os mínimos.
nidas
e
casas,
encarregando-9e
Turma»
redurldas.
da
limpe"á
Parque, agua corrente, conforto mo- za e
cialista em moléstias do app. Massagens, m.inicure. Corta-se
logar. Ver e tratar: Pbariracia dou Pola gar- Rua do Carmo o. 71, 2o andar. Tele*
pinturas daa mesmas. Referencias
«tenlto urlnarlo no homem e na çonne" a "demi-garçonne".
bres. Rua Domingos Lo'pe> 288, Madupreço módico, exclusivamente fa*
Venderacasa RAMOS SOBRINHO & CIA.,
14014) derno,
milíar. Rua Senador. Vergueiro nume- na
mulhar, da Sta. Caaa, com 20 m postiços, últimos modclns. Trabalha* phone 4—0704. (E
reira..
•
DA
(E 14174)
RUA
N,
89.
QUITANDA
ro 219. — FLAMENGO.
annna de pratica, tratamento se em cabellos caídos. Vende-se "HenAluga-*- um na rua Conde de Bom
(E 12754)
(E 14173)
seguro e rápido da
Iim n. 819. CbDves no 817. (Tijuea).
ncltue", tintura garantida e inoffensiva,
Aluga-^e sala de frente, cora pu sem
em todas as cores. Caixa 15?. Vendera*
12709)
(E
sc perfumarias estrangeira e nacional. releições, casa do lamilia de respeito, em
Aluga-se edificio novo para uma fa*
Telephone Central 1551. Mme. Augusta. Copacabana. Telephone 7—4056.
bríca, cm centro de terreno.
Ver na
12465)
rua
Barão de Itapagipe n. 154.
e auaa complicações. R. Uru* Rua da Carioca n. 12, tobrado,
(E
Alugam-se, junto ou separadamente,
(E 12">Í9)
guayana. 27. 5 horas.
14192)
(E
Trans fere-se contrato de 18 mezes, loja por 1:750(000 e doi» sobrados a
Vende-se a conhecida Padaria HollanDoenças dos RINS, REXIdeza. Ensina-se todas as receitas. Ca* casa com 2 salae, 3 quartos, sendo um 1:250(000 mensaes cada nm. em predio
Aluga-K bom, com fogEn c banheiro pitai necessário, 20 conto». Tratar com para creado, banheiro, em villa decente, novo, de esquina, tendo caí* um desses
ga. próstata E URETHRA
bem habitada, perto da praia. Rua da pavimento», cerca de 110 m«. — Ver e
Executamo» ou concertaipos qualquer a (ru e demais commodididr* para fa- o sr. Almeida, Casa S:ão. -=- RUA DO
Executamos ou concertiir.os qualquer
Dr. Alvnro Mmillnho — BBfnÕS modelo.
r. - Alíandega a. 109. Amnrlm.
tratar á rua da Candelária n. 44.
milias; i rua do Ca.lctc ol. 78|80. — ROSÁRIO a, ÍO ji. Rio61, Tel. 5—2288.
modelo. Cattete, 61. Tel. 5—2288.
Cattete,
Aires. 77, Do 8. áa « !|2,.,
(E mcti-i
Trata-;:
(£
(ti 127001
(E 12910)
pa lojaâ
.(E 12784'
(E 12550)

LYCEU COMMERCIAL

r^T"

íjj.

Siiiiíii) Perlpeifo

Uuaker Oats cSSg-/

GONORRHÉA

"~"

PÜPPfí-

Inteiro . . , . . .
Terfio . .: ;,, w .¦ „ .

2S400
$800
(13259)

RODA DA
FORTUNA
a»*******»************»»****»**».
Resultado de hontem:
1° Premio. . . 0733- 9

TOLDOS EM LONA 20 "*
CORTINAS l STORES 30 »»
•
GRUPOS ESTOFADOS 4» »

Executamos e reformamos qualquer 5
modelo. S. José, 59. Tel, 2—5038.
(E 12661)

9372-18
6993-24
3114-4
4697-25

• •
. .'.' .

