
C, N. T. e 

N.0 .A _((4 .... 

Mlnlsterlo do Trabalho, lndustrla e (jomrnerclo 
.... .... 

1.• S E G C A O 

ANNEXOS 

...................................... .. " ............ ., ......................................................... .............. ...................... .. ................................. ..... . . 



• 

COMPANHIA DOCAS DE SANTOS 
DIRECTORIA - RIO DE .JANEIRO 

Rio de Janeiro, 5 de osto de 1939 . 

EC/03. 14 - GF/176. 39 

Ilmo. snr. Presidente do 

cons~lho Nacional do Trabalho 

RIO DE J mo 

COMPANHIA DOC S D.c. S TOS, de acOrdo com 

o art1go 11, das Instruções para o in~uér1to adm1nistrat1 

vo de que trat o artigo 33, do Decreto n~ 20.465, de 1~ 

de Outubro de 1931, aprovado por êsse Consêlho , em Sessão 

de 25 de Maio de 1933, submete ~ aprovação e decisão de 

v.sa., o incluso inquérito administrativo instaurado con

tra o Snr. Jost D ABREU , trabalhador de carga e descarga 

da turma B-extra, da Divisão do Tráfego desta companhia, 

acusado de haver abandonado o serviço, sem causa justifi

cada , desde o dia 28 de Fevereiro do corrente ano. 

/B. 

nexo:- 1 1n~uérito .-

P. deferimento 

Pela COMPANHIA DOCAS DE SANTOS. -

OIR CT 

/.f'6c.f-
9 ~ J9 

~\~~I 4:--:---
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IN DEIUTO ADIAifJIS TIVO 

INST 1-UFu\.DO P U APURJ 

Ul.1.\ F1~TJ\ GI VE DE ú DO!IO VI: t.) • VIÇO 

DO L JJO DA TUI ~ B- EXTI 

r • Jor.,t DE JillREU 



- ')MPANHIA 
DE SANTOS 

rORIA OERAL 

•ANTOS 
POR A 

• 

Havendo chegado ao meu conhec1mento.por car

t TR/03.14-1 /937.39.de 18 d Abt1l ul 1mO,qu o snr.JOSE DE 

1-.u&'U:..u, trabalha or de c rga desaarga da tunna 1:1-extra.,da Di

visão do Trafego desta companhia,vem r· ltan o ao serviço, sem 

causa Justi!1cada,desde o d1 28 de Fevereiro prox1mo passado, 

,constituindo 1aso t t gràve ,em !ace d l tra ''!" do arti

go n.54,do Decreto n.20.465,de 1° de utubro de 1931, OLVO , 

de cc rdo com o rt.l o das Instrucções baiXadas pelo conse

lho Nacional do Trabalho,por portaria de 5 de ~unho e 1933,

d s1gnar uma commissão de tres membros para proceder a um 1n

qu r1~o adm1n1strat1vo,comm1ssão essa que !icou assim const1-

tuida: Pr si nte~ Francisco de Almeida,cnere da ecção de E~ 

cr1pturação dos Armazens Internos; V1ce-Pr s1d nte: Bemv1ndo 

Estevam de Mattos,conterente de la.classe; 

<lo vaz "' rada,escrevente de la.classe,todos da D1v1saodo Tra 

tego,devendo os me~os se reunir m dentro dos proximos cinco 

(5) dlas~oon!orme prece1t~a o art,2°àasâllu<11das Instrucções, 

para os t1ns de direito.--------~--~------·-------------~----

/RL·-

santo&,2 de Maio de l93 .-

~~ 
(I~el de Souza) 

INSPECTOR u 



IN ITO MINI 

P~ O DE 1939, O 

SNR. IN CTO GERAL D COMPANHIA DOC . TOS 

ACT N° 1 ou TRABALHO 

,. 

Aos seis dias do mez de Maio de mil novecentos e trinta e nove, s vin

te e trinta horas, em uma sala do edificio do Escriptorio da visão do 

Trafego da Companhia ocas de antes , no Paquetá, nesta cidade de an

tes, presentes os cidadãos Francisco ~e meida , Bemvindo Estevam de 

Mattos e Fernando Vaz Parada, pelo primeiro , na qualidade de Presidente 

da Commissão de Inquerito dministrativo , instaurado para apurar a fal

ta grave de abandono de serviço sem motivo justificado, foi declarado 

estarem installados os trabalhos da Commissão e designado o dia 23 do 

mez corrente, ás 20 horas, neste mesmo local, para serem tomadas as de-

.. 

- · clarações do accusado nr . Jos de breu, que deve ser regularmente in

timado, dando-se-lhe sciencia de que p6de apresentar-se acompanhado do 

seu advogado, ou ser assistido pelo advogado ou representante do uyndi

cato a que pertencer . eterminou tambem o Presidente que ao accusado -

fosse dada c6pia do instrumento de intimação, cabendo ao mesmo p8r, no 

acto do recebimento, o seu sciente no instrumento fornecido . eterminou 

ainda, que fossem arrolados como testemunhas, para depor m no inqueri

to, os Snrs . José Candido aujo, Benedicto Elizeu de Oliveira, Carlos 

Fernandes, Alberto Tellini Filho e João baptista Leite dos . antes, to

dos trabalhadores da turma E-extra, da Companhia ocas de antes, ivi

·são do Trafego e fazerem prova de que o accusado está faltando ao ser

viço, devendo estas testemunhas receberem a competente intimação para 

comparecerem neste mesmo local, s 20 horas, do dia 23 do corrente mez . 

Nada mais havendo a tratar o nr . Presidente declarou encerrados os tra

balhos de que eu, Fernando vaz Parada, secretario, lavrei a presente -

Acta, que dactylographei e tambem assigno com os demais membros da Com

missão .- Em uma sala do edificio do Escriptorio da ivisão do Trafego 

da Companhia de antos .- de 1939.---------------

Pr si dente :_.!:~~~~~~::::_ __ :LJ.~~~:.!t---
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PELA PORT IA DE 2 E t O DE 1939, DO 

NR. IN PECTOR GERAL DA COMP IllA DOC DE ~TOS 

de mil novecentos e trinta e no

ve, nesta cidade de antos, em uma sala do edificio do scriptorio da 

ivisâo do Trafego da Companhia cas de antos, no Paquetá, local de

signado par~ se proceder ao inquerito administrativo, de que trata a 

portaria de 2 de Maio do corrente armo, do ~enhor Inspector Geral da 

Companhia ocas de antas, eu, Fernando vaz Parada, secretario da Com

missão nomeada pela citada portaria, autóo a portaria já mencionada e 

a acta numero um, ou de insta11ação dos trabalhos . E para constar la-
• N 

vro este termo, eu , Fernando vaz Parada, secretario da Commissao, que 

ao final o assigno juntamente com o Presidente e com o Vice-Presidente 

da Commissão do Inquerito dministrativo . - PORT IA:- IG/03 .14-DE/869 . 

39 , Havendo cheeado ao meu conhecimento, por carta TR/03 .14-IG/937 , 39, 

de 18 de br11 ultimo, que o nr . JO t E J nl!.LJ, trabalhador de carga 

e descarga da turma B-extra, da Divisão do Trafego desta Companhia , vem 

faltando ao serviço, sem causa justificada, desde o dia 28 de Fevereiro 

proximo passado, e, constituindo isso falta grave, em face da letra "f" 
do artigo n .54, do Decreto n .20 .465, de 1° de Outubro de 1931, I 'OLVO , 

de accordo com o art . l 0 das Instrucções baixadas pelo conselho Nacional 

do Trabalho, por portaria de 5 de Junho de 1933, designar uma commissão 

de tres membros para proceder a um inquerito administrativo, commissão 

essa-que ficou assim constituida: Presidente: Francisco de eida,----

Chefe da ecção de Escripturação dos azens Internos; Vice-Presidente: 

Bemvindo Estevam de Mattos, Conferente de la. classe; ecretario : Fer

nando vaz Parada, escrevente de la . classe, todos da Divisão do Trafe

go, devendo os mesmos se reunirem dentro dos proximos cinco (5) dias, 

conforme preceit~a o art . 2° das alludidas Intrucções, parà os fins de 

direito . - antos, 2 de Maio de 1939 . (a) Ismael de ouza- Inspector Ge-
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~ Maio de mil novecentos e trinta e nove, ás vinte e trinta horas, em 

uma sala do edificio do Escriptorio da Divisão do Trafego da Companhia 

ocas de antos, no Paquetâ, nesta cidade de 'antos, presentes os cida

dãos Francisco de meida, Bemvindo Estevam de Mattos e Fernando Vaz 

Parada, pelo primeiro, na qualidade de Presidente da commissão de In

querito dministrativo , instaurado para apurar a falta grave de abando

no de serviço sem motivo justificado , foi declarado estarem installados 

os trabalhos da Cornmissão e designado o dia 23 do mez corrente , s 20 

horas, neste mesmo local, para serem tomadas as declarações do accusado 

nr . José de ~ breu, que deve ser regulannente intimado , dando-se-lhe 

sciencia de que p6de apresentar- se acompanhado do seu advogado, ou ser 

assistido pelo advogado ou representante do Syndicato a que pertencer . 

Determinou Tambem o Presidente que ao accusado fosse dada c6pia do ins

trumento de intimação, cabendo ao mesmo pôr , no acto do recebimento , Q 

seu sciente no instrumento fornecido . Determinou ainda, que fossem ar

rolados como testemunhas, para deporem no inquerito , os nrs . Jos can

dido aujo, Benedicto Elizeu de Oliveira , Carlos Fernandes, Alb rto 

Tellini Filho e João Baptista Leite dos Santos, todos trabalhadores da 

turma B-extra , da Companhia ocas de antos, Divisão do Trafego e faze

rem prova de que o accusado está faltando ao serviço, devendo estas tes 

temunhas receberem a competente intimação para comparecerem neste mes

mo local , s 20 horas , do dia 23 do corrente mez . r~ada mais havendo a 

tratar o Snr . Presidente declarou encerrados os trabalhos de que eu , -

Fernando Vaz Parada , ecretario, lavrei a presente acta, que dactylogra 

phei e tambem assigno com os demais membros da Cownissão . - • uma sala 

do edificio do scriptorio da Divisão do Trafego da Companhia ocas de 

antos . - antos , 6 de Maio de 1939 . - signs . Presidente : Francisco de 

Almeida , Vice-Presidente : Bemvindo Est evam de Mattos , ecretario : Fer

nando vaz Parada .- Eu , Fernando vaz Parada, secretario, lavrei o pre

sente termo de autuação e o assigno com os demais membros da Conllnissão .-
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IN DERITO 

PELA PORT 

flNIST TIVO 

2 DE o I 1939 , o 
SNR. IN PECTOR GERAL D CO IIIA DOC DE 

IN TRUMENTO llJTDMÇÃO 

TO 

o cidadão Francisco de Almeida, na qualidade de Presidente da Commis

são de Inquerito , nomeada pelo nr . Dr . Ismael de ouza, Inspector Ge

ral da Companhia ocas de antos, faz saber , pelo presente instrumen

to de Intimação, que o cidadão Jos de breu fica intimado para compa

recer ás 20 horas, do dia 23 de Maio corrente, em uma sala do edificio 

do Escriptorio da ivisão do Trafego da Companhia ocas de antos , no 

Paquetá , nesta cidade de antos, nos termos do art .3 e seguintes das 

Instrucções approvadas pelo Conselho Na.cional do Trabalho, para a ins

tauração do inquerito administrativo de que trata o art .53 dos ecretos 

numeres 20 .465 de 1° de OUtubro de 1931 e 21 .081 de 24 de Fevereiro de 

1932 , para audiencia no inquerito administrativo, iniciado pela porta

ria do nr . Inspector Geral da Companhia Docas de antos e installado 

·pela Acta nq (1) um que passam a ser transcriptas para dellas o intima

do ficar sciente da falta a apurar e da faculdade que o intimado tem de 

fazer-se acompanhar do seu advogado, ou ser assistido pelo advogado ou 

representante do Syndicato a que pertencer: PORTAR! - Havendo chegado 

ao meu conhecimento, por carta TR/03 .14-IG/937 .39, de 18 de bril ulti

mo, que o nr . JO t ~ REU, trabalhador de carga e descarga da turma 

E-extra, da Divisão do Trafego desta Companhia, vem faltando ao servi

ço, sem causa justificada, desde o dia 28 de Fevereiro proximo passado, 

e , constituindo isso falta grave , em face da letra "f" do artigo n.54, 

do Decreto n .20 .465 de 1° de Outubro de 1931, 1 OLVO, de accôrdo com 

o art . l 0 das Instrucções baixadas pelo onselho Nacional do Trabalho , 

por portaria de 5 de Junho de 1933, designar uma commissão de tres mem

bros para proceder a um inquerito administrativo, comrnissão essa que 

ficou assim const1tu1da : Presidente: Francisco de eida, Chefe da --

ecção de scripturação dos azens Internos; Vice-Presidente : Bemvin-

do lstevam de Mattos , Conferente de la . classe; ecretario : Fernando 
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Vaz Parada, escrevente de la . classe, todos da DiVisão do Trafego, de-

vendo os mesmos se reunirem dentro dos proximos cinco (5) dias , confor-
, . N . • me preceitua o art . 2° das alludi das Instrucçoes, para os fins de direi-

to . - antos, 2 de Maio de 1939 . - (a} Ismael de ouza- Inspector Geral-

ACT . N° 1 OU INSTALLAQÃO DO s seis dias do mez de Maio 

de mil novecentos e trinta e nove , ás vinte e trinta horas , em uma sa

la do edificio do Escriptorio da Divisão do Trafego da Companhia ocas 

de Santos, no Paquetá , nesta cidade de antes, presentes os cidadãos 

Francisco de meida, Bemvindo Estevam de Mattos e Fernando vaz Parada , 

pelo primeiro , na qualidade de Presidente da Commissão de Inquerito 

dministrativo , instaurado para apurar a falta grave de abandono de ser 

viço sem motivo justificado, foi declarado estarem installados os tra

balhos da Corunissão e designado o dia 23 do mez corrente , ás 20 horas , 

neste mesmo local , para serem tomadas as declarações do accusado Snr . -

Jos de breu, que deve ser regularmente intimado , dando-se-lhe scien- · 

cia de que p6de apresentar-se acompanhado do seu advogado, ou ser assi~ 

tido pelo advogado ou representante do · yndicato a que pertencer . Deter 

minou o Presidente que ao accusado fosse dada cópia do instrumento de 

intimação , cabendo ao mesmo pôr, no acto do recebimento , o seu sciente 

no instrumento fornecido . eterminou ainda , que fossem arrolados como 

testemunhas , para deporem no inquerito , os nrs . Jos Candido Araujo , 

Benedicto Elizeu de Oliveira , Carlos Fernandes, Alberto Tellini Filho 

e João Baptista Leite dos antos , todos trabalhadores da turma E-extra, 

da Companhia Docas de Santos , Divisão do Trafego e fazerem prova de que 

o accusado está faltando ao serviço, devendo estas testemunhas recebe

rem a competente intimação para comparecerem neste mesmo local , ás 20 

horas , do dia 23 do corrente mez . Nada mais havendo a t ratar o nr • 

Presidente declarou encerrados os trabalhos de que eu, Fernando Vaz Pa

rada , secretario, lavrei a presente acta , que dactylographei e tambem 

assigno com os demais membros da Commissão . - Em uma sala do edificio do 

scriptorio da ivis.ão dp Trafego da Companhia ocas de antos . - an

tes , 6 de l.aio de 1939 . (assigs . ) Presidente : Francisco de lmeida, Vi

ce-Presidente : Bemvindo Estevam de Mattos , Secretario : Fernando Vaz Pa-
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a primeira vi-a rada . - E mando que dito intimado lance o "sciente" e 
N deste instrumento, sob a data e com assignatura e si o nao fizer por 

não querer ou não saber , ser isso certificado pelo encarregado da di

ligencia , notificando-se então á Caixa de posentadorius e ensões dos 

Portuarios de Santos, desta intimação .- em, antos, 8 de 1~aio 
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IN :tJEHITO 

PORT 

1 • IN ' lOC!TO G 
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1939, o 
HIA DOC D TO 

o cidadão Francisco de eida, na qualidade de Presidente da Commissão 

de Inquerito, nomeada pelo Exmo . nr . Inspector Geral da Companhia o

cas de antes, faz saber, pelo presente que os cidadãos nrs . Jos can

dido aujo , Benedicto lizeu de Oliveira, Carlos Fernandes, berto -

Tellini F1lho e João Baptista Leite dos antes, todos trabalhadores da 

turma B-extra, da ivisão do Trafego , ficam intimados a comp~~ecer no 

dia 23 do corrente, s 20 horas, em uma sala do edificio do Escriptorio 

da Divisão do Trafego da Companhia ocas de antes, no Paquetâ , nesta 

cidade de antes, afim de serem interrogados e ouvidos, como testemunhas 

no inquerito administrativo iniciado pela portaria de 2 do corrente , do 

nr . Inspector Geral da Companhia Docas de antes, em que o trabalhador 

da mesma turma nr . Jos de breu, est faltando ao serviço desde o dia 

28 de Fevereiro proXimo passado, sem motivo justificado . - Mando, pois, 

que ditos intimados lancem o seu "sciente" neste instnm1ento, sob a da-
"' ta e com assignatura, e si o não fizerem, por não quererem ou não sabe-

rem, ser isso certificado pelo encarregado das diligencias . CUL • 

e-1939 . --------
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IN UERITO MINISTRATIVO ] 

J U N T 

certlflco que nesta data , juntei aos presentes autos , em original , os 

instrumentos de intimação expedidos pelo . nr . Presidente ao accusado , 

e as testemunhas , documentos esses qbe passam a constituir as folhas 

de Mala de 1939. - ----------
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IN DERITO MINI TI · TIVO I 

OT IA 2Di'J... O 1939 , DO 

IN CTOR G D or, lHI :c JT 

Commissão abaixo assignada , nomeada pelo nr . r . Ismael de ouza, 

Inspector Geral da Companhia Docas de bantos, para fazer parte do In-

querito inistrativo, para apurar o motivo de falta aos serviços des-

ta Companhia, do trabalhador de carea e descarga da turma E-extra , Jo

s de breu, faz saber, pela presente , que apezar de todos os esforços 

empregados pela olicia C.D.s., o i~diciado não foi encontrado , motivo 

que levou o nr . Presidente da ,ommissão, nandar que por editaes fos

sem intimado o accusado e as testemunhas nrs . Jos Candido aujo, Be

nedicto Elizeu de Oliveira, Carlos Fernanueb , berto Tellini Filho e 

João Baptista Leite dos Santos, t~dos traballladores da turma E-extra, a 

comparecerem no edificio do Escriptorio da ivisão do Trafego da Compa

nhia Docas de antos , no Paquetá, no dia 26 de Junho proximo , s 20 ho

ras e que ditos editaes fôss m publicados por tres (3) vezes, de accor-

do com a lei que rege os Inqueritos inistrativos . Para constar, eu , 

Fernando vaz Parada, lavrei a presente ta que depois de lida e achada 

conforme, vae assignada por todos os membros da Commissão . antos , 23 

de Maió de 1939~inte e tres ai9-~1 novecentos e trinta e nove) 

Presidente: ~~/,-_...-./~ 
4:~~-, 

Gecretari 

• 
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CoUros AÇAO DO CUE' EKB.àl&O.I.DO 

O DIA a3 •DO CORRENTE 
P lo vapor hollnndbs "Ah;dra", tlll,· 

Saocaa r a 'fclt o·Siovnqula: 

lo vapot• lo~tl~s 
tcrn J:'rlnco": 

eodor Wlllo e Cla. Lld. 
lluo Nogueira o \.!la. , • 
paio .l:lucno o Cla. • • 
J:lrasllelra do utó •• 

rd ltund o Cln. • • • • 
·c~ Rlb •lro e CJiu. Ltd ... 

ricun Cott -corp. • • · •• 
. Luon lllràCt Cia. • • . • 
Puullata. do> Expot·ta~;no 

Laugbllu o Cla. Ltd. . • 
JOh1111tOtt o Cia. Ltd. • . 
Gonçalv a · Cla. Ltd. . • 

brio! Uo 1-'o.ula Ch1. Lld. 
o Uutmar es o Clu.. . • • • 
. Prrulo Chaves • .. . • • • 
y Dclntnscr # Cla. Ltd. .. ' 
nclda 1-'rudo o 'la. .. .. 
La Domua e 'le. .. .. 

M. Ilnf ra o Cla. Ltd .. , • 
nquelra M trollCll c Citl, .•• 
lllmmn G Pl) Q lu. Ltd. 
I .b' rrclrn o C la. .. · 
nsumo ........ 

o apor ull~lllt o 
•l. San .Marlln": 
umann Gepp o Cla. Ltd. 
ouur Wlllc o Cln. Lld. 

1-'r.ndo l:hnv!';i . . • . 
M. l:ln1 .ra (.;lu • .L,td. 
. Ed. NlOtiG Ltd. , , . , I'· t Braail Ltd. . . 
. ,;autista b.xp. Ltd ..• 

m aio Bueno Clu. .. 
tosyana Exp. Ltu. 

nem:un oet ·orp, .. 
rroa Camargo o Cla, .. 
uro J oest ........ 
llo Vai Hlo c Cla. Ltd. 
rmann O ai h e 'la. . • 
nquolra M. !reli a c Cln. 
A. .l<,'fl\licl&co HolU 
. Lemo l• 'ert·clm ... 

dlgal Prudo o Cla. 
n umo ........ 

No vn..,or lllnnmorqu~a· 
alltonl'lu": · 
•·odor Wlll J&. Ltd. 
rd Rand .ela. .. .. •• 

Lçm .b'rnTirn .. .. 
A. Marques l•'crrelra 

o vapor Italiano 
'optuula": 1 dlgal Prado Cla. 
rd Rá.nd c In ... 
A. 1• ruttclsco .Colll 

a. Prado Chllv s • • •• 
ouc Cio. Ltd . . ••..• 
dro Jucsl ·.. .. .. ,. 
ves Ribeiro o Cla. Ltll. 
nSUlilO , • , • • • • • • • ' 

Ne' 'Yiljlor h~ I li 
lgh. Brlgndo":. 

'idlgal PJ'Mi' Cln ..... 
,Jrnctdn :P~.r.do o ' 14. • • 
~la. Leme l!' rr ira. . . . . 

. Mogynnu. Exp: Lld. 

·f •• 

., 

.. 

'· 

Adalb rto Soucek, 2.102 couroé 
ealgados, cum 6~.400 kllos, no \•alor 

• ·; tio 117:497$000. • . 
4.191 . .' Pelo vapor lngl~s "Bt·uyere", pa· 

•2.1147 ri\ Llverpool: 
1.:!64 . 'S. A. Fl'lg. Anglo 2.'750 couros sal• i'lli fad.os, corQ 79.597 kuos, n valor .do 
Ú:l& :IL380$fl90. ., 

890 . :F~ tu 
!SOU 
71>0 
670 
510 
475 
4&;J, 
400 
3'7fi 
250 
!.160 
2oU 
2-"J 
2.iO 
2W 
120 

lJ 
...--
19.657 

·2.~87 
2,4o6 
l.(J*I 

!l~fi 
ls.)7 

' b/J 
'/oiLI 

'ii>\1 
.7*1 
6b0 
'll~!S 
li~~ 
4J0 
l$/6 
~tiU 
'321 
:<:lO . 
171 . a 

14,.&'79 

6r000 
!l. 60 
'2.197 
1,317 

ll60 
251) 

. \12& 
1~5 

l2.i24 

5.4:!3 
l.Gn 

760 
,d:5 
7,309 

2.250 
2.062-
1.000 

296 
.250 
250 

68 
11 

7.132 

2.251 
1.932 
1.;!00 
1,103 

865 
7'/5 
1100 
500 
400 

i~ 
~ 

10,014. 
• I 

1.713 
710 
300 
100 

2.82G 

682 
:148 

P lo vdlJPt.'dlna.miiÍ'Q\têa "Afl!erlcan 
Rr~ter". p~ra l!oo ~ . 

