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Mod. 03103 

R1o de Janeiro, 25 de Abril de 1938. 

Ex mo. Snr. Pre sldente do Conselho Nacional do Trabalho: 

acôrdo com o disposto no artigo 95, § 4°, do Decreto 
, 

n° 54, de 12 de Setembro de 1934, junto enviamos a V .E.xcia. os au

tos do inq1érito administrativo a que foi submetido o fUncionário 

snr. José Vianna Sobrinho. 

Conforme esse Conselho poderá verificar, o acusado, ao 

ser preso, quando fugia, confessou a falta grave - de haver furtado 

dos cofres dêste Banco a importância de cento e oitenta e quatro 
, 

contos, trezentos e poucos mil réis. o total do furto, apurado no 

inquérito, foi de rs.l84:328 ooo. 
Em face do exposto, e com fUndamento na letra "a" do art. 

93, do citado Decreto n.54, esperamos que esse Colendo Conselho se 

dignará autorizar a demiss"'o, que se i mpoo, do funcionário culpado. 

Relteranos a v. •xcia. nosoos protestos de alta estima e 
#11 

considerEÇ ao. 
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RIO PRETO 

~jlt 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
ACCUSADO : - José VIanna Sobrinho 

COMMISSAO APURADORA : -

Presidente - Antonio Luiz da Costa 

VIce-Presidente - Abel Pereira Rodrigues 

Secretario - Octaclllo Pereira Barreto 



-AUTUAÇXO 

BANCO DO BRASIL 

-Processo administrativo-

+ACCUSADO: ••••••••.••••••• JOS~ VIANNA SOBRINHO 

COMMISSXO APURADORA: 

Antonio Luiz da Costa ••••• o•••••••• Presidente 

Abel Pereira Rodrigues ••.•••••••••• Vic -Presidente 

Octaoilio Pereira Barreto ••••••.•• o Secretario .... 

- AUTUAÇÃO ... 

Aos trinta e um dias do mez de Janeiro de 1938,nes -
ta cidade de Rio Preto e na sala em que funcoiona a Commissão de In 
quérito,autuo a portaria baixada em 25 de Janeiro de 1938,pelo Exm;. 
Snr. Presidente do Banco do Brasil,a carta do mesmo Banoo,Agencia -
de Rio Preto,de 3lol.38,sob referencia-Funccionarios-,acompanhada
dos seguintes documentos: l-certidão do auto de apprehensão d Rs •• 

180:000$000,lavrado pela Delegacia Re -
gional de Pannapoliso 

1-certidão,idem,idem,idem, de Rso205$000 
l-certidão das declarações feitas pelo ag 

ousado Sr. José Vianna Sobrinho em Bir1 
guy,na cadeia publica local perante o -
Sr. Delegado Regional de Policia de Pe~ 
napolis,oonfessando o furto e chamando
a si toda a responsabilidadeo 

l-certidão passada pela Delegacia Regional 
de Policia de Rio Preto da qual consta a 
confirmação do acousado das suas deola -
rações feitas perante o Sr. Delegado Re
gional de Policia de Pennapolis,esclare
cendo ainda que a quantia exaota tirada 
foi de cento e oitenta e quatro contos -
trezentos e poucos mil reiso 

l-certidão do depoimento do ohauffeur Ce -
sino Alves Aranha. 

1-oertidão,idem, de Adelino Alveso 
l-certidão do relatorio do Dr.Delegado Ad- · 

junto da Delegacia Regional em que pede
a prisão preventiv8 do accusado. 

l-certidão do despacho do ExmooSnr. Dro -
Juiz de Direito da 2aoVara Criminal in
deferindo o pedido de prisão preventivao 

e a ACTA DA REUNIXO em que se deu inicio ao inquérit administrati -
-vo a que allude a mesma Portaria. . 

EM 31 de Janeiro de 1938,EU,Ootacilio Pereira rreto , 

OPB/o 
Secretario, escrevi e as signo. ~~.. ~R 

~ec~/ 
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M:od. 03j03 

POR T R I 
-~----~-~---------

, 
causado o snr. Jose Vianna Sobrinho, funooionario da 

enoi em Rio Preto, de haver furtado da caixa a seu o rgo 

a 1mportano1a de ra. 184:328 000 (oento e oitent e quatro 

contos, trezentos e vinte e oito ~il réis}, fugindo em segui

d , e logo depois preso com a quasi totalidade dessa quantia 

em seu poder , :taoto que ficou devidamente constatado e foi 

confessado, incorrendo, assim, o referido funooionario, nos 

termos da aline &) do art. 16 dó Deo. n• 24615, de 9 de Ju-
" lho de 1934, em falta de natureza grave, que o torna incompa-

tivel oom o serviço do Banoo, 

"' ~soLVO, de aooordo oom os termos do referido Deoreto, 
, 

determipar seJa o mesmo submettido a inquérito administr ti-

vo, designando para oonstituirem a Commissão apuradora os 

funoo1onar1os deste Banco, snrs. Antonio Luiz da Costa, bel 

ere!ra odriguas e Ootaail1o Pereira Barreto. ~espeotivamen-

residente, Vioe• residente e Secretario. 

25 d~ Janeiro 

• 

Presidente 
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ie~t- FUNCCIONARIOS -

RIO PRETO. 31 de ~aneiro de 193B 

IlLmo. Snr. Antonio Luiz da Costa 

Nesta. 

INQpÉRITO ADMINISTRATIVO:- Lev~os ao seu conhecimento~na qualida

de de Presidente· da Commissão apuradora da falta imputada ao f'unc

cionario Snr. José Vianna Sobrinho,as circumstancias attinentes ao 

facto : 
Ao iniciar-se o segundo expediente do dia 9 de Novem

~ro de 1937.verificada a ausencia do funccionario José Vianna So

brinho-substituto do Caixa~que estava em gozo de licença- o Geren-

te fez trazer da casa forte o bahú de uso da caixa e, na presença

de diversos funccionarios,abriu-o,oonstatando que haviam sido sub-

trahidos Rs. 184:328 000( cento e oitenta e quatro contos,tresen -

tos e vinte e oito mil réis ). 

Tomou.então,uma seria de promptas providencias, que 

toram coroadas de exito,sendo o funccionario deshonesto preso na 

mesma noite,nas proximidades de Biriguy,conduzindo ainda em seu PQ 

der s. 180:205 000 (cento e oitenta contos duzentos e cinco mil -

reis). 
Conforme se evidencia das certidÕes annexas,o alludi

do funccionario confessou a falta oommettida chamando a si toda a 

responsabilidade. Posteriormente,o Snr. José Vi anna Sobrinho,que

.se achava preso,foi posto em liberdade por despacho do Exmo. Snr.

Dr. Juiz de Direito da 2a. VarA Criminal desta Comarca,estando o 

processo na sua phase de julgamento. 

o Snr. José Vi annA Sobrinho entrou para o Banco em lO 

de Novembro de l926.Depois de ter servido em varias 
l .,. 

~oontin~ 

Agencias deste· 



Re~:- FUNCCIONARIOS -

ContinuaQão da carta de 31.1.38,dirigida ao Sr. 

Antonio Luiz da Costa,na qualidade de Presiden

te da Commissão de Inquérito Administrativo . 

Banoo , apresentou-se nesta Agencia em 17.2.193ô,removido de nossa Si

milar de Santos . O seu oargo effectivo é de 3° escripturario. 

Conhecem a falta commettida pelo Snr . José Vianna So -

brinho os funccionarios desta Agencia que poderão serv~ de testemu-

nhas. a saber:-

- \faldomiro Pacca,residente á rua Silva Jardim,537-A 

-Paulo Pereira Barreto,residente · rua B8a Vista,890 

-João Gomides Junior,residente á Deodoro, 

129. 

Annexos:- 8 certidÕes. 

03/03 ~------------~----------------------~----------~---------------------



C TIDAO 

.Um rro , serventuario vi taliao do 3Q o:f
:ficio de JUstiça desta comarca de Rio Ereto 
•atado de 'ão Paulo, etC .TTT~7T~77T7TõTõTTT 

CERTIFI em virtude do res~eitavel des~a-
cho do . Juiz de Direito da la . Vara , em substituição ao -
da 2a . desta comarca de Rio Preto, em Detição do Banco do 
B asil, ~ encia desta cidade , Que rev ndo em cartorio, os 
autos de O • CULP Que a Jus t iça Publ i ca desta co
marca move contra José Vi anna dobrinho, dos mesmos , ás ro
lhas Quatorze , verificou constar o eguinte: - "Delegacia -
~gional de olici de nna~olis . 1uto de a~~rehensão . · os 

1 
dez dias do mez de novembro de mil nove~entos ~trinta e -~ó}Í1 t · 
sete,nesta cidade de Biriguy , em 'adela ~bllca local ,og;Jft/ 
de se achava o 3r . Dr . • ancisco · aula ueiroz , Delegado -
gional de ~olicia , commigo , escrivão de seu cargo ao inal -
declarado , ahi ,na presença dos srs . el Pereira odrigues 
sub- contador da .ugencia do Banco do Brasil de Bio Preto e 
bnador de uiar , gerente do anco ~oroeste do ~stado de -
'ão aulo ,desta cidade , e na ~resença das testemunha ~ta-

lo drov 1di e José ~iz de Godoy, oi a~resentado ~elo -
oldado Germano José de ?reitas da colta de ca~turas,nu-
ero tres , envelope timbrado com os dizeres "Banco do -

.Brasil" , lill ereço tele ra hico "clatelitt ",contendo dois -
m· ços , sendo w-.a d dez _pacotes , ~er "az ndo a iJll.Portancia -
de cem contos de reis e outro de oito ~acotes , ~er zendo 
a im~ortancia de oitenta contos , nwn total de cento e oi -
tenta contos . u a~prehendedor o sold do ~ermano abrindo o 
~acote verificou QUe tinham dois maços contendo dez ~aco

t S e O OUtro oito ~acotes , QUe iSSO roi reito na _presença 
da ~estemunho ~li.ao LOtt; e o _preso José Vianna dobrinho ,
caixd da .Ligencia do .!3anco do asil de li.o .P.reto, decl rou 
no momento Que havia rurtado cento e oitenta contos . Nada 
l ai • Lido e achado conforme vae devida.nente assignado . .r}u 
Pedro Teixeira ... endo ça ,escrivão , o dactylogra~hei e subs
crevo . aJ rancisco de aula .ueiroz • .L'I.bel ereira odri -
gues • .L dor de Aguiar . ltalo J ldrovandi . uermano osé de 
.b,reit s • .Ledro Teixeira de .wendonça"~- .~.~ada rnai se conti
nha e nem declarava em dito auto . Todo o rererido é verda
de e dá ré . ·o ~reto , trlnt e um de janeiro de mil nove
centoo e trlnta e sete . J!. , ~ A M 4 _. .-R~ ~~ 

....... 
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CERTIDÃO 
=r:r 

.Léo :ú3rro , serventuario vitalício do 3Q of 
ficio de Justiça desta comarca de ·o Pr~ 
to Estado de são Paulo , etC TTTTTTTTTTTTTT 

CERTIFICA em virtude do respeitavel despa-
cho do . Juiz de Direito Ja la . Vara , em substituição ao -
da 2a . desta comarca de Bio Preto , em petição do Banco do 
Brasil , Agencia desta cidade , Que revendo em cartorio , os 
autos de SUMMARIO IE CULP , QUe a JUSTI .tA PUBLICA desta -
comarca move contra José Vianna Sobrinho , dos mesmos , ás 
suas folhas trinta e uma ,verificou constar o seguinte: - " 
Delegacia egional de Policia: Séde Pennapolis . Estado de 
São Paulo . Aoa digo os dez de novembro de mil novecentos 
e trinta e sete ,nesta cidade de Biriguy, em a Cadeia ~ubl1 
ca , onde se achava o sr.Dr . Frandisco de Paula ueiroz , ~ ~ ) · 
legado egional .de ~olicia , commigo escrivão de seu cargo~ 
afinal nomeado e assignado , ahi na presença das testemu -
nhas infra- assignadas , compareceu ~oel Barbeiro , carce
reiro interino da rereriãa 'adeia e exhibiu a autoridade, 
a importancia de duzentos e cinco mil reis , em cinco cedg 
las , sendo Quatro de cincoenta mil reis , sob os numeras 
zero noventa e cinco mil , oitocentos e noventa e cinco , -
zero noventa e cinco mil , oitocentos e noventa e seis , 
~ero noventa e cinco mil , oitocentos e noventa e sete , e 
zero noventa e cinco mil , oitocentos e noventa e oito , to-
das da estampa 17a .• :::>erie setima , e uma de cinco mil reis 
numero :lero ses enta e dois , s.eiscentos e dezesete , da S.§. 

rie 6la . da estampa 15d. cuja importancia se achava do 
preso Jose Vianna Jobrinho . 1ada mais . ido e achado con-
forme , vae devidruaente assignado , Eu , edro Teixel ra men-
<lonça , escrivão o d .... ctylographei e subscrevo . Francisco -
de Paula ueiroz , noel .Ped.ro Rodrigues . José Luiz de GQ G. )l. u (/ v 

goy digo de Godoy • .J::>edro Teixeira 111.end.onça" .- Era o QUe - /i. J. ..Ju o 

se continha em dito auto . odo o referido é verdade e dá j-: r; éJ 

re . lli.o .!:'reto , 31 de janeiro de 193m. Eu , 4 ~~ 
~:-v;;:;;;~~· , ~ ? ' -<- P' , _ r- ú~ . 



CE T IDltO 

~o rro , serventuario vi talicro do 3Q of
ficio de Justiça desta comarca de o Pre
t o , stado de ão Paulo , etcT~TTTTTTTTTTTT 

IFICA em virtude do re$Peitavel des~a
cho do M. Juiz de IQreito da la . vara , em substituição ao -
da 2a . desta comarca de o ~eto , em ~etição do Banco do 
Brasil , ~encia desta cidade , que revendo em cartorio , os 
autos de S O DE CU que a ~STIC PUB CA desta co-
marca move contra JOd~ V O o, dos mesmos , ás su-
as olhas vinte e dois , verificou constar o seguinte: - " 
Lelegacia egional de ~alicia - éde:Eenna~olis . Termo de 
declarações . aos dez dias do ez de novembro de mil nove -
cento e trinta e sete ,nesta cidade de Hiriguy ,na 1adeia -
.PUblica local , onde se achava o sr . l.lr' • ..l!'rancisco de J?aula 

ueiroz , Dele ado ..... egional de alicia , cornmigo escrivão de~ ~ i . / 
seu cargo ao final assignado , co~areceu José Vianna ~obr~~· 
nho ilho de 'rancisco ianna e de 1ander Vianna , com trig 
ta e um annos de idade de cor moreno estado civil casado ,
de nacionalidade brasileiro, natural de Campos Novos , ~ro-
issão bancario ,residente e ~o ~eto , sabendo ler e escr_ 

ver e declarou: que ha cerca de onze annos declarante é e 
~regado do Banco do Brasil ; que ba anno e eio , isto é, 
um anno e oito mez s , ve tr balhando na age cia do B o 
do ~rasil em~ ·o ~eto; que a~rov itando es es dias feria-
dos , o declarante estev no ·o e Hello tlorizonte ,~ois a -
lem dos dias ·anti icados ainda altou treis ias , os qua-
es conv rteriam em ferias; que segunda eira , dia oito do 
corrente , o decla ante assumiu as sua · unções de caixa; -
que nontem á hora do a noço , dia nove do corrente , o declª 
rante tirou da caixa a ~ortancia de cento e oitenta con-
tos de reis; que essa ~ua tia estava di tribuida em dois -
~acates , contendo um dez ~acates , perf'a~endo a quantia de 
ce contos e outro de oito ~acates , contendo a quantia de 
oitenta contos , num total ~ortanto de cento e oite ta con-
tos; que o declarante tem o cargo e fectivo de escri~tura-
rio e já or varias v z tem estado c mo caixa interino , 
quer e dão João da Boa Vivta , quer em uorumbá , no ~stado 
de ~tto Grosso e co o pr sentemente estava em lio ~eto , -

já tem estado nas fUn ões de caixa ~or varias vezes; que -
hoje fUrtou da 0aixa a quantia de cento e oit nta contos -



contos de reis e julga ter sido um acto de alucinação e de 
outras vezes te d digo tem tido em mãos mil e poucos con
tos do mesmo _Banco; Que attribue a isso a dividas Que vem 
tendo por ser um pouco gastador como ultim mente gastou um 
pouco co mulheres , e outras despes s de !' ilia a qual 
vem manten o presente ente em Bello Horizonte; que o declª 
rant subtrabindo a quantia de cento e oitenta contos de 
reis , collocou- a nwn envelope do mesmo banco do J3rasil e -
enrolando . a numa muda de rou,Pa branca envolvendo-a num jo,;r 
nal; que sahiu do Banco com e se embrulho debaixo do braço 
isto á meio dia e pouco , procurando um automovel de alguel 
digo de aluguel; que ahi tomou um automovel de aluguel da 
praça de ·o Preto , indo até rasol; que em irasol ,dis -
pensou o vehiculo , tomando outro automovel , onde roi até Jo
sé onifacio; que nesta ultima cidade, José Bonilacio , rez 
o esmo dispensando aquelle vehiculo e contractando outro, 
onde viajou até ennapolis; que nessa praça de ennapolis , 
saltou numa e roi depois procurar outro automovel em fren
te o ponto do cinema; que em ~ennapolis tratou com o moto
rista pela ~ortancia de oitenta mil reis para leval- o a-, 
te raç tuba; que o cha eur convidou uma pessoa que disse 
er seu cunhado o qual veio viajando no banco trazeiro ,po

is o declarante estava viajando ao lado do motorista . ue 
ao se a roximarem na estrada do logar denoffiinado 'uatambÚ 
havia um carro parado com as luzes accessas; que o carro -
do declarante businou e diminuiu a marcha; que nesse mo -

ento viu altar um cidadão fazendo um signal para parar o 
carro; que o declarante sorrindo disse Que fossem tomar o 
dinheiro que estava levando todos accordaram em acàletar o 
carro pen ando que eram ladróes; que ao augmentarem a velQ 
cidade houve wn disparo inicial e ao segundo disparo ficou 
ferido o cunhado do motorista q_ue viajava no Banco detraz; 

... 
q_ue ouviu dizer que o primeiro disparo pegou o pn u como -
ouviu de um dos roprios soldados da captura , q_ue isso foi 
dito pelo mais idoso; q_ue nessa occasião o automovel tocou 
em disparada e te do o companheiro cunhado do motorista ~ 
clarado QUe estava ferido , resolveram parar no primeiro PQ 

voado q_ue oi o de ~uatambú; q_ue de,Pois desses tiros e com 
a fuga , estando o declarante com a alludida q_uantia urta
da en edrontado, u do o motorist ntrou par o interior 
da venda com o f rido , o declarante fugiu ,Para a rimeira 
esQuina ,quando chegou outro carro ,saltando um cidadão di -
zendo soldado a c ptura e oi o declarante preso e a im -
,Portancia de cento e oitenta contos a,Pprehendida , sendo eg 

• 

t 



sendo então levada ~ara a venda aonde estav~ m motorista; 
~ue o declarante chama a si toda a res~onsabilidade ,~or -
~uanto agiu só e o motorista e o seu com~anheiro não tem 
a minima conivencia; ~ue o declarante ~uanto tomou o autQ 
movel era ~ara motorista um desconhecido; q_ue de~ois de -
~reso,roi conduzido ~ara esta cidade; ~ue na ~ro~ria ma -
nhã o declarante ~ensou nisto em ir mudando de automovel , 
de automovel , tendo occupado ~uatro automovel,como já meg 
cionou acima e pensru1do alcançar Matto Grosso; ~ue na~ue1~ }· 
la manhã , o declarante já começava a :premeditar ~ue a ho- . 
ra do almoço furtou da caixa a alludida ~uantia de digo -
~uantia evadindo- se com a mesma; ~ue anteriormente o de -
clarante não deu outro desralq_ue como caixa do rererido 
Banco . ada mais . Lido e achado con:t'orme , vae devidamente 
as ignado . Eu , Pedro Teixeira ffindonça , escrivão o dactylQ 
gr~hei e subscrevo . taa) Francisco de Paula ueiroz . José 
Viarma ~obrinho tassignatura illegivelJ José Luiz de dou-
za . edro Teixeira 1liendonça . Em tempo : O declarante na o
casião em ~ue roi :preso , :perdeu um relogio omega de metal 
chromado q_ue julga q_ue tenha cahido na rua , no valor de -
duzentos e oit nta mil reis . Nada mais • .Lido e achado con 
rorme, vae devidamente assignado . ~ u , Pedro Teixeira en
don-;a ,escrivão, o dactylogra ,Jhei e subscrevo . (aa)F .Paula 
Queiroz, José Vianna dobrinho (assignatura illegivel) Jo~ 
ué iz de douza . Pedro Teixeira uendonça" .- Era o ~ue se 
continha em rereridas declara ·ões , com rererencia ao ~ed1 
do r e i to . Todo o rererido é verdade e dá ré . Rio Preto , - (J , }!;, (.J tJ v 

trinta e um ~janeiro de mil novecentos e trinta e oito . /i . 7 ó u v 

Eu, 4 ~~~ ~~ ~~~·, ~- I/- tJtll/ 

/<-< ~ ~AA--/' ' -< ~~- Lo 4 " 
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Illmo . Snr. Dr . Deleg~do Adjuncto da Delegucia Reg i ontl 

/. ~ ~-\;( \v_,\,~ 7"'~--nY~ ·. 
y~ Yl"': (] :0 v~~ 
~ ~ ~ Jorge Maximo Teixeira , infra-assignado , Ge-

rente do Banco do Branil, renuer seja-lhe fornecida uma 

copia d . .ts declarações prest ·das por José Vianna Sobri-

nho em Bil•iguy e nes Delegacia , rel tivnr'lente ao furto 

aue aquelle cidadNo praticou contra o referido Banco, aa 

importttncia de Rs . 184: 3~8 )000. 

P. deferimento . 

Rio Pr•eto, 11 de I ovembro de 1937 

tL !.R""~ 

/~ 
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C E R T I DA O 

~u, Sylvio Silva, escrivão da Delegacia Regional de Policia desta 

cidade de Rio J:>reto, .ustad.o de uão Paulo, etc.; em o·bed..J..encia aos 

dizeres do des~acho retro, 

CE TIFICO Que, revendo o archivo desta Dele-

gacia, a meu cargo, nelle, entre os processos em andamento, achei 

o iQuerito ~olicial em QUe figura como indiciado O 

o, e, desse in~uerito, existe o termo das declaraçõres ~restadas 
I 

~elo referido indiciado c~o deôr ~asso a transcrever em forma de 

traslad.o:-DELE AGIA lEGIONAL DE POLICIA DE P•'N APOLIS. Jéde enna-

~olis. TE~O DE D•CLA çozs. Aos .uez dias do mez de ovembro do an 
no de mil novecentos e trinta e sete, nesta cidade de Btrigui, na 

Cadeia Publica local, onde se achava o snr. uoutor rancisco de Pau

la Queiroz, Delegado ~egional de Policia de Penna~olis, commigo es

crivão do seu cargo ao final assignado, com~areceu José Vianna Jo

brinho, f'ilho de ...!'rancisco Vianna e de tander J'ianna, com trinta e 

um annos de idade, de cor morena, casado, orasileiro, natural de 

Cam~os Novos de ... arana:panema, bancario, residente em Rio .~:reto, sa-
I I 

bendo ler e escrever e declarou Que:-ha cerca de onze annos e em-

:preg:.ld.o do anco do 13rasil · QUe ha armo e meio, isto é, ha um anno 

e oito mezes vem trabalhando na Agencia do Dance do 3rasil em io 

reto: que a~ro eitando esses dias feriados o declarante esteve no 

io e em ~ello Horizonte, pois além dos dias santiiicados ainda fal 

tou mais trez dias os Quaes converteriam em ferias; QUe segunda fe! 

ra, dia oito do corrente o declarante assw.tiu as suas t.'uncçóes de 

caixa· que hontem, dia nove do corrente, a hora do almoço, o decla

ra te t i ro da caixa a im~ortancia de cento e oitenta contos de reis, 

que essa quantia estava distribuída em dois :pacotes, contendo um, 

dez ~acotes, per azendo a QUantia de cem contos e outro de oito pa

cotes, contendo a quantia de oitenta contos, num total ortanto de 

cento e oitenta contos de reis: ue o Qeclarante tem o cargo ef'ecti

vo de escripturario e já :por varias vezes tem estado como caixa in

terino, quer em São João da .r3oa Vista, Quer em UorwnlJá, o .-~::stad.o 

de Matto urosso, e, como Qresentemente estava em io ·reto, já tem 



já tem estado nas fUncçóes de caixa ~or 

tou da caixa a importancia de cento e oitenta contos de reis e jul

ga ter sido um acto de alucinação e de outras vezes já tem tido em 

mãos mil e poucos contos do mesmo Banco;que atribue a isso , a divi

das que vem tendo por ser um pouco ~astador como u~timamente gastou 

um pouco com mulheres e outras despezas de familia a qual vem manten 

do presentemente em Bello horizonte; que o declarante subtrahindo a 

quantl a de cento e oitenta contos de reis, colocou-a nwn enveloppe 

do mesmo J..)anco do .1rasil enrolando-a n' uma muda de rou_pas brancas e 

envolvendo -a num jornal;que sahiu do Danco com esse embrulho debai

xo do br aço, isto ao meio dia e pouco, urocurando um automovel de 
1 • 

aluguel da praça de Rio .... reto , indo até rfi'rasoi : que em .~.Urasol, dis -

pensou o vehiculo toman~o outro automovel no qual foi até José Doni

facio ;que nesta ul tirna cidade , José Bonifacio, fez o mesmo, dis}.)en

sando aquelle vehiculo e contractando outro onde viajou até ~enna

polis; que nessa praça de Pennapolis, saltou do automovel e fo i pro

curar outro em frente ao ponto do cinema; que em Pennapmlis tratou 

como o motorista pela importancia de oitenta mil reis para leval-o 

até 1. raçatuba; que o chauffeur convidou uma pessoa que disse ser 

seu cunhado o qual veio viajando no banco trazeiro, pois o decla

rante viajou ao lado do motorista; que ao se a~r~iMareM do lugar 

denominado Guatambú, havia um carrp parado, com as luzes acesas; q_ue 

o carro do declarante. businou e diminuiu a marcha; ue nesse momen

to viu saltar um cidadão fazendo um signal para parar o carro; que 

o declarante sorrindo, disse que se fosse tomar o dinheiro que es

tava levando e mandou acele~ o carro o ue todos concordaram, pen

sando tratar- se de ladrões;que ao augmentarem a velocidade houve um 

disparo inicial e ao segundo disparo ficou ferido o cunhado dó mo

torista que viajava no banco de traz; que o declarante ouviu dizer 

que o primeiro disparo pegou o pneu isso dito por um dos proprios 

soldados da captura , o mais idoso; q_ue depois disso o automovel 

touou em grande velocidade e só ahi é que 9 Clmhado do motormsta 

disse que estava ferido, resolveram parar no primeiro povoado que 

foi o de Guatambú ; que depois desses tiros e c m a fUga, estando 
0 



est· do o declarante com a Quantia furtada e, amedrontado, Quando o 

mltorista entrou para o interior de uma venda levando o fe rido o de

clarante fugiu para a primeira esquina, quando viu se aproximar o 

outro automovel, saltando um cidadão que dizendo-se sol:dado da cap

tura e ahi foi o declarante preso e aprehendida a importancia de 

cento e oitenta contos de reis que estava em seu poder, sendo o de

clarante conduzido pelo soldados até a venda onde estava o chauffeur 

e .. ~o ferido: que chama a si toda a responsabilidade, :porquanto agiu 

só e o motorista e seu cmm:punheiro não tinham a mínima coniv ncia 

e quando o declar te tratou e entrou .vara o autoraovel era ];}ar o 

chauL eur um desconhecido; que depoisde preso foi conduzido ];}ara 

esta cidade; que na pro:pria manhã, o declarant peBBou nisto, ir 

trocando de automovel, tendo ocu];}ado quatro automoveis, corno já r'1en-

·cionou acima e pensava alcança atto Urosso; que naquella manhã o 

declarante já começada a ];}remeditar e a hora do almoço furtou da cai

xa a aludida quanti evadindo- e com a mesma; que anteriormente o 

declarun te não deu ou t:-o desfalque COl!lO caixa do r eí'erido Banco. Na

da mais • Lido e achado conf'orme vae devidamen t a ssignado. ~u, Pedro 

· 'eixeira de kendomça, escrivão, o dact~rlogra:phei, e subscrevo • ....i'ran

cisGo de Paul Queiroz. José Vianna so·brinho • . (assignatura inelegí

vel) José Luiz de Godoy. Pedro Teixeira a.e ndonço.. l!iM TE~IT'O: -O de

clarant na ocasião qm que foi preso plfmleu um relogio marca Or.J.ega, 

de metal chromado, que julga ter cahido na rua, no valor de duzen

tos e oitenta mil reis. NaQa mais. Lido e achado conforme vae devi

damente assignado • .Ji.'u Pedri Teixeira de lJendonça, escrivão, o dacty

lo~ra:phei e subscrevo. Francisco de Paula ~ueiroz. José Vianna cio

brinho. (Ass1gnatura inelegível) José Luiz de Godoy. Pedro Teixei-

ra de ~ndonça. ~ra o que constava de ditas declarações :para aQui 

fielmente transcriptas. CE~TIFICO l~AIS que do mesmo inquerito poli

cial consta outra declaração de José Vianna 'obrinho pres tadas peran

te esta ~elegacia, de cujo teor passo a transcrever fielmente para 

aqui em forma de trasla.clo. -J 'IOl..;L .!1 POL CD . I J? ''Tú . 

O D~ D~CLA 1ÇO~v .Aos onze dias do mez de Novembro do anno de mil 

novecentos e trinta e sete, nesta cidade de Rio ~reto, na ~elegacia 

Regional de Policia, onde se achava o Doutor Luiz Gonzaga da Silvei-
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DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA 
RIO PRETO 

ilveira, uelegad.o Adjunto, commieo escrivão do seu cargo ao í'in 1 -

assignad.o, compareceu J C...:>.I1 O.uHI~nro, já qualií'icado em se:pa 

rado nestes autos, í'ilho de ~rancisco Vianna e de lander Vianna, 

com trinta e um annos de idade, moreno casado, brasileiro, natural 

de Campos Novos de Paranapanema, ~stado de São ~aulo, í'unccionario 

bancario, residente nesta cidade, sabendo ler e escrJver, declarou 

que coní'irma as declarações que já prestou :perante o doutor ilel ga 

do Regional de Policia de Pennapolis, precisando esclarecer sDrr:ple 

mente o ponto reí'erente a importancia tirada pelo declarante da 

caixa do nanco do Brasil, desta cidade; a quantia exata que o de 

clarante tirou í'oi de cento e oitenta e quatro contos trezentos e 

poucos mil reis ( 1 : 00 OL-J • ue quando o declarante 

Birigui, tinha em seu poder somente a quantia de cento e 

contos de reis, quantia que 

que eí'ectuaram a sua prisão e, 

trezentos e poucos mil reis, o 

cidade e o resto 

tras despezas de 

gum dinheiro com a precepitação de 

í'irma que foi de cento e oitent a e 

mil reis a importancia que se ayoderou no 

em 

disse nem lhe í'oi perguntado :pelo que mandou 

de lid~ e achado coní'orme í'osse este termo enc o e devidament 

assignad.o. ?u, Sylvio Silva , escrivão que o dact Luiz 

Gonzaga da uilveira . José Vianna 3obrinho. dilvio ilva. " . ~ o que 

ª qui í'oi copiada í'ielmente. 

zu , ~~~~~~~~~~~~~~~~-----; escrivão que o dactplo-

gra assigno. .· 

{ 
I 

• 



OERTIDA.O 

Léo LeiTo, serventuario vitalicio do 3Q of

ficio de Justiça desta comarca de Rio Preto 
•stado de São Paulo, etC.77~77~~~~~777~~7TT 

OEBTIFIC em virtude do res~eitavel des~a -
cho do M.Juiz de Direito da la. Vara desta comarca,em subª 
tituição ao da 2a. ,em req_uerimento do Banco do Brasil,Ageg 
cia desta cidade de Rio Preto,q_ue revendo em cartorio,os -
autos de SPMMARIO IE CULPA q_ue a JUSTIQA PUBLIO desta co
marca,move contra JOSE VIANNA SOBRINHO,delles,ás folhas o1 
to verso,veri:ficou constar o de~oimento seguinte:-"4a.Tes
temunha:Cesino Alves Aranha,brasileiro,casado,com q_uarenta 
annos de idade,sabendo ler e escrever,residente nesta ci~ 
de. os costumes disse nada.oorrwromissada na forma da lei e 
inq_uerida,res~ondeu:q_ue é chaufeur, trabalhando com automo- t1'0.dí J' 
vel de aluguel nesta cidade,fazendo ~onto no legar denomi-~1~ 
nado "Ponto Viajantes" ;q_ue hoje ,~or volta das treze horas, 
a~roximadamente,o de~oente estava em seu ~onto,quando Che P1 
gou um moço,conhecido de vista do d~oente,e que vinha dos 
lados da Cadeia,subindo a rua 7 de Setembro. Esse ra~az, -
~roximou-se do de~oente e ~erguntou-lhe qual era o ~eço 
de uma viagem desta cidade até ·rasol. o de~oente res~on
deu q_ue o ~raça era trinta mil reis ,mas o moço ~ediu ~ara 
deixar ~or vinte e cinco,dizendo q_ue era funccionario do -
Banco.- O de~oente ~egou a viagem ~ara rassol, chegando 
nessa cidade com o seu ~assageiro,q_uando no relogio da E-
greja de Mirasol marcava exactamente treze haras ~ quaren-
ta minutos. o de~oente nada notou de anormal em seu ~assa-
feir.o, a não ser q_ue enquando estavam dentro da cidade, e! 
le fez q_uestão de ir sentado no banco trazeiro do carro e 
de~ois q_ue entraram na estrada,o mesmo ~assou ~ara a fren-
te. uma vez em Mirasol, o ~assageiro desceu do carro, en -
trou no correio onde ~areoe ao de~oente q_ue o mesmo regis-
trou uma carta.SÓ mais tarde ,q_uando regressou ~ara esta c1 , , 
dada, e q_ue veio a saber q_ue o seu ~assageiro era Jose 
Vianna Sobrinho, fUnccionario do anco do Brasil nesta ci
dade e q_ue havia fugido furtando a quantia a~roximada de -
duzentos contos de reis,daq_uelle estabelecimento bancaria. 
ada mais disse e nem lhe foi ~erguntado,~elo q_ue mandou a 

autoridade q_ue de~ois de lido e achado conforme fosse este 
encerrado e devidamente asignado. E~, Sylvio ilva,es -
crivão q_ue o dactylograj,)hei. Luiz G. Silveira. Cesino lU -



Ces1no Alves Aranha. ylvio ilva" .- l'lada mais se continha 
em dito de~oimento , com rererencia ao ~adido reito . Todo o 
rererido é verdade e dá ré . o Preto ,31 de janeiro de mil 
novecentos e trinta e oito~ u ,~ r ~~/ . ~~ 

c; . :Z.v tJ o ~~,__.·v-r~ t.Z~Zf:~:4 ~-~-
/1. -t'/ ·b ~ -~ _(/ 
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C •RTID.AO 

Léo Lerro , serventuario vitalicio do 3Q of
ficio de Justiça desta comarca de ·o Pre
to ,.l!.s tado de São Paulo~.etc . 

CERTIFICA em virtude do res~eitavel des~ª 
cho do . Juiz de ireito da la . Vara . em substituição ao 
da 2a . desta comarca de Bio ~eto, em ]€tição do Banco do 
Brasil, agencia desta cidade , que revendo em cartorio , os 
autos de UMMABIO DE CULPA, que a JUSTIÇA PUBLICA desta -
comarca, move contra JO VIANNA OBRINHO, dos mesmos , ás 
suas folhas sessenta e cinco verso , verificou constar o -
seguinte: - "Terceira testemunha: Adelino ves , com qua -
renta e treis annos de idade ,residente em raçatuba ,deste . 
Estado,sabendo ler e escrever . Aos costumes disse nada . -~6JJ;~I 
Prestou compromisso na forma da lei e sendo inquerido ,so-

l . 

bre a denuncia de fls .res ondeu: que no mez passado,num -
dia que não se recorda bem, o depoente ,mas a noite ,achavª 
se com o seu automovel no ponto ,quando ahi chegaram ocha 
da ca~tura e mais um outro soldado a p isana , dizendo ao 
de~oimento digo digo ao depoente que elle ~recisava razer 
uma viajem de automovel com elles; que o depoente se 
edeu e pouco mais adiante pegaram mais outro soldado 
captura chamado Uermano; que assim os treis , conduzidos -
pelo depoente foram pouco adiante do patrimonio de Guatag 
bu ,demorando-se no local denominado espigão do 1upy; que 
ahi os soldados dizeram ao depoente que abrisse o cofre -
do carro e ascendesse os pharÓes para outro alquer digo -
outro qual quer carro ~ue viesse em sentido contrario pa -
rasse em virtude da apparencia de um dessaranjo no carro 
do depoente; que o depo nte isso fez, visto saber que as 
praças iam pren~er um ladrão; que pouco depois apparece -
na estrada um automovel businando pedindo passagem, que -
os soldados intimaram a esse carro que parasse mas não fQ 
ram obedecidos , apesar do soldado Germano dizer "é a polJ: 
cia" , que vendo que o carro não se detinha, o soldado Ge,r 
mano desfechou um tiro no paralama trazeiro , com o fito -
de furar o pneumatico, mas não acertou nesse local; que -
então, Germano e o soldado Hocha atiraram contra a trazei 
ra do carro e mesmo assim não parou; que vendo isso , o 
soldados mandaram que o depoente sahisse atraz do automo-
vel , o que foi eito , tendo na entreda digo na entrada do 
povoado de Guatambú , o depoente e os soldados constatado 
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constatado que o automovel que era ~erseguido lá estava -
~arado; g_ue 03 soldados saltaram do automovel e :f'oram até · 
o outro ,de~arando então com o chau:t'eur e segurava um .Pas
sageiro :f'erido , o g_ual o de.Poente veio a saber g_ue :f'oi -

tratar-se o cunhado do cbaufeur; g_ue esta á inter.Pella -
~ão do soldado , res~ondeu g_ue não eram elles os crimino -
sos e g_ue a outra .Pessoa g_ue conduziu :f'ora .Para os lados 
da esta~ão; g_ue .Para lá os soldados se dirigiram e ahi 
.Prenderam o denunciado , g_ue .Parecia Querer tomar o trem -
~ue acaso .Passasse pelo logar; g_ue o de.Poente ouviu o de
nunciado confessar g_ue era o l adrão e mostrar o dinheiro 
roubado g_ue estava acondicionado num saco de .Pa.Pel; g_ue o 
de~oente constarou g_ue se tratava de oito maços de dez 
contos e de.Pois havendo mais dez maços de dez contos cada 
um , g_ue esse :f'acto se ~assava na comarca de ~iriguy , a -
~ue .Pertence o .Patrimonio de Guatambú; g_ue o de.Poente :f'oi 
incumbido de levar o :f'erido .Para casa de saúde de Diriguy 
sendo o denunciado escoltado .Pelos soldados Germano e .Pe
lo outro ~ue estava a .Paisano indo os treis no mesmo autQ 
movel g_ue vinha o denunciado; g_ue o de.Poente :f'icou saben
do g_ue o denunciado :f'urtara essa im.Portancia da agencia -
do Banco do l3rasil desta cidade; g_ue o de.Poente :f' oi :r:>ago 
.Pela viajem g_ue :f'ez com o seu automovel :r:>elo Banco do Brª 
sil; g_ue não conhece o indiciado, Nada mais disse e nem -
lhe :t'oi .Pergunt ado ncerrand~se este g_ue lido e achado -
conforme, vae devid mente assignado . Para constar, eu, 
Christovam MQreno , escrevente designado,daotylogra.Phei. -
.c. lim •. Adelino 1Uves. E . · . oronha" .- ra o g_ue se con

tinha em re:f'erido d e.Poimento, com relação ao .Pedido t'ei to 
Todo o re:f'erido é verdade e dá :f'é. Bio Preto , 31 de janei
ro de 1.938 .Eu , ~~~~ ~~ ~·/ 
u~~~?'~~~:L;i__~ 
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OERTIDAO 

Léo Lerro,serventuario vitalício do 3Q of 
ficio de Justiça desta comarca de Rio0 Pre 
to,Estado de ão ;Paulo,etCTTTT"õ'"i'õ"TT-:-: .. ·r-:TT 

OEBTIFIC em virtude do res~eitavel des~ª 
cho do . Juiz de Direi to da la. Vara . em substituição ao -
da 2a . desta comarca de Rio Ereto , em ~etição do Banco do 
Brasil, .agencia desta cidade, q_ue revendo em cartorio, os 
autos de SUMMARIO DE CULP. g_ue a JU' TIÇA PUB~C desta co
marca move contra JOSE VIANl'lA. SOBRINHO, dos mesmos , as su
as folhas q_uarenta e uma , verificou constar o seguinte: - -
" legacia Regional de Eolicia. Rio Preto . elatorio . · is 
um e~regado infiel subtrahiu dinheiro com o g_ual lidava e 
em razão do entQrego - dando lagar á abertura do ~resente -~~· 
ing_uerito . Todavia ,no caso objec·tivado nestes autos , o de- ,~J! 7 

licto assume caracter de es~ecial gravidade,~or se tratar 
de um funccionario graduado da agencia local do Banco do -~ 
Brasil , sabendo- se QUe os em~pregados desse estabelecimento )~ 
te em farta remunerac;ão , g_ ue os :põe ao abrigo da d.ifficuld.§: 
de economicas , SÓ mesmo :por ambição desmedida , caracterisa 
da ~or inso itavel tendencia ~ara a ~ratica de furtos ,~ ~ 

rão taes funccionarios ~e~etrar delicto da natureza d g_ue 
le que ora relatamos . Circulando a noticia de g_ue um indi-
viduo digo um vultoso furto havia sido ~raticado naquella 
agencia bancaria, esta delegacia deten inou fosse aberto -
sobre o facto o ]resente inq_uerito,~or via do q_ual ficou -
~erfeita ente caracterisada a res~onsabilidade criminal de 
J0 sé Vianna dobrinho , Bem orientadas g_ue fora as deligen -
cias , a :policia conseguiu deitar mãos ao ratoneiro ,o q_ual, 
fugindo de automovel , em marcha desabrida , ~rocurava as:pre§ 
sas trans~or nossas fronteiras com Matto Grosso ,com a in -
descutivel e evidente ~ro~osito de não cahir nas malhas da 
Justiça . uuviram- se oito testemunhas , to aram- se ~or termo 
cinco declarações , o dinheiro furtado foi a~rehendido e dg 

~ositado no Banco Noroeste de Hiriguy , a ordem da Delega-

cia egional de ~alicia de ~ennaJ)olis , ~ara ser entregue -
ao sr . Jorge Maximo TeiXeira , gerente da agencia local do -
Banco do Brasil . Colhe- se destes autos que assim se desen -
rolou a scena delictuosa: Como o encarregado da ecção de -
Caixa do Banco do Brasil , estivesse afastado do exerci ci o, 
de suas funcções , em gozo de licença ,foi designado José Vi-



Vianna obrinho , terceiro escri~turario ,~ara interimamente, 
substituil- o . U indiciado , em data de nove do corrente,sem 
dar e~licações seus su~eriares hierarchicos, e sem QUe 
fosse acomm tti o de qual uer molestia,deixou de co~are -
cer ao e~ediente da tarde . Urgia,~or conseQuinte,nomerar
se-lhe um substituto . ~oi o QUe ez o snr . Jorge Maximo 
eixeira ,gerente do estabelecimento . ~, como é de ~raxe em 

situação eguaes, esse alto unccionario do Banco chamou va 
rios auxiliares para assistirem á conferencia, QUe elle 
ia azer, dos dinheiros existentes na "caixa", E Qual não 
foi a sus~resa do snr . Maximo, e a estu~eração dos demais 
em.pregados, ao constararem que for subtrahida da caixa a 
immoderada ~ortancia de ~ • 184:328 000 cento e oitenta 
e Quatro contos trezento e vinte e oito mil reis J. As su~ 
_peitas conver iram desde logo , unanines , sobre osé Vianna 
::>obrinho • .l:'rocurara-no . s era tarde: elle ja tinha desa -
~arecido de rio Preto ,dando , com tal ~roceder ,maior vulto , 
as ~resunções d que outrem não fora o autor do delicto . -

face da gravidade do facto , que exigia ~rovidencias im
mediatas , a ~alicia DOz- se incontinente ao encalço do larª 
~io , que foi datido QUando passava ~or ~iriguy , nessa occª 
sião , co o o automovel em Que viajava o ratoneiro,não Darªs 

se ante o ignal feito co Dharolete elos encarregados da 
deligencia, estes dis~araram alguns tiros , de mosquetão , -
contra o vehiculo , attingindo um cunhado do motorista , Que 
.:t'iocu erido . 1"iesse momento , o criminoso era :passageiro do 

quarto automovel de alguel , utilisado em sua fuga , :pois em 
Quatro cidades ~ercorridas mudou de vehiculo ,di 'Densando a 
quelle em QUe viajava e contractando outro , com o escopo -
de melhor drifricul tar as deligencias tendentes á sua capt:!,ó 
ra ldeclara~ões de fls J. Biriguy, ouvido ~elo r .~ . 

1 gado Begional de enna~olis , o indiciado confessou , com 
detalhes~ o delicto ~raticado , chamando a si toda ares -
:ponsabil~ de de seu gesto elictuoso . ~esent· ção: o -
delicto raticado :por José Vianna ~obrinho, dá emsanchas 
a esta ~legacia ~ara reDre entar sobre a conveniencia de 
ser decretada a sua ~ri ão :pr ventiva . t esta re~artição,
toma tal iniciativa , DOr terem alto a:pre o a responsabili
dade g_ue lhe :pesa oriunda do dever,g_ue tenha cumprir , de -
zelar ,nos limites de sua alçada,pela trang_uilidade :publica 
~ela s gunra digo :pela e urança da :propriedade e de ex:pur 
gar a sociedade Ele elemt.t ro igo de elementos da lagra do 
indiciado. ue oi o indiciado o autor do 'urto g_ue deu l g 

c 

• 
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lugar a abertura deste inQuerito é racto fora de duvida . 
~rova disso temol~a,incisiva e abundante,não só no de

poimento das testemunhas , como tambem , e ~rinci~almente , na 

conrissão do ~ro~rio criminoso . Está estabelecida , ~or
tanto , sua cul~abilid ade , no caso dos autos . 1 autoria do 
delicto encontr a - se satisratariamente exclarecida . É in 
tuitivo Que se ror o criminoso deixado em liberdade , tu -
do indica e re~etirá o Que já rez: recorrerá a fUga , ~ara 

~rejudicar e tolher a acção da justiça , e~Quivando- se as 
consequãncias do rurto ~raticado, tão amplamente exclare
cido nestes autos . o delicto commettido é o de rurto , --
de vez QUe a guarda do dinheiro subtrahido competia á al

ta admjnistração da agenc ~a . Por conseguinte , o ct ime ~ra-
ticado e ina..f'iançavel , ~ois o :groducto do rurto ,ascende - ry~· 
a Quasi duas centenas de dois digo de contos de reis . ~ ,- ~~ 
se ~orventura ror o delicto ca~i tulado con o sendo o de a-
~ropr·iação indebita ,ainda nesta hypothese , se justificará 
a medida ora solicitada , em race do extraordinario empe -
nho , revelado ~elo delinquente ,de fUgir ~ara muito longe , 
~ara local onde não ~udesse ser exercida a repreesão ~ol! 

~ 

cial , tanto assim Que , co o ja roi dito , ~oucas horas a -
~oz a ~er~etração do crime , roi elle detido na distante -
~ 0roeste , em ~iriguy , como ~assageiro de um automovel Que 
o conduzia a grande velocidade . Alem disso ~or tratar- se 
de um rurto ~raticado por runccionario contra un dos Bag 
c os de Ilio Ereto , o alarme ocial ~roduzido e de rnolde -
a legitimar a decretação da medida extrema . Bemettan- se -
estes autos com urgencia ao . Juiz da Vara Cri 'nal , ~or 
intermedio do Dr ·Delegado J: egional de .tJolicia . Rio .Preto , 
11 de No embro de mil novecentos e trinta e sete . u 1~ 

gado adjunto . (a) Luiz G. Silveira. (Luiz ~onzaga da Sil-
veira) ".- ra o que se continha em rererido relatorio,com C. :~;.~#tJ 
re era 1cia ao IJedido f'ei to . •rodo o referido é ve~: ~~ li:_!_!:_ .1-. 
dou f'é . Bio í'reto , 31 de janeiro de 1. 93 • J!!u , ~ I J. ti.t~ ~ 
~~ ~u~~~~ a.-o~·/ 
/- '-L if~- ~-, ~. 
~-

l ,.,. 
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CERTID.!O 

Léo Lerro , serventuario vitalício do 3Q of
ficio de Justiça desta comarca de Rio Pre
to , Estado de São Paulo etCT777777777777T7 

CERTIFICA em virtude do res~eitavel des.:pa-
cho do .Juiz de Direito da l a . Vara em substituição ao da 
2a . desta comarca de Rio Preto , em ~eti~ão do Banco do Brª 
sil , Agencia desta cidade , que revendo em cartorio , os au
tos de SUMMARIO DE CULPA, que a JUSTI~A PUBLICA desta co -
marca move contra JOSE VIANNA so INHO , dos mesmos , ás su
as folhas quarenta e seis , verificou constar o seguinte :- -
"Des~achei na denuncia do digo denuncia sobre a formação -
da cul~a . ~uanto a ~risão ~reventiva do denunciado ,requer1 
da ~elo ~isterio l~blico , e objecto da re~resentação do w; 
nr .Delegado de Policia , indefiro ~orque os crimes af.iançavg ~/ 1 · 
is como o ca~itulado na denuncia - a~ro~riação indebita-ex 
vi do art . trinta e um ~aragra.:pho ~rimeira da Lei Eederal 
numero quatro mil setecentos e oitenta de vli1te e sete de 
nezembro de mil novecentos e vinte e Q digo e treis , tal -
.:prisão só cabe nos casos dois unicos; a ) quando trata- se -
de vagabundo sem .:profissão licita e domicilio cer to; b)q 
do o indiciado já c~riu .:pena de ~risão ~or effeito de seg 
tença ~rorerida .:por Tribunal competente . Medida exce~ecio . 

nal , não é .:permitil- a fora dos casos taxativos . E, destes . 
não .:prova alguma . ü indiciado ,alto fUnccionario do Banco -
do Brasil , não ~Óde ser taxado de vagabundo sem .:profissão , 
e sem domicilio certo . 1 o contrario ,não autorisa o ~resen
te inquerito acreditar ,que tenha deixado de continuar como 
tunccionario do Banco; tanto mais ,que , conforme ve- se ás -

olhas dois e folhas treis , o Banco não apresentou queixa 
contra o indiciado , sendo o inquerito iniciado ex-officio , 
e com elle a.:p~rehendido o dinheiro a~ro.:priado . Bio 2reto ,-
20 de novembro de mil novecentos e trinta e sete . a) Edua~ 
do ilveira da U~Qtta" .- "ra o que se continha em r~~~o 

~acho~~ de~ 'de ;:9~u ,, ~' ~: 
~/ . / 1J ( /1/J h -~-.-j";-:::::~-1/ 

/c-<: ~~....y~- c-- ..-eAJ ~-
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- BANCO DO BRASIL -

Processo administrativo 

Aocusado José Vianna Sobrinho 

ACTA DA REUNIÃO EM QUE ~ INSTALLADA A COMMISSÃO DE IN
QUtRITO NOMEADA PELO EXMO. SR. PRESIDENTE DO BANCO DO 
BRASIL, EM PORTARIA DE 25 DE JANEIRO de 1938o 

Aos trinta e um dias do mez de Janeiro de 1938,reunidos 
os membros da Commissão de Inquérito,composta dos tunooionarios An
tonio Luiz da Costa,Abel Pereira Rodrigues e Octacilio Pereira Bar
reto,respectivamente, Presidente,Vice-Presidente e Secretario,fÔram 
iniciados os trabalhos referentes ao inquérito administrativo para 
apurar a falta de natureza grave de que é accusado o funccionario -
Sr. José Vianna Sobrinho, de haver furtado da caixa a seu cargo a 
importancia de Rs. 184:328SOOO(cento oitenta e quatro contos,trezeB 
tos e vinte e oito mil réis),fugindo em seguida, e logo depois pre
so com a quasi totalidade dessa quantia em seu poder,facto que fi
cou devidamente constatado e foi confessado,o que constitue falta
grave compreendida na letra "a" do art. 16 do Dec. n2 24615, de 9 
de Julho de 1934,conforme Portaria baixada pelo Exmo. Sro Presiden
te do Banco do Brasil, em 25 de Janeiro de 1938. 