909-3
239-10

Moderno . . .

Fresco e novo bungalow Rio . . . .
. no Grajahu
Salteado . . .

Alu dá-se mobilado á rua Caravellas
n, 67, Andarahy Grande. Preco 500$.
(E
12578)

.. »'. ..

o

Para Hoje:

TALHARIM
Vendem-se > superiores machinas
nas para fabricação de t!alharim.
prospectos á Caixa Postal 1063,
(E
-

italiaPeçam
Hio. ¦
12595)

TECHNICO
Precisa-se de um competente para fabrica de tecidos de lã, a 7 horas do
Rio. Exigem-se optimas /eferencias —
Buenos Aires n. 91, Io andar.
(E 13133)

Sabão Sulphuroso das
Caldas de Luchon

-

2971

0175
USiB^**. 1

"•"¦JwSn"*?* 'fie*

6622

Efficaz nas moléstias da pelle. Depo<• Drogaria do
sitarios;
Pharmacia
Povo. — S. José n. 61 — Rio.
(E 12580)

—
4398
Variando:

CASA
Transpassa-se o contrato de 9 mezes
da esplendida casa de 2 pavimentos. com
5 quartos e todas as commodidades, á
Avenida Paula Souza n. 83, Próximo
ao COLLEGIO MILITAR.
12602)
(E

7549
tNVBIlT.

OURO °\°8$
Prata moeda

Zangão

50
e 100 °|° e
Jóias usadas quem melhor paga é o

896
A Garantia ...
Fluminense ...
355
Operaria ....
475
219
Noite .....
Caridade . . . . 002
947
Mineira ....
Nictheroy, 15-1-931.

REI DO OURO
Praça

Tiradentes 44
Esq. Imperatriz Leopoldina.
(E 12891)

ARMAZÉM
Aluga-se por contrato o grande armazem - rua Camerino o. 128. Está
aberto todos os dias das 8 ás 11 horas
e das 13 ís 16. Para tratai á rua SBo
Pedro numero 71, loja.
(E 12594)
AIuga*se uma bella. moradia i rua
Gustavo Sampaio n. 82, casa IV; pôde
ser vista a toda a hora; is cliavcs estão na casa III, (E
Visinha.
13120)

*i^/vv^v>yv,v\^iyvvv»v*^»MVV»^vxr^-v'.^»^^*>#

BUNGALOW
Construcção moderna
rua Ministro Viveiros
ro 32, (ex-Buarque),
Trata-se: Rua Goulart

— Aluga-se á
de t nstro numeCopacabana. —
n. 6>.
(E 13122)

OUR

Jóias velhas, prata, compra-se e paga-se bem, na Joaíheria Raphael, ma
Sáo José, 43. Tel. 3—0704.
(E 12663)

{
{
I

:
12881.) *

(E

LEME

j
|
|
:

|
:
i1

Garantia ....
Filial
Americana . .
Paulista ....
Mascotte ....
Auxiliadora ...
Popular ....

971
789 I
817
162
087
452
609

! Nictheroy, 15-1-931.

^¦''•lllillilliilnliiliiliillllialialltlilllllininillllliilüluiiiiiiiiiliüiaiiüinaiiijiiinnn.ni.mi.juain.niiiau,!*

Esquadrilha aüana
Pnra coninidnornr c.«tc lirllliniitc feito, n ESTRELLA
DO OR1EXTE como sempre nestas oceástões toma parte cm
todos os festejos, principalmente (lanudo se refere it puizes
nmigos como neste momento, foi portanto, em regosijo a
esto glorioso feito que ella vendeu mnls uma sorte grande
de 50 contos no numero 70733. Venham todos cumprimentnr-nos na rna 1." de Mni-ço, 7 — A CASA FELIZ.
(E 12876)
1 l I I I I 1 I I 1 1 I l l ; 1 1 1 l l I 1 1 i 1 l 1 ; ; 1 i 1 1 I 1 l l I I 1 l : l , , :
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GLORIA