M. i'h'CI( J,o~rs, 7.000 colxa, 4•• 
latanJ&3, .ronr .,GG.OOO ki!Qs nQ vp • 
lor do 105;00()$. · ' 

· ,P ló VO::>{lr t)nlan.d~~ ' Auroi·a'', Plt ' 
r a Anlu cpln: ' 

E. Van Pnrya, 7 .OQO ralxl\8 de · In· 
ranJM. rn'l'l . 2G6. 000 kllos, no·, v til!> r 
rle 105:000~. · 

P lo vnp6l' fnglns "Eastern Pllll: 
co", rara ~tnmllton. · · 

. G. Cu~o>.Zil (I lo Cl(t., 2 : ~liO calxn~ d~ 
lnt·an1nA. rnrrt o5.tl0p kl)os

1 
no vul01; 

üe SS :750$000. · . · 
• Pt<lô vupnr lngl~s "Co)rdlllhn', Pll· 
ra LondreA: ' 

Josó L. Rulz, 1.()(l() ralxa~ dt' la· 
ru.n,ln,,- cnm 88.()00. klios, no v~lor 
do 15 :000$. • · 

Ntrolau A. Roilrl)rttP'!!. 900 caixas 
dP lnrani~ •. rrun 34.200 I llos no va· 
lor dr 13:GOo$: • ' · • • • 
Snntn~ua e Filho,, 500 cnlxM il~ 

lar~nl•ll. çom 10.0(1(/ kllod. rio v'alor 
<Ir 7 :50jl$. ' · 

Kcnyon e la. Lt<l .. 1 .500 rnlxns 
<11' lnt·rm1n ~ r·•m 57 .001) l(llos. ,no va· 
lor rlo 22:GOO$. ' 

Peto vnnor ln~:l~s ''BPriCOn 01'1ln· 
ge". pnt'll T .oriil r~~: 

Nlcolnu A. Rodl'l~ur•, 1 .000 calxnA 
tlfl lnrun•n~ r11m 38.000 kllos, no va· 
lo.r <111 111,•(\()0$.· • . , , 
·c:-. Chra~M· r r 1~ .. 'l.<l'!'7 c~h.as .,,, 

iDI'Oni~ · rM1 11J,2!!Q KlfOS, IJO \'0101' 
dn 4q :or 5$000. 

1"~111 ''n.por l,ngl~s "Natla"1 poro 
Ll,.Pronnl : · · 

Coro. I'nttll llta tlr FrutM filiO col· 
"(~~ <lc larpnf .. , rom 19:000 )tll1>8, 110 
\8'"" ti 71500 . . 

Prodo Irmno,, 1 500 cntx $ dP la· 
r1n••~. "'"111 57 .000 kllos, no valor 
dp 22 ·1\00$. 

'EJ. Vnn ParvA, ~ OO!J rolxa11 de la· 
ran In~ .. r"nl 111 1000 kllo3, no valor 
•lo ~l'i :00(1$. . · ., . . · 
P~lo vo"t>r A'lt"mllo "Monte Ollvla" . 

pa•11 MnntPvldf·n: • • · 
J . Sonr s P C'ln .. 4 r,ro cnchos rlr 

hpno., • ~"lll 90,000 JdiOII, · no VlliQI' 
rtt" R ·750~000. . 

Pnr'l ijl\rno~ . A Ire~: : 
, J. Soo.rr' o C'IA ., R.Mll rnchos M 
IJanonn~. rorn 160,000 1tllo~. no vn• 
lnr c!c 12 ·000$. 

BOLSA DE TITULOS .. 
·DE SAO PAUtO 

ADEJr.TVBA 

A!ollo11' 
I 

li9- Unlformlzadn~ pott. 1:005~000 
l!1-Munlclpnra 1933 .. .970$000 
lf) -ltlcm ld~m !lo fiÓO$ 485$000 
211- MunlrlpnPa ln:J7 • . 978$000. 
lO- PQttulnres rort. lD~$00Q 

OlJrl.ragllqa 

55:. -Do F .. tndo C:ot6 .. 
lG- Do Etlado 1021 porl. 

' L etras 

2 -Da Ct·n. de FJ. Bcr· 
nnrdo . . . . . . . . J, :010$000 

Acçlleo 
. 'I 

I 20..,. D . C' I , Pu~lfllla, 
drf, I • , , • ,[,,' ,, , 1 

9- a C In. k'nullatn. 
nom ...•. .. :.· .. 

1.100- PA. Cln. :Mo&:yana , 
70- Idem ldl!m . • . . . . 
80- Do. ;ijco. Commer

flal lnt~a;r ... ,. .. 

' . 

e 21~$000 

286$000 
51$000 
G0$!100 

308$000 

PllCKAIIE!rTO 

.&pouo .. 

3.1 - Unftormlzad 

. . 

017BSO Ol'l'IOIAL DO OAKDIO Jl TaJral oam'!llaea para p~>ofamento de' ' ' ' 
MÓED~ METALLIOA direltol "ad-valorem" na Altaud 11'• 

A' VISTA 
OUicilll Livre 

Londr 8 ; •. 
Pnrla •••• 
Italla ...... 
Alkmành <R t
'· •emllrk) ..•• 
Ali manh (l'l 1-

chmntk) •.• 
Allemnnh (V r

rcchnugsm t•k) 
Ali manha (Un· 

t rstuetzUIII:tl• 
mark) . .... 

PllrlUKO.I . . • • 
B lglca (ounr) 
B~lglra (j!apll) 
~1uiPKa • • • • • • • 
Dlnatllllr~n • • • 
Nuva Yotk .•. 
·TCIWCCJH IO\·oqula 
Monl vldéo •.. 
Succln ...... 
B, Alr H (JlCI<.I 

llll(IPI) • , , 
Hollnncla .. 
'nnndá .• 

Jnp11o 

JII[Ol:DAS 

SIIIH rtlllfll , • , , 
1 

, , 

Llbr·u. ........ 
Llht'M (cheques) •• 

.Dullat· 'R ........ 
l•Jscuclos (ehr·uu1·~) , 
.I!Jscudo.~ . . . . . • . 
l·:~ .. udos (cheques) • 
ithllllngtl ...... .. 
Yen.~ .......... .. 
C 1'01\R dlnnrnnrque~as 
Gulld ns holhndcacs • 

· la rccm - pratn .• 
1\turcoll - pat>PI • • • , 
MarcrH! ( hP<J\U a) .... 
Frn ncos fmnc· •s"a • .. 
1\lnn·o!l flnlnnrtcaes 
P s a chll<nod .... 
Pcncl'a cnhrt1 • . , • 
B't·nnoos fi'&IH ~ • 
l•'rnnro (ch qu 10 • 
I,h'llll - prata .. .. 
I.h·1L~ ' (chequ a) • . . • • . 
!•'rnnco.s b I •ou1 (rhcquc ) 
~·r·onUIJI HUIB. OI (ChCQUC6) 
l•'ICJI'III (cll •qu•i J .. , , . , 
P 3011 mln (chcqul'S) .. , • 
Zloly ••••..•.••••• 
DlnuJ'~a . .....•. 
p SOB uru~llilY08 . , 
Dr>llar •a cunadenscs 
LI h r na sro~t·su 
Pcs tua pnjwl .. 
.i>CJINna de rrala 
Ruplas .. • .. 
Polonlo ...... 
I'es nr(l'cntlnos 
Fr tnCOii bel •n •• 
L~is ......... . 
Frnncns sul o~ •• 
I•'lorln ........ 

88$561 

$995 

G$100 

$806 

18$900 

9i$000 

" 74 
900 

$700 
1~125 

·-

ME CADO de ALGODAO 
S. PAUt.O, 24: 

COl'fTJr.AOTO UAU 

Abertnn, t\1 Fecham., b 
10 borna 15,30 boraa 

Comp. Vend, Oomp. Vend. 

Maio 49 300 49$300 8/V. 
Junho 6/V, 49$000 8/11, 
Julho 49$000 4U$~00 4~$ 00 
Agosto 49$000 49 100 49 '100 
Setb, 49SOOO 4 $900 8/V, 
Outub. 49 '000 49$000 ft/V, 
Novb. 4o~ JOO 4 $700 ~/v. 
Dezll, 49$200 4 o /V. 
Jan I. 40 100 49$200 8/V, 

ABERTURA - Foram rregocladall' 
,500 u rt•obo p&ra julho, a 4 $500. 
Extra~pr g/lo, negoclnnrn- e 7.000 
nrt·oba , ael)do: 500 para julho a 
48$500; 4.000 par outubro, a 48$700; 
2.500 para novembro, a 48$500 c 1.000 
a 4 $800. 

M rendo - ESTAVEL. 

COl'l'l'nACTO "C" 

Comp. Vend. 

de Banto1 dUl'IID~e o m s corrente 

Londres ••••• ~ •••••• 
Ptirls • • •• •• •• •• · •• 
itaUa •••••• , • •• •• 
!~ort usat • • • • • • ' • ; 
.Beiglcu (papel) • • , • 
B lgtco (ouro) .. •• 
Sul sa • • • • •• • ••• 
::iUOCJa • • • , •• •• •• 
l>lnumarc& .... · .... 
fcilet'OBiova(lutn .. •• 
Nova i'o1k •• 
~lonte,•tdéo .. .. .. .. 
Buenos Alrca (papel) 
Hl)llandtt .. • • , ., • • , 
Jap o •••••••••• 
Ca.nadA •••••••••• 

Banco do Est. ·de S. Paul~ 
Santo•, 24-5-939 

de 12 llhllllnga •• . ' 
RENDIMENTOS FISCAES · · l 

aECEDEDOBaA DE BENDAS 

Arreo&da.ç5.o 

61 ;947,100 
228 : 773$80\1 
11 o : aor>$7CJO 

3: 975;$00<1 

Total • • .. ... , 408 :001$GOO 

DEPART.A.MilN'.rO !rAC1IONA.L 
DO OAl'E' 

R ndu. do hoJ. . .. .. 4G2:94.1i$000 

Colacões de tilulos bra· . 
sileiros em ~v a .. York: , . 

NOVA YOltK, 2-1: 

· l!:at. de F. Central 
do Brasil, 7 % -
1052 ...... 

mmpresllmo Bras!· 
lclr·o, 6.5 %. l !l2G 
1957 ...•. ' .... 

Elmiii'Cstlmo Brasl· 
l~ll'o. G.5 %. 1927- · 
19S7 .... 

RI rands do Sul, 
G.ó 1,o - 10GB • . • • 

Munlclplo do . Sf1o 
PA.ulo - 6 <;'o -
lUii2 ......... . 

MunlcJplo <1o Itlo de 
Jonclro, 6.5 <,~ :.... 
19~3 ...... 

Rio Grande do l:lut, 
8 ' e - l91G 

Tllulos ltlst. de Sdo 
!>nulo - 6,5 % -
1957 .... 

KoJe 

1G,71l 

17,'7íl 

17,G3 

n/ c. 

n/c. 

10.00 

12,50 

n/c. 

... 
' I 

Allt. 

• 
116,37 

17,62 

17,62 
) 

n/ c. 

n/c. 

9 7' 

n;c. 
Titulo~ Jl:At. de Süo 

Paulo - 'Z % - · 
1010 27.37 26,1:; . ' 

'l'ltulos lilst. do sn.o 
Paulo - 8 % -

' 1056 .. 
Tltuloa Est. dr Silo 

Paul11 - 7 o/o -
1957 .. 

Sonue Mina~ Go· 
raes - 6, % -
1932 •. 

Bcmus Ml nu O e· 
ro s - 6,5 o/o -
19úS 

12,00 11,75 

n/c. 

12,00 11/C, 

11. 7 n/ c. 
BraBrl Fedctul, 8 o/o 

1941 :. · ....... . I 111,8'1 ' 

,. ! ~ j 

MERCADO ES~P .~, GEIRO : 
....... 
CnC6 

tlOVA YORK, 24. (U. P.) 
O marcado de café fechou. lrojn, 
em baixa, L ndo vigorado as acguln- . 
t~s cota<;Oes: · 

Rio - Typo 7. 4 vista 
Santos - 'l'ypo • i vista 
Columbl Mhlelllll 

Kojo .l.pt . 
5,(..() 6,011 
7.12 7,1 



(A F E' 
-A Asscciação Commer-

cial fixou hoje, as se
guintes bases para o 

CAFE·' DISPONIVEl 
Cotnt'l)es 11arn o cntés solhloa 

Typo 4J molle 
Typo 4,, duro 
Tvpo 5, Rio . ,., 
Mercado . . 

10 kilos 
19$900 
18$000 
16$000 
Calmo 

PRA(AS ESTRANGEIRAS 
' --· Commerolal 'l'eletrram Bureauz) 

, ESTADOS UNmoa 

om Yotk, !!1 - ontrncto Santos 

l'eoh, Abert. 11.• recb . 
aot. cham. 

I 

'1nln .6.07 6.03 y.!l7 5.97 
Julho . 6.lli (1.10 6.06 6.(16 

rtr•mb: 6.1!1 ll. lfi 6.11 G.ll 
Drth, 6.23 0.18 6.1G 6.17 
VondM 5.000 15.000 

Abcrlura :-· At>nlhlco. Ralxa de 
4 n 5 pontos. 

3." chnmnda - Aprnns csllr,· 1. 
Enlxa d 7 a 10 pontoa. 

lo' ch,nmrntq - Ap~n~ta eRtnvel. 
Blllx do O ·u 10 ponto . 

Nove. York, 24 - Contraclo Rio: 

· l'ech. Abert. 11.• l'ecb . 
::nt. cham . 

:Mnlo 
Julho 
SPt~rnb. 
lkzb. 
Vcl!UUB 

4.33' 
4.33 
4.29 
4 .3n 

G.UUO 

Tr/r. 
4.30 
n/ ·. 1.aa 

4.aJ 
4.31 
4.20 
1.32 

(.31 
(.31 
4.26 
1.32 

6.00(1 

Ahor(um - Apnthlco. Bnlxa do 
2 n :J ponlOR. 

3.• Chllmadn - Calmo. Bnlxa do 
2 u 3 pontos. · 

l•\•chrunento ""' Calmo. Baixa de 
2 a 3 pontos. 

.Nov York, 21 - Dlsponlv 1: 

'fypo Rio, n. i! 
'l'y fiO Rio, n. 7 
TYI"> Santos, n. f 
'l'ypo Santos, n. 7 

Compradorea 
Hoje Aut . 

11 7/8 
li l/8 
7 l/4 
6 3/4 

57/~ 
r:. /8 
7 1/4 
G :l/4 

JHO - lnt\llcrados. 
:õAN'ros - lnaltf!rados. 

l'B.Ali'OA 

llnvrc, 21 - Jrochamcnto: 

Julho 
l:lcl•!lllbro 
Dr1. mbro , . 
:Mnr.;o 
V(•ndas 

Com[tradoroa 
Hoja .t:nt. 

22s a11 
2~0.1/2 -
!117 3/4 
216 
14.000 

226 
223 . 
22 S/4 
210 1/!l 
10.000 

M t do- AjGtllS • el.'' 

D~!l,llt\ .o,. •~han1r.nl!l ,.ytçrlor, 
Dtdxa do· '2 1/4 a. 3 1/2 !rantoa. 

A.LLE)liiANliA 

H llllUUI'gO. 21 
- l~chament<>: 

Julho 
SetPnthro 

---~~~-D ~ n•b•v 

• t 

Conll'llcto 

DEPARTAMENTO NACIONAL DO CAF'É 
(AOiilNOJA Dl!l SANTOS) 

SAFRA DE 1938 • 1939 

Café embarcado no dia 22 
de 1939 

EXPOB'l'ADOJn:S 

A. Slon o Cta. .. • • • • .. 
Achllle.! Montuorl • • • • , • 
Alr.lu 1111 OlheiJ'a Farnno •• 
Almeida Pr·ado e Cln. • • . • 
Alv s, Rlb lro e la. Lld. .. .. 
Amerlc1.1n CotCee Corp. . . • . • • 
Antoulo Alvaro de A~~umpçllo • , 
Asaurnpçllo, lmrno e Cln. Ltd. , • 
B. Gon~alvcs c C la. Lld. • . . , •• 
Barros, .anrnrgo Cla. Ltd. • • 
Barros. M lto e Cio.. Ltd. • • • • 
Barro~ Penteado Cla. . • • • • • 

alo Gulmarfl e e Cln. . . . .•••• 
Camargo Pnch~co o C la. Ltd. • • 
Casn Bratac Ltd. . • • • • , • • , • 

aea 1'ozau Ltd. .. .. .. •• •• 
C~nlotn e C la. Ltd. .. .. ...... 
Clorrt, Gur1Ta o Cln. Ltll. , • • • 
Cln. Brasllr·lre. de Co.!6 .. • • • • 
C la. L~m~ Fcr·relra .. .. .. .. • • 
C In. J>auttsta <I e Exportncno •••• 
Cln. Prado Chnv~s . . . . . . • • 
Coop. Ctr. CatPic. PnullHtas .. 
DP.Jphlno Mend~~ Junior .. •• 
Df•J>. Nacional do CaCt\ , , •• 
Domenko Farano . • • • • • , • 
tr.. Castro e Cln. .. .. .. .. 
E. Johnston B Cla. Ltd. • • • • 
F.m111n C. Farnno .. • • • • .. 
Fnnor e C"la. Ltd. .. .. .. .. 
teu enio T uher ........ .. 
F.xp. Rublar Ltd. .. .. .. • • • • 
Exp. Cató Brasil Ltd. • • .. •• 
I<'errclrn .Menez~ u la . •••••• 
F~rrclra da Silva C la. • • • • • • 
Jó'rnnoo. Sonres e Cla. . . , • , , • • 
O. ~'t> t nnn~ s c Cln. Lld ....... , • 
Gnbrlcl do Paulo e Cla. Ltd. • , 
R. J,a Domus e CJn. .. .. .. .. 
Ilard Rand e Cla. .. • • .. .. .. •• 
rrermann Gnlh e Cln ........ . 
~ O. Martins e C I !L. Ltd. • • • • 
J. M. IIaters e Cln. LU!. · .. 
Junqueh·a. MPirellca e Cla. •• 
T...lmn. Nogueh·a e Cla. • • • • 
Luis ll'Mrelra Cla. • • • • • • 
M. E. Rowtand e Cla. Ltd. • • 
Me. Laughlln e Cla. Ltd. . . . • 
Martins. Gregory e Cla. Ltd. 
Mrllllo. Noguelra e Cln. . • . • 
Mello. Valel)t e Cla. Ltd. • • 
N J>tzarro Cio.. . . • . • • • • 
Naumunn. Gepp o Cla. Lld. 
Jl:lonc e Cla. Ltd. • • • . • • . • 
Pt>dro Joest .. •• .. .. .. .. 
I'Pirone e Cla. • • .. • . .. •• 
RlllTIM. S11va e Cla. lAd. • . 
Rnphael Sampaio e Cln. Ltd. 
Ray Delntnger e C la. Ltd. . . • • 
RPal VIC.Il-Consulndo da Jtalla •• 
Sampaio Bu~no Cle.. • • .. 
SJ A Frnnclll<'o Bot ti . . • • .. .. 
SIA 1. R. F. Mntl\tllZZO • • .. .. 
RIA Leon lsre.el Cln. , • .. SIA Levy ............. . 
S A Marques Ferreira • • • • • . 
S A Rebello Atvr~ .. • • • ... 
Soe. A~~umo~lfo Ltd. • . • • • • 
Hoc. Eduordo Nlonr Ltd. • , •• 
!;oc. F.xportndo•n Ltd ....... 
Soe. t.fogyana l!lxp. Ltrl. • , •• 
Soe. Nacional Exp. Lt<l . .... 
Anc. Snntlsta Exp. Ltd. . • • • 
Tl' .. odor Wllle e Cla. Lttl. , • 
V;,ollnottl f' Cla. • • • • .. ... . 
•'ldnl e Cla ............ .. 
'lldlgal Prndo e C'ln1 .. .. • • 
v~v~;~cqua, Irmfto& SIJI .• ,. .. .. 

,Zarldcr e Cla. Ltd ........ . 

EXTERIOR .... .. 

Consumo do bordo .... Diversos 

CABO'l'AGEIII 

KO.TE \ 
I 

125) 
1.457 

9.110 

220 

3.613 \ 

875 

274 

1 .600 

2:i:l 

6 o 
8A27 

316 
325 

66 
425 

1 .563 

630 
2!jQ 

631 

3'7;) 
3 .395 

8.351 

1.298 

600 
430 

170 
6!ló 

3.034 

de Ma i() 

llrUS 8AFB.A. • 

!l&O 2.9 o 
lU 
2 

28.167 3SS.733 
a.uao fiL210 

106.660 1.165 .9!!2 
1 211.1JUO 
a 29.61~ 

2.M6 Gl. 312 
1 .702 1a.2st 
3.:íC3 71.9 2 

30.141i 
I) . I'R1 :.'0.721 
1. 2!;0 35.6 I 

ti.Silll 
3 

40i> 1 .561 
1177 S. 751 
725 10.512 

37.R6~ 459.334 
6.925 -~7.4!1ll 

J3.62J . :J!!5. 481\ 
1. 727 

1.000 3.053 
25.13:. 

438· 
88.027 

10.881 

1).80! 
4 .916 
4.740 
1.000 

80.•1•8 
39.133 
7.927 
8.216 
8.809 
7.473 

lO. 04~ 
18 .5.39 
6.000 
2.320 
3.175 
4 .00 
2.729 

19.170 

1 .7(>0 
u.oo 
3.080 

125 
8.611 
3.639 
2.726 

03.507 

5.381 

.. : 

~ rrnrn L A - Q11lnt 

Em Igual data do anno 
passad~: 

EMBABOADO 

.Ém 23 •.•••..•••• 
Desd 1 do m~s • • • .• 
Dcsdo .l de julho •••• 

l!lm lgunl datd do anno 
pusPado: 

Et ~3 ...... 
DeRr.le 1 do m s • • • • 
O ~dll 1 r.lu julha •. · •• --
JAO PAULO IAILWA 
O movimento de va~/i~s. nn Ee 

dlO d HanlOH, 110 dliL 23 UO COI'I'C 
~e. Co I o degulnlc: . . 

llll<IRtPniP~ 110 Cfl~S UO 
dia ant rlur .•.•. 

l!'t>l'llf'Cir.los lloje a~ 
cac~ ........ . . . . 