A Commissão resolveu designar a sala de suas sessões 
localizada ao lado do gabinete da "Gerencia",no andar ter reo do 
predio do Banco do Brasil,á rua Bernardino de Campos n2 1470,nesta
cidade,no dia 5 de Fevereiro p. futuro,ás 15,30 hs.( 3 1/2 hs.4a ta~ 
de),para a audiencia do accusado,por si ou assistido por seu advo -
gado ou pelo advogado ou representante do Syndicato da classe, e fª 
zer expedir a necessaria notificação. 

Resolveu, ainda, intimar,por carta, ·as seguintes testemu -
nhas: Srs. Waldomiro Pacca,rua Silva Jardim,537-A,funcciona

rio deste Banco encarregado de "Descontos", 
Paulo Pereira Barreto,rua Bôa Vista,890,idem,idem,idem, 
de "Contas Correntes", e 
João Gomides Junior,rua Marechal Deodoro,l29,idem,idem, 
idem, de "Cobrança" 

a oompareoerem ao local,no dia e hora acima designados,para presta
rem depoimento. 

Nada mais havendo a tratar,foi encerrada a reunião e 
lavrada a presente ACTA,que é subscripta por mim,Secretario, e as -
sign~da com os demais membros da Co mmissão. 

RIO PRET0,31 de Janeiro de 1938 
OPB/. A COMMISSÃO DE INQUtRITO 

Secretario 
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lO PR O, 31 de Jan ir d 1938. 

a Bernardino de O po , nR 1470 

:Rest 

~ d sid .s. aoou ado d ver turt d 
e u oarg da enoia do co do ra i1 neet oi de, a 1 p oi 
ele Rs. 184& '281000( o nto iten·t qu tro contos, trezentos "Yinte 
e ito mil r ie),tugind seguida, e log dep i pre ma q 

1 total i qu ntia s u oder, t ot que fio u evi mm 
te oo toi oont aa4o,oonfo 8e e"Yiden ia • aut e ele 

di iro t rtad · u 8 deol ç- pre -tadas pe 
nte o eleg doe Regionaes de Policia e Biri i e i Pret , -

qu oon ti tue tal ta g ve oo preendid n ·1 tra rtigo 16 -
do Decr to n 24615,de 9 de J lho de 1934,e ou pr ent ' P ~ 
ria do Exmo. Snr. Presid nte do Banco do raail,b ixa 25 • 
J n iro deste a , que nom u t O i ão p ra apurar t lt 

inq 'rito dministxat1To,de aooar e m oe termos do o1t de De-
or .to,oo vi ol- oo p roer á ud1eno1 que se r liz rá na •• 
la que r feri O i s-o,loo liz 1 d elo 
b r noia" ,no ndar terr.o do pr di do Banco elo Braeil-

ernardino e Oa p a, nR 1470,no di 5 de fev rei p.tutu~ 
áa 15,30 hs.( '1/2 he. da t rde ),afim de prest r eu epoi en
to i tir o d poi ento d a test mun a,pod ndo v.s. t zer -

e r do n vog do ou ser assistielo p lo advog ou re -pr do yndic to ol ç e rteno • 
a ol e t st e: 
iro aaoa,P ulo João 1 -
ior. 

OP /. 1 00 QU ITO 
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-TERMO DE JUNTADA-

No dia primeiro do mez de Fevereiro de 1938,junto aos autos o 
seguinte documento: 

-Um recibo do Correio com os seguintes dizeres-
Carimbo: R·:Ri~~il.. 1080 

José Vianna Sobrinho 
Rua Bernardino de Campos 1470 

(Banco do Brasil)- Rio Preto 
---------------------------------------------~ 

Pagou 2$800 
Contem intim, ção dirigida a José Vianna 

Sobrinho,remettida pela Commissão de Inquerito,da
tada de 31 de Janeiro de 1938 

Assignado): Alcides Mourão-Escripo 
1/2/38. 

Carimbo-Rio Preto-Tarde 
1.2.38 

S.Paulo 
EIT,Octacilio Pereira Barreto,Secret rio,escrevi e assignoo 
Rio Preto,l de Fevereiro de 1938. 

OPB/. 
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Illmo. Snr. 

Wa1domiro Pacca 

Rua Silva Jardim,537-A 

Nesta 

RIO 

l' - · ., 

1?!-PRETO, 31 de Janeiro de 1938 

Nomeada esta Commissão pela Presidencia do Banco do 
Brasil para apurar,em inquérito administrativo, a falta grave
imputada ao funccionario snr . JoséVianna Sobrinho,capitulada na 
letra "a" do art . 16 do Decreto n2 24615,de 9 de Julho de 1934, 
e tendo sido v.s. indicado como testemunha no alludido proces
so,vimos convidal-o a comparecer á audiencia que se realizará
na sala em que funcciona a Co mmissão de Inquérito,localizada -
ao lado do gabinete da "Gerencia",no andar terreo do predio do 
Banco do Brasil,á rua Bernardino de Campos,n2 1470,no dia 5 de 
Fevereiro p. futuro,ás 15,30 hs.( 3 1/2 horas da tarde), afim
de prestar o seu dep oimento. 

Attenciosas saudações. 

OPB/. Pela COMMISSÃO DE INQU~RITO 



Illmo. Snr. 

Paulo Pereira Barreto 

Rua Bôa Vista, 890 

Nesta 

RIO PRETO, 31 de Janeiro de 

Nomeada esta Commissão pela Presidencia do Banco do 
Brasil para apurar,em inquérito administrativo,a falta grav 
imputada ao funccionario snr. José Vianna Sobrinho,oapitulada na 
letra "a" do art. 16 do Decreto n $ 24615, de 9 de Julho de 1934, 
e tendo sido V.S. indicado como testemunha no alludido processo, 
vimos convidal-o a comparecer á audiencia que se realizará na 
sala em que funcciona a Commissão de Inquérito,localizada ao la
do do gabinete da "Gerencia",no andar terreo do predio do Banco
do Brasil,á rua Bernardino de Campos, nº 1470, no dia 5 de Feve
reiro p. futuro,ás 15,30 hs.( 3 1/2 horas da tarde ),afim d 
prestar o seu depoimento. 

OPB/. 

Attenciosas saudações. 

COMMISSÃO DE INQU~RITO 
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Illmo. Snr. 

João Gomides Junior 

Rua Marechal Deodoro,l29 

Nesta. 

~ --

RIO PRETO, 31 de Janeiro 

Nomeada esta Oommissão pela Presidencia do Banco do 
Brasil para apurar,em inquérito administrativo,a falta grave 
imputada ao funccionario snr. José Vianna Sobrinho,capitulada -
na letra "a" do art. 16 do Decreto n2 24615, de 9 de Julho de -
1934,e tendo sido v. s. indicado como testemunha no alludido pr~ 
cesso,vimos convidal-o a comparecer á audiencia que se realiza
rá na sala em que funcciona a Commissão de Inquérito,localizada 
ao lado do gabinete da "Gerencia",no andar terreo do predio do 
Banco do Brasil, á rua Bernardino de Campos, nQ 1470, no dia 5 
de Fevereiro p. futuro, ás 15,30 hs.( 3 1/2 horas da tarde ), -
afim de prestar o seu depoimento. 

Attenciosas saudações. 

OPB/. 

d;í\~ . 7\~ 
~~~I 

Pela COMMISSÃO DE INQUtRITO 

a- Presidente An,:ton i e :bu.1:z da 

~1 



- C E R T I D X O -

Certifico que foi remettida pelo Correio,nesta data,sob regis
tro n2 1080,ao Snr. José Vianna Sobrinho,a intimação oonstan -
te destes autos. 
Certifico tambem que foram entregues ás testemunhas,Snrs. Wal
domiro Pacca,Paulo Pereira Barreto e João Gomides Junior as in 
timações constantes· destes autos,os quaes se deram por intima-
dos. 

OPB/. 

Rio Preto,l de Fevereiro de 1938 
EU,Ootacilio Pereira Barreto,Secr ta -
r~crevi e assigno, 



autos os 

OPB/. 

; ') 

TERMO DE JUNTADA 

.. -. 

Aos dois dias do mez de Fevereiro de 1938 junto aos 
seguintes documentos: 

la. via da intimação dirigida ao accusado Snr. José 
Vianna Sobrinho que foi devolvida pela Repartição -
dos Correios desta cidade. 
2 recibos referentes ao registrado nº 1080,sem a as
signatura do destinatario. 
1 enveloppe dirigido ao Snr. José Vianna Sobrinho do 
qual consta a declaração do carteiro "mudou-se para 
lugar ignorado". 
EU,Octacilio Pereira 
as signo 

Barreto,Secretario,escrevi e 

61~~,</ 
-Secretario-



'' 

INTIMAÇÃO 

RIO PRETO , 31 de Janeiro de 1938 . 

Illmo . Snr. José Vianna Sobrinho 

Rua Bernardino de Campos , nQ 1470 

Nesta 

Tendo sido v. s. accusado de haver furtado da caixa a 
seu cargo da Agencia do Banco do Brasil nesta oidade , a importancia 
de Rso 184: 328$000(cento oitenta e quatro contos , trezentos e vinte 
e oito mil reis) , fugindo em seguida , e logo depois preso com a qU{! 
si totalidade dessa quantia em seu poder , facto que ficou devidamen 
te constatado e foi confessado, conforme se evidencia dos autos de 
apprehensão do dinheiro furtado e de suas declarações prestadas pe 
rante os Delegados Regionaes de Policia de Birigui e Rio Preto , Õ 
que constitue falta grave compreendida na letra "a" do Artigo 16 -
do Decreto nQ 24615 , de 9 de Julho de 1934 , e em cumpr~mento á Port~ 
ria do Exmo . Snr. Presidente do Banco do Brasil , baixada em 25 de 
Janeiro deste anno , que nomeou esta Commissão para apurar a falta -
em inquérito administrativo , de accôrdo com os termos do citado De
creto, convidamol-o a comparecer á audienoia que se realizará na sa 
la em que funcoiona a referida Commissão , looalizada ao lado do ga 
binete da "Gerencia" , no andar terreo do predio do Banco do Brasil
á rua Bernardino de Campos , nQ 1470,no dia 5 de Fevereiro Pofuturo, 
ás 15 , 30 hs . ( 3 1/2 hs . da tarde ) , afim de prestar o seu depoimen
to e assistir aos depoimentos das testemunhas , podendo v.s. fazer -
se acompanhar do seu advogado ou ser assistido pelo advogado ou r~ 
presentante do Syndicato da classe a que pertenceo 

OPB/. 

.... . 

Foram arroladas as seguintes testemunhas: 
Waldomiro Pacca , Paulo Pereira Barreto e João Gomi -
des Junior. 

- Saudações -
Pela COMMISSÃO DE INQUJmiTO 

~ Presidenteo 
AA~n+t~o;~+· ~~==r.u~i~z--Ad:;;-~==t;i=~:====:::._._, 
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REGISTRADO 

I llmo . Snr • 
• 
• 

José Vianna Sobrinho 

( -- · --~ 

Rua Bernardino de Campos n2 1470 (b'ance •• Breell) 

Mod. 03/07 



(' 

D E S P A C H O 

Em virtude de ter sido devolvida pela Repartição 
dos Correios desta cidade a intimação dirigida ao accusado Snro 
José Vianna Sobrinho,com a declaração de "mudou-se para lugar 
ignorado",fica determinado que o Snr. Secretario da Commissão -
de Inquérito deverá providenciar sobre a publicação do edital -
de citação nos jornaes do local,no Diario Official do Estado de 
São Paulo e no "0 Estado de São Paulo",por 3 vezes durante 30-
dias,marcando a primeira audiencia para o dia 8 de Março dest 
anno, s 15,30 horas e dando sciencia disso ás mesmas testemunhas 
que foram intimadas a comparecer á audiencia de 5 do correnteo 

Rio Preto, 2 de Fevereiro de 1938 

Pela COMM ISSÃO DE INQUtRITO 



.. 

RIO PRETO, 2 de Fevereiro de 1938 

Illmo. Snr. 

Waldomiro Pacca 

Rua Silva Jardim,537-A 

Nesta 

Tendo a Repartição dos Correios desta praça 
nos devolvido o registrado n$ 1080 contendo a intimação dirigi , -
da ao accusado Snr. Jose Vianna Sobrinho com a declaração de-
"mudou-se para lugar ignorado",o mesmo vae ser citado por edi
tal publicado no orgão official do local,Diario Official do E§ 
tado e no jornal "0 Estado de São Paulo",por tres vezes duran
te 30 diaBo 

Assim sendo,a audiencia que foi marcada para 
o dia 5 do corrente,fica adiada para o dia 8 de Março pofuturo
ás 151 30 horas,a qual se realizará na sala em que funcciona a
Commissão de Inquérito,localizada ao lado do gabinete da "Gerea 
cia",no andar terreo do pr edio do Banco do Brasil,á rua Bernar
dino de Campos, n2 1470,devendo v.s. comparecer á mesma afim de 
prestar o seu depoimento como testemunha no processo administrã 
tivo a que está sendo submettido o Snr. José Vianna Sobrinho, -
tunccionario do Banco do Brasil,para apurar a falta grave impu
tada ao mesmo,capitulada na letra "a" do artol6 do Decreto n2o-
24615,de 9 de J~ho de 1934. 

. 11 iJ Attenciosas saudações o 

OP~/. J/(/7 
J1 / 

p. 

~/li 1V {fV. 

Pela CO~~ISSlO DE INQUÉRITO 



Illmo. Snr. 

Paulo Pereira Barreto 

Rua Bôa Vista, 890 

Nesta 

RIO PRETO, 2 de Fevereiro de 1938 

Tendo a Repartição dos Correios desta praça nos 
devolvido o registrado n2 1080,oontendo a intimação dirigida -
ao accusado Snr. José Vianna Sobrinho,com a declaração de "mu
dou-se para lugar ignorado",o mesmo vae ser citado por edital
publicado no orgão official do local,Diario Official do Estado 
e no jornal "O Estado de São Paulo",por tres vezes durante 30 
dias. 

Assim sendo,a audiencia que foi marcada para o 
dia 5 do corrente,fica adiada para o dia 8 de Março p. futuro, 
ás 15,30 horas,a qual se realizará na sala em que funcciona a 
Commissãoae Inquérito,localizada ao lado do gabinete da "Geren 
cia",no andar terreo do predio do Banco dq Brasil,á rua Bernar 
dino de Campos,nº 1470,devendo V.So comparecer á mesma afim dê 
prestar o seu depoimento como testemunha no processo adminis -
trativo a que está sendo submettido o Snr. José Vianna Sobri -
-nho,funccionario do Banco do Brasil,para apurar a falta grave 
imputada ao mesmo,capitulada na letra "a" do artol6 do Decreto 
n2 24615,de 9 de Julho de 1934o 

Attenciosas saudaçõeso 

Pela COMMISSIO DE INQUÉRITO 
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RIO PRETO, 2 de Fevereiro de 1938 

Illmo. Snro 

João Gomides Junior 

Rua Marechal Deodoro,l29 
Nesta 

Tendo a Repartição dos Correios desta praça 
nos devolvido o registrado n2 1080,contendo a intimação diri
gida ao accusado Snr. José Vianna Sobrinho,com a declaração -
de "mudou-se para lugar ignorado", o mesmo vae ser oi ta do por 
edital publicado no orgão official do .local,Diario Official -
do Estado e no jornal "O Estado de São Paulo" , por tres vezes
durante 30 dias . 

Assim sendo,a audiencia que foi marcada para 
o dia 5 do corrente , fica adiada para o dia 8 de Março pofutu
ro , ás 15 , 30 horas , a qual se realizará na sala em que funccio
na a Commissão de Inquérito , localizada ao lado do gabinete da 
"Gerencie", no andar terreo do predio do Banco do Br~ sil , á 
ru Bernardino de Campos , n2 1470 , devendo v.s. comparecer á-
mesma afim de prestar o seu depoimento como testemunha no pro 
cesso administrativo a que está sendo submettido o Snr. José: 
Vianna Sobrinho,tunccionario do Banco do Brasil,para apurar a 
falta grave imputada ao mesmo,capitulada na letra "a" do arto 
16 do Decreto n2 24615, de 9 de Julho de 1934o 

. d;)\ \~g Attenciosas saudaçõeso 

Pela COMMISSÃO DE INQUtRITO 

~?01' 



Faço saber aos que o presente edital d citação via 
rem,que,tendo sido por Portaria do Exmo. Snr. Presidente do Banco 
do Brasil,de 25 de Janeiro deste anno,determinado que seja submet , , -
tido a inquerito administrativo o Sro Jose Vianna Sobrinho,tuno-
cionario da Agencia do mesmo Banco n~sta cidade,para apurar a ta~ 

ta grave compreendida na letra "a" do Art. 16 do Decreto n2 2461~ 
de 9 de Julho de 1934,e não tendo sido encontrado para ser citad~ 
por estar em lugar incerto e não sabido,pelo presente edital cito 
o referido tunccionario par a comparecer á audiencia que se reali
zará na sala em que tuncciona a Oommissão de Inquérito,localizada 
ao lado do gabinete da"Gerencia" no andar terreo do edificio do -
Banco do Brasil,á rua Bernardino de Oampos,n2 1470,em Rio Preto , 
no dia 8(oito) de Março p. futuro,ás 15,30 hso( 3 l/2 horas da 
tarde),afim de prestar o seu depoimento e assistir aos depoimen -
tos das testemunhas,podendo o mesmo fazer-se acompanhar do seu ag 
vogado ou ser assistilo pelo advogado ou representante do SyndiO! 
to da classe a que pertence. 

E,para que chegue ao conhecimento do interessado , 
mandei publicar o presente edital no orgão official do local,Dia
rio Official do Estado de São Paulo e no jornal "0 Estado de São 
Paulo" o 

OPB/o 

Rio Preto,2 de Fevereiro de 1938 

Pela OOMMISSÃO DE INQUtRITO 



- C E R T I D Ã O -

Certifico que foi providenciado sobre a publicação 
do edital de citação do accusado,Snr. José Vianna Sobrinho,cons 
tante destes autos,nos jornaes do local " A Folha " e " A Not! 
cia ",no Diario Official do Estado de São Paulo e no jornal " O 
Estado de São Paulo ",nos termos do despacho do Snro Presidente 
da Commissão de Inquérito de 2 do corrente. 

Certifico tambem que foram entregues ás testemunhas 
Snrs. Waldomiro Pacca,Paulo Pereira Barreto e João Gomides Ju -
nior as novas intimações constantes destes autos,de accordo com 
o despacho do Snr. Presidente acima citado,os quaes se deram por 
intimados. 

OPB/. 

Rio Preto, 3 
EU, Octacilio 
e assig:no 

de Fevereiro de 193~ 
Pereira Barreto,Secretario,escrevi 

~ 



- TERMO DE JUNTADA -

-Aos vinte e um dias do mez de Fevereiro de mil nove
centos e trinta e oito,junto aos autos os seguintes documentos: 

OPB/. 

3 - paginas do jorna~ local "A Noticia" contendo publicação
do edital de citação de José Vianna Sobrinh , diçao dos 
dias 3,4 e 5 do correnteo 

3- Idem,idem,idem,"AFolha",idem,idem, 3,, e 6 do corrente. 
3- Idem,idem, do "Diario Official do Estado de São Paulo" , 

idem,idem, 5,b e 8 do corrente. 
3 .... Idem, id.em, do "0 Estado de São Paulo", idem, iC1em, a. e S, b 

e lj a.o corren'teo 

Err ,Octacilio Pereira Barreto,Secretario,escre
vi e assigno 
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EDIT 
De c'tação de Jnsé Vi nna Sobrinho 

Faço t~at>er aos que o' dendo o mesmo fazer se 1no oq~ão official do lo 
p1·c t:1 ute t:dital de cita- acompanhar do seu ad cal, Dia.rio Official do 
'-'~o virem. que, tendo VORado (.u ser aesi~tido F.stado de São · Paulo e 
sado por l'ortaria do pelo advogado ou re- no jornal cO Estado 
Exmo . Snr, Presidente presentante do syndi de c;;a.o Paulo•. 
do Banco do Brasil de cato da classe a que Rio Preto , 2 de Fe· 
25 de Janeiro deste an- pertence. vereiro de 1938. 
uo, determinado que E, para que chegue J ela Commissa.o del 
acja submettido a in- ao conhecimento do in- lnquerito. 
querito Administrativo t·Jressado, mandei pu Antonio Luiz da Costa 
o ar José Vianna So blicar o presente edat.al }:~residente 
bri~ho, funcciopario da 
A encia do mesmo Ban. 
co nesta cidade para 
apurar a falta. grave 
compreendida na letra 
ca• do Art 16 do De
creto n . 24 615, de 9 
de J ttlho de 1934, e rijl.o 
tenllo r,ido encontrado pa 
ra ser citado, por estar 
em lugar incerto e não 

i
. abido, pelo presente 
dital cito o referido 
unccionario para com· 
~arecer á audiencia 
que se realizará na t~ala 
em que funcCJona a 
Commissll.o de Inqueri 
to, localizada ao lado 
do gabinete da cGeren 
cia• no andar terreo 
do edifício do Biinco 
~o Brasil, á rua Ber
nardino de Campos n 
i.l70, em Rio Preto 
rio dia 8 (oito) de Mar 
ço p futuro ás 15,30 
hs. lS 1/2 horas da ta r 
~e) atfam de prestar o 
seu Clepoimento e as 
sistir aos depoimentos 
~as testemunhas, po-

.-~ ................. ... 
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Feira Livre 
Oame de vaoca, kilo ll6oo Xllit\ dazia llloo 
narne de vacoa do 2.a 1$4 , Vargem, prato f6oo 
Cnnd de porco c 2t2"• Ervilha, c S8o'l 
Lombo • 312o• Tomate de l.a, kilo lSRo ., 
Banha 3•no• • l.a • lS ·oo 
1 oactobo • d~ ~ , \troz de t.a, kilo lt8 o 

• salgado • 8$0o· • P :l.a, kilo ll4Jo 
1Jogalça • 4$0->• \1111car flltrado. 11.1lo 1 Uoo 
.>elxe freaco t.a • 8!o ( • moído • U8oo 

• • 2.a • .z~so • redondo • lSll ... o 
ll'f&ni!OI cada 2 H.1 Feijlo no •o, kilo 160 • 
Frangos de 2.a ~$ô , F't~ljlo velho 14.00 
lalltuhaa. cada :n·tS • Fe1jaodecOr, novokilo $7oo 

Vagem de manteiga $801 FeijAo de oôr velho s460 
Jvoe, dazta 2 ·oolJ Café de 1.a ldlo l$oou 
"'e.otel ::)a freaca , lc llo 6 6 " Batatfuhaa • t •UO 
.)ueljo lreiiCO, a 2 -i'll l:!atatinbu de ~.a t $400 

• catadn • 6 8 10 Farinha de milho, kllo l~soo 
f:lacalbaa • 3$tsoo Far. de maiDdiooa kilo :t !1 ''0 

I
Far. de triro kilo I$6Jo 

) cbolaa Paollata • 1 ~2oo nbó kilo Sfloo 
· • Rio Oraade • 1$4 \ ... Milho kilo s4uu 
\(acarrllo • 1l6Jo LimAo dusia $81.:0 
fanaa de 1 a • !il t 2oo PimentAo l*ooo 
~abtlo em bsrra 1.a k. 1*8oo l'imflntAo de 2.e prRto f8oo 

• • • 2.a k. 1S4nu VAII'flm munteill'l\ SR.,o 

Contra .RHEUMATISMOS, 
NEVRAlsGIAS cz . 

llORES MUSCULARES 
"' FRICCAO Mauro 

H1ller e a Igreja Catholi 
Annunciot,:se 14ontem qt46 o primeiro mi 

tt·~ 11fttSSf!l.ini esta1·il' empe'nltado em qt'e o sr. A 
Httler vM,te S't4a Santidade o Papa Pio Xl 
stta proxima viagem a Roma. ' 

Logo depois telegmmmas de Be1•tim desm 
tiam essa versão, declaramndo que o Fuellrer t 
se avistará com o Santo P,tdre dada a ten 
das relações existente entre o R~icl' e a Santa 

Seria comprehensivel essa amistosa in 
venção do sr. Mu,ssolini, bttscando concilia1· o 
pado com o regimen nacional·sociali11ta allem -

. O Duce tem interesse em qtee a politi cc.t. 
VatMano se taça pelo menos parallelamente ds 
rectrizes seguida~ pelo E.•tndo italiano. 

llfas, no caso presente, ha enormes obst 
los a vencer1 todos de ordem moral e doutrina 
qz4e constituem po! isso mesmo "m grave embq 
ço a que as relaço_e.9 entre o PtLpa e o Ft4ehrer 2 
sam ser estabelectdas nttm plano pummente ! 
tocollar. 

A Igreja Oatholicn està sendo rttdem 
combatida pelo nacional-socialismo, qt4e, c 
acontece tambem em relação a outros comprom 
internacionaes, não quii!S ::mbmetter-se aos te 
da Oortcordata, 

Diariamente1 a im.p1·ensa ltitlerista agg 
o Papa Pio XI, dillama o epi~copado allema 
tenta desmoralizar o clero, processando i11justa 
te sacerdotes, com o fim malevolo de incompa 
lizat-os com a opinião nacional, 

O StJnto Padre não pode ser indifferen 
assa perseguição e se o fu sse estari(l taltand 
um dever essencíal do se14 mtmtes. 

Oomo cltefe da Igreja e vigario de Oh 
cumpre-lhe auumir a corajosa defesa da Ohris 
da~e, toda vu que o poder temporal qttii!Ser i 
fenr no ~amgo sag1·ado da acção religiosa . 

Pto XI apenas repete a attitude ltisto 
de outros P.tpas e, na lucta entre os dois po~ 
a Ig1•eja tem sido sempre victoriosa. 

A inda agora o governo nacional-social 
dá tema nova p1·ova da stea intrangencia ao 
clura1· qt4e não considera •desejavsl• que ~s cq 
lieos altemães participem do Congresso Et4cl/.c 
tico tle Buditpest. E', co,no se vê, uma ?Wva 
ma de hfJstilicl.ude á Igreja e um novo constra 
mento illegal imposto aos oatlwlicos allemães. 

P<.&ra qu,e o Santo p ,,dre consentisse ct 
ceber o ar. Hitler, seria t~ecesaario que o Ft' 
mt4dasse a sua attitttde em lace do catltolici81 

O mão estar do ligado â!~~'d 
A Dyspepsla Impede a M~imilaoAo 

alimentos: fal emma 

A prisão de ventre atrophfa o o bro,fu perd 
memoria, enerve e enru 
as I!UM viotimu. 

Aa pilulas do Abb 
Mosa, formuladas exolusi 
monte para combater as 
lestiae do ligado, estom 
intestino,fazem desappare 
em pouco tempo o ml1o 
tar do fi~rado, a dyepe 
e a prlelo de ventre. 

PILULAS DO ABBADE MO 

CIN OJO 
EMPREZA I~MÃOS CURTI 



A NOTICIA 
m tanta Secção-Livre 

o1o Club Commercial 
tiDOS A Dtreotorla do Clcb 

Oommercial, por s u 
Prealda.te commuaioe, 
ac1 111. ac oioa que em 
YiUude da ~emfstAo 10' 
licitada pelo sr Joa' 
QDim Marquei F:guel' 
redo (Juo ~: ), entrege, 
neata data, a, gerencie 
do Ciub ao "· Mnoal 
da SilYa Reia que aa• 
•im uaua a ter plenoa 
podtfel t&ra a bOI 

umano me 
metrOs de 

os rins ha 
anaea que, 
estenderiam 
ortanto, tio 
r a regu
oionamento 
a doe intee' 
abalham in· 
ara expedir 
a aoidoa e 
soe extrahl.. 

eeoae sadias exeouoAo do 1eu m'ln' 
mente oeroe. 
meio de ex• dato. 
a de agua, Rio Pre tc; 1 de Fe' 
o, m 'IDa nreiro da 1988. 
e de notos Aureliano Meodono• ndo a urina 

a,é •ll.,oal de Preaidente 
flltradores De acoordo : 

~ 

Rio reto-4- 2-93 

. 

Dos Drs. Taves, pae e filhos 
~ 

OPERAÇÕES Da alta e pequena cirurgia: 
Appendicitea, Herniae, ulceras do estomago, rins, prostata, utero, 

ovario, etc. MATERNIDADE: Partoa
Especialidade de senhoras, leucorrhéas. Partos a preQoS modicos 
para senhoras pobres - Gratis para as mulheres pobres 

ELECTHICIDADE MEDICA 
Ondas curtas, diathermia, Io11isaça.o, Raios, Ultra Violetas 
NovQ tratamento para multo• casos de surdez. 

EliO RETO obstruldoli' Rio Prt! to, 1 de Fe' 
' é ~rl · verei~de 1988 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ e o prtnol· _. 

mbare• ola · Joaqolm Marquei 
, lnobàç&o FigaeiJedo 

o8 olho" e ~---·~----= EDITAL 11 rbeumaU· 
perturbaçOes 
BaÇo. 
eoem cuida· 
, tlinto co· 
nos, devem 
TeZ em qna.n 
}lar, desin
actlvar 011 
a8 Pllula11 

uJo 010 olo 
uma expe· 

uma certeza 

·da otiCIJiil 
pelolil 

reto, 
á v da 

a 

Mercurio 

General 
o, 1634 

reto 

\GUA roa
* DII!lBl• 

BB, R•l'fll!ílO 

Au•R. 
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HEVISTA 
FON FON 

Vida Domestica 
Jornal das Moças 
IIIJUBIBOS • diversos 

EStio em nnda na CASI 
BRAZ OOBIB!UIO 
lanexo da tu. •• Braz 

lua B. dD Campas, n. 1-154 
Rlo rauo 

A DBUClOSA AOUA 
DA PoNTE CoNCBI 
QÃO» ~ DISTBIBUJDA 
PELO I:JB. RENIZIO 
FREITAS SOARES 

De citação 
Faço saber aos que o 

presente edital de cita
ção virem. que, tendo 
aido por Portaria do 
Exmo. Snr, Presidente 
do Banco do Brasil de 
25 de Janeiro deste an
no, determinado que 
seja submettido a in
q uerito administrativo 
o sr · José Vianna So 
brinho, funccionario da 
Agencia do mesmo Ban
co nesta cidade para 
apurar a falta grave 
compreendida na letra 
ca• do Art 16 do Dc-

certi.,,I"BdO dl ereto n. 24.615, de 9 
'- e Julho de 1984, e não 

propriedade de •e-nct_o_sid_o_en-co-nt-rad_o_pa 

camh~hão 
Perdido 
O abaixo assignado de' 

clara, para os fins de di
rolto, que perdeu o certl· 

' ficado de propriedade n. 
12.187, roforente ao oami· 
nhão •Pord•, motor n. 
18·2.566.520, expedido pela 
Delegacia de Policia local. 

Pede-se a quem o tenha 
encontrado o obsequio de 

Galileu Carneiro 
Pinto 

Ctrurglio Dentista 
Dentaduras anatomi
cas e aem abobada 

palatina. !-'antes 
moveis. 

•• 11 •• 11 •• 11. 
R. 15de Nov.l410 ·Tal. 142 

Defronte da Prefeitura 

entregai o nesta redacção. "---------· 
MASSAHIO KOBA YASHI 

c:c:Cabei. S>> 
Urn.a deaoobert• ou)o ••aredo ou•tou 

aoo oonto• de i'61• 
4 cLoo(Jo 1hiUJcutCe•t1 o Melhor ,IS.fiiGflfcG fUI • 

de José Vianna Sobrinho 
ra ser citado, por estar 
em lugar incerto e 11 to 
sabido, pelo presente 
edital cito o referido 
funccionario para com· 
parecer :1. audiencia 
que se realizará na sala 
em que funcciona a 
Commissão de Inqueri· 
to, localizada ao lado 
do gabinete da «Geren 
cia• no andar terreo 
do edifício do BLtnco 
do Brasil, á rua Ber
nardino de Campos, n 
1.!70, em Rio Preto, 
no dia 8 (oito) de Mar. 
ço p futuro . ás 15,80 
hs. (S 1/2 horas da tar · 
de) afim de prestaT o 
seu rl epoimento e as 
sistir aos depoimentos 
das testemunhas po · 

dendo o mesmo fazer se 
acompanhar do seu ad 
vogado ou ser aeai~tido 
pelo advogado ou re· 
presentante do syndi• 
cato da classe a que 
pertence. 

~, para que chogue 
ao conhecimento do in· 
toJreseado, mandei pu 
blicar o presente edit!:ll 
no orgil.o official do lo· 
cal, Diario Qfficial do 
Estado de São Paulo e 
no jornal cO Estado 
de Sfl.o Paulo•. 

Rio Preto, 2 de Fe' 
vereiro de 1938. 

Pela Commlssl'to de 
Inquerito. 

Antonio Luiz da Costa 
Presidente 

CREOULA ... 
... ê nm producto 

Antarctica 
e os productos da 

Antarctica 
não temem confronto& 

eREOULA 
o ,ara tu affecp6u fliJ)JCllarll. Nilo -'fnfa .POrt.,. 11tfe 
Clnfura. Nflo tun•a .Porrw ,.,. conlltll 1au 11011' 

•o•· 1l' ..... a ro ....... ,,. •ci""'fifla. tN/0 ll(lrecfo fof f!OM I 
__ _."=racfo or JOO flmiiOI de rlú, _ ... . ~ 

ê a ultima palavra em 
. cerveja escura, tonica, 

nutritiva e de sabor in· 
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Falletnos do uso da mascara .... .. 
Nn vida e111 colleotivfda· 

de, em oommunhão social, 
é neoessnrio o uso da mas· 
cara- já para esconder as 
dores Intimas, j á para di· 
vertlr a humanidade. 

como um homem irritado, • pela evolução natural das 
violento e de duro e selva· cousas. 
gem tratamento. E é assim que multa gen-

A classica figura do Pa-
1 !laço, que conserva o riso 
nos labios emquanto suffo 
ca uma dôr no coração, tra 
duoz; ainda melhor a nossa 
afflrmativa. 

Ainda agora as razões a· 
presentadas pela esposa de 
Stan Laurel, o querido ema' 
gro• de Hollywood, aos trf· 
bunaes, para obter o seu 
divorcio, são das que cos
tumam revelar distfnotns 
perSonalidades numa só pes
soa. 

Quem não conhece o ema· 
gro • que, no lado do egor
do• diverte, numa calma e 
numa fleugma especlaes, nas 
platéas do mundo todo ? 
Quem não o conhece assim, 
calmo, sereno, tranqulllo e 
indlfferente deante as maio
res catas~rophes, dOs mais 
dramnticos acontecimentos ? · 

En$retanto, a esposa des· l 
se heroo da tela allega, a 1 
s'3U favor, o facto de con- , 
siderar que o seu querido 
marido de ha bem pouco 
tempo está soffrendo das 
faculdades mentaes. 

Desconhecldas essas par- te ri, é cortez o delicada e 
ticularidades da vida dos lhana nos gestos para com 
dois astros clnematographl· o proxlmo emquanto o seu 
cos, a nlnguem seria dado coração sangra, o a sua 
acreditar que ambos .fossem vontade seria hostilizar a 
capazes de viver tão óppos· todos, numa revolta mal con 
tas exlstencias: a da vida e tfdn contra as algemas que 
a da téla, isto com relação, se prendem a esse Codigo, 
principalmente, ao tempera· que as obriga a mentir, a 
m9nto. contrariar mesmo a póbre· 

Dentro da sociedade, em za de seu caracter. 
todo o tempo e em toda à 
camada social, é necessario Na vida o uso da masca
o u. o da mascara para quo ra é indlspensavel, e a in
se exponham a transgredir ldumentarla de palhaço ne• 
as suas exigentes leis, a tan- cessaria, a não ser que pre 
ger o seu rythmo marcado firamos a vida de hermftõo . 

Faça o Sbgnro du Saudo 
Insorevendo·se como socio do 

Centro Espaiíol Soccorros Mutuos. 

· Mensalidade 5$000 

rio 
Gl~ 
o 

O int 
de ape 
oomp~ 
10.000.0 
enfileir 
por 80 
import 
larldad 
dos rin 
tlnoa. 

organic 
se torl 
que < 
J~" rt 

V f 
g 10 c 
pio de 
tlca, 
nas m 
aos pl 
cu, t< 
vtsuac 

Os l 
dosa 
mó o 
l!.!ll lil 

l ã~J . I 

lflamm 
r~•j 
coustl 
rtenct 
)lona Alem desse, Carllto, que 

dominou as pJatéas do muu. 
do sempre sorrf~do e des
pertando aos outros as mnfs 
gostosas e e pontaneas gnl'· 
galhadas, foi accusado pela 
sua primeira esposa, em Jui
zo, para effefto de divorcio, 

Peçam demonstrações Li' R ~CIO& «PHILCO» ~~-
Agencia da Mach-ln_a_o_· A_n_d_r_6_a__ ad 
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ESCRIPTORIO: RESIDENCIA r.tB 
laa ltlll'lt1 11 - l.o aadar liaa Copatallau ett ~ 
!ele,: 13 1818 IJI , . , ftlt,. 17-11117 110 $ 

-~~~~~~00~~~~~~~·~~~~-

Nas officiroas de 
Germano Sestini 

Attende-ae com a maior presteza os era proprietarioe de automovefa 
SecQõea completas de 

Mechanlca 
Rectlflcação de bloco• 

E•tufan1ento• 
Capota• 

grt 
e e 

Já 

' G 



Com esoriptor!o na Capital Federal especialmente para os oàsos na 
Camara do Reajustamen to Economfco • Recursos · Hetlradas das Cau. ~ 
telas· Apolfccs. Vendas e Compras das mesmas pelos melhore~ proQo~. rn 
ESCRIPTORIO : RESIDl~NCIA W 
lu ltl&l'lt1 11 - l.o aadar 11111 Copatallna 611 ~ 

~ 'l'tltJ: 13 .ale 111 , • , 'l'tlt.J. 17- 8117 110 ~ 

-~~~~~~~00~~~~~~~~~*~~~~~~ 

Nas officinas de 
Germano Sestini 

Attende-ae com a maior presteza os era proprietarioe de automoveta 
SeoQões completas de 

Mechanlca 
Rectlflcação de bloco• 

Estutan1ento• 
Capota• 

Pintura 
Limpeza e lubriC&lQãO de carro• 

AG.ENCI.A FO D 
PREfiRA 

as oficinas de Germano Sestini 

Ty -____.... 

' G 

Os mélhores M o v e i s pelos melhores P r 
só no RIO PRETO PROGR 
Visitei nossa uposlção permanenlt. 
Vendas em 10 prestações. 

Rua Jor ~e ·,TibiriQ1, 440 

Rlo]Preto 

Ao a 



Rio Preto-4 2·19~8 

• 
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za da Electricidado de Rio fvoto 

I 

e livros escolares Vida Commercial 
nos grupos es· 

scolas isolada&J 
de Rió Preto 

venda na 

I 

Arroz 
SAo Paulo, 3-A Bolaa de Cereae11 Ma' 

ta caDlt&l faocotonoa boje 10111 aa •~auintea 
oo tacftel para o arroa: 
Ano• aRalbt, amllrelllo ex, 

I
A.rrol agalba 1 IDJerior 
A.rro1 •ranoo, IUJerior 
Ano1 cauat{l, entolal 
!Arro1 cateUe, auterlor 

97$000 a 98$000 
79$600 A 80$000 
85$000 a 86~000 
83$000 8 83$500 
72$000 a 73$UOO 

r 

1Meio arroz ____ ,...._...IO.I'V>~o.OL .. d!U'\A.<'.._ __ _j 



~~~... NHJfaaet .... ••o 
...... •••••• .,.. vwtt•t•M, ,... .... -···· -- ......... ~ ..... ...,.,..._ .................... ...._. .......... 

... • 11 rCs~. 

za do Electricidado do Rio ~roto 

l e livros escolares 
nos grupos es· 
soolas isoladas 
de Rió Preto 

venda na 

I Glycerio, 1634 

Vida Commercial 
Arroz 

Silo Paulo, S-A Bolta de Cereaes óe·a• 
ta caDlt41 faocotonaa bc•Je tom aa •~"àuintea 
ao tacfte1 para o ar1oa: 
AJIOI agulbe, amarelllo ex, 97$000 a 98$000 

79$600 A 80$000 
85$000 8 86$000 
assoao a 8SS5oo 
72$000 a 738uoo 

I 
A.rro1 egalha, laJerior 
Arro1 aranoo. tuterior 
Auo1 oauet", eueolal 
IArro1 cateUe, IUJtrlor 
1Meio arroz 
Qulrera de arroz õ•loOO a 67$000 

I
MeroftdO calmo 

Feijão 
Slo Paolo, 3-A ootaollo do feilão, na 

Boln de Oerea11 de Slo PautoJ.. ·foi a aeaoia eo: 
Fettlo mulatiobo. autertor S:.l$000 a 338000 
Feljlo malashaho, bom 29$000 30$000 
Felflo, reaolar 27$000 R 29$000 
Felflo ovre1, bra~oo ~raudn 60$000 a 65$000 
Feijll~t de oorea, cbambluho 38$000 9 38600() 
Feillo da core1, oanarla 36$000 a 88$00IJ 

O MAIS SABOROSO 
de Rio Preto 

do sómente no 

Pinho 
I 

Milho 
SAo Paul,, 3-O milho teye u aeruln· 

tea ooteQõaa da Bola& de Oueaea <te S. Pau·o: 
Amarelllnho 16$500 a 16$600 
AmareUo 1·58500 a 1õ$600 

I Amarellão 15$400 a 16$600 

Batata 1---------- Silo Paulo, 3-Na Bolsa de Oereaes " b 

os de primeira qualidade 

taaa tne u aegatntea cohçõe•: 
Batata amarella, auperlor 17$000 18$000 
Batata smarelle, boa 16$500 a 17$500 
Batata btanoa, au~ e; lor 14$000 • 15$000 1111 lii~Url 

carnavalescas por Farinh de mandioca 
á moral-Um SAo Pnal,:, 3-NaalJlaade rueaea de 

ja Poll·c·lft local SA~ Paulo a tatiaha de mudiooa tna a& 1e' 
. auuates cotaçoe., 

O assumplo F, rluha ao maudlçoa, lhaad e do N .. , ,e, 
aCI, rfe 60 kiloa 38S500 a 89$000 

as dade de ae extlgauh Fuloha da mandiooa, Araru 
1 a oaan. •o•. de '5 kllo• 33$000 a 84$000 

g , 1 Dahi poia, n f' loala Mamo•a $61 O a $620 
to vel atUtada dtt Ceaau' Cambio 

~aam ra Tbeatral, QUe pr~hi
ote~ - bla, teaminantemente, 
tes e a exeoaQIO de lua 
az~o. mutloas, e QUe silo ae 
tus'o &eaahate s : 
mar- •Oade ettd o dinhei· 
edio ro, de Josê Mnla Mat

lmis toa o e 8srbol6; c Voe e 
junc- faz audCJ», de Aatonio 
todo de Almelde; c V c. cê ou 
~~teio e abull•, de Lui1 Mar' 

dioa&.l ques a Laia Paiva; 
orqae cVocADerdeu•; •PerDa 
IU"~QI cabelluds,; cMuloagtP 

n. A e cA .-aete1ra,, 
&m o Oe idrdcttrea 1 rllc 
C', por joaeiéot, na fó.-m ll da 
oaui· lei. 

Slo Paulo, 3- O mercado U·t'le, ne1ta 
PI&Qa, teve as seguiotea cotaoõaa, no moyl• 
mento de hde: 

Londrea 
NoYa Yark 
GêDOY8 
P11ls 
Madrid 
Berna 
Lia boa 
Baeno1 Arrea (papel) 
Maatnldea (oaro) 
Berlim 
Amaterdam 
A.atuerpla (ouro) 
Marool oompu1ndoe 
Japlo 

88$160 
17$600 

$930 
$580 

4$080 
$800 

6$000 
8$500 

9$840 
2$985 
6$690 

- -

( 



de loterias A agencia 
que ·está acostumada a 

grandes~ vender sorte 
Rua Bernardino de Campos, 

Em louças fina·s 
Não ha como o sortimento 

que acaba de receber a 

c ·AsA. RI6N J\.NI 
I 

A casa que se distingue pela modlcldade 
seus precoa e a superioridade de seus a 

~ 

De citação de José Visnna~Sobrinho 
Faço saber aos que o cia• no andar terreo cato da classe a que 

resente edital de cita~ do edificio do Banco pertence. 
Ção virem. que, tendo do Brasil, á rua Ber- E, para que chegue • .--~--
sido por Portaria do nardino de Campos , n. ao conhecimento do in~ 
Exmo. Snr, Presidente 1.&70, em Rio Preto, t\3resaado, mandei pu 
do Banco do Brasil de no dia 8 (oito) de Mar. blicar o presente edital 
25 de Janeiro deste an- ço p futuro . ás 15,30 no orgílo otficial do lo · 
np 'letermin:.l do que hs, (31 /2 horas da tar -, cal, Diario Official do 
se a submettido a in- de) afim de prestar o Estado de Silo Paulo e 
querito administra t ivo seu depoimento e as no jornal •O Estado 
o sr José Vianna So sistir aos depoimentos de São Puulo•. 
brinho, funccionario da das testemunhas po Rio Preto , 2 de Fe · 
Agencia do .r.:> esmo Ban- dendo o mesmo fazer se v . r !!i ro de 1938. 
co nesta cidade para acompanhar do seu ad da ommissílo de 
llpurar a falta grave vo~ado ou ser assistido lnquerit~. . 
compreendida na letra pelo advogado ou re· Afltomo LUiz da Costa 
c a . do A rt 16 do De- pr< 89ntante do syndi Presidente 
C• eto n . 24 .615, de 9 
de Julho de 193!, e níl? 
tendo sido enco'ltrado pa 
ra ser citado, por estar 
em lugar incerto e não 
sabido, pelo presente 
c•dital cito o referido 
funccionario para. com· I 
parecer á. audiencia 

ue se realizará ua eala j 
em que funcciona a , 
Oornmiseão de Inqueri· 
to, localizada ao lado 
do gabinete da •Gercn 

Manoel C. Lopes 
C:lrurglão Dentista 

Raios X - Oiathermia - Dlaphanoscopia 
(Transilluminação) · 

fluuroscop1a Vitalidade Pulpar 
Praça Ruy~Barbosa 27 

Pbone : 19 9 RIO PRETO 

\ 

XAROPE 
•L;. s J 

' ,r ,.., • 

E' o melho, para a 
tosse e doenças do peito. 
Combate aa consl.lpaçôea, 
reafriaJos, coqueluche. 
broochitc e asthma. 

O Xarope São João 
protege e fortifica e gar
C&nla, Ql broochioa e 01 

. pulmõca. Milharca de 
cwaa usombroaaa I r 

El:LEl:Til:A 

' 

ANNUNCIOS noe tor
naee e revistas de 
todo o Braall e do 

extrangelro. 
Ruo Selo lleDto, 87 . Phoaeo. 1-03'10 • 
I ,UOI · S. PAULO • Avellldo Rio 
Branco, 137 • Cobte1 Poet oL ISU • RIO 

I 

Informações no 

Tel. 62 -

REBENEFICI 

Agencia da 



. C:Jramurú & Cia. 

f' Caramurú & Cia. 

n.o 36 
agnifica revista agti· 

I a <<C o r r e I o do 
mpn» ' deste mez, já 

a venda na banca de 
aes e Revistas de CHA· 

TARIA PAULISTA Uma 
dá di· 

•'11 fOIJHil~' 
é o seu jornal 

Confie-lha 
o seu 

annuncio 

fORMAÇÃO, O MELHOR CúMENT A RIO, A 
MELHOR DOUTRINA. UMA ASSIONATURA 
DA FOLHA PARA 1938 CUSTA APENAS 35$o~Ô. 

-o-
O MUNDO ENTRA TODAS AS MANHÃ " 

EM SUA CASA ATRAVÉS DO NOTICIARIO D 
fOLHA. fAÇA JÁ A SUA ASSIONATURA PA
RA 193$. 

I 

PREFEITURA 
MUNICIPA'~· 

Feira livre 
Carne de vaQca, l.a kilo 1$000 

k Faço saber aos que o presente editéil de ci· Carne de vacca, 2.a kilo 1$400 
maJDIJ3UCSfradO t(lção vir m, que, tendo sido por Po~taria do Ex· Carne de porco kilo 2$200 

dos premios que se
sorteados pela g ande 

eria de São João. 
O Agente 

mu. Snr. Presidente do B.lllCO do Brdsil. de 25 de Lomt;o kllo · 3$200 
Janeiro deste anno, dt:tet mino~ do que s j-t submet- Banha · kilo ~ 
tido a inquerito administrc1tivo o ::,nr. José Vianna Touc!" 11~11tgAdo . m~ . '·3~ 
Sobrinho, funccion mo da Agencia do mesmo Ban· Llngulça, ~tno 4$000 
co nesta cicl de, p:.tr..l apurar a falta grave com- PeilCe fre co de l.a · kM :lsooo 

anclsco •• Pl- prt'end d.t n:t letra •a"' dfl A.rt. 16 do Decreto n.o fr;ngos.. •· 
2
·• ~~ : = 

24615, de 9 de Jul}lo de 1934, e não tendo sido en· Oallinh;ts ~áda • res rraz contrado para ser citado, por estar em lugar in· Ovos 'i, ·· 1' 
certo e nao sab do, p lo. presênte edital cito o re· M~tntelg~ i esQ k ,,. 6 

;. ção dO «A FOLHA» fendo fun(:cionario para compz.recer á audiencia Queijo fesco • o_ . ~ 
· Qio Preto que se real•zará na s tla em que funcciona a Com- Ba;:dha~trado _ 

11 i 
m .s~ão de inquerico, locali.;ada ao lado do gabine· Cebolas Paulistas ó ,, 
te dd cGI.!rcncia• no andar terreo do edif1cio do Tipo Rio Orande · . kilo 1 
B d B 'I á u d' d C Macarrio ' kilo 1 tnco o ras1, rua o ern r mo e ampos, n. Massas de t.a kilo 2 Oõ· 
1170 em Rio P eto, no dia H (o .to) de Ma ço p. Sabio em barra t.a ldlo 1 
futuro, á:; 1!:> 30 hs. (3 lt2 hords d.1 tarJe), afim de • • 2.a kllo ISWO 

:ALTER ~AMARE- pre .; tJr o S\.!U depoiment•> e as:;i tir a •'S depoimen- Xúxt\ duxla S5\Xl 
aba1xo-assignado, tos d.1s testemunh ts, podl ndo o mesmo fazer-se ~:Ji~~ :::t~ = 

, pur escnptura la- acumpanh •r do seu advogado ou ser assistido pe· Tomate de t.a kllo usoo 
a nas notas do se· lo advogado ou repre .;entante do Syndicato da Tomate de ,2.a kllo tS6t.O 
o t 1bellião desta C'· classe a que pertence. Arroz de l.a litro 1$600 

..!'. E h h . d . • • 2.a lCIIO 1$400 , .t:m data de 13 de , p·-:tra que c egue ao con ectmento o In· Assucar filtrado kllo IS.OO 
de 1937, adquirido teressado, mandei publicar o presente edital no moldo trilo IS'JOO 
gnello Reis Thomaz org~o official do l.:>~al Diarh Official do E.;tado • redondo trilo 1$200 
u. estabelecimento' de ~ao Paulo e no )•Jrnal cO Escado de Sao Paulo• feijão novo kllo $600 

• velho litro $40o 
erchllz... deno'l1inaJo . . • de c:ôr novo kllo S700 

sserie t'aulista•, ins · Rto Preto, 2 de fevereiro de 1938. c de côr velho litro $450 
0 

0nestJa cidade, á Pela COM~ISSÃO DE INQUERITO ~::!u~~a~.a ~:~ 1mJ 
· o sé Marco o· · Batatinhas de 2.a kilo S40o 

n. 132. com todo o A t · L · d C · t Farinha de mílho kllo t$600 
rrtivo e passivo, de· n 0n10 UlZ a OS a • de mandioca kllo S900 
á p- •ça t. a quem • de trigo kilo 1$500 
pos. interes::,ar, ter Presidente Fubá · kllo $600 
· f · d Milho kllo $45o tiS e1 to to o o pas· limão duzia $3o0 

<lo referido estabe- Pimentão duzia t$ooo 
ento, estando ape· MACHIMA Pimentão de 2.a duzia ' $(ll)o 

dever parte das IW Vagem manteig'l prato $Bo0 

ia ·s relacionad.ts n -t 

escriptura corres- ' ' c I b • '' ntes a r, stante do O O m I a 
da Cl.mpra. I 
Pr•'to, 29de Janei-

1 
1938 

Walter Camarero · 
· gnel/o Reis Tfioma~ 
mas rcconheddas) 

,\BINHTS DENT:RiQI 
e Raio~'x'u I 

1val de Noronha G 1yos 
IJRGIA.O DENTIIIt'rA. 