A*s 2 — 4 — 0 — 8 e 10 horas
STCSSAO SERRADOR
das 5 &s 7
A Metro àoldwun ostfl obtendo
enorme suecesso apresentando

6 a artista oxplendlda com .

nmi ilo Prazer

MULHER de
VONTADE

H

WGRAnOtZstCRSO M^Ê
W tn BPavlo '_—
Lmim
W oPfíooftAnHa
W JCMADOfí. míWm
¦ . tntauimnA' /^"^©oS

¦

O horror do presidio ~ b''ctame.ae eníhanasla — O dever
profissional — O Jogo d» _ú_flrei —.SihwçSo delicada —
A rostitnlçSo do diploma

¦|Q|l

No programma: — QUERER E' PODER — comedia
falada em hespanhol o RUTH CLANVILLE (saxofonista americano)
A SEGUIR —" GAROTA ESPERTA com MARION
; DAVIES — da Metro Goldwyn Mayer.

SONHOS —
Harold
e

. HOMEM DOS MEUS
com FIFI DORSAY

noiVa

no fllm da WÁRNER-FIRST

No ' prqgramma: — BARBEIRO E CABELLEIREIRO (desenhos animados) e METROTONB NEWS n. 46
A SEGUIR:
da Fox Film
Murray.

qonoao v&or

llil^itílfi.il

ffnSoijjfJ
\JRflcturtiAj}'

MONTE BLUE

' TfaABAI_HO HM»OIiO.ANTJ_ DB

lEfAPlDGEOn

LUPE VELEZ

LAWRENCE GRAY — WYNNE
GIBSON e HELEN JOHNSON em

'rt

8.2B — 4.40 — 8.00 —'7.20 — 8.40 e 10.00

2.10.

WÊfmk

II' IIhWíIS II lli lllll 11111111 ill

Jégal

TEMPORADA PASSATEMPO
começa a 1 II O II A

nma historia

,
UKIvEHSAl FIOTUHES reoapreacnfc»
eimotlv» u _nl«ii»inei»t«i drn-ímtlc»", !" ."

/

I

Imaginem WILTJAM HAINES, agarrado d forca- em uma fazenda
nesse
para ser cow-boyl — A Metro Ooldwyn apresenta tambem
i X -, ».-,,;»,¦¦
fllm LEILA HYAMS o UKEL1DLB 1KB .
-*
-*S**)'(
No programma: — ARTE DE ESMURRAR -V comedia com b Peraltn — e Itétrotone Netos n. 44
)1(

I A'S 2 — 4 — 0 — 8o 10 lioras
SIOSSAO SHRRADOR |
j
— daa 5 Aa
|
)

ODEON

HOJE

HOJE

•. -' . '*' • ífOTICIÀS-llNTÈRrisSiWrtHS PELO

Jornal; Universal N- 80

Capitólio
Empreza A. NEVES & CIA,
Grande Companhia Nacional de íevista e feérfe

horário;
2-540-5,20-7-8*0-1Q,?lflM$M5 2 3,40-5,707:8/0-10.70
' »
%
PARAMOUNT J0RNAl,N°-$ 32 -HPÀRAMÕUNT JORN/\L,
?5M_IJT0 PI HOLLYWOOD"

lf \$ w££ xcmm&mmj*. 1

HOJE

HOJE

¦

A colossal revista carnaxaiesca dos Irmãos Quintillano

ÇSTUELLAÇ

ACIDENTE

Film todo fala» i
A
do, com tituloE \vl
.'
\
aobrepost03 em O'* ___n__SS_____.