Totnl •• •• ~· • , . . 
VagO e b. d lepo. l~fto do 

c11cs. nas llnhus da 
' S. 1'. H., <I ·J!OI do 

terminado • o ecr' lco 
de lntcn:amh•o: 

Cumrnun': . 
Cnrn'gn!loe . . • • • ·,. 113 

Idem - Vnzlos: 

Rn os .. 
Cot.~>tos 

" r .. 

Cl.lf'S •••••• t ••• ' ·, 

V lll.:UCif rurrcgurlo 110 
urmuzcrn, pnteos e 
dusvlos ....•• 

Total ...... .. 

C:nrro<:ns rPC bldus com 
Clll'ltiiR I I!Un lllllbnr
(lliU , • 

EJZPO:B'l'AÇAO 

Noa armnzen3 
No~ pntcu~ 
r o caes .• 

Tola\ 

r:at6 entrado hoje •• • 
t:a1~ f•nt•urto desde 1.o 

uo corr nle . . . .' .. 

. -. 
OAFE' DDSPAOKADO 

1. 

1311<'< 

43. .. 
578.' 

Exportadorea que doapnaharam C!\1 
boutem, ne &eceboclorla de Beod 

Exportadorea Set.c 



&• ~ ... 
(iU.J t 1ft z·nw . ~utrnt·ant 
H.drnm 13. !ulb c·c 11 l 
trltntnrnto 622. 

Jlh~rmn• la do tto.pltnl ttvlou 876 
f t..l'l lhlht • •·1H\O :9\ p:nn o st'rvh;r• 
lt.t, mo l' 11!:.! p:tt'll o Lxtcruo. 

Ton ·co Nervê-t :1 
~ Hllt~n totth.·o uurvluu tu-xun.l. Jndicf\,~nPS . l,~ ,·u qu cza l:ll"<u,u, I A sscciacão Predia l•ornnt nppllettdc.a 31 p quen~s 

cuwttvo• :1 •·n(~rmos d~ Cóm do 
J 10/iplt' I I 

Na mntrrnldndc, tUtnPxn no bo.•pl-
t~rl. ·xl•tiD ili hont••rn 23 pattu· 

rirt,t~"s. 

Fttll••rru. N·1rclso Jord1\0 Oonçal
v• R, d1 tiO nnno~. e-nsudo. brn.u<·o, cs .. 
p nhol. 

N.1 va t,1 elo banco. foram nttendl· 
cl nu 270 p • 'ous, •·.rndo 204 oclulto~ e 
'i I or1nllC ~ 

No Sotllntorlo el •• Campos do Jor
,illo GKisthtm, ltout<· m. em tmt1men-
1 u, ~0 ~111P1'IIIOS. 

::.uc. t•ortu~:uosn elo n:ncuc.nCJn 
O movimento d~. tn SoelPdnde. ctu· 

mntto o dlu c1 nntl'· hontr·IIJ. rol o 
'Hrt"Ulll t.~! 

Exl .. tlflm 1~0 • nfet·mo. o•ntrnrnm 
7. ~ulrnm 6. Cnllrct•u 1 e exlstrm •'m 
!rii\A111Clll0 100. 

No bnnc•) l:n.tm attr11dlctos 2G3 
cl 11t~"· 

I'(lli••C•'\1 • A enleiO Sllv•i Arou,! o, 
roru fi! nun~•. C'ttsnclo. 'c:ommerrl? 
Clll' bi'[II•Co, <I" lltt~IO il t \ l cl ncl~ portu 
gur~ J 

t ' t·uz Vet'tn Ciha. Uras llc lrn 
ntovlm••llt.O rJo~ d '> p<'nenrlos dn· 

runte u úln clt- hont"m Co! o 3e· 
gulrltl': 

p ,, 100r. tttLenclldn, ~ m d 'cnd 31:!. 
8o'tlllO ~6 homens e 217 mulh rc .. 

I 

Cl flelcn~la genltnl, lmpot nela. ele runt.lo nervoso pslqulcu, 
lmpresstlo, medo sem motivo. 

5~;; 1. Z.Oord 

DECLARAÇÕES 

CENTRO DOS· VAREJISTAS . ' 

o E s A N ·T o s sI A I 
• 

&ão convlda<io>~ os srs. acionls.tas a se reunirem em assem
hlóo g e ral xli'Uunllnarla, ás l!O horas ~o dia 26 do corrente, 
Rexta-r h a, em nossa séde socia l, á rua. Senador Foljó n. 415, 
nes ta cidade, uf!m do. deliberarem ·sóbr · o t~egulote;. 

CON 'THUC,'ÃO DAS NOVAS INRTALAÇO J•:S DE r\OS~A 
FABIUCA 

No p'·•·to r•o hnpnludlsmo " dJ~ I 
,.e mln< b ·, 83. 

No p~ ''" ti> ypl,llls ~ molt ~tl: s 
"' JH·r..-ar , 1 ~8. 

Nu cn·lço dL' a>&l· t •• nl"l'l ~ p•·otee

8uutfls, 17 de Mulo de 19::9 . 

<'. ntJ·o elo. \': tJ 'l'J l tn 111 o' ~a u to ~ I i\ , 

Ç~IJ t\ mullll'r gral'ldn. 48. 
No s• 1 viro d<' vlns 111' , 11 rlna r l!l'· 

11 PI'O IOg11. l t. GU4t - ~G 
A :\' 'l'ON IO IM 

Presidente 
r .trn o "' 1 1 Iço , lo 1n hor.l torln ctn 1 

nJI•tlv•• • rlllllc·t• Jomm fett.os 33 rJW ··i-------------------'"""~---••iilii!'i!!iõi;o;;;;;;;;;" "'~: ~rnclo :3 tl•• ! ~?e~ e 10 d" urltt 
rqu.,lltntlvo). 

EDITAE 
SE"1VJ '( FEC?IONAJ 

rnv-: f' "I () P'-> ~r:.o 

fJ I! onlf' ut dv ti r'. rue te 1 ,, ~to nul 
rir rnuCut'lttl tl o!lc com os ~~ 1.• u ~. 
cto ttr. 11 rl(,lll C'rt·~ t o n 4 . 111h. ele~ 
rl \l I ~ I'C t · o • lltl 1!~ I X~~. M tnz [lllhllr. 
parct l 'onh c~l mr nl o dns tlll!!I'PRS~ tlo 
(1\IC, tf'ndu ot• tte~Oetros d~ IOi\< 
ANTUN~;s IJ(l :-; ::lAN'l'O::>. utcupnn 
l ~R dl' 11n1 LN1'CI10 de mttt'lllilO. Sl lUfl 
clu nn Jlta n111 Hrtit·o. nfl dlv!Rtl •lo 
l\lllnlcl)lln. tlc linnto~ e !:! . Vlrrnt 
n ro. t ~ l!:s tatlu, con ltontando colll o 
1l•·~ lluc:n·. Vn•qu~tt o P t:on 111:0 v 
t Tllll. r••qttPrldo o toll>ramPnlo Cl 
\11<'·''""· ~1\o pPin ur•. til C ro nvtctUdfl 
u. 1111~ por ,.,.nturn tPnhnrn fliiO.IRflU~ 
upn~tr:•ln nu 1 rf'itlln6~1\o o tnzcr, 
oun' rln t•n m· n 'fl~ n P~te Sf'1Vi<:o 1" ~ 
J;IOtltll. d 1111'0 r111 OIO.Zfl d<• Kll <!In 
n rontnr cln nrrernte cl~Ctl. ntlm <1 
nno In• 111 1'~11"111 nA perfi o <ll' prrf~ 
rrnr tn ~ut·nulWo pt'IO art . Jfl do ct 
ta do dcrr~to . • 

Outro~ lm, •r dPclorn one cte oet\ 
dn rom u Clrcnlnr 11. 2~. de I d 
Abril de 191 ~. 11 1 nlornm"nto Cil'ar 
rrm nr1thum PIPI\o. rm qualqur 
trmpo, FO FP. 1·crl !I co. r no t~rrl'no 
t"xlat~ncltt rle nrrlos monnrltlcA o 
metn la [JI'CCIO!OS . 

::!ervtr.o Rc~tonn l em S . !'nulo, 1 
cl mnr~o do 103U . 

Bercu.lnno do Freltaa Filho 
EscrlvAo 

HGOl 2f1J6 

. r, o ~PANHIA DOCAS DE SANTOS 
Aviso de chamada do Sr. José de Abreu 

ll t• <'tlttformlcladc com as InstrucçõE'!s tlo Cons lho Nacional 
ch Trohn lho . tmra o lnQuer!!o Atlminlatrutivo de Qtl trata o 
111 t. r,:l, doll cll'l't'Olos ns. 20 . •I 65 d~> 1.• de Outubto de l!J:Jt 
I !! 1 . 081 <) (1 2 I d a F'e l•(' j' lt•o de In:: 2. !l!llham qualttos «'H lO 

• l'ditnl vlrun que. o Sr. ,JoHé ele Abreu, trabalhnrlor de carga e 
d RC'a t·ga dn turma ll-extt a. da Divl~flo do Trate~o da ompn
nhin r>ocn:; de Rnntos. estfl senrlo chamado para suo. audlencln 
no l nqu ' rito Allminislmtfvo lnstnumclo <:> m vlrlnde c1 Porl:\
l'ia <ltl 1:1s p l' lot· i~t 11cra l dtl I' frl'fcla C'ontpnn h la, para apura iío 
c!a faltn gravo ele abr.ndono de sct·viro. que lh o é attribnlda, d e
,. ndn o m ·R mo comrr.rc;>cer no dia 2G de Junho p1·oximo fnt\11'1) , 
Ú!l !!O hora R. Plll n t;aln em que rnn rlonn a respectiva Commls· 
Híio de Tn c1ucr:to. no ediflclo elo 'folpcrlptorio da Dl1•lstí.o do Tr.t 
fcp;o, no Pn<Ju l tl. ou nos dias subse(]uentes até o cncerra
m e nlo do lnuuer ito, CIÜJ'O 1:~ e 18 horaR, apresentando-se ao 
preRi dont da ('omm!Fsiio do Tnqu r!lo. 

J,;stilo Indicada~ os so~nlntrs testemunhas que deverão de
l:Or nn. f(•rnHI de dlt'elto. na reuniüo a ~o realiza•· âs 20 horas 
do dia 2r, de .Junho proxlmo futuro: Carlos Fernand~>R. res l
c!Pnt e t\ 1'\IR Dr. Manoe l 'l'ottrlnllo n. 40G: Alberto Tellinl l~i
lho. rr>Rld nt e no Prolon~?;am ento dn Aven ida P d ro L~>sRa n. 81: 
.Toão BnpfiF~tn Leite SantoR. ro11ld nte á t:ua Blttenrourt n. 200: 

I Jono cnndido Araujo . rrRl rll'nto ft rua Clencrnl nmarn 11. 52!1; 

I 
11 BPncdlrto F1llzeu de Ollvciro.. residente :1. t'rnc;o. Clullhermo 
A ralltc n. 4. O lnt r essa do pod r á. fazer-se acompanhar de advo
l:ndo. ou' ae1· nsRIRticlo pelo advogado on repreRen'ante do Syn-
d i cato n Qup pe rl nrer. 

Jo~n. F11rnando \'az :rarndn. Sccrel.nrlo da ommls!lll.o d 
InctnPr ito o Rnhsct·c,·o, 1~ rnnndo Yaz T'aracln e vne asslgnntl 
p lo T'!'.CRiden te. 

Santos, 26 do !aio ele 19:10. 
J•'H ,\ N<' l H< O TlF. J ,~IJJ] fO,\ 

Pr('Rld ui e cln om m ll!'eíio c1 e In!) uerito 

... 
1\ 'l' o 

Hua 1,) llc • ' o \ cmbro n, ttH 

SORTEIO E 
n s. a.; o : ouu 

Sort lo, Grupos 25.•, 37 .•, 40.•, 13.•, ~ 
Gil .•, GO.•, 8 L". 5.•, O.•, !lS.• !J 

Chamada, lrupo 26.• . ....•... . . 

De ordem elo Rr . l't'l"~icl<'nlc, . 10 c 
dos e o publico em geral, I' <·om paToce 
ás 11,30 horas, em nossa séde sol'ln l • 
11." l!J.l, afim do S:! pt·occd r no llot'l 
Rs. 20:000 OUO pura cncln um <lo~ an 
8 L• e 9 .• , e de uma mntriculu c n. 
um dos r.•·unos :l7." 4:J .• , 45 .•, an:. 8 

Do acOrdo com o artigo 21 dos J~ 
das va~tns Dfl matricu las flU nfio ~th· 
do. ele corren 1 e nn occaslilo. 

Santos, 22 do ;\falo de J !l!l!l. 
,\) [.\ .' 0 0 

6803-27 

. DECLARAÇÃO 

I 
O nbab:o n.sslgnado declara qu~ 

vendeu pela lmportancln de um 
conto dp rét, (1 :000~000) a d. Adc
lln Bnlblr, 011 moveis qlll' gunr-
ncccm o predlo dO. t•un Marclllo 
DIM. 31. nestn cldncl , oontormc 
clnção ft. partn, já em seu poder . 

complPtamcntc llne ,. ctesombnrn
.nclo de CJUBesquer onus. 

Parn clareza nMlgno o prl'senlc 
~obre 3$600 cte sc11o !edernl o n 
nxa de Educoc;:\o e Snudc. 

Santos. 22 de mato de 1939. 
l't·nncl~ro l'~clro ~ loura 

24858-27 

ANNUNCIOS 

CABELLEIREIRO 
Especlnlls tn em todos os ftcrvl

~s. procuro. collocnçl\o pnra 1.o de 
tmho em ctennto. Of!rrtns por cllrta 
"Flgnro", ncstl\ ndmlnlstraçllo. 



Mercado E~lavel. 

Desde o fechamento anterior 
Allu a 1 pfg. --INSTIJUTO DE CAFE' 

do Est. de S. Paulo 
Movimento de ,car6 np porto 

de Santoa, em 24-S-939 

Slock de honlcm • • . • 

ENTUADAS 

Cat~ entrado des-
de' 1.• do m~H 794.207 

Café entrado hoje: 

Pnull~ta .. .. 
Mineiro .. .. 
Uoyanb . : .. 
J'nrnnaenMe .. 
l'aru o D. N. C. 

~4 . 372 
4 .192 

195 

ss . 75!! 

Tnta l · entrado durante o 
m' , até ' hoj · .. .. .. 

EMBARQUES 

Café cmbat·c . d 8· 
d 1.• do m~s 781.680 

Idem, hoje . . . . 65 .811 

Total t>mbnrc. durante o 
m s, nté hoje • • . . . . 

DESPACHOS 

caro de8p. desde 
1.o do mt'8 •• 

ldr·m, hoJe •• 
778 .WO 

. 38 .fi'(!l 

Tntnl d e~p . durante o 
m~"• ut hoj <: • . . . . • 

2 ,316.451 

832.966 

707.401 

8t6 .6G!I 

AU'E' REV!!:HTIDO 
t 

C a ré rever lido ao 
s toclt dn v• u· 
Çt~ po'lú 0. N. 
C •• desde 1.• do 
n1 ~11 ••• • •• 

lllcm, )1ojo • • • • 
.. 

r ' .· .. 
Tolnl r~vet:tldo durnt\le o 

ml: , uté hoje .. .. .. 

CAlí'®' Dlll TUOCA 

caro de troca rc· 
li rudo do stodt 
d eMdo' • 1.• do 
m a ........ 

lúem, ltuje • • . • 

Tol!tl t: llra!]o durut;e o 
mé•. até hoje .• 

ate de trocu rc-
vcrlldo ao storlt 
pelo ,D. N. , 
d sde 1.0 do 
m~s· .. .. .. IG 

Jclcm, h(ljo .... 

Rnrros. Mello " Cla. Ltd. .. .. , • 
CPntola e Cla. Ltd. .. . . .. • • • .... 
Cloftl. Guerra e Cla. Ltd. • . . . 
Dt'partllJIIento Nacl I do Café 
l!:<!tson Paea ..... : ...... .. 
Eugenio Teuber .. .. ...... .. 
Franco. Soar s e .Cio.. . • • , , , , , 
G. C. Silveira e Cla. Ltd. • • , • 
lndaleclo S. Camargo • • • • • • • • • . 
Inst. de Café do Est. do S. Paulo 
J. G. Martins e Cla. Ltd ....... 
L. Figueiredo c C la. • • • • .. .. 
Lima, Nogueira o Cla. ...... .. 
M. Danta' Bnrr to .. .. .. .. 
Rarnb1. Silva c Cla. Ltd. .. .. SIA Levy ........ , , .... 
S A Martln 111 .. .. .. .. .. 
Theodor WJlle e Cla. Ltd. • • 

TOTAL GERAL 

240 
100 
380 

4.5.537 1 684.844 
I 

43 
:U'\7 

J:xportadoree 

1 711 Pelo vupor ''Vcnozuelu", 
1.256 pnm GotltPmburgo: 

1 ;Hard Rand e Cla. , • 
3 Alm~lcla Prado e Cio.. 

68 J:>nra 'lo kholmo: 
80 Ilard Rancl e Cia. . . 
2 Almeida Pmdo e Cla. 

1.350 Para Hels ingbor·g: 
. 1 Hnrd Rnnd Cla. .. 
25 Para Malmoe : 

6 ' AlmPidu Prado e Cla. 
2. Pam natmslad: · 
J IIard Rnnd e Cla. . • 
l Para 1(nlmnr: 

10 Hard Ranil c Cla. • . . . . • 
681 Pelo vapor "Mormaclicle", 

---- para Nova York: 
!l.681.91l Amerlcan Coffee Corp ..... 

Para PhlladelphJa: 
Cla, Prado,"Chavcs .• 

Pà!·a Bostan: 
Amerlrnn ott e Corp. 
Lima Nogueira e Cln. 

Para Baltlmorc: 
Cln. Prado Chnvcs . . . . 

Pelo vapor "Delmundo", 
para Nnvn. Ol'leans: • · 
Theodc• Wllle e Cla. Ltd. 
Nloac c C la. Ltd. r r • • •. 

Pelo vapor "IIoyaneer", 
para Snn Fmnclsco: 
.Tunquelra Melrellca o Cla. 
Alm!'lda. Pmdo e Cln. . • SARTOS - (Linha 

&ua 15 de llovembro, 69 
T elet. 2178 -

2117 - 11178 
'alo 

:&ua Alvaree . Penteado 
ao - Tel. a.nn - 2·7172 

11-1173 

Paru Los Angclca: 
Alm Ida Prp.do e Cla ..... 
,Tunquelrn M~>lrcll 8 e Clu. · .: 

f.POI.lCES liO:&TEAVEIS A' VIST& 11 ' & PJUlST AÇIUlS 
Mercadoa nadouaee • eatrr.J16elroe de Cambio e Tltuloe 

("ltevlsta trlnanceira Levy• ) 
Editores das ("Boletim Commercla l Le\ly" 1 Pub~caçOes dla~u 

("Gazeta Merçantll Jndustrla!" ) 
~-- . ..,.. .... . .....""' 

BOLSA OFFICIAL de CAF! 
EantÓ1, 24-5-939 

Bolsa Cechada até ' 2.• ordem. 

DlSPONIVllL 

Dcslnterel!sado, funcclon.ou, hoje, 
o mercado de calé dlsponlv I, em 
nosso praça. 

A preços mala ou merlos auslen
tadoe, os exportadores procurarnrn 
compt·at· ·npenas o que pr clsavnm 
pura compl3tnr mbu.rques ltnme
dlatos. 

As b lxas enviadas pelo lermo 
tunorlcano concorreram papa a apa
thln ob~ rvada, assim como o re
lrahlmcnto dos centros consumido
r ~. o que, ollA.s, parece justlficn
v ·I. depois das grandes compras 
Celtas ultimamente, para. reforço dos 
seus "slocks". 

ENT:&llG&S DI:&ECTAS 

nlmo, lamb m, cale mel'cnclo fc
ehou. hoje, com posslbllldnde d n -
gocios 1\ 18$800. por 10 kllos. parn 
os cuf s duros, d typo 4 e bOa 
rnva, Isentos de brocados. barrentos, 
hunlldos ele gosto Rio, a serem 

ntr eucs. em pnr' tes lguae~. de 
junho ntmnte ut6 dezcmuro do 
1040, lncluslvll. 

MERCADO D O BIO DE 
ol'AUI:&O 

RIO, 21 - Disponlvel: 

Entradas .. .. 

Desde 1 d omê~ . • . • 
Descle 1 de julho . • . . 
Exlstencla. ..•.••. , 
Buo - 'J'ypo 1 (Jlor 10 

kllos) ........ .. 
Mercado .. ...... . . 

76 .765 
1.184 .030 

207.840 

12$600 
Calmo 

MOVIMENTO GERAl 
PASSACillllrS 

Paullsln . . 
SOI'OCabana . , , , 
Cenlrul ...... 

. .. 
Reg. de Santos •• 
Reg. de S. Paulo .... 
Campo Limpo .. .. ... 
Reg. do Pury .. . .. 
Brllz .•.• •· •• •• 
Ypttauga ...... 

Totnl ,. ••• 

·. 
Desde 1 do tn~s .• 
De de 1 de julho . • 

Em Igual data do anno 
passado: 

Em 24 ., .. .. 
Desde 1 do mês 
Desde 1 de julho 

llNTBADAS 

Em 23 .... .. . . . , 
Desde 1 do mês •• 
D sde 1 lle julho • , 
Média ........ 

· Saccas 
ú .5W 

320 
90.30~ 

4 . 30:! 
3 .053 

43 . 477 

662.772 
7.811.44'i 

3R .,!J90 
881 . 2~9 

7. 995 .844 

Saccas 

61.011 
794 .207 

9 .956.2!14 
41.800 

Cla. Pro.do Chaves .• 
Lima. Nogueira e Cln. 

Para Vancouver: 
Almeida Prailo e Cla. 

·c1n. Prado chaves . . . . 
Pelo vnp'Or ".Holmbury", 

' para o Havre: 
llnt•d Hnntl o Cio..• .. . .. ••. 

Para Dunkrrque: 
Ch. Praclo Chaves . . . . . • 

PPIO vapor "Aim. Alexan
drino•, para o navn-: .• 
Rnphael Snmpalo 1:1. , . .•• 
Harcl R nd •e Cla. .... , .• 

Pelo vapor "Allsunclon", 
pam Ito.mburgo: 
Nnumu.nn Cepp e Cla. Ltd. 
Nlooc e Cln. Ltd. . • . . . . . • 

Pelo vapor "Avclonn Stat". 
para Du nos '\frca: , 
Lima Nogur>IJ·a c Cln. . • , , 
Calo Guhnnrõ. a e C la. • • 

I' lo vapor "ATudtn", ' 
para Rot.tc!'<lam: . . 
Hnrd Rand e Cla. . . • • 
Sompalo nueno e C la. . •• 

Pelo vapor "Teresa", 
poro. Genova: · 
Martins Gr tzory e Cla. Ucl. 

Para San P .dro: 
Hnrd Rancl ll . Clfl., . 1 . .. .. 

Pam .Los AnP.éf<'p: 
G. Fernandes o ·ttn. Ltd. . . 

Pelo vapor "Lawlhcr Ctt•· 
tio", pnrn Se atUe: ., r 
Junqtt Ira M1•1t· llPR e Cla. 
Amprlcan CoHPo Corp. • • 
Nln'nc Clq. r.td. · . . . . 