~ ara! GiyccriO, 1245 
R" Preto 

o~e 381 

-

Paa a beneficio e rebeneficio de café 
Frederico Ferreira Junior sucessor da 
firma Ferreira & Mietto communica á 
sua distinta clientela dt>sta zona que a 
fabrica da afamaàa MAOHIN A <<00· 
LOMBIA» foi completarrente reorga· 
nizadc:t e se encontra sobre a direcção 
technica do seu inventor sr. Felix Cas· 
tilho prompta a attendPr qualquer pe li. 
do ou encommenda, bem como infot· 
maçõ se orç mantos - Dir·igir-se R Fre· 
derico Ferreira Junior --- MAOHINA 
«OOLOMBIA» -Lins - E. F. Noroeste . 

c 

Café ,pINHO 
E' o melhor 

de todos 
PHONE 6 

Ur. L A. Oliveira Coimbra 
Clínica geral-Vias U ri· 

na rias -Partos 
Molestias de Senhora 
R. General 6/~cerlo, 16f!4 

- Pfiont:!, ~ 7 

Impressos só na FOLHA 

• 

-



~ nmnmc:t 
DE A VISO - Mediante aviso prévio de 30 dias 

c c « • 6o c 
c • c c 9o c 

1ETRAS A PREMIO -J (sujeitas a srllo proporcional). 

3 lt2 oro a. a. 
4 010 a. ~.: 

4112 OJ/ a. 

Possue Agencias em todas as Capitaes e Ctdades m~· m-
portantes do paiz e correspond~ntC'i nas demais :esr 
Faz todas as operações bancarias : Descontos, EmP, s · ?,';7s 
em conta corrente, Cobranças Transferencias ~e s~ 

EDITAL de citação .de Jus 
Vianna Sobrinho 

RIO PRETO 

Fallenma de Cunha & Bl ck 1
Comp 
OH CIO 

credores 
PRIVILEGIADOS 

Juizo pelas custas 
Sleve Irmãos & C ia Ltd J . 

CHIRO· ;R \f H \RIOS 

;Esteve Irmãos & Cia., Ltda. 
Ramiro José Salles 

babllifados p J 

I No so 
Zi'lÇão r · 

60:000$000 d r.ln 
coute:rn 

132:449~400 

30:000~000 

l tes con 

R 

E 
Rio Preto, 2 d .~ fevereiro de 19 ·s. A 

J 
O Juiz de Direito 

lieroltdes da $ilva Lima 

4-5-6) 
Cqrlos Fool Guimarães 

Syndico. 

PULMOBIOL 

Faço saber aos que o presente editill de ci· 
tação vireqt, que, tendo sido por Portaria do Ex· 
mo. Snr. Presidente do Bauco do Brasil, de 25 de 
Janeiro deste anno, determinado que s ja submet· 
tido a inquerito administrativo o snr. José Vianna 
Sobrinho, funccionario da Agencia do mesmo Bém· 
co nesta cidade, para apurar a falta grave com
preendida na letra ca• do Art. 16 do Decreto n.o 
2461õ, de 9 de Julho de 1934, e não te:ndo sido en· 
c .~trado para ser citado, por estar tm lugar in· 
certo e na.o sabtdo, pelo pres• nte edital cit•J o re· 
ferido funccionario para comparecer á audieucia 
que se realizará na sala em que funcciona a Com· 
mis ão de inquerito, localisada ao lado do gabin ~ 
te da cGerencia• no andar terreo do edihcio do 
flanco do Brasil, á rua Bern~rdino de Campos, n. 
1470, em Rio Preto, no dia H (o1to) de Ma· ço p. 
futuro, ás lb,30 hs. (3 1[2 horas da tar ie), ;tfim de 
prestar o seu depoimento e assistir aos depoimen· ·-------------------• 
tos das testemunhas, podendo o mesmo fazer-se 

I 
X 
w 
T 

acompanhar do seu advogctdo ou ser assisttdo pe· 
lo advogado ou representante do Syndicato da 
classe a que pertence. 

E, pua que chegue ao conhecimento do in· 
teressado, mandei publicar o presente edital no 
org~o official do local, Diarir> Official do E'itado 
de São Paulo e no jornal «Ü Estado dt! Sà.o PGtulo• 

5-7 

Rio Preto, 2 de fevereiro de 1938. 

Pela COMMISSÃO DE INQUERITO 

Antonio Luiz da Costa 
Presidente 

MA CHINA 

"Co Iom bia '' 
Para beneficio e rebeneficio de café 
Frederico Ferreira Junior sucessor da 
firma Ferreira & Mietto communica á 
sua distinta clientela d ... sta zona que a 
fabrica da afamada MAOHIN A «CO
LOMBIA» foi compl··tarrente reorga 
nizadct e se encontra sobre a direcçã · 
technica do seu inventor sr. Felix üas· 
tilho prompta a attendPr qualquet· pe li
do ou encommenda., bem como infm. 
mações e orçamentos-Dir·igir-se 1-1 Fr~· 
derico Ferreira Junior - MACHINA 
o:OOLOMBIA:o-Lins - E. F. Noroeste 

• 

Lic~nclado pelo O. N. S. P. sob n.o 736. TONICO 
PULMONAR, DEFENSOR E REP \ RADOR DOS 

UROÃOS RESPIRATORIOS 

lndlcodo no trotomf·ntfl dns 
TOSSES, BRONCHITES, CATAR1iOS, GRIPES 

e fraquezas pulmonares (tuberculos~) 

A' veadd nhs pnorma~ctos desto proço 

Um bo 
recommendft 
E se o chap~u fo 

adquirido na 

impressiona aind.1 mais, porque além 

inalterttvel, ha variedade de typos e cores p 1r: 

CASA ID 
Phone, 3-0-4 



o Guia de ioPrefO~ 
\ 

~ 

ORGANISADO PELA FOLHA 

A melhor fonte de informação sobre o.municipio 
; 

A sa.hlr brevemente 

cado d1t 
escw.l«d 

:~o,~ 

)0 
crr 

roborar 
exempl 
idioma 

I Pr 
consulta 
linguisti 
sim é q 
assim», 
lrabnl1 

I 
zados. 

E' 
esse :lo 

1
moda e 

1 
yern~cu 
Jamats 
de cr'st 
da mag 
de 1758) 
Manuel 

::=;:;;;::::=;:::::=;=:::=~EE!:~~~=::J; d Qlan 

rs;;.:F;;.;;;dt;..-":il
1

1t DITAL de citação de José i#·;:~ 
·SI A fORMIGA IMPORTUNA 1 y1·anna So~ ri.nho · damente A LAVOURA DESTROE Est 

I O llORMI CDtl fiOiltONll I proclam 
A LAVOUR4. CONSTROE~ . Faço saber aos que o presente edital de ci· .que se . 

I FORMICIDA. .,RTUNA MATA SEM AOUA, SEM fO 1 ação virem, que, tendo sido por Portaria do 'Ex- ~os mal 
GO, Sf!M MAQUINA E SEM ESCAVA ÃO.- {110. Snr. Presidente do Bc.ntco do Brasil, de 25 de lttt:ratur I Pedidos á · AFFON$ECA & · Cia. I Jant!iro deste anno, determinado que sejil submet· ra esque 

I Rua 15 de Novembro, 29 . '3.o: sala 6 I ido a inquerito admini ·trativo o snr. José Vianna rtlm a c 
Caixa Postal, 3582 - SÃO PAULO 'obrinho, fun cionario da Agencia do mesmo Bnn· Pro 

(bullmn Gratis a quem nu padl, o Guia do Criador). 0 nesta cidade, para apurar a f.1lta grave com· q~e é, e 
IIE~!ii!iE!i!!iii!G!§3~~!i:.~__..__..__.__.,-=:=- reend1d.-t n t letra ca• dn Art. 16 du D~creto n.o 11 0 se 

P 
,. ~ 4615, de 9 de Julho de 1934, c nãu tendo sido en- porque Aarmactas que Ao)e untrado P'tra er citado, por estar . lm ~ugJr in · nega~r. 

I) I) erto e não sab1do, p lo pres ·nte ed1t'·t1 c1t > o re- . , 

f
• I . - endo funccinnario para comp recer á audieucia mm~rlS. tcam ·ae plantao 1 ue ·se rea~1zará .na sala ~m que fu r·ccionrt a C~m ~il exrte 

I 1s..;ão de mquento, locah ada ao lado do gabtnc- d mo ~ 

O I -- d , h · . · e da cGerencia• no andar 'terreo do ediftcio do a pol u 
. P ant lO !3 P armam as. hoJe., ser à j ·mro do Brasil, á rua Bern rdino de Campos, n. ver':lacu. 1 

fe1to pelas segumtes : '170. em Rio P1·eto no dia H (o1to) de Ma ço p. p~dnl 1m 
Pharmacia Silva, rua Bernardinf\ de 

1

. uturo, ás 1!:>,30 hs. '(3 1(2 horas da tdrde), ~fim de . d E~l' 
Oampos, 1.615; restar o seu. depoimento e assistir aos depoimen- g: Ú~ pa 

Pharmacia Moderna ide.u n ô 1822 . os das testemunhas, podendo o mesmo. f~zer· se ca tcas, 
Ph · N ' ' · . 'I companhar do seu advogado ou ser asststtdo pe-

. armama ossa Senhora Apparemda, 0 <ldvogado ou representante do Syndicato da 
Vall a Maceno. I Ja~se a que pertence. 

Ur. L A. Olivoira Coimbra _li 11 
Clinica ~eral-Vias Uri- Qnerels comer e úormir bem? 

nanas- Partos . Ide ao IDEAL HOTEL 
• Kno é o mats caro, mas é o :nelllor 

Molestias de Senhora raa1 111 _ Rua PldPD Rmml 111 

R. General Gl~cerlo, ..1624 1 Rio Preto 
PliollP., g7 I :..,.IITJ---·-"''!:l·~ 

E, pua que chegue ao conhecimento do in
eressado, mandei publicar o presente edital no 
rgno officia l do local, Diarb Official do Estado 
e São Paulo e no j.>rnal •Ü Es:ado de São Paulo• 

Rio Preto, 2 de fevereiro de 1938. 

Pela COMMISSÃO DE INQUERITO 

Antonio Lu1z da Costa 
Presidente 

SI&~D G <!X<!BP 
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wwew' =•r -·· seus termos e -c~dlçm!s-ll«n 
pressos. Apresentaram-me o sello acções e 6 declmos, conforme a 
de seis tnll e duzentos réis !ede- lista de presença por elles ass1-
l'ael!, correspondentes âs !olhas da gnnda. <.. Dt•. Antonio Carlos de 
presente, que abaixo vae collado Asswnpçll.o, Presidente da Com
tnutil!za.êlo na. f~rma. da lei, !1-
eando 0 seno federal e Imposto de panhla, Informou aos presentes l 
transm.lssão de propriedade Inter- que havia numero legal para as ----·
vivo para ser pagos na. escriptu- dellberaç6es, por esta.rem repre
'l't. de ccnstitulçlio de!lnltlva, a sentadas mais de tres quartas par
r;er lavrado. em addlta.mento i 

CITAÇÃO DE JOSE' 
VIANNA SOBRINHO pre8ente, caso eeja approvada a te1 do capital aoelal, convld ndo 

avallaçft.o. E de como assim disse· por isso os presentes a elege.rem , FAÇO SABER aos que o présen
ram, damos té, lavret-1hea esta por quem presidisse aos trabalhos ada te edital de cltaçl\o virem, que, 
n\e ser pedida e distrlbulda hoje, a mbléa. Fol acclamado P ra tendo sido por Portaria do Exmo 
• qual, sendo-lhes lida em pre• rio D Antonio · 
eença das mesmas testemunhas, el588 nm 0 prop r. sr. Presidente do Banco do Bra-
acha.ram em tudo conforme, ateel- Carlos de t>ssumpçll.o que chamou sU, de 2 5de janeiro deste t\nno, 
t;~ratu, outorgaram e asstgnam com par Secretllr1os os srs. Gullher- deternúnado que seja submettldo 

. as testemunhas Waldemar Boa- me Dio. Braga e Gordon Fox inqu~rlto admtnlstratlvo o s;r, 
r~tt e Joaquim C. Salles Noguel- Rule, tomando todos elle11 assento José Vianna. Sobrinho, func"iona-ra, nu.lore$, <iomlclllados nesta cl- " 
dade e nossas conhecidas, <io que 4 mesa· A se,g\llr 0 presidente rio dà .1\!~encla do mesmo Banco 
tudo damO!J fé. Eu, Affonso Frota mo.ndou Q.ue o pr1me1ro Secreta· nesta cidade, para apurar a falta 

. ~drade, ajudante habilitado, a ea· rio lesse a éor.-vocação publlao.da 
1 crevl. E eu, Ai\llnaldo Xe. vier de po "Dlarlo Of11cial", o qUe foi 
~uza., tabelll~ interino. a sub· cumprido, Declarou, a seguir, que 
serevl e nsslgno. - Campina~~, 17 
de janeiro de 1938. - (aa.) F<:- esta assembléa, nos termos da 
Uppe cantusto. - Roberto Cantu• convocAç~, estava reunida para 
e;lo. - Auguato Cantuslo. - José deliberar wbre as fianças a serem 
Cantuslo. - Angelo Cantuslo. - prestada a\ Cia . de Terras Nor~ 
:kutonto Bernabé. - Jacomo Me-

uzzo. _ Luiz Hay. _ wal~mat dO Par.'lné., em processos o.dml· 
Jloarett. _ Jom. Colombo S. No· nlstrativos pendentes de cobrança 
guelra. <senado. com dois senos do imposto de renda, a qu essa 
federaes no valor de seis mll compnnhia responde perante a De
rél.s um de "Educação e Saude". 1eg:1c1 Fiscal do Thesouro Na
de duzentos réis, e dois de "emo· clonnl em curltyba, bem como nos 
lumentos-interior", no valor de processos para fins semelhantes 

1 ctru:oenta. e um (51$000) mU réls, que de futuro forem intentados, 
1 devid'\tuente inutilizados)· Nada seJam quaes forem os exet·ctcios 
Nada ma1s. Trasladada em se- financeiros a que se refiram. To· 

• guida . Eu, Aguinaldo Xavier de mou 8 palavt·a o Sr. Arthur Tho
Souza, to.be111~ Interino, a con- ma-5 que, após haver ~>e refet·ido á 
feri, subscrevi e asslgno em pu- fiança já prestadA, efll virtude dos 
bllco e raso. Em testemunho <sl- factos que deram logar a\ resolu· 
gnal publlco) da verdade· <a·) ç!o da a embléa de 28 de agosoo 
Aguinaldo Xavier de SOuza. Quar• cio anno pa.asado, informou aos 

t.IÓ TabellH!.o, interino"· (S) presentea que a Repartição do ltn• 
[40 - o. 605.a ~ 430$) posto de Renda, em Cul'ityba, não 

A' PRAÇA 

IRMAOS DEVISATE & CIA. 
' LIMITADA, lndustrlaes, commu
nicam aos seus amigos e clientes 
que, em 31 de janeiro p. p. e na 
mais perfeita harmonia, se retirou 
da sua firma a CASA CAMELLO 
SjA.. , c1epol8 de paga e s11.tlsfeita de 
Wdo o seus haveres na sociedade, 
pelo 'lU~ a eXDneratn de qualquer 
respolWlbUidade na mesma, con

. forme a alteração de contracto ar
chivada na mm. Junta Commer-

·' cial desta praça. Contlnuar!l.o ope
rando sob a mesma. razão social e 
com o mesmo ramo de commerc1o 

\e industrla, com os antigos soctos 
remanescentes, pelo que assumi
ram responsabilldade de todo o 

(ACTIVO E PASSIVO da anterlo1· 
organ1z ç~. 

.s· 
lt38. 

Paulo, 1.o de fevereiro de 

mMAOS DEVISA~ & CIA. 
LIMITADA 

\ De accôrdo com a declaração 
•cima: 

CASA CAMELLO SIA· 
Amilcar Augusto Carmello 

. Director-Ger nte. 
h a.s reconhecidas) • 

(88 - S. 405. • - 60$000) , 
(4, 5, 7) 

obstante estar ainda p ndente de 
decil>ão do Conselho de Contri
buintes, no Rio de Janeiro, o re
curso contra a revisão de ltmça
mentos relativo aos anr.os de 1932 
a 35, havia feito novos lançamen
tos suppletlvos, ou complementa· 
res, cxlgindo o pagamento, o que 
acarretava para. a Cia. de Terras 
a necessidade de novos recursos. 
Para o seguimento destes, como é 
sabido, torna-se necessario o de
posito 4e dinheiro ou a fiança 
ld.onea, motivo pelo qual essa com-
panhia, mals uma vez, recorria i 
aa!il$tcncta da C1a. Ferrovlaria, 
para o que apresentava-se á as
sembléa uma proposta de resolu
ç~. E' lida a proposta e o pre
slder.te a põe em discussl\o. Nln
guem mais havendo que pedisse 
a pal4 vra, é encerrada a discus
stl.o e submettlda a votos a pro
posta, sendo approvada por IJ.lla.· 
nlmlda.de dos presentes, com o 
teor seguinte: "E' auto risada a 
Dlrectorla da Cia. FerrovJ.arla São 
Paulo - Paranâ a prestar fiança 
4 Cla, de Terra Norte do Para
nA, perante a Rcp~rtlção do Im· 
posto de Renda, da Delegacia Fil
cal do Thesouro Nacional em Ou
rltyb , Estado do Paranâ, para. 
garantia de quaesquer re ponsabl· 
lldades attdbuirlas i aflanç da, 
por 1m tos e mult s, tanto e 

grave comprehendlda na letra "a" 
do Art. 16 do Decreto n, 24615, d 
" de Julho d 193f, e n~ tendo si
do encontrado para ser citado, por 
estar em logar incerto e nlo sa
bido, pelo presente edital cito o re
ferido !uncclonario po.ra compare
cer á audiencla que se rea!Jzarâ 
na sala. em que funcciona a Com
ml.,s o de Inqucrito, localizada ao 
lado do aabinete da "Gerencla" 
no andar tcrreo do edlflclo do 
Banco do Bra.stl, 6. rua Bemardtno 
d.e Campos n. U70, em Rio Preto, 
no dia 8 (oito) de março p. futu
ro, ás l5,30 .114. (S 112 horas da 
tarde), afim d prestar o seu de-
polmento e assistir aos depoimen
tos das testemunhas, poaencto o 
mesmo fazer-se jlCo,mpannar do 
~;eu. advogado ou ser assl.lltldo pe
lo advogado ou representante do 
.yndlcato dR classe a que perten

ce. 
E, para que chegue ao conhecl

menl.o do interessado, mando! pu
blicar o presente edital no ogr.§,o 
o!t1c1a1 do local, "Dlario Offlcial" 
do Estado de São Paulo e no jor
nal "O Estado de São Paulo". 

Rio Preto, 2 de fevereiro de 1938. 
Pela Commtssll.o de Inquerlto, 

Antonio Luiz d Costa, Presidente. 
(20 - s. 506.a - 90$) 5, 6 e 8. 

LOTERIA DO ESTADO 
DE SAO PAULO 

RESULTADO DA EXTRAC
ÇAO DO DIA 4 DE 
FEVEREIRO DE 1938 

18155 100:000$000 Santo Andr~ 
IS354: 10:000$000 Capital 
271S8 5:000$000 Bebedouro 
2277 2 :000 000 Capital 

18727 1:000$000 Capital 
fodo.s os ollh.etea termina.

dor por 5, têm Rs. 30$000. 

P. p os Concesslonartos: -
Franklln Fa7. 

o Fiscal do Govemo 
Paulo da SUva Pinto. 

E, par que chpgue ao con 
cimento de todos, publica-se 
presente edital, que tambem se 
afflxado "'lO rerlnto de pregõ 
desta Bolsa. nos termos do deer 
to estadual n. 6.1163, de 13 
!evet·elro de 1935. 

Secretaria da Bolsa, 4 de fev 
relro de 1938 , 

Benjamin Co.fé - Synê.1co. 

(24 - • . 506 - 20 000) 

CASA BANCAR! 
SAO . 

(Cllrta. Patent 

BALANCETE EM 

AC 

Titulas descontados 
Titulos a Receber m Cobrança 
Emprestllnos en1 Contas Conent 
Titulos Pertencentes â Casa Ba1 
In1.movets • • • . • • • • • • • • • • • • 

CAIXA: 
Em moeda corrente e á 

Dancos e Caixas Ec 
Dlversns Contas .. .. .. .. .. 

Capital •••••••••••••••• 
c. Junquelra, clespecUl.l .... .. 
Tllulos a Cobrar ........ .. 

Deposltos em Contas Correu 
Oorn juros •••••••• 
Sem juros •••• •• •• 

Respansab111dades em Caução .. 
niversas Contas • • • • • • • • .. 



~oS&> Senhor JesUII nal se verã, para os effeitos do ar
novecentos e trinta ttgo 235 do Codlgo Olvil, todos so
! e quatro dias do elos componentes da firma R. Can-
nesta cidade de tuslo e companhia, nos termos do 
o prédio numero contracto devidamente arclúvado 
~ Doutor Carlos de na Junta Commerclal do Es
' chamado vim eu ~do, sob o numero 31.133 
to, e. sendo ahl, e posterior proroaaçlo de 

lS 

:tadas, sendo como 
eclprocamente ou-
'e Cantusio, viuvo, 
) Cantuslo, Augus-
)Sé cantuslo, casa-
;usio, solteiro, todos 
roprletarios, Anto
Lcomo Menuzzo e 
)mroercio, casados, 
, com excepçli.o do 
~s e capazes "sul
dos nesta cidade e 
os proprlos de mlm 

f.

as testemunhas 
e assignadas, es
a.s conhecidas, do 
fé. E, perante 

stemunhas, pelos 
~clprocamente ou
rol dlto, fallando 
f sua vez, que 
pm a escrlptura 
sete do corrente 
Vl'á'da nestas mes-
ivro numero 61, a 
qual organlsaram 
Anonyma, sob a 
"Cortume Cantu-
onyma", com sé
com o capital de 

1
es mil e quinhen
réis), inteiramente 
~ adiada a defini
pão da referida 
ma· afim de ser 
ralldade legal da 
ens com qu13 con-

prestnçli.o de ca-

da eooledade, 
abnente archlvado sob o nu

zuero 41.958, a cuja firma perten
cem as mercadorias, credltos em 
contas correntes, moveis e uten
sUios, tltulos da divida publica e 
particular, caixa, machlnlsmos e 
accessorlos, berofeltorlas, dupli
catas & receber, bens imroovels e 
direitos e tudo o mais que com
põe o seu activo, perfeita e deta
lhadamente descrlptos na escrlptu
ra preliminar de constitulçli.o da 
Sooledade Anonyma, e Igualmente 
descrlptos no laudo de avaUaçli.o e 
avaliados, e ainda, os mesmos ou
torgantes e outorgados, com ex
clusli.o do primeiro Fellppe can-
tuslo, com os expressos consen
timentos das mulheres dos casados, 
que sli.o senhores e legltlmos pos
suidores, em commum do lromo
vel sito á avenida Doutor Carlos 
de campos, numeros 1. 033 e •••. 
1. 059, tambem descripto na refe
rida escriptura e avaliado no lau
do de avaliaçli.o, todos bens esses 
completamente livres e desemba
raçados de onus reaes, ou vlncu
los, assim como de hypothecas de 
quaesquer especles, e com os quaes 
realizaram parte das acçOes que 
subscreveram, por esta mesma es
crlpt\D.'a e na melhor fórma de 
direito, cedem e u·ansferem para 
a nova Sociedade "Oo1·tume Oan
~uslo Sociedade Anonyma ", óra 
definltlvamente constltulda, toda a 

ma", elegem e declaram empossa
dos os primeiros membros da Di
rectorla e Conselho Fisc~l, cujos 
mandatos terlio a duraçli.o prevista 
nos Estatutos, a saber: Dlrectorla. 
Para o cargo de Director Presiden
te, o acclonlsta Roberto Cantuslo; 
para o de Director Gerente, o ac
clonlsta Augusto cantusio; para o 
de Dlrector SUb-Gerente, ó acolo
nista José Cantuslo. Conselho Fis
cal: Membros effectlvos: Mario 
Luporlni, dr. Gustavo Rodrigues 
Doria e Romeu Cantuslo. Supplen
tes: Americo Oscar Hey, Orlando 
Santuccl e Luiz Fan 111, todos 
maiores e eleitos de pleno accOrdo 
por todos os outorgantes; que ain
da nos mesmos termos dos Esta
tutos da Sociedade Anonyma, ti
caro designados os Dlrectores elei
tos para os cargos de Presidente e 
Gerente, respectivamente Roberto 
Cantuslo e Augusto Cantuslo, pa
ra asslgnarem as aeçOes, em nu
mero de tres mil e quinhentas, 
subscrlptas e Integralizadas, nos 
termos da constltulçli.o da mesma 
Sociedade; que todos elles outor
gantes e reciprocamente outorga
dos, expressamente approvam to
dos os actos praticados pelos In
corporadores da Sociedade Anony
ma, senhores Roberto Cantuslo e 
Augusto Cantuslo, os quaes hli.o 
por bons, firmes e valiosos para 
todos os efteltos de direito, espe
cialmente o acto pelo qual, a mes
ma Sociedade representada pelos 
mesmos, se comprometteu a adqulru 
adquirir de José Dias de Carva
lho, sua mulher e outros, pelo 
preço de oitenta contos de réis 
(60:000$000) Integralmente pago 
com dinheiro da mesma Socieda
de, conforme escrlptura lavrada 
nestas notas, em 2 de setembro 
de 1937, devendo a escriptura de
!inltiva ser recebida em nome da 

posse, ju's, domlnio, direitos e Sociedade, nos termos de seus Es-

i
utorgantes e l'ecl- tatutos, pelo Dlrector Presidente ·, acçOes que até entli.o tinham e 
rgados, com exce- que a lmportancia em dinheiro 
mos que o fizeram exerciam sobre os mesmos bens com que todos os accionlstas en

ente, avallaçli.o que descriptos na escrlptura prellml· tnnam para lntegrallzação das 

~
r peritos avalla- nar de constituição de 17 do cor- acções que subscreveram, foi toda 

rente mez e anno, e que constam ella depositada nos cofres do 
m assembléa ge- "Cortume cantuslo Sociedade A-

ali do laudo de avallaçli.o transcripto res, a re re zar nonyma ", por seus incorporado-
zesete do corrente na acta da assembléa que abaixo 1·es acima referidos, o que ex
bem aSlllm para a se transcreve, e das plantas assl- pressamente confessam para to-

mesma avallaçli.o gnadas por todos os outorgantes e dos os effeitos de direito, lmpor
bléa dos mesmos reciprocamente outorgados, para tancla de dinheiro essa, no to-

ta d far Parte Integrante desta, digo tal de oitocentos e sessenta e 
e es n o, presen- sete contos, sessenta e um mil e 
das essas formaU- para fazer parte Integrante desta novecentos e dez réis , ...•• , , .• 
provação unanlme escrlptura, para que a Sociedade (867:061$910), em moeda, corren
onstantes do lau- óra constltulda, delles use, gose te, assim dlstribulda: 548:239$343 

e Novaes e Joli.o 
provação aquella 
léa convocada por 
no "Diario Oftl
do dia 22 do cor-

ou disponl'\a como seus que flcam entrada de Felippe Cantuslo; .. 
em 101:423$901), entrada de Roberto 

sendo de hoje para sempre, Cantuslo; 68:061$931, entrada ie 
virtude desta esorlptura que pro- Augusto Cantuslo; 67:911$782, en
mettem a todo o tempo fazer bOa, trada de José Cantuslo; Rs . . •. 
firme e valiosa, respondendo pela 68:090$133, entrada de Angelo 
evicçli.o na f61·ma da lei, accres- Cantuslo; Rs. 3:000$000, entrada, 
centando esses mesmos outorgan- em partes lguaes, de Antonio 

pela presente tes e reciprocamente outorgados Bernabê, Jacomo Menuzzo e Luiz 
que, havendo assim a Socie- Hey cada um e. finalmente, .... 

ellcs outorgantes dade Anonyma assumido todo 10:334$810, saldo em caixa da fir
. outorgatics de!!- 0 actlvo e passivo da extlncta ma R. Cantuslo e Companhia, 

es mll e qutnhen
ls), nos termos da 
tante da t:rlmelra 
anlzaçli.o já refe-

ílrma R. cantuslo e Companhia, constante do seu actlvo e dlstrl
o.utorlzam o cancellamento do ar- bulda, juntamente com seus bens, 
chlvamento do seu contracto e sub- aos seus socios; que a Socledadr. 
sequente prorogaçúo, na Junta óra definitivamente organizada, 
Commerclal do Estado, e que, começam a funcclonar, depois de 
igualmente autorizam a referida prehenchldas as formalidades e
Sociedade a receber a escrlptura xlgldas pela lei, para o que os 

D""•"' ___ ., .,._ • ..,, 

nabé, Jacomo Menuzzo e 
Luiz Hey, totalidade dos ac
clonistas que subscreveram as 
acçOes do "Cortume Cantuslo So
ciedade Anonyma ". em constitulçlo 
com séde no mesmo local, e3pecial
mente convocados para tomar par
te nesta assetnbléa. E, pela maioria 
dos presentes, fol acclamado o ao
cionlsta sr. Roberto cantuslo, para 
presidir os trabalhos da assembléa. 
Accelta a. Indicação, o referido ac
cionista assumiu a presidencla da 
assemblét., declarando 1n1ciados os 
trabalhos e convidando o acclonista 
que esta subscreve, para secretario. 
A seguir, pelo senhor Presidente 11 
declarado que . presente assembléa 
estava lnstallada, nos termos da es
crlptura prellm1nar da constituição 
do "Cortume Cantuslo Sociedade 
Anonyma", lavrada nas notas do 
4.o tabelllli.o local, nesta mesma da
ta. e tinha por fim a. louvação e 
approvaçli.o de peritos, que avaliem 
os bens com que os acclonlstP : en
traram para a Integralização de 
suas respectivas acçOes que subscre
veram, - ofterecendo a palavra a 
quem della qulzesse fazer uso. Pe
de a palavra o accionista senhor 
José Cantuslo, dizendo que. haven
do todos os acclonlstas, com exce
pçli.o dos tres ultlmos, entrado com 
bens, para Integralizar as acçóes 
que subscreveram. que devem ser 
avaliados pelos peritos que forem 
louvados, propunha que a Indica
ção dos peritos partisse, justamente, 
desses tres mesmos acclonistas. O 
que, sendo pelo senhor Presidente, 
posto em 11scussão, e approvaçli.o, 
fol a proposta, sem discussli.o, ap
provada pela maioria. Pedindo a 
palavra o accionista senhor Luiz 
Hey, disse que, interpretando a 
vontade da maioria da assembléa, 
propunha para servirem de peritos 
que avaliem • bens referidos, os 
senhores dr. Gustavo Rodrigues 
Doria, Francisco Gorolde Novaes e 
João Magalhl\es, peS&"ns abonadas 
e residentes nesta cidade. Posta em 
discussão, pelo senhor Presidente a 
dita proposta, nlnguem fez uso da 
palavra, pelo que, pass· ..1 a mesma 
a ser objecto je approvaçl!.o, o que 
se deu por maioria absoluta de vo
tos. Pelo sr. Presidente fol dito 
que, ntnguem mais querendo fazer 
uso da palavra. e, não havendo ou
tro assumpto a ser tratado, de
clarava encerrada a assembléa, 
encarregando o senhor Secre
tario de dar sclencia da lou
vação aos peritso, afim de 
que dem desempenho de seus man
datos, na forma da lei, accrescen
tando mo.ls que, após a apresenta
ção do respectivo laudo, seré. a 
proxlma assembléa, para a discus
são e approvação da avaliação, 
convocada por editaes publlcados 
-no "Dlarlo Offlclal" do Es~ado, 
e, pessoalmente, pelo mesmo Se
cretario que esta subscreve. Do 
que, para constar lavrei esta acta 
que, Uda e achada conforme vae 
devidamente asslgnada, por todos 
os presentes. Eu, <a> Augusto 
cantusio, acclonista secretario que 
a escrevi e subscrevo. (aa) Rober
to cantusio, Fellppe Cantuslo. Jo
sé Cantuslo. Angelo Oantuslo. An
tonio Bernabé . Jacomo Menuzzo. 
Luiz Hey. Augusto Cantusio". 
"Acta da assembléa do "Cortume 
Oantuslo S.A. ", para tomar co
nhecimento da avaUaçli.o. Aos vin
te e quatro dias do mez de janeiro, 
de mil novecentos e trinta e oito, 
nesta cidade de Campinas, em uma 
d.as salas dó ediflcio da adminls
traçli.o do "Oortume Paullsta", si
to á Avenida Dr. Carlos de Cam
pos, numero 1.033, ãs 15 horas, 
onde se achavam presentes, os se
nhores Fellppe Oantuslo, Roberto 
Cantusio, Augusto Cantusio, José 
Cantusio, Angelo Cantusio, Anto-

componentes da 
e Companhia, p 
çOes que subscr 
para tomar q 
que entenderem. 
presentes, foi ac 
sldlr a assemblé 
nhor Roberto C 
do, o acclamado 
dencla da assem 
MCnltarJo o 
subscreve, decla 
trabalhos e os i 
sembléa. A segu 
sldente declarou 
a mesa o laudo 
ludidos, que la s 
nheclmento de 
a. mim secretario 
teOr seguinte: " 
nados peritos lou 
nistas do "Cort1 
A. ", dlio o laudo 
cripta da firma 
Companhia, das 
bens e dos par 
nlstas, pela for~ 
lmmovels da til· 
Oomp., descrlp 
prellmlnat· de co 
nados pelas le 
Uma faixa de 
Carlos de Camll 
avaliada por do1 
(2:000$000); b) 
Parque Industr!Jj 
oito contos, oitoj 
e dois mll réis 
Outros bens da 
Igualmente des 
pelas letras se 
dorlas descrlptas 
nexo sob o n.• 
trinta e quatro 
nove mil e setec 
434:089$700) porq 
lladas; b) Machl 
rios, descrlptos 
avaliados por d 
contos, cento e 
mu e cem réis 
c> Moveis e u 
no relatorio n 
por trinta e tres 
e quarenta e se 
réis (33: 646$200) 
Paulistas, avall~ 
trezentos e trln~ 
(1:330$000) e acç 
Plratininga, av 
conto de réis (1: 
feitorias, descri 
annexo n.• 8, ~ 
zentos e vinte e I 
nhentos e setentl 
zentos réis <229:1 
dores em conta-o 
no relatorio n. 1 
quatro contos, qu 
ta e cinco mll 
< 404 :595$500) e 1 
ber, cinco contos 
e sete mil e sei 
(5:727$600); quo1 
ela, Vaccarl e Oc 
dois contos e qt 
<rs. 22:500$000); 
em caixa, dez co 
trinta e quatro m 
réls (10:334$810) . 
faz o total de n 
tenta e dois co 
clncoenta mil ce1 
(1.372:850$110). 
presenta o actlv' 
ma, o qual sendc 
seus cinco socios, 
suas contas con 
e capital, cabe 1 
as seguintes quotl 
tusio, quatrocent 
um contos, setec 
ml1 seiscentos e 
réls (451:760$657; 
tuslo, trezentos e 
tos, novecentos 
tos e noventa e 
(371:970$399); a 
cento e quarenta 
zentos e trinta e 
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do Estado de .Sa.à .Pa.u.Io f.E:. U: elo .Bras:iiJ 

<l>~crlpturn e na melhor bancarias, fcrroYinrln s, estnduaes, 
c\lrclto, o. fnzel-a semprt municlpaes e federaes, receber e 

e e valiosa, nos cxpress~Js retirar ordens de pagam:ntos: 
esta conver~áo. Pclu~ dando as respectivas qultar,ões, e 

CITAÇÃO DE JOSE' 
VIANNA SOBRINHO 

l.-o.>".#.lrlM.RMONIA CA
UVENSE- DE CA-. 

TANDUVA 
ea me !oi dito ainda q,lc prat.icando mal" todos os actos do FAÇO SABER aos que o presen-
e contrncto ele conversá~ interesse da Sociedade At.rnyma. te edital de cltaçll.o virem, que, EXTRACTO PARA O REGISTRO 
nlo do pagamento elo tm- Lida novamente, foi achada tendo sido por Portnrla do Exmo. DOS ESTATUTOS DO CLUB lil 
trun. missão porque 0 c a- conforme, r ns;;lgnam com as tes- r Prcl.idente do Banco do Bra- SEUS FINS 
cociec'iade Anonymt\ t'J:- temunhas alludidas. - Dou fé. - o Club Harmonia. catunduven-
e direitos ou credites, r o- Eu, Auto de Carvalho, offlcial sll, de 2 5de janeiro deste :uuw, e, fundado nesta cidade de Ca- . 
lttc a lei (- ) <Russr·l. maior, o escrevi. - \na.) Miguel determinado que eja. 1:>Ubmettido tnnduva, Estado de São Paulo, em 
47l , ~ por tdentlco motl~·o Glomettl . - Joseph!na. G!omet- a lnqu rito administrativo o st·. 12 de outubro do 1937. 
o t:-orque o capita.l social ti. - Alfredo Maffei . - Antonio á 
tdo é lnLegmlmentc real!- Adolpho Lobbe. _ V!cto O!omet- José Vianna Sobdnho, funcclona- Séde, rua. Par , 84. 

I d A I d B A Associação é administrada 
te '\cto, e port.anto hnpo•- ti. -. Pau• ~ Bandon!. - Josephi- r o a gene a o me mo anco , a.ctiva e passivamente em Juizo e 
l'posito dn dcclma parte n~ Maf:'e!. - Amella Giomettl. nesta. cidade, para apurar a ralta m geml nas suas relações com 
Jossivel e impratlcavel o - !tala. Matrc!. - Alberto Glo- grave comprehenclida na letra "a." terceiros pelos membros da Dlre• 
da decima IJarte desse ca mctU . - Antonio Barbuto . - Dll·- 0, 01.1 ... do At't. 16 do Decreto n. 24615, do • .. 
consiste, tão somente, em ceu Marinheiro. - Carlos Luporlnl Os membros da. associação não 

Jovahyl. Bertocco Luiz Ve li de julho de 1934, e nào tendo si- ' ou credites. e não em oi- - · - • respondr:n subsidlal·lamente pelal 
l•'oram-me apr sentadc.s ronezl Silva. - (Legalmente sei- do encontt·ado para ser citado, por obrigações que os represen• 

0 s2llo por verba pago n.l lada) · - Carimbo: N. 90. - Rs. estar em Jogar incerto e não sa- tantes della. contt·ahirem expressa 
·ia Fedc~a._l. e a certidão 6:465$000. Pagou 0 sello bido, pelo presente edital clt.o o re- ou Intencionalmente em seu nome., 

do 1mposto de Commcr- por verba na lmport.an la de seis De anno em am10 haverá. eleição 
ttstrin, fornecida pela Co!- contos, quatrocentos sessenta e ferido funccionarlo para compare- para nova. Dlrcctor1a. 
E~tadual local, do seguin- cinco mil réis. - Collectorla Fe- cer á audiencia. que se realizará Os fins pl'lncipaes deste Çlub, 
- "~ollcctor1tt de Rendas deral de São Carlos do Pinhal, 31 na. sala em que Iuncciona a. Com- · procurar o !ngrandeclmento do( 

e1 :lí.o Carlos. - Exer- de Janeiro de 1938 . - O CollecLor missão de Inquet·ito, tocnl!zada ao dR. raça 11cgra. no Brasil premo•' 
1938. - N.o 90 _ Impo:;to (a) Gobato. - O Escrivão, ! o lado do gabinete da .. Gerencio.., vendo e iniciando a sua ec:ucnçACM 
por verba. - 1.n via - n.o Gagliardi''. - Nada mais Trasla- mort~l, ~Jocial e intellectual. 

posto d<l sello por vcrb3. dada em seguida. - Dou fé. - no andar terreo do edificlo do Reunindo socios, co1w:dados, 
$000. Fica debitado o ~>r. Eu, T. de MomPs Snlles, tabe- Bal1CO do Brasll, á rua Bernardino bem como organizar diverlimento.t 
pela quantln de Rs. lião subscrevi, conferi e asslgno de campos n. 1470, em Rio Preto, llcitos, esportes, bailes, commemo

, recebida do sr. Aulo de em publico c ra.zo. Em testemu- no dia 8 (oito) de março p. rutu- rar os dias de festa assim como !i 
, proveniente do Imposto nho da Vt;!'dndc. T. de lhorars de Setembt·o, 13 de Maio, etc. 

por Verba no nugmento alie . l'O, ás 15•30 hs. (3 112 horas da. Em caso de dissolução da Socle-
condomlno das l'abrlcas JUNTA COl\fMERCIAL DO ES- tarde), afim de pt·estat· o seu de- dade seus haveres reverter· o em. 
o", digo provenknte do TADO DE • PAULO I polmento e assistir aos depolmen- beneficio de uma Instltuiçiio "' 
do Sello por Verba, CERTIFICO que a SOCIEDADE 1 tos das testemunhas, podendo 0 Caridade. 
de Capital na lmportan- ANONYMA MIGUEL GIOMETTI,

1 

Pt•esidente - .l'o é Alves. 
s·. 2.154:461$200, na con- co~1 séde em São Carlos, neste mesmo fazer-se acompanhal' do Vice-Presidente- Oeta.vio :Pa· 

1 

a Sociedade em condomi- Eslado, archlvou nesta repartição seu advogado ou ser assistido pe- trlclo da Luz. ' 
Fabl'icns "Progres::.o". da sob n. 12.059, por despacho da lo advogado ou rcpresrutante do 1.0 Secretario - Geronlmo d' 
i@uel Glometti. - Colle- Junta Commercinl em sessão de 4 Syndlcato da classe a que pe1·ten- Mattos. 
as Rendas Federaes em de fevereiro de 1938, ás escripturns ce. Cf'irmns r conhecidas). 
los, 31 de janeiro cte 1938, publicas de sua. constituição p1·o- E, para que chegue no conllecl- <31 • 502 ·a • tiO$OOO) 
omettl, conforme a \erba visorla e constituição defir.itiva, menLo do Interessado, mandei pu- .<5 e 6) 

Collectorla da~}. Rendas lavradas nas notas do l.o Tabel- bllcar o presente edital no or;rão 
em São Cal'los, n <.le ja- llll. d 
1938 . _ 0 Collector, c. o a praça de Sito Carlos, em I offlclal do local, "Diario Oft!cfal"t L.EILÃO JUDICIAL 

_ 
0 

Escrivão, Gagliardl. 22 e 31 de janeiro p, passado, res- <lo Estado dtl São Paulo e no 1or-
b d 1 b d pectlvamente, nas qunes vêm trans-1 nal "O Estado de São Paulo". . . . • 
a 0 com 0 car m 0 a criptos os seus estatutos sociaes e Rio Preto, 2 de fevereiro de 1938. BENS PERTENCENTES A 1\IAS· 

·ia • ta.dua.l, digo, Colle- demais documentos de constituição Pela Comtnlssão de Inque,.ito SA FALLIDA DE JO ~ Lm,tE 
ed . - Collectoria das • • PllUENTA 
Eso ..... uaes de São Cal'los. do que dou fé. Secretaria da. Junta. J\ntonio Luiz da. Costa, Presidente. • 
dão Processo. _ N. 26 . Comercial do Estado de São Paulo (20 - s. 506.a _ 90$) 5, 6 e 8. 'rERÇA FEIRA 8 DE FEVEREIRO' 

5 de fevereiro de 1938. Eu, Vlcen- A'S 13 112 HORAS 
co:do com o despa;:ho da- te Cerchi, cscripturarlo, a escrevi Rua. Guaya.eurus n. 85 
Secçll.o de ContabUJdade ARM FO 

llectorla Estadual, no Pl'O• e assigno. - (a)VIcente Cerchi. ANDO NSECA 
pra. numerado, e ptição Eu, Paulo Bnnero, chefe de secção DECLARAÇÃO LEILOEIRO OFFIOIAL, DEVI-
em 36 000 e requerida. pe- a subscrevo e asslgno. (a) DAMENTE AUOTORISADO POR 
lo do pl'imeh·o officio, ta- Paulo Banero. I Octavio Cornello, devido á hnvc1 ALVARA DO EXMO. SR. DR. 
r. sal nll.o consta que (2 - s. 509a. • 570 000) (5) I nomes iguaes, passara a usar 'l no- JUIZ DE DIREITO DA 8.a VARA 
iguel omettl, sejn deve- • 1

1 

mo de Octavlo Cornello Dias, srn- CIVEL E COMMERCIAL, VEN..; 
azenda do Estado de São S. A, !TALO-BRASILEIRA do esta dechtraçito 1e!ta pura o" DERA OS BENS DA MASSA AOI· 

São Carlos, do .mposto DE COLONIZAÇÃO iins de d1re1Lo. MA CONFORME AUTO DE AR• 
trlas e Profissões, com - Oerquelra Ocsnr, 2 de fevcr iro rlo RECADAÇAO JUNTO AOS AU .. 

a ao estabelecimento In- Sio convidados os srs. Acclonls-j1938.- Oct.avio Comello J>1as. TOS NO CARTORIO DO 16.• OF· 
situado neste municlpio, ta~ desta Soc1cdade a se reunirem I (Firma reconhecida) FICIO 

em nome de Miguel Gio- em assembléa geral ordlnar1a, rm (24 • S. - 505 • 20 ) <5-6-8) \9-s.400.•-30 ) 23-6-8 
nfonne busca até a. pre- sua séde social, á l'Ua Assembléa, 
ta. O referido é verdade, Ll. 2, nesta Capital, no dia 21 do 
dada pelo auxiliar Sylvlo corrente, ás 15 horas, para tomarem 
- Desta. tem copta au- conhecimento do relatorio, balanço 

CASA BANCARIA L. PAGANO 
CRAVINHOS 

& CIA. 

juntada. ao ped:dc ori- geral e contas da. Dlrector!a c do 
rotocollado e archivado parecer do Conselho Fiscal; e bem 
Collectoria. - conectoria. assim para. procederem á eleição 

(!arta Patente n. 1.164, de 14 de abril de 1934 
J•ALANCETE Inf 31 DE JANEIRO DE 1938 

de São Carlos, 31 de ja- da. Dlrectorla e do 'Jonselho Fisca.l 
1938. - (a.) Sylvio Scor- e seus supplentes, bem como trata
Esc-lvil.o. - Visto e con - rem de outros assumptos de interes- • 

Cl'IVO 

(a.) J. Gomes collector . se da Sociedade. T.tulos descontados ...... 
mnls se continha em dita São Paulo, 4 de fevereiro de 1938. Titulo caucionado ••••••••.. 
negativa, fornecic\a pela. A DIRECTORIA 'l'ltulos Diversos • • • • , • • • . • 

·ia Estndual desta. cidade, 1'ttt·'os a oob (15 - s. 506.a - 350 ) 5, 7 e 9 u rar .......... .. 
vac devidamente transcri- c dit H 1 vê acima.. _ 

0 
seno re os ypot 1ecarios • • • • • • 

r verba, !oi pago na. Col- A' PRAÇA Emprestlmos em CIConente •• 
Federal desta. cidade, teu- IRMAOS DEVISATE & OIA. Pl>nhor ngr!cola · · · ..••.•••• 
. Collecto1· fornec!:lo 0 ta- LIMITADA, industrlaes, commu- Diversas Contas ••..••.•• , .• 
c vo que é collacto 1este nicam aos seus amigos e clientes CAIXA: 
ter·, o sr. Collector apos- que, em 31 de janeiro p. p. e na Exlstencia em cofre ........ 
imbo 11estc mesmo livro no mais perfeita harmonia, se retirou Depositado no Banco do Brasil d 

60:438 00 

440 :694~'800 
2:500:;:000 

73:06.> 000 
301 :o6o '800 
167:500COOO 

1.409:724$200 
53:ooo ·ooo 
5:007S900 

d:cw••ento mais me !o! ·• po 8 e paga e satisfeita de Depo~ltado em outros Bancos . • .. 230:91!4$500 453;00i 400 
à presente escriptura.' - ' ~aiA su~ fir:U~ a. CASA OAMELLO Ribeirão Preto . . . • . . . . . . ... 153:574 401' 

~rnillclto~~sc~ ~oooosc~~q~~~~~~.·~·~------------~~-~==~=~~=====~------0; • • lll'ln t n n 1 11111 



I DEBIT 
··---- --=--=-=============--
INSTITUTO DE APOSENTADORIA . • 312$000 
FUNERAES .. .. .. •• .. .. .. 7:000$000 
ORDENADOS •• ,, ,, ,, •• ,. ,, ,. 6:840 000 
COMMISSOES .. .. .. .. • • .. .. .. 280$000 I 

-·· 
IOESPESAS GERAES .. .. .. .. 5 :865S900 
!BALANÇO .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7:013 700 

27:311$600 

São Paulo, 31 de dezembro de 1937. OG 

BALANÇO REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1937 
========================~ ---- ====~~ 

ACTIVO PASSI 
' ~===-======~============================== 
THESOURO NACIONAL 

Nosso deposito com os juros 
MOVEIS E UTENSILIOS 

Existentes . • • . . . . . . . . • 
CAIXA ECONOMICA ESTADUAL 

Saldo pertencente aos associados depo-
sitantes •...•..••.••••. · • · 

Juros contados . . • • • • • • • . . • • · • • 

lCAIXA 
Em cofre ..••••.... •••••• 
Na Caixa Economica Federal 
No Banco de Londres ...... 

Confere. 
O Director-Thesourelro, 

Anthero Mendes Leite 

..... 205 :512 500 

600 000 

1:004$200 

FUNDO DE RESERVA 
Valor desta conta . . 

DEPOSITOS 
Adeantamentos dos mutual'ios . . . . 

PECULIOS A PAGAR 

42 000 1 . 04~200 

De Julio Cesar Ferraz . . . . . . . • 
De Juvena.l Theodulo Ferraz , • . • 
De Eduardo Tomanlck . . . • • . 

177$000 
8 :0:!3$100 
2 :379$100 10:589 200 

217 :747$900 

. 

De Man01>\ '~'>"~"· Martins ........ 

FUNDO DISP'-' 
Sa.ldo verificaao 

Vis to. 
o Dlrector- Presidente, 

Primitivo de Castro Rodrlgue ette. 

PARECER DO CON ELHO FI CAL 
o conselho Fiscal da Assoc1ação Mutua Paulista, tendo ' examinado o Balanço e as contas apresentadas pela Dlreclorla des ta. A 

findo em 31 de dezembro de 1937, verificou que os mesmos estão exactos e de accordo com as escripturações existentes em fórma regu 
'aa.) Alfredo da Cunha Mo•· ira. 

RELAÇAO DO PECULIOS PAGO DURANTE O ANNO DE 1937 
= 

~
niel P luso Junior . . . . .. .. • • , • , • 

aria Ferraz da. Cw1ha . . • • • • • • • • • • , • 
ntonio Monteiro Guimarães • • • • • • • • • • 

Francisco Martins Fontes . . • • • • • • • • • • 

eosé Antonio Vieira Salgado • , • • • • • • • • 
osé Augusto de Mesquita (l.a e 2.a Séries> 
ento Ribeiro da Luz (l.a e 2.a Séries> •• 

~
aventura Pereira Netto . . . .... . 

arla Rita Ribeiro da Silva • • • . . . 
anclsco Augusto de Ollveira e Silva 
sé Augusto do Amaral e Silva .•.. 

TOTAL ........... , ...... .. 

2:400$000 
2:270 000 
2 :390$000 
2:400 000 
2:300 000 
2:460 000 
2 :440 000 
2:200MOO 
2 :060 000 
2 :180 000 
2:190$000 

25 :290 000 

Dr. Augusto Mllltão Pacheco 
José Pedro Guimarãe • 

RELAÇAO DO FUNERAES PAGO 

Boaventura Pereira Netto . . . . . . . . • • 
Francisco Augusto de Oliveira e Silva .• 
Juvenal Theodulo Ferraz . . . . • . • • 
Eduardo Tomanick . . . . . . . . . • • • 
Jcsé Augusto do Amaral e Silva •••• 
Adelaide Sllveira Dal Porto • • • • • • 
Francisco Dias Mart.lns . . . . • • • • • • 
Manoel Rosa Martins . . . . • • • • • • 
Domingos de Souza Martins • • • • • • 
Antonio de Paula Vianna .. .. .. .. 
João de Oliveira Lima . . 
Albino Eugenio de Moraes • • • • • • 
Francl~co Leite Moreira . . • • • • • • 
Arnaldo Joaquim Monteiro . . . . . • 
Antonla Gomlde Ribell·o dos Santos 

TOTAL .. ,, . . .... . ......... .. 