B^S
5
T ^^^OT_

Vs^* ""^^ » -™^^" ffl

mW^ÉBSmmil'
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A?sT3|4eás9 34

(GANTQL

»sm H

Iiii
ESTA'^ÚAÜSANDÓ VBRDADBI^d-DELIBroÍNO THEATRO» QUE Q rPUBUCO
QUE '¦'X.
.¦*¦'"'••>/ ,,-DISTINGUE- CÓM A SUAPREFERENCIA.
\-'<fi'yP'
¦'¦'¦y

Film todo falado, com titu'03 sol)reP°st03 em portueuez

¦

"SòrriiJ li.^e nò;;VBaJ^tàvej »e ^íiiexceàlvél'rexlto'-.dé ARACt CORTES no saínba
can$ar o-ve|es
qüé a.platéa em peso obrifea a :''.
tentei ;em,:-pleaomprro jdp Sálgüçlro,',"..'.':'¦•-.'¦'':"¦
'..
em cadaiessão 1II.;.
.':''
\*aTf.í:./.
Intervenção comltílsslriia jdo'Íncqmpáravèí. actor cômico MESQUITINHA, aúthen*
tico çmbaixador. do íiíso. ¦' .PP,__ , :P-'A.. _. V ¦¦
'e
níartòçèes ddr^iu^liànirt/.exieç^doi.'por elles e pelas .30 Recreiq-girb,0
Bailados
"".'":'
•;¦:¦".¦'¦ •-;¦'¦; •' '
xP:'..'.a .... ....i-i'-. . ..'i ¦,,'>.',. :" .¦"•""'
-y-yi-h
Todas ás musicas qúoflgüraih nos prellòs carnavalescos deste anno.
Inconj.undlyelj maravilhoso e n?inca ottildo suecesso

U\

mm

PREÇOS: Camarotes e .frisas (5 logares); 25$000 — Poltrona, 6$000.

RICHARD

com

Um fllm sonoro da UFA, distribuido pelo Programma Urarilá,
com MADT ÇHRISTIANS

LEIRA DP pPÇRETA
da qual faz pariu o 1.°
tenor VICENTE
CELESTINO

üma comedia musicada da Paramou..t, com a encantadora
BEBE,.DANIELS

•¦;».:*'*«*.'"i. w

HOJE
HOJE
A^ e3|4.e ásp.e 3|4

BB^jHEfcü^Z^fflü^, âi^c pio* _

111

cmo PATHÉ PALACE»%i
FOX FII.M apresenta a historia Jovial • de .mun cnilliilii-nda coqucttc e mu Ingênuo iinmorndo.

HOJE

:
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EMPREZA íi CíruS JunlOÍ :
COMPANHIA BRASI- ;

BELLE BENNETT, em

SENHORITA
BARBA AZUL

jo^t.^1
BI
IH i^fe^Ti,i -^9 ÍBí7ll*R/»tíiilB'i:HÍ
^—^¦1 Wm Mm~m _p,\
Ir ¦¦___.»-/^
X AlIHP1
\V t»HH
¦ ¦fSSB^BWH

2.aFeira

^.Meira.

^A SEGUIR^

CORAÇÃO
ARDENTE

~.'W"\

*"tíheatro *'í"

ARLEN
r
WILLIAM POWELL
Mary Brian - Harry Oreen
ARTHUR

KAYFRANCISècJEAN

2." colossal matinée ás 2 3|4

P O MIN GO

COíTi

¦

¦

¦

b_Í__m« 9

'_*«__¦-•¦ ^^B
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m

i I ^Ly^^j WIMao**FoiiB i

|:
\
\ 1,^^
;

88* e 30* representações;»
ij
— de

EMPREZA

SEGRETO

H.O.ÍÍ.-E

BARBARA STANWYCK

PROVANDO A SUA CORRECÇÃO

10,20 hs.
• "i

___TC__.
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a mais bella opereta na- J
cional com a interpreta- - •
•
ção brilliantlsslma de
AME__tÀ,FI6tóHÍROA AS
*
Mais de vinte'mil pessoas
viram jfi este .ylbjtorloBo; S
.original de
*
.
!,8
; OCTÁVIQ" RANGEL

__J_artES*WWI

FII.M

MOVJETONJS »Sj
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Como cOniillenifiitoi FOX JORNAI, MOVIETONE N. 48
CUPIDO OHATJFFISUB — Irresistível enmedln
ALCANIZ — Todn fnlndii cm Iiemmiiliol.