P elo ' 'apot' • A IrA"~: ~e", 
oara Nova Orleans:' · • 
J,uls Ferrrlrn e Cln ... . . 
Almrlda J'rndn e Cla. ' .. 

P elo .., •• .,..,r "Afrlc Star", 
nara Lohdrés.: ' ' 
Snmnnlo Durno P Cio . '·: •• ' 

Pt'lo vanor "Pulasky", · 
na t·a Gdyn.ln: · 
Tht'(Hlnr Wlllo e Cla. J,tc! , 
:r. G. Marli'ris o Cio, Lld, 

P elo vapor "Tefe~ " 
para Port Saltl: •' 
Clotrl Gurrra A Cln. • • 

Pelo vapor "Tuvn", 
nnrn o lia v r : 
.T. G. Mnr~jnll, e Cla. Ltd .. . 

li . 

1. 

2 . 

4. 

1. 

, . 

1. 

2 . 

'l'otnl revrrtldo dur&nte o 
m~s. até hoje • • • • • • 16 

Embnrqur~ .. .. 
Saldos .... .. 

Saccu 
9.983 

11i5 
22.462 

642.787 
8.166 

Em Igual data. do nnno 
passado: 

H . T,n. Domus e .CJ.a ...... . 
Pelo vnpnr "Monte Ollvln'', 

011.1'8 nurnoA A lrP.!J : 
CAB'E' .RETIRADO DO STQC[{ 

caro retirado do 
s tock pelo u. N. 
c .. desde !." do 
mês ........ 

ld~m. hoj (pata 
J nclnera~D.eot 

•rotal retirado durante 00o1 
mês, até hoje .. .. .. 

Stoclt existente na pr·aça, n 
3
, 
0 boJo .u u .,, .., •• ...,. .._, 2.28u, U 

Elxls trncla. .. .. 
V ndns .......... 
Olspontvel • Typo 7 (10 

kllos) ........ .. 
Mcrcaclo ......... . 

Em 23 ........ 
Desde 1 do m~s .. .. 

14$000 Desde 1 de julho •• 
Calmo Média •• 

KEBOA.DO D:Z O&I':Z' DJl 
VI CTO:&IA 

J:XISTllNOIA 

Em 2!! .... .. .... 
VICTOIUA, 24 - Scrl'lço especial No anno paseado • • • • 

Entradas .......... 
lJ sde 1 do mês .. .. 
Desde 1 de julho .. ,. 
So.l(lll'l ,... ...., ... - ,.. u 

Saccu J)JlSPÀCKADO 

52.447 HtJj~j .. .. .. .. .. 
1.46.285 Desde 1 do mês .. ... . 

.Oescte 1 de julho ... -

31.527 
908 . 82 

8.661 .556 
60.493 

Saccas 
2 . 288 .905 
2 . 260 ;656 

38 . 57!1 
816.669 

9.888 .616 

S. A. TA•on' J~ r ·npl • 1~ ; :. 
PPin vnpnr "Rore X'', . 

"ll'rn Ducnr>~< AlrPa : 1 
Rnnharl · ~nmna t'o P ("la ." .. • 

Pcln Ynpor ".fAn~atl e iro", 
nnra l?<'rl n Ali'I:'J'P: · 
InM dr ("pro\ T<1 fl .' Poulo , • 

P11rnlo T!tn 11rnndi\: • 
In8t. dn Cnf~ F.. S. !'nulo • \ 

PPin , .. ,nnr "Ilaimb6", 
nprn l'l~l~m! 
Il'>~t. de C"nf.S Fl. R Pn'ulll .• 

Para ~onsumo de bordo: 
'Diversos • • • • 

Total .. . 



aulo SERVIGO MILITAR 
Relaçlo doe ctdadloa allatt.dOI pel~ 

Junta de Alistamento Militar, na -
cldoa de 1.0 de novembro o. 31 da 
outubro de 111311, b m como oa que 

IA.Nl'OS e UA!lu't 
IA. 

ainda o nAo tenllRm aldo du c!&.e~N 
do lOOS & 11118, par& o aortelo & .. 
lnloln no 1.• dominao do m.. de 
"ta'mbro do corrente anno, e apre· 

o 

a ntaçAo doa aorteadoa oonvoe&dOI na 
sesunda. quinzena d m6a do outu• 
bro do 1940: 

(Contlnulçio) 
7811 - Joio, tllllo do Antonio R&· 

m01 da Silva. 5J10; 790 - Joio fi• 
lho da Antonio dOI Santo.~, 1514: 
7111 - Joll.o. tllho de Antonio da 
Silva. 21!4; 792 - Joio, tllbo de 
AIOguato .P'ernand.ee T lxelra, 814: 7113 
- Joio, tllllo de Benedicto Alvca de 
Oliveira, 28t4: 794 - Jollo, tllho da 
CaMICUIO Pereira Gomea, ao:a: 7911 -
Joio, tilho de Cn>rlnno Joio dOI 
Santos, 118: 1oo - Joll.o, tllho da 

U~ . 1~ ·SSU34G D vld Pereira de Carvalho, U jl; 797 
· ~ - Joio. tubo de DemPr.lo ROla d& 

Sllva, 19t7: 798 - JodO, filho de 
1 Doanlnl Antonio, 10j2; 7W - Joio, 

a7 . UI .U , 758 !1lbo de Domlnaoa Cuatodlo Cardo· 
ao. 3j3; 800 Joio, filho de .1!:1'
nPsto M lu doa Santos, 21114; 801 
- Jolo Carloa, filho de Fauato de 
outro Pereira. 4j5; 802 - Joio. filho 
de Fellcl•no Fra.ncteco, 2016; 803 -

91U.nz : avu~36 Jotlo, t .lho do P'rnnclaoo Barreiro, 
11612: 804 - Joio, filho de Fr•nclaoo 

do Mello, 1jl; 805 - Joio, filho da 
13. n: 1 ~~- ~ •vu Joll.o Antonio, 30j8: 806 - Joio, tllbo 

CZ0.824 : 4~nllll~ de Joio Buen Reina, 8!4: 807 -
Joll.o, filho do JoAo Corroia. 41 J3; 
808 - Joio Cello, tllllo do Jolo da 
Cruz Ferreira. 22!5; 8011 - Joio, tllbo 
do Jolo D motrlo, 21!4; 810 - Joio, 
filho ele João rrelra, 1218; 811 -
Jolo. tubo de Joio l"'rmlno, 211; 
812 - Joio, tllho ele Jolo Henrique 
da Silva, 718; 813 - Joio, filho ele 
Joaquim da Silva Poaaoe, 24 jl0; 8141 
- Joio, tllho do Jorae Alexandre, 
12,4; 81:1 - Jollo, tllho de Jorse Gul· 
lllermo Schmldt, 9jl; 816 - Jolo, 
tllho de Joa6 de Andrade 8oarea Ju· 
nior, 2418; 817 - JoAo, filho do Joe• 
Augusto, 1j2; 818 - Jollo, tllho de 
Jos~ Boovcntura de Souan, 1013; 619 
- Joio, tUbo de José Ferre ra do 
Nascimento, 19!3: 820 - Joio. filho 
de Jos6 Ignac o da Qlorla Junior, 
22iB; 821 - Joio, tllho de J016 Joa• 
qulm Gonçalves, 114; 822 - Joio, 
tllho de Joa' Marl N v e, 28 3; s2a 
- Joio, filho de Jo16 doa Rala. 2811: 
824 - JoAo, tllhO de Jol6 Varau 
Lope , l2 jll; 825 - Joio, tubo de 
Julllo Branco .l8 j0; 8211 - Joio, ti• 
lho de Julio Sotl, 9!2: 827 - Joio, 
fllho de Juatlno de Abreu fli, 12,9; 
828 - Joio oonç•lvea, tubo de Leo• 
nel Antonio Gonçalvea, 14110; 82t 
- Joio, tllho do Mano 1 de Abnu 
P&tana. 11 :8: 830 - Joio, ttlllo da 
Manoel Coelho Lourenço, 10j2; 831 

1.4~S . &97 : 763$7nt l - João, filho d Manoel Fernandes, 
1114: 832 - Joio. tUbo do Manoe1 
Ollvelr• da Fonaoca, 2219· 833 -
Joio, filho de Manoel d& Silva Fro-
oa. 15,9; 834 - Joio, tUbo dt Mllt• 
aartda Alvea Fernandes 8,3; 835 -
Joio. filho do Marta Chrlat.lnt. da 
Silva, 18 9; 836 - Jolo, tllbo de 
M rta du Nevea do Oliveira, 4J8; 831 
- Joio Araujo, tllbo do Martlne 
Dtoao ArauJo, 28,4; 838 - Joir> 
Okumura, filho de Mlklclle Okumura, 
12,8; 839 - JoG.o, tllbo de Ol:vmplo 
BPn dlcto, 18!3: IAO - Joio, filho 
dt Oaorlo Pereira Oomea, 20j8; 841 -
Jollo, tllho ele Pantalt&o Dlesue.a. 

709 . 078 .a3$141 12,7; 842 - Joio, lllbo do Paulo 
Lopea Soares, 211: 843 - Joio, tllllo 
de Rodrlso Barrolro, 19j2; 844 - Joio 
Camargo doa Sant.oe, tllho de Ubal• 
dlno C~tmargo dOI Santos, 2!8; 8f& 
- Joio, filho de VIcente Buonserml· 
no. 1217: 848 - Joaquim, tUbo de 
Alfonso Ferr Ira, 17 j8; 847 - Joa• 
qulm, tUbo de Amerlco Jor e. lj4; 
848 - Joaquim, filho do .Antonio 

amento no Uru· 
tido - Informa

. Dr. Lula Mlldnl 
)meu Mltre, 4130. 
i3uenoe Aires. Ar· 

7823-30 

no 
111ar da rua senador 
1 optlmaa calas p ra 
onsultorlo ou famllla 
•. Trata-so no m mo. 

27394-9 

Kar de beber, 
briagar-se 1 
1CIScto tll)cerlo n. 04 

27922-11 

DARIA 
bem situada, com 

,hum transito, meta 
te.de a prnzo. Tratar: 
bro, 204. s las 208 9 
Teleph. 4001. 

27914-11 

~m. com pouco uao, 
•· Tratar com Carl 
bnzagn, Av, Anna C • 

27910·11 

atisll 
receber uma bon 

que o farà te
será de grande 

1? Escreva a M. 
). Rua da Mar· 
35. Rio de Ja-
<Sello para rC'S· 

2G816 · 1~ 

E-SE 
evrolet, de uso parti• 

porLas e com mal 
Oarage Embar~. co 

na. 27372· 

IERARIOS 
te opernrtoe. 'Ttatnr n 

VIcente", em 8. Vl• 
da PontE\ Pensll 

261134·11 

icio Piedras 
fUa fl!hll. Maria Pie· 
~tlflcnnl. dAdCO~ eobrl' 
!Tndelro. J B. P . Dia· 
orte, 616. - Buenos 

7021Hl 

~UGAM-SE 
~spnç~as sntas lnd pl' 
a. C5CrtptOl'IO. Run 0 
ra. 91, sob . 27644-

ELLES 
TN.\ HE I'EU,E, 
, limpa-se, rcrormll- , 
urtc·se qualquer r.peclc 
Attende-so a do~lclllo. 

IIOXE 7·Z·5-9 
27472·11 

DE CENTEIO 

,. 2.1U.S75 :9!17US2 Jo de Preltu, 4110; 849- Joaquim, 
tllho de Antonio Nunes Rochll, 31 '3; 
850 - Joaquim. tllho de Aucuato 
Garota, l9 j1; 851 - Joaquim, tllh., 
de D miAo l"err Ira, 2!1j2; 852 - Joa
quim, tllbo de Joio Baptlat Leon I, 
25 9; 853 - · Joaquim. filho de Jo~
qu!m de Andrade. 12110; 854 - Joa
quim, filho de Joaquim Ribeiro. 2817; 
&55 - Joaquim. tUho da Joaquim do dlnrliun~nt • C<>lu 

hor s fnrtnhna dij 
R1belro P'llbo, 5!3; 858 - Joaqulln, lmportnd118 dlro-
tllbo de J016 A arsom, :10j7; 837 - . F.sooclalllhule em 
Joaquim. tllho de Joa6 da AMUfll• 
pçlo, 25i2; 858 _ Joaquim, filho de ancês, do cervf.'la e 
Joa6 Balthaznr Gl&o. ljl; 859 - Joa- RlscoltnH e do ea 

m gernl. 
qulm, filho de Jo 6 Noruetra de 1"1· '1'-!1-4 _A' OLO 1110 
auelredo, :lj3; 880 - J qulm. filho •nunl nnonrn 11 , 110 
de Manoel Carlos. 2J5; 881 - Jo... 

1 
_ CnnCeltnrl - uur 

9-6-1939- Png. 1~ 

A MÁ DIGESTÃO 
arruina a saúd 

Aos prlmelroaOJ•mptomaa 
de m4 dhreatlo recorra ao 
pro•ldenclal Pó Dlrostl•o 
De Wltt. A prlalo de 
nntre. IL llnl'ua. aa.burroaa, 
a falta do apetite, enxa· 
Queea•, tonteiru, puo no 

estODIILI'Oo U)IL, bo
cejol e aomnoloncla 
depois diLt refelf6ea, 

1 alo os m~<la comruuns 
deatea aymptonuu. O 

1110 opportuno do Pó Dlgeatl•o De 
Wltt fu deupparocer lmmodiAta• 
mente esses miLlel, normiLII&Ilndo aa 
funcçOos dll'eatlvaa. 

O OEIIOUIDO li PERIOOIIO 
Nlo ae exponha ao JITUI risco du 

raatritea e dae horrlvela ulceras duo
deniOL Faça uso launedlato do 

OLDSMOBILE 1938 
vende-se, de 6 oyllndros, com 

5.000 kllom tros, de 4 port s e com 
mala trazelra. Acc ltando-so Che
vrolet at6 1938 em troca. Trntnr A 

Antonio Prado, 64. Tel. 3030. 
27588·10 

Oculcs 'Perdi os 
Perdeu-se. hontem, no c ntro da 

cidade. Pede-se a quem encontrar 
tolepbonar para 4362, que ~f'rã grn
tltlondo. 27672·10 

ROSA DEL JANO 
Ensinam-se dnnçM de ~nldo , clnll 

!lco e snpnteado. Ruo .Jol\o PeMon 
280. Av. Annn Coeta, 472 . 

26822·1 

"S A E 

HOJE -
-:- A'B 15 

L 
NA CONHEC 

á 'RUA AMADOR 

M 
JOS:Jll 

De\'ldamonte autorizado, 
TELO ", tod a os moveis e mal 

l\tach.btu d" costura " INGER", 
4 valvula , n.• 2t!S9; l\lobilla I>l 
•·cde "Junglum' "; grupo tof8( 
J•caux-minl h•e, cj 6 p:aveta ; vil 
~··andes; g.- a ncas; g.•ve tidos; 
solt<'h·o; c.-mudos; mezlnhus; e 
cus e communs; catlelrns avulsa! 

pequenas; arma~iio envldraçacll 
J>l carpinteiros, I pren as; caixa 

riio p11t1 

t!OJE, " 'S 3 HORAS 

PROFESS ORA 
DE PIANO 

Prech;n-s(' d uma. na Vllln 
Matblas e ndjacenctas. Cartas 
neste jornal, para B. C. 

27482 10 

CI I O" 
NO TRIA GUJ,O 'l\JT ElRO 

So.es q11 ~nranl m sa,nde forte. optlmas runcçO s do 
JrtQADO. Indicado nn 1111\p(lt('ncla e nos casos de lnflamacllo da 

tzlcnla blllar, evitando mesmo operações. Estando 1880 j6. no 
inter sso da sclencln m d! a. Corrige rapldo ll rturbações no 
ostomago, tnteRtlnol!l, rht!l, bE!'XIgo. urethras. Encontrado na a Dro
ga-rias Mors , Daruul c Drogn.sll. 27824-13 

SALA LCOVA 
Alul';'ll-~8 uma ~nln liA rr~ nto. o lntalln A olf'll, <'llln ri'P<1 trlros 

mnbllla, e um nlr'ovn nnn xn.: nropcln~ pnra on~ullorlo m~dlco, 
1\rntnrl<> ou ~cnln (! rOrl11 o 1·oe turn., oolll'nllo utll!znr-se llo t~>lo· 
phon 1t1. tn s tnllnfln. ' llr e trntnr 11. rua Bltt n ourt, 17 . T I. 3196. 

• 7859·11 

VENOF.M-f::;FJ. ' RUA GE!ÍH<JRAL OAMARA. llJSQ l-
NA DA BRAZ ÇtlBAS. 760,3-13 

PRAIA GRANDE BOQUEIRAO 
lllu nlrtc-0 1 rr nQ alto, proprlo parn uma. Rmpln colonla lle 

f41rln ·, vizinho no "umpo <1..- Avlnçllo. nfr te e a Vllll\ •UIIht-r· 
mlnn, no ponto t'm 1111e j~ rxiBlPm ynrlna pr dlon e e rvlllo por 
t~lcr>hon" lua dPI.'Irlt•n, p~rto dn ~Atra<ln pnrA. . Vtc~nto. em 
rPmotl~la<'lln - .t.\ qu' lo<.llt a ph' ltnd:1 - o. 20 mtnutoe 11~ S n· 
tn, d nulomovl'l. ml'lllntlo Gl m!>tro de frl'nt lJ'I).rl\ o mttr por. 
~00 tln tunrlo~<. vnntl~·AO lntr.fr ou ~>l'll lot 11, por pr co lle Q cn!llll.o. 
'i'J'&IAo· C'om 1\f. \\'nld~mnr IArtiU<', :l. a •nldt\ onaelh lrb Nrllltt~ 
n. 73n, telnphon 30Dl, l'm ~nntoft. 27672·10 

DR. ADHEMAR MACHADO DE SOUSA 
qulm, tllho de Manoel F rrelra. 7!5; o • 6 

86:J- Joaquim, filho de t.bnoel Fcr•• ---~~~~~~
1

~·~·~-~Jt~li~~~~:::::l~~jn~~~~~!l~lf~~~~~~~~~~~~~e!·~· ~~~..:_.7 .!L ~ _-; ~ ~~_,~tm, tllbo de_ 



tmt1\tnPnt~ 621). '" Santos, 6 de junllo do 1939. 
A pbarmnctn do hotlpltal aviou 790 EM SÃO P 

fórmulns. srndo 303 para o Bervlço Francisco Lucas Frnn~n 
lntPrno e 487 para o externo. Ue ora em do ar. cnete regional e 

Foram appllcadoa 45 prqu nos Concordam OI!: da conformidade com 01 11 1.• e li.• 
curativos a enfermos de fóra do Luca .'1: rrmt\o do ar. 14 do decreto n 4 . IUb, de :1:1 
hc>epltlll. 27360-9 de r verem• tle IHti~. ee raz publico, 

Nl\ ml\t~rntdado, annexa ao hos· para conhecimento doa 1nt resaadoe 
pltal. exwtlam bontem 27 oortu- que, tendo os neroetros de JUAU 
rlentes. ANTUNES DOS SAN'I'UI:I, IJCCUPilll· 

P'allectu: Carlos NORUPira, de 13 A' PR AÇA t 11 de um terreno de martnna ~llua· 
annos, branco. portuguOa. .k'. dt> na lha Bom Hellro. na divi sa doa 

t-•a sala do banco. foram atlrndl· Munlclplo de ~antos e 1::1 VIcente. 
da• 322 pPII!'OM, sendo 275 adulto• e D claro quo· nr11ta data vendi nest" Estacto. conr.-onlando com 01 
47 orlançae. n011 srs. M. ROdrl~~:uca & Irml\o 0 rios Bugre, l:as<1u lro e l:or• ego ~o· 

No 81\natorlo de Oampos do Jo,._ meu tabcleclmento rte sêcos e mo- t'li'Ul. requerido o aforamento do 
dl!.o existiam. hontem, em tratamen- lhadoa, stt.uado nl'~r cidade 4 Av. mesmo. ~Ao flelo pres nte convidados 
to, tiO enCcrmos. Affonso Prnn'\ n. 240 livre e de- os QUI" por Yl'ntura tenham qual~<luer 

- A Sllnt.a Casa receb<'U 011 ae- b oposlçllo ou re<'larrta<;llo a taz r. • 
gulnt~s donativos: dn. oOta de Lfol- 8 m nrnçado d f!lliiCI!CJUer onus. aprt>sentaH•m-n'a.. A PS!P Srrvt<

0
·o h.e· 

te, t5tl lltrOA de leite, e do ar. dr . 0\!Pm ee jul~~:nr pre.turtlcndo com a glonaJ. dentro do orn1.o dP 8 dlal 
Raul Mnanlbll.es. 4 .000 clgarroe. ntl'.'!l'nt.. venda, r:nclra apresentar a contar da presentt> dota. attm da 

11uns cont~s no nrnv.o da lei que, nAo Incorrerem na perda de prete· 
• StJo, porlutrne&l\ cJe Beneflceurla sr;~~t~~~~"~e~~j~;hgad;,ll!io39 . fad~'a,:r,~~~~lda OPio a ri . 16 rto CI-

O movimento dest& Soclednde, du- Outroalm, ae declara que de acor· 
rante o dia do ante-hontem, foi o ao com a Circular n. l!!l, de UI de 
seorulntc: A. Vn'K)ne nodrll:'ues Abril de 191~. tal aforamento rtcart. 

E:l:lattam 100 en!ermos. entrnrnm sem neuhum etnlto, f'm qualquer 
'f. S'lram 6 e cxtstem em tratamer\- Concorrl~m<'~: tempo, ee ae verificar no terreno • 
.o 101. l\lnnorl Rnllrll!ttt'• exlstencta de arelaa monMltlrRa ou 

No banco forrun attendldoa :1?.8 Amerlco nodriJ:UCs mPIRIB preciosos. 
..,..-'• lli:JiíoiíinlitileL .. ••••---...,--....;2:.;7~8;::6.:,2·::,;1~1io..-....::;:....,. ___ _....,.-="J 1:3ervl<;o HegiMI\1 em 1:3 . .!:'auto. U 
~ '(!e marcn de l9R!l 

COMPA HIA DOCAS DE ANTOS 
A viso de chamada do Sr. José de Abreu 

De conformidade com as Instrucç~es do Conselho Nacional 
do Trabalho, para o lnquerltó Administrativo de que trata o 
art. 53, dos decretos ns. 20.4 65 d 1.• de Outubro de 1931 
e 21.081 de 24 de Fevereiro de l!l32. saibam quantos este 

dltal virem que, o Sr. José de Abreu, trabalhador do carga e 
d scargu da turma B-extr11. da Dlvlsõ.o do Tra!ego da Compa
nhia Docas de Santos, está. sendo chamado para sua audlencla 
no Inqu rito Administrativo tnstanrado m virtude de Porta
ria da Jnspertorla Ger11l da re!erldn. Companhia, para apuraçll.o 
da falta grave de abandono de serviço, que lhe é attrlbutda, de· 
vendo o mesmo comparecer no dia 211 de Junho ·proxlmo futuro, 
i\11 20 horas. em a ·ala em que tnnr lonn a respecllva Commls
l!ào do In·qnérito. no edlflrlo do Earrlptorlo da Divisão do Tra
f go, no PaQu tâ, ou nos dlns Ruhsoqnentes até o encerra
mento do ln(luerlto. entre 13 e 111 horas, apresentando-ee ao 
pl'csldtm! dn. t::omml!!sll.o de Inqu rito. 