~CTA DA ASSEMBLE'A GERAL ORDINA-- hlé;;- Ger~ Ordlnarla os assoclado'"s -c~o;-;;xhlbiçã;d~;s;arla~~ciocumen
C RIA, REALIZADA EM VINTE E OITO nomes estão asslgnados no livro de presen- tos descrlmlnatlvos que, postas em discussão, 

DE JANEIRO DE MIL NOVECENTOS E ça, o sr. Presidente declara aberta a sessão; foram unanimemente approvados. Em se
TRINTA E OITO, EM SEGUNDA E UL- sollcltando Ioga é. casa a indicação de um gulda o sr. Secretario da mesa leu o Balanço 
TIMA CONVOCAÇAO. PARA CONHECI- dos associados presentes para presidir aos e demonstração das contas de Lucros e. Fer
MENTO DO EXERCICIO ADMINISTRA- trabalhos. Attendendo a tal Indicação a As- das. bem como o parecer do Conselho Fis
TIVO ANTERIOR. POR MEIO DO RE- sembléa proclamou o seu Presidente o con- cal, tudo referente ao anno de mil novecen
LATORIO APRESENTADO PELO SR . socio João Silveira Cruz, quem, por sua vez, tos e tt·lnta e sete, que tambem foram ap
PRESIDENTE, LEITURA E APPROVA- escalou os senhores Dr. Decio de Toledo provados por w1anlmidade. Passando-se é. 
ÇAO DO PARECER DO CONSELTIO FIS- Leite e José Pedro Guhnarães para servi- eleição do conselho Fiscal para. o anno cor-

. CAL E ELEIÇAO DO CONSELHO PARA rem de secretaries da mesa. Empossados, rente, o consocio Dr . D elo de Toledo Leite 
O ANNO CORRENTE. foi em seguida lida a. neta da Assembléa propoz a reeleição dos mesmos associados 

Aos vinte e oito dias do mez de j aneiro anterior que, posta em discussão, foi appro- que serviram no anno passado, bem como os 
f1Je mil novecentos e trinta e oito, pelas vada . Pelo sr . Presidente da Dlrectorla foi mesmos supplentes, proposta essa que foi 
. :!_inte horas e meia, na séde social , é. rua lido o relatorio referente ao perlodo admi- acceita. por unanimidade. Nosso consoclo 
f!'enceslau Braz, numero vinte e dois, ter- nistratfvo de l.o de Janeiro a 31 de Dezem- Joaquim de Paula Cruz foi rept·esentado 
routro andar, sala oito, presentes em Assem- bro proxlmo passado, com oflerecimento e nesta Assembléa pelo sr. Jo!l.o Silveira Cruz. 

CITAÇÃO DE JOSE' 
VIANNA SOBRINHO 

a inquerito administrativo o sr. ferido !uncclonarlo para compare
José VIanna Sobrinho, funcciona- cer á audlencla que se realizará 
rio da Agencia do m esmo Banco na. sala em que funcciona a Com-
nesta cidade, para apurar a falta missão de Inquerlto. localizada o.o 

FAÇO SABER aos que o presen- grave comprehendida na letra " a " lado do gabinete da "Gerencla" 
1te edita l de citação virem, que, do Art. 16 do Decreto n . 24615, de no andar teneo do edlflcio do 
'•tendo sido por Portaria do Exmo . ll de julho de 1934. e n!l.o tendo si- Banco do Brasil , á rua Bernardino 

~
. Presidente <1o Banco do Bra- do encontrado para ser citado, por de Campos n . 1470, em Rio Preto. 
, de 2 5de janeiro deste nnno, estar em logar incerto e não sa - no dla. 8 Coito) de março p . futu
termlna.do que seja 6Ubmettldo bido, pelo presente edital cito o re- ro, é.s 15,30 hs. (3 112 horas da. 

tarde), a!lm de prestar o se 
polmento e assistir aos depo 
tos das testemunhas, poden 
mesmo fazer-se acompanh 
seu advogado ou ser asslstid 
to advogado ou representnn 
E>yndlcato da classe a que p 
ce . 

E, para 
ment..o do 

~ ~------- ·--------------------------------- ------------------·--------~ 
[m,12rensa Oifici;l.l 



312$000 
7:000$000 
6:840 000 

280$000 
5:865$900 
7:013 700 

27 :311$600 

o Paulo, 31 de dezembro de 1937. 

-·· 

BALANÇO REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1937 

27:311$600 

·====-=--
PASSIVO 

1:004$200 
42$000 

177$000 
8 : 0~3$100 
2:379$100 

205 :512$500 

600$000 

1 ·045;200 

10 :589 200 

217 :747$900 

FUNDO DE RESERVA 
Valor desta conla . . 

DEPOSITOS 
Adeantamcntos dos mutuados . . . , 

PECULIOS A PAGAR 
De Julio Cesar Ferraz . . . . . . , • 
De Juvenal Theodulo Ferraz .• 
De Eduardo Tomanlck . . . • • • 
De Ma.noP\ "D"~" Martins . ••.•• 

FUNDO DISP'-• 
Saldo verlficaao 

2:610$000 
2 :440 000 
2:130$000 
2:050$000 

200 :500 00() 

~:004$20\ 

!):230$000 

7:013$700 

217:747$900 

~====~~-~- -=--========~====~~-~====~;·--= Vis to. 
O Director- Presidente, 

Primitivo de Castro Rodrigues ette. 

PARECER DO CON ELUO FI CAL 

o Guarda-livros, 
Wt·lon G. Pereira.. 

lstn, tendo · examinado o Balanço e as contas apresentadas pela Dlrectorla des ta. Assoc1 Qb.o, relativos ao exerclclo social 
mesmos estão exactos e de accordo com as escriptm·ações existentes em fórma regular 

'aa . ) Alfredo da Cunha Mcm:.lra. 
Dr. Augusto Mllltão Pacheco 
José Pedro Guimarães. 

TE O ANNO DE 1937 RELAÇAO DO FUNERAES PAGOS D O ANNO DE 1937 

2:400$000 
2:270 01)0 
2 :890$000 
2:400 000 
2:300 000 
2 :460 000 
2:440$000 
2:200~000 

2 :060$000 
2:180 000 
2:190$000 

25 :290$000 

Boaventura Pereira Netto . ........• 
Francisco Augusto de Oliveira e Silva .• 
Juvenal Theodulo Ferraz . . . . • • • • 
Eduardo Tomanlck . . . . . . . . . • • , 
Jcsé Augusto do Amaral e Silva •• 
Adelalde Silveira Dal Porto . • • • • • 
Francisco Dias Martins . . . . • • • • • • 
Manoel Rosa Martins . . . . • • 
Domingos de Souza Martins • . • • • • 
Antonio de Paula. Vianna . . • • • • • • 
João de Oliveira Lima .. 
Albino Eugenio de Moraes • • • • • • 
Francisco Leite Moreira . . • • • • • • 
Arnaldo Joaquim Monteiro . . . . . • 
Antonla Gomlde Ribeiro dos Santos 

TOTAL .................... .. 

., 

500$000 
500$000 
500$000 
500$000 
500$000 
500$000 
500$000 
500$000 
500$000 
500$000 
500 000 
500$000 
500 000 
500$000 
500$000 

7:5oosoor 

ai Ordlnarl~-~s - a;socia.do'"s-c~o-;"";xhlblçã;;d~;s;aria~t;;-;;-docume;::-~ib u procuração, a qual fica archlva· 
tão assignados no livro de presen- tos descrimlnativos que, postas em discussão, da na noc!açl!.o. Pelo associado dr . Luiz 
Presidente declara aberta. a sessãO; foram unanimemente approvados. Em se- Ayres de lmelda. Freitas, foi proposta. e ac· 
o ioga é. casa a Indicação de um guida o sr. Secretario da mesa. leu o Balanço celta. pela casa. que esta acta fosse asslgnada 
lados presentes para presidir aos o demonstração das contas de Lucros e- Per- pela me~a que presidiu a Assembléa. sendo 
. Attendendo a tal Indicação a As- das, bem como o parecer do Conselho Fls- <llspensad a asslgnatura dos demais pre· 
proclamou o seu Presidente o con- cal, tudo referente ao anno de mil novecen- sentes. E. nada mais havendo a tratar, pelo 
o Silveira Cruz, Quem, por sua vez, tos e trinta e sete, que tambem foram ap- sr. Preste ente foi encerrada a sessão e or
s senhores Dr. Decio de Toledo provados por unanimidade. Passando-se á denada a lavratura desta acta, que vae as· 
osé Pedro Guimarães para servi- eleição do Conselho Fiscal para o a.nno cor- slgnnda 1 ela mesa. 
secretaries da mesa. Empossados, rente, o consoclo Dr. Decio de Toledo Leite 
egulda lida a acta da Assembléa propoz a reeleição dos mesmos associados 

que, posta em discussão, foi appro- que serviram no anno passado, bem como os 
lo sr. Presidente da Dlrectoria foi mesmos supplentes, proposta essa. que foi 
latorio referente ao periodo admi- acceita por unanimidade. Nosso consoclo 

Presll •nte - João Silveira Cruz 
l.o S crctnrlo - Dr. Decio de Toledo 

r. ·i te 
2.o Slcl·ctnrlo - José Pedro Guimarães. 

de l.o de Janeiro a 31 de Dezem- Joaquim de Paula Cruz foi representado 
Imo passado, com oftereclmento e nesta Assembléa. pelo sr. Jol!.o Silveira Cruz. (41 - s 374.11 • 350$) (f)) 

inistra ti v o o sr . 
rlnho, funcclona
do mesmo Banco 
a apurar a falta 
Ida na letra "a" 
reto n . 24615, de 
. e nll.o tendo si
a ser citado, por 
certo e não sa
edital cito o re-

ferido funccionarlo para compare
cer á audlencla que se renllzarll 
na. sala em que funcciona a Com
missão de Inquerito. localizada ao 
lado do gabinete da "Gerencia" 
no andar terreo do edlflcio do 
Banco do Brasil, ã rua Bernardino 
de Campos n. 1470, em Rio Preto. 
no dia 8 Coito) de março p . futu
ro, ê.s 15,30 hs. (3 112 horas da 

tarde), afim de prestar o seu de-I >llcar o presente edital no ogrllo 
poimento e assistir aos depolmen- )fflclnl do local, "Diarlo Ofiiclal" 
tos das testemunhas, podendo o do Esto.do de São Paulo e no jor· 
mesmo fazer-se acompanhar do nnl "O Estado de São Paulo". 
seu advogado ou ser assistido pe-
\o advogado ou representante do Rio Preto, 2 de fevereiro de 1938. 
!3yndlcato da classe a que perten- Pela Commissão de Inquerlto. 
ce. nto'lio Luiz da. Co ta, Presidente. 

E, para que chegue no conhecl-
ment..o do interessado, mandei pu- (20 - S. 506.a - 90$) 5, 6 e ~ 
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OR. 

FRANCISCO HARTUNG 
Llne docente da Faculdade dr 

tcdicina 

Molestias do Ouvido, 
Nariz e Garganta 

BENJAMIN CONSTANT, 77 

TELS.: •. 2·6417 e 8-3198 

A' PRAÇA 
De accôrdo com ft modificação de c<>ntrnto, devidamente archlvada na 

Junl& Commrrcial do Eetodo du S. Paulo, EOb o n.• 60 . 573, em data de ~8 
de Janolro de 1088, a firma <!UI n otn vrata !llrava sob n rszilo eoclnl elo 

WENDERLlCII & PJNUEJRO 
Plllls&d. dosta. dnta t:m dlnnte, ,,ar& 

WENDERLICU & LEITE 
rnot!v,.ndo asa modificação a rctlr11da do soclo rr. Antonio Plnhrlro, P•ll, 
• •atlaleito d~ seus hav·rr~. c a nLrnd~ do ar. Benedicto do Padua Leite. 

A firma ora constltuldn pelo toc'o remllneacont , ar. Antonio W nder
licb • o ar. B nodicto d Pa<lua Leite, ~••umo todo o ACTIVO e PASSIVO 
da Irma ~xtincta, cont:nuando com o mesmo ramo de TecCinJlem de seda 
"I.:.tl~la". 

S'o Paulo, 81 d Janeiro de 10M. 

l' 

WENDERLICJH & LE~TE 
Do accOrdo 

ANTONIO PJNHEffi'O 

COMPANHIA ARMAZENS GERAES 
DE v ARGEM GRANDE I 

ASSEMBLE'A GERAL ORDINARIA 

Ficam convidados os sn. accionialas deala Companhia, a .., reunirem 
em usembléa geral ordinaria, em primeira convocação, ás 14 horu do dia 
I~ da ~cvereiro corrente, na séde da mesma, á Praça Coriolana de 
LUDa, sln. , para tratar da seguinte: 

ORDEM DO DIA 
1. • - Leitura do relatorio da Directori~> o parecer do Conselho Fiscal ; 
2.• - Exame • discuaaio dos actoa da Directoria relativo• ao anno 

de 193/; 
3.• - Eleição do Conselho Fiecal e aupplentes para 1938; 
4. • - Autorizar á venda do terreno adquirido da Companhia Moro•a· 

ne de Estradas de Ferro, aito á rua Demetrio Ribeiro a)n.•, 
em São João da Bôa Vista e, 

5.• - Tomar conhecimento do pedido do renuncia do Director Ce· 
rente, nomeando o seu substituto. 

Na séde da Companhia ficam á disposição dos srs. accioniatàl e in· 
terenadoa, oa documentos a que ae rrfere o Decreto n.• 434, de 4 de Julho 
de 1891. 

Varaem Grande, 29 de Janeiro de 1938. 
JOAQUIM OCTAVIO DE ANDRADE 

Director-Preaidente 

A' PRAÇ A 
\f'ndo aido d01trold<> pOr um lnc:encllo o n1eu .. t.abeleelmento com• 

mereu1J, á rua G. Couto do Magalhães n. • 64 e, :perdendo-ao no mesmo o 
Re~tloto ele Tltulos á Pàgar, ro~to n todoo os meus credores a. fineza de 
apre!ent.arem todol oo • "' Utuloll ó. ruo. G. Couto d Magalhii.ts n.• 31, 
11ala 17 (•erlptono vrovhorlo), afim dá ao proceder t1. r ularlaaçlo d011 
tnttsmoa. 
·• l:i. Paulo, 4 do Fevereiro de 103 • 

JOSE' G. PEREIRA. 
'lt#conlwço a firma supra. de Joo6 O. P•'l'eira. Sio Paulo. 4 do Fe· 

wr Ir) d, 108~. Em testemunho <la verdade - Antonio .A, Firmo d& Sll· 
va, t.abelllio inwrlno. 

AD OCACIA 
Cau &I clvcl , crlmlnaes e commcrclaes. Facllldade •m 
liqu lclações amlgavrls. FOro local e comarca vtzlnhn • 

DR. A. GALHAES ALV S 
MUZAMBIN HO - MOOYANA • MINAS 

. ·- · G O· N O.<R R :E: .A. '"· .. -· . . 
- --, -C-;- -· 

0
-- M-- \--:DESAPARECE-CQRRIMENT~ 

· . , · TERCEIRA · APLICACA·o. , 

GON.OS[CCOL· ·.cU R. A GONORRE"A. ~ECE~HE 
- ou A N ·TI G A . ' I . . . 

De 

o imposto 
to será ·tonatne 

estabelecimento 

interes todos, ainda 
que se t rate de e tabeleci nento novo. 

Sli.o Paulo, 7 de Ja.nell"o de 1938. "'· 
O CHEIJ'E DA DIVISÃO DA RECEITA 

FELIPPE GODOY DE LIVEIRA 

BOLSA OFFICIAL DE VALORES 
DE S. l'AULO 

Venda de tltulos por alvará. - de· 
crêto estadual n. G.9G3, de J:l.;!.l!l:•~ 

O corretor Jollo Telxulra bo• 
brlnho, designado pela. oamata 
Byndlcal deata. Bolfll\, m cuwpu
mento ao respeltavel alvar' do 
mm. juiz de direito da 2.a Var~ 
do Orphams e annexos da. comn:c:• 
da capital, expedido em 20 de Ja· 
nelro p. !indo e "adendo" de 1.0 
do corrente, venderA, em leUilo. n" 
2. o pregll.o do dia 14 de Fevo;nJru 
de 1938, As 15 horas e meta. dOR· 
ta Bolsa Ottlolal de Valores de Silo 
Paulo. os seguintes tltuloa: . . . 
140:500$000 (cento e quarent& oon· 
tos e quinhentos mil réis) do 
obrlgaçOes deste Estado. "Oa.fé", ao 
portadorj 15 (quinze) npollces des· 
te Estaao, 3.a série. de 500SOOO, 
nominativas; 30 (trinta) apollcea 
deste Estado, 9.& sério, de l:OOOsOOO, 
nomlna.tlvas; 92 (noventa. e duaa) 
apolloes deste Estado. 13 .I!. série, de 
1 :OOOSOOO, nominativas; 112 (cento 
e doze) a.ccOea da. Oompanhla. 
Paulista. de Estrada.s de Ferro, no· 
mlna.tlvns e tntegra.das; 151 (ce)lto 
e clnooenta e uma) a.ocOes do 
Banco do Oommerclo e Induatrla de 
Slo Pa.ulo: :100 (dullCntasl acçOes 
do Bsnco oommerola.l do Estado de 
Bll.o Pa.ulo, Integradas, e 328 (tre· 
11enta1 e vinte e sela) e.oçOes do 
Banco de Slio Psulo. 

Becreterla da Bolsa. Otflclal de 
Valores de Bllo Paulo, 4 d Feve
reiro, de 1938. 

EDITAL DE CITAÇA.O DE JO E' 
VIANNA SOBRINHO 

Faço eaber aos quo o presente 
dltnl de olt .. llo virem, que. ten· 

do sido por portaria do exmo. sr. 
presidente do Banco do Brasil. de 
25 de Janeiro deste anno, deter
minado que soJa submettldo t. In· 
ouerlto administrativo o er. José 
VIanna. Sobrlhho, tuncclonarlo da 
aaencla do mesmo banco neste oi· 
dade, para. apurar a falte grave 
comprehendlda na. letra "a" do 

rtlgo 16 do deoreto 24615, de 9 
de Julho de 1934, e nllo tendo si
do encontrado para •er citado, por 
~tal:' em log&r Incerto e nllo eabl· 

do, pelo presente edita.! oito o re· 
ferido tuncclona.rlo para ~ompo.re· 
cer á audlencla que se re&llfll\n\ na 
ala em que funcclons a. Oommta· 
lo de Inquerlto, locallsada. ao la

lo do aablnete da. "Oerenola" no 
àlldtlt terreo do edltlclo do Ban
co do BrasU, â rua Bernardln"> de 
Oampos, n. 1470. em Rio Preto, 
no dia 8 (oito de M&rço p. :tutu· 

rô, Aa 15 hOras e meu~), ( 3 horaa 
u meia do. to.rde), aflm do prestar 
o sou depo!mehto e a!llllatlr no1 
C:epolmentos <1a1 testemunllal, po
d9l!do o mesmo tazer·IIO acorn\)a· 
1-har do seu advo"t.do ou .Ger na
Rlatldo pelo t.dvoaado ou represen
tante do syndlca.to da classe t. 
quo pertence. 

E, para quo eheiUo ao eónhect
mcnto do intereaaado, mandei pu
t,Jicar o preaentt edital no (lraam 
oftlcll\1 do local, "Diarlo Oftlclal 
to Estatlo de Silo Paulo" e no jor-
11111 "O Estado de Silo Paulo". 

Rio Preto 2 d Fevereiro de 1938. 
Pela romm11sl\o de 1nquerlto 

ANTONIO LUIZ DA COSTA, pre
sidente. 

CAMARA MUNICIPAL D RI• 
BEIR.(O B ONITO 

Pa11a.mento de juros - Coupon n. 
37 

No escrlptorlo Leonldas Morelr& 
(SJA.) no largo do Theaouro, 16. 
ll.o andsr, squlna da rua 111 de 
Novembro (predlo NbOnhO Maga
lhllel), está. se et!ectuando o pa
l(amento de 37.o coupon de Ju
ros das letras do emprestlmo da• 
quella municipalidade. 

Falta. resgatar 11. letra de n. 331 
aorteada. em 1937. 

Os paaa.mentoa etfeotuam-11!1 to
dos os dias uteta das 10 á• 11 horae 
e 15 minutos e aos sabbados du 
10 As 1-1 horas. 

Slo Paulo, 4 de Fevereiro de 
1938. 

~----------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE l'A· 

RAGUASSU' 

Pagamento de juros e resute de 
letras sorteada~ do eanprestlmo 

consolidado 
No eacrlptorlo do corretor ottl• 

cll\1 Adolpbo Lombe.rdl em SILo 
Pa.ulo, á rua. da Quitanda 83 (3.o 
andar) e em Amparo f. rua 13 de 
Maio, 168, de hoje em diante, dBI 
14 ás 15 horas, aerA paao o 19.0 
coupon d luros «~m «> reapecttva 
móra ou seJam rs. 56$500 por cou
pon e seri!.o resgatadas as letru 
l cautélas eorteo.das na. 2·7 e 16 
com os respectivos juros de móra 
ou s Jam rs. 1 :027~500 tlOr letra 
(caut6las), do empresUmo coniiOII, 
dado deste muntolplo. ' 

Parasuaseu', 31 do Jo.'lielro, do 
1938. 

JOSE' DELm~R.ADOR, prefeito 
mtmlolpal. 

ASTHMA METBODO ESPECIAL I 
DI!: TRATAMENTO. -~ 

]tJBERCULOSE ~~~sTiog 
DR. BENTO LIMA 

BRITO 

DECLARAÇOES 
l f'Pl\.TTDf\ ~o "C"lLf """' T,.,-, • ..... T'"' 

L E I LÃ 
PENH 



O ESTADO DE S. PAULO -- D( 

DR. BENTO LIMA 
BRITO 

Anlatento da Faculdade e M.edlco 
da Santa Caea. 

B•tomaoo, fi.oado, (flttdino•. 
:Molestlu da nutrlcllo.. 

Cllnlca me(llca. 
lha 8 t!lllamttt Comtant, 81 

Tel,, 2-ijl:IIIIS - De 2 cta 4 hora.e. 
Resldencla: 'rei., 4·2663. 

COLITES REBELDES 
Dysent.eria ou prisão de 

ventre amebh.l.nos. 

DR. BELFORT 
tlonsultns 8-11-18-18. 

Oons. Chrlsplnlano, 62, ap. 
23- 26. 

l de Feverelro (aexta-felra) AI m'lll~ 
maa horas e no mesmo loca\, e 
nella se dallberar• com que.l11uer 
numero. 

(a.) ... ANTONIO PONZIO .a>~ 
POLITO, dlrector-aeoretarto. 
PREFfi:ITURA 1\ltJNICIPAL DE PA• 

RAGUASSU' 
Pagamento de juros e resgate de 
letras sorteadas do emprestlmo 

consolidado 

No esorlptorto do corretor ot!l· 
clal Adolpho Lombardl em S!o 
Paulo, f. rue. da Quitanda 82 (3.o 
andar) e em Amparo f. rua 13 de 

. Me.to, 168, de bojo em diante, das 
14 ê.s 15 horas, aerê. pago o 19 .o 
coupon de juros com a respectiva 
mora ou sejam ra. 561500 por cou
pon e aerAo reagat&daa M letras 
l caut6laa sorteadas ns . 2-7 o 16 
com os respectivos juros de mOra 
ou aeJe.m rs. 1:027$500 por letra 
(cautél&a), do emprestlmo consoli
dado deste munlclplo, 

Pe.raguasau', 31 de Janelro, de 
1938. 

JOSE' DELII3ERADOR, prefeito 
muntctpa,...t.:....,...,.........,.=====--=:-: 
ASSOOIAÇAO COMI\tERCJAL DE 

SAO PAULO 
Assembi~a reral or4Jnarla 

ISto convidados os senhores aeso· 
cladoa a comparecer 6. &1$emblén 

oral ordluarla que 1141 reallun\ na 
aéde social no proxlmo dia 10 do 
corrente, ê.s 18 horas, par& dtsoua· 
do dO relatorlo e contu referen
tes ao anno social tlndO e posse 
doa dlrectorCI e conaelhclrot ele!• 
toa a to de J&nelro ultimo. 

vldade pro!!Sillonal relacionada cem 
e. disciplina em concurso; h) tltu· 
1011 ou obras sclontlflc38 que t>Oil· 
sua; I) recibo da Tbcsourarta da 
Faculdade do pagamento da taxa 
do lnscrlpçtlo na tmportanola d 
rs. 300$000, As provas de concurso 
consistem, succeSillvamente, nos 
termos da reterlda lei; em: a) pro· 
vn esortpte.; b) a.rgulçl\o sobt• a 
monographla apresentada.; c) prova 
dtdactlca. - A lnscrtpoll.o para o 
presente concurso ser#. encerrada 
no dia 22 de Abril de 1938, á6 14 
horo.s . Qualquer outra tntormn.çl!.o 
poder#. ser prestada neste. $0crct.a· 
ria no horarlo acima. Secretaria 
da l"&culdo.de de Direito da Unlver
aldade de 8. Paulo, em 2l de De
zembro de 1937. - FLAVIO MEN· 
DES. secretario. 

UNlVERSlDAJ>E DE S. PAUJ,O 
FACULDADE DE DIRI.'lTO 

Concurso para professor cathodza• 
tlco de Direito JudJclarto Penal 
De ordem elo ex mo. •r. c11rcctor, 

dr. Franclltco Morato, o de accOr· 
do com o disposto no artigo ~~ 
da lei n. 3.023, de 15 de Julho de 
1937, taoo publico que se acha 
aberta, nesta eecretarla, da.& 13 tiS 
14 horas, em todos oa dlo.s uteis, 
pelo prazo de quatro ('I) mezea, 
contado deeta datll, a lo8Crlp~tlo 
para o concurso de professor ca• 
tbedratlco de Dlrelto Ju<llciarlo 
Peno.! . Ao tnaorever-se o candida
to entregar#. ao eecretarto cem 

(100) cxcmple.re IJnpressoa de 
um~ monogoraphla orlKinal, ainda 
nlio pUblJcad:t, com clnooenta pa• 
glnos, no mtnlmo. sobre aesumpto 
ele Itvre escolha, pertinente é. ma• 
teria em concurao. tnsttulndo o 
ocu requ~rtmento com: a) co.<lcr· 
neta do reaervlltta do Exercito, ou 
certldf.o de qultaçl!.o do eervtço 
mUltar; b) c11plorna dl! bacharel 
ou doutor em dlrotto; c) provo. 
de otdn.dan!a braeUe1ra; d) titulo 
de eleitor; e) folha corrida do Jul• 
zo crlmlllal do. juatloa local, e da 
policia: t) atteetado do que nê.O 
tem defeito physlco que projudl• 
que o enalno o nem aottre de mo
I~. tla contagiosa; g) prova de 
nctlvlde<le protwlon&l relaclonl:oda 
com a dlltolpltna em concurso; bl 
tlt.uiOB ou obr&a IICienttflcas quo 
pOIJSua; 1) recibo da Tbeaourarta 
da Faculdade do pagamento da 
taxa de lnscrlpçll.o na tmportancta 
de rs, 300$000. As provaa de con· 
curao constatem, succesalvamente, 
nos termos da referida lei, em: 
a) prova. escrlpta; b) argutçl!.o oo
bre a monogmphla apresent. da; 
o) prova dlda.ctlce.. A tnscrlpçl!.o 
parll o pre.ente concurso aeré. en· 
cerrada no dla 27 de Mato de 1938, 
ê.s 14 horas . Qualquer outra lnfor· 
maçll.o pod.crã aer preetnda. nesta 
scct-etlll'la no llorarto acima.. Se• 
cretnrta. da Faculdade de Direito 
da Unlversldo.c.!e de Silo Pa\tlo, em 
27 de Je.neu o de 1938. - FLAVIO 
MENDES, Mecret.Arlo. 

PREFEITO A DO 
DE SAO P U 

Concurso para preenchimento das v as eventuae'· da 
De conformidade com o e.rtlgo 28 

doi estatutos, esae. M1!41mbl6a se 
et!ectuarf. com que.lquer numero 
de soclos. quartos escrlpturarios a se verificarem no de orrer 

DR. 
• RAUL VIEIRA 

DE CARVALHO 
CIRURGIÃO 
DA SANTA CASA 
OPERAÇCIES 

MOI..ESTIAS DE SENHORAS 
E VIAS URINARIAS 

eouaultorfot Rua Barlo de ',.l',l 
ltapetlnlnll&, 10. OUa AJvea. 
Lima, qu&rto andar, aalu •11 I;! 
• •ta - Dae 18 ú 11 boru. 

Telepbune, ._0021. 
' Reeld nela: Rua Conaelhalro 

Brotero.. 171. - TeL. 1-lW. " 

BANCO NOROESTE 
t OO ESTADO DE 

S. PAULO 
AS El\IDUil'A GERAT..i 

ORDINARIA 

Sll.o convidadoS os ars. ac· 
olonistaa deste Banco a ee 
reunirem em assem.blea geral 
ordlnarla, no dla 12 de Feve
reiro, p. t., ás 15 horas. na 
séde social, t\ rua Alvares Pen
teado n. 24, afim de: 

a) - Tomar conhecimento 
do relatorlo, parecer do Con
selho Fl!lcal e approvar o Ba
lanço e Contas de LucrC~s e 
Perdas, refarentos ao exbrci
oio de 1!137. 

b) - Eleger os m11mbros 
'do Cone lho Fiscal pa.ra. o uo

exorclrio; e 
• 

-
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DIT AE8 

DITAL DE ClTAÇllO DE JOSE' 
VIANNA SOBRINHO 

P'n.ço eaber aos QUe o presente 
dita! de ottaçl\o virem, que, ten· 

do sido por portaria do exmo. er. 
presidente do Banco do Brasil, de 
25 de Janeiro deste anno, deter
minado que seja eubmettldo a In· 
querlto admlnlstrl\tlvo o ar. Jcll6 
Vianna Sobrlnbo, tuncclonarto de. 
agenctn. do mesmo banco neata cl· 
dade, po.ra apure.r a t&Ita grave 
comprehendlda n& letra "a" do 
artigo 16 do decreto 24615, de 9 
de Julho de 11l34, e ntlo tendo el· 
do encontrado para .. r citado. por 
estar em logar Incerto e nllo 811bl· 
do, pelo presente edltal oito o :re· 
ferido tuncctonarto pe.ra compe.re
cer f. audlenela que se reall1141rf. na 
.ala em que tuncclona a Oommts· 
atlo de Inquertto, loealtsada ao la• 
lo do gabinete da "Gerencie." no 
andar terreo do edlflclo do Ban• 
co do Brasil, 6. rua Berne.rdlno de 
ce.mpos, n. 1470, em Rio Preto, 
no dia 8 (oito de Marco p. tutu· 
ro, AI 111 horae e meta), ( 3 horas 
e meia da tarde), afim de prestar 
o aeu depoimento e 11881stlr aos 
depoimentos daa testemunha., ~
dendo o mesmo tazer-se acompa
nhar do seu advogado ou $01' as
sistido pelo advogado ou repreaen
tante do syndtce.to da classe a 
que pertence, 

E, para que chegue ao conheci· 
monto do lntereseado, mandei pu
bllce.r o presente editai no orge.m 
ottlclal do local, "Diarlo Offlolal 
do Est&do de S!o Paulo" e no jor
ne.l "O Estado de S§.o Paulo". 

Rio Pr to 2 de Fevereiro de 1938. 
Pela commlsell.o de lnouertto -

ANTONIO LUIZ DA COSTA, p;re
al!;lcnte._ 

UNIVERSIDADE DB S. PAULO 

J'ACULDAD!l DE DlREITO 

Concnr110 11111'8 11rof or eathe«ra• 
ttco de Lerisllc;llo Social 

De ordem elo enno. er. ctlreotor, 
dr. Francisco Mora to, e da ace6r· 

lo~ o 52dll 

EDITAL 

De ordem do sr. presidente da Commissão Municipal de 

Serviço Civil taco saber aos ' Interessados que, tendo sido ap

provados na prova de Portuguez, slio chamados para a de 

ARITHMETICA, no dia 7 do corrente, ás treze (13) horas, 

nas salas 26, 27, 28 e 29 da Escola de Commerclo "Alvare11 

Penteado", os seguintes candidatos, que devem - sob pena de 
nlo serem admlttldos t\ prova - apresentar documento de 

identidade, ao serem chamados: 

SALA 29 - Adelalde Melrelles Teixeira., Alayde Caça

dor, Ala.yse Augusta Pinto, Alcides Brasil Spaccaquerche, Al· 

tio Fernando Glancoll, Alfredo Silveira, André Ros1to, Anita. 

Carrllo Fischer, Antonio Carnevale, Antonio A. Souza, Anto
nio Julio saavedra, Antonio C. Ribas, Argemiro de Aguiar, 

Arnaldo Luiz Tavares, Arnaldo Ribeiro, Armando Aloe, Ar-

mando dos Anjos Cordeiro, Arthur Augusto Martins, Aurea 
de Paula e Silva, Ayde de Plna Figueiredo, Caetano Menino, 

Carmen B arez, Cecllla Gomes da Lu~:, .Cec111o Peres Rodri· 

.gues e Celso Alves de Lima. 

SALA 26 - Dlnorah de Abreu, Domingos Paiva. Azeve
do Filho, Elvira. Paula Chaves, Ercilla Sant'Anna, Ermento 

de OUveira P nteado, Eurico de Araujo Alves Lobo, Gutlher
me Bracony Rodrigues, Ha.rdy Azembuja, Heitor Antonio Con

dé, Helena de Vlta, Helena Fomm, Helena. Goulart Penteado, 

Humberto Bernardo de Andrade, Irene Elisa Evangelista de 

Luca, Irlneu Nogueira. de Slllos, Irma Pada.lino, I~lde Marta 

Bontnl, Isoldl Odfla Henrlch, Italla Rossi, Jacyra B. David, 

J'andyra Vldulich de Andrade, Jolo Alonso, JoAo Baptista Ca· 

taldo, Jorge Jolo Barbur e José Campos Soare•. 

SALA 27 ,...... José de Lima e Silva., José Maria Garcia. PI

lou, Julla. Benedicta de Mello, Jullo cesar Martins, Laura. Mo· 
reno, Lourdes Barreto, Lucia Paes de Barros Kelssering, Lu

otua Garcia. Flores, Luclnda Motta e Silva. do Amaral, Lidla 
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Faço ea.ber a.os que o presente 
ditai do clta.çllo vlt·em, que, ten· 

po aldo por portaria. do exmo. sr. 
residente do Banco do Brasil, do 
5 e Janeiro deste anno, deter

mtn do que seja. submettldo a In• 
·1uerito administrativo o sr. Jos6 
lanna Sobrinho, !uncclona.rlo da 
gencla do mesmo banco nesta. cl
a.de, para apurar a falta. grave 

~omprellendlda. na. letra "a" do 
rtlgo 16 do decreto 24615, do 9 

tle Julho de 1934, e nlio tendo si
do enci:mtrado para ser oltado, por 
·~tar em loga.r Incerto e nlio . sabi

do, pelo presente edital cito o re
;ferldo funcclonarlo para. compa.re
·er á audlencla. que se rea.llsarã na 

u1la em que funcclona. a Commls-
lio de Inquerlto, locallsa.da ao la· 

lo do ga.blriete da. "Gerencla" no 
andar terreo do edltlclo do Ban
co do Brasil, ã rua. Bernardino de 
Campor, n. 1470, em Rio Preto, 
no dl 8 (oito de Março p, futu
ro, às 15 horas e meta), ( 3 horas 
. meia da tarde) , aflm de prestar 
o seu depoimento e assistir aos 
depoimentos das testemunhas, po-

•endo o mesmo ta.zer-se acompa
.har do seu advogado ou ser as

sistido pelo advogado ou repreaen
tante do syndlcato da. classe a 
que pertence. 

E, para, que chegue, ao conheci
mento do Interessado, mandei pu
blicar o presente edital no orga.m 
oftlclal do local, "Diarlo O!tlcla.l 
do Estado de Slio Paulo" e no jor
nal ••o Estado de Slio Paulo". 

Rio Preto 2 de Fevereiro de 1938. 
Pela commlssllo de lnquerlto 

ANTONIO LUIZ DA COSTA, pro· 
sldente. 

" ES,COLA. DE OBSTETRICIA. E 
ENFERMAGEM OBSTETRICA. D~ 

S O PA.ULO 
Acham-se abortas, do 1 a 10 d<l 

~ corrente, na secretaria. da. Escola, 
1\ rua. Antonio Oa.rlos, 159, as tns
crlpçOes aos exames de admlssD.o. 

sft.o :Paulo, 1.0 da Fevereiro de 
1038. - DR. J. ONOFRE DE 
ARAUJO, secreta.rlo. 

.-i';\! EDITAL J' .,.. I 

ESCOLA DE COMMEROIO DO 
QYMNP.SIO GUILHERME 

DE ALMEIDA 

na ordem do sr. dlrector levo 
no conhecimento doe interessados, 
quo o sr. !Isca! tederal, dr. Pll• 
1\lo Ribeiro Cardoso, attender{l. 
:pe88oalmontc aos al\Jmnos que 
até o dia 15 do c~ncute apresen· 
ta.rem seu pedido de trane!eren• 
ela. _, 

'ExPirado eEso prn2;o, oo ..... orme 
o ed.tal q\10 desde o n1ez pas!ado 
c t atflxado na portaria, ntlo 
N>t'l!. attendldo 11 nenhum outro 
requerimento de trans!erencla.. 

Da. Secretario. da EScola d~ Com· 
merc;lo do aymnaslo Ou-lherm& 
de Aln1eldo. . 

Sl!.o Paulo. 7 de Fevereiro de 
1938 . - O Secrett\l'lo - RICARDO 
GREIO. 

' ---·---J,mTo\ L 

E~C()LA l'AULlS'l'.<\. DE MEDICINA 

(Sob Jnspecçflo Preliminar) 
Matriculas 

De' ordom do ~r . clr. dlrector, 
faço saber :•o3 Interessados que de 
.1 a 25 rio corrente, csta.rl!.o a.berta.e, 
na. scm·cto.rla des~a. Escola., a.s ma.
Lrlculao para as diversas séries do 
CllrSIJ mecllco. 

os ca.ndlcla.~os deverllo apresentllr 
os seguintes documentos : 

certificado de a.ppt·ovaçllo nas 
cadeiras · ela sérl anterior; 

prôva de pagamento da.s taxas 
l'PRp~ctlvM; 

t eaoo c1 I'Ata.mpllllas fedora.cs 
:J retratos (3 x 3) para. o ca.rti!.o 
de tull.trlcula.. 

o l'e<tuerlmcnL eleve ser sclla.do 
rom 12S200 de estampilhas federnes 
,. t\ t flrmr. eleve uzr reconhecida. 

. P:ml . J <'~ Fevereiro de 1938 
• O HC ~•·e tc ri"'. I"RANOISCO DE 
ASS!S r; t.:.:·.1EI:J ,\ 

mpanhia Melhoramentos ~ 
de São Paulo 

A~SEMULE'A ERAL ORDINAHlA 

Sio convid·dos os •••· Accioniatas 
d ta ompan hln u se reunirem cru 
ssembléa qerul o•dlnaria, na ald I 
ocial, á r ua Libero Badaró n.• 44:!. 
m 10 de Marru p. ! .. ás IG horas. 
fim de aPProvarcm n geatiio finan· 
oirn do xcrcicio de 1037, contas c 

netos da Dlr ctoria, relatorio, balan· 

UMA CAUSA JUSTISSIMA 
ço e parecer do Conselho Fiscal, bem A ·- d } ' d ' ' t 
como para elegerem os tl!recto:es, ·ques·iao O sa ano OS VlaJan es cornrnerc1aes 

r estar (indo o seu mandato, os 
em b•·os du Coneelho F fecal e res-
ctivos sulJplent.es. Como temos noticiado, agitam-se, no momenlo, os repre· 
Ficam, desde j(,, á disPosi~iio dos aentantes commerclaes em torno da ldéa. de obterem uma 

rs. Accior.lst.as. no cserlptorlo da 
ompnnhia, os documentos de que revisão nos seus sala.rios. I 

trata o artigo 147, ns. 1, 2 c 8, do 
ccreto n. 0 434 d<1 1891. 
S. Paulo, 7 de Fevereiro de 1938. 

A DIRECTORIA 

O Dr. A. Tepedino 
e suas consultas: 

Os enfraquecidos, esrotados de ner· 
vos que apr·esentam 01 symptomas: 
fraqueza sexual, depreuão de nervos, 
memoria fraca, cansaço facil, fr ieu 
rcnital, impotencia, medo, imprenão 
exceuiva; devem uur as rcfeiçõ ~s 
- Toni.c:o Nervét - Optimo fort:f i
cante rico em phosphatos, nóz de 
kol,. e hormenio orchitico. 

li! 

• • 
Convem evitar excitantes que agem 

apenaa no momento exhaurindo o 
orranismo. O Tonico Nervét, não 
é um excitante : é um tonico ner· 

vino sexual utilíssimo em todos os 
casos de exrotamento nervoso com 
memoria fraca e com p<lrda da ca· 
pacidade renesica. Os timidos se
xuaes, oa impotentea imaginativos, os 
impressionaveis, os que sentem um 
medo inexplicavel - todos lucrnm 
proveito grande com o uso do Toni- · 
co Nervét. 

DR. 
RAUL VIEIRA 
DE CARVALHO 

CIRURGIÃO 
DA SANTA CASA 
OPERAÇõES 

MOLESTIAS DE SENHORAS 
E VIAS URINARIAS 

ConsuJtorlo: Rua Bario de 
Hapetinlnga, 10. Cala Alves 
Lima, quarto andar, aalaa 411 
e 412. - Daa 16 ás 18 boraa . 

Telephone, 4-0021. 
Resfdencla: Rua Conaelbelro 
Brotero, 979. - Te!., 6-1822. 

A argumentação em que amparam a justa pretensão _.. 
nós mesmos temos frisado - é a mais Incisiva., não havendo 
como negar o criterlo e a elevação de propositos que 
os elementos componentes da numerosa classe. 

Para que se possa avaliar da orientação dada á cam
panha em favor do ponto de vistA dos representantes com
merciaes, basta tmber-se que é o movimento liderado pela 
Arcesp, a organisação principal dos viajantes commerclaes. 

Em entrevistas concedidas, não só a · "O Imparcial ", 
como, tambem, a jornaes da capital paulista, o s1·. J. M. de 
Magalhães, director-secretario geral da Arcesp, deixou bem 
nltldas as directrlzes traçadas do programma de reivindi-
cações dos representantes commerclaes. 1 

Pleiteam aquell es commerciarios que bem se póde con
siderar elementos uteis ao progresso e á civlllsa.ção, a ele
vação dos seus salarios para. um nlvel compatlvel com o 
custo da vida actual. 

Um dos pontos Impressionantes da argumeutação de que 
se valem é o de que os salarios de hoje são os mesn1os que 
lhes eram pagos ha mais de dez annos passados, facto que, 
por si só, justifica, plenamente, a pretensão daquella ope• 
rosa classe. 

Nestes dez ultlmos annos - não ha como negar - a 
inclust.rla e o commerclo se desenvolveram de maneira es
pantosa, e o viajante commerclal foi um dos !setores prin
cipaes daquelle progresso. 

Não se comprehonde, portanto, que, parallelamento á. 
elevação crescent do custo da vida e do progresso reglstauo 
na lndustria e no ommercio nacionaes, sejam pagos aoR re
presentantes commerciaes, ai nda hoje, salarfos padronlsados 
ha mais de dez annos passados. 

A prova, aliás, do quo é justissima a preteu~ão que 
anima, no momento, os repr sentantes commerc1aes, eslú. em 
que já se asslgnala uma ospectallva sympalhica da parto 
dos grandes industri a s e dos altos commerciantes, que es
tarão dispostos, ao quo se o.ffirma, A procurar uma so lução 
razoavel para o problema. 

Tudo indica, consoquentemente, CJiie o caso dos via
jantes commerciaes terá solução raptda e uo sentido de nor
mallsar a sltunção oconomica o financeira da nun~ ero~a clac3se 
dos represeutan tes commerclacs. 

(Transcrlpo do " O lMPARCTAL" - Rio de Janeiro, de 
29jll1938). 

. .....::.__ ___ -·- - . 
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- DESPACHO--
.. 

Por terem deixado de constar do edital de citação 
de José Vianna Sobrinho , datado de 2 do oorrent 1 e publicado nos 
jornaes do local " A Folha " e " A Noticia 11 , respectivamente , -
dos dias 3, 5 e 6-do corrente mez de Fevereiro e 3, 4 e 5 do mes
mo mez , e no "Dia rio Official do Estado de São Paulo 11 e no " O -
Estado de São Paulo" dos dias 5, 6 e 8 de Fevereiro de 19 38 , a 
discriminação da falta a apurar , a indicação da prova e os nomes 
das testemunhas , deverá o Snr . Secretario da Commissão de Inqué~ 
rito providenciar sobre a publicação do novo edital , tornando a~ 
sim sem effeito o anterior, no jornal loc~l 11 A Noticia " e no 
"0 Estado de São Paulo" , de accordo com o que preceitúa o artigo 
32 e o paragrapho unico do artigo 52 das Instrucções do Oonse -
lho Na cional do Trabalho , baixadas em 3 de Fevereiro de 1936o 

Determina seja marcada a primeira audiencia para
o dia 4 de Abri l de 1938 , ás 15 , 30 horas , dando sciencia disso ás 
mesmas testemunhas que foram intimadas a comparecer á audiencia 
de 8 de Março Po fUturoo 

OPB/ • 

Rio Preto , 25 de Fevereiro de 1938 
Pela OOMMISSÃO DE IN QUMtiTO 

Presidente 



I > 

--
EDITAL DE CITA lO DE JOSt VIANNA 

Faç saber aos qu o presente edital d citação virem, 
que,tendo sido o Snro José Vianna Sobrinho aoousad de haver 
fUrtado d caixa a seu cargo da Agencia do Banco do Brasil ne 
ta praça,a importanoia de Rsol84s328 OOO(cento oitenta e qua
tro contos,trezentos e vinte e oito mil reis),fugindo em segu! 
da,e logo depois preso com a quasi totalidade dessa quantia em 
seu poder,facto que ficou devidamente constatado e confessado, 
conforme se evidencia do s autos de apprehensão do dinheiro ~ 
tado e de suas deolaraçõe prestadas perante os Snrso Delega -
dos Regionaes de Policia de Birigui e Rio Preto,o que consti 
tue falta grave ,capitulada na letra "a" do Artigo 16 do Decr
to n2 24615,de 9 de Julho de 1934,e em cumprimento á Portaria
do Exmo. Snr. Presidente do Banco do Brasil,de 25 de Janeiro -
de te anno,que nomeou esta Oommissão para apurar a falta grave 
em inquérito administrativo,de accordo com os termos do citado 
deor~o,pelo presente edital,oito o referido funccionario, que 
se encontra em luga incerto e não sabido,para comparecer á a~ 
diencia que se realizará na sala em que funcciona a Oommissão
de Inquérito ,localizada ao lado do gabinete da "Gerencie", no
andar terreo do edificio do Banco do Brasil,á rua Bernardino -
de Campos, n2 1470,em Rio Preto, no dia 4(quatro) de Abril Po
fUturo, s 15,30 horas,afim de prestar o seu depoimento e assi§ 
tir aos depoimentos das testemunhas,podendo o mesmo fazer-se -
acompanhar do seu advogado ou ser assistido pelo advogado ou -
representante do Syndioato da classe a que pertenceo 

Foram arroladas as seguintes testemunhas: Waldomiro -
Pacca,Paulo Pereira Barreto e João Gomides Junioro 

Este edital torna sem effeito o datado de 2 de Feve -
reiro do corrente anno,citando o accusado Snro José Vianna So
brinho para comparecer audiencia marcada para o dia 8(oito ) 
de Março p. vindouro,publicado nos jorn es do local, "A Folha" 
e "A Noticia",respeotivamente,dos dias 3,5 e 6 do mez de Fev 
reiro deste anno e 3,4 e 5 do mesmo mez, e no "Diario Official 
do Estado de -o Paulo" e no "0 Estado de são Paulo" dos dias 
5,6 e 8 de Fevereiro de 1938,por não terem constado do mesmo -
todos os requisitos exigidos pelo artigo 3$ das Instrucções do 
Conselho Nacional do Trabalho,baixadas em 3 de Fevereiro de -
1936o 

E,para que chegue ao conhecimento do interessado , man
dei publicar o presente edital no jornal local " A Noticia " e 
no "O Estado de São Paulo" o 

Rio Preto,26 de Fevereiro de 1938 

OPB/o 



.u 

Illmo . Snro 
Waldomiro Pacca 
Rua Silv Jardim 1 537- A 
Nesta 

~f' 
RIO PRETO , 28 de Fe~ro de 19 

~ ~ 
~ 

Por não terem constado do edital de citação d~ 
José Vianna Sobrinho , datado de 2 do expirante e publicado nos 
jomaes do local , no "Diario Official do Estado de São Paulo"e no
"0 Estado de São Paulo:•todos os requisitos exigidos pelo artigo-
3º das Instrucções do Conselho Nacional do Trabalho , baixadas em 
3o2. 1936 , ficou o mesmo sem effeito com a publicação do novo edi
tal datado de 26 do findante no jornal local "A Noticia" e no "0 
Estado de São Paulo "o 

Assim sendo , a audiencia que foi marcada para o 
dia 8 de Março p . futuro , fica adiada novamente para o dia 4(qua
tro) de Abril p . vindouro , s 15, 30 horas , a qual se realizará na 
sala em que funooiona esta Commissão de Inquérito , localizada ao 
lado do gabinete da "Gerencia ", no andar terreo do predio do Ban
co do Brasil , á rua Bernardino de Campos , n2 1470 , devendo VoS.com 
parecer á mesma afim de prestar o seu depoimento como testemunha 
no processo administrativo a que está sendo submettido o Snr . Jo , -se Vianna Sobrinho , funccionario do Banco do Brasil , para apurar a 
a falta grave imputada ao mesmo , oapi tulada na letra "a" do artigo 
16 do Decreto n2 24615 de 9 de Julho de 1934o 

Attenoiosas saudações . 
Pela COMMISSÃO DE INQU~ITO 

OPB/o 
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Illmo. Snro 
Paulo Pereira Barreto 
Rua Bea Vista , 890 
Nesta 

RIO PRETO, 28 de 

Por não terem constado do edital d citação de 
José Vianna Sobrinho , datado de 2 do expirante e publicado nos 
jornaes do local , no "Diario Official do Estado de são Paulo" 
e no "0 Estado de São Paulo" , todos os requisitos exigidos pelo 
artigo 32 das Instrucções do Conselho Nacional do Trabalho , ba! 
xadas em 3. 2.1936 , ficou o mesmo sem effeito com a publicação -
do novo edital datado de 26 do findante no jornal local " A ~ 
ticia " e no " O Estado de São Paulo "· 

Assim sendo , a audiencia que foi marcada para o 
dia 8 de Março p . futuro , fica adiada novamente para o dia 4 
(quatro) de Abril p . vindouro , ás 15 , 30 horas , a qual se realiz~ 
rá na sala em que funcciona esta Commissão de Inquérito , local! 
zada ao lado do gabinete da "Gerencia ", no andar terreo do pre
dio do Banco do Brasil , á rua Bernardino de Campos , n2 1470 , de
vendo v. s. comparecer á mesma afim de prestar o seu depoimento 
como testemunha no processo administrativo a que está sendo 
submettido o Snr. José Vianna Sobrinho , funccionario do Banco -
do Brasil,para apurar a falta grave imputada ao mesmo , capitu -
lada na letra "a" do a rtigo 16 do Decreto n2 24615 de 9 de Ju
lho de 1934o 

audações. 
OPB/. Pela COMMISSÃO DE INQUtRITO 

~ Presidente 
AntoD:iõiJU:Ça ., 
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Illmo. Snr. 
João Gomides Junior 
Rua Marechal Deodoro,l29 
Nesta 

Por não terem constado do edital de citação de 
José Vianna Sobrinho,datado de 2 do expirante e publicado nos 
jornaes do local, no " Diario Official do Estado de São Paulo" 
e no "0 Estado de São Paulo",todos os requisitos exigidos pelo 
artigo 32 das Instrucções do Conselho Nacional do Trabalho,ba! 
xadas em 3.2.1936,ficou o mesmo sem effeito com a publicação -
do novo edital datado de 26 do findante no jor.bal local " A NQ 
ticia" e no "0 Estado de São Paulo". 

Assim sendo,a audiencia que foi marcada para o 
dia 8 de Março p. futuro,fica adiada novamente para o dia 4 
(quatro) de Abril p. vindouro, s 15,30 horas,a qual se realiz~ 
rá na sala em que funcciona esta Commissão de Inquérito,local! 
zada ao lado do gabinete da "Gerencia ",no andar terreo do pre
dio do Banco do Brasil,á rua Bernardino de Campos,n21470,deven 
do V.S. comparecer á mesma afim de prestar o seu depoimento 
como testemunha no processo administrativo a que está sendo 
submettido o Snr. José Vianna Sobrinho,funccionario do Banco -
do Brasil,para apurar a falta grave imputada ao mesmo,capitul~ 
da na letra "a " do artigo 16 do Decreto nQ 24615 de 9 de Julho 
de 1934. 