-.-

M
v

Wfí•'- Wfiml WILLIAM
f
^IMharrigan

por

LUANA

l-AISCA
Ci.íli)M)üN(iO
— Desenho syuchronlsado
APURCS DI UM MORALISTA comedia o PARISIENSE JORNAL
2' Feira — Bello Benett
c Marion Nixon em
NAO FURTARA*S I
wa_MR9Bn
iiiiiiiiiiiíniiiiiiiiiiiliiiiiiiiii-niiiliiiiiiininimmi'i

v-"hH_'v __eÜ^I
HO.TE — Em matinée, fis 2,30 .
3-45 e .1 lis.,' c soirée, ús 7,30,
8,45 o 10 lis. O mellior e mais
vibrante fllm realista,
do gênero
"SO' PARA ADULTOS"

Í

É

teer

Garotas QU6 (loiisuin... '•Jciincs
files" com excessiva liberdade...
Mães quc jogam c fnrream...
Mcdltae... Mães dedicadas...
noivas fcli7.es... esposas exemplares... pcriloae ns que
erram...
Não iitlrels n primeira
pedra...
nuxlllae nntes a
sua regeneração...
Scenas de forte
e excitante reaUsino... — Prohibido para menores c senhoritas.

Kl
mm

Amanha e todos os dias •
. ALVORADA IÍO. AMOR J
..................................t

Acompanhada

I

R. 34 llc Mnlo,
llc boje a Domingo j;
A Metro Goldwyn npreaentn _

AMOR DE ZINGARO

-¦;¦"

composta dos seguintes elementos: ANGEL SICA, piano director; FRANCISCO PANEDAS, bandoneon concertino; ARNALDO RÒDRIGUEZ, Io bandoneon; JULIO CARRASCO, violino spala; JOSE' A. INPARl> Io violino. , , fl.
y Opportunidade unica de se ouvir e ver dansado o tango em todas as suas
'£ e original baile-canmodalidades & MILONGA - CANQON - SENTIMENTAL
¦
;
..;:;
"i;";:
'\
cion - RANCHERAS. »;. ¦ ¦'*".';:

Empreza M. T. PINTO

I

e cnntndo pelo |
Todo
mnlor colorido
bnrjtono do mondo ;
e oa _
TIBBRTT
I.AWHENCE
rnmlcoa Stnn Iiliurcl e Ollver iHnnly. Comp. Clydcr Doen.
5*
Sc»niiida--c»Ira, dia 19 — f
" No Palco —' Palmeirim Silvan £
¦
com nu» rompnnliln, com
_ comedia LUA 1)10 MEI,. 13218)j
(B
'Hiiiiiiiiiiiüiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiifetiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiin V

POPULAR-HOJE
Richard Dix em

MYSTERIO DAS SETE CHAVES
Charles Murray em

FORASTEIROS NA ESCOSSIA
LOBO SINISTRO,
CASA ASSOMBRADA
MACACO SABIDO.
Amanha — SEDUCÇÃO.
RIN
TIN
HEROÍSMO DE
TIN.

.? HOJE
'. HOJE
m
W ¦:!':' ;| f :'Ã*m\:}'3\*l Ç
A's 7 3|4
» _^K^. SUCCESSC
SUCCESSO
B» COLOSSAL
COLOSSAL
'.
SENSACIONAL
£k^WW SENSACIONAL
VADIS?
JlJBÊm QUO VADIS?
QUO

0 CLUB
1 il
D0S20Ü
O

maior espectaculo.
para famílias

\m

NA TELA

3|4» -

AURORA ^B<>IM

Domingo ás 3 hotas,
^
MATINE*E

iiiiii»