Estilo Indicadas as segulnt 11 testemunhas que deverl!.o d -
J:Or na ft'lrma de direito, nn rE>uniA.o a 11e realizai' i\s 20 horas 
do dia 2G de Junho proxlmo futuro: ('nrlos Fernandes. resi
dente 1\ rua Or. Manorl Tourinho n. 40R; Alberto Telllnl FI
lho. roRldente no Prolonl1,'am4:1nto dn Avenida Pedro Lessa n. 81: 
João Baptista Leite Santos. resldonte â rua Blttenronrt n. 2011; 
Jollo Cnnclldo Araujo, reRiclente t\ rtta General C1amara n. 5 23; 

nenedlcto FJ iizeu de Ollvelro. r alcle nt 11. Pracn Gulll1erme 
.Aral11e n. 4. O IntE-ressado l)Odert\ f zer-sE' acompanhar d nclvo
p:ado , ou ser assistido l)e!o advogado ou representante do Syn-

. dlcato a que pertencE>r. · 
Eu, Fernando Vaz Parada, Rrcrl'tnrlo rln Commleall.o de 

Inqucrito o subscrevo, Fernando Vaz Parada e vae aesignada 
pelo Presldcntr. 

Santos, 25 do Maio de 1030. 

6871-24 16 

FRANC'ISC"O DF. A J,l\fFJIDA 
Presidente da CommissA.o de Inquerlto 

IRMANDADE DE NO SENHORA DO AMPARO 
nP ortlPm llo t'nr!Rslmo lrml'lo 'Provtllor .e dP acllrllo com P.s 

del~rmlnncõcs llo F.xmo. Rr. Blsno Dlocrsnno, t'Onvlrlo todo~ o~ erA. 
frmllos n lrml!,. a comparrccrl'm ~m nosan onalstorlo, domingo, 
dln. 11 llo ('nrrrnto, ~:1 14,~0 llorn,., nnrn, lncornornllos, tornn.rmos 
PArte nn sntenne nrorlsello de Cornus-Chrlstf, que deverá. anlr cJa 

alhcd•·nl h 15 ll,rns. 
A li! 1!1\ <lmlnlstr" tlva e,.pl'ra grnnll rnml'ar~clmento dt" 

srR. lrmllnH ll·mns. 11flm ,,,. OIIP ('Ria eoll'nnl<1adn se revl8tl\ de 
• .:ranrlp brllhnnllsmo, ('01110 ~ <lna~ .ln il(l AliA. Excln. nrvma. n. rau

.Jo ()p Tnreo CamnnR, nnR~o mui nmndo blRon, n attender, nulm. ao 
con,·tt~ da Jrmnnll rHlA rTn Rnntlssfrno Sacramento. 

Santos, 8 <lo junho de J~~~. 
J ·, Tf'VO n .\ NFlVF.!I 'F'JllnnEtnA 

7843-11 Secretario 

IRMANDADE ~~ N. S. BOM JESUS 
DOS PASSO! 

P ROCISSAO DE CORPUS CR.RISTI 

n .. oril m do n"~"n •·nriRRimo lrmllo 1"1 ovedor 
" ncqul<'~('endn no honrn11o couvll nuo nos rol rll
rlgldo nela \ ' nnrnvrl Irmnntln!le <In ~anlleslmo 
Rncrnmento, d't nt h~clrn l, lrnhn a subida honrr~ 
dl't ·onvldar OH d.d. lrmll(fa (' <''<DIPS. lrmn,. pn.ra 

•• reunirem n• nos~o onslstorlo, (lnmlngo, <lln 11 do corr tlle, A 
1• 11oras, r v Sli<IOII <lo uns lnslgnlns (hnlnndrauR e murcns), ntlm 
do. tncoroorado11. 11 !fUI r m nn rn a C'n t hNI rP I. nn r a tomar parte nn. 
101 nniRslmtt pro<'IAsilo (ltl COHT'IlH llltl RT T. 

onalAlorlo il:t Trmnndnd do N .• •. l.JVtl J ~us dos Passo em 
antos, 9 do junho do 19~9. 

7845-11 
DJ ,\IIJO I' AC II F. O 

1.• a c•·etnrlo 

BarouJt.no de Preltt.a Ptl.ho 
Escrlvl!.o 

ANNUNCIOS 

EMPRESA 
P ORTUGAL 

lltANOEL JOA"' & 1.\, 
Offerece á suo. frcguozla n rol a

ção abaixo: 
Lenha de primeira. tarollnhOil, 1 

metro, 20 000: 112 metro, 118000; 
carvlio especial de Rlbelrl!.o Pires. 
Fornece 1\ domicilio, sem augmen
to de preços. - A DINHEIRO . 
Rua onnnl'ndntlor l\lortln n. 137 

'l'ELEPII. 3·4-7-3 

Rcd!ç~~~Yc!:o~~n~ln e I 
literatura. Aulas m pcque-
DIIB turmM. Ol~es especlacs 
para Senhoras e Senhorinhas 
Professor regtstado no D.N.E. 

D. PEDRO 11, 33 
:17302-11 

Residencia na praia 
Vende-se â Av. Washington Luis 

n. 663, dtstante 110 metros dn prata, 
oom Jardim, enlaa de visita, de jan
tar, cópa., coztnhn, gRrage, etc. Al
tos: quatro quartos. banheiro, ter
raços. Ainda nl\o habttndn. Facili
ta-se o pagamento. Preço 80 con
tos. Com RUBEN. Rlnchuelo, 6. 1.o 
nnd. Phone 2-4-3·1 . 27606·11 

VENDE-SE 
um predlo com 3 dormltoriOI! e 
mais dependencliiB, alto 4 Av. Cnm· 
pos Sallea, 811. Tratar no mesmo 
predlo. 26958-28 

GRATIS! 
Bai A d oC' n tet Q.ne1' •nh<'r 
o <1u e I C'm f llleilluna en
viam conaultos gratls. rlf'
m<ltta nome, ld~llll, profla. 
silo ., enveloppe aellado pA.· 
rn rPRnnetn. é. Cn lxn. Po•· 
tnl 24n- Jlln. 7001-2.• ord 

Casa na Praia Grande 
Aluga-se uma casa mobilada per

to da praia, pnrn l ou 2 m<'llcs, 
com 4 dormttorlos, sala. de jantar, 
cozinha c bnnllelro IntormaçOes em 
Santos. com o sr. Adolpho, rua 
Cyrn , 3, José Menino. Tel. 3400. 

:17798-11 

To let in Praia Grande 

Quer receber uma boa 
surpresa que o fará fe
liz e lhe será de grande 
utilldade? Escreva a M. 
Brandão. Rua das Mar
recas n. 35. Rio de Ja
neiro. <Sello para rrs· 
posta). 

2G816·1f• 

VENDE-SE 
nm carro Chevrolet, de uso parti-
cular, com 2 portas com mal 
Trai a-se na Oarage Em bar<!. cont 
Joaquim Lima. 27372· 

OPERARIOS 
Precisam- e opernrloe, 'Tratar n 

"Cortume S VIcente". em s. Vi
cente. pcrt,., da Pontl" Penal! 

20534-~ 

Mauricio Piedras 
procura sua filha. Marta Pie· 
drM. Oratlllcarl onde:>~ &obrl" 
o seu parndelro. J F!. P. Dia
gonal Norte, 616. - Buenos 
Aires. , 7025-1l 

ALUGAM-SE 
optlmas c espaç011ns salas lndcpr 
dentes para escrlptol'lo. Run O -
neral Cnmara, 91, scb. 27644-10 

PELL ES 
OrFt f~A llE I'Et.l.l; 

Concerta-se, limpa-se, reforma- ~. 
tinge-Se e curte-se qualquer f'llpec 
deste ramo. Attend -se doltllclllo. 

I'IIONE 7-2-5-0 

~·a!Jrlcado diariamente, cum 
u 8 "'lelhores fnrlnhas dd 
ccnt lo, hnportadns dlre
tnmenle. Esn ('lalldnde m 
on<'s francl!s, da cerveJa • 
aul"ao. lllacollnH e dot' 1 

m gernl . 
l'e l,, 4-7-:1-4. A' OLO~J UO 
IIUR Genl'rR I IHII ft r R 11.1 10 
Padaria - C<'nCellnrl - Unr 

7040-JUjG 

Professor de Piano 
F). Plrro, pianista do "Radlo 

Clube", com longo tlroclnlo de 1 -
sino. lecclonn, tnoluslvé theorla e 
soltejo. Rua Oswaldo Cruz, 47 
Phone 4872. 26376-6 

PENSÃO 
Acccltam-ee penslonlattlll e for

necem-No marmitas a domlclll 
Rua Conatltuiçl!.o, 66. 27884-J 

Caixa registadora 
Vende-se uma. preço d8 occnslll , 

3008000. Tratar â rua senl\dor Fe 
jó, 69. 27780-H 

Casa para casal 
Prrcllln-se. contrneto por 1 nnnó, 

na praia, até 350$. cartM a Clntr . 
nc8to jornal. 27696-JO 

t 
Christina Valcarcel 

Garcia 
11 •a ae 6.0 m~s 

Esp011o, filhos. netoe e demais p • 
rentes da saudosa 

JI Rf TJN,\ ' 'Af,Ci\RCEt, O R<' 
convidam lls pr!!.~OIUJ de 11uas rei -
ções, para a.sslsUrcm á m IS~;a de 8. o 
mês, que. em lnt nçll.o 1\ alma c\11 
extlnctn, mandnm eelrbrAr no pro
xlmo di& 12. s gundn·f~lra, c\S 8 
hOrM. no Convento do Carmo. 

ConfesSAm-se, mala uma vez, 
a~trRdecldOII a tOdoe quantO!! com
j)'arccorcm. 27904•11 

t 
Benedicto Sant' Anna. 

Filho 
funlshcd hou.se for 1 o.s :1 moutbs 
ror holldn.y8 nenr bcnch, 4 bcd- Fllhoe, genros, netos e demais 
rooms, dlnln- room. kltchen bll· parentes. agr~ 1\ tOdas .., p • 

RO 
Enal 

slco e 1 
280. Av 

e I 

AIP' 
tio! 
BUli 
cel 
lgr 
um 
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REVISl A C O M M ERCIA L Banco 
PRAÇAS ESTRANGEIRAS 

Oo111111uo1&1 1'elerram Bareaa:a) 

llSTADOB UJnDOa 

Rova York, 8 - Contracto Sa.ntoa 

:Peob &beu. 

Juiho 
aat . 
6.04 6.08 

Setemb. 6.08 6.06 
De.zb. 6. 13 6.10 
lllar~o 6.18 6.13 
Ven aa 111. 000 

a.• 
obam 
6.(1() 
6.04 
6.09 
6.14 

reob . 

6.01 
6.06 
6.13 
6.16 

5.000 

Abertu ra - O&.l mo. Baixa de 1 
a li pontos . 

8.• chamada 
4 pontos. 

Calmo, Baixa de 

F echa mento Estavel. 
parcial de 2 a 8 pontos. 

Baixa 

Nova York, 8 - Contracto Rio: 
Contracto Novo: 

Julho 
Setemb. 
Dezb. 
Março 
Vendo e 

.I' e oh 
&a$ 
4.18 
4.18 
4.22 
4.47 

&bar$ . 

4.28 
11/C. 
D/ C. 
4.42 

a.• reob 
obam 
4.28 
4.21 
4.25 
4.41 

4.26 
4.18 
4.22 
4.4? 

6.000 

t'rlcorttlcoa: 

Cwreaadot ,, •• 
Vazios ...... 

Carreradoa •••• 
Va7!.10I •• • • •• •• •• 

Tanquea: 

Carrecadoa ... •• •• 
Vaaloa •• •• •• •• 

Total .. .. . . 

VagOea earreradoa no 
caea .......... .. 

VagOea c:arrerados no 
armuem, pateoa e 
dea,·los . . ..• • 

Total ...... 

Carroçu recebldu com 
c:arau para embar· 
que .......... .. 

ll:lt:POaTAO&O 

VaiOea carrecadoa com 
car~. c:ereaea, elt:.: 

Abertura - Apathtco. Alta de 10 Noa armnena 
pontos o baixa de 6 ponto•. Nos pateoa 

8.• chamada - Apathlco. Alta No c:aea .. 
parcial de 8 a 10 pontos. 

l!'eche.mento - Calmo. Alta par· Total 
ela! do 3 a 7 pon toa. 

.. 

165 

697 

136 

833 

l62 
J31 
893 

G. Uocozza e Cla .. 1.000 calxu qe 
laranja,, com 88 .000 klloa, no valor 
de 15:()()1)J. 

Pelo vapor lnalêa "Corlnaldo", pa· 
ra Llverpool: 

Bl. Va.n farya, 1.6()0 c&lxu de la· 
raujM, com 57.000 kllo1, no valor 
de 21:&00$. 

Pelo vapor dlnamarquloe HWnehlnr· 
ton Expreea", para Hamburgo: 

Dlf'rb'lr jl'r r l'Jxnf\rl adora LI(! ., 700 
caixas do lsranlM. com 26.600 klloe, 
no valor de 10:500S. .. 

Pelo v&ppr dlnamarquee "Rose • 
para Antuerpla : 

G. Cocozza e Cla.. 8211 caixas d~ 
laranjas, rom 81.350 klloe no nlor 
de 12:375$000. .. 

Pelo vapor lna lê.s "A \•elona Star . 
paT'!I Londres : 

Dlerberger Exportadora Ltd., 706 
caixas de lar&n IM. cl'lm 26 .790 kllo, 
no valor de 10:675$000. 

Cl&. Branllelra de Frutae. 16.000 
cachos de bananu, rnm 320.000 kl· 
IM. no v&lor de 24 :000$. · 

P.elo vapor allemAo "Monte .Pu· 
ehOAJ''. pera Bu~nol! Aires: 

J. Soares e Cla., 12. 000 cachos d ~ 
bar.anaa. rl'lm 240.000 klloe, no va· 
lor de 18 :000$. .. 

Pelo, vapor nsclonal "CamamO , pa· 
ra Bueno~ Aires: 

Santo.' Banana Lt<'l .. 20.000 cacho• 
de banMAe rom 400 .000 kllos, 110 
valor de 30:000$. .. 

P elo vapl'lr ~u ~ro "Nordatjernan 
pera Buenos Alr~s: 

Centro dos A~rlcultor<'s, 8.000 ea· 
chos de banana ~. r om 120 .000 kllo11, 
110 "alor de 9 :000$000. 

BALANCETE em 31 de M 
GRANDE <M' 

CAPITAL: 

'ol' I t a I o e ,., •• 
contado• . • • 

Enapreatlmoaa 

C o m ~rarantla 
de dat6 e ou· 
tr•• •••• • 

S/ penhor•• 
a~rrloolaa • , . 

'l'h e • ou r o do 
Estado de Sll.o 
Paulo • Conta 
reet. tx. a ah. 
e eu p p. Em. 
prutlmo car• 
d• ~~~o . ... 

o .......... .. 
R:rtJI•tht'rarla 

r"""" 
al IÇmrrt>stlmoa 

Rurae1 ••• 
bl F:mrreattmoa 

Ur'hanoa . 

Tito In• 

s =====:I 

AO 

VAR1'1i: IR.\ 

(U . 991 :953$560 

n . 6&8 ·o91u•o 

Nova 'York, 8 - Dleponlvel: 

Oompradoru 
Cal' entr!ldo hoJe • • • 
CaCé entrado deede 1.• 

do corrente ...... 

1>78 

Snccu 

~& . 676 

1•9.083 
MERCADO ESTRANGEIRO - 1.' lmmo•t'la 

dn n ........ 

'l~:ypo Rio, n. 6 
Ty-po Rto, n. 7 
Typo Santos, n. ' 
T:ypo San toe, n, 7 

Koje &at . 
6 7/8 6 7/8 
6 1/4 6 1/4 
7 J / ll 7 1/2 
6 7/8 6 7/8 

RIO - Inalterados. 
SANTOS - Inalterados. 

.ra.A.NOA 

Havr~, 8 - Fechamento: 

Oolllllrtdorea 

Julho 
Setembro 
Dezembro 
Março 
Vendaa 

ttoje &a\ 
223 11' 222 1/2 
218 3/( 218 1/. 
216 1/ 2 216 1/2 
213 1/t 213 l/4 
21.000 20.600 

Mercado - J!latavel. 

Deede o tecbameoto anterior 
Alta parcial de l/li a 8/4 franco. 

&LLJliiUiifJIA 

Hamburao. 8 
- fechamento: 

Contraeto novo 

Oomp~a4orea 
HoJe &al. 

.rutilo 
Setembro 
Deaembro 
Mar,o 
Vendaa 

Mercado- Estavet. 

28 
28 
28 
28 

Desde o fechamento anterior -
lnalteracloa. -BOLSA OFFICIAL de CAff 

l&lltol, •••••• 
Boln Cecllada ate ~.• ordem, 

llllBOADO DO atO DJI 
JADIBO 

J!llO, 8 - Dlaponlvel: 

í!lotrada1 ...... 
l'lnlbarquea .. .. •• 
BaJdu •••••••• 
Exlsteocla .. .. .. 
Vondaa · •• , •••••. • 
Dl&ponlvel • Typo 7 (lO 

klloa) ........ " 
Uere~~do ........ .. 

IICCIIP 
9. 41!~ 
?.669 
4.6116 

593.~4 
3.429 

13$600 
Firme 

MOVIMENTO GERAL 

EXPORTA(AO 
OAI'II' J)J:R.AOJU.J)O 

.ll:çonaílor11 que dtapaoban.m oat•, 
hoatem, 11& &ecellell.o.la clt ael:l.du 

Jl:r;ponadorea 

Pelo vapor "Au~rnlc1", 
para Nova ~or.k: 
.li, La l.Jomua e Cla. , • • , 

Pelo vapor ".Mormaerey", 
para Nov• 'Yor.k: 
1.!1a. Paullata óa Exporta,lo 

.l'ara jjo.tton: 
Cta. .l'llulllt& de · Eltportaçlo 

Total ,, •• ,, •• •· •• 

' 

6.000 

600 

250 

6.760 

aiiWQ&O DO OUJI' JIJDAaOADO 
BO J)U. 7 J)O OO:alUI.«'l'JI 

J::&ponaclorea 

No vapor americano 
''Alolm..c:rey" : 
Tbeodor ·v, llle e Cta. Ltd. 
S. A. Lcou 1nael Cta. , • 
.liard Haud e 1.!1a. • . • • 
l!l. J obn~wu e VI&. Ltd, 
Nloac e \.!ta. Ltd, • • • • .,. 
Barros .Mello e Ula. Ltd. 
l:IOC. l!ld, N10ac Ltd, •• 
C1a. .1:'1·ado ~.o:navt:t • • • • 
Sampaio Bueno e CIL • , 
Almeida l'rado e Ula. • • 
Mello Valeme e Cta. Ltd, 
Vldlcal i'rado e Cta. • • 
.run~uelra •••e1rellea e Cla. 

No npoa· norue,utl 
"Buenoa Alrea": 
Meliio NOJUCifll e Cla. " " 
Sampaio Bueno e Cla. , • • • 
Naumano Gepp e Cla. Ltd. 
Hard Ra.nd e Cla. 
lll. J ohnelon e CIL J,td. .. 
Martln. Gre1ory e Cla. Ltd. 
Cla. Leme Ferreira . • • • 
Exp. Cat~ Brull Ltd. .. 
Al\'ea Ribeiro e CIL Ltd. 
Consumo .......... 

6.812 
2.000 
l.25V 
1.1;1~ 

8&0 
IIUIJ 
711 
t.!Jri 

I ~UIJ 
2GV 
::'lU 
1\18 
lUU 

14.till5 

2.361 
2.130 
2.178 
1.6ú0 

11:.!5 
6UV 
úOO 
tíOO 
~'50 

6 

JIOLIA DE NOVA YOBK 

O•mblo 

NOVA YORK, 8 . (U . P.) 
No. abertura doa trnbalhos da BoiM. 
hoj t', a libra eti te•llnn foi cotadu n 
4,68.87 • 

NOVA YORK, 8. (U . P .) 
No encerramento doa trabalhos da 
Bolsa, a Uhro estfl rllna foi cotada " 
4,68.37. 

Caf6 

NOVA YORK, 8. (U . P.) 
O mercado de cat6 fechou. hoje. 
em baixa, t endo vla;cmtdo as • eruta· 
tes cotaçOe•: 

Rio - 'llypo 7, d vl~t n 
Santos • Typo 4 A vl ~ta 
Colombta - Mldellln 

excelalor ........ 
Rio - Typo 7, para en

trera em mo.lo . . . . 
Rio - 'l'ypo 7. p81'a eu

trega em julho . . . . 
Santos - Typo •· para 
entre~ra em maio . . . . 

Santos - Typo 4. para 
entrega em julho . ... 

KoJ• Aut. 
5, 00 &,OU 
7. ~·· '/,?.fi 

4,18 11/C. 

6,0] 

6,06 

6,01 

6M 

Bol11. àe Titulo• 

NOVA YORI<. 8. CU. 1'.) 
O mercado de valores abriu, hoje. 
calmo e com t endencla Irregular. 

Os Utulos ap1·eeente.rnm-ae firmes . 

NOVA YORK. 8. (U, P . ) 
Ae acçõe• e oa tltulos Cecharam em 
baixa e com tendencta Irregular na11 
cotações. Nessas condições !uncclo· 
nara.n1 os valorea dos l!lstados Uni · 
dOI. OO ,. 

Foram vendidas 410 .0 cçvea. 

&lrodlo 

NOVA YORK. ~. CU. P . ) .,.. 
o marcado de alaodAo manteve·IÍe 
auatentado e com a cotaQil.o de 9,42 
para o mós de julho proxlmo. 

No vapor norueaub 
"Troubadour" : 

NOVA YOlU{, 8. (U, .P , ) -
o 111 rcado de aliOd!lo fechou, hoje, 

10.84!1 em alta do 2 a 9 pontos . 

Amerlcan t.:otree Corp. 
Almeida Prado e Cla. • • 
l!l. Johnaton e Cla. Ltd. 
Calo Gulmarll.ea e Clll, .. 
Theodor Wlllt e Cla. Ltd. 

6.000 
8.876 
1.247 
1.016 

090 

12 .28Z 

'n 

NOVA YORK, 8. (U. P.) 
A borracha Col ne~roclada, hoje, e 
16,45. 

Bol1a de Loadrea 

I:.o D~. 8, , ,W. p ,) 

al I m mo v tI 1 
Ruraea ... 

bllmmnvela 
Urbanoe •. 

cl rrt>l'lln1 <'I a 
S~<l ~ e A&'"n• 
cll\s .. . • 

dl 1'tluln11 d I• 
Y@>rtlnfl' • •• 

Pn'"" .... " .. "''"'"f.-• 
nn 'l!l:r tf'rlnp . 