Attenciosas saudações. 
Pela COMMISSÃO DE INQUtRITO 

~~~~~~~~~~--~Presidente 



o 

CERTIDAO --

Certifico que foi providenciado sobre a pu
blicação do novo edital de citação do accusado,Snr. José Vian 
na Sobrinho constante destes autos,no jornal local "A Noticiã" 
e no 110 Estado de São Paulo",nos termos do despacho do Snro -
Presidente da Commissão de Inquérito de 26 do expiranteo 

Certifico tambem que foram entregues ás tes
temunhas,Snrso Waldomiro Pacca,Paulo Pereira Barreto e João G~ 
mides Junior as novas intimações constantes destes autos, de 
accordo com o despacho do Snr. Presidente acima citado,os quaes 
se deram por intimados. 

Rio Preto, 28 de Fevereiro de 1938 
EU,Octaoilio P~ Barreto,Seoretario,esore-

~4 
vi e assigno. 

OPB/. 



( 

- TERMO DE JUNTADA -

Aos 7 dias do mez de Março de mil novecentos e trin
ta e oito,junto aos autos os seeuintes documentos : 

3- paginas do jornal local "A Noticia" contendo publica
ção do edital de citação d José Vianna Sobrinho , edi
ção dos dias 27 de Fevereiro ~opa ssado , l 3 do cor 
rente . 

3- Idern,idem,idem,do "0 Estado de São Paulo" , idem , idem -
de 3,4 e 5 do correnteo 

EU,Octacilio Pereira B 
vi e assigno 



j uma fo1· 
rodoooAo 
l GoldwiD, 
daM grao· 

tsaa.IJ. A 
·filme foi 

E 
Edital 

Faço aaber a01 que 1o oa repretentante do tio OUiolal do Bstado 
• presen•e edital de Syodicato da cialle a de Sao Paulo, e no cQ 
cítaoAo vi,em, qae ten que pettenoe. Eltado de Slo Paulo, 
1o lido o Snr. J 01ê Foram arrolada 1 u doa diu 5, 6 e 8 de 
Vianna Sobrlnbo ac· ll l'guiate• testemunha•: Fevereiro de 1938, JOJ 
.ando de hayer lor- W dldomiro P~~? oca, Pa11- não terem coaatado dO 
tado da caixa a teu 10 Pf!•eha Bnr~ to e me1-no todo& 01 re· 
narao da Ageooia do .JcA., G.: mide Joaior. qaitliOB ex!aidot pato 
Ra• co do B1aail nesl& Es'" edtaal toro 1 flttigo 3.o daa lna•rno· 

Rua 7 de SetambJo 
204 - (P" xlmo s.o 
P ,l.ao de Hygiooe 

'A_ OJIILIOIOU \GU A li'ON · 

• CoNOIIITCÃO• â DI8'1B.I • 
u .o.. PBLO aa, Rea11110 

Fa•x•uR Ro-la••· 
raos, fl lmoortanoit~ aem dt~Lo o da,ado d., oõas do o.ll alho Nl· 
e RB: 184:328$000 (oeu''l2 de Fnereir,, do co ' oloaal do T~abalbo,t---------= 

ao Oitenta e qua,ro rente ftDQO, citando " b •iXtdae em 3 de Fe· Vae Conslrul·r~. 
oonloS, trezentos e Vio' ACOUiado Saf. J o I e .ereiro de 1936. r 

e oito mil rt~il), f a · Via no& So brioho pau E, Dali que chegue 
gindo em aegaida, e compuec !! r á aadieo BO coDheesmento d J 
1ogo depoia pree11 oom oi• maroarfa pua o ioterenado, mandei pa' 

QUui totaliJa1e doa· d à 8 (o1to) de M &tÇo blioar o DteaeDte edhal 
a qUlD*ia em seu po- p. , .aoaro. pab!IC-tdo no j Jfaal Jooal «A NJ• 
e r, floto que ficou de Dll& i QrDaes dO local, ttoia, e DG •Es•ado de 

Peça orçam ~nto, sem 
cempramissso, a 

vidamante oonetatado cA N tlc .a' e «A Folha• t;ão Paulo•. 
e ooofeuado, conforme r. sp c-ivame ub, • o 1 Rio Prelo, 26 de Fe· engenheiro civil 
e eyideocia dot aaao• diae 3, 4 e 5 do met: vneiro d"' 1938 

SYLLA J. lAVES 
de app!ieheoslo do di de Fnereirn dette Aatonio Lui1 da Ooala Rua 15 de lgyembrt, 1401 
nheiro fartado e ae ao•o e 3, 5 e 6 d Preai.tente da Commia· RIO PRETO 

aaa1 de~ar çõea prea- 1l~~~e:s;m;o~m;t~z~·~J~u;o~·~D~ls~~;•;A.o~~~;Ia~;o;ê~•;'o~~~~~~~~~~~ 
radf s perav•e c 1 Snu l 
D o~leaado• Reaionaee 
de Policia de Birtgul 
e Rio Preto, o que cO&~> 
mae falta grave, oap1' 

1 
tulada na letra «a• do 
A1tig, 16 do Deoret , 
n.Q 24615, dJ 9 de Ju 
llao de l 934, e em o um 
prlmento A Portaria do 
Exmo. Sor. Pre1idente 
do B aco do Bruit, 
de 25 de Jaoetro deate 
IlUDo, Que nomeou atll 
Commi&tAo para 11 P'-· 
rar a falta grAve om 
ioquerito admtnl&lratl• 
vo, de oocordo com 
os termos do olts. do 
deor11 to, pelo preaente 
tdihl, oho o rrferido 
faDCilloaario, Qoe te 
'"' n o o n I r a em I o 
g ., r incerto e D.Ao 
.abido, pua compare 
c"r á audirnoia q11e 18 
real zuã n, ••Ia em 
qae tancoioo• a C o m 

mi11Ao do hQ é1i10 
IC~Ctlizadl ao lado dl.i 
lf c:t bine•e da •Gert~o
oia•, no end r rerreo 
do edit oio do Baaco 
do Bru1l, á roa Ber 
ourdio ~"~ de Caro r.s' 
ll .O 1470, rm Rio Preb 
no dia 4. (quotrc) de 
Abril p. fatoro, AI 15,30 
h ,ru, efJm de pre1tar 

UM MEDICO PAULISTA APONTA 
OS BENEFICIOS DE QUAKER ·OATS 

I 

MEIRA 

ilttosta : 

". emprc recommendo 
()uakcr Oats aos meus 
clit•II 'CS. Fortttlece os 
ofsos, muscul~> c ncr· 
vos. A v it.tmmaB que 
cont~m é imlisp ensave.~ 
potrll a boa saude. 

... e muitos outros medicos 
brasile iros diz em o 

Quando o organiem , ná ') r.;:cebe a quu 'l tidade nccessaria 
de vitamina B, f" co se nerv oJo, 3urgem a prisüo de vent re, 
dores de caheça, abati mento geral. Qua ker Oats contém 
grande 11uantidade da indi.;penslvel vitamina B e outros 
elementos que dão aaud t' , for t!il-!cem os ossos e os mus
culos , enriquecem o ~an& ,le. Homens, mulheres c crian
ças precisam do uso diario de Qua ker Oats. ·E ' c.l cli· 
cioso e facil de preparar. Cozinh a-se em 2 1/2 minutos. 

OATS 

e ePo de ·· cimeDto e 
I I · I ~ BOI deD 1m ao · 
lo• oaa b1temuohu, 
fl)dt' D ~o o meamo fa. 
ze r·ae aoompanhu do 
Batl edvC!gado oa ••r 
a•~•üdo ~o a~voaa-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

QUAKER 



a vez. 
el q e Ri
te da lou
lllanff~star 

.a a Edital 
ca-los d ft ' po• lo terroa·, 
insuflad!•, rl as r l1amas dn 
logo eterno, ou das tortu · 
ra'4 de um purgatorio quC', 

de citação de 
Vianna Sobrinho 

<O Cflrnn· 
pr~t. ca da 
rliz1a ha 

, e<> ~lalha
:L:spirita 

bem, que 
m ou\>ido 
vatfoinios 
sotfre1:ão 
sentença 

olho: sã 
us e são 
dos• <.'omo 

01 . muito 
Igre · 

"·· .a• de 

bem t~abefs, não existe. A- F. ço saber aoa que realizarA na lflla em 
pontal-lhes Chrlsto e o eu o presenle edihl df" qae foareiODil a Com· 
Amor. d 1 Vós esplritas, que, tam- citaolio virpm, que hn mi111lo o DQoérilo 
IJem, e~tudaes (l Evangelho elo ·· ·1 0 n Snr. Jo•ê loc llzada ao lado do 
ori'! tallino do Fil i.J o de Deu ~ Vianna S br1nho ao· aabiaete da cGeren
nosso Salvador Jesus, não cando de_ ha•cr for- oia•, co andar tetreo 
procurei~ desconsolar afnd: lado da caix '!. a a eu do edifloio do Bs aoo 
mais os homens com a ldeia 
de uma salvaÇ~íio prolongada. oar o da Ageuoia do do ruil, á raa Ber· 
prestamista, sem base es, Ba1co do BtuU nesta onrdiao de Campos' 
~rlQturietica. praoa, " hn oort· noi11 n. o t 4 70, em Rio Pret:J 
~=~~~0~005 1homons a oon· th Rs. 184:32S$000 (oan' no dia 4. (qoatrc) de 

viação sublime do apo tolo lO oi •eoto e qoa,rv Abril p. fataro, ã1 15,30 
. '. Paulo quando dtsse: cll:u OODaos, tf f Zentos 1!1 Vin' horu, aftm de preaaar 
sei em Quem tenho crido e te e oito mil ttit), tu · o aea de 1.oimeato e 
estou bem certo qne é Po· gindo f m tegaida, e aalidir ao1 deJoimen· 
deroso•. 

' permttti Ou, ainda, a Verdade l" go depoie pres com tcl d&l tntemaohu, 
Eterna e Evangelioa de S. a QUBii •ot lhlade d et· if r dtndo o me1mo fa• 
João: cO sangue de Je. u · la qUtDti a tm Bt'U 1)0· Zflt·le aoompanbu do 
Ohristo nos purHica dd to- der1 ficto que ftoou de- sou advoaado ou 1er 

combater 
o fazefs, 
bate pe 

a esolare
pela se

raça que 
gem ne-

s..:»s des
olusive o 
rteza da 
umulo e, 
ao!, o m 
ectmento 
embebe· 
loucuras 
peooado 

do peoado•. id t d · Jd Ilois 0 Remedlo, senhore . v amante eone ata o "~'"'' c pelo a a ve ga -
Mas, os apostolos são en· e oooh .. ado, conforme do oa repre~aataate do 

lermeiros, podem os ho- 1e e'fideocia do• saaoa Syodicnto da clalta a 
mens duvidar do que dizem. de app~tehenaAo do di que perteaoe. 

Então ouçamos o Grande h j t F 
Medico Jesus Christo: cEm n e JO art8dO 9 ele oram anoladat ali 
verdade, em verdade vos aaa1 deolu çõe. pre•- ll'!guiatel teatemnnha•: 
dtgo que quem ouve a minha ladas peran•e 01 Snr1 Waldomiro Paoca. Pau
palavra e crê n' Aquelle que Deleaado• Reaionaee lo PereiJa Barreto e 
Me enviou, tem a Vida Eter· de PoliciA a e B'bigul JaAo G omlde Juuior. 
na, não incorre na oondem· e Rio Pr .. to, o que oo.... E1te editei torna naQão, mas, passou da mor ç • 

te para a Vida•. S. João titue falta erave, oapi' 1em totfeitO o datado de 
5: 24. tulada na letra ca:. do 2 de Fenreiro do eor

Apresentemos o Remedto Aatig" 16 do Deoretu rente an o, citando o 
e o Medico lnfalfvel ! 

Convem que elle cresça e D.O ::!4615, d B 9 !e Ju- .-contado Sar. J o. e 
nós diminuamos para que o Uto de 1934, A em oum Vianna SQ.):Irinho para 
b.omem se convença da sua prlmento ã Portariq do comparecer á aadiea 
felicidade com Christo. Exmo. Snr. Pre11idente oha marcada pua o 

Desfeita a oRusa (a incer · B 8 ( ) d 
teza) desappa1·eoe o effeito do uaaco do Bruil, di l oito e lhrço 
(n oarnaval e todas as lou· de 25 de JaDeiro deate p. • iudoaro, puhlio~tdo 

nhã mor· curas que afligem a h uma- "o ao, qoe aomeoueata DOI jornaes elo toe 1, 
:32. nidade). CommiBtAo pua a.pg. cA"Notlola, e «A Folh&:. 
a~:at~i:.i~ ,· Rev. Cassio L. Machado rar a faUa arê'f" flm r .·apecUvameote, a o 1 

nar co ---·------1 intneritJ admlo.abati• dia1 3, 4 e 5 do mez 
leio, d . , vo, de acoovdo ocm\ 1e Fneweiro deate 
ão mi- Or GeraldiDO de 08 termos dn oltt>d aaao e 3, 5 e 6 d o I • decrato, pelo preaente mesmo mr z , 11 no c Dia 

s que co· , · M d • edit 1, oho o rd erido 1ill OUioial do Estado 
?st:.v:r~ : e e1ros fanc~t ario, qae ae cte Slo Paulo, e DO •0 
o delf- · d a a o o n a r a em !lu Blltado de Slo Paalo, 

oohianos j Advoga O gar iaoerto •Ao doi dia• 5, 6 e 8 de I 
es~ ~~~l Rua Silva Jardim, 447 (pro 118bido, p rua compara Fevereiro de 1938, DOr 
8 arran- xfmo a Casa Bueno) Cêr á audiPDOia ne 1 6 nAo terem CODiitBdO do 

AS 
da folia! - Lança perfumes -

me1'.Do : todo• 01 we 
qai1,to1 exigido• p ai 
artigo S.o da• In• trofl 
tOes do Ooa11l llo No
elo•al do Ttabalh 
baixada• em S de Ft~ ' 
'fereiro de 1936. 

E, )ara que ohegu 
ao c ahecimeoto d , 
inter ado, mandei Pt. ' 
blíca Jl I' pteiBil' edlHs 
ao joroal Joalll «A N · 
ti cill , t UG •EBt&do d 
São· P< ltlo•. 

Rio Preto, 26 de F e· 
vereir.o de 1938 
Aatonio Lata da Ooet 
Pretidente da Commh -

aAo de InCJaêrito 
a • o -
te•to do Tltuloa 
.a Clrcu•scrlpção 

:EDITAL 
Faço eaber qae exi• 

e em meu oartorir' A 
a" Pradeute de Mo

se•, 557. Dna aer Pr<
e1tada por falt• d ~' 
egomeoto ums elu
Ur ata df" t. ctura no 
elor de Rs . 656$000. 
coeite de Nt.tal J oa.é 

dro Cltoi. (Ignacio 
ch:>a). 
Pelo pruente latimo 
aooeitante para vtr 

agn ~ d1ta du lio ta 
o da• o motivo ft(l t · 
ue nAo o tu, flosndo 
o meamo tempr·, a a 
alta de p a1am. nto, 
en~ro do tridao leaal, 

otimado do reauotl•o 
rote l ! , na to . mu da 

e i 
Rio P t eto, 28 de Fe' 

ereiro d~ 1938. 
O T b. da 2.a Clr · 

om&CIIpQãt•. 
Feliob Antoaio Si· 

' 
100 gramma~- Serpentinas e confettis ·Artigos p/ phantasia. 

IDEAL 
RIO PRETO 
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Paginá 3 

p Y EN . 
(Do oon,.pondenlo, D W. Salnn, em 25·2-938) e 

mento tomou as indiapen ·zas para todos o" effoito•.l ~~ora é 
.... veis medidaa afim de que Es11• fe11ta qu deooueu • ~o ~ra 
aos bailE>s carnavalesooi num ambiente de franca ce• 1.en.Clas e~ 
nAo compareoam 011 meno maradagem 11ocial, teve a du1a Y1}"8 

res, como bem detetmina o ~tbrilhantvl-a o • N o ~s o a~m ad 

CARNAVAL 
0• clubes carnavalellOts 

mt.vimentum-se afim de com 
memorarem condieoamenta 
o Deus Momo, para ieso o 
O. A. Bandeirallte e o .No~11o 
Clube, 11ecoAo da sociedade 
ltllliana Umbarto di Savoia 
eatio prepatando intereesan· 
tes bailes para 011 tres dias 
coneagrados au deus da 
folia. 

M. M. Ju;z da Comarca. azz•, 11ob a competente di- n ver 11 

BAILE DA COROA .lO recoá'l do fe11tejado compo• vala es~ol 

A vinda offlchl de S. 
Kagettade deus Momo, e11tá 
sendo patrocinada. pela Ban. 
da lnfemal do Zé ... ererc§oa 
e p.ela Empreza Radio Pu
blicidade Bandeirantea. 

A anctoridade policial lo· 
cal. Br . Nelson do Nasci· 

Com bastante brilhantis- 11tor musical Nettinho, e oorrupçao• 
mo realisou-ee no 11alAo d, heeou até a aahida do dpouco 

1
Um 

festae do O. A. Bandefrantee Sol. 0 pe o 
o baile d11 ooroaoAo da~ l ' ETIRO EBPJRITUAL cAll,an Kn 
Rainha de Belleza oe noaaa Afim de tomarem parte E verda 
terra, tendo recabido a es- o Retiro Espiritual que ee ~quelles qd 
c~ lha por arande maioria realillará na Oapit . l do noaso e marca 
na senhorita Freollia Felix Estado, durante os tres dias d: Jdesus CJ 
Pereira e nas eenhorita~de CarnaTBI, seg•irAo am4 , • 0 •0 o pe 
Appareeida Siqueira e AI· nhA, 111bbado, dez congrea... ter:1ve1 d 
"!>ertina Farinazzo, respecti- dos marianos potyrelld . ba· mu1tos os 
vamente primeira e 11egund nos . Aos mesmo11 os nosao11 poucos os 
collooadaa,· portanto, prince- ot 1 de feliz viagem. C8'~J'"'"~entav (' 1 OS 

ESPORTES. l i~~domc~~a 
---~-.. -------' Mas, :, · 

P , d t que eu vos 
~ ara a· corri a pedes re o ~aãr~~::1 

r.!: 1 ''Volta de Catanduva'' ~~~!iep~rc~ 
" cfda do ~ 

F · • t d d • 1 l'd mentelra d oram .mscr1p os corre ores e vanas oc. 1 a- deixa a-pós 

des do Estado. ta~a&lusa 
A greode corrida IJE· 

deltre •·voua de Ca· 
taDclaYa'' de cuja •ea
Uzaçlo, ma1tlada oara 
o troxlmo dia 20 do 
oorreate, temos dadO 
IUOCei.ÍVa& Dotas, Yem 
deeperhado lntereeee 
pelo iatertor do Esta 
do. 

Vari11 elo •• looall 
dàdee que it eayiuam 
ae laeariDÇõaa de eeae 
corre.doree, encoatran' 
do'ee entre eatu Ara ' 
ra4(aara o Baatú. 

Por Baarú oorrerlo 
Hermes Gome& da 
Coe ta. Oc1a Vío de Olr' 
v.sJbo Prado. Manael 
Leocadio da Silva. 
Joaquim Pa~eira de 
SJuZa e Eadco Men· 
teiro de Queiros. pelo ,a. B O. daQaella cld&' 
de. 

Arsraqoara 
vea Damuo Ber 
pelo Gtemio Berrovaa 
rio. 

Rio Preta, oomo dia' 
eem.os, iatorevea Yhate 

cinoo ccrredoree cuja 
realaç!o ja oablioamcs 
em Douo ultimo numa' 
r o. 

varlos h11 
Carnav111, 
F elicidade 
por lSi:!O 
ju ta razã1 
de suaM a 
dando-~e o 

..... 

~ dos prazer 
, lhes offor 
· O home 

W·V.A' a convlcçã 
fu>tda de 

Dltlr.II~Drll IFIIIII Zltl 

ç ' Fel! 
ho.. na de 
'Iemma apr 
P~t ulo. cSe 
nocessUam 
bamos po; 
reremo. • 
11Perdida 
ritual, o 
do, procur 

SUDftN as reducç (( A )) toxicos q 
ragens ! 

Qaal o melhor j ~p;ador de fu tebol Qonl o melhor qUBdro tutobo' 
ele Rio Preto ~ llatico de Rio Pteto 1 

nrs. P 
nheoeis d 
galho de 
quelraes a' 
rio dos vo 
com exoor 
temas In 
tampouco 

..... 
SNRS. FOLIOES 

tern de tudo para o 

Rodo metolico •loo e 2oo grammas - Em vidros, 

Phone 304 



wwn-.~~r---•-o.-~-..,··"·•·~--~-~-~---~-.,-~-~-~-~--~-~-=-==-=--=---=,----~ ragen ! 

Qaal ll melhor j i'Jgador de futebol Qanl o melhor quadro futebo' nrs. P n 
de Rio Preto ? li1tico de Rio P1eto? nheceis d 

( cA Noticl •) 

gelho de 
quefraes a· 
rio dos vo 
com excor 
temas in 

'--,......----~------------..-o~.;....~:o.o.o,....;;........: tampouco -FOLIOES 
,· tem de tudo para o 

Rodo metalico •loo e 2oo grammas - Em vidros, 

Phone 304 

A Empres 
Veja o resu:tado do sorteio realiz 

! Numero da Loteria Federal - 1.0 premio, 
I MUNDIAL cB,. 

1.o premio N. 10649 - Um bangaló no valor de 30:000$000 
2 o premio N. 2064:!:1 - Um bangaló no valor de 30:000$000 
a.o Pf&mio N. 3064:9 - Um bar:galó no valor de 80:000$000 
4. o premio N, 40649 - Um bangaló no valor de 30:000$000 
5.o premio N 5064:9 - Um bangaló no valo1 de 30:000$000 

O a titulo& com oa 4. finaes 0649-uma casa no valor de 9:000$000 
Oa tltulos com os 3 finaes 64:9 Valor 200$000 
Os tituloa com oa 2 finaea 49 Valor 40$000 

Os títulos com o final: 9 ficam isentos do pagamento 
Ela mensalidade seguinte . 

t.o premio N. 
2.o premio N. ~ 
3.o premio N. 3 
4,,o premiu N, 
5,o premio N 

Os títulos com 
Os ti tu los com 
Os titulos com 

Os titulos 
tos do pagamen 

Os titulos 
p~ 

F isca I do Governo - A 
u proximo Sorteio re alizar- ~ e 

De acoordo com o despacho exarado pelo Director das Rs .as I 
prestamista fxpedido pelos Clubes de Mercadoria autrn1 

mediante sorteio, está isento do seU 

Empre a . Const 
(Autorisada e Fiscalisad ~ pelo G 

MAT 
RU' LI:UE:RO 



o 

n· 

ra
staae. 

na· 
edac· 
mos
aa,t
tlan· 
a em· 
hu• 

Oe,c
,ihe
tara 

o 
V.ELLI 
de de 
tine to 

obri 

Edição de hoje, 4 pagiaas I 
L é erro 

TABELIÃO 
Communica ~ transferencia de seu cartorio para a 

ua Silva Jardirn (Pegado á Casa Boano) 
onde está sempre à disposição de seus amigos e clientes, 

Aos domiugos e feriados attende, ta.mbem, para procurações, re 
conhecimento de firmas e outros actos de sua alçada . 

-----· ---------------------------------------.----------~ NOTICIAS DA ReOIAO 

GNACIO UCHOA 
enhce Joaquim· 

Lydla 

(Do correspondente, em 28t2t38) 
Edgard de Mattos Caramu· 1 U choa possa ter um cctrna · 
rú e sua exma. esposa, e no 

1
val melhor, auxiliou mona· 

religioso, o sr. Paulo Birolli 
1
tariamente os Clubes cHlr' 

e a srta. Anna Menezes. monia. e cOperario•. 
Realizou-se no dia 24 do Contracto de Clll• O carnaval continua ani-

corrente, nesta localidade, mado. Hontem, primeiro dia 
o enlace matrimonial do sr. mento de folia,reallzaram·se varlós 
Joaquim Rodrigues Fernan Tem seu casamento con- bailes, nos clubes locaes, 
des com a srta. Ly<!_la Bl- tractado com a srta. Elz.1 !que se prolongar~m até a 
rolll, filha do sr. Joao Bl· Gomes, filha do sr. Luiz madrugada de hoJe, no melo 
rolll e ~e s?-a exma. esposa, Gomes e de d. Therezlnha da maior ~nlmaçao. ~ 
d. Marta Btrolli. Lalnettl Gomes, 0 sr. Pedeol Para hoJe e amanha estão 

Paranympharal'!l o act~! . Caetano de Mello, residente marcadas novas surprezas, 
por parte d~ n01vo, no ct nesta cidade, onde é geral· nos bailes. O carnaval de 
vll, o sr. Joao Birolli e sua monte estimado rua este a.nno estã um pou-

=~.m~.d~~PH~~i~ Ôa~1~:11~10~ Pr6 Carnaval ~ ~~mg:~!:~~~dg~ b~~~s j~ 
srta. Conceição Rodrigues; O sr. PrêfeUo Municipal jmals *iveram tan*a anima-
pela noiva, no civil, o sr. no Intuito de que Ignaclo Qão. ----

Vida Gatholica 
O DIA DE AMANHÃ NA 

CA1'HEDRAL 
De manhã haverã Missas 

ãs 6 e ás 8 horas. Antes da 
Missa das 8 proceder·se·a 
a benção solemne e dlstrf 
buiQão das cinzas. Após, á 
benQão e antes da distrfbuf· 
~Jb, haverá sermão allusi· 
vo. Finda a Missa fnr·se-ã 
novamente &~distribuição das 
cinzas a quem não as tenha 
recebido de manhã. · 

A sagrada communhão, 
neste dia, comeQará a ser 
distribuída ás 5 horas e 112; 

NA QUINTA FEIRA 

sus Sacramentado, que âhi 
ficarã exposto durante o 
dia ã adoraQito dos fieis, e 
particularmente dos associa· 
dos e zeladores do Aposto· 
lado. 

Para Isto ha um quadro 
com a escalaQão, de zelado
res, zeladoras, Cruzada Eu
cbarisUca, associadas exter
nas do Collegfo Santo An· 
dré, e Filhas de Maria per' 
tencentes ã associação. ·ro
das devem certificar-se do 
horarfo e cumprir este de· 
ver de homenagem a Jesus 
H os tia. 

Ao fim da tarde, ás 7 ho
ras será Jesus Sacra menta
do conduzido processional· 
mente para o altar-mor, rea
lizando-se depois os exer
olcios da tarde que são uso, 
e ao que não faUa a prati· 
oa, explanando ou explican· 
do a lntenQão do mez e a 
benQão do S. S. Sacramen
tado. 

lia Missas ás 7 e 7 e meia 
horas. ComeQa a ser dlstri
bulda a Sagrada Commu· 
nhão e a attenderem.ae Con 
fissões desde a mesma ho· 
ra. As Confissões atlender
se-âo até ãs 11 horas, das 14 
ás 17, e durante a cHora 
Santa, ãs 19 horas• e, de
pois desta ainda, emquanto 
houver quem deseje prepa· 
rar·se para a primeira sex· 
ta fefre. FILHAS DE MARIA 
PRIMEIRA SEXTA FEl- Renovam-se os avisos se· 

RA DO MEZ gulntes ás Filhas de Maria 
Nest& dia haverá Missas e Aspirantes da Cathedral. 

ás 6 e 7 horas da manhã. 1.o No sabbado, ãs 6 e 
Para as conflssôes e commu meia da tarde pontualmen· 
nhões, de manhã, é o mes· te, na residencia parochlal, 
mo o horarlo do dia prece· será a reunião semanal, cuja 
pente. A's 7 horas serã à falta de presença terã de 
Missa de communhão geral, ser previamente justificada 
em que devem tomar parte e bem justificada, sob yena 
quantos zeladores e zelado- de exclusão da asaocíaQio de 
raa e auoofadoa o puderem · qu.antos nio procederem as-

todas as congregadas de 
qualquar grau, e, antes da 
benQão do S. S. Sacramento. 
A ADORAÇÃO A' NOITE 

NA CATHEDRAL 
Tem sido uma aftfrmaQiio 

de que ha ainda multa fé e 
almas que amam deveras a 
Nosso Senhor. Por muitas 
centenas, e por mais de mil 
mesmo na primeira hora, 
se contam as pessoas de 
diversas edades e condições 
socfaes que têm prestado a 
sua vassalagem rendida a 
Nosso Senhor, emquanto um 
grande numero ae esquece 
do Divino Prisioneiro de 
nossos Tabernaculos. Louve' 
mos entretan to a Nosso Se· 
nhor, porque estas bOfB 
alumnas que alli se estão 
reunindo na adoraQão em 
forma de reparação, são os 
para·ralos da Divina Justi · 
ça que ainda desviam de 
sobre nós o castigo de Deus 
a tantas Ingratidões e a tio 
accentuados desprezos dos 
Seus direitos. 
O RECOLHIMEN1'0 NO 
COLLEGIO DE SANTO 

.ANDRE' 
Este acto, lembrado e 

adaptado por algumas don· 
zelas nossas, sobretudo fi· 
lfadas da Acção Cathollcn, 
cujo trabalho melhor garan· 
tem com esta benção divi
na, produzirA os melhores 
resuUadoa • .lllf têm estado 
cerca de irfnta mo a de 



VELLI 
de de 
tine to 

obri 

recebido de. Ína~hi~-- ·--- tenÓentes ·á-àswõiãõiõ~ o;i~- dfve;;;;-~ad;s .r;,7>~diçõ';~ 
A sagrada oommunhão, das devem certificar-se do soclaes que têm prestado a 

neste dia, começará a ser horario e cumprir este de· sua vassalagem rendida a 
dls*rlbuída ás 5 horas e 112; ver de homenagem a Jesus Nosso Senhor, emquanto um 

NA QUINTA FEIRA Hostia. grande numero se esquece 
lia Missas ás 7 e 7 e meia Ao fim da tarde, ás 7 ho· do Divino Prisioneiro de 

horas. Começa a ser dls,ri- ras será Jesus Sacra menta- nossos Tabernaculos. Louve' 
buida a Sagrada Commu· do conduzido processional· mos entretanto a Nosso Se· 
nhão e a attenderem-se Con mente para o altar-mor, rea- nhor, porque estas bOfS 
fissões desde a mesma ho· lfzando·se depois os exer- alumnas que alli se estio 
ra. As Confissões attender- cicios da tarde que são uso, reunindo na adoração em 
se-âo atõ ás 11 horas, das 14 e ao que não falta a pratf· forma de reparação, são 011 
ás 17, e durante a cHora oa~ explanando ou explican· para-ralos da Divina Justi
Santa, ás 19 horas• e, de- do a Intenção do mez e a ça, que ainda desviam de 
pois desta ainda, emquanto benção do S. S. Sacramen- sobre nós o castigo de Deus 
houver quem deseje prepa· tado. a tantas Ingratidões e a tio 
rar-se para a primeira sex· accentuados desprezos dos 
ta feira. FILHAS DE MARIA Seus direitos. 
PRIMEIRA SEXTA FEl- Renovam-se os avisos se· O RECOLHIMENTO NO 

RA DO MEZ guintes ás Filhas de Maria COLLEGIO DE SANTO 
Nest& dia haverá Missas e Aspirantes da Cathedral. ANDRE' 

ás 6 e 7 horas da manhã. 1.o No sabbado, ás 6 e Ede acto, lembrado e 
Para as conffssôes e commu meia da tarde pontualmen· adoptado por algumas don· 
nhões, de manhã, é o mes· te, na resídencia parochlal, zelas nossas, sobretudo fi· 
mo o horarlo do dia prece· será a reunião semanal, cuja lladas da Acção Catholfcn, 
pente. A's 7 horas será à falta de presença terá de cujo trabalho melhor garan· 
Missa de communhão geral, ser previamente justificada tem com esta benção divi
em que devem tomar parte e bem justificada, sob pena na, produzlrl os melhores 
quantos zeladores e zelado- de exclusão da associação de resultados. Alll têm e11&ado 
ras e ai&Ocfadoa o puderem j qu.mtos não procederem as- cerca de trinta moças de 
fazer. Terminada a Missa, 

1 
sim. diversas condloõas soolaell, 

será conduzido processfonal No dominao, na Ca,he- Interessadas egualmen'e em 
mente para o seu altar Je- . dral, •Com o uso do uni- formar a sua alma no bom, 

forme•, haverá de manhã a em conhecerem melhor a 

SOCI.A. ES 
Missa, para todas, ás 7 1 I2, Nosso Senhor, irradiando 
e a reunião ã hora da reza etn volta de sf o aroma das 
da tarde. Quer de manhã, virtudes, que hão de ser 
quer de tard~, neste dia, não admiradas e respeitadas. 

Annlversarlos são apenas obrigadas á assis Daremos depois a nota de 
Fazem annos lto•e : tenoia e comparticipação de quantas constituem este pri· 

" tudo as Filhas de Maria e melro e escolhido nucleo 
- 0 dr. Coutinho Ca· Aspirantes, mas as Congre- ~ das nossas donzelas funda -

valcanti, medico; d d A · d 1 · d - Hamilton, filho do 8,., ga as os nJos, e qua • menie pie osas e Ilustrada. 
Humberto Sinibaldi, com" quer grau. A' noite haverá mente dignas de attenção de 
merciante; a recitação do oflfcfo por todos os homens de sensv . 

-a meni na Odila, filha -- I 
do sr. Victorio Dituri, fa· DIARRHe:A DOS BEZEtRROS 
zendeiro em Nova Itapire· Medioamtsnto!l para our"' 
ma; AOENCIA DA MACHINA O'Af\TDRE'A 

Fazem annos ama1~hã: '-----------------------.! - a sra. d. Alice Mc~si 
Braga, eBposa do sr. Abi· 
lio Braga, commerciante,· 

-Helio, filho do sr. Vic· 
torio Delboni, pharmaceu
iico; 

erne - a menina Alice 1't4bel, 
t 

O. Francisca Negrelli t estudante; 
r u- - o d1·. IIerbert H. Mer· 
far- cer, medico chefe do Posto 
pri · de Hygienc loccll; 
IXa• - a sra. d. Rosa Mtmia, 
ndo esflt>sa do sr. Francisco 

Munia, proprietario,· 
~pae - o dr. Renato Bueno 
j ue, Netto, advogado resid6nte 

1vin· em Catanduva; 
fa - Octavio, filho do sr. 

Humberto Sinibaldi, com 
em • merciante,· 

aca? J - Rudy, filho do sr. Ma
~l Pio de Líma, guarda 

.;r os; 
- o sr. Domingos Zini, 

venerando chefe de numero· 
sa família aqui residente. 

eg'resao 
De SM Pat4lo regresea· 

ram ante·ltontem a srta. 
Jasmin e o jovem GUBtavo 
Honsi, filhos do er. Cltaim 
José Elias, faaendeiro. 

Ne1t01 Ne.relli e Walter; Fraaoiaoo We· 
ur, EvaJiato NegrelU, eapoao e filho, pae e 
Jogrg, agradeoAm aenaibiliudos 11 mo.nihtta· 
Oiel de pezu que 1eoeberam DOJ occaeilo 
cio falleclmento da 1empre chorada 

O. Francisca Negrelli 
e a~Jroveilam o en1ejo •a•a eonvfdaJ 01 ami· 
goa, coalaecidoa e DSIIO&I rellgio111 parli ftl· 

aia ai rem A .111.111a de 7.o dia, que em e o a it
teaaAo mandam oelebru hOjfl, 1.0 de Março, 
âa 9 hora~ da manhA, na Igreja matr,z de 
Taaaby. 

Deade jA aateoipam aeaa eterDOI t gn · 
deoimeato, DOI maia e .. e ao•o do 1etdadt~ira 
fê religlot~a. 

as proximas manobras navaes da 
Inglaterra no mediterraneu 

Serão assistidas pelo almirante Chatflld ve-
os Lóndres, 2 -No proximo dia 2 de Màrço terilo inicio, no Mo · 

orar diterraneo, as manobras navaes da esquadra britanniea. 
idos . Essas manobras serão assistidas pelo 1.o lord, almirant(} 
! • ,JÍ&atfild. 
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b.Ofll QU& ·:·".:;: MAU HALITO, GRAÇAS A 

b d t d .. . CO LGATI/ HONTEM,NA FESTA · 0 
00n f'fn 8 e a f O !1 8 :··,,,, DE H E LOI ~A, NÃO PERDI :;:,. 

:0:08:o~i !dOf: flzQlJ.~ ~~~ '·:: ... ,.,,,, UMA SO OAN SA! 

p~ llo , p r. ra que alo ae 
neaue Plilta homeoa 
p; ~'~m a !re•n• Ha1tia. 
QUARltA FEIRA DE 

l CINZA 

Ne1ti dia haverá 
Ml11a 1 6 e 8 h ofdl'. · 
ADtea a Mosaa da& 8 
horaa leJAil benzida• 
k I OÍQZ~I , e de pOli mi• 
ni saradrs a quem ee · 
tiver p~ efleote e pro~~· 
varadol D e p o i 111 da 
M1ua logo em te· 
guida ella ainda se·. 
tio a4mioi~tr,•da• r. s ...-_.__~ ,.,--=------ --------•1 
olnzas,1 e rtepof ,. tó ê 
n ite no fim da Vi& 
Sacra. I 

A Vi~ Sa~ra oomeo. 
Qll JA áa: 7 bo,as da •ar· 
oe em tonto, s eauindo' 
r.e o sermão, a beuolo 
com o Sao&o Lt-nbo e 
o b eíja ment0 d f. ~t l e. 

HORA SANTA 
Na Q~inaa feita han 

J 4 o pi·edoao ex a» Cicio 
oa HoJ~a Senta como 
prepawaoi!o p11h a prl' 
melra •exhl faire, e 
oomeo '~ r á Dontoalmt D· 
te h 7 hora• da t &lf · 
de. 
(>RIMEIRA SEXTA 

FEIRA 
Nedt~ dia hnerá a 

},flssa de commanhAo 
g ~tal ét 7 horas. Fin
oa a Miua, set A ooa 
duzldo J e a as Hottia 

Que Grammatica1 1 

Eu fui 
Tu fostes 
Ellea foram 
Nó fomoa 

Eu bebi 
Ta bebestea 
Ellea beb .Jam 
Nóa bebemos 

O melhor ohopp 
O melhor apperlttvo 
O melhor refreaoo, 

no BAR H ICIOHAL 
do 

Zé Maria 

Tb. Monteiro de 
Berros Filho 

E 

Gabriel A. Monteiro 
de Barros 

Advoga doa 
Ru'l Voluntarios de 
S . Paulo, 789 e 770 

Phone; 230 

Kio P1 eto 

A ·Favo 
A agencia d~~ I 

está acostu 
sortes gr 

Bernardino de C 

que 
~ende~ 
Rua 

~ uente';em Rio Preto : 
Waldomlro Pinto de Carve~ lho 

Rua General G lycerio, .t596 
I 



VidaCa 
APOSTOLAl)O DA 

ORAÇÃO 
Hoje, b 2 e meia de 

tarde, é a raaniAo do 
Conselho do cApo.to 
lado da Oraçilo,, áe 3 
hOrlll, a reunilo geral 
de zeladorea. 

CONFRARIA. DO 
ROSARIO · 

A' Missa da• 7 e 
meia de hoje é a oom
manhlo geral da Coa
traria ao Ro1ario. 
Aa admiasõ l i da novo• 
associados floarAo •a
ra outro me1. 
ADORAÇÃO AO S. S. 

SACRAMENTO 
Como 11 fa1 aonan

ciar com temto, nes· 
aes ares Jia• do Cu· 
aaval, hanrl na Oa
thedral a ad'o~aolo a 
Jeaus Saorameatado, 
QUI serd eXI)OitO 80 · 
l "mnemeate no altar· 
01ó .·. Aos membros 
dHt diYers~• ae1ooia· 
~õ;31 piedoeas da paro 
chia ee pede QUe te
r.;ham em conta e cum· 
pram o mtlhor •o•si
V t l o com1romisso, 
qae estA tndto .• d v nn 
quadro geral da A áo' 
raçllo. para este• diu 
Da eegaoda oolumne 
no laao do Oo,.ooilo de 
Jesas, e que j! foi pa' 
blioada 4!m netas da 
Vida Catholioe, DOI 
jotaaes de qui, de qulo 
ta, uxt! e nbbado, 
delta temaaa. 

Os e6 tholioos qoe 
aão pntancsm h aa 
&OJUae.Õtll Di ''" p~ 
rtem eacolher qualquer 
h ora que maia lbu 
oonrenba deatro de& 
bora• de adoraolo. Ma• 
a todOI 18 f Z O ap 
pt: llo, Prsra que uAo te 
neaue •da bornaua 
~~>m a Je•n• H ostia. 
QUARJ;A FEIRA DE 

CINZA 
Nesa1 dia haverá 

Mina 1 6 e 8 b orll"· 
Ante• a M,s,a da& 8 
hora• •e• Ao benzidu 
'I OillZll, e de pOli mi• 
nistrada.s a quem se
tiver p~ e11eote e pro~~
varadol De p o i a da 
Mtua e logo em u· 
auida à ella ainda se· 
•lo a4mioblrc'da • P s 
cinzas, ,e rtepoJ,. tó ê 
o ite na fim da Vi& 
Sacra. 

1 
J 

A Via Sa.!ra oomt-· 
nu6 áa. 7 ho.aa da tar-

OIIOOAI!Biu•almenh do doe enoarregBdoll", ,.,. n- ela 
alttlr do Sagrado Cora gaodo o quadro L que e 
Qão para a capella par· aude quarta eSIIllã sa 
uoulu do S. S. S&ora' apoouo na s~aunda oo' 0 
menao em que Ucul Iumna do lado do at.l' 
ex~osto no throno á tnr do Cotação de J e· 
ad6JIQAo dos tieie em •o•. c 
a c ao o dia. ~· noite ha novas 

1 

A adoraoAo, confia· admissões de at~ooia·j~~a 
ela putioularmante ao1 dQB, fXplanaçAo da do 
zeladou• e zeladoras iutençâo do mez, e ben o 
do Apostolado, áB Fi- oAo do S. S. S.a oraroen 
lhas de Maria que per to. 
aeooem 4 Alloolaçlo, Por moti•o deates 
61 alumnu extenu piedosos exercloio• •e 
do Oolleglo de Santo omtae a V11 Sact~a aes 
André qae estio ad· te dia. 
mhtidas no AooatoJa· MISSA PELO SE' 
do, e aoa membros da MIN ARIO 
Crauda Euobartatioa Como a Irmudada 
do Oollealo e da Oa· de SAo José e.. ele~' 
thedral, deye ter pre· oen o dia 19 de Ctlda 
enohtcla por cada om mez pelas iatençõe• 

MAU 
A CAUSA DO MIIU H"LITO 

GER ... LMENT[ .._ DEÇOMOOSIÇÀO 

DE RESIOUOS ENTRE O& DENTES. , 

~COMMCNOQ·LHE A US.._A 

A ~ Favo 



ur. t. ~tzenanoo 1 
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3-Deaappareoim nio completo de RHEUMATIBMO, 
dôrea doa oaaoa e oabeoa. Junior i 

' 

I 
MEDI~O 

4- Veaappareoimento das manifestaoôea ayphilitioae 
e de todos os incommodos de fundo syphilitico. 

ó- 0 apparelho gaetro intestinal perfeito, pois p ELI
XIR 914 nl.o at•ca o eBtomago e nAo cont-em iodureto. 

Avisa q e r('rress •u de 
15 viarem e e•tá 11 dia

E' o unico Depurat~vo que tem attestadoe duil 
Hollpitaes, de especialistas dos Olhos das Dispepaia 
ilyphilitica. 

c sioA I) doa oliot• teH e 
~ mivos á Rua SILVA 
J RDIM, 445 (proxi· 
mo a Cata Bnenn) 

VIUROI:I DUPLOS : - Já se encontram â venJa, 
contendo o dobro do 11 · 
quido e custando menot1 
2()0j0 que dois vidros pe· 
quenus. 

Dm·va 1 de Nm·ouna 
Goyos 

Molestías do, coração - Pulmões - Apparelho digestivo 
Molestlas das Sras. - Dlathermla - E.leotrocoagulação. 

Dr. ON E' 
Cirur~ião Dr nlista Consultoria; R 1a Jorge Tlblrlçá, 445 Phone. 98 

Raios X- Dentaduras 
&nat WICBS 

: l 
-------------------------------+,-----~ 

DIARRHEA DOS BEZ e".RFIOS I 
Medicamentos para cura Rua Gen. Glycerfo, 1.245 

Teleph. 3-8-1 AOE NC IA 0 .\ MACHINA D'ANDRE'A 

'a Rancar ·a Edgar·d Ca
amn ·ú & omp. 

N~ REfORMA DE SEU CONTRACTO SOCIAL 

v 
Um e~tabelecirnento que 

terra rlopretense. 
honra~ 

I 

Encerraremos hoje a pequena 
erie de referencias que vimos 

fazendo á Casa Bancaria Edgard 
Caramurú & Cia. dizendo de 
novo, numa eynthese de remate, 
que esso estabelecimento banca 
cario rf.'une todos o~r requisitos 
necessarios para despertar e 
manter a maior confiança em 
todos quantos possam ter in te 
resse em transaccionar com elle. 

Examinámot!, posto que super 
ficialm nte . o contracto consti 
tutivo da firm a, e vimos que 
está de tal modo feito que as. 
segura aos clien1es do banco to 
das a garantias aos socios. De 
resto, a prova do Fentimento 
que no publico se vem desen 
volvendo, originaria dessa e de 
outras razões, é dada pelo ac · 
cn~cimo dos negoclos do estabe. 
lecimento, accrescimo que se po· 
de ver claro .de um. exame com 
parativo dos · balancetes mensaes 
e annuaes dados .a publicidaie. 

Se o contrac o foi sabiamente 
feito para garantir os negodos 
do publico que transige com o 
banco para assegurar ao banco 
eatabilidade de vida e funccio
namento, o que nílo é menos 
de estimar, e para proporcio
nar vantagens especiaes a de 

aitant.es e outros clientes. é 
bem lembrar, ainda uma vez 

e por fim, que o fundamento 
basilar da segurança da cal'a 
bancaria reside nas pessôas que 
compõem a sociedade commer 
cial. 

Fechemos estas curtas apr 
ciações, mencionando uma vPz 
ainda os nomes dos socios com 
manditarios, nomes que, cada 
um de per si, representa~ u rn 
solido alicerce sobre que repou 
sar a confiança do publico e 
que sa.o os dos srs. dr. Adolpho 
Guimarães Corrêa, Joa.o Birolli, 
cel. Oswaldo de Carvalho Ma · 
noel Oustodio Corrêa, Modesto 
José Moreira Pedro Luca to e 
Sy priano Jose Moreira. todos 
proprietarios e capitaHstas nwl 
tissimos csnhecidos . A' frerJ te 
de todos, como socio solidarin 9 

gerente dos negocios, o ex p( n 
mentado banqueiro que é bl · 
gard de Mattos Caramurtí 

E' este o estabelecimento ban 
cario que, cooperando de manei 
ra cada vez mt h notoria na 
vida financeira de Rio Preto e 
desta zona, vem, ao mesmo ·tem
po construindo a sua propria 
grandeza, o que tudo resulta, 
por fim. em inestimavel benefi 
cio para todos quantos vivem c 
trabalham neste progressivo tor 
rão da ter ra. paulista. 

\ 
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: FABRICA 
RUA BRIGA~D~EI1~R~O~w~~~~~~!lirf~~f.~&~ 

OCULISTA 
Ot. Synu1o M. Oliveira 
<)ptica-Oiinica e Clrur,U. 
86 attende a doent 11 dos 
olhos 
Praça Ruy Barbosa, 61 

RIO PRETO 

A .. lQ'IlalW'OI t OIUU&ftdoe e• todol 
' 1 loraaee • reYlataa do pa:1a • 4o 
extzaDQolro • Publlcldade •• ••ral 
Re.._dlo "".PropagaDda d1recta • De .... 
oi_'h • Cartaa•• • lmpr ... o. • Vn• 
da O'YUltoa do rnl•tcn oxtrcmvelroa. 
Rua 84o llottto, 87 • Pllonoo. I.OS70 o 
2·2402 • S. PAOLO • AYonlda Rio 
Braaco. IS7 • Cn!xa Poolal, 2591· BlO 

Dr. F. Sizeaando l 
Junior I 

MEDI~O 

Avisa q e '"lre~ll ' ll de 
15 via1em e e'!tá 11 die
~r aio!\ o doe clio•'teN e 
~mivos á Rua · SlL VA 
J RDIM, 445 (prox!· 
mo a Ca' a Bnenn) 

Dm·v» I de Nor·onua 
Goyos 

Cirur~ião Dr n/ista 

j 

I 

NHA JUIZO 
Grande crime 

doente 
Grande nume o de bomene 
casadoe, que em solteiros 
adquiriram doenoas secreta~~11 
ficllram com ellaa chronica~~; 
eis a razão por que mjlhiU'ell 
de senhoras soffrem eem sa
ber a que attribuir a causa; 
nestes casos , para recuperar 
a saude bastam 3 . vid1011 de 

Com o seu neo nota ·se em poucos dias; 
1-0 ~angue limpo de impurezas e bem estar em geral 
2- do811.pparecimento de manifestaoões outaneaa de 

origem Syphilitica . . 
3-Deeappareoim•nto completo de RHEUMATIBMO, 

dôres dos ossos e cabeoa. 
4 - Vesappareoimento daa manifestaQ6es syphiliticaa 

e de todos os incommodos de fundo syphilitico. 
5-0 apparelho gastro intestinal perfeito, pois p ELI
XIR 914 nio at•ca o estomago e uio cont-em iodureto. 

E' o unico Depuratlvo que tem attestados dc111 
Hoapitaes, de especialistas dos Olhos das Dispepsia 
11yphilitica. 

VIUROti DUPLOS: - Já l!e encontram â veolla, 
contendo o dobro do H· 
quido e cu8tando menot~ 
200/o que dois vidros pe• 
quenua . 

• 
Molestias do coração - Pulmões - Apparelho digestivo 
Molestlas das Sras. • Dlathermla • Electrocoagulação. 

Dr.PON E' 
Consultoria; R lil Jorge Tlblrlçé, 445 Phone, 98 

Kaios X- Dentaduras 
anat WlCBS --------------------------------------~--~ 

J 
Rua Gen. Glycerlo, 1.245 

Teleph. 8-8-1 

DIARRHEA DOS BEZ I.:. AFIOS 
1 Medicamtnto!l para cura 

AOENCIA 0 .\ MACHINA D'ANDRE'A 

• 



E I 
Edital de citação d 

Vianna Sobrinho 
F "Ço aaber aoa que de 25 de Jauetro d~tJte 

C preSente edit , J de IUl 'l O, 1JU8 UOlDfJOD"'*" 
citaoAo vir(m, que ten CommisaAo para t~ PI:l
do lido o Snr. Jou~ rar a fa"a arAv~, 1:1m 
Viaaaa S bnnbo ao· inque11tu admUltBtrati· 
catado de haver for- vo, de aoOc,! dO com 
tedo da caixa a aeu os 'ermos do oil t- do 
c:arro da Ageooza do deortto, pelo pree~:nae 
Baaco do BJatil nesaa edihl, cho o r far·do 

Foram arrolada• 11 
teguhatea testemunhaa: 
Walãomiro P21oca, Pau
lo J er6ha Bsrreto e 
J dio Gomtde Junior. 

E a te edital torna 
11em e. tfeito o da ta do de 
2 de Fnerdro do cor· 
Joate auao, citando o 
RCOUII8dO Sar. J o I e 
ViRnna Sobwinho para 
comparecer á aadien 
oia marna da para o 
dlà 8 (oito) de Marc;o 
p. •indou,o, publloado 
Dlll jornue do local, 
cANottcla, e «A Folha» 
r,.specUvameute, a o a 
diaa 3, 4 e 5 do mez 
1e FnerQir deate 
aa•o e 3, 5 e 6 do 
mesmo m• z, ~S no •Dia 
! lO Offloial do Estado 
de SAo Paulo, e ao cQ 
Eatado de Silo Paulo , 
doa diat 5, 6 e 8 de 
Fevereiro de 1938, JOt 
llAO terem COn &tadO dO 
IDCI"DO todoS OI JS · 
qaiaitoa exigido• pelo 
ardgo S.o dae I oetroo· 
oões do CouiAlbo Na· 
oioaal do Trabelh , 
baixadu em 3 de F · 
,ereiro de 1~36. 

Vende-a~ uma ma 
Mac Hudy, em 

erfeito eetaoo; qaaal 
oye. Capacidade de 
00 arrobu toJ dia. 

Aóha ae de.zmoa\ada, 
o armazum . 72, r ua 
de Julho, em MttaaQl. 
'" c;o de ocoaai!o. 
T ratar na \ au SI o 

Oilo, oom J o! o Cal1l 
aaseb, em Mbaaol. 

Livroa didaotioos 
adaptados pelos 
grupos escolares 
e escolas isoladas 

da região de 
Rio Preto, 

Já estão á venda 

na 

Ty~ogr. Mercurio 

4 Rua General 
I 

Glyoerlo, 1634 

Rio Preto 
~ 

aoa. a 1mportanobJ fanc oloaario, que 1e 
Rs. 184:328$000 (oen' a • o o n I r em :tu · 

ao oiteata e quatr"" gu laoer'o e aAo 
o~atoB, trezentos e vln' ~abido , pata compare 
te ., oito mil nia), tu- cer á audhnola que 1e 
gindo em 1egatda, e realizará na .aala em 
ltj go depoia preao com que faucolona a Com 
a QUilli &otaliJade dea· mi11lo do hquérUo, 
ca qutatla em eeu po· localizada ao lano do 
dH, taoto qae ffoou de· gabiaete da cGeren
Vidamente oonatatado oit~.• , no andar le1reo 
e ooof nado, confotme do edifloio do Bs.noo 
IA eyidencla doa aaaoa do Bna11, á raa Ser
de appi!eheaslo do di uardiDo de Campos' 
nheiro fartado e de .o \470, em Rio Preto 
11181 deolu c;õa1 pru-~no dia 4. (quaatl ) de 
~;..1 d~ s pe anta 01 Sou Abril p. faturo, b 15,30 
Delega doa Re~rionus h i raa. at•m de ~~treetar 
de Policia de Birigul o uo de oitne111to e 
e Rlo Preto, o que oooa u1i1tir ao• depoimen · 
t stue t.daa grave, oapi' toa dae hl,emonhu, 
&Uiada n~ l~;~tra ca» do oodendo o meamo la· 
Artig • 16 do Deoret.1 zn-ae acompanhar do 
n.o ~4615, da 9 de Ju · seu advo~rado co ae:r 
lho {JB 1934, a em oum Ulliliido pelo .a ave g 4 
prfmtnto ã Partsrta do do ou rrepre•cntaDte do 
Exmo. 8nr. P1e1idente Syadicaao da clalae a 
do Banco úo B1uH, ue pertte oe. E, para que ohegue-.----------------

0 coahsotmeoao do 

------------·------·· iotereuado, mandei pu' " I O M~~~~~~~~~~:~506ft!~~e!Bn0oft0SO ~:J;+!~~:;~~;:~;~ 

I 
ão Paulo», ,_. C f ' p • h Rio Preto, 26 de F e· a e I n O ereiro de t9ss 
atonio Lolz da Oo1lll 

_!:ritivos e vinhos, . de primeilalqualidad~ lllidente da Commit. · 
1Ao de lnQot1rllo 

E' o mdho• para 6 

tosse e doenÇlU do P<'Jlo. 
Combat.: u con~tlpaçoea, 
mfriaJ'?~• coquelw:he. 
bronclútc e asthma. 

O Xarope São João 
protege e fortifica a 8~ 

1 pnta, 0 brooc:hi<n e oa 
ji pulmõea. Milharc= de 

c:wu uaombrOIIUI r 

Casa de 
Ernani Do 
Gilberto S 

A ceei ta 

Rua 

Man 

Raios X -
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BANCO DO BRASIL 
SÃO PAULO 

N.• 12 - RUA ALVARES PENTfADO - N.• 12 

Cobranças - Depositos - Cambio - Emprestim.c-s • Cus· 
todia - Ordens de pagamento 

TAXAS DAS CONTAS DE DEPOSJTOS: 
POPULARES I(Limitc de 10:000$000) .............. . 
LIMITADOS (Limite de 50:000$000) .............. .. 

COM JUROS {Sem limite) ......................... . 
PRAZO FIXO E LEmAS A PREMIO: 

4 
3 
2 

% 
'1o 
o/o 

a.a. 
a.a. 
a. a. 

6 mezea . . . . . . . . . . • • 4 % a.a. I 12 mezea •••••••..• 
AVISO PRE'VlO: 

5% a.a. 

30 dias .............................. . 
60 diaa •••••••.•.•..•••..••••••••••••. 
90 dias •...... , .•.••. , .••••• , .•••. , ... 

3 Yz o/o a.a. 
4 o/o a.a. 
4 Yz o/o a.a. 

O Bnnco do Brasil mantem Agencias em toda• as Capitnea e naa 
pr 'ncipaea cidades do Paiz, c correapondenlea nas principaea praçns do 
Paiz c do Exterior. 

MATRIZ: Rua t.• de Março n.• 66 - RIO DE JANEIRO 
AGENCIAS LOCALISADAS NA RtDE FERROVIARIA DE S. PAULO: 

Araraquara - Banetoa - Bauru' - Bebedouro - Botacatu' -
Campinas - Campo Grande - Catanduva - Cbanntea - Corumbá -
Curityba - Franca - Guaxupé - Jahu' - Lioa - Piracicaba - Pon• 
ta Groua - Ribeirão Preto - Rio Preto - Santos - São João da 
Bo, Vista - Taubaté - Uberaba - Varrinha. 

Contaa a prazo fixo de am anno com paramento menaal doa ia· 
roa: 4,5 % a.a. 

Depositoa a prazo fixo de 6 m- com taramento mensal doa 
juro a: 3,5 % a.a. 

A 

DORES NAS COST S 
Synonimo de 

P rturbacâo 
A 

Renal 
O tonnento 

do Rheuma-
tismo, das 
dôres nas 
costas, da 
sensaçio de 
"envelhe
dlnento,"das 

dôres nu juntas, 
~devido exclusiva
mente ao funccio-

namento anormal dos rins. Os rin executam o trabalho 
importantíssimo de reter por filtração as substancias 
aoc:ivas 110 organismo. Dia e noite este ultimo produz 
- elemento -acido nrico, bacterias Yift!l e mortas e 
c:dlalu diverau bem coato out~ productos que acarre-
tariam raptdamente a vossa morte si lbes fosse pecmitt.ido 
~ecer no vouo organismo. 

N PiJnlas De Witt para oa Rins e a Bexiga sio 
...&us para o fim especial decurar os rins doentes. De 
IIIOdo brando maa seguro ellas tonifiicam os rins de tal 
..ac::ira que estes possam executar o trabalho que a 
JCablrelra lhes confiou, Oa toxicos accumnlados são filtra-
cfooe e elliminados do organismo • novamente podereis ....,.actar saude e &"Ozar a Yida. 

Pilul s DEWITT 
PARA OS RINS E A BEXIGA 

Communicamos que 
acham á disposição dos s 
acclonistas, no Escripto I 
d sta ia., á rua Quinti 1 

Docayuva n. 54, 2.o and 
sala 217, todos os docum 
tos a quo s r fere o art. 1 
da. lei das So<'i (\ades anon 
mas, e art. 26 elos Estntut 

Si1o Paulo, 27 do Fcver 
ro do 1938. 
1\Inrcos 1\fólegf~ - J.ll'<' lllcn 

OOMPANHIA INICIADOR 
REDIAL 

Pelo preaente, convocamos I 
exmo~. ara. Accionistas desta Com 
pnnhie para a Auembléa Geral Or 
dinarin, á realisar-re no dia 15 d 
Março de 1938, áa 15 horas, n 
aéde socaal, á run da Boa Vista n 
16, 5,0 pavimento, a qual tc!rá po 
fim tomar conhecimento do rclat'> 
rio de Di~ctoria, contas relntivna a 
anno de 1937 e pa~cer do Conaelh 
Fiscal, assim como eleição doa mem 

roa do mesmo Conselho para o no 
vo exercicio. 

S. Paulo, 26 

PREFEITURA. MUNICIPAL DE 
ITUVERA. V A. 

Snbstltulçlto dns cautelas provlso
rlas p los tltulos definitivos do 

emprestlmo consoltda4o do 
600:000 000 

No escrlptorlo do corretor oftl· 
ciBl Adolpho Lombar41 m B. PBu· 
lo, á ruB dB QultandB, 82 (3.o an• 
dBr) e em Amparo ã rua 13 de 
Maio, 168, do dla 3 de Março p. 
futuro ~m diante, dns 14 âs 15 ho· 
ras, nerl\o substltuldns as cautelas 
provlsorlas pelos tltulos dc!lnlttvos 
do emprcstlmo coneolldado do 600 
contos de réts deste munlctpto. 

Ituvcrava, 26 de Fevereiro de 
le38. - DR. ALCEU FABIO BAR.· 
~prefeito munlc!Pt<l. __ 

BANCO DE S. PAULO 
ASbtntbléa geral or41parla 

B!\o convidados os eeuhores nc 
clontst e de te Banco B a re 
-vntrcm ·em 11 cmbléa g ral ordlna 
ria, no d!B 19 de Mnrço correu 
te, As 15 horn·:, na séde eoctal, 
ruB de Sllo Bento n. 341, para 
fim d: 

B) - tomar conhecimento d 
relatorlo, bBlanços e demonstra 
Oea da çontn Lucros e Perda. 

referentes no cxerclolo findo, d 
1937, e do parecer sobre cll s emlt 
tldO' pelo Conselho Fiscal; 

b) - eleger dois dlrcctores: 
c) eleger o Conselho Flllcal pa 

ra o novo exerclclo; e 
d) - trntar do qualquer outr 

all8umpto de lnteres~e eoclal. 
Silo Paulo, 2 d Março do 1938 

- RODOLPHO LARA CAMPO 
presld nto . 
' SAO PAULO ALPARGATAS 

COMPA.N 
Assembl a g ral ordlnarla 

Sito convidados os ers. aceto 
nlstas pam so r un!retn, no dl 
18 de Março de 1938, âs 14 hora 
no esçrlptorlo da Companh!B, 
rua Dr. Almeida LI !na, 14. em stt 
Pnulo, parB tomarem conhectmc 
to do relatorlo c contas dB dlr 
ctorla, relativas no nnno de 19 
e clegércm os !lscaee e supplcnt 
que deverllo servir no proxlm 
exerolclo. 

01:1 docum nto~ conetantee d 
artigo 147 do decreto n. 434 d 

llDITAL DE CITI\ AO DE JOSE' 
VIANNA SOBRINHO 

FBço eBbrr aos QUO o presente 
edital de oltaçtto virem, que, ten~ 
do sido o sr. Jo. ê VIanna Sobri
nho accusado de haver furtado 
dB caixa B seu cargo dB Rll' nela 
do Banco do BrBsll nesta pra~a. 
B lmportancla de 184 :328 000 
(cento oit<'nta e Quatro contos, 
trezentos o vinte e oito mil réis), 
fugindo em seguida, c logo depois 
preso com a quasl totalldMie d s· 
sa quantia m seu poder, facto 
que ficou devidamente constatB• 
do e cont atado, conformo Ae evi· 
d noto. os auto. d appl·ohoru.§.o 
do dinheiro furtado e d suas 
declaraç0<'S prestnd!\8 perante os 
S1'8. delrgndos rertonaes de poli· 
ciB do Blrlguy e Rio Preto, e que 
constituo faltB gravtl, oapltuladB 
nB letm "a" do artigo 16 do de
creto n. 24. 615, de 9 de Julho 
do 1034, em cumprimento á 
Portaria do ex mo. sr. presidente 
do Banco do Brasil, do 25 de Ja· 
nolro deste anno, que nomeou 
csto. comml1181lo para. apurar a 
fBI B gravo em 1nquerlto adml· 

lstmtlvo, do BccOrdo com os 
ermos do citado dect·eto, pelo 
res nte dltBI, cito o referido 
uncclonBrlo, que eo encontra em 

logl\r Incerto e nllo Aabldo, parB 
comparecer á audlencla que se 
.reallsará na sala om que !une· 
clona B commissllo do 1nquerlto, 
locallsnda ao lo.do do gBblncte da 
"G r nela", no anctar te'rreo do 
cdlflclo do Banco do BrMil, á rua 
Bernardino de Campos n. 1.470, 
m Rio Preto. no dta 4 (quatro) 

do Abril proxlmo futuro, âs 15 