O RESUSCITADO

ou A VOLTA DO DR. FU.MANCHU ;MfiÍ da PARAMOUNT.
m
ácttfe
Estréàjdá'i
Quinta-Feieira
Qninta-Feira

c.,ama;nha
"A's.7,3|4e-ás;9

»{____S__!_____»

pela Jamo$&

páCHESf RÀ fYPÍÒÀ SIÒ^PANEDAS

COMPANHIA DE THEATRO MUS IÇADO

I
| CÍME MODELO
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(O templo »Ia arte i-callsta)

LUC9 QLORV

THEATRO REPUBLICA

liav»»

11
rail
MWfnlWMM
tashman

de luz, da mais original
Sensacional e luxuosa apresentação, conr lindos effeitos
"coqueluche
cognomínadá
a
ARGENTINO
de Buenos Aires"
interprete do TANGO

"S
No dia 21 ALVORADA
DO AMOR.» realiza o sen S
melo. centenário., com á" S
Octavio S!
festa artística de './'
'»"-,. •:
Rangel

Elk» úniia. u .i.i.,»'iiii-i-iiuiiiilii iiela maldição do Diabo!
Queria rphbár'... >
BATUTAS DAS REGATAS — Desenho synclirOMtsado
PARISIENSE .TORNAI.

*,' i •>¦ i 11

com o original de MIGUEL SANTOS «J|ljj j|g Éj|
EStT€II Í0>>
¦,1K»[W^35^^^^r
i-^iianaii_itiKii_iiiaimiiBiik_iai_-i>ie<!Si>9n!I.!Si!St!_::istss;;siiSii_.i<_iiiBii«iiaii_iii_ii'i_iii_iii_iiiBiiait_iii_in_iiiai:atiaiisr._iiiaiii!t«iian»ai___ir_i<iaii«i!aiiai[aiiaiiiiiajiai!a![a!ja:!i:<ii.i ¦ »¦ ¦ • ^

MASCOTTE-HOJE
Bob Custer. em

HOJEI

' '¦'„'

Olrmplo

0 GAVIÃO DA NOÍTE
., ¦ Hoot Glbaoii em .

.»

UMA NOITE NA CIDADE
.
RESPIRAR E' VIVER
UM GURY DAS ARÁBIAS.
Amanhã — O TERROR
DO JOGO, ' DEMÔNIO A CAVALLO.

PRSMOR
Guilherme.

Lia

IHOJE

Tor íl e Pnulo Wliltrman cm

0 REI DO JAZZ

Cantada, colorida, synchronlsada e falada com trechos em
portuguer
'
Brlgglte Helm'em OS TRES AMANTES — Synchronlsada.
BANCANDO O POLICIA.
2» Jfelra — A INVERNADA, AMOR DK SATAN."
OSOSí)

RIO

BRANCO | ^^M\^'É_v'^-iSm
1-1 »| __a J_\ fômm* ^Q^ \ a?i^

'

Com Luvas
^¦': ».-.";-

...X^

'^T'¦

5 *—¦'¦' "'¦ "'i -'•¦>¦ J»AJ. l.;f. I.¦-'"¦'.,.,_

m CAS0 ^ bastidores

': '" :-""4f. í^^iÒlWllBDiBiyKie LEWI8 STONE

¦^pBaíyonéi^M'. ^ M Siií; beb é

_» eom

ItlCIIAIlD BAÚT1IELMESS 'e umn vomedln |

com' KarI Dane e George K. Arthur
A-....! Mntiaée-ta a.horn»
'geastea de 1 hora em tleante
• — i.; Sabhadlo — HORAS PROHIBIDAS. eom na= íSf*SJ_2S__^r?4^: ° GUARA"Y' "•« "aetonal, a = mon ííoVar*» e Reníe Adorée e SUPREMA REsos™°
A
REALIDADE,
com
Lola
Morna
e. í KJQNCIA,
I 2,°.
Lowe.
"(
•-•-;».¦
• comEdmando
'
0'lirlen
5 Walter
(13256)
AtiiiiinninfHriiHiiniiaiiiiiinamitlniHmumniniHiiiiiiiiiinaiuiiiiiiw