Of•fl'r••h• C'ttnt•• 

c ... ,. ... 
P.:m dtnhf'lrl'l e 
ll ~ po~lt~<'ln no 
Ranrl'l .,, Rr:t• 

efl " nu t r o 1 
Rnn-:n11 . . 

lmtnnYf"f• 
ll,..,..,,h,..,ndna 

.. .. """"1>1 
"'' Rtr"'A•P 

l"ar ll'll'Jt 
lf,. f'nhr""4:" ' 

s 1 'rlloln• •m 
("nhr&n <: n 
Pnf• .. . 

hl 1'11 "'"~ ""' 
rnhr~tnCA 
l':'(t,.rlnr 

,.. , Tltn1n,.. •n, 
I"'FIUI'fttt 

f"ftrf,.f•n 
tt .. \ rttJn,.,.,., 

., l " " li"\"'""• ,..,.u ~ 

rfnn " ""'' . . 
b l V p ,,.. .. ,. . T"'e. 

nnsltnllo• . 

"'"''""' ... 11• . .... 
,,.,.. R,.pnfhe• 
toarhu• • 

Mmp,...otlmno 
n .. ,..,,,,.,..,lna 
''Ourn"• 

"' nuruoa: 
l'lllrll'~' 
A 22.R3P :181tOOt) 
'B 23 . 788:13~~zoa 
c 23 . 434 : 18~$100 

h 1 flrha n<>s: 
!'ltlrl,.•· 
A l.~R4:~nt•~no 
D 1 «tt"t •l'~llltet'll\ 

u . ~67 : 4nosnno 

9 . 68 2: 0 ~ 7$ 00 

1 3 .0~5 : 6 ~0 500 

16 . 427:~17$~ 0 0 

~ 35 . 3~ 2 : 2 12$%41 

1 ~5 .S 2~:37 tS9no 

\ 
6~. 851 '496$300 



Eat. repartlçlo expedir!!. malas, 
hoJe, com oa scgulntea destinos: 

AviAo da Panalr, para 01 Estados 
t'nldos: objcoLoa para reglstar at6 '-s 
8 e cartas at6 u 10 horas. 

A!Yilarelho Naval, para o Rto: obJe· 
ctos para rcglstar at6 ll.s 8 e cartas 
at6 ú 10 hora11. 

AviAo da Panalr, pttra o norte do 
'Pill4. at6 Recite: obJectos para rt~• 
glstar at6 h 15 e cartas at6 u 1'1 
horas. 

AviAo da Panalr, para o• sul dn 
pala; objPctos para reglstar at6 #18 
16 e cartas Rté ll.s 7 horas do dia 10. 

Vapor "W atern Prlnce", para 
Montevldéo e Buonoa Aires; objecto~ 
par!\ reglstar at6 é.s 1,5, cartaa com 
porte duplo nt6 âq 17 e para o ex· 
terlor at6 t.s UI horas. 

Vapor "ltRipRvn". pera S. Beba tl!\o, 
Vllla Bella. Caraguattttuba e Uba· 
tuba: objectos vara rcslstar aL6 áa 
1~. cama até âa 16 e com porte 
duplo até b 17 horas. 

CHALET BRAS IL 
E' a casa que mais sortes ven11t 
e maiores vantagens faz à sua 
tregueztl\. Paga qualquPr premio 

das lotarias 1\ntortzadas. 
R A JOAO Pt:; . I'!OA N. 'I 

PIIONF; 283R 

HOSPITAES 
I . / ' Santa Casa 

A' PRAÇA 
Jonqu)m Pêgas da Sllva commu

nlca a esta e 111! demais praças do 
pa111, que, admlttlu como socto ID
lldarlo o er. Manoel Pêgaa da 811· 
va, no seu estabelecimento cem· 
merclal de sêcos e molhados, sob a 
denominação de "Armazem Pêgaa", 
situado nesta cidade, 11. Av. Or. 
Bernardino de Cam}1011 n. 218, cuja 
razllo social girará sob Silva &: 
Irmllo. 

Santos, 3 do junho de 1939. 

Joaquim Pêgas aa Silva 

De acOrdo: 
l\lanoel rê~ras dn Silva 

27596-10 

A' PRAÇA 

Francisco Lucas França, estabole
cldo com o armazem denominado 
''Novo Arma:.>.em Americano", á rua 
Alexandre Herculano n. 145, e a 
~:arage ctenomlnada "Sdo Joâo", si· 
ta tambem á rua. Alexandre Her
culano n. 149, participa 11. prnça em 
geral que. n stn data. vendeu os 
RPUs referidos estabelecimentos 1\ 
ttrmn Lucas & Irmll.o. / 

Participa, mais, que 0 actlvo e 
passlv0 ficam a cargo da firma 
compradora, pelo que. péde a. todo., 

l!lDlTA.L .N. o/Ullll 

De ordem <lO ar. cllele ' · &'lona I e 
de conformidade com oa 11 1.• e :1.• 
do ar. H do decreto n. 4.106, de ;t~ 
de Ceverelr~ de 181llj, 1e Caa publlw 
para conhecimento dOI lnteressadOI 
que, tendo os ber<lelr, de JUAO 
ANTUNES OOI:õ I:IANTOI:I, occupan· 
tes de um terreno de marinha situa
do no focal denommado "l:lanta Ma· 
ria". Munlclplo de l:lantoa, neate tes
tado, com 400 metros da frente, apro
ximadamente, confrontando ao Nor· 
te com o caminho novo para 1:1. VI· 
cente, ao l:lul e Oéste com terr no 
alodlat de sua propriedade e a ltste 
com o Caminho Velho para 1:1. VI· 
cente, requerido o aforamento do 
me~mo, al!.o pelo presente convidados 
oo que porventura tenham quaeaquer 
opposlçAo ou reclama~lo a fazer, a 
apteeentarem-n'aa 11 ee• t:lervlço 
Regional, dentro <lo prazo de :JO 111as 
a contar da preoonte data. arlm de 
nllo Incorrerem na perda de preCe· 
rencla garantida pelo art. 16 do ct· 
todo decreto. Flc&rlo. para odo~ os 
rfellos, resalvadoa os dlreltol da l:'re· 
feitura Municipal de Santos, quanto 
As arena tle.stlnodaa a logradouro 
pnhllro. naquelle lnral. 

Outroalm, se <leCIJiro que de acor
do com a Circular n 28, de 18 do 
Abril de 1912. tal aforamento Clcarll 
sem ncnbum efeito. em qualquer 
tempo, se se verificar no te1·rcno a 
nletencla de ar las monn.1ltlcao ou 
mP!A I~ predosos. 

l:lervt~o Kegtonal do Oomm1o as 
Unido. em t r auto. l4 de março 

S:erc'lllano de Frelta• FILtlo 
t:1crlvllo 

65!19-~Uitl Exletlom nntf'·hontcm no hOc"J)I· que ~e julgarem prejudicados a 110 
tal da Santa Casa da Ml.serlcordla r presentarem. que serão lncontl· 
610 enr rmoe. entraram hontem 3~. 11cntl attendldos. SERVIÇO REGIONAL 
•alram 21, !Blleceu 1 e existem em 
trat11mPnto 620. Santos, 6 de junho de 1939. EM SÃO PAULO 

A pharmacta do hospital aviou 790 
fórmulAs, se> I' dO 303 para o ~ervlço Francisco Lucos França l!lD!TAL N. ti/Ul!U 
In ttrno e 487 para o externo. Oe ordem Clt. sr. cllele l'eglonal e 

Foram appllcactos 45 prquonos Concordamos: de conformidade com 01 11 1.• e ~· 
curativos a enfermos de fóra do Lucas .t Jrmllo do ar. 14 do decreto o 4.1Uh. de <!:! 
hc>.spltnl. 27360·9 de r verem1 lle lij~~. se ta~ publico, 

Na mtlternldade, annexa ao hos· para conhecimento dos mtereasn<IOI 
pltal. existiam hontem 27 oartu· que, tendo OIJ her«elros de JOAO 
rlentee. ANTUNES DOS SAN'l'UI:I, vccupan· 

P'allec,u: C!lrlos No~uelra, de 13 A' PR A_ÇA t a de um wrrcno de marinha Altua· 
annos, branco, portuguOa. .e. ao na lha Bom Reli ro. na divisa doa 

f-Ta sala do bt1nco. romm atll'ndl· Munlclplos de t:lantos e i:! VIcente. 
das 322 pPI!I'OIIII, aendo 27~ adultos e Declaro QUe' ne!lta data vendi ncstt Estado, con!ronlando com os 
47 crlançaa. nos srs. M. Rodrlii;Ucs & Irml'lo, 0 rios Bugre, l.:as'luelro e eon ego ~o· 

No Sanatorlo de Campos d.O Jo~ meu estab leclmento 1'\e sêcos e mo- t· •·ull. requerido o a!oramento ao 
dlo existiam. bontem, em tratamen· lhados, sltnado nestr clrlade ! Av. mesmo. ~Ao pelo presenle convl<l&aoa 
to. ~O enfermos. Affonso Prnn!l n. UO ltvre e de· os QUI' por vPntnra tenham qual~'luer 

oposl~fto ou re!'lan1ac;fto a !az r. s 
- A SAnta Casa recl'beu os se· sembnraçado de quac.squer onus. aprPslmt'uem·n 'll!l 8 t>S\P t:!Pr•lc;o he· 

~~:ulntl's donativos: da OOta de U>l- Quem se julaar pre.1urllcndo com a glonal dent d d uo dlu 
te, \55 lltroa de leite. e do 1r. dr. · ro o pra7.o "' ~ ~ nrPiliiDtP venda, r;nclra apresentar a contar da presente data. afim de 
nuul Masalblcs. 4.000 cigarros. suns contns no ornzo cta lel que, nAo Incorrerem na perda de prete· 

srnrto tuRtns srrn,_ pa'llS. renc1a garantida OPto arl . IH rio cl· 
soo, rortueuesa do Benertcencla Slmtos. 7 de junho de 1939 . lado rtPrrPto. 

'o movimento desta Boclednde, d\1· Outroa1m, se declara que ae acor· 
rante o dia de ante-hontem, foi o A. Ya'!Ques Rndrl,..ucs <lo com a Circular n. \!8, de UI cte 
st<rUinte: .. Abril de 191:.1. tal aforam nto ficar' 

Existiam 100 enfermos. entr11rnm ecm neuhum e!alto, em qualquer 
7, eetram 6 e extetem em tratamet\- Concort'lnmr>q: tempo, ee 11e verificar no terreno a 
,
0 

101. Jltano~l Rn<lr!lror~ exlstencla de areiM mona.sltlrae ou 
No bmnco foram attendldoa :I?G Amrrlco Rotlrlgues mPtal" pre<"losos. 

.. -•'•lõ:l.soíieí:.niiitlleu•••••..,_,
1111

..., __ ..:..;.;;,;::.;:_: __ ,.::=.....,--....... .....,...,. .. ~ l:lervtc;o Heg1on111 em 1:1. Paulo. 14 
Qe marco de l9S!l 

Keroutano de Prelta. P1Ltlo 
lllscrlvl!.o COMPANHIA DOCAS DE SANTOS 

A viso de chamada do Sr. José de Abreu 
D~ conformidade com as InstrucçO s do Conselho Nacional 

Cio Trabalho, para. o lnquerlló Admlnlstrallvo de que trata o 
art. 63, dos d eretos ns. 20.465 d 1.• de Outubro de 1931 
e 21.081 ele 24 de Fevereiro de 1932. saibam quantos este 
edital virem qu . o Sr. José de Abreu. trabalhador de carga e 
descarga da turma B-extra. da Olvlsil.o do Trarego da Compa
nhia. Docas de Santos, está. sendo chamado para sua audlencla 
no Inqnerlto Administrativo Instaurado em virtude de Porta
ria da Inspertorla. Geral da referida Companhia, 'Para apuraçllo 
da. falta grave de abandono de s rvlço, que lhe é attrlbulda, de
vendo o mesmo comparecer no dia 26 de Junbo ·proxlmo futuro, 
ãs 20 hora11. em a. sala em que rnnrrlona a reapecth•a Commla· 
a !lo do Inq tt rito, no edlflrlo do Escrlptorlo ela Divisão do Trll
fcgó, no J>aquelâ, ou nos dias aubsequentes até o enc rra
mento do lnqu rito. entre 13 e 1!! h orne. apresentando-se ao 
:p!!esld nta- (lA. Gomm1ssllo de Inquerllo. 

E11tlio Indicadas as segulnteR testemunhA.!! que deverll.o de· 
~Or na fórma de direito, OI\ reunlllo a Re reall1;ar ãs 20 horn.s 
do clla 2G de Junho proxlmo futuro: C11rlos Fernandes. real· 
dente á. rua. Dr. ManoE'I Tourlnlto n. 40fl: Alberto Telllnl FI· 
lho. rPR1cll,nte no Prolongamento da Avenida. Ppdro Lessa n. 81: 
Joi\o Baptlata Leite Santos. reslclente ã rua. Bittenconrt n. 206: 
Jollo Canclldo Araujo, reRiclente â rua General Cama r n. 5 23: 
e Denedl to Elizeu de Ollv lrn. r sldente á. Praca Gullh r me 

... _ .. ,h .... .-. • n •~ .... ,.,.. .. ,..,..,..,.,.1,.. .,,..,l,..,..,A '"'"'~9'-l!'ll'l f\l'n'I'Hn'"lnhnY" rl ~ nrlttn-

6601-2016 

ANNU NCIOS 

EMPRESA 
PORTUGAL 

JlfA 'OEL JQA(, & Cl.\. 
orrerece á sua rrcguezla n rcla· 

çAo abaixo: 
Lenha de primeira. tarollnhoe, 1 

metro, 208000: 112 metro, 11 000; 
carvão especial de Rlbelrtlo Pires. 
Fornece 1\ domicilio, sem augmen
~--de_J:IrOQOB: .-. A RIN.l;IK'IRO . 

DIVORCIO 
Novo casamento no Uru· 

guay, garantido - Informa~ 

çOea gratls. Dr. Lu13 Mtdal 
- Bartholomeu Mttre, 430. 
Esc. 217. Buenos Aires. Ar
gentina. 7623 ·30 

Aluga-se no 
o primeiro andar da. rua. Senador 
Feljó, 49, com optlmas salas par 
escrtptorlo, consultorlo ou famllla 
de tratamento. Trata-se no mesmo. 

27394·9 

Quer deixar de beber, 
até embriagar-se 'I 

\ 'â ú 1' . Frnn<"lsco Ulyc rio n. 043 
279~~-11 

PADARIA 
Compra-se, bem situada, com 

pouco ou nenhum transito, meta 
á vista. e metade a prazo. Tratar: 
15 de Novembro, 204, salas 208!9, 
com Oesarlo. Teleph. 4001. 

27914·11 

Caminhão Internacional 
Vende-se um, com pouco uso, 

para 3 .000 ks. Tratar com Carl , 
na Oarage Oonzagn., Av, Anna Cos
ta, 17. 27910-11 

1 <irat isll 
Quer receber uma boa 

surpresa que o !ará fe
liz e lhe será de grande 
utilldade? Escreva a M. 
Brandão. Rua das Mar· 
recas n. 35, Rlo de Ja
neiro. <Sello para r<'s· 
posta>. 

26816 Ih 

VENDE-SE 
um carro Ohevrolet, de uso parti .. 
cular, com 2 portas e com mala 
Trata-se na Oarage Erubar6. co 
Joaquim Lima. 27372· 

OPERARIOS 
Preclsam~se operarlos. 'Ttatar n 

"Cortume S Vlc nte". em s. VI• 
cente. pcrt, da Pon~ Pensll 

26634·11 

Mauricio Piedras 
procura sua. fUha, Marta Pie· 
drM. Orat!!lcarll. dBdC'! sobrP 
o sou parndetro. J B. P. Dia· 
gonol Norte, 616. • Buenos 
Aires. 1 7025·11 

ALUGAM-SE 
optlmas c espaçoans I!Blas lndcpr 
dentes para cscrlptorlo. Rua O • 
nora! Camara, 91, sob. 27644·10 

PELLES 
OFI-'J IN1\ liE l'Et.J,E, 

Cnnccría·ao, limpa· e, rtltorma· 
tlngc·lie e curte-se qualquer t'.specl 
deste ramo. ALtende-se a dot!llclllo. 

I'IIONE 7·Z·5·0 
27472·11 

I PAO DE CENTEIO 
1 I•' brlcado dlnt·lnliH'nte, con• 

Us "'1 lhor 3 tnrloh:U du 

I c nlelo, Importados dlro· 
lamente. Bsoeclallclu.de m 
on s francês, de cerve la e 
sul11ao. Hlscoltna e do ea 

m gernl. 
l'el.t -c-7'-:"1·4 - AT COLO lU JJO 
llun Gt!- n t'rn l nmnra n. 110 
Padaria • Cr>nteltarla • Bnr 

7040·3111 

OLl 
Vende 

5.000 kll 
mala trE 
nolet at 
rua Ant< 

o 
Perdeu 

cldade. : 
telephon 
tltlcado. 

ROf 
Ensina 

~lco e s~ 
280. Av. 

"S 
Sa 

FrGADI 

I ltlculs 
lnt ress 
ostomag 
ga.rlas : 

AI ' 
mobll 

til'nlnrlr 
l>hone, 

NA 

p 
M 

tl'rl"s, 
nlfnn. 1 
t~ln•ho 
rtmo<l<' 
to . d 
ROn l!n 
1'J'ntAr 
n. 73n, 
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ESTRÉA 

3. a.fEIRA, 27 
ESTRÉA 

., . ·~ . 
AMAN-HÃ - COLISEU 

MATINE'E "BABY" 

A' MARGEM DA ESTJtADA 
N'. 1 - Nac., D.JI'B \ 

,~ NO OLHO DA RUA fJ 
Short·revlata, da Metro \.i. 

ALI-BABA' - Des. color ' ' 
da Alllança. 

DESORDEM no TRmUNAI • 
Com., oi oa 3 Pat~tu 

OS TJJ,ES URSOS 
Dee. col. dá Cla. Sousa Orur 

A LEOUO dot CENTAUROS 
Serle., cont., II.OjlO.• epla, c. 
"'! nkle Darro e Harl')' Oare:v 
NO PALCO -:- O celebre 

ventrlloquo: 

VIDONDO 

( 

I 

E A's 22,30 horas 

CAMPO GRANDE 
e GUARANY 

.1 films de grande realismo 
( 

~E L Y S I A 
(0 VALLE JO NUDISMO) - e 

M TRISTE PRAZER 
MA ADVERTENCIA A' MOCIDADE !) 

PJE - Em Matinée Especial 
1ra senhoras e senhorinhas, 

14 horas, no GUARANY 
- Preço: 1$500-

C
ran~ã- CAMPO GRANDE 
's 10,30 horas, em Sessão 

:special, para senhoras e 

nhorinhas - Preço: 1$500 

"UM INFELIZ RAPAZ" está fazendc10nce entre lindas melodias! 
delicio dos frequentadores do Colisel\ DO ROUXINOL11

, com Gra-

Ha !ltm11 que quaeo nã,o pre- 1 Comedia de ambientes 
efaam de Propaganda, a nll.o IH r m mue!ea~ dellrfosas e 
apen114 a. noll la do aeu lança- c\e ar.enlls 8ngraca.dlss 

e Melvyn Douglas 

mento das euu xhlblc;Ciea 
:tlule ou nnquelle l'fn ma.. O 
J>roprlo pui.Jitco •e •ncarr~ga de 
recommendal-o. T':elA neue ruo 
o fflm Que o Coliseu vem exhl· 
blndo desJje quinta- feira : "Um 
Jntellz rnpu", rla Argentina Sono 

• P'llme, .. a mpsma _rrodnctora do um.\ nolA.vel bailarina e 
tllm Madreaolva . O mesmo 1 lata • J e o 11 
aureeeao qn11 rornou "'• PXhlbl· ne! · 011 0 a. um 
ri'•• A• u ,...,..~_... .. _.., •• ._._ 

:RARIA POR EXCELENiu!•~ ~o~~~·; ,\loore ~ unrn dae cnala lfndal .. .... ........ __ ,.., .............. ..,._ ... ,~.......... ...., .. 

I . 

a . • HOJh 
du -
telr••· nac 
~ADOR 
rnleodlos 

.ARA 
da Hl•pa· 
Arcenttna 

ÃS 
com •c•· 

nte re,.,lla· 
1 E. Flynn 
;AOOR 
IP IIOCHOI 

I" t. a 2on 



:A TRJB - Sahban 

l:'bone, no• 

HOJE - Veeperat, f.t 14,80 e •arau, 1.1 
19.30 boru • SenOea corrldu 
Fllm Jomal n. 81 - Nacional 

HOJE • A' a 19.RO h ri 
Elapectaculo completo 

laa Cruaelro BU. nao 
A 1nor 6 maat'lra clna· 

a les, cl Botly Boop: 

K. 1... !•'onunato, lU· l:'h. Dd• 

HOJlll • A' a 19.~0 hn .• UOJ I! 
SeeeOea eorrldu 

IJC'mareaçlo de rrontelraa, nac 
O GUAilDA VINGADOR 
So!rle, 11.• e 1%.• eolaodlo~ ra,.nmount p;.,,.,. a. 118. falado em port&"h 

ll:dltlln eapeclal • A coroaçllo do Papa Pio XI 
IJ ni Y. Jo rna l 73, r pta 

l.a.rlmaa de nma cebola Noites andaluzas MORENA CLARA - Symph. colorida Elaplendldo fllm, 
A P~rn.mn11nt anreeentft : 
CLAUDETTE COLBERT 

oi Imperlo Ar&"entlna 
D GUARDA VJNG DOO 
Sêrle, 9.• o 10.• epla 

;ontlmental drama da Hlapa· 
1la 'll'IJm, cl Imperlo Ar&"entlne -IR ~1 AS 

. . Jllra Invejada pelaa mu
lherea e am&da oor todoe 

oa homena" ... 

O FILHO de 
FRANKENSTEIN 1rama d& warner. com ece· 

•llll de lmpreealonante realla· 
1110, cl Bette Davla e .EJ. Flynn 

t l'rohllt. Pl m eaorea de 18 a na.• 

(l;atarrecedor drama du 
. Universal, cl Borl• 

Karlorr, Bela Lugoel 
8 Baell Rathbon 

(Proh. p lmt'n. 14 •••) 
O GUARDA VJNG DOR 
~rle, u.• • 12.• eplaodlo• 

. ~---·-· ....... ~·'" . ~ . . . ..._~ 

COMPANHIA DOCAS DE SANTOS 
Aviso de chamada do Sr. José de Abreu 

De conformidade com u Instrucções do Conselho Naclounl 
do Trabalho, para o Inquerlto Administrativo de que trata o 
art. 63, dos decretos ns. 20 .• 66 de 1.• de Outubro de 1931 
e 21.081 de H de Fevereiro de 1932. ealbam quantos este 
edital virem que, o Sr. José de Abreu. trabalhador de carga e 
descarga da turma 8-extra. da Dlvlsllo do Trafego !la Compn.
nhla Docas de Santos, estll. sendo chamado para sua audl n la 
no Inquerlto Administrativo Instaurado em virtude de Porta
ria da tnspectorla Geral da referida Companhia, para apuração 
da falta grave de abandono de serviço, que lhe é attrlbuida. de
vendo o mesmo comparecer no dia 26 de Junho proxlmo futuro, 
6.11 20 horas. em a sala. em que fnncclona a respectiva. ommls-
1!110 de lnquerlto, no edlflclo do Escrlptorlo da. Dlvlsllo do Trll· 
fego, no PaquetA, ou nos dias eubsequentes até o encerra
mento do lnquerlto, entre 13 e 18 horas, apresentando-se ao 
presidente da Commlssllo de Inquerlto. 