)l.oras o meia, afim de prestar o 
eu depoimento e assistir BOII d • 

l>Oimentos das testemunhas, po• 
endo o mesmo fazer-se acompa

nhar do seu advogado ou ser tiS· 
lstldo pelo advop:Bdo ou repre

sentante do Byudlooto da olaSBO 
o. q\tO pertenre. 

:Foram arroladas ns BCi\llntes 
testemunhas: Waldomlro Pnc , 
Paulo P relrB Barreto e Jofi.o Oo· 
'mld~s Junior. 

Este edltnl torna sem etfolto o 
datncto de 2 do Fevereiro do cor
r nte auno, citando o o.ccuRado 
Br. Jo é VIanna Sobrinho pam 
comparecer ã o.udlencla marca.dB 
para o dia 8 (oltp) ele Mnrço pro· 
xtmo vindouro, publlca.do n s Jor· 
nac do local, "A FolhB" e "A 

tlcl ", r p etlv mente, dos 
dias 3, 5 6 do mez de Fevo· 
rí'lro deste anno e 3. 4 e 5 do 
m1111mo mcz, o no "Diarlo OU!· 
elBl" do E'!tado de Sdo Paulo ó 
no "0 Estado do S. PBulo" doa 
dias 5, 6 c 8 do Fevereiro de 
1938, por n1.1o t rem constado do 
mesmo todos os requesltos oxlgl· 
dos pelo artlllO 3.o diUI Instruo· 
çOe~ do Con~cibo Nacional do 
TrBbalbo, baixadas em 3 de Fe· 
verclro de 1936. 

E, pam que cheglte ao conbe· 
!monto do lntoressado, ml\n4el 

publicar o prce nte edital no jor· 
unl local "A Noticio." e no "O 
Estado d S. PBulo". - RIO 
Pt·eto, 26 de Fevereiro de 1938. 
- ANTONIO LUIZ DA COSTA, 
presidente da commlssf\O de In· 
ucr1to. 

Leilão judicial 
A. C. DE OLIVEIRA FRANÇA, 

leiloeiro official, venderá em leilão, 
no dia 3 de Março, áa 14 horas, á 
ra a Major Dioro n.• 28.!. um lote 
de tricolinea cortadaa, arrecadadalj 
na fallenci de Alberto Grouman. 



RA, 4 DE MARÇO DE 1938 . 
S ton.l ?EPARTAMENTO E. DO TRABA· • etc 27 annos, e Lavorlndo Marchl , 
apores. LHO I d 5 annos, Qrasllelros; dia 26: An· 
rio de Ü'lllo Mondlnl, de 87 annoe, ltalla· 

6 410 Procuras de operllrlos para a la- H· . Eva:pgellno. M&rla dos sa.ntoR 
'oÚtho vou1·a - Fora.m PI'Ocuradas na clu ' 5Ô annos; Maria. Augusta. d~ 

Agencia, OtflciM do Collocaçlo, l 'aulo, de 13 annos, José Marcou, 
deste Departamento: ta.mlllas pa- elo o annos brasileiros· Justlno 
ra a lavoura cafcelra, pagando ·po: ! .t:~ses, de sei annos, llthuano; José 
mil pés de café por anuo de 200~ 11. ioxandrlno, de 62 annos, brasllet
a 400$; por cnrpa de 30$ a 50S pot 1·o; Scbcmllto Massocta, dO 17 allll'lS, 
anno e pat·a colheita de $600 a jnponeza; dia 27: Manuel Ju111io, 
lSOOO por alqueire; tamlllas para. !lo 36 annos; Maria Augusta de ou
a oult\ua de all!ocUlo, pagando pe- velra , de 25 annos; Elisa de Jesud, 
lo trato de alqueire de terra 400$ ; do 70 annos, Geraldo Marcondes, 
pot· carpa soe e 1$500 por arro- do 2 mezes, brasileiros; dia 28. 
ba de algod!l.o col!lldo : fnmlllas O linda Pacheco, do 15 o.nnos, bra
para a cultura. de banana ,pagan· tillelra. 
do de 55$ a 200$ por cat·pa e S100 
por cacho de b!manas colhido; 
operarlos para o serviço de la
voura, pagando por dia do ser· 
viço de 4$000 a. 5$000 com comi· 
da e de 5$000 a 6•000 sem comida. 
Operarlos para. o serviço de córte 
de lenha, pagando de 2$ a 2S500 
·j.l()r metro cu bico; operar! os para 
o $erv1ço de movimento de terra, 
pagando $900 por hora. 

AGENCIA MODERNA 
DE PUBLICAÇOES I 

" 1
11 Resultado do sort.eio d o 

do Março de 1?88: .

1

1 

Operarlos para 1ndustr1rl: tece
Aires. llles. <1esfladetras, cardlstas, car~ 
para plntelros, tintureiros. a!íalatcs. IB· 
·ter- vadores de roupas o ontregadorea 

an- . para. tinturarias. 

COUPON RE<-L~IE ri 
VALOR DE M&RC.ADOnt.AS I, I 

05164 600$ 111 
15507 200$ 11 
07987 • • • • • 150$ I 
OG541 100$ U .nto• Offertas: Existem tnnumeras of· 

Ingle• 
thnm• 
eunls. 

; nac. 
arm. 
• de 

m. 5, 
o.up1 

; nac. 
m. 3, 
. FI• 

norte; 
Nav. 
"Ale· 

6 Nl· 
Alex. 

lo de 
York, 

fertas do trnbalhadot·es - Indus· 
trlaea. oommerolaes agrlcolas a. 
dlsposiQlo dos srs, lnteres$a.dos. 

SANTA CASA DE MISERICORDIA 

05502 50$"- \ \11 
011 coupona terllllnados ~ I 

G~ têm 3$000, 
O proprlct.arlo: Adalmlro de 1! 

No Ho~pltal Central da Santa 
Casa de Mlserlcordla, falleceratn: 
dia 25: José Adlo Penna, de 30 11n .. 
no$; Allton lo Martins dos Santos, 

Toledo. O fiscal fede~al: Fran• i\ 
cil'o Cama. Cerquelra.. 'iji 

SECÇÃO LIVRE 
BANCO DO BRASIL 

SÃO PAULO 
N.• lZ - RUA ALVARES PENTt:ADO - N.• lZ 

Cobranças • Deposito• • Cambio • Emprestim,01 • Cus· 
todia • Ordens de pagamento 

TAXAS DAS CONTAS DE DEPOSITOS: 
POPULARES (Limite de 10:000$000) .. ......... .... 4 
LIMITADOS (Limite de 50:000$000) ••• • •• • .... ... .. 3 

COM JUROS (Sem limite} • • • .. .. .. .. • .. .. • • • .. .. • .. 2 
PRAZO FIXO E LE'IRAS A PREMIO: 

•Yo a.a, 
'?li a,a, 
% a.a. 

6 mezea .. .. • .. .. ••• 4 % a.a. I 12 mezea .... • .. ... 5 % a,a, 
AVISO PRE'VIO: 

30 dia• •••••••••••••••••••••••• ••••••• 3 Vz % a.a. 
60 dias , •.• ••••• ·•••••••••••••••••,,.. 4 % a.a. 
90 dias •• , ••• • •••••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • 4 Yz % a.a. 

O Banco do Braail mantem Agencia• em toda• ae Capitaea e naa 
principaea cidadea do Paiz, e correaPQndentea naa principaea praçaa do 
Paiz e do Exterior. · 

MA'IRIZ: Rua 1.• de Março n.• 66 - RIO DE JANEIRO 
AGENCIAS LOCALISADA6 NA R!DE FERROVIARIA J)E S. PAULO: 

Anraqqara - Barretoa - Bauru' - Bebedouro - Botucatu' -
Campina• - Campo Grande - Catanduva - Channtea - Coramb' -
Curityba - Franca - Cuaxup6 - Jahu' - Lina - Piracicaba - Pon• 
ta Groua - Ribeirio Preto - Rio Preto - Santoa - Sio João da 
Boa Viata - Taubaté - Uberaba - . Var,lnlla. 

Contai a prazo fixo de um anuo com paclllllento menaal doa iu· 
roa: 4,5% a.a. 

Depoaitoa a prazo fixo de 6 mezu com tacame111o me111al doa 
iuroa: 3,5 % a.a. 

DR. A. TEPEDINO 
Esgotamento nervoso. Disturbios sexuaes (impotencia, 
debilidade genital} - Dysftmcções glandulares ( obe

sidade, analgesia masculina e feminina). 
CONSULTORIO: RUA DE SÃO BENTO, 181 - SÃO PAULO 

HORARIO: DAS 16 A'S 18- PHONE: 5-2033 

conv.m isadora Cruzeiro· 

O dr. A. Tepedino 
COMPANHIA PAULISTA DE ES· 

TRAJ)AS DE FERRO 
Suspens o de transterençlae 

Fa2i·se publlco que, a p&rt!r do 
dia 5 de Março proxlmo, lnclu~tvé, 

e euns consultns tloam suspensas as trans!erencla.s 
Os deprimidos, os fa.dlgado ~ . àe aoçlles da Em!Ea4o de 1937, com 

os Impotentes lucram real pro- vinte por cento (20 ojo) rea.lls&dos. 
vello com a. abstenção do fumo. I A oomeoar de 15 de Maroo. as ac· 
Um bom remedto para. os esgo- oOes deSila eml8134o só poderlo ser 
tados nervosos, para os asthe- I transferidas com 40 olo reallsados 
nlcos sexuo.es e amortecido~... 6 ou como lntesr du. 
o 'l'onlco Nervét. r.onten':'lo opu- ~· s. P~ulo, 24 de Fevereiro d 1938. 
mos phosphatos, hormoulo orchl· - HEITOR FREIRE DE CARVA
tlco, gotas ama.rga.3 Haum6 -- o Ll!O, dlrector secretario geral. 
Tonlco Nervét ber.ll ti cln. o ner-
voso esgotado. N!Lo é excitante: CIA. LUZ E FORÇA "SANTA 
é um tonlco reconstituinte de CRUZ" 
a.cc!lo raplcla. O Tonlco Norvêt Pagamento de cUvtdendo 
deve ser usado antes fla.~t refel· Do dia ~5 do corrente em dlan· 
Qõoe. to sert\ pago aos srs • • acoloniatas, 

no eacrlptorlo <1esta. Comp~hl~~o, 1\ 
rua de S4o Bento, 357, l.o a.ndar, 

AO COMMERCIO DO INTERIOR da11 14 ll.a 1S horas, o 6.o dlv!den• 
do, 11. razão de 6 olo ao anno, ou 

Oommuntcamoe aos nO!!Sos o.ml· sejam 6$000 por acç4o. . 
goe e tresuezes do lntertor, da zona A pat·tlr de amanhan, 3, até o 
Mogyana, que o 81'. Taclano O ar- referido dia 15, tlcam suspensas as 
ela Barbo a deixou a representaçll.o transferenolu de acç6es. · 
de nossa casa e, ao mesmo tempo, Silo Paulo, 2 de Mftrço de 1938 . 
nvlso.mos que é seu •u;~~~~~;-iiÍI ... Iiiiiiiiíilil!liiW.;;;;.:.:,:: • ..:.;,:;....:.:.:;~. 
M ' . Alcides Sandoval, ~ que ji\ s 
ttchn percot·t·endo a referida. zona 

Silo Pllulo, 3 de Março de 1038 
SANDO~AL & CIA. LTDA. 

Tabel!Ao Firmo - Reconheço 
firma supra. de Sandoval & Ola 
Ltd!l., S. Paulo, 3 de Março d 
1938. Em test. <ta verdade. 
~ento Arruda, aJudante a.utorlsad 

A' P'RAÇA. 
A E. T. I. - Empresa de Tran 

acçlle Immoblllarlaa, slta i\ ru 
Senr.dor Pa.ulo Egydto, 15, 8.o a 
dar, nesta capital, communloa f\ 
seus clientes o 11 praça em ger 
que o sr. Antonio 'O'!hOa Rodt· 
guea em data de 23 do ccrrent 
solicitou demlsslo do cargo de d 
rector-gerente da Empresa, paSila 
do a dlrecçlo geral a ser exerci 
pelo dlrector sr. Analdo R. Plnt 
dessa data. em diante. 

A DIRECTORIA 

DR. BENTO LIMA 
BRITO 

.Uslatante c!a Faculdade e Medico 
da Santa casa. 

Betomouo, t'uado, lnteat"'o•. 
Molestlas da nutrlcUo. 

Cllnlca medica. 
Ruo Be,.Jomfn OoiNfOIIf, Gl 

2'eJ .. 2·1:1!!1511 - De 2 de \l llorat. 
Reeldencla r Te I,. •·2663. 

DECLARAÇõES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITUVERAVA 
Substltulçlo das cautelas provls 
rias pelos tltnlos definitivos d 

empreatlmo consolidado de 
600 :000$000 

No escrl ptorlo do corretor ott 
ela! Adolpho X.ombardt em S. Pa. 
lo, 4 rua da Qultllnda, 82 (3.o a. 
dar) e em Amparo é. rua 13 
Maio, 168, do dla 3 de Março 
futuro em diante, das 14 G.s 15 h 
ras, A~rllo substltuldas as cautel 
pt·ovlsorlas pelos tltulos deflnltlv 
do omprestlmo consolidado de 6 
contos de réis deste munlclplo. 

Ituverava, 26 de Fevereiro 
1938. - DR. ALCEU FABIO BA 
BOBA, prefeito munlclptu. 

COMPANniA PAULISTA DE ES 
'rlt!\DAS DE FERRO 

Segunda cha.mada de capital 
Convido o3 ers. acclontsta.a su 

scrlptoros das acçlles da ultl 
emlssâo, a reallsarem, de 15 a 
<1e Março proxlmo. a segunda e 
trada de capital das reterld 
acçOos, á raz4o de 20 por cento 
40$000 por acçlo, além do seno. 

E' facUltada. aos ers. -cclonl 
tae, no mesmo prazo, a. lmmedla 
lntegraglo de qualquer numero d 
referidas acçlles, entrllndo ne 
ea110 eom mala a quantia de •.•• 
120$000, além do seno, bem conu:l 
3$600 por acç4o, para ficarem 011 
tltulos d& nova emlsslo Inteira
mente equiparados aos exlsteu•.e• 
par& os efteltos do dividendo ~~~
mestral. 

EDI'fAES 
, EDITAL DE CITAÇAO DE JOSE' 

VIANNA SOBJUNHO 
Faço saber aos que o presente 

edlta.l de cltaç4o virem, que, ten· 
do sido o ar. José VIanna Sobri
nho accusado de haver furtado 
da caixa a seu cargo da agencia 
do Banco do Brasil nesta praça, 
a. lmporta.ncla. de 184:328$000 
(cento oitenta e quatro contos, 
trezentos e vinte e oito mil r6ts), 
fugindo em seguida, e logo depola 
preso com a quast totalidade des• 
sa que.ntla. em seu poder, te.ato 
que ficou devidamente constata• 
do e confessado, con!onne se evl· 
dencla dos autos de apprehenelo 
do dlnh~lro turta<1o e de sua11 
declarações prestadas perante os 
srs. delegados reglonaes de polt
cla de Blrlguy e Rio Preto, e que 
constitue :Calt& grave, capltule.da 
na letra "a" do artigo 18 do de· 
ereto 11. 24.615, de 9 de Julho 
de 1934, e em cumprimento 11.. 
Portaria. do exmo. sr. presidente 
do Banco do Brasil, de 25 de Ja· 
nelro deste anno, que nomeou 
esta. commiB$lO par& apure.r a 
falta grave em lnquerlto admi
nistrativo, de accOrdo com os 
termos do citado decreto, pelo 
presente edital, alto o referido 
!uncclonarlo, que se encontra ·~ 
Jogar Incerto e nlo sabido, pe.r• 
comparecer á audlencle. que ee 
reallsará na l'lala em que !Une• 
clona a commlss4o de lnquerltoo 
locallsada ao lado do gabinete da 
"Ocrenola", no andar terreo dct 
edl(lclo do Ba.nco do Brasil, á rua 
Bernardino de Campos n. 1.470, 
em Rio Preto, no dia. \l (quatro) 
do Abril proxlmo tuturo, At 15 
horas o meto., atlm de prestar o 
seu depoimento e assistir aos de• 
potmentos das testemunhas, po• 
dendo o mesmo fazer-se acomp...., 
nbar do seu advogado ou ser as• 
etstldo pelo advogado o-u repreoo~ 
sentante do Syndloato da clasee 
a que pertence. 

Foram arroladas as seguln~e 
testemunhas: Waldomlro Pacca, 
:Paulo Pereira Barreto .e Joio Go• 
mldes Junior. 

Este edital torna sen1 efte!to d 
datado de 2 de Fevereiro do cor• 
rente anno, citando o accueadd 
sr. José VIanna Sobrinho para. 
comparecer A a.udlencla. marcac:ta 
para o dia. 8 (oito) 'de Ma.rço pro• 
xlmo vindouro, publicado nos jor• 
naes do loco.!, "A Folha" e "A: 
Noticia", respectivamente. doll 
dias 3, 5 e 6 do mez de Feve• 
relro deste anno e 3. 4 e 5 dd 
mesmo mez, e no "Diarlo Ottl~ 
clal" do Estado de S4o Paulo e 
no "O Estado de S. PaUlo" dos 
dia 5, 6 e 8 de Fevt9l'elro d~ 
1938, por nlo terem constado doi 
mesmo todos os requesltos exigi• 
dos pelo artigo 3.o das Instruc• 
çOes do Oonsel!lo Nacional dai 
Trabalho, baixadas em 3 de Fo~ 
vcrelro de 1936. 

E, para que chegue ao conbe• 
cimento do Interessado, ma.ndet 
publicar o presente edital no jor· 
na! local "A Noticia" e no "O 
Estado de S. Paulo". - Rio 
Preto. 2 
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SOCIEDADE BRASILEIRA PARA INCENTIVAR A 
ECONOMIA PARTICULAR E DO ESTADO 

Resultado dos sorteios do mez de Fevereiro de 1938 

Dia 5 t•••· 7. 654 
Dia 12 t • ~· · ;. • 3.520 •, 
Dia 19 • • • • .• • 5.291 
Dia 26 0.649 

Procurem conhecer seus planos formidaveis , dirigin
do-se â rua Barão de Paranapiacaba, 61 , 1.• andar, 
salas 1 a 4. - S. Paulo, 28 de Fevereiro de 1938. 

ADVOCACIA 
Oau civel , crlmfn e commerciae • Facilidade em 
Jlqolclnçõ amlgnvel . Fôro local e comnrca vizinhas. 

DR. A. MAGALHiES ALVES 
MUZAMBINHO - MOGYANA • MINAS 

AOS ORGANJ ADORES DE BAILE 
CARNAVALE CO DE IPAUS U' 

A' PRAÇA 

Tendo aldo protestado um titulo 
no valor de rs. 6308100 contra o 11'. 
Pedro Santoro Roval (Capital), 
communlcamoe a eataa e demo.ta 

Convidado em mlnbo. resldencla 
a tomar parte nos b&Uea carnn.vo.
lPSCOII a se reallsarem no Olne 
urlon desta cidade, subScrevi, goe
toeamente, o. U.sta-ratelo qu me 
foi apresenta.da.. praçNI quo o reterldo proteeto nlo 

Compareci com minha tamlllll ee T f re· ao er. Pedro Santoro, re• 
anenaa no ultimo dos 4 balles reo.- . ai dente 6 rua Frei ca.nec 228 o 
ligados. Qual nllo tol a minha sur• • ' 
pr sa quando, depola de me ac- gerente do. Rndlo S. Paulo. 
commOdo.r com os meua em Ulllll S . Pa.ulo. 28 de :Fevereiro de 1938 
daa friSilS, ful convidado a des- _ RacUo s&o Paulo - J . B. DO 
occupa.l-a vlato, dlll&eram-me, estar 
a. mesmo. reserva.dll. a determlnndtl AMARAL - Dtrector superlnten• 
pessoa. dente. 

Attendendo ao facto de se e~- ____ ..,.r+...,--
contrar m diversas ta.mlllaa cttstln• 
ctNI nee frlllaa vlzJnhaa e em res· 
peito ás mesmas, nno dls· 
outl, abandonando, lmmedlo.to.-
mente, a.quello recinto do dlv r
sOea . 

Faço esta. declaraçl!o para adver
tir a.oe tutur06 orga,nlaadorea do 
balleei que sejam mala precavidos, 
orga.n aando-06 melhor, a!lm d 
ovlta.r dissabores o menosprezo aos 
que, convldadoe, contribuem para 
o brtlbantlamo doa mesmos, pois 
que, residindo nesta. localidade h~~o 
doze a.nn06, nunca eu com minha 
to.mllla p amos por tal vexame. 

Ipauasu•, 2 de Março de 1938 . 
OOTAVIO OAMARGO 

Autorlao o. pres nte publlca.cllo 
n"'O Estado de s. Pa.ulo". - Octa
vlo Camargo. 

Reoonbego como verda.delra a flr· 
mn retro, do que dou tê. Em tes
temunho da verdade. IpauiiBU', 2 
de Maroo de 1938. O tabell11\o In-

DR. 
RAUL VIEI A 
DE CARVAL H O 

CIRURGIÃO 
DA SANTA CASA 
OPERAÇÕES 

MOJ...ESTIAS DE SENHORAS 
E VIAS URINARIAS 

Conaultorfo r naa Bt~rlo a. 
ltapetlnln~~:a, 10. CU& Alna 
Lima, quarto andar, aalu •11 
• u 2 - Dae te 6& 11 bor&&. 

Tele11hone, c-0021 • 
R•ldencla 1 Rua Oonae.lbelro 
Brotero. 079. - 'l'el., &-1822, 

terino, J oa6 Pedroao de Moraes . ASTHMA IO:THODO BSPIX:liAL 
DE TRATAMENTO. -

Dr. n oruo utmaraes TRATAMJSNTO 

D ntadu~.!': ;o~! T :od~nu. Or.Camlllo deOIIvelraPenna 

1938. -
SALLES, 

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO PAULO 

Commissão Municipal de Serviço Civil 

Concurso para prehenchimento das vaga eventuaes de 

quarto escripturarios a se verificarem no exercicio de 1938 

EDIT AL 

D ordem do senhor presidente da. Commisaão Municipal 

de ServiÇo Clvll, taco sa.b r aos tnt ressados que, tendo sid~ 
approvados no. prova d G:WOMlllTRIA, são chamados para a 
de CONTABILIDADE, no dia !J do corr nte, ás tr ze (13)! 

horas, na.s salas 26, 2 7 e 28 da Escola de Commercio "Alv r a 
Pent ado", os seguintes candidatos que devem - sob p na. 
de não serem admltUdos á prova, apr sentar documento de 

identidade ao serem chamados: AL 26 - lllurico de Ara.ujlll 

Alves Lobo, Antonio da Costa Ribas, Domingos Paiva Az vedo 

Filho, Antonio do AguJar Souza, Lyd!a Alba Ot l!a Cavaltorl~ 
Heitor Antonio onde, Julieta B nedita de 1\lelo, Raphael 
Mazz I, Marcondes Mlmnda, Pllnlo Mora s Lem , ylvio Vei~ 
Le Sueur, Lourdes Barreto, Ayd do Plna Figueiredo, ReY• 
naldo Dias, Artur Augusto far11nH, A lcldes Drnsn Spacca-
Querche, R uth Prov nza, Alayde Caçador, Mario ll'ranolaco 

Moreira.; ALA 27 - Ermonlo d Oliv Ira Penteado, Antonio 
arnevale, Carmen Suat·ez, delaid Meircles Telx ira, Hum

berto Bernardea de Andrade, Alays Augusta Pinto, :Arnaldo 
Luiz 'l'avare, Antonio Julio Saavedra, João Alonso, Armando 

dos Anjos Cordeiro, Luclla Garcia Flore , Guilherme Bracony 
Rodrigu s, Elvira Paula Cbav s, Alflo F ruando Giancolf, 
J o é de Lima e Silva, Irlneu Nogu Ira de Silos, li lena. da 

Vita, J orge J oll.o Barbur, Dlnorab de Abrl:m, o Aurea do Paula 
e Silva.; ALA 28 ..... Raphael Spa ·caquerche Filho, !solde 
Od!la Henrlch, Caetano Menino, Vicent!no Chiaradia, Purctn& 

Irene EliS'a. Elvangelista do Luca, Paulo 
Magglori, Helena Goulart Penteado, Venancio Terra, Zulina. 

Bicudo de Mello, José Maria Garola Pillon, Marina Mariano 
de Paula, Ercil!a Sant'Anna, Lucia Paes de Barros Ke elring; 
Laura Mor no, Stella Amaro da Silva, Manoel Monteiro J unlorc 
José de Campos Soares, João Batistas Cataldo, H lena Fomm. 

São ~aulo, 3 de Marco de 1938 . I 
A t . o . - I TUBERCULOSE DIAGNOSTICO 

Oon-uttono: Rua Xavier de Toletlo, nua Galvlío Bu~no, '16· - lunto á 11-A • Ap&n. 20 • dali 1 6a U O • 
Praça da Liberdade. 'hL • -3:UI _ Rellldenc1a: Te1. s.aa• 1 MARIA E. SOARES DE SOUZA ARA JO 

Secretaria 

CIOS 
ANGELA DIEP DE GABRIEL 

da alma do aaudoao 

Os filhos a genros da ANGELA DI EP DE GABRIEL, na mpoaslbllldad, da 
fazel·o pessoalmente, por haverem "' uldo · para Montavldeu acompanhando 
o corpo de sua lnolvldaval mãe, a&rad ecam, penhorados, a todos os aml&os, 
pelas manifestações de solidariedade a conforto que lhes prestaram no tran· 
s d foroso por qua passaram. 

VIDIGA L 
rezar miaaaa, IUII&nhan, aabbado, 
áa 9 J.eru, na JUtriz do nta 



1"\ 
Pet·& nnclonal • • • • 
Ovo• 00 •• 00 •••• 

Perus ...... .. 
Perl)ns ............. . 
PomhOA •• •• •• •• 
Mamilo ••••••••• 
Abacaxi .. ......... . 
l3o.n o.na. . • • • 
Laranja P . Rio •• 
I.lmdo Siciliano •• 
r..aranja P . Estado 
Kakl .. •• 
Llmúo gallcso • • • • 
Abacate ...... 
Aboborlnho. • • • • •• 
Alface .. ...... .. 
.Batat a doce • • • • • • .. 
Bat o.tlnha .. .... 
Couve-flor • • • • 
Palmito 00 •••••••• 

Pepino .. ... . ... . 
P imen ta .. ..... . 
P lmentl\o ....... . 
Repolho •. 
'l'01 ~nte 
Tomate . • 
Qulnbo •... 
Avulsos .. .. 

:10 
96 

1.700 
8.900 

230 
5 

44 
119 
346 
119 

44 
325 

25 
576 
50 
25 
81 
40 

175 
218 

20 
1.308 

:16 
460 

"Call<S 
caixa 
<luzi& 
cad& 
cada 
cada 
caixa 
cento 
cacho 
caixa 
calx& 
caixa 
caixa 
caixa 
caixa 
caixa 
duzla 
sacco 
ancco 
duzl& 
duzla 
caixa 
cesta 
caixa 
eacoo 
cesta 
caixa 
cesta 
vol. 

GWU\1 
4$000 a 
2$000 a 

15$000 .. 
:~•ooo a. 
1$200 .. 
ll$000 

40$000 a 
uooo a 

15l000 a 
5$000 
8$000 a 
4$000 a 
3$000 a 
'1$000 a 
8$000 a 
11000 a 
9$000 a 

17$000 ,.. 
61000 a 
61000 a 

121000 a 
1~00 .. 
4$000 a 
'1.000 .. 
4$000 n 

20$000 ... 
1t500 a 

61000 
4 000 

2:1 000 
7$000 
lt500 

'10$000 
2.000 

25$000 

9,000 
:1.000 
5SOOO 

10$000 
121000 
2,000 

10SOOO 
24$000 
12$000 
16.000 
158000 

21000 
6SOOO 
8•000 
f!IOOO 

30$000 
21000 

13.o.o: 13.0.0: "s. p;;;lo. (Est. 
de) 1026156 7 li:Z olo (lllat. de Oat61 
17.0.0; 17.10.0; S. Paulo (Est. de) 
1926!56, 7 ojo (Waterwks), 11.0.0; 
11.0.0; S. Paulo (~et. de), 1928168, 
6 olo, 12.0.0; 12.0.0; Sl\o Paulo, 
CEat. de), 1930140, 7 ojo, (Sob. sar. 
de caf6), 38.0.0; 39.0.0; s. Paulo 
(Banco do Estado), 6 ojo. 'Sórle "A'1 

18.0.0; 18.0.0. 

NOVA YORK 
NOVA YORK, 3 (Oomtelburo) -

OotaçOes em que ae reallearam ne
goolos llO fechamento: 

Am. Ca.r & Foundry, hoJe "23 .00; 
anterior, 23.50; Am. & Forelgn 
Power, 3.75; 3.62; Am. Smelt. Re!., 
40 .:10; :11.00; Am. Te!. Tel., 135.50; 
136.&7; Am. Tobacoo. n / cot.; n/cot.; 
Armour Dllnola, :1.12; :1.12; Atcbl· 
&OnlnTopeka, 36.87; 38 .25; Atlantlc 
Rol ., 23.50; 23.75; Baldwln Loco· 
matlve. , 9.87; 10.25; Bethlehem 
Steel, 57.12; 59.00; Burroughs Ad
dlng, 18.00: n/oot.; Brazllla.n Tra
ctlon, 10.37; n/cot.; Canadlan Pa· 
cl!lc, 6.87; '1 . 00; CaterpUiar Tra-

._,.,....,.,... ' "' ,.. .... 
do de trigo, com 100.000 kllo • no 
valor de 31 :4221000. 

Sancue secc:o - Pelo vapor al• 
lemAo "Petropolls", para Hambur• 
Jro - Armour o! Braall Oorp., 
1. 524 aaccoe de aanguo eecco, com 
'16 .200 klloa, no valor d M:819$. 

xarque - Pelo vapor 1ng1ez 
"Western Prlnce", para Porto 
Rico - Prlg. Wilson BrasU, :10 
fardos de xarque, com 3.100 kl· 
loe, no valor de 8 :lootOOO. 

Fruta,:! - Pelo vapor a.llemllo 
"Monte Rosa", para Montevld.eu 
- Jos6 P. soares, 180 oalxaa de 
abacaxis. com 3.200 kUos, no va
lor de 2 :4oot; pelo vapor :nacional 
"D. Pedro U", pa.ra Montevldeu -
Portlrlo Felner. 3.200 cachos de 
bananae. com 64.000 kllos. no va
lor de 3 :2oot. 

RECEBEDOR~ DE RENDAS 
SAl'IITOS, 3. 
A renda desta rcpartlçAo foi ho

Je a seguinte: sello por verba, 
55 :1141900; vendae e cons'gnaçllee, 
'17 :1741000; lmpostoll. 41 :068SOOO; es. 
tampllhas. 1 :7131000; total. • • .. •. 
1~ :089$900; desde 1 do mez, ... • 
310:246$800: desd.e 1 d.o Janeiro. 
8.819:094$100. 

EN'fREPOSTO MUNICIPAL DE CARNES BANANAS B ole ti m ele (" :\ rnea a.ve1 e vls cer ns (k~rs. ), entradas 
a Ca.pl ta_!:_ com as re!pCctl vaa oota.çOes. nos dias 26 e 

noe diverso~ tenda.ee que abastecem 
28 de Fevereiro de 1938. SANTOS, $. 

Bovino• sutu01 Ovinos CaprlnOI Vltello1 1.11&611 Ave• Total Vllcerat Para Amaterdam, 31400 o cacho: 
para o mercado do Prata., 16S a 
18$ a duzla de cachos de bananas. 

Dia 26 : 

JtllogrammM \ ~ 
co 

• OP 

77.084. 
144.583 

4.531 
2.768 

camea 
Oachoe exportados apuradoe, .•. 

15.839; desde 1 do mez. 15.839; 
d.ee4e 1 de Janeiro. 1 . 522. 501. 

Mercado, calmo. 

228 .966 37 .986 ! .OM eo 1o.620 140 1.911 280.756 6.808 287.584 PORTOS 
Dia. 28: 

&U,.mmm" \ ~ 
74.039 

141. '1113 

o c 4.370 
OP 2.301 

222.483 32.'708 
( D lf200 3$000 

Cotnçllea t T a 
1,650 3t100 

Notnr - Neatos dadoa e1tl.o 
d• xarque . 

D - Dianteiro•. 
T - trazelros. 
M- metades, 

CC - carne cortada e 
CP - carne picada. 

--=====- ==-=== ·· 

884 8 '1.049 

2$000 3$500 ~ ~fOOO GfOOO 
a • a a 

21600 4$600 l!UOO 71000 
D 11300 atuoo 
'1' 21400 .. 21500 

tnolulde, todo• •• producto• 

845 284 .630 11.603 273...:133 

destinado•· A fabrlca.ca.o externa 

MOVIMENTO MARITJMO 
SANTOS, 3 . 

Entn.da• 
Dia 2: 
"Oulberaon". amor . • de B . Alrea, 

4 d.las d~ viagem, transito, cone. 
t. Agencia A. de vapores. 

Dia 3: 
"Grypeholm", sueco, de Gothem• 

burgo, southa.mpton, NaSBa.u, Nova 
York, Havana., Oolon, Callau. V&!· 
paralzo, PUnt& Arenas, B , AJrea o 
Mbntevldeu, 49 dias de viagem, 
transito, cons. a Houlder Brothers 
O. Ltd. 

"Campana.", tranc., de Genova. 
Marselha, Dakar e Rio de Janeiro, 
17 dias de vla.gem, 180 ton. de car
ga, cona. t. Cla . Com. e M&rltlma. 

"Dolmundo", am., de . MobUe, 
Pcnsacola, N. Orleans e Rio de Ja• 

--- ------- - -

CASA BANCARIA ''CONDE (1 CIA.'' 
-----·-... ----·----

BALANCETE REFERENTE AO 

ACTIVO 

Letras descontadas. 
Letras e effeitos 

a receber: 

. . . ... 

Em carteira • 29.683:079$100 
Em poder dos 
corresponden-

te 17.797:939$460 

Emprestimos em contas corren-

tes • • . . • • • • • • • • • ••• • • • · 
~atores cau-

cionados .. 32.366:880$100 
Yalores depo-

sitados 13.910:431$500 

,Valores immobilisados • • • ••• 
Caixa . . • ••...•••••• 
Di.ver as contas . • • •.•••••.• 

.13.417:677$500 

47.~8'1:018$560 

17.868:018$400 

46.277:31'1 600 

47:653$200 
4.444:772$220 

140:494$800 

129.676:946$280 

São Paulo, 3 de Março de .1938. 

{a) CONDE & .CIA. 

• 

MEZ DE FEVEREIRO DE 1938 

PASSIVO ------
Capital I I I I I I I t • f I f I f I 

Fundo para prejuízos even-
tuaes .. f t t I I I ......... 

Depositos em 
contas cor· • 
rentes: 

Com juros ... 26.161:649 020 
A prazo fixo . 4.529:690 100 

Titulos em caução e em de-
posito .............. . .. . 

Credores por titulos em co-

h rança 

Diversas conta 

............. 
............ 

--··- ·- · .. __ ,:===..;; 

-- ·· .. -··---
500 :000$000 

140 :000$000 

30.691:339 120 

46.277:311 600 

47.481:018$560 

4. 587 :277$000 

,(a) BRAND- Contador. 

di -;rta 
Frnnctsco P 
n&<l.o Tuml 
S. VIcente. 

1568- M 
meaQilo de 
Oorrêa do 
cidade do :a.t 

11130 
Inicia a co 
do Bom Jea 

1698 A 
S . Paulo 1>et 
Metro le a 
no lndepena 
nelro. 

1700 
tre d. o 
Luiz XIV. d i 
cuaçt\o o dez 
os portuguc 
ao norte do 

.1700- Un 
aà. o Mencz.: 
e oUiclaes 
car d.e pa JSa 

1720- o 
para da dlor 
Maranht\o n 1 de .B&Ióm d 
cidade ~ n 
dral a egrsl 

1768- J 
Oam~ x•os 
tor do prol 
Oonstltulçlo 
do Brasil. F 
nclro, a 8 

1791 - N 
de Plraclca 
Barros. Typo 
ta. faJloceu 
18?6. 

1802 -
tnentel, de); 
118, nasce ll<. 
blllsou-se n 
cto sido pro 
Rio d.e Jane 

1812 - N 
Fellolano d~ 
teJado polya' 
Pu· ,..,, a rei 
le' parth 
ve. de 11 
delxancto m 
rloa e bl.etor 

1823 -
tempornrlo 
dencla do 
dlm. 

1842 - or 
t'Anna, em 
pratica para. 

18:12 - D 
Bahia o llO. 
"Contllct". 
contrava o 
d . Ju Ma: 
fugia. para a 
leceu e 18, 

1892- oe 
unem-se no 
em s. aulo 
se ao pl\lacto 
prealden 
dino de Oa 
extraordlnarl 
o.tlm de que 
deoreta.r o 
vemo da U 
terrltorto dn. 
ollBtlgar con 
do e51:rangcl 
que tenta I 
Estado reepo 
te d tacurso : • 
tult& ,. ... trl 
vlmer est 
meu u r 
oumuladae 
cana&" • 



f , 

O ESTADO DE S. PAULO 

BANCO GERMANICO 
1 roeste, lnteg .. 185$, 180S; Italo-Br11- • ctor, 47.00: 48.~0; Cbryaler Co111:.l neiro, 25 dl 

l
aUelro c/70 olo, 80$, 7~. 53 .00; !14.25; ConiOlldated Edison, de cargo., con 

DA AMERICA DO SUL 

l>EUTSCH-SUDAMERIKANISCJIE BANK A.-G. 

BALANOE'rE DAS SUOOURSAES DO RIO DE JANEIRO. S. PAULO E 
SANTOS EM : 28-2-1038 

Carta patente de 27 de Maio de 1911. 

ACTlVO 
Letras descontadas .. .. .. .. .. .. 
Letras e et!eltoa a receber em co

brança do exterior .. .. .. .. 
Letras e ef!eltos a receber em co-

brança do lnterlol' .. 

En prestlmcs em crmtas correntes •. 
Vo.lor!'s cauclonatlo3 • . . • • • • . • • 
Vo.lórcs depositados .. .. .. .. .. 

95.879:210$900 

104. 1'7 :21!6$600 

.. ...... .. 
35 . 31:1 :P03SI)Ill) 
60.0~6:874$100 

Cal\.a m:\trtz . . . • • . • • • • • •• •• •• • • •• •• 
Flll:\~s no exterior .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Flli8PR no tntcrlcr .. .. .. , • .. .. .. .. .. .. 
Correspondentes no exterior .............. .. 
Oorr~Kpondcntes nt' Interior .. .. .. .. .. .. •• 
Tlt ulos e !undoa ;1et·tencentea no banco • .. .. 
liypot.heCI\S . • , . . . • , . . . • , , • . . , . . , , . , , , , , 
Ca.txa em m .Jeda corrente no Banco, em outras u

P eles. no Banco do Brasil e em outros bancos • 
Edtrlclo do banco •• 
Dtvor$08 contas . . • • . . • . • • • • • • • • • • • • • • 

Re ......... .. 
PASSIVO 

Capital .............. ....... . 
Fundo para augmento de capital no Bra!ll .. 
DepoAtto, m ccut s c:-nentoa com juros .. 
Deposltos em contas correntes limitadas .. • • 
Deposltos a prazo fixo .. • . .. .. . • .. .. .. 
n po~ltoh em contas correntes sem juros . . . • . . • . 
nepoaltos em cobrança do exterior 95.879 :210$900 
Deposltoa em cobrança. do Interior • 104 .147:266$600 

T!Lulos em cauçll.o e em deposito • • • • • • • • , • 
Caixa matr\?. .. .. • • • • • . .. .. .. .. .. .. .. 
FU \ae11 no xterlor • • • • • • • ., • • • • • • • • • • • , •• 
J"IIIMB no Interior .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Corrcss>ondcntes no exterior .. • • .. .. .. .. • , 
Oorreapondcn tes no interior .. • • • , .. • • •• • , 
Valores hypothccarlos • • .. .. • • .. • • • • • • .. 
Letras a pagar . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , 
Diversas con taa • • • • • • • • • • • • • • 

Rs ......... .. 

S. E. & O . 
BANCO GERMANICO 
Da Amerlca do Sul 

MOESER PETERS 

22 . 264 :299$300 

200.026:4.77$500 

61. 5'14'!130$100 

95.370 :778$000 

1. 781 :365$500 
11 :J&6$200 

9 . 224 :3708400 
3.167 :458$200 
~ . oa• :860S130 

133 :84~$000 
1. 320 :6178200 

58 . 049 :74:5M60 
3. 600 :OOOSOOO 

128 . 040 :315$65:1 

590 .518 :161$642 

10. 000 :000$000 
5. 000 :000 000 

63.993 :016$800 
8. 786 :759. 900 

29. 751 :004$900 
11 . 68U :698$600 

200.026 :477.50() 

95 .370 :778,000 
9. 440 ;qRnS400 
1. 8t7 :878$700 

10 .251:1711700 
8. 839:878$800 

837 :230$850 
1.329 :017 200 
3.082 :7418900 

132 .270 :848$392 

5?0. 518:1618642 

• Paulo, 3.211 :1631: Ap. Est. M. 
G raee, 568$. Ap. Prefeitura da Ca
pital, 544 :635$. Leta. :Pre!el tura.s 
Munlolpa a, 96 :635t. 

928S; 188 :000$, Idem "Populares", 
port., 1951; 5:000$ Lt. da Cap. 
"1925" - 8 olo - ex-juros. 95$. 

F undos Par ticulares: 
Fqndoa Particular a: 
Ao. de Ba.ncoa, 402 :192$. Ao. de 

Companhias, 702:3298560. 
a. umo Fundos Publico&, 

4.327:861$. Fundos Particulares, 
1.104:~218:100. Total seral, ........ . 
5.432 :382$500. 

H ONTEM 
o mercado de tltulos tuncolonou, 

hontem. calmo com negocio• no 
'ftlor de 1.507:3721 doa quaea ..... 
1113 :789t reallaadoa no pregll.o de 
abertura e 843:3721 no fechamento. 
11m tltulos pr.rtloulo.rea os n goolos 
.ommaram 17~:6151 e em tltuloa pu
bUoo• 1 .331:7571. 

ftNDAS DE HONTEM 
ABERTURA 

.I'Undol Pobllcos: 
t:ooo• Ob. do Elt. "1921", port .• 

4228500, 483 :ooot Ap. do Eat. "Unltor
mlaadne" - ABO - port., 9281; 
l81 :000f tdem "Populares", port., 
usa. 

Fundos Particulares: 
70 Ac. da Olo.. Paulista. nom .. 

5 Ac. do Bco. Commerclal do Es
tado, lnt., 2951; 210 Ae. da Ola. 
Paulista, nom., 2081; 350 Idem idem, 
207$500; 100 Idem Idem caut., 2091; 
350 Idem Idem, 20 o Jo, 441500; 100 
Idem Idem, 44$; 50 idem Mogyana, 
nom., 30$. 

VLTDKAS OFFERTAII 
Fluldoa Pub!JcOI 

Obrlgaçlles: 
Elltâdo "1921", port. sJven .• comp. 

840$; Estado "Oatê, alvend., 724•: 
Mayrlnk-Santoe, 94~. 940$. 

Apollces: 
Estado, 7.• a 11.", sjven., 710$; 

Estado, 13.", 14.", 15.", sJvend. 710S; 
l"ederaes. port., 800$, alcomp.; Munl
olpaea "1929", 970, 935$S; Munlcl
paea "1931", 970t, 950$; 1\lunlclpaee 
"1933". 955$, 945$. • 

Letras de Camaru: 
Capital "VIaducto", slvend., 79$; 

Capital "1909", slvend., 88t; Capital 
"1910", slvend .. 87t; oapltal "1913", 
871, 84•: Capital "19111". aJvend., 
938500; Capital "1925" (ex-Juros), 
95,, 031. aost: 30 Idem Mogyana, -nom .• 30$. 

FECHAMENTO 
Fundos Publlcos: 

FundOI ParttcularCI 
Acçlles de Bancos: 

7:440S Ob. do Eat. "Oaf6", pot., 
base, 73~; 219:000$ Ap. do Eat .. 
"Unl!orml adas" - ABO - nom .• 
0281; 237 :OOOS Idem Idem, port .. 

ENTREPOSTO 

BraaU, alvend., 340$; Estado de 
Silo Paulo (ex-dlv.), alv nd., 3308; 
Commerolo e Industrla, 2841, 2808: 
Oommerolal, integ., 296S, 293S; No-

MUNICIPAL 

Aeçlles de Companhias: 21.62; 22.00; Oom Products Re!., "Oralg", I 
Mogyana, 32t, 288500; Luz e For- 114 .50; nlcot.; Dupon Nemour, Santo. Fé, 5 

ça &nto. Crum. aJvend., 160$; Pau- 117.50; 120.75; Eaatmo.u Kodo.k, ton. de ca 
llata, nom., 208S, 2071500; Paulista, n/cot.; n/cot.; Electrlo Bond, 7 .62; 1:11\nt\sta S. 
definitiva, 215$, 212t; Paulista, 7.87; Oen. Eleotrlo, 39.87; 40 .50; "Alegret11". 
o/20 oJo, 451, alcomp.; Itaquerê, Gen. Fooda, 31.30; 31.37; oen. ca e Nlcoche 
a lvend., 10:000S; Villa. Silo Bemo.r- Motora Oo.. 34 .87; 35.60; OHette 4.002 ton. d 
do "Fabrica de Seda", •Jvend., 380$. Satety, 10.75; 10.75; Ooodrlch, Bra.sUelro. 

Debentu res: 16.62; 17.25; Ooodyear Tire, 21.87; "Aludrll.". 
Antarctlca Paulista, s\vend., 20!1$; 22 .62; IIngersoll-Rand. n/cot.; Montevldeu, 

Luz e Força Tatuhy, e vend., 950$. n/cot.; Internat'l Buslnea Ma.chl- transito, con 
nea, n/cot.; n / cot. ; Lone Star Oe- Ltd. 

SANTOS ment, n / cot.; 38.50; Intern. H:u- "Riacbuelo" 
BOL A OFFICIAL DE VALORES veater, 67 .62; 68.75; Intem. Nlckel, 12 h&. do vi 
SANTOS, 

3
• 50.00; 51.37; Internat'l T 'phone, ga18 cons . .. a 

7. 75; 8.00; Kontgomery Ward, ' antoll • 
OOTAOAO OFFICIAL 35 .12: 36.37; lfatlonal oash Regia- Montevldeu, 

Acç(les - Cla.. Paulista de E. de ter, n/cot.; 17.00; N. Y. Central & ton. de cnrg 
Fen·o vend. 210$; oomp. 206$500; Hudson, 18.00; 18 .37; Nortolk & 
Mogynnn, -; -; Banco Oo=er- Western, n/cot.; n/oot.; Rndlo 
olo e Induatrla de S. Paulo, -; Oorp .. 6 . 62; 6.87; Standard Branda, 
279$; Banoo Oommerclal do Esta- 0.00; 8 .00; Stnndard 011 Oa.lltornla, 
do de s. Paulo, -; 291•: Banco No- 32.00; 32.25: Standard 011 New 
roeste do Estado de Silo Pau,lo, 171., Jersey, 52.00; 53.00; Studebaker 
--. Oorp., 5.87; n/cot.; Texaa Oo •• 

Obrlraç!Ses - Estado de S. Pa.ulo, 41.75; 43.00; U. S. Rubber, 32.12; 
emp. 1921, -; 8398; do Oaté, -; 33 .87; u. S. Steel, 54.12; 55.62; 
?21$. Vaouum OU, 15.00; 15.12; Westln-

1. tru - Da Camara Municipal abou e Electrlc, 94.00; 96.00; Wool
"" Sll.o VIcente, vend. -; comp. worth. 42.62; 43.87, 
B3e; Municipalidade do Silo Paulo, BANCOS Oanadlo.n Bank, 
emp. 1913, -; -; 1918, -; -. 160.00; 161.00; Obase National, 

Apollccs - Do Estlldo de S. PaU• 31.00; 32 .00; Ouaranty Trust, 
lo, 6.• série, -; -; '1.• a 11.• 253.00; 242.00; National Clty, 26.00; 
eéries, -; 699$; 12.• série, -; -; 26.00; Royal Du.nk, 176 .00; 177.00. 
13.a e 14.a serlcs, -; 699$; Unltor• NOVA YORK 3 (Oomtelburo) -
mlsa.das, 1.• série, -; 934 ; Muni- CotaçO 11 de einprestlrnos brasllel
clpo.lldade de S. Paulo. 1929, -: roa u o techamenl.O ' 
-; 1931, -; 949$; 1933, -; 949$ FEDERAEB - 8 • o/o, 1921/41, 
Pr~mlavela do Eltlldo do S. Paulo, I hoje, 20.00; anterior 20.00; 7 o;o, 
-. 195$. 1952 (Eleo. Oent. R. R .), 28.87; 

RIO 
18.50; 6 1/2 O/O, 1926/ 57, 19.00; 

DE JANEIRO 18.50; 6 1/2 O/O, 1927/ 57, 19.00; 
RlO. 3 l"Estado") - Apoll~ts 18.00. 

43 unt!., 795$; 22 ditas, ?00$; 4 dlv. ESTADUAES - M. Oeraea, 6 1/2 
emlssOes, nom., 792 ; 188 Idem, o/o, 1958, 10.50; 10.00; Paranll., 7 
port., 793$; 2 renJ. 370$; 1 Idem com por cento, 1958 12. 75; 12 . 75; Rio 
a 11emestres, 387$; ·10 Idem com o Grande do Sul, '8 o lo 1021\46, 13.25; 
1emeatres, 4~~; 15 ditas, 7601: 35 15 .00; R. o. do Sul, 6 olo 1968, 0 .62; 
Idem com 5 semestres, 85~; 16 idem 9.62; S. Paulo, 8 o/o, 1921/36. 19.50; 
com 3 aemestr a, 805t; 260 Idem 19.50; s. Paulo, 8 o / o, 192~/30, 
com 8 semestres, 931e; 332 ditas 12.87; 12 .87; S. Paulo, 7 o/oA 
032$. 1926/36, 12 .50; 12 .50; S. Paulo, o 

J>staduaes - 57 Minas 1." sllrle, por cento, 1028/ 68, 12.00; 12 .00; 
143$500; 51 Minas, 2." série 176$500; s. Paulo, 7 o / o, 1930/40 (Cotfee 
270 dltaa, 1?7•: 100 Mina.&, 3." série, Loan), 37 .50; 39 .50. 
7 o i?· 195•: 13 Minas, deo. 10.246, MUNIOlPAL _ s. Paulo, 8 o/o, 
682f, 20 Idem, 685i; 3 E tado do 1952, 12.00; 11.75. 
Rio, 8 oJo, d c. 2 .316, 8401; M :Per- Mercado· Ap. eatavel eatavel. 
nambuco, 86$; 284 ditas, 86$500; 9 • • 
SILo Paulo, 5 olo, 102•: 2 ditas, 
! 92$500; 7 dita.&, 1931; 273 S. Paulo. 
unlt. 8 oJo, 928$. 

lltuulclpaes - 98, 1906 port., 
1528500; 80, 1917, port. 152$500; 7; 
1920 nom., 125$; 80, 1931, tltuloa, 
1731; 62, dec. 1 .535, 106$. 

A.cçllea - 29 Mestre Blatgé, 201$; 
Debenturea: 1.150, Lar Brasileiro, 
202•; 161, Santa Helena, 120$; Lel-
1&o: 120, Nova Amerlca, 300$; 5 Pe
'ropolltana, 200 ; 50 Docas da Ba
h ia, 8$; 162 Tecidos Tljuca. 5$; Al• 
varll., 11 uni!. 795$. 

• LONDRES 
LONDRES, 3 (Oomtelburo) 

CotagOes de compradores no fecha-
mento: · 

Tltuloa brasileiros: 
l'ederaea: l"und .. 5 oJo, hoje, lba. 

38 .0.0; ant. lbs. 39.0.0; Novo Fun
àln~, 29.10.0; 29 .10.0; Fund. 1931, 
:S o o, 26.0.0; 27 . O. O; Oonv .. 1910, 
4 o o, 8 .15.0; 10.0.0; Emp. 1913, 
li OJO, 11.5.0; 11.10.0. 

Elltaduaea : Dlatrlcto Federal. 5 o lo. 
21.0.0; 21.0.0; Rio dO Janeiro, 1927, 
'l ojo, 11.10.0; 8.10.0; Bnbla, 192&. 
5 por cento, 6.0.0; 8.0.0; Pará, 5 OJO, 
4.0.0; 4.0.0. 

Tltulos diversos: 
Olty ot S. Paulo Improv. (Pref.), 

25.0.0; 25.0.0; Bank o! London, ... 
5.15.0; 5.15.0; Brazlllan Tractlon, S 
10.50; S 10 .87; BrazUlan Warrant. 
lbs., 0 .0.071J2; lbs. 0.0. 07112: 
Oablea & Wlrelaa Reconstru-
cted Ord., 66 .0.0; 66.2.6; Ocean. 
Ooal & Wilson Ltda .. 0.13.3; 0.13.6; 
Imperial Ohtm Ind., 1.10.0; 1 .10.0; 
Leopoldlna. Rallway (N. emlae4o 
1935), 12.0.0; 12.0.0; Lloyd'a Banll: 
3. 0.1112: 3.0.41\2: Rio de Janeiro, 
0.13.6; 0.13.6; Rio l"lour MUJa, 
1. 0.3; 1.0.3; 81\o Paulo RaUwaya, 
ao.o.o; 50.0.0; Weatern Telegraph, 
101.10.0; 101.10.0. 

Tltulos e tranrelros: 
Emp. de Guerra Brltanntco, 3 1\2 

por cento, 1927147. 102 .12.6; 103.0.ó; 
consola, 2 112 oJo, 75.12.6; 76.17.6 
(ex-dlv.) . 

ALFANDEGA 
SANTOS, 3. 
No calculo dos despachos •'ad

vnlorem" procesao.dos no corronts 
mez, devem ser observadas, na fór
·ma do art. 26 da lel orçamenta.rla 
de 1920, as seguintes médias das 
taxaa camblaes de Fevereiro ulti
mo, reglstaelaa pela Oamara Syndl
oal de Oorrel.Ores: 
Londres .. .. .. • • .. .. 88$285 
Parlz .. .. .. .. •• •• 1581 
Jtalia .. .. .. .. $030 
Portugal .. • • .. t83 
B laica (papel) • • StiOO 
Belglca (ouro) • •• 2$90' 
Hespanha .. .. .. 2S211 
Sulssa .., • • • • • • 4 095 
suecla .. .. , • • • 4S568 
Noruega. .. .. .. .. , • 4S304 
Tcheque-Slovanlt. .. • • • $620 
Nova York .. .. .. .. .. 17 582 
Montevldeu .. • , 88227 
Buenos Aires • • • • 4$801 
Hollanda .. • • • • 08871 
Japi!.o .. , • • • • • 5$161 
Rumanla .. .. .. N Jbouve 
Canadá .. .. .. • • 17$609 
Auatrlo. .. • • .. .. .. • • 3$413 
Hungria .. .. .. .. .. .. 3$600 
Polonla .. • • .. .. .. • • 3t542 
Allemnnha (Relchmark) • 7t171 
-- A reflda do dia 3 do cor

rente foi a seguinte: 2.146 :733S900; 
desde 1 do m z. :1.467:592 400; em 
taual perlodo do anno paaaado, 
4.083' 2t700. 

Dia 2: 
upennle", 1 

nelro, laatro ; 
para Trl •te, 
p ro. B. Air 

ac., para I 
turno'•, nac. 
gazoUna. 

Dia 3: 
••campana'', 

truta4; "0 
Oothemhurgo 
land", 1., 
alto; · ,>e 
nina, va. p, 

V PO 

"Amerlcan 
Janeiro, T 
em o. 

"Higbland 
de Janelrt 
Boulor,ne slr 
"Mo11te San 
Janeiro, Bah 
ra e Hambu 
para: Rio de 
blanca, Mars 



..... 
-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 1938 

MERCIAL C A F E' 
SANTOS : Typo ' por 10 kllos, 19$400 , calmo. 

RIO: Typo 4, por 10 kllos, 12$000, calmo . 
- VICTORIA: Typo 7, por 10 kllos, 11$SOtl; 

calmo. 

<V1a York 
TOB 

or 453 ltl'l.) 
OI 
a 3.o Fech. 
t. cot. 
.40 6.38 6.40 
13 G.l~ 6.14 
o:1 6.07 R.o7 
. 04 6.02 6.04 

TO ui-." 
r 45:S &ri.) 

O) 
a 3.o Fecb. 
t. cot. 
.43 4.45 
.23 4.23 4.25 
.09 4 .~0 4.12 
.09 4.10 4.12 
parcial de 1 

terados, cal· 

parcl&l de 

geral de 2 

Dez. . • • 185 184 314 183 314 
Venda.s • . . 19.000 14.000 26.500 

Abt>rtura - Baixa. geral de 114 a. 
112 franco, c&lmo. 

Fechamct}t<;> - Baixa. ger&l de 
l 114 a 1 314 franco. calmo. 

HAMBURGO 
Cotaç6es d e compradores em 

ptennlgs por 112 kllo . 
Feeh. Abert. Fech. 
ant. 

Mar~o . . . • 32 32 32 
Mato .. .. 30 30 30 
Setembro • . 29 29 29 
Dezembro .. .. 29 20 29 

Aberture. - Inalterados, calmo. 
Fechamento - Ine.lterados, cal

mo. 
DISPONIVEL 

LONDRES, 3. 
Preoos um "shllllngs" por 50 kl· 

ios e 307 mUll~rmmmas, prompto 
nmbat·quo (F. o. B.) : 

HoJe Ant. 
Typo 4, sup. Santos .. 27-0 27-0 
Typo 7, Rio .. .. .. .. 18-9 18-9 

Be.ntos - Inalterado. 
Rio - Inalterado. 

ESTATISTICA MEN AL 
NOVA YORK. 3 - Supprlmento 

vlslvel do mundo con!orm os al· 
garlsmoa da. Bolsa. de Nova York: 

Hoje, 7.266 .000 saccas; mez pe.s• 
~ado, 7 .CHS.OOO; anno passado, 
7 .993 .000 . 

Natal, 3.880 , da Parahyba; 940 do 
Maranhllo; 540 do Cear!; 539 de 
Santos; 24G de Pernambuco; 114 
do Pari!., e sahlr&m 11. 337 !&rdos. 

PERNAMBUCO 
RECIFE, 3 - O mercado de 

algodão, dlsponlvel apresentou-se, 
hoje, firme, com as seguintes eo
tji.ç6es por 15 kUos, c. 54S, slv. 

Entradas - Em !e.rdos de 60 kl- I 
los. hontem. 2 .600; desde 1 de se- I 
t cmbro, 227.300. 

Exportação - Em fardos de 180 
kllos, 200 para. a. Europa. I 

MERCADOS ESTRi\NGEIRO I 
Incl&terra 

LIVERPOOL, 3 (Comtelburo) -
Pregllo das 12 horas e 30 minutos 
- P.reços em cente. por 453 gra. 
de algodllo dlsponivel no fecha

mento, hoje, esta.vel; ant., ap. es• 
tnvel; Silo Paulo, "falr", 5.19 e 
5.12; Pernambuco "!alr" , 4.79 e 
4 .72; Maceió, "fe.lr", 44 .79 e 4.72; 
Amerlcan Fully Mlddltng, 5 .19 e 
5.12, 

Dl3ponlvel de Sl!.o Paulo - Al· 
ta. de 7 pontos. 

Pernambuco e Maceió 
ele 7 pontos. 

Dlsponlvel norte-americano 
Alta. de 7 pontos. 

Alta 

Tenno 
LIVERPOOL, 3 (Comtelburo) 

EMBARQUES Preli:l!.o das 12 hor&s e 30 ma. 
SANTOS, 3. Oot&c6es em cents. por 453 sra. ds 

Relaç!Lo do café embarca.do dl& al~todllo norte-americano. - ?,ler• 
2·3-1938 cado, hoje, estavel; anterior, ap. 

Vapor lnglez "Western Prlnce": eate.vel; Ma.lo, 5 .11 e 5.06; Julho, 
Naumnm1 Gepp & Cle.. Ltd., 4 .250: 5 . 18 e 5.12; Outubro, 5.26 e 5 . 19; 
Theo(il>l' Wllle & Cla. r,tct .. 1. 70?.: Janeiro, 5 .30 e 5 .23. 
Almeida Prado & Cl&., 1.632; Exp. Alta. ger&l de 5 a. 7 pontos. 
Ruhlac LLd., 625 : H "n'.lllt\ G rt ln (Contra. o fechamento - Alta 
& 0111., 550; AmorlcRn r.urr~ Com.. geral de 4 a. 5 pontos). 
~M; H. La. Domus & Cla., 375; Me, LIVERPOOL, 3 (Comtelburo) 
lot>U!!blln & Cln .. 300: l31~tos Ca- Fcc!Jamento - Preços em cents. 
margo & Cla., 250: Cln. Pnull,tn por 453 grs. - Amertce.n Futures, 
tle Exportação, 250; Junquelra Mel- pera Mato, hoJe, 5 .11; anterior, ... 
t •.'lles & Cla., 250; Melll\o Nogueira l'i .05; Julho, 5 . 18 e 5 . 13; Outubro 
& Cle. .. 250; Soe. Mogyana Expor- 5.26 e 5.21; Janeiro, 5.30 e 5 .25. 
1oc2ora Lt cl., 250: Nloao & Cla.. Ltd.. Alta. geral de 4 a. 5 pontos. 
J2~: Cmlliumo, 5. Total, 11.29tl. E t d u ld 

Vapor ltallano "Or.eM.In": l'l''"'ac 1 a OI n OI 
& Cio. Lt.:t .. 8.525; Cla.. Prado Cha~ NC?VA YORK, 3 (Comtelburo) 
ves. 774; Me.rttns 01·•· ·•• y & Cl rt , , ·- Ireç011 em cents. por 453 gra. -
t .~ .• 38S· A'mll11n r,,.,,,o & Cl•• .. j l'.oo,~ura - AI&Odllo norte-amerl• 
350; Leon rsr,el co. s. A.. 307: ~~·lo, po.ra. entrega. em Março, ho
'l'he:><\or WU!e & Cla. Ltd., 250; E. .<l, 9 .23; e.nterlor, 9.18; Me.lo, 9 .211 
Johnstón & cta. Ltd., 158 ; H&rd o 9.23; Julho, 9.37 e 5.32; Outu• 
Rand & C!A .. 12.5; Vldli &l Practo bro, 9 .40 e 9 .35. 
& CJn 1"5· J M H ~f.r/1 & Clfl. Alt& geral de 5 a 6 pontos. 
Ltd.: i2s: • EltpÓrp. · "Cat6 Brasil" NOVA YORK, 3 (Comtelburo) 
r.td., 73: ,Cla. Leme Ferreira., 55: - Cotações da.a 11 ha. e 30 me. -
consumo, 12. Total. 11 .267, l'reços em cents. por 453 gra. dl 

vapor norueg).lez "Hoyanger": B. algodão norte-amencano. para en• 
La Domus & C\a., 106, trega. em. Março, hoJe, 9.21; .ante-

Vnpores diversos consumo 5, rlor, 9 .18, Mato, 9 .26 e 9 .23, Ju-
Total gera.!, 22 .676.' ' lho, 9.37 e 9.32; Outubro, 9.40 e 

DESPACHOS 9 ·35• SANTOS, 3. Alta. geral de 3 a 5 ponto•. 
caf6 de6pBCihado 

Para. BOIIton : Am. Co!tee Corp., 
5.500 : Almeida. Prl1<1b & c .. 2 .937 ; 
Ray Delnlnger c . Ltd ., 2 .750 ; Cta. 
Paullst& de Exportaçllo, 1.279; Jun
quelre. Melre'lles & c . • 1.212 ; Sam
paio Bueno & o., 1 .000: zander 
& C. Ltd ., 750; Theodor Wllle O . 
Ltd., 600'; Soe. N&o. Exportadora. 
t.td . 325; Soe . Mogyana ExP. Ltd., 
303 ; 'Leon Israel co. S. A., 500; 
ll . L& oomus & c . , 300. Para Phl• 
ladelphla: Almeida Prado & Cla .. 
1 .291; H . La Domus & C ., 500; 
Soe. An . Levy, 250; Zander C. Ltd., 
?.50: Junquelra. Melrelles & o., 125: 
Sampaio Bueno &. c .. 125. Para 
Rotterde.m: TheOdor Wllle O, Ltd., 
2 .063; ll. L& nomus & c., 250: 
Martlna oregory. c . Ltd ., 125: 
S&mpalo Bueno & o., 125. Pa.ra o 
He.vre : B . Gonçalves C . Ltd ., .... 
1.250; Melll!.o Noguelr& & c., 500: 
Martins Gregory C. Ltd ., 250; 
Theoctor Wllle o. Ltd .• tl2. Para. B. 
Aires: Vld&l & O . , 800 . Par& o 
Tcheque-Siovanla: Soe . Mogya.na 
Exp. Ltd., 100. Para. P. Alegre: 
Centota c. Ltd., 50. Para consu
m~ de bordo: dlvereos, 19. Tot&l, 
25 , ~90 B&CO&s. 

ASSUCAR 
HERCADO A TERMO DA BOLSA 

DE MERCADORIAS 
UNICO PREGAO 

Anucar crysta.a - 15acco novo -
Março a Novembro, slo!fs, 

FECHAMENTO 
Assucar crystal - Sacco novo -

Março a Novembro, sloffs. 
DISPONIVEL DA BOLSA 

Not& - As cotações do dlaponl• 
vel referem-se a. mercadorias JJOI
tas em S. Paulo, portanto, Uvrea 
du fretea. ce.rretoa, etc.. a dlnhcim. 
sem desconto e para. lotes de 500 
volumes. 

Retlnado, filtrado, especial, por 
110 kUos - c. 67$, v . . 68S; refinado 
tlltrado de l .a., c. 64$, v. 65$; mol· 
do branoo, 58 kUos, c. 601, v. 61$: 
crystal, bom. secco, do Estado, POr 
60 kUos c. 61•: v. 61,500; crystal, 
bnm, secco. de Perna.mbuco. c. . .. 
59$; v. 59$500; crystal bom, secco, 
de Campos, c. 59S; v. 59$500; some• 
nc-s, bom, c. 54$; v. 55$; mascavo, 
c 44$; v. 45S. 

Mercado, calmo. 
RIO DE JANEIRO 

DEPARTAMENTO NACIONAL RIO, 3 ("Estado".) - O merca-
DO CAFE' do de a1111ucar regulou, hoJe, we-

SANTOS, 3 . tentado e com oa preços lnr.lte• 

CASA 
MAPPJN, 

Os seus pés· 
requere111 conforto! 

Não os exponha ao martyrio de uma com· 

pressão enervante, nem ao cansaço que 
um calçado improprio lhes provoca nest-es dias 
de calor tropical. Seja pratico. Habitue-se, 
como já o fizeram milhares de pessoas, ao uso 

benefico do calçado "Andar Certo". D 
fôrmas anatomicas scientificamente estudadas, 

o calçado "Andar Certo", inexcedivel em su~ 
el-egancia, concede a V. S. uma grata e per· 
manente sensação de bem·estar. 

Sapatos "Andar Certo" para homens 

.lllm bom chromo 58$ 1 Em cbromo e cocez 98$ 
preto ou marron 1 pr('tO ou mRJ"ron 

MAPPIN STORES 
Unicos Vendedores do Calçado "Andar Certo', 

Estanh o - A' vista., 185.7.6; & 
90 dl&s, 184.15 .0. 

Chumbo - Embarque proxlmo, 
15 .5 .0; embarque futuro, 15.8.9. 

Zinco - Embarque proxlm?, ..• 
13 .17.6; embarqu futuro, 14.3.9. 

BORRACHA 
NOVA YORK, 3 (Comtelburo) 

- Preços em cents. por libra -
Uprlver fine, hoje, 12 314; anterior, 

12 314: Planta.tlon Rubber Smoked, 
Sheets, 14 314 e 14 314. 

Mercado, calmo. 

BA HA 

J>ORCOS 
o mercado de porcos conservou· 

se sem mo'llflcaçOes, com os se• 
IJUlnte~ preços em vigor, em Osas• 
co. por arrobe. : 

Porcos gordos, especlaes, 421: 
porcos enxutos, gordos. 38$ ; po 
euxutos, magros, 36$000. 

COUROS 
O mercado de couros mostrou-

calmo, com os seguintes preç 

Renda de hoje, 314:441$ ; desde 1 rados. 
do mez. 418:909$200; desde 1 de Ju- Vl&oraram os seguintes pi'IIQOI Pre~;os fornecidos pel& Bols& de 
lho. 154 .179 :332$150. na base de 60 kls.: bran co ary1• Mercadorias de s. Paulo 

em vigor por kllo : xarqueado, 
2$300 a 2S400; Frlgorlflco, bola, ., 
2$800 a 3S200; de varcas, 2~600 
3$000 . 