Estilo Indicadas as segulnte11 t etemunhas que d verllo de
rOr na. fórma de direito, na reunlll.o a se realizar b 20 horas 
do dia 26 de Junho proxlmo futuro: Carlos Fernandes, real
dente A rua Dr. Manoel Tourinho n. •os : Alberto Tellfnl Fi· 
lbo, residente no Prolongamento da Avenida Pedro LE't!Ra n. 81: 
Jolto Daptleta JJelte srntos. residen te A rua Rlttencourt n. 20fl; 
Joll.o Candfdo Araujo residente i rua Oeneral Camara. n. 623; 
e Benedicto Ellzeu de Oliveira, reeldente f. Praça Guilherme 
Aralhe n. •· O Interessado poderA fazer-ee acompanhar de advo
gado, ou ser aselstldo pelo advogado ou representante do Syn
dlcato a que pertencE'r. 

Eu, Fernândo Vaz Parada, Secretario da Commlsllll.o lle 
Inquerlto o subscrevo, Fernando Vaz Parada e vae assignada 
pelo Presidente. 

Santos, 25 de Mato de 1!139. 
FRANOISCO DE AJj~lEJT)A 

6871-H 8 
Presidente da Commfselo de Inquerlto 

COMPANHIA MATTOGROSSENSE DE PETROLEO 
AVISO 

Pelo presente aviso, communlca a Companhia Matto
grossense de Petroleo que, todo e qualquer pagamento de
verá ser effectuaao no escrlptorlo do representante em 
Santos, sr. Renato Sampaio. 

Todavia., toda e qualquer cobrança feita por cobrador, 
deverão os srs. opcionlstas exigir as credenclaes do mesmo, 
afim de evitar que os pagamentos realizados não sejam cor
respondidos. 

São Paulo, 23 de Junho de 1939 . 

Companhia Mattogrossense de Petroleo 

A DIRECTORIA 

I nltr. 2UOO • ~~ ent. 1$200 

"ZAZA" cont inúa no Roxy o seu cyclo 
de memora veis t riumphos! 

Hoje, em vesperal e ,are.u. o 
clne da avenlde. Anna Coat.a. darA 
novas exhlbl<;õea do notP.vel cel
lulolde da Paramount. lntltu•odo 
"7.azá.". Isto sllfniC,ca que lau
dette Colbert. a prntagonlsta 
del!l'le romanc~ de pabcito fntenAa. 
receberá. novamente quentes 
applausoa por seu magistral tra
balho nessa relllcula do subltlo 
quilate &rtlstlco. 

Claudettp Colbl'lrt é uma mulher 
de contrastes. 1:1erena até á. timi
dez, por·ém capaz de explosõra de 

O fllm em apr c;:o tem tud 
as quelldades de agrado. A hla 
tor·la. que tlle de•creve, e~ se 
quenclas de aensar,i'lo extrf.ordl 
ne.rla. é das mala hucnane , d 
um rrallsmo abfoorvPnte. Pdde-• 
mesmo consldl'rar •·Zs\Zf." c:fJmO 
mala lindo drama de amQI' at 
hoje levado ao écran! 

Concorrl'm ('Om efflraC"I par 
o bom desempenho t'lf' tc>daa 11. 
acenas desse tllm ~Rndlo . t'l 
que a M'ar•·a IlM F:11trell pi'l 
todos os aeu~ va tc>a rerur 011 d 
teohnlca e de arte. 011 llrtlsla 

temperamento que rarl3m em- Gene,·lev,. Tobln. nert l .ahr. He 
p._llldecer de Inveje. 11. mate re- l len castley e Walter Catlet 
volncfonarla du mulheres!... Herbert Mar hall 6 o 1r11'A d 
W por ls~o que eeu trabalho em laudPtte nP11~a peii!C"ula de eum 
"Zaz!\" arrt>hnta " orranc do ma grandi'ZR, Clllfl rtC"Om end11 
publlro ext'ln.maç6es de adrnlrn- mo. ti~ rlamns de no aa el nnt 
c;ão e espanto. l sorledade. 

A' PRAÇA 
Declaro, para os clevldOIJ fina, 

que vendi ao ar. Alberto Pannem· 
becker, 0 meu est&beleclmento 
commerclal, d!nomlnado "Bnr 
Lello", sito A Pr11ça d~ Republlca. 
'2. livre e d ~~embaraçado de qu~ra· 
qu~r onua. Quem ae JUIJIIr pt"ejudl· 
cado com a presentP tranllac<'ê.O, 
Apresente 11s IIUBII reclam.rçOea. den· 
tro do pr&zo da lf'l. qu • a~ndo !UIJ· 
ti\S. •er!o lmmedlatamente ntten-

O drama seriado "O 
guarda vingador" est 
desafiando a. a.rguc~ do 

nossos pequenos 
"sherlocks" 
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IN UERITO ~lrNI 

PELA PORTARI 

J U N T 

TIVO ?v ~D O IN T 

E MAIO DE 1939 , DO 

D COMPANHIA DOO E ANTO 

Eu, Fernando Vaz Parada, secretario da Corrunissão de Inqueri to Adm1nis

.trativo, para os devidos e!feitos, certifico que neste acto juntei aos 

autos do presente Inquerito Administrativo , tres (3) paginas do jornal 

'' Tribuna", dos dias 25 de Maio, 9 e 24 de Junho do corrente anno, as 

quaes estampam os editaes mandados publicar pelo nr . Presidente da Com

missão, por não ter sido encontrado para a devida intimação o accusado 

nr. José de breu. - Para constar, lavrei o presente termo de juntada, 

que vae por mim assignado .- antos , 26 ~de J o de 1939 .- --------------

ecretari ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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IN UERITO INI T TIVO MANDADO IN T URAR 

PELA PORTARI DE 2 DE O DE 1939, DO 

SNR. IN PECTO GERAL D COMP HIA O DE TOS 

Aos vinte e seis dias do mez de Junho de mil novecentos e trinta e no

ve, ás vinte horas, em uma sala do edificio do Escriptorio da Divisão 

do Trafego da Companhia Docas de antos, no Paquetá, nesta cidade de 

antos, local designado para se proceder ao Inquerito Administrativo ,de 

que trata a portaria de dois de Maio do corrente anno , presentes os ci

dadãos Francisco de Almeida, Bemvindo Estevam de Mattos e Fernando vaz 

Parada, sendo Presidente o primeiro, Vice-Presidente o segundo e ecre

tario o ultimo, pelo primeiro foi dito que se proseguissem os trabalhos 

interrompidos em vinte e tr~s de Maio preter1to, que fossem apregoa-

dos pelo ecretario o accusado Snr. Josê de breu , assim como ·as teste

munhas anteriormente arroladas . pregoados, compareceu o referido accu

sado e as testemunhas Snrs . José Cand1do Araujo, Benedicto Elizeu de 

Oliveira , Carlos Fernandes , Alberto Tellini F1lho e João Baptista Leite 

dos Santos , todos trabalhadores da turma B-extra. Pelo enhor Presiden

te foi mandado que se tomassem em separado as declarações do accusado 

e das testemunhas, cada um de per si .- Para constar, lavrei a presente 

Acta que lida e achada conforme vae assignada pelos membros da Commis

são . Eu, Fe~ando Vaz Parada, a dactylographei e tambem assigno . antos , 

1939 . ---------- ----~- ------~-~--------~---------------
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IN DERITO ADMINI T TIVO MANDADO IN T 

PELA PORTAR! DE 2 DE MAIO DE 1939, O 

• IN PECTO GERAL COMP. DOC DE ~TOS 

Aos vinte e seis dias do mez de Junho de mil novecentos e trinta e no

ve, ás vinte e uma horas, em uma sala do edificio do Escriptorio da Di

visão do Trafego da Companhia Docas de Santos, no Paquetã, nesta cida

de de antes, local designado para se proceder ao inquerito administra

tivo, conforme consta da Acta n° 1, ahi compareceu o indiciado José de 

breu, para ser qualificado , o qual as perguntas determinadas no artigo 

6° das instrucções baixadas pelo conselho Nacional do Trabalho para o 

Inquerito Administrativo de que trata o artigo 53 dos Decretos números 

20 .465 , de 1° de Outubro de 1931 e 20 .081, de 24 de Fevereiro de 1932, 

respondeu como segue: Q,UAL o EU NOME? JO~ DE REU. ...,.Q,U_AL _____ _ 

ILEI • SUAL TO , T 

P IJLO . ....~U;.;..;AL--.,....__,---. __ E;..;..? - TRINT 

O. QUAL A 

ABREU • • S~UAL ________ ~~~~ 

TURMA B- • li TO TEMPO TEM DE 

O CIVIL? -C -

DE - -- . 

O PORTUARIO, TRABALl O 

VIÇO? - TREZE NO • _.Q ... UAL...-...----.~ 

RESIDENCI ? - RU llE ÃO CI co N° 186. E LER E CREVER? IM. --

Nada mais lhe foi perguntado . Lido e achado conforme, assignam os mem

bros da Commissão e o accusado José de breu. Para constar , eu, Fernan

do Vaz Parada, secretario, lavrei o presente auto de qualificação que 

por mim tambem vae assignado .--



IN UERITO ADMINI TRATIVO Jv.!ANDADO INST 

PELA PO T.ARIA E 2 DE O E 1939 , O 

NR. n~ PECTO D COMP HI DOC ~ DE SANTOS 

Aos vinte e seis dias do mez de Junho de mil novecentos e trinta e no

ve, ás vinte e uma horas, em uma sala do edificio do Escriptorio da i

visão do Trafego da Companhia Docas de antos, no Paquetâ, local desig

nado para se proceder ao inquerito administrativo, onde se achavam os 

membros da commissão de Inquerito, abaixo assignada, compareceu o accu

sado Josê de breu, e, depois de lida a portaria inicial deste inque

rito administrativo, foi 1nquerido pelo Presidente sobre os motivos -

constantes da dita portaria e que deram logar a abertura do 1nquerito: 

Declarou o accusado que não tem comparecido ao serviço da Companhia, -

durante o per1odo Cle sua ausenaia, porque se encontrava enfermo, em são 

Paulo , atacado de reumatismo que o impossibilitava de locomover-se . 

clarou ainda que sua progenitora o notificára pelo radio de que estava 

sendo chamado, mas que em virtude de sua doença não lhe foi possivel 

comparecer senão hoje; Perguntado ainda porque não fizera uma notifica

ção escripta á companhia, revelando seu estado de saude ou solicitando 

uma licença, respondeu que em virtude o seu estado precario de saude 

não lhe foi permitido assim proceder. Declarou ainda que éra seu desejo 

voltar aos serviços da Companhia, pois tem filhos menores para susten

tar. Nada mais tinha a declarar e nem lhe foi perguntado . Lido e acha

do conforme, e, para consta~, eu, Fernando vaz Parada , secretario, la

vro este termo que vae por todos assignado. santos, edificio do Escrip

tor1o da Divisão do Trafego da Companhia Docas de antes, 26 de Junho 

de 1939 .--------------------------

Presidente:~~?<::..o a ....._ 
/ J; 

Seceetario ~~~~~~~~~2r~~~~~~~ 

Depoente: __ ~~~--~--~~~~---------------
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IN lJERITO ADMINISTR TIVO MANDADO INST 

PELA PORrr .I DE 2 iE MiUO DE 1939, DO 

NR. IN PECTOR GERAL D COMPANHIA DOCAS D 

A SENTAD 

ANTOS 

Aos vinte e seis dias do mez de Junho de mil novecentos e trinta e no

ve, âs vinte e uma horas, em urna sala do edificio do Escriptorio da Di

visão do Trafego da Companhia Docas de Santos, no Paquetá, nesta cidade 

de Santos, local designado para se proceder ao inquerito administrativq 

onde se achavam presentes os membros da Commissão para aquelle fim, as 

testemunhas e o accusado que atendeu ao ultimo edital publicado na " -

Tribuna", de 24 de Junho findo, documento esse que faz parte deste in

querito , deu-se inicio ao interrogatorio das pessôas arroladas neste 

processo, conforme a seguir se discrimina.- Eu, Fernando Vaz Parada, -

secretario, o dactylographei.------------------------------------------

la. TES '.rE1vfl.JN 

JOS~ CANDIDO DJO , com vinte e três annos de idade, brasileiro, natu

ral de Campina Grande , Estado da Parahyba , solteiro, trabalhador da tur 

ma E-extra, da Divisão do Trafego da Companhia Docas de Santos, com --

dois annos de serviços, residente á rua da Constituição n.62, sabendo 

lêr e escrever. Respondendo as varias perguntas do Snr. Presidente, o 

depoente prestou as seguintes declarações: Que estava disposto a s6 us~ 

da verdade em todo o decorrer do seu depoimento; Declarou ainda o de

poente que conhece pessôalmente o Snr . José de breu e que é collega d 

mesmo na turma n. E-extra , ha cerca de oito mezes , que sabe de scienci 

propria que o accusado não está comparecendo ao serviço ha bastante --

tempo. e que não o tem visto na cidade; declarou mais que tem assistido 

a chamada ao ponto , desse trabalhador. Nada mais disse e nem lhe foi 

perguntado, pelo o que , eu,Fernando Vaz Parada, secretario, encerrei o 

presente termo, que lido e achado conforme, vae assignado por todos os 

membros da Commissão 26 de Junho de 1939.-

Vice•Presidente: 
~~~~-----------~~~'-~~~ 

Presidente: __ ~~~~~~~=-----~~~~~~~-



'" o 

.. ,, 

.. 

CJ 

.. 

2a. T T11MUNHA 

BENEDICTO ELXZEU DE OLIVEI , com vinte e nove annos de idade, brasi

leiro, natural de são Sebastião, Estado de são Paulo , casado, trabalha

dor da turma E-extra, da Divisão do Trafego da Companhia Docas de an- 1 

tos, com dez annos de serviços, residente á Primeira Travessa da Bacia 

do Macuco n° 31, sabendo lêr e escrever. Respondendo a varias pergun

tas do Snr. Presidente, o depoente prestou as seguintes declarações: 

ue estava disposto a s6 usar da verdade em todo o decorrer do seu de

poimento; ue conhece pessoalmente o snr . José de breu de quemé colle

ga da mesma turma, ha cerca de um anno, que sabe de scienc1a propria 

que o accusado não está comparecendo ao serviço desde o principio do 

corrente anno, e que tambem não o tem visto pela cidade; declarou mais 

que tem assistido a chamada do ponto a êsse trabalhador. Nada mais dis

se nem lhe fo1 perguntado, pelo o que, eu, Fernando Vaz Parada, secre

tario, encerrei o presente termo, que lido e achado conforme, vae assig 

nado por todos os membros da Commissão e pela testemunha.- antos, 26 --

de Junho de 1939.-------------- ------ --- -----------------------------
Presidente: - ~ t:-1. ~ '~ 
Vice-Presidente: ~~>:'L- .-L- ~ 
Secretari ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~

Testemunha:~~~~~~~~~~~~~----------

3a. TESTErAUNHA 

CARLOS FERNANDES , com quarenta annos de idade, portuguez , natural de 

U>uzã, Districto de Coimbra, casado, trabalhador da tunna B-extra, da 

Divisão do Trafego da Companhia Docas de santos, com dez annos de ser

viços, residente á rua Dr. Manoel Tourinho no 406, sabendo lêr e escre

ver. Respondendo a varias perguntas do Snr. Presidente, o depoente pre~ 

tou as seguintes declarações: ue estava disposto a s6 usar da verdade 

em todo o decorrer do seu depoimento; Declarou ainda o depoente que co

nhece pessoalmente o nr. José de breu e que ê collega do mesmo na -

tunna B-extra ha cerca de um armo; sabe de sciencia propria que o accu

sado não estácomparecendo ao serviço desde de Fevereiro do corrente an-

"' no, e que durante esse tempo nao o tem visto na cidade ou noutro qual-

quer ponto ; declarou mais que esse trabalhador tem sido chamado ao pon-



o 

to, pelo respectivo apontador. Nada mais disse e nem lhe foi 

do, pelo que, eu, Fernando Vaz Parada, secretario, encerrei o presente 

Secretario:~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Testemunha: __ ~~~~~~~~~~~~---------

4a. TESTmAUNHA 

de 19'39 . -----------

ALBERTO TELLINI FILHO, com trinta e dois annos de idade, brasileiro, na

tural de Santos, Estado de são Paulo, casado, trabalhador da turma B-ex

tra da Divisão do Trafego da Companhia Docas de Santos, com cinco annos 

de serviços , residente á ~enida Pedro Lessa no 81 (Prolongamento), sa

bendo ler e escrever . Respondendo a varias perguntas do nr . Presiden

te, o depoente prestou as seguintes declarações: ue estava disposto a 

só usar da verdade em todo o decorrer do seu depoimento; declarou ainda 

o depoente que conhece pessoalmente o Snr. José de breu, do qual é cal

lega na turma B-extra ha cerca de um anno mais ou menos; que sabe de 

sciencia propria que o accusado não tem comparecido ao serviço desde 

Fevereiro do corrente anno, e que não o tem visto na cidade ou outro 

qualquer ponto; declarou mais que esse trabalhador tem sido chamado ao 

ponto pelo respectivo apontador. Nada mais disse e nem lhe foi pergun

tado, pelo o que, eu, Fernando Vaz Parada, secretario, encerrei o pre

sente termo , que lido e achado conforme, vae assignado por todos os mem

bros da Commissão e pela testem a.- San-,os, 26 de Junho de 1939 .-----
c-- ~ / 

Presidente: ~~,~ 



5a . TESTDMJNHA 

JOÃO BAPTI TA LEITE DOS SANTOS, com vinte e oito annos de idade, brasi

leiro, natural de Taubaté, Estado de ão Paulo, casado, trabalhador da 

turma E-extra da ivisão do Trafego da Companhia Docas de antos, com 

seis annos de serviços, residente á rua Bittencourt no 206, sabendo ler 

e escrever. Respondendo a varias perguntas do üDr. Presidente, o depoen 

te prestou as seguintes declarações: ue estava disposto a s6 usar da 

verdade em todo o decorrer do seu depoimento; perguntado se conhecia -

pessoalmente o accusado nr. José de Abreu, respondeu a!irmativamente, 

adiantando ainda, que é coléga do acusado na turma E-extra desde bril 

do ano passado; que sabe de ciência propria que o acusado está faltando 

ao serviço desde Fevereiro do corrente ano, muito embora tenha sido cha

mado ao ponto pelo respectivo apontador; perguntado ainda se sabe os 

motivos da sua ausencia ao serviço, respondeu negativamente, assim co-
,., 

mo, declarou mais que nao tem Visto o acusado na cidade ou em outros 

pontos . Nada mais disse e nem lhe foi perguntado, pelo o que, eu, Fer

nando vaz Parada, secretario, encerrei o presente termo, que lido e acha -
do conforme, vae assignado por todos os membros da comissão e pela tes-

temunha. antos, 26 de Junho de 1 9.-- - ------------------------------
Presidente: ~ ..:, .~.a J " / · 

Vice-Presidente: // ~-: 
------------------+-~-s~~~---

ecretari ~:~~~~d&~~~~~~~~~~~~~~ 

Testemunha:~~~~~~~~~~Yd4A~~~~~~~ 
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IN UERITO HINIS TIVO l 

PELA PORT IA D 2 E MAIO DE 1939, DO 

'NR. D~SPETOR GERAL D COMP. HI DOC D TOS 

TE11MO DE ENC I VINTE E 'EIS DE JUNHO E -

MIL NOVEC • rTOS E TRINT E NOVE: 

Pelo nr. Presidente, f8ram os trabalhos declarados encerrados ás vin

te e tr~s horas, tendo sido tomadas por termo as declarações do acusa

do Snr. José de breu e das testemunhas nrs. José Candido Araujo, Be

nedito Elizeu de Oliveira, Carlos Fernandes, berto Telini Filho e 

João Batista Leite dos antes. lAUito embora o acusado não tivesse soli

citado prazo para apresentação de outra defeza que não aquéla que for

mulára verbalmente em seu depoimento, a Comissão houve por bem conce- -

der-lhe o prazo de cinco (5) dias, de que trata o artigo 8 das Instru

ções baixadas pelo Conselho Nacional do Trabalho para o inquérito Aàmi

nistrativo de que trata o art . 53 dos decretos ns . 20.465 de 1 de Outu

bro de 1931 e 21 .081 de 24 de Fevereiro de 1932, afiro de que pudesse -

ele concretiza-la de modo mais positivo, sugerindo-lhe ainda que a sua 

defeza f8sse justificada com o atestado medico, ou outra qualquer docu

mentação que atenuasse a falta em que se acha irrcurso, correndo esse -

prazo desde já , ficando marcada nova reunião da Comissão para o dia lA 

de Julho proximo fUturo .Mandou ainda o nr. Presidente que se oficiasse 

ao · nr . Inspetor Geral da Companhia ocas de Santos, solicitando, nos 

termos do art.ll, das Instruções baixadas pelo Conselho Nacional do Tra 

balho para inquérito administrativo de que trata o art. 53 dos decretos 

números 20 .465,de l 0 de Outubro de 1931 e 21.08l,de 24 de Fevereiro de 

1932, acertidão do tempo de serviço do acusado,assim como a sua fÔlha 

de antecedentes, com todos os elogios e punições,interrupções de servi

ço, licenças, faltas e exonerações para ser a dita certidão junta a es

tes autos .Nada mais houve .Eu, Fernando Vaz Parada, ecretário,a datilo

grafei e assino juntamente com os demais membros da Comissão .- antes, 

26 de Junho 

Presidente :_.:::::::.c:::~:;;;;~::!::!::..._.:__-:-=:~-=?-7~=;::;z:==:-
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Illmo. Snr. Inspector Geral d cas de san~ 

N'ES A 

o abaixo assignado, secretario d coromissão de In erito 

Adm1 1strativo, nomeada por v. sa., por portaria de 2 d 1a1o ulti

mo, para o !1m e se apurar um :r ta gr ve de bandono doe servi

ço dest Qompanhia sem motivo justificado, na !6tma do que deter

mina o art . 11, das Instrucçõet:! ara o Inquerito Adrn1n1strat1vo, 

de que trata o nrt . 53 dos Decretos números 20 .465 de 1 o de outu• 

bro d 1931 e 21 .081 de 24 de verei de 1932, pelo pres nte v 

requerer a V. ~. , o fornecimento á esta connn1ssão dos da os abai

xo esp c1!1c dos e referentes ao trabalhador de carga e descarga 

da tunna B-extra; da D1 v1 "'o do Trafe o, Snr. !!Q.sé de breu: 

a ) - certidão ~o tempo de serviço; 

b) - certidão da folha de antecedentes com todos os lo-
... ,.. 

g1o e pun1çoes, 1nterrupçoes de serviço, licenças, 

faltas e exonerações. -

s outro motivo, serve-se da opportuniande para aprosen -
tara v. sa. , mui 

Santos, 27 ae J't.mho de 1939. -
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rn UERITO ADMINISTRATIVO MANDADO INS 

PELA PORTARIA DE 2 DE MAIO DE 1939, DO 

SNR. IN PETOR GERAL DA COMPANHIA DOC DE SANTOS 

JUNTAD 

~erti!ico que nesta data, juntei aos presentes autos, por c6p1a, um 

oficio dirigido por mim, secretario, ao Snr. Inspetor Geral da Compa

nhia Docas de Santos, solicitando o fornecimento de um certificado do 

tempo de serviço do acusado José de breu e outro relativo a folha de 

antecedentes do mesmo· acusado, passando ditos documentos a constituir 

• 

as folhas ns . 24,26,27ea; 27 de Junho de 1939 .--

ecretar 

- -
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IN UERITO lviiNI 

PEL I DE 2 DE MAIO DE 1939 , DO 

NR . IIlSPETOR GERAL D COtJP HIA DOG E SANTO 

J U N T 

Nesta data faço junt ada dos certificados do tempo de serviço e da fo

lha de antecedentes , do trabalhador de carga e descarga da turma E-ex

tra da Divisão do Trafego, snr . José de breu , documentos esbes forne

cidos pela Inspetoria Geral da Companhia Docas de antes , em 29 de -

Junho p. passado . - EU , Fernando Vaz Parada , secretario , o datilografei 

1 de Jul ho de 19~ .--------------------------------~ 
7 ~ 

• 
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IN UE.RIT MINI T TIVO 

PORT IA D 

SI • IN TO G 

1 1939, DO 

COJ ~HI DOC T 

At:J primeiro dia do mez de Julho de mil novecentos e trinta e nove, ás 

vinte horas, em uma sala do edificio do Escritório da Divisão do Tráfe

go da Companhia Docas de antos, no Paquetá, local designado para se -

proceder ao Inquérito Administrativo de que trata a Portaria de 2 de -

Maio do corrente ano , presentes os cidadãos Francisco de Almeida, Bem

vindo Estevam de Mattos e Fernando Vaz Parada, pelo primeiro foi dito 

que se prosseguissem os trabalhos, e apre oasse o ecretário o acusado 

Snr . José de breu , para que apresentasse em sua defeza documentos com

probatorios da sua ausencia aos serviços da Companhia Docas de antos , 

conforme ficou deliberado no termo de encerramento dos trabalhos do di 

26 de Junho p. pasbado . pregoado o acusado , foi constatado que ainda 

não se achava presente , pelo que foi deliber do pelo &nr . Presidente -

que se prosseguissem os trabalhos até ás 22 horas . esse tempo tendo 

a Comissão verificado o não comparecimento do acusado, foi pelo nr . -

Presidente determinado que f8ssem os trabalhos encerrddos com a lavra

tura desta ta . Para constar, 1 vrei a presente Ata que lida e achada 

conforme, vae assináda por todos os membros da Comissão . - antos, l 0 de 

Julho de 1939 . ----------------

Presidente : '-~--t ~ c~ 
Vice-Presidente : ~~~~~~ 
ecretário ~~~~~~~~~f6~~~~~~~-
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IN'DERITO AII I T .. Tivo r D O I $~ PELA POHTill: 'I E 2 E 1939 , 

SNI . llJbPETO G&RAL D em. ~HI o c D' TO 

I O 

Comissão abaixo assináda, nomeada pela ortaria IG/03 .14-DE/869 . 7 9, 

de 2 de Maio últino, do nr. Inspetor Geral da Companhia Docas de an

tes, sendo a mesma encaminhada á comissão pela Ordem de Serviço número 

119 de 4 do mesmo mez , da Divisão do Tráfego , para o fim de se apurar 

uma falta grave de abandono de serviço , sem causa justificada, do tra

balhador de carga e descarga da turma E-extra, da 5a. ecção da Divi

são do Tráfego da Companhia Docas de santos , Senhor José de ~breu , que 

vem faltando ao serviço , desde o dia 28 de Fevereiro proximo passado ,-

e cumprindo o que determina o artigo 2° das Instruções baixadas pelo - 

Conselho Nacional do Trabalho para Inquérito dministrativo de que tra

ta o artigo 53 dos Decretos ns . 20 .465 , de 1° de OUtubro de 193l e 21081, 

de 24 de Fevereiro de 1932 , os membros da Comissão reuniram- se em 6 - 

de Haio do corrente ano , ás 20 , 30 horas , em uma sala do edificio do 1 S

crit6rio da ~ivisão do Tráfego da Companhia Docas de antes , para dar 

inicio aos trabalhos do presente Inquérito inistrativo , e fazer - - -

ciência ao nr . José de breu da instalação do mesmo, assim como as 

testemunhas que fôram arroladas para provarem a ausencia do mencionado 

trabalhador ao serviço. Foi t ambem , nesta reunião , deSignado o dia 23 

do nesmo mez , âs 20 horas , neste mesmo local , para serem tomadas as 

declarações do acusado e das testemunhas nrs . José Candido Araujo , Be

nedito lizeu de Oliveira , Carlos ernandes, Alberto Telini Filho e 

João Batista Leite dos antes , todos companheiros de serviço do acusa

do na turma B-extra , da Divisão do Tráfego da ,ompanhia Docas de an

tes . Expedidas as intimações , as testemunhas arroladas ao tomarem ---

ciência da mesma , colocaram as respecitvas assinaturas no instrumento , 

não acohtecendo assim, porem , com o acusado, que baldados fôram os es

f orços empregados nesse sentido, embóra fôsse a Comissão informada que 

o mesmo achava- se nesta cidade . Em vista da impossibilidade de ser en-
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contrado o indiciado, foi pelo nr . Presidente da c 
/ 

~ / 
da mesma em 23 de Maio último, mandado que por editaes f~ssem ip: ima-

dos o acusado Snr . José de breu, assim como as testemunhas, tudo de -

conformidade com a lei, sendo os mesmos publicados por três vezes no -

jornal " Tribuna", dos dias 25 de Maio, 9 e 24 de Junho do corrente -
' 

"' ano, documentos ns. 12, 13, e 14. Findo o tempo estabelecido no mesmo, 

voltou a Comissão a se reunir no dia 26 de Junho último, afim, de to-.. 
mar os depoimentos do acusado e das testemunhas arroladas. preeoados 

pelo nr. ecretario, compareceram o indiciado ~nr. José de breu,que 

atendeu ass~m, ao último edital publicado, assim como, achavam-se pre

sentes as testemunhas. Feito o to de alificação do indiciado, de 

conformidade com as perguntas determinadas no artigo 6° das Instruçpes 

baixadas pelo Conselho Nacional do Trabalho para o Inquérito Adminis

trativo de que trata o art. 53 dos Decretos ns. 20 .465 de 1° de OUtu

bro de 1931 e 21 .081 de 24 de Fevereiro de 1932, sendo a seguir toma

das em termos as declarações do acusado, depois de lida a Portaria que 

deu inicio ao presente Inquérito. Declarou de inicio o acusado que seu 

não comparecimento ~o serviço da Companhia, foi motivado a achar-se en

fermo, atacado de reumatismo, não notificando â Companhia ocas da sua 

enfermidade em vista de encontrar-se em são Paulo, em tratamento, e 

impossibilitado de locomover-se. Disse ainda, que éra se desejo voltar 

ao trabalho, pois tem filhos menores para sustentar. Comissão no in

tuito de facilitar ampla defeza ao acusado, perguntou-lhe se não dese

java defender-se com documentos que fizessem prova de suas alegações, 

e que atenuassem a falta em que incorr~ra, tendo o acusado respondido 

que ~conseguir1a o atestado do ~édico que o assistiu.Deante disso, a 

Comissão houve por bem conceder-lhe o prazo de cinco (5) dias de que -

trata o art . 8 das Instruções baixadas pelo Conselho Nacional do Traba

lho para o inquérito administrativo de que trata o art . 53 dos Decre

tos ns . 20 .465 de 1° de OUtubro de 1931 e 21 .081 de 24 de Fevereiro de 

1932.Nada mais tendo declarado, a Comissão resolveu ouvir o depoimento 

das testemunhas arroladas, sendo seus depoimentos uniformes, declaran

do as mesmas testemunhas que o indiciado José de breu de quem são com 



,. 

panheiros de turma na Companhia Docas , vem faltando ao servi o 

tante tempo , ignorando os motivos de sua ausencia , e não sendo o mes

mo visto pela cidade , ou outro qualquer loear . Declararam ainda que es

se trabalhador tem sido chamado ao ponto , o que demonstra que o acusa

do , apezar da sua ausencia , continúa a figurar no r61 dos empregados 

da Empreza . Terminado o interrogatorio feito as testemunhas, foi lavra

do o termo de encerramento dos trabalhos , sendo marcada pelo nr . Pre

sidente, outra reunião neste mesmo local , no dia 1° de Julho coreente , 

para que o acusado ~nr . José de breu , apresentasse em sua defeza do

cumentos que provassem a causa da sua ausencia a~ serviços da Companhia 

ocas , conforme suas declarações anteriores . Para melhor orientação -

da comissão , foi requerida á Companhia ocas de antos , a folha de an

tecedentes e bem assim, o certificado do tempo de serviço do acusado, 

que foi anexo ao processo, documentos ns . 24 , 26 , 27 e 28 .Nesses docu

mentos , verifica-se que o nr . José de breu, foi admitido aos serviços 

da Companhia cas de Santos, em 1 de Março de 1926, tendo portanto , -

13 anos , 3 mezes e 28 dias de serviços . Verifica-se ainda pelo certifi

cado fornecido pela ompanhia ocas , que esse trabalhador em 23 de ou

tubro de 1930 , foi licenciado para o serviço militar , com vencimentos , 

tendo-se apresentado para o trabalho em 27 do mesmo mez e ano . Em 25 -

de Julho de 1932, foi licenciado novamente, por tempo indeterminado , -

para incprporar- se ás forças ,onstitucionalistas , voltando ao serviço 

em 17 de OUtubro do mesmo ano . Consta no mesmo certificado , que em 26 

de Julho de 1937 , foi informado a uperintendencia da Companhia Docas , 

sobre sua ausencia desde 9 do mez em causa e em 20 ue Janeiro do corren 

t e ano , foi ci~ntificado que se qontinuasse a faltar ao serviço , seriam 

tom das outras providencias . Em 1 de Julho corrente, conforme ficou de

liberado , retn1iu- se novamente a Comissão, por ter terminado o prazo de 

cinco dias que fôra concedidos ao acusado, de conformidade com o art .-

8 das Instruções baixadas pelo Conselho Nacional do Trabalho para o in

quérito administrativo de que trata o art .53 dos eretos ns . 20 .465 de 

1° de outubro de 1931 e 21 .081 de 24 de Fevereiro de 1932 , para que o 

indiciado apresent asse a sua defeza ar ticulada, não tendo , entretanto , 
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o acusado comparecido , muito embora tivessem os trabalhos si 

dos até as 22 horas , quando pe.lo nr . Presidente , fo f'am encerrados os 

trabalhos , em vista de ficar constatada a ausencia do mesmo . 4 sim,pois 

a Comissão encarregada do presente Inquérito, chegou a conclusão , que . 
muito embora o acusado tivesse declarado como defeza a seu fav8r , o seu 

precario estado de saude , não o col6ca ao abrigo das penalidades pre- -

vistas em Lei, mesmo q e se queira encarar o caso pelo lado humanitari~ 

pois, não se justifica dessa f6rma , a sua ausencia por tão longo tempo , 
I 

sem que viésse qualquer pessôa de sua familia , notific r aos seus su-

periores hierarquicos, os motivos de seu não comparecimento o serviço , 

requerendo para o mesmo, uma licença , em vista do mesmo acusado não o 

poder fazer, conforme suas declarações . ~ de parecer, portanto , que o 

acusado 'nr . José de breu , está incurso nas penalidades da letra ''f " 

do artigo 54 do ecreto nómero 20 . 465 de 1° de OUtubro de 1931 , mesmo 

porque as alegações do acusado, quanto a sua enfermidade , não fôram de

vidamente comprovadas com atesta mé co .7 antos , ~ de Julho de 1939 . 

Presidente : __ ~~~~~~~--~~~~~~---
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IN UERITO MINI TI TIVO !· D O 

PELA ORT 'IA DE 2 DE r W O DE 1939, DO 

!JR. rn PETOR G1 D CO 1P. HI OC . D T 

JUNT 

Certifico que nesta data, juntei aos presentes autos, o 

Comissão de Inquérito Administrativo , nomeada pela Portaria de 2 de -

Maio de 1939 , do nr . Inspetor Geral da Companhia Docas de antos, con~ 

tituindo esse documento as folhas ns . 31 , 32 , 33 e 34, deste processo .-

antos, 3 

ecretári ·~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Ul DERI'ID ADMINI T TIVO r .. 1Ju-JDADO IN T .. ~ ... , 

PEIJ\. PO T IA DE 2 DE HAI O DE 1939 , DO 

SNR. ll~ PE.'TOR GJ!."'RAL D COMP. lUA DOC ~ · DE T 

T ~ n M o D E E N c E R n 11 E N T o 

Eu , Francisco de Almeida, Presidente da Comissão de Inquérito Adminis

trativo nomeada pela Portaria de 2 de Maio do corrente ano , do enhor 

Inspetor Geral da Companhia Docas de antos , nesta data e para os de

vidos efeitos , declaro encerrados os trabalhos da Comissão e , conclu

sos , como realmente já se achrun , mando sejam os DTO ' , do presente In

quérito dministrativo, remetidos á Companhia Docas de Santos , na pes

sôa do seu Inspetor Geral nesta cidade , Senhor Doutor Ismael Coelho de 

ouza . Para constar , lavra- se o presente termo de encerramento , que 

vae por mim assinádo e pelos demais membros da comissão . - antos , g de 

Julho de 1939 . -- --------------------------------
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llJ ITO MI!U T TIVO . D O IN 

DE 2 DE O ~ 1939 , ~O 

NR . INSPETO D 80fT. JHI DOC D:C TOS 

~ L U S O 

Eu , Fernando Vaz Parada , secretário da Comissão de Inquérito minis

trativo , para os devidos efeitos , certifico que nesta data , faço a 

remessa dos DTOS correspondentes ao presente Inquérito dministrativo , 

á Companhia ocas de antes , nos termos da Lei vigente . Para constar 

lavrei o presente termo de conclusão e remessa que vae por mim assiná-

de -----------------------------

cerram- se com esta folha os AUT do presente Inquérito inist ra-

t1vo que fica completo e composto de trinta e sete (37 ) folhas de pa

pel sem pauta , datilografadas de um s6 lado e todas por mim, ~ernando 

vaz Parada , secretário , devidamente númeradas a tinta e rubricadas . ----

antos , 4 de Julho de 1939 .---------~-- ---------------------- -------

ecretário . ~ ----------------------

---------------------------------~ ---L--------------------------------



Santos , 4 de Julho de 1.939 

• 

Exmo . nr . Inspetor Geral da companhia Docas de . antos 

N ê s t a 

Comissão abaixo assinâda, nomeada pela Portaria datada 

de 2 de J~io do corrente ano, para proceder ao Inquerito Administra

tivo , que teve por fim apurar um caso de falta grave de abandono de 

serviço do trabalhador de carga e descarga da turma B-extra , nr . -

José de breu , dando cumprimento ao determinado na citada Portaria, 

com o presente, passa as mãos de v. Excia . , os respectivos DTOS , -

para os fins de direito . -

• i PEITO :tJD õ I • ') 

·~.,~ 
PHESIDENTE \ 
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M . T . 1. C.- CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

• 

O presen inq_uérito administrativo foi instaurado 

pela Cia . ~ocaa de a to3 ~ara apu r tnlta grave de que é acu

sado José de breu - -- abaniono Jo serviço sem causa juatificada . 

O processo correu com regularidade , exceto no que diz 

respeito ao prazo estabelecido pelo an tigo 

()entes . 

das Instruções vi 

O abandono do serviso icou devidamente provado , tanto 

pelo depoimento das t stemunhas como pela pr6pria con.fiasão do 

a usado , hav ndo , contudo, no d poimento 1o 'I.Ílt iMO re erência à 

impossibilidade de cohunicnr-~P. com a Com n .in, 

precário estado de saúde . 

vista do seu 

Não tendo havido apres ntação d de esa escrita por 

parte do acusado , proponho seja o mesmo notificado nê~se sen ido. 

considera ~ão supPrior . · 

Rio , 21-11- 39 

.& ~~./-o . ~ ~~ ---fl~. ------..: 
oZJ: // 
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MINIST~RIO DO TRABA L H O , INDÚS TRIA E COM~RCIO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

1v'!.A/N C 
RIO DE .JANEIRO, O. F. 

1- J . .l\ J1 o/~g- p .13 .605/39 

Sr ., 
Jose de Abreu 
Rua de S. Francisco , l86 
SANTOS - S .Paulo 

.-\LI de dezembro de 1939 

.. 
Commico ,na forma da promoçao da Procuradoria 

Geral dêste Conselho , ser -vos -à concedida , nesta Secretaria , pe 

lo praªo de lO dias , contados do recebimento dêste , 11vista" dos 

autos r e f e rentes ao inque"r i to administra ti v o a que respondes 

tas na Companhia Docas de 0antos ,afim de que apresenteis vo:.. 

sas razões de def~sa . 

Atenciosas saudaçÕes 

~~~· 
Diretor Geral da uccretaria 

• 
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CAIXA OE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS PORTUARIOS DE SANTOS 1~ 

RUA JOÃO OT A V\0 N. !56 ~ 
TEL. 741!5 

CAIXA POSTAL, 898 

SAN TOS 

Recebi da Caixa de Aposentadoria e Pen

sÕes dos Portuarios de Santos , o oficio n~ 

l-249/40, do Conselho Nacional do Trabalho. 

Santos, 21.~ de Fev.ereiro de 1940 



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS PORTUÁRIOS DE SANTOS 

REFERêNCIA 

RUA JOÃO OCTAVIO N .0 56 

TEL. 7415 

lllmo.Snr. 

CAIXA POSTAL, 898 

SANTOS 

Santo 1 24 de teve~e!ro de 1940 

Diretor Geral da Secretaria 
do Conaelho Nacional do Trabalho 
Rua Aparteio Borges-Pai cio do Trabalho 
Rio c:ie Janeiro 

CÓDIGO 15/11 

Comunico a v.s. qua,neata data foi entregue o 
oficio na 1-249/4Q1 endereçado ao assoei do Jo é de Abreu, 
pelo Egregio Conselho Nacional do Trabalho. 

Junto ao presente,a primeir via do recibo pas- . 
A # 

sado por es e assoei do, a esta Caixa. 
sirvo-me do ensejo,para apresentar a v.s., 

pelo 

# 

Anexo: 1 rec 1 bo 

MC/.-

-Atencio as S udaçoes. 

) 

' 
/ 'J 

.f{:t; 
1 
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MINIST ÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMe.ACIO 

DEPARTAMENTO NACIONAL 00 TRABALHO 

( lC - 295- J.O) 

A....Q.ÓRDÃO 

ECM/ZM. /'/ 

VISTOS E RELATADOS os autos do processo em 

que a Companhia Docas de Santos, consoante o .§ 12., art . 53, 
I 

do deo . 20 .465, de 12 de outubro de 1931, remete o ori 1nal 1 

, 
do 1nquer1to administrativo que fez instaur r contra Jose de 

Abreu, acusado de falt ~rave capitulada na letra f, art . 54 

do mesmo decreto 20~465 : 

CONSID RANDO , preliminarmente, que o inque

rito, conquanto não tenha observado rerularmente as "Instru

çÕes " baixadas por êste Conselho, não se reseente1 todavia, 

de falhas que o possan1 invalidar, cumprindo ressaltar/que ao 
; 

acusado foi facultado plen~ direito de defez ; 

CONSIDERANDO , outrossim, que o aousado,que 

invocava a justificativa de doença, não apresentou um doeu-

mente siquer que n comprovasse, ficando , portanto , bem paten-

tead falta prevista na letr~ f , art . 54, do já mencionado 

decreto; 

CONSIDERANDO, assim, que em face do exposto 

se justifica o pedido de demissão; 

RESOLVE a Primeira Camara do Conselho Nacio-

nal do Trabalho jul~ar procedente o nquerito e autorizar a 

demiss Ho do acusado . 

Rio de 

Gera l 

Publicado o Dilirio Oficial em ~ / .r- / P'Yc. 

1. S cç·o r :51-S:-Ltv 
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MINIS T I!RIO DO T RABALHO, INDÜSTRIA E COMI!:RC IO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

RIO QE .JANEIRO, D, F, 

6 d l o 

d Ab 

/ C n dori do 

o r i o o 

Jo o Ot io , 56 

Comunico-vos, para os fins convenientes, que 

presente o inquérito administrativo contra vós instaurado 

---------------------------------------------- • resolveu, em 

----------------~--- · pelas razões constantes do acórdão 

Atenciosas saudações. 

( Os ldo So 

Dir tor G ral da S 
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MINIST~RIO D O TRABALHO, INDÚSTRI A E C OMI!RCIO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

RIO OE .JANEIRO, O, F, 

ONT/ 13 . 606- 39/ -~~vi~~ 
/?v 

9 o 

o Ge 1 Dó c nto 

vn1 r c , 135 

Transmito-vos, de ordem do Sr. Presidente, 

cópia, devidamente autenticada, do acórdão proferido pela 

~~~~~Câmara do Conselho Nacional do Trabalho, em sessão 

inquérito administrativo instaurado por essa Emprêsa, con-

·, 

Atenciosas saudações. 

Diretor Geral da Secr;taria. 



M . T . I. C . - CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
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MINISTÊRIO DO TRAB ALHO, INDÚSTRIA E COM Ê R C IO 
Convello 
C.JEJ!ART~J,.M'BNXO~': NACIONAL DO TRABALHO 

RIO DE JANEIRO, D. F. 

r' . Jo"'é e breu 

( 1.'1 nl lh dor de carg e de se r 

~ Divi"~o d ~r 'fego ) 
di tur1 

/C da C. J . I . doe .... ort.u·'rios· de Santos 

Rua .ro·- o Ot ' vio , 56 

·;s tado <le 

- extra , 
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MINIST e. AIO 00 TRABALHO, INOÚSTRI~ E COMI!:RCIO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

RIO DE .JANEIRO, D, F, 

~ de Junho de 19-0 

Sr . • 1 os de Abreu 

A/0 da Caix ele A .1ocenta<loPia e 1 ens õeo dos 

Por·tuôrioo de Santos 

Rua Jo-o Otávio , b6 

Santos - Est do de São Pcrulo 

Comunico-vos, para os fins convenientes, que 

a l'rineira Câmara do Conselho Nacional do Trabalho, tendo 

presente o inquérito administrativo contra vós instaurado 

pela Comnnnhio Dócns de Santo"' 

----------------------------------------------- • res olveu, em 

sessão de m~ de .P~briJ p_. pns nado , julgar lll ocedente 

o di to inquérito, o'lltoPi:-;;nndo o vo.Jsn domisoP: o 

____________________ , pelas razões constantes do acórdão 

pu'Qlicado no «Diário Oficial ,. de 28 de Inaio :findo, 

Atenciosas saudações. 

( Om:aldo Soareo ) 

Diretor Geral elo. Secretal'i· • 
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