~~~--~~_l~t&l~.~5~~~~57~·~~~h-~~L&l-~~~~~~~~~~--
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ALGOD o 
MERCADO A TERMO DA. BOL!!A 

DE 1\fERCADORIA.S 
UNICO PREGAO 

Contrato "A." 
Al&'odlo em 11ltll1L - Typo li ·

Preços por 15 kUos Março, 
Hlc .. v. 52$500; Abril, c. 52$300, v. 
52$800; Mato, c. 52$500, alv.; Junho. 
c. 52$700. v. 53S; Julho, c. !121900. 
v . 538300; Agosto, c. 52$900, v. 
53$500; Setembro, c. 538300, v. 
5~S800 ; Outubro, c. 538400. v. 
53$800; Novembro, c. 538400, v. 
541100. 

tal. 56i-,. -:57•; - deméro.ra. 53 500 • 
1148; malfc&vo. 418!100 a 42$000. 

Entradas, 1.317 saccaa; sahldal, 
1\.605; "atock", 35.772 uccas. 
-- Durante o mez de Feverel· 

ro p. p. foi o seguinte o movi· 
mento: entraram 112.219 aaccas, 
sendo 51.898 de Ce.mpoa; 41.448 de 
Pernambuco; 17 .666 de Maceió; 
1 .207 de Minas, e sahtre.m 133.399 
ditos. 

PERNA.!Imuco 
RECIFE, 3 - o mercado de M· 

aucar tuncclonou hoJe estavel, com 
ns seguintes cotnçOes por eaccu 
de 60 kllos: 

Ualpa, l.a, 54 500; 2.a, 51t500: 
FECHAMENTO crystaes. 448 a 461; demeraraa, 341; 

Alcod§.o em rama _ Typo s _ terceira sorte, 328 a 35S. Por 15 kl· 
Preços por 15 kUos _ Março, slv., lo~ - Somenos, 98 a. 98500; brutos, 

61300 e. 68600. 
v. 52$800; AbrU, c. 52$300, v. 538: Entradas - Em aaccas de 1!0 kl· 
}.io.lo, c. 52$500, v. 538300; Junho, lo3 - Hontem. 23.600; desde 1 de 
c. 52S500. v. 53$700; Julho, c. .. .. Setembro, 2.373 .500. 
54$800, v. 538200; Agosto, c. 52$900, Exportaçlo _ Em aa.ccaa de eo 
v. 1138500; Setembro, c. 538300. v. kll 14 500 pa RI 14 500 
Ml: outubro, c. 53$600 v. 54S; No· pa~! Santos, 23.1~\~ra. g• sul· do 
vtmbro, c. 538700, v. 548000. Brl\111 e 5 .000 para 0 Norte. 

V!!lNDAS Exlatencta - 1.236.500 saccaa. 
Abertura - Contrato "A" 500 1\lERCADO ESTRA GEJROS 

o.rroba.s a 53S po.ra Julho. EstllcJos Unidos 
DISPONIVEL NOVA YORK, 3 - (Oomtelburo) 

A.lrocJ:lo em rama _ (Base tfp<l - Fechamento . Merco.do, hoje, 
5 claseltlcaCio) _ cotações do hon· 2.18; a.nterlor, 2.21; Mato, 2 .18 e 
tem do dlsponlvel, tornecldM 2.21; Julho, 2.20 e 2.22; Setambro, 
pela Bolae. de M rcaelorlas de SAo 2 · 21 e 2 · 23. 
Po.ulo - Preçoe por 15 kUos Baixe. geral de 2 a 3 pontos, cal· 
!Entregas de 7 para melhor) . mo. 

Typo 2 a 4, nomlnaes; typo !5. tm:laterra 
comp., 54$ e vend., 55S; typo 6, LIVERPOOL, 3 Comtelburo) 
comp .. 51$500 e venCI. S2SSOO; typo Cotaçlio do fechamento em shll· 
7, comp., 49S500 e venCI. 50S; typo llngs - .Ma.rço, hoJe, 5.4 314: aute7 
8, comp., 47$500 e vend. 48$000; ty. 1 rlor, 5-S. Me.lo. 5.5 112 e 5.5 314, 
po 9, comp .. 46$500 e vend ., 47SOOO. • Agosto, 5 .6 314 S-6 314; Dezem· 

Merendo , calmo. I bro. 5.8 314 e 5 .8 314. 
Classlflcaç.lo cJa safra 1936·1!1~~ Mercado, tlrme. 
Desde 1 de Março em tardoa et41 TRIGO 

170 klloa: 
Fardos Preços fornecidos pela Bolsa de 

At6 o dia 2-3 ......... 1.147 .719 Mercadorias de S. Paulo 
Hontem, 3-3 . . . . • . . . . . . . 23 'Nota - As cotnçOea do dlsponl · 

vel referem-se a merca.dorla.s ~~'"" 
1 .147 . 742 tas em S. Pe.ulo, portanto. Hvr-,a 

ARMAZ!ml!l oERAES de fretes. carretos, etc.. a dlnbelro 
aem deaconto e para lotes do 500 
volumes. Alrodlio em rama - "Stock" an

ttrlor, 1.963.334.6; ontradas em 
21J. 38 .040; sabidas, em 26, 18 . 010; 
txlstencla. 1. 982. 734,6. 

RIO DE JANEmO 
R10, 3 ("Estado 1

') - O merca-
do de algodllo regulou hoje !irme 
e com os preços em alto.. 

VIgoraram os seguintes pr~oa na 
base de 10 kllo~: serldó, 3, 47S a 
48 ; typo 4, 468 a 478; sertões 3, 
45$ a 46 ; typo s, 42$ o. 438; Cea.
rA, typo 3. nom . : typo S, nom . ; 

Farinha de trigo - Dos molnl\ol 
nnclonl\es. de l.n, comp.. 545: v. 
55S; de 2.o. , comp., nt•: v. 528000. 

Mercado. calmo. 
REI'UBLICA. ARGENTINA 

BUENOS AIRES, 3 (Oomtelburo) 
-- Preços por .1.00 klloe - Março, 
llc>je, 11 .80; anterior, 11.75: Abril . 
11.84 e 11. 79; Mato, 11 .86 e 11.82. 

Alta geral de 4 e. 5 pontos, es· 
tavel. 

matas, typo 6, nom.; typo S. nom.; METAE.., 
pe.ullsta, typo 3, nominal; typo 5, 1 
41S a 42$. LONDRES, 3 - (Comtelburo) -

Entradns. nlo houve: &a.llldas. 62

1 
Preços fornecidos em libras cater• 

tardos : "stock", 11 .187 ditos. llnas por toneladas : 
-- No mercado de al!{odl!.o o Cobre - A' vtsta, 40 .0 .0; a. 90 

movimento durante o mez de Fe· dtna. 40 . ~.0. 

r 
verelro p . p. foi o seguinte: entra· I Cobr electrolytlco - Por tono• 
ram 10 .714 !otdoe. aendo 4.458 de lado, comp., 44 .10 .0: vtnd .. 45 .0.0. 

liíl 

)lota - Af cotaç6ea do dlsponl· 
vel referem-ee a m rca.dorle.a poa· 
tas em Slo Pa.ulo, portento itvrc• 
de !retes, carreto•. etc .. e. dinheiro 
aem desconto • para lotes de 500 
volumes. 

Do Estndo, em latas lltbogravha· 
das. do 20 kiloa, ce.lxa de 60 kUoa. 
c. 2451; v. 246S; Idem. Idem. de ~ 
kUoa, c. 245S; v. 246S . 

Do Rto Grande do Sul, em J.at&lt 
ll tbographadas de 20 klloa, ca1xa 
de 60 kllo~. c. 245S; v 246$; Idem. 
Idem, de 2 klloe, caixa. de 60 kllos, 
c. li4SS; v. 2461 . 

Mercado, ca.Jmo. 

CEBOLA 
Preços fornecidos pela Bolsa de 

Mercadorias de S. PaUlo 
Nota - Aa cota.çOea do dlsponl· 

vel referem-se a Ine~rcadorl.aa pos· 
ta.s em SAo Po.ulo, porte.nto. Hv:o• 
de fretes. ce.rretoa. eto., a dinheiro 
sem deaconto e para lotea do soo 
volumes. 

Do Eata.do - Nilo ba. 
Rio Grande do Sul - Oa.lxa do 

60 klloa, 1.o. qualidade, c. 51 a 
112•: v. 538 a. 545000. 

Mercado, frouxo. 

OLEO DE CAROÇO 
DE ALGODÃO 

Preços forn ecidos pela Bolsa cJs 
lll ercacJorlas de S. Pauto 

Nota - As cotaçOea do dlsp<ml· 
nlvel reterem-se a mercadorlnt 
postas em São Pa.ulo. portanto, 11-
VJ ea de fretes, ce.rretos, to. o. di
nheiro sem de&eonto e para luto.~ 
de ~00 volumes. 

Do Estndo, em caixa de 2 .atM. 
36 kUos. peliO liquido, comp., 9 ; 
vend., 978000. 

Mercado. calmo. 

CARNE 
o mercado de ce.n1o em Barre· 

toa, segundo tn!ormaçllo do Syn
dlce.to dos Invernlata.s e Criadores 
de gado envl da e. 21 do correutP, 
tol o seguinte : 

Preços por arro>ba - Novllhos 
typo "chUJed", 268: Novilhos typo cl· 
da.de. 24$; vacCl\1 gordas, 22$; c&l" 
nelro~. gor<los, 2?. : ron~~ervo.s, 19$. 

Mercado, estavel. 
Gado magro - As vendas Prte· 

ctuadas regule.ram entre 250$000 
330$000 sem ma.lort'& o!!t'rtM ou ' 
procura. 

* 

o rrterca.do de sebo, apenu aa-. 
t.avel, mnnteve•M nos segututee' 
preços: 

Sebo derretido para fina ln<'lua• 
trlaes, 1 600 e. 1S700; allment\o,\·~ 
1$800 a 18900. 

R<l E 
Prec;.>s por ki!D - t La, 

2.a, 2 '900; de :1.e., 2$800 

Diversos artiA·o, 
Preços fornecidos pela BOI&& df' 

Oereaes 11.11 ~. Pe.ulo, basead•ll em 
negociPII reallaadoa em merc&tlC>• 
r1aa poetas em S. Pa.ulo: 

FeiJ!l.o mulatinho Preço 
por aacco de 60 kflos - Superior, 
~IS a 32~; bom. 28S s 20 , lt' i ttl r, 
~qs a. ~ss. 

Mercado, calmo. 
Feljlio da côres - Preço por a&O" 

cas de 60 kUos - Ohumblnbo, 3of 
a 33$; Oano.rlo, 30$ a. 33$000. 

Mercado. ca.lmo. 
Milho - Sacca de 1!0 .klloa na 

Barro. :Funda - Amarelllnho novo, 
18 500 a 18$600; Amarclllnbo v lho, 
lSS a 185100; Ame.rello, 178200 & •• 1 
178300; Ame.rellllo. 178100 a 178200. 

Merco.do, firme. 
Batatas - Amarella. especial, 

~38 a 24 ; Idem, superior, 208 
21$: bOo. 17 a lSS; commum, nom. 

Mercado, firme . 
Farinha de mandioca - Do Ell· 

Lndo (Norte). 50 kllos, 338 B 34 ; 
Idem de Araras, por 45 kUos, ... 
29S a 30$000. 

Mercado. calmo. 
Mamona - Preço por kUo 

Mtdla, S640 a $650. 
Mercado. cnlmo. 
Amendoim - Preço por aacca d• 

:lã kllo~ - Tatu •, ~IJperlor, 19 ft 
20 ; bom, 17$ a 18$000. 

Mercado. trou:j(o. 
Forrarem - Alf&fo. do Estad!t, a 

retirar, $400. 
Mercado, frouxo. 
Arroz agulha - Em aacoo d 60 

kllos. aml\rcllllo, e peclal, 94- a 95 ; 
omarelllio, superior, 888 a. 89S; 
amart'liAo, bom, 84 a. 8SSOOO. 

Branco. especial , 85 a. 86S; su • 
perlor, 82S a 83' ; bom, 79 e. 80 : 
rt'gular, 72 a. 738000. 
M~rcndo, frouxo. 
Oattete especial, nom.: Idem, sU• 

p rlor. nom.; Idem, ld<!m, nom. 
Melo arroz, 38S a 42 000. 
Qulrera de arroz, 20$ a. 318000. 
Mer selo, frouxo . 

LO 
S. PAULO Na capital - o mercado e teve 

co.lmo, com alguns negocio&. O• O movimento de n~!IOCios na. Sol• 
preços foram por arrcba. oa ~e· hB Of!lclal dr Valor de Sào Paulo. 
guln~s: NovUhoa gordos, postos no dura.nte e. semann finda em 26 clt-
Matadouro : typo "Ohllled", 27 : Fevereiro p. pa88o.do, !oi o segulut 
typo "Consumo", 25SSOO; typo de accOrdo com o Boletim n. 199 
"Marrocos". carrelro~ . 23$; vacca~ Fundos Publlcos: 
gordas. postas no M te.douro : "E • Ap. 'rhes. 1-'ed. 309:0098. Obrlg. 
peclacR", 23$: "Rtsularea", 20 ooo. I Est. SAo Pa.ulo, 165 :851•. Ap . F:~t •• 

DE SAO PAULO RELOGIOS e 
DESPERTADORES 

)ORES .. EXPORTADORES 
QUEIRAM TELEPHONAR 2 .. 3562 

õ~ ---
\S 

•. ~FORÇADi\5 
xiPLETO 
I fÇ b. 

·e~ d 
:oJ11 a. 

UI ',. 74·A e 76. 
ti • 2·2981. 

oura 
i I" 

tugal 

para 
Ltda. 

o ri orneslil!o em 
lnlura e lapida· 

Oda u fabricas 
J esua. Rua 811. 

·232~ . S. Peulo . 

EXTINCTOR PARA 
FORMIGAS ---------- ------

" WERN E CK " 
Di•trluu l~ore·• PXt·luAivoe: Baptista 

Jo'e1 rcr. & IR. - Rua f'lurenclo de 
Abrou, 47 Caixa po•t.al , 2669. 

DE 

Depo• ll.o': rtu11 25 d Março n.• ~1 -
Calx" t>ost.a l, 1U42 - Tel. 2·6371 

FERRAGENS 
Thomaz Henriques & Cia. Lt. 

lmportlldoroa. • Caixa Po•t.al, 928. 
R.. Florenclo de Abreu, 5. TI. 2·0960. 

I'ORMtCIDAS 
Formicida " Benja " 

{'ur za UO.G e 100 '~, r fflraz no r 
purgo de cerca.•. Analy"ado• pelo 
lnot. !Jfol glco de Chlm!ca Agr'coll\. 
DnJ>tleta F•rraz & Cio. 1\ , Florenclo 
de Abreu, 47. - Q . Postal, 2669. 

GELADEIRAS 
O novo refrlg rador Ar Condlclo

undu NEVJo;, garante economia de 
r lu c IJUrlf1cação do ar. FabrlcantC'ft 

lndustrias Neve Ltda. 
Av. Agua Branca, 70. 

Accrllamo• dfstribuldorell 
proprla. 

alxa, 1156. 
conta 

'LAMPADAS 
EI..ECTRICAS 

"ORIENTAL" 
GllttUiltda, durnvel ' cconomlca. 

ExcluKivldod~ de Jlachlya, lrmlíot & 
Ch•· Ru" Bri{f. •robi&•. 68116~8 (an· 
U~o 1101. fll~a n .• 2670. - ---
LONAS e ENCERADOS 

Assumpção & Cia. Ltda. 
Rua 16 de Novembro, 50. Cafll& POS

tal, 2084. 'rei. 2·21Gú. Fabricam lo· 
nos para tod~• 0 !in•. 

LOUÇAS JAPONEZAS 
Hachiya, Irmãos & Cia . 

Unlco• fml>ort.adorc• capecialf•t••· 
nua Brlg. 'fobia , 681 • 688 - ai. 
xa, 2670. 

MATERIAL ELECTRI
CO EM GERAL 

Electro Ceramica Ltda. 
Manufl\ctura de arlhi'OII M porccl· 

lana , l•oladorl!11 para alta c balxn 
tensão. Fabrica ·•• qual<tll r 11•ça no 
;encro de vorcellana 11ob de •mo .ou 
amoatra. ImPortador•• Xl>orlndo· 
rc• de material elcctrfco em ~eernl . 

R . F'lorcr.ofo de Abreu, 66 Te!. 
2-43 '8. Fnbric~<: r . Julio Collaço, ú9 
(Guayanal. Tcl. 9·9222. •. )>oat.KI, 

2292. End. 1.1!1. • Elcclroceramfca" -
S. J'aulo. 

PAPEL e PAPELÃO 

Oscar Rudge 
L'TJro S . 'Jo'ranclaco n. ll - Tele. 

phonea: 2·4245 e 2· 0~6 . 

PORTAS DE AÇO 
-------------·------

Charles Gutmann 
Relogl"" de do os typoo. Ill;lou • 

rias. Depoalturfo tio• d•aP•rta.dt>tt 
marca "VEGLIA". Rua Joio Br ' • 
cola, 10. Calxn tJOatnl, 301. 

Sal 
ltua 

SEDAS 
lAURIÇA BRASII,'Jo:tRj\ m ; St:;Oc\8 

Antonío Mikail 
O R~"> l UM! St:o R r; UOS PREÇOS 
783. ru11 2b tlt• Mllrço, 788. S. Paulo 

SERRALHERIA 
EM GERAL 

VIDROS, ESPELHOS e 
VITRAES 

Casa Caflrado 

~erudCH d • (1nruJar. l!lf' rrnlneria (lm s:r~ l T CIO ES'rflJ "G tA·' 
rnl. Luiz Pinnlrl & lrnuio. Rua G •I, I 'I'L, !!-!l;";tl:! "\GF: . ' f ,\ IODJ',lt-
Couto de MaJO&Ihi!eo, 14 - Cx. t'J08tal, N \ DEl l'l UJ,J(JA ~'l l •:!o " 
189' - Sio Paulo. , Run 15 Novembro, 24, 3.• aml. 

• 



PORTOS "Delmundo", am. PIU& Buenos 
Aires, transito. 

"Quccnsbury", lnglez, para ,Bue· 
no~ Aires, lastro . 

"Dimltrlos Inslessla", grego, pa· 
MOVJl\t.i'.:NTO MARITJMO 

SANTOS, 4. 
Entradas ra Lota, latro. 

Dia. 4: 
Dia 3: "Itaquêra", nac .. para Porto Ale· 
"Sahy", nac., de Caraguatatuba, gre, v. p;eneros. 

15 horas de viagem, 1 tou. do ar- "Brlgbt Wlngs", lnglez, para 
,, , cons. á Duro & }'arlus. Buenos Aires. trutas. 
"Argentino", nac., de Concclçl\o, "Piratlnlnga", nac., parn S. Fran 

t horas de viBgcm, 11 ton. de car· cisco, lastro. 
;ta, consl. á Moura Vasques & Cla.. VAPORF.S ESPERADOS EM 5·3-938 

"Tiradentes", nac., de Concclçl\o, SANTOS, 
4

. 
b horas de viagem, 15 ton. de car• Inglcz "Arlanza", M. R. lngleza, 

conslg. á Soe. Navegaçl\o lta· ás 10 hs. e 30, arm. 25, B. Aires. Ing. 
Ltd. "Southern Prlnce", H. Broa. Co .. 

Rosa", ai., de Hamburgo, c hs., arm. 17. N. York Avll\o nac. Madeira Rio do J a nei ro, 
dia• e melo de viagem, 327 ton. "P.P.P.A.", Panalr do Brasil, O hs., 

~ 11 Vnlongo, Rio de Janeiro. Carguel
carga, conslg, é. Theodor Wl e 'ros· Norueguez "Segundo", Alex. 

Cla. Ltd. .. Grleg co.. arm. 23, N. York. Nac. 
"1guopense , nac., de Iguape, 13 "Arará" L. Figueiredo Cla., arm. 

de viagem, 10 ton. ra~doca~ 8, S~tl. • 
cons\g, á Wandomb VAPORES ATRACADOS 

AO COMMERCIO DO INTERIOR 
Cotnmunlcamos aos nossos ami

gos e treguezes do Interior, da zona 
Mogyana, que o ar, T&clano Ga.r
cla Barbosa deixou a representnçllo 
de nossa casa e, ao mesmo t mpo, 
avisamos que 6 seu substituto o 
sr, Alcides Sandoval, que Já se 
acha percorrendo a referida zona . 

81\o Paulo, 3 de Março de 1938. 
SANDOVAL & CJA, LTDA. 

Tabelll\o Firmo - Reconheço a 
firma supra. de Sandoval & Cla . 
Ltda., S. t>aulo, 3 de Março de 
1938 , Em test, da verdade. -
Bento Arruda, aJudante autorlsado. 

,,.. ......... ,~." a.!., de Hamburgo, SANTOS 4 presttmos ao 
Antuerpla. e Rio de Ja.· Arm. 1, ~ap'or "Ara.ranguá"; arm. , Paulo, para praça de Porto 
dias de viagem, 2.271 ton. 2, vapor "Butlf."; a.rm. 3, vapor 1 c outras do RIO Gra.nd~ do 

Wlll "A I Sl\o "'a.ulo, 4 d!' Mar~o carga. conslg, á Theodor e "Itaqu~ra" ; a.rm. 5, ~a.:por • u- ADOLPHO 
Cla. Ltd. na" e "Prudente de MorBes"; arm. 

"Itaquatlá", nac .. de Porto Ale- 6, hletn "Plr~tlnlnga"; arm. 7, va.-
·e, Pelotas, Rio Grande, Imbltu- por "Itaguassu"' ; arm. !), vapores 

O ESTADO DE S. PAULO- SAB 

COMPANHIA AMERICANA 
DE SEGUROS 

DIVIDENDO 
A partir do dia 14 de Março pro

ximo, será. \')&g.> 110 et',·r'~'t. ' .'' ,., deR· 
ta Compsnhla, ' rua Jos6 llonlfaclo 
n.• 110, ~.• andat•, dne 14 ás 16 ho· 
ra ll, o a.u dlvtdcn•tu relativo ao an· 
no dn 1937, á razúo de 10 %, ou ee· 
jam Ra. 20$000 por ncçfto. 

Sáo Paulo, 23 de }'cvtrelro d 108 • 
A DlRECTORIA 

EDITAL DE CITAÇAO DE JOSE' 
VIANNA OBRINJIO 

AN 

fl eapoa 

vanni o Mari 

mo, Pochon 

aibili aadoa a 

roao ac:t>nteci 

ET 

ltajahy, S. Francisco, ParBna- "Curltyba" e "Gralg"; arm. 11, v&· 
\ e Antonina , 7 dias de viagem, pores "Aiudra" e "Claudia. M": 
ton. d~ cllri n cons. :\ Cll\. Nnc. arm . 12, vapor "P tropolls": arm. 

AO FUNCCIONALISMO 
A ASSOCIAÇAO DOS 

NARIOS PUBLIOOS DO 
S. PAULO, attendendo 
fel to pelo governo do 

FBÇO saber aos que o presente 
edital de cltaçllo virem, que, ten
do sido o sr. José VIanna Sobrl· 
nho accuae.do de h a ver furtado 
da caixa a s \1 cargo da agencio. 
do Banco do Brasil nesta praça, 
a tmportancla de 184 :328SOOO 

PlJBILII~qi J (cento oltentB e quatro contos, 

e convidam 

em auffrario. 

erreja de San 

dia 7 (aegun 

c:ipadamente 

Nav. costeira. 13 vapor "Oorn"; arm. 14, vapor 
Dia. 4 : NÓrthmoor" ; arm. 17, vapor .. "AI· 
"Anna", nac., de 'Rio do Janeiro. cantal'l\"; a.rm. 18, vapores Cul· 

noras de viagem, 105 ton. de btrson" e "Belle Isle": arm. 20. 
,,, cons. a Jol\o Brelt haupt. vanor "SantoA"; arm. 22, vapor 

"', nac., de Porto Ale· "D. Pedro II": arm. 25, vapores 
lto'!u"""' e Rio Grande, 5 dias "Nnsmytn" e "R.vgla.": arm. ~G . vn

melo de viagem, 483 ton. de car- nore,11 "Brlght Wlnrcs", "Saltwlck", 
consignado é. L. Figueiredo & "Alpgret11" e "Oiovsbrog", 

nlnga." , nac .. de Sl\o Fran· 
32 horas de viagem, 08 ton . 

carga., cana. f. Wa.ndembrande 

.. ;..~:~anrcu!L", nnc .. de Cahedcllo . 
•cl!e. Maceió. Bahia, Vlctorla e 

de Janeiro, 8 dias de viagem, 
ton. de ca.rga, cone. á L. FI· 

& Cla.. 
Freire", nnc., de Uba· 

ca.rat~Ut~tatuba, Vlll" Bella e 
2 dla.s de viagem, 32 

de ca.rga., cone. f. Cio.. San
nse de Ne.vegaçllo. 
"rtaquera.", nac.. de Cabedello. 
cite, MBceló. Be.J\Ia , VlctoriB e 

• .., de Janeiro, O dias de vlaf(Cm, 
ton. de carga, cons. á Cla. Nac. 
Na v, Costeira. 

Pertro II'' , na.c .. de Rio de 
15 horas da vla11em. 8 ton. 

rBn>:B cons. ao Lloyd Brasileiro. 
"Prude'nte de Moraes", nac .. de 
tna.us, Sant.arém, BeUm. S. Luiz, 

, Macau, Natal, Cabedello, 
, Maceió Bahia Vlctorll\ e 

de J Bnelro. 27 cllas de vlarcem. 
ton. de carga, cons. e.o Lloyd 

nac., de Areia 
de viagem, 3 . !l6!l 

Wilson Sons 

Sabldu 

MALAS POSTAf:S POR VIA 
MARITIMA 

Portos naclonaea 
"Ctc. Alcldlo", para: Rio de JB· 

nelro, Vlctorla, Bahia, Aracaju' e 
Recite, em 9. "Itatlnga", para. : S. 
Sebastlâo, Rio de Janeiro, Bahia., 
AracaJu' e Penedo, em 17. 

Estados Vnldo• 
"Amerlcan Leglon", para: Rio de 

Jat\elro, Trlnlda.d e Nova York, 
em 9. 

Europa 
"Highla.nd Ohlettaln", para: Rio 

de Janeiro Las Palmas, Lisboa 
Boulognc s!m. e Londres, em 7; 
·'Monto Sarmlento", para: Rio de 
.ranelro, Bahia, Las PBimas, Madel· 
ra e Hamburgo, em 9. "Campanl\" 
p Bra: Rio de Janeiro, Dakar, Cnsa· 
blanca., Marselha e Genova., em 15. 
"Conte Grande", para : Rio de Ja
neiro Bahia, Recife, Villotranche 
I' Oeitova, em 18. "Cap Arcona", 
pl\ra: Rio de Jan lro, Madeira, Lis
boa, Soutllampton, Boulogne s!m 
e Hamburgo, em 18. 

Rio da Prata 
"Conte Grande", para Montevl- • 

deu e Buenos Aires, em 8. "Pan 
Amerlca" p3ra: Montevldeu e B . 
Aires, em 12, 

.Japlo 
,.Arizona. Maru' ", para: 

do Sul, Elite, S!ngapura. e 
via Rio de Janeiro, em 7, 

Afrtca 
Japl\o, 

Dia. 3: 
"lta<.uatlá", nac., para 

generos. 
Penedo, ASTHMA METHODO :S:SPJ:OIAL 

DE TRATAMENTO. -

que apresentasse su;Jlgi!St<Oes 
vas ao trabalho 
Commlssl\o de Re:I\JtList;e.ntertto, 
balho esse publicado 
O!tlclal" do dia 27 do 
resolveu constituir uma. ucm:um11ssa., 
de 'rechnlcos, atlm de 
tudar as suggestOes dos 
doa devendo ser as mesmas 
mlnhadas e.o govemo no me.ls 
ve espaço de tempo. 

Os Interessados :poderl\o nllrtatr-•• 
por escrlpto, a.t6 o dl.a 
rente, á Secretaria da. 
dos Funcclonarlos Publlcos 
tado de Sl\o Paulo, á rua Silo 
n. 201. 

Sl!.o Paulo, 4 de 

CONSULTAS MEDICAS 
Estados nervosos (fraquoza. 
sexual dlsturblos da espb~
ra. ge~ltal, angustias ). In~o
mnla Memorln. fraca, De
pressll.o nervosa, Neuraet.he· 
nla sexual. Fadiga nervoso.. 
Dyspepsla nervosa. M.,Uo, 
Frieza sexual. Consultas: DI'. 
A. •repedlno - R.•Ja. Sll Bt-n· 1 
to, 181. Sll.o Paulo \<lU 16 ás 
18 horaal. Consultas parti· 
culare• por es :rlpto: enviar 
o lnterellsa<lo enveloppe sei· 
lado com seu endet' co para 

a f'•IPOSta, 

DR. 
RAUL VIEI 
DE CAR VALI-I 

"Monte Rosa", ai., paro. Buenos 
lrcn, frutas. 
''MantlquelrB", nac., para Ma· 

TUBERCULOSE DIAGNOSTIOO 
TRATAMENTO 1' 

Dr. Camlllo de Oliveira Penna 1111 

CIRURGIÃO 
DA SANTA CASA 
OPERAÇOES v. 

Porto Ale- Oon~n~ltorto: Rua Xavier de ToledO. 1
1

1' 

para san 1-A • Apan. 20 • c1u 3 M t.30 • ~~ 
............ - ......... , Tol. ..... I 

SECÇAO LIVRE ,~ 
BANCO DO BRASIL 

SÃO PAULO 
N.• 12 - RUA ALVARES PENTi::ADO - N." 12 

Cobranças - Depositos • Cambio • Emprestimaii • Cus
todia • Ordens de pagamento 

POPULARES 
LIMITADOS 

TAXAS DAS CONTAS DE DEPOSITOS: 

MOLESTIAS DE SENHORAS 
E VIAS URINARIAS 

Conaultorlo• Raa Barlo 4e 
ltapetlalatra, 10. OUa Al
Lfma, quarto andar, 11lu '11 
• 412 - Daa 18 4a 11 bona. 

Telephone, •·0021. 
R .. ldencla : Raa Oonaelbelro 
Brotero. 178. - Tel,, &·1812. 

--------------~~-------------

""'''"""'.,..' e defeitos 
do NARIZ. LABIOS, 
ORELHAS, RUGAS, 
SEIOS CABIDOS 
Or. Deaiderlo Stapler 

trezentos e vinte e oito mil réis),, 
fugindo em seguida., e logo depois 
preso com a quasl totalidade des
sa quantia. m seu poder, facto 
que !lcou devidamente constata· 
do e confessado, conforme se evi
dencia dos autos de apprehensl\o 
do dinheiro furtado e de suas 
declaraçO s prestadas perante os 
ars. delegados reglonaes de poli• 
ela. de Blrlguy o Rio Preto, e que 
constitue f ai ta grave, capitulada 
na letra. "a" do artigo 16 do de
creto n, 24 .615, de 9 d Julho 
de 1934, e em cumprimento á 
Portaria do ex mo . sr. presidente 
do BBnco do Brasil, de 25 de Ja
neiro deste anno, que nomeou 
l'&ta commlssl\o parl\ apurar o. 
!Bita grave em lnquerlto adml· 
nlstratlvo, de accOrdo com os 
termos do citado decreto, pelo 
presente edital, cito o referido 
funcclonarlo, que 110 encontra em 
logar Incerto e nl\o sabido, pl\ra. 
compl\recer f. audlencla que se 
I'eallsará na. salB em que !une· 
clona. a. commlssl\o de lnquerlto, 
Jocallsadl\ ao lado do gabinete da. 
"Oerencla", no Bndar terreo do 
edltlclo do Banco do Brasil, á rua 
Bern&rd\no de Campos n. 1.470, 
em Rio Preto, no dia. 4 (quatro) 
de A,b1·11 proxlmo futuro, ás 15 
horas e meia, afim de prestar o 
seu depoimento e assistir aos de· 
polmentos das testemunhas, po• 
dendo o mesmo fazer-se acompa
nhar do seu advogado ou ser as· 
slstldo pelo advogado ou repre
sentante do Syndlooto de. classe 
a que pertence. 

Foram arroladas as seguintes 
testemunhas: Waldomlro Pacca, 
Paulo Pereira. Barreto e Jol\o Oo• 
mldes Junior. 

Este edital torna sem etfelto o 
datado de 2 de Fevereiro do cor· 
rente anno, citando o a.cousado 
sr. Jos6 VIanna Sobrinho para 
comparecer á audlencla marcada 
para o dia 8 (oito) de Março pro· 
xlmo vindouro, publicado nos Jor· 
naes do local, "A Folha" e "A 
Noticia.", respectivamente, dos 
dias 3, 5 e 6 do mez de Feve
reiro deste anno e 3. 4 e 5 do 
mesmo mez, e no "Dlarlo 0!!1-
olal" do Estado de Silo Paulo e 
no "O Estado de S. Paulo" dos 
dla.s 5, 6 e 8 de Fevereiro de 
1038, por nllo terem constado do 
mesmo todos os requesltos exigi· 
dos pelo artigo 3.o das Instruo• 
çOes do Conselho Nacional do 
Tre.be.lho, baixadas em 3 de Fe· 
verelro de 1936. 

E, para que cbegue ao conhe· 
cimento do Interessado, mandei 
publicar o presente edital no jor
nal local "A Noticia" e no "O 
Estado de S. Paulo". - Rio 
Preto, 26 c;le Fevere)ro de 1938, 
- ANTONIO LUIZ DA COSTA, 
presidente da commlssllo de In· 
querlto. 

VNIVt:RSIDADE DE 11. l'AULO -
FACULDADE DE IJIREJTO 

concuno para. professor cathedra. 
tlco de Direito Penal 

De ordem do exmo. er. dlrector, 
ctr. Franolwco Morato, e de accOrda 
com o disposto no art. 52 d& Lei 
n. 3.023 de 15 de Julho de 1937, 
tnoo publloo que se acha aberta, 
nesta secretaria, das 13 A&> 14 ho
ras, em todos os dla.s utels, pelo 

A famll 

LAUR 
agradece pen 
levar o cont 
passou por 
saudosa 

e convida ao . 
gos para as 
por intenção 
ra, dia 8, n 
8 horas e 30 

I CIA. 
E N 

Em 9 
GRANDE, 
ALEGRE. 



e ..•.•..••• • • • •. • • • • • •. • ••• rr::: ·---iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiii,_. o/o a.a. tado duta. do.t&, a lru.cr!J)ç o para 
o concur110 do prote6SOr cathedra• 
tlco de Direito Penal. Ao IMcre. 
ver-se o candidato entregara. no se• 
cretarlo cem (100) exemplare.. lm
preel!OS d~ uma monographla orlgt. 
nnl. ainda não publicada, com cm
coenta (50) paginas, no mlnlmo, 
sobre asattmpto de 11 vre escol h·•· 
pertinente ê. materla em concu:so, 
Instruindo o seu l'('quertmento com: 
a) caderneta de re~~ervlsta do Eleer• 
cito, ou certld!lo de quttaç:lo <íO 
serviço militar; b) diplom a da btt· 
charel ou doutor em dt - ~Jt t: : 01 
prova de cldac!al)la. b,ra.•ll4lJ~a c!) 
titulo de elel(or; e) tolha éorrl~ 
de justtca. ele.ltoral, do JUizo te· 
. c! era,! do juizo criminal da jUIItl~'tl. 

PRAZO FIXO E LETRAS A PREMIO: 
6 mezea .. . .. .. .. • • • 4 % a.a. I I 2 mezea ........ .. 
AVISO PRE'VIO: 

30 diaa , , , , .• , , , , , , . , , , , • , , , , , •• , , , , , , 
60 dias ••••. , •••••.• , , , , , • , , , , , , . , , ... 
90 dias •••.•.•..•••••••.•••.••••.•••.• 

5 o/o a.a. 

3 Yz o/o 5.11. 

4 % a.a. 
4 Yz o/o •••. 

O Banco do Brasil manterp ARenciaa em todar aa Capitaea e nas 
principaea cidadea do Paiz, e correspondentes nas principaea praçaa do 
Paiz e do Exterior. 

MATRIZ: Rua 1.• de Março n.• 66 - RIO DE JANEIRO 
AGENCIAS LOCALISADAS NA REDE FERROVIARIA DE S. PAULO: 

Araraquara - Barreloa - Bauru' - Bebedouro - Botuc lu' ~ 
Campind - Campo Grande - Catanduva - Chavanlu - Corumbá ...:.. 
Curityba - Franca - Guaxupé - Jabu' - Lias - P:racicnba - Pon
ta Groua - Ribeirão Preto - Rio Preto - Sanloa - São João da 
Boa Vista - Taubaté - Uberaba - Varrinha. 

Conta• a prazo fixo dt um anno com paramento meneai doa ia
rol! 4,5 % a.a. 

Depositoa a prazo fixo de 6 mezu com PACamento mensal doa 
iuroa: 3,5 % a.a. 

- ·r 

r;·un·:·ze·~-~e·r:·~·t·;t·~·r:·l"·;·~·~,·~·i ~·:·~·!o·:·s c·:·~·~~·:c·n·.~ a·~·~e·gi·~·. ~-üe·~·d·~·: t .. ~.; s.c:·~·s·~·:·:·:-. 
n• 59, entre as ruas Jupiter e Saph lra, Acclimação. Nesse 

edlo foram feitas interessantes applicações dos product•1S 

ceramicos "SÃO CAETANO", e peclalmente; ladrilhoa e 

tijoloa prenaadoa, achando-se e m exposição até o dia 8 do 

corrente, das to ás 18 horas. 

ADVOC CIA 
Cau as clv IH, ct•Jmlnaes e commerclaes. l<'acllldnde em 
llquldaçõcl'! amlgawlls. Fôro local e comarcas vJzlnha11. 

DR. A. G LHÃES AL s 
MUZAMBINHO - MOGYANA • MINAS 

DR. 

FRANCISCO HARTUNG 
Lina docente da Faculdade dt 

Medicina 

Molestias do Ouvido, 
Nariz e Garganta 

BENJ AMIN CONSTANT, 77 

TEU.: Z-6-'17 e 8-3198 

~·----------n.------· Conor rhéa - Syphilis 

local, e da pollcla; f) atteat11.do de 
que lfll.o tem defeito phyalco que 
prejudique o ensino e nem •ofra de 
mo1estla cuutolgiOl:a; g) p.O\'a do 

Di•turbio• da pot«ncla. Cyat:te 
~rchit.(.11. proatatitea, estreitamento 

atheteri•mo urethral, urcteral 
dos colnaee e jaculadores. 

Lavagem das ve•lcuios Kemlna~ 
R. S. Bonto, 181. 10 As12 e 15 IÚI 1 

DR. LJNN1t0 ORDEIRO. 

I DR. BENTO LIMA 
BRITO 

Assistente da Faculdade e M~d 
c!a Santa CaPa. 

Cllnlca medica. 

actlvldade pro!I&Sionat relacionada 
com a disciplina em concurso; b 1 
tttuloe ou obraa sclentitlcaa que 
po&ua; I) recibo da thesournrla da 
Faculdade do pagamento da taxa 
de lnsct·lpçAo na lmportaucta de 
300$. As provas do concurso con
Ristem. succe.ulvamente, nos ter. 
mos do. citada. lei, em: a ) prova es. 
cripta; b) argulçilo sobre B mono• 

I 
gtaphta apresentada; c) prova dlda
ctlca. A tnscrlpçlio ~ara o presen
te concurso serê. el\cerrada no dia 
9 de Março de 1938, 6a 14 horAS. 
Quo.lquer outra. lntormaçlio pod~ra 
ser prestado. nesta eecretarla ng 
borarlo acima. Secretaria da h• 
ouldnde de Direito da Universida-
de de S. Paulo, em 9 de Novembro 
de 1937. - FLAVIO MENDES, secra. 
ta rio. l

lii•i~~o~!:tt,f;"::õ~u~t~~~~~m. 
RuG BenJamflt OoMianl, 411 , 

Tel~ 2-l!!lCUS- De 2 da 4 ltorGo. 1~~!l!!i!!""!I!!!!~~-!!I!!!;J~;;;;;;;;;j· 
Restrlencla: Tel~ 4-:t663. I 

-~------... ! CLINlCA DE I 
l DOENÇAS PULMONARES 

1 

1 GABINETI: DI: RAIOS J. f 
~ oo~~~~~~cz~~~}~o.~~~~~~· 

da A llemoniiG, Suluo e do lla llo 

DR. JOÃO GRIECO ~ 

' 

A.dJuniOI do uo.pllal do Tuller• 
llulo•o• e Silo I.Jul~. d• I Gçannn. 

CONSULTAI! DAS tt 4 '8 17 I 
RORAS. I 

: RUA XAVIER DE TOLEDO a. I i 
6.o aadar, apto. n. Tel., W 7«. 

':lrS:'r - - -

uECLARAÇfiES 
COMPANHIA PROGRE SO 

NACIONAL 
As~embléa geral ordlnarla 

SAo con vlda.doo os trs. ncclonlstas 
a se reunirem na. séde desta Com
panhia, ê. ruo. J'os6 Paullno n. 165. 
no dl"' 15 de Março de 1938. 1\.s lS 
horas, para. em a&embl6a aeral or· 
dluarla, tomo.rem conhecimento • 
deliberarem a respeito da. seaulnte 
ordem do dia: 

a ) discussão o dellberaçlo sobre 
contas, bo.lanço, tnventartoo. reta
torto da dlrectorla. e parecer do 
Conselho Fiscal, referentes ao o.nno 
de 1937; 

b) elelçllo do Conselho Flscl!.l (;)O.. 
ra. o proxlmo exerclcto; 

o) !lxaçAo dQS vencimentos e 
das porcentageM da. dtrectorla pnrw. 
o novo exerclclo. 

S. Pa.ulo. 25 de Fevereiro de 1938 
- A DIREOTORIA. 
"A ECONÕMISAUOltA PAiiiJSTA" 

Assembléa ~era l ordlnarla 
SAo convidados os srs. acclonls

taa a comparecer 11 assem bléa geral 
ordlnarla, a reA.!Isar-se no dia. 31 de 
Março proxlmo futuro, As 14 horas 
na s~de social , sita {r, praça da sé 
n. 3, sobreloja. 

No. !órme. dos Estatutos. esta as
sembl~a tem por tlm proceder ê. 
leitura, •.ltscusslio e votaçllo do re
latorto do anno social de 1937. to
rno.da. e approvaçilo das contas an
nuaes, apresentaçAo do bala.nço e 
do pa.recer do conselho !Isca!, elet
ç!o do. dlrectorla e dos membros 
do conselho fiscal e seus supplen
tes, e !lxaçilo dos vencimentos dos 
dlrectores. 

Desde a presente data, ficam sus
pensas as trans!erenclas de acç6es, 
a.chando-se ê. dlsposlçAo dos srs. a.c
ctontstas os documentos a que ee 
=ctere o a.rtlgo 147 do deo. 434. de 
4 de Julho de 1891. 

S. Paulo. 25 de Fevereiro de 1938. 
- A DIRECTORIA. 

COMPANHIA AMERICANA D'E 
SEGURO 

Assembléa geral ordlnarla 
Slo convidados os srs. acctonls

tas a. ee reunirem em assembléa 
seral ordlna.rla, na. séde social, ê. 
rua. Jos6 Bonlraclo u. 110, 5,0 an
dAr, no dia 12 de Março proxlmo, 
{r,s 14 horas, a tlm de tomarem co
nhecimento das contas rrlattvas 
a.o anno !Indo em 31 de Dezem
bro de 1937. 

Na mesma as embléa. proceder
se-{r, {r, eletçlo dos membros do 
Coneelho Fiscal, e respectivos sup
plen tes, a !uucclonar no corrente 
a.nno. 
Lembramo~. em!lm, que se acham 

ê. dlspoatçlio dos srs. acclonlstns 
01 documentos a que se refere o 
art. 147 do Decreto 434, de 4 do 
Julho de 1891. 

A. B'P:RMER & eu, • 8. Panl" • eetxe 214S 
Slo Pa.ulo, 10 de Fevereiro do 

1938. - A DmJ:OTORIA. 

"D 
Paranagu 

e Buenos Air 

Rio 
Lei x0c~. 
burgo. 
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-AUDIENCIA-

Ao~ ~latro dias do mez e Abri] de mil novecen
tos e trinta~ oito , s 15 , 30 hor~s , ab~rta a ~udiencia pelo Sr. 
Presit1 ~nte da Commissão de Inquérito , com a presença do Sr . Vice
Presidente e de mim , Secretario , mandou o primeiro apregoar o no
me do accusado Sr . José Vianna Sobrinho , o qual deixou de compa
recer , não obstante os editaes publicados no jornal local "A No 
ticia " e no "0 Estado de S5o Paulo " ,respectivamente , dos dias 
27 . 2. 38 , 1 e 3 de tmrço p . passado e 3, 4 e 5 de Março de 1938 , de 
accordo com o que determina o paragrapho unico do artigo 5 das 
Instrucções do Conselho Nacional o Trabo.lho , baixadas em 3 de
Fevereiro de mil novecentos e trinta ~ ~~is . 

Neosas condiçõ~s , deliberou o Sr . Presidente pro
seguir no inquérito , á revelia do accusado . 

E, para constar , eu , Secretario , lavrei o presente 
termo que , lido e achado conforme , vae avsignado pelo Presidente
da Commissão , pelo Vice- Presinente e por mim subscripto . 

Em 4 de Abril de 1938 

OPB/. 

• 

-
• 
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AUDIENCIA DA TESTENIDNHA SNR. WALDOMIRO PACCA F 

BRASIL -

Aos quatro dias do mez de Abril de mil nov nto inta 
e oito , aberta a audiencia pelo Snr . Presidente da Commissão de Inqué
rito , com a presença do Snr. Vice- Presidente e de mim,Secretario,e ten 
do deixado de comparecer á mesma o accusado,Snr . José Vianna Sobrinho, 
que se encontra em lugar incerto e ignorado,não obstante o edital de 
citação ter sido publicado , por tres vezes durante o espaço de trinta -
dies , no jornal local "A Noticia" e no "0 Estado de São Paulo",confor
me exemplares daquellas publicações constantes destes autos,mandou o
primeiro apregoar o nome da testemunha Snr . Waldomiro Pacca , brasileir~ 
com 34 annos de idade , casado,funccionario do Banco do Brasil , com 14 
annos de serviço , residente á rua Silva Jardim, 537- A, nesta cidade, -o 
qual accusou a citação para depôr como testemunha no inquérito adminis , , -
trativo,afim de ser apurada a falta que e imputada ao Snr. Jose Vianna 
Sobrinho,de haver furtado da caixa a seu cargo da Agencia do Banco do 
Brasil , nesta praça , a importancia de Rs . l84 : 328$000(cento oitenta e qu~ 
tro contos , trezentos e vinte e oito mil reis) , fugindo em seguida , e lQ 
go depois preso com a quasi totalida de dessa quantia em seu poder , fac
to que ficou devidamente constatado e foi confessado , o que constitue -
falta grave compreendida na letra "a " do Art. 16 do Decreto nQ 24615 , 
de 9 de Julho de 1934. 

Interro gado sobre o que sabia a respeito da falta acima 
descripta e das circumstancias que a rodearam,promettendo só dizer a
verdade , DECLAROU: que estando em gozo de férias o ca ixa do Banco do 
Brasil desta cida de,foi designa do para exercer interinamente o referi
do cargo de caixa o escripturario José Vianna Sobrinho;que o expedien
te de manhã do dia 9 de Novembro de 1937 , correu sem novidades no Banco, 
fechando esse estabelecimento á hora do costume para o almoço;que no -
segundo expediente o caixa interino Snr . José Vianna Sobrinho não ap -
pareceu e como havia movimento a fazer,tornava-se n ecessario a abertu
ra do cofre- forte , para o que o Snr. Gerente providenciou sobre a reti
rada das duplica tas das chaves que ficam em deposito em outro estabe -
lecimento bancaric , por isso que uma das chaves do cofre estava em po -
der do Snr . José Vianna Sobrinho;que na abertura do dito cofre , tanto o 
depoante como os demais funccionarios presentes foram presenciar a con 
ferencia do dinheiro e nessa conferencia foi notada a falta da impor -
tancia de Rs . le4 : 328$000(cento oitenta e quatro contos,trezentos e 
vinte e oito mil reis);que nota da essa falta e como o Snr . José Vianna 
Sobrinho ainda não tivesse comparecido ao serviço , todos procuraram ob
ter noticias do mesmo;que o depoente a pedido do Snr . Gerente telepho
nou ao Snr . Joao Vendramini , cliente do Banco residente em José Bonifa
cio , perguntando se tinha visto o Vianna passar por ahi,obtendo logo a
resposta de que o mesmo passéra por ali de automoyel ha uns dez minu -
tos 9que uma vez positivada a falta do dinheiro e a sahida inesperada -
do Vianna desta cidade , tanto o depoente como os demais col~egas fica -
ram na certeza de que Vianna havia furtado a importa:nc1a acima refe 
rida , o que aliás foi confessado pelo mesmo quando foi preso,nas proxi
midades de Birigui , com a quasi totalidade da quantia furtada.Nada mais 
foi dito e nem perguntado. E,para constar , eulSecretario , lavrei o presen 
te termo que , lido e achado conform~_~vae ass gnado pelo depoente , pelo 
Presidente e Vice- Presidente da Commissão e por mim subscripto. 

Em 4 de Abril de 1938. · ~ 

OPB/ . ~_____..,.e =-:s-DEPOENTE 

~ ~ Presidente 
., - ~ 

• 

.. 
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AUDIENCIA DA TESTEMUNHA SNR. PAULO PEREIRA~~~:ll~~~~~~_.;e:~~ 

BA.NOO DO BRASIL -

Aos quatro nias do mez de Abril de mil n 
ta e oito,aberta a audiencia pelo Snr. Presidente da Oommi são 
quérito , com a presença do Snr. Vice-Presidente e de mim , Secretario , e 
tendo deixado de comparecer á mesma o accusado , Snr. José Vianna Sobr! 
nho,que se encontra em lugar incerto e ignorado,não obstante o edital 
de citação ter sido publicado,por tres vezes durante o espaço de trin 
ta dias , no jornal local "A Noticia" e no "0 Estado de São Paulo",con: 
forme exemplares daquellas publicações constantes destes autos,mandou 
o primeiro apregoar o nome da testemunha , Snr. Paulo Pereira Barreto , 
brasileiro,com 23 annos de idade,solt~iro , funccionario do Banco do -
Brasil,com 3 annos e seis mezes de serviço , residente á rua Bôa Vista , 
890,nesta cidade,o qual accusou a citação para depôr como testemunha
no inqu~rito administrativo , afim de ser apurada a falta ~ue é imputa
da ao Snr. José Vianna Sobrinho,de hnver furtado da caixa a seu cargo 
da Agencia do Banco do Brasil,nesta praça , a importancia de cento e -
oitenta e quatro contos trezentos e vinte e oito mil reis(Rs ••••••••• 
184: 328$000) , fugindo em seguida , e logo depois preso com a quasi tota
lidade dessa quantia em seu poder,facto que ficou devidamente consta
tado e foi confessado , o que constitue falta grave compreendida na le
tra "a " do Art. 16 do Decreto nQ 24615,de 9 de Julho de 1934. 

Interrogado sobre o que sabia a respeito da falta acima·
descripta e das circumstancias que a rodearam , promettendo só dizer a
verdade,DECLAROU : que durante a ausencia do caixa da Agencia do Banco 
do Brasil desta cidade,estava exercendo interinamente esse cargo o es 
cripturario José Vianna Sobrinho;que no segundo expediente do dia 9 : 
de Novembro de 1937 , notou que o Snr. José Vianna Sobrinho não tinha
voltado ao serviço depois do almoço;que havendo necessidade de fazer
o movimento de caixa, o Snr. Gerente providenciou sobre a retirada 
das duplicatas das chaves do cofre- forte depositadas em outro estabe
lecimento bancario ,visto achar em poder do Snr. Vianna uma das chaves 
do cofre-forte;que o Snr. Gerente abriu o cofre na presença do depoe~ 
te e dos demais funccionarios presentes na occasião;que feita a conf~ 
rencia de caixa na presença de todos , foi constatada a falta de Rs •••• 
184:328$000(cento oitenta e quatro contos , trezentos e vinte e oito 
mil reis);que verificada essa falta e não tendo o Snr. José Vianna SQ 
brinho voltado ao serviço ,todos procuraram obter noticias do mesmo e 
dahi a momentos conseguiram saber que o Vianna havia sabido da cidade 
de automovel e parecia que tinha tomado o rumo da Noroest e; que uma 
vez positivada a falta do dinheiro e a sahida inesperada do Vianna , -
tanto o depoente como os demais collegas ficaram na certeza de que o 
Vianna havia furtado a importancia acima referida;que no dia immedia
to,isto é em 10 de Novembro de 1937,veiu a saber que o Snr. José Via~ 
na Sobrinho havia sido preso nas proximidades de Birigui com a quasi
totalidade da quantia furtada;que o mesmo havia confessado ter subtr~ 
hido da caixa do Banco a importancia de cento oitenta e quatro contos 
trezentos e poucos mil reis,chamando a si toda a responsabilidade.Na
da mais foi dito e nem ~erguntadQ .Etpa~a constar1 euiSec~etario,ldavrei Qnpresente termO que lifiO e achadO oõnrormeLyae_aSS gnadO pelo epqen 
te,pelo Presidente e'Vice-Presidente da Comm~ssao e por mim subscr~pt 

OPB/ • 

~ 4 de ~bril de 1J3B. ) 

~?~::' :~p:::::::te 

• 
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Aos quatro dias do rnez de Abril de mil n 
ta e o to , aberta a audiencia pelo Snr. Presidente da Commissao de In
quérito , com a presença do Snr . Vlce-Presidente e de mim Secretario e 

' ' tendo deixado de comparecer á mesma o accusado,Snr. José Vianna So-
brinho,que se encontra em lugar incerto e ignorado,não obstante o e~ 
dital de citação ter sido publicado,por tres vezes durante o espaço
de 30 dias,no jornal local "A Noticia" e no "0 Es'tado de São Paulo " ,, 
conforme exernp~ares dav1e~~3s publicaç5es cons'tantes destes autos , 
mandou o prim~iro apregoar o nome da tes'temunna , Snr.João Gomides Ju
nior,b sileiro,corn 24 annos de idnde , so~teiro,funccionario do Banco 
do Brasil , com dois annos e oito rnezes de serviço , residente á rua Ma
recnal Deodoro,l29,nesta cidaae,-o qual accusou a citação para depôr 
como testemunha no inquérito administrativo , afim de ser apurada a 
falta que é imputade ao Snr. José Vianna Sobrinho , de haver furtado 
da caixa a seu care-o da Agencia do Banco do 'Brasil nesta cidade , a im 
portancia de Rs . 184:328$000(cento oitenta e quatro contos , trezentos 
e vinte e oito mil reis) , fugindo em seguida , e logo depois preso com 
a quasi totalida de dessa quantia em seu poder , facto que ficou devi 
damente constatado e foi confes sado , o que constitue falta grave com
preendida na letra "a" do Art. J 6 do Decreto nº 24615 , de 9 de Julho
de 1934. 

Interro gado sobre o que sabia a respeito da. fs.l ta acima 
descripta e das circumstancias que a rodearam,promettendo só di zer a 
verdade ,DECLAROU ; que , em primeiro l ugar r ectifica 4.ue o seu nome cer 
to - João Gomvde Junior- e n~o João Gomides Junior.A respeito da fal 

~ -
ta acima descriptn declarou : que no dia 9 de Novembro de 1937 , tendo -
voltado ao serviço depois do almoço , notou que o escripturario Snr. -
José Vianna Sohrinho-que exercia interinamente as funcções de caixa , 
duD&nte a ausencia do caixa effectivo da Agencla de Banco do Brasil 
nesta praça , que se achava em gozo de férias - não havia voltado ao se! 
viço depois do almoço corno de costume;que havendo necessidade de at
tender ao expediente de caixa , o Snr . Gerente providenciou sobre a -
retirada das duplicatas das chaves do cofre - forte que ficam em depo
sito em outro estabelecimento bancario , visto achar em poder do Snr. 
Vianna uma das chRves do cofre-forte;q~e tanto o depoente como os d~ 
mais funccionarios presentes assistiram a conferencia do dinheiro e , 
nessa conferencia foi notgda a falta da importancia de Rs.l84 : 328$
(cento oitenta e quatro contos , trezentos e vinte e oito mil reis) ;
que verificada essa falta e como o Snr . José Vianna Sobrinho ainda -
não tivesse comparecido ao serviço , todos procuraram obter noticias -
do mesmo e dahi a pouco tiveram o conhecimento de ter o Vianna sahi
do da cidade de automovel,tomando o rumo da Noroeste ;uma vez consta
tadas a falta do dinheiro e a partida inesperada do Vianna,tanto o -
depoente como os demais collegas ficaram na certeza de que o Vianna
havia furtado a quantia acima mencionada; ue no dia seguinte , isto é, 
em 10 de Novembro de 1937 , soube que o Snr . José Vianna Sobrinho ha
via sido preso nqs proximidades de lUrtgui com a quasi totalidade da 
importR.ncia furtada e ter confessado haver subtrabido da caixa do -
Banco a somma de cento e oitenta e quatbro.contoR treze~toa ~ ~o~cos
mil reis ,charnando a si toda a responsa llldade.N da mals rol n1 o e 
nem perguntado.E para constar , eu , Secretario lavrei o presente termo
que lido e achadÓ conforme vae a signado ~e o depo~nte , pelo Presiden• 
~e Vice-Presidente da Co missao e por m1m~ubsc to. 

Em 4 d Abril de 193 
OPB/. _ _ . ~EPOENTE 

--~---~-~~ 
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- D E S P A C H O -

Estando terminadas as diligencias do inquéri
to e em virtude de não ter o acousado comparecido á audiencia de 
hoje,não obstante a publicação do edital de citação ter sido fe~
ta,por tres vezes durante o espaço de trinta dias , no jornal local 
"A Noticia" e no "0 Estado de são Paulo", de accordo com o que pr~ 
oeitJa o paragrapho unico do artigo 5 das Instrucções do Conselho 
Nacional do Trabalho,baixadas em 3 de Fevereiro de 1936,determino 
ao Snr . Secretario que se proceda á conclusão destes autos,depois 
de ter decorrido o prazo de cinco dias , a contar desta data,para -
apresentação da defesa,na fÓrma do artigo 11 das Instrucções do 
Conselho Nacional do Trabalho de 3. 2ol936o 

OPB/. 

Rio Preto,(sala das sessões) em quatro de A
bril de mil novecentos e trinta e oitoo 

~~ : Presidenteo 
A~Inrt sa ~ 



- O E R T I D Ã O -

Certifico que decorreram os cinco dias marcados 
para apresentação da defesa do acousado,de conformida de com o 
artigo 11 das Instrucções do Conselho Nacional do Trabalho,bai
xadas em 3 de Fevereiro de 1936,não tendo o mesmo se utilisado
da faculdade de apresentar as razões de sua defesa,no prazo ma~ 
cada. 

OPB/t 

Aos onze dias do mez de Abril de 1938. 

EU, Octacilio 
e assigno 

Pereira Barreto,Secretario,escrevi 

~~<?/ 



-CONCLUSÃO-

Aos onze dias do mez de Abril de mil nove
centos e trinta e oito , faço conclusos estes autos ao Snr.Pres! 
dente da Oommissão de Inquérito , a elles juntos os respectivos
dooumentoso EU , Ootaoilio Pereira Barreto , Seoretario , escrevi e 

~;~~~o . ~~ 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO CONTRA O FUN ' 

BANCO DO BRASIL - SNR. JOS~ VIANNA SOBRINHO . 

R E L A T O R I O 

apresentado ~los Membros da Commissão de Inquérito 

Os funccionarios Antonio Luiz da Costa , Abel Perei
ra Rodrigues e Octacilio Pereira Barreto , o primeiro da Agencia -
de São Paulo e os demais da Agencia de Rio Preto designados pelo 
Exmo. Snr . Presidente do Banco do Brasil- confor;(e Portaria de 25 
de Janeiro de 1938- pera integrarem a Commissão de Inquérito in
cumbida de apurar a fqlta gr~ve imputa da ao funccionario , Snr.JO
st VIANNA SOBRINHO , vêm nos termos do artieo 11 das 11 INSTRUCÇ0ES•• 
baixadas pelo Conselho Nacional do Trahal~o , em 3. 2. 1936, apresen
tar o seu relatorio e as conclusões a que a documentação do pro 
cesso lhes permittiu chegar , apÓs minucioso estudo das peças dos 
autos . 

O Snr . José Vianna Sobrinbo , de accôrdo com a Porta-
ria do Exmo . Snr. Presidente do Banco do Brasil , baixada em 25 de 
Janejro p . passado e carta da Administração da Agencia de Rio Pr~ 
to , datada de 31 do mesmo mez , t ACCUSADO : 

- de haver fu.rtado da caixa a seu cargo da Agencia -
do Banco do Brasil ~m Rio Preto , a importancia de 
Rs . l84 : 328$000(cento e oitenta e quatro contos tre 
zentos e vinte e oito mil reis) , fueindo em seguidã, 
e logo depois preso com a quasi totalidade dessa -
quantia em seu poder , facto que ficou devidamente
constatado e foi confessado -

Ânt~s de tudo a Commissõo conoigna que o inquérito 
correu á revelia do accusado , que deixou de comparecer á primeira 
audiencia realizana em 4 do corrente , não obstante o edital de ci 
tação ter sido publicado , por tres vezes , durante trinta dias , · nÕ 
jornal local "A Noticia" e no "0 Estado de São Paulo " (does . fls . 
56 a 6l) , uma vez que a Repartição dos Correios desta cidade de 
volveu o registrado de nº 1080 , contendo a intimação dirigida ao 
Snr . José Vianna Sobrinho , com a declaração- "Mudou- se para lugar 
ignorado"-(doc . fls . 29) • 

Mesmo assim , consoante o que se nota dos depoimen 
tos das testemunhas ( does . fls . 12 e 13 e 63 a 65 ) e dos do 
cum~ntos que se contêm no processo e do s quaes constam as decla
ra~õ~s pr~stadas pelo accusado , Snr . José Vianna Sobrinho , em Bi 
riguy , perante o Dr . Delegado Regional de Policia de Pennapolis , 
declarações eosas pelo mesmo ratific das perante o Dr . Delegado
Adjunto de Policia de Rio Preto , confessando o furto praticado e 
chamando a oi toda a responsabilidade , e esclarecendo ainda que
a importancia subtrahida da caixa é de Rs .-cento e oitenta e qua 
tro contos trezentos e poucos mil réis-(doc~ . fls. 9 a 11) e nãÕ 
sómente de Rs . l80:205$000(cento e oitenta contos duzentos e cin
co mil reis) , encontrada em seu poder , conforme se evidencia dos -
autos de apprehensã·o lavrados em Biriguy- (docs. fls . 5 e 6 )-, e_! 
xam bem patente a culpabilidade do accusadoo 

A differença de Rs . 4 : 123$000 , verificada 
quantia furtada e a que foi apprehendida em poder do 
Snr . José Vianna Sobrinho,é justificada pela de 

-segue-



• 

.... 

RELATORIO apresentado pela Commissão de Inquérito - II 

---------------------------------------------------- -----~-~~~ 
mo constante da certidão annexa ao processo( dooso flso 9 a 11) o 

O pedido de prisão preventiva do acousado feito -
pelo Ministerio Publico e que foi motivado pela representação do 
Dr . Delegado de Policia de Rio Preto( does. fls 14 a 15) , foi in
deferido pelo Exmo . Snr . Dr . Juiz de Direito da Segunda Vara Cri
minal desta comarca , tendo no entanto despachada a denuncia sobre
a formação da culpa ( doc . fls . 16) . 

O accusado logo que foi posto em liberdade , mudou
se desta cidade para lugar ignorado , talvez com receio de ser pre
so novamente após o pronunciamento da sentenÇao 

Assim , pelas provas colhidas , pela prisão do accusª 
do com a quasi totalidade do dinheiro furtado em seu poder e pela 
confissão do mesmo perante as autoridades policiaes de Pennapolis 
e de Rio Preto , chamando a si toda a responsabilidade do furto prª 
ticado , esta Oommissão-em sã oonsciencia- declara que o Snro José -
Vi~nna Sobrinho está incurso na falta compreendida na letra ~ a " -

do Artigo 16 do Decreto nº 24o615 , de 9 de Julho de 1934o 

Rio Preto , l2 de Abril de 1938 
OPB/. A COMMISSÃO DE INQUERITO 

res·dente 

"' 



- TERMO DE JUNTADA -

Aos doze dias do mez de Abril de mil novecentos 
e trinta e oito , junto aos autos o certificado do tempo de serviço , 
vencimentos e antecedentes do accusado Snro José Vianna Sobrinho , 
datado de 31 de Janeiro do corrente anno e bem assim o additamento 
ao mesmo , de 23 de Fevereiro popassado , de accordo com o que prec i -
túa o artigo 12 das In truoções do Conselho Nacional do Trabalh , -
bai·xadas em 3 de Fevereiro de 19 36o EU , Octacilio Pereira Barreto , S~ 
cretario , esorevi e assigno . ~ ;1 
OPB/. ~~ 

... -



l. 03/ 02 

Cér it' oamD ó segu.intP, oom re -egão ~ i empo ele servl-

oo_, enoime-ntos e an~e· çe~entes dD t"un-oeionar o So ' 1anna 

Sobrinho : - que to aãr.nitt1do llt5s serviços deste Bé-ndô áln 

dez de nQvemb~o ~ mil noveo~pto~ e vinte e eeis no cargo 
de esoriptu.r&r1o a t'1tPl,o precario ; que oOo'UPa actualmente 
no qu~d~o o postn dé terceiro esori~turar1o 1 com vencimentos 
mens~es de noveoentos e quarenta tnil e quinhentos réis e com
plemento semestral de dois oontos Oehto e nove,nta mil réis., 
mais um àbono addicional, pago á razão ae cento e setenta e 
oito mil e q inhentoe ~éis por me-z ; q ~ goppu as seguintes 

licenças pat~ tratamento de ~aude : Qete dias. de dezeseis 
a vtnt~ e dois de abril de mil novecentos e vin~e e setet 
oom o order.pdp ; dezesete dtaa, e trinta de maio a quinze 
de Junho do mesiilO e.nno, idem , .trinta dias, de ~ete de de ... 
zembro de mil novecentos e vinte e oitQ a c1nQo de Janeiro 
de mil noveoentos e vinte e nove, idem ~ A cento .e vLo.te 

dias, ~~ oito de out~hro de mil novecent~s e trinta e um a 
quatro de fevereiro de mil novecentos e trihta e dG1s. can 
o ordenad_o e diaria.s pelo Fundo de Ben tioencia ; e uera 
tratav de interesses t vinte e tres d ias , de treze de julho 

de mil novecentos e v int:e e oi to a quat..ro de agosto do xne smo 

ennot e treze di~s, de vinte e cinco de fevereiro a oito de 
marçQ de mll nov~pentos e trinta e do~s~ sem vencbnentos ; 
que deu fa1tas ao serviço no total de setenta e quatro dias;, 
que oon ta até ·esta data dez ennos, dois mezes e vinte e do:t& 

d~a~ de exereiclo etfeot1vo ; que obte~A em dezese1s de se
tem'bro de m.il novecentos e trinta e sete um etnoreat 1IQ..O de 

u.m Qonto ~e i soen tos e cinooenta m!l réis, pelo Fundo <l e 13 
.nef ioeno;f.a dos Fun.cc ion ~;rios do Banpo, resga1;avel em IJL real
las mensaes e semestraes, afim de ocoorr~r ás 4espesas com 
W1'l trat amento dentario ; nua instituiu em vinte e se1(e de 

il de mil novecentos e trinta e sete trint e seis oonsi-, 
nações mens~es de duzentos e quarenta e q~atro mil réis em 

1trAh"j 



certificado dos vencimentos, tempo de serviço e antecedentes 
do funccionario José Vianna Sobrinho - continuação - II -

favol" !E Caixa de Empre times aos Funocc onarios do Bemo do 
BrA il, oara pa gamento da 1mportanc1a de oi to contos sete cen
tos e quarenta e oito mil réis, capital e juros , que, exeroen• 
do, em substituição, as funcções de caixa am nossa agencia de 
Rio Preto, te v e as seguintes dif:t"ere nças : õe cem mil réis, a 
menos. em nove de setembro de mil novecentos e trinta e sete, 
e de cento e dezenove milréis, a menos, em trinta de agosto 
de mil novecentos e trinta e sete, as quaes foram devidamente 
repostas ; que nas infor.mações periodicament~ prestadas a seu 

respeito foi olassifi cado c amo f unoat onario ".r~gul f\r" ~é s.e
tembro de mil novecentos e trintA e tres, e dahi por deante 

como "bom". "muito bom", " t _1mo" e finalmente "brun" ; aue di
versas vezes foi interpellado pelo Banco a proposito de reo 
m~cões de cxedores seus e do protesto de titulas de sua Desponsa
bilidade ; e finalmente que, tendo, quando no exereioio interi
no das funcções de caixa em nossa agencia de ~io ~reto, pratica
do ~ dea~alque da quantia de cento ~ oitent~ e quatro contos 
duz~ntoa e trinta e oito mil réis, falta gtave capitulada na a
línea e) ~o art~gQ de~eseis do decreto numero vinte e q~&tro 
~11 seiscentos e qu~ze~ de nove de JuLho de mil novecentos e 
trtnta e quatro, foi; por acto p~esidenoial de treze de novem
brq de mil novecentos e trinta e sete.., suspenso <le suaa funoçOes, 

já estava afastado desde onze do mesmo mez, para res
er~to adndnistrat~vo. - Rio de Janeiro, 31 de ja

e trihta e oito ~ A or1 turar1a 

/~~~--~,~~--~~~---· Viato ~~ -·<-
suoAr!ntendente 
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.Mod. 03/ 02 

CERT IF ICÃDO ( ADD ITAMENTO) 

Rectificando lapso constante de nosso certificado 
do tempo de serviço, venctmentos e antecedentes do tunooio• 
nario José Vianna Sobrinho, datado de trinta e um de janei
ro de mil novecentos e trinta e oito, declaramos que o des
falque ~atioado pelo referido funocionario toi da quantia 
de cento e oitenta e quatro contos. tresentos e vinte e oito 
mil réis, e nAo como dissemos na I&rte final do ~a d -
manto. - Rio de J'aneiro, vinte e tres de teve 1r "d~~ _ 
novecent se ~r1nta _ e oito. A esor1pturar1a ~r • ~ 
V1stÓ (._ Superintendente 
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M. T . I. C. - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

CN/ • 

1-1.038/38-6.313/38. 28 de Junho de 1. 938. 

Sr. José Vianna Sobrinho. 

A/C. do S1nd1cáto dos B ncártos de são . aulo. 

Rua 15 de Novembro, 19 - 2° Andar. 
N 

capital - o Paulo. 

Levo ao vosso conhecimento que 

vos será concedido, nestn ecretar1a, elo prazo 

de 15 dias, Vista. dos utos do processo referente 

o 1nruer1to admln1strat1vo a que res ondestes no 

-Banco do BraSil , a 1m de que apresente.1s as razoes 

de de!êsa que ent n rcl s, para estertor pronun

ciam nto do conselho Nacional do Trabalho. 

Atenc1 osas Ssudaç Ões 

Diretor ~a Secr~t T,.,tertno. 
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Sindicato dos Bancarias de São Paulo 
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SÃO PAU LO 

-o. o c 1 

Ao 

1 , s .. l 

'"' os ol ·ao o o c o q r ·e r 
, 

ao '1,. . o a o ' s o o . 

o r ; nr soe s o" ( o 

a co lo ,.as"l s 1 t 
l ' o r -s () () 8. 1, 1 J 

I t r c.s o . 
., . s' s-1 a s s· s 

"' 

St CATO ' 8ANCARIOS DE , AO PAULO 



jll 

.. 



? o .. 

M INISTÉRIO DO T RAB ALHO, INDÚST R IA E C OMÉRCIO 

1 C ONS E LHO NACIONAL D O T RABALH O 

1-1 .•. 038/38 . 

"' 0[..0 Paulo . 

.7 ... 



M INIS T E R IO 00 TRABALHO , INOl'J ST R IA E CO M E R C IO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

GN/ ~ • ~ · 

1- 1 .... 03. /38- 6.313/38 . 
RIO OE .JANI!UR01 O . ... 

~8 de ~Tunho d~ 1 . 038 . 

... .. 

Sr. José Vianna Sobrinho . 

Aj;. f.io 1.ndicáto dos Jan r os de "' ao aulo . 

Jauital - ão Paulo . 

Levo ao vosso con cimento que 

vos será concedido , nesta .,)ecre ·1ria , nelo prazo 

de 15 dias, vista dos utos do nrocesso referente 

ao inruerito aumin1strat1vo a que resnondestes no 

Banco do Brasil , afim de ou e ·aoresenteis as razões 

de defêsa oue ent nd~rdes , par uosterior uronun-

c1amento do ~onselho acional do rabalho . 

Atenciosas Saud 
,... 
oes 

ir or da ~ecr0 t ~ a , Inter no . 
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M. ~I . C . -CONSELHO NA~ONAL DO TRABALHO 

• 

1-1.421/38-6.313/38. 2 de Setembro de 1.938 • 

sr. Redator do Diário 0!1c1al. 

ImPrensa acional . 

Rio de Janeiro. 

• 

N Solicito-vos a publica~ao do inclu-

so "Edital" da rlmeira secqão desta Secretaria, 

n parte competente, por três vezes consecutivas. 

Atenciosas saudações 

Diretor da Secretaria, Interino. 



.. 

M. T. 1. C . - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

-SEC TA A-
... 

1 .S!OÇAO 
• 

'' E D I 'r A L " 

elo presente !1ca not1!1cado o Sr. José 

V1an Sobrtnbo para, no prazo de 20 dias, ed1 nte 

. Vista, nesta Secretaria, dos autos do processo re!~ 

rente ao 1nquer1to adm1nlstratlvo a qu ro1 submet! 

do no Banco do Brasil, apresentar suas zões de de -
rêsa, par posterior pronunciamento do Co selho a

c1onal do Trabalho. 

R1o de Janeiro, 2 de Set bro de 938. 

( J. • de rt1ns Castilho ) 

Diretor Geral, Interino d Secretar1 do con~ 

lho c1onaJ. do Trabalho. 
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!A/MP. 

1-179/39- 6. 313/38 25 de Janeiro de 1 . ~39 . 

... -

lir . Redator do "D1ar1o üf1cio1" 

Imprens~ Nacional 

Rio de J n iro. 

Reiterando os t .rmos ~o oficio no 1-1421, 

~e 2 de DcZP.mbro do ano ssado, solicito-vos nrov1 

dencias no sentido de s r ublicacto , com a poss1vel 

urgencia, nu rte competente , o incluso edital da 

...,rimei ra ""'eccão dest a. . e retarla. 

,.. 
At nc1osas Ssuda oes 

Jlt4M#wf~ 
~ ntretor G r 1 ~a secr~taria , 



M . T . I. C. -CON SELHO NAC IO NAL 00 TRABAL H O 

S~C1ETAqiJ\ 

D O o 

IN 

lA . SECCAO 

" U T T A U' 

!:!elo nresen'te fica n ... tif1ca~o o Sr. José Vianna Sobr1 -

nho pPra , no nr 70 de ?t~ <11 s , medtante vista , nesta ~1ecretar1a , <1os 

AUtOS dO recesso ref~r~~t c O 1 runr!to administratiVO ~ue foi SUb 

metido n .r1co do nras11, a.nresentAr su·:l.s rn.zõ~s <i e c'lefês , n .. ~ra pos-

tertor nronunc1(. mente do Consel o ac1 onal do 'l'rR. olho. 

qjo ~e Jnne1ro,~fde Jono1ro de 1 . 939 . 

, $tt#&J~ 
~ Diretor Ge 1 do Secretario 
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_roc . 6 . 313/38 

/EB . 
InQuerito Administrativo 

Acusado : Iosé Via~ 'o rinho 
Empregador: Banco do Brasil 

Falta grave: Dec . 24 . 615 de 9 de Julho de 1934 , art . 16 
alínea -ª : 

uconsidera- se í'al ta grave : 

a) qualquer ato de im~robidade ~ue torne o empregado in

compatível com o servi,Ç_Q_do e stabelecimento" - Idem no art . 93 alí

nea ª do ec . nQ 5fo de 12 de Setembro de 1934 . 

Does . 

a fl s . 8 - l certidão do Juizo de Direito de Rio Preto -

transcrevendo o auto a apreensão de cem c 1tos , di go , de cento e 

oitenta contos de ré i s e coní'issão do acusado José Viana Sobrinho . 

fls . 10 - art . ou depoim nto e confissão do rurto na Po-

licia local • 

Certidão de tempo de serviço (rls . 73) . 

Testemunhas positivas: Sr . Waldomiro Pacca (fls . 64) , 

Paulo Pereira Barreto (rls . 65) , João Gomides Junior (fls . 66) . 

Relatorio ( ls . 70- 71) ; conclue pela culpabilidade do 

acusado incurso no art . 16 alínea ª do Dec . nQ 24 . 615 de 9 de Ju

l ho de 1934 . 

Ne ste Conselho , não o st ante ser o ac usado revél , a 

Procuradoria opinou que se o1'iciasse ao mesmo _para , no prazo de 15 

dias , apresentar def esa (fls . 76 v . ) -

Foi feito o expediente por intermedio do Sindicato dps 

Bar1carios (f ls . 78) , q_ue res_pondeu i norar o paradeiro do mesmo 

(f ls . 79) . 

Foi publicado edital no Diario Oficial (f l s . 87 e 88 ). 

Pelo ex uosto: 

Atendendo a ue o inq,uerito corr eu norma lmente e de acor

do com f as Inst ruções des t e E. Consel ho; atendendo a QUe o acusado 



;?t? 
~ 

- 2 -

M . T. I. C. -CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

fessou o delito praticado perante as autoridades policiais (fls. 

8 e lO) e y_ue as testemunhas ouvidas, em numero de 3/ coní'innaram 

a apropriação indebita e a sua autoria; atendendo ao relatorio da 

Çomissão nomeada, que concluiu pela culpabilidade do acusado, in

curso no art. 16 alinea ~ do Dec . n~ 24 . 615 de 9 de Julho de 1934 , 

e art . 93 alinea a do Dec . nQ 54, somos de opinião Y.Ue se julgue ..... -.:procedente o .:presente inÇPlerito e se autorize a demissão do acusado 

José Viana Sobrinho, que foi revél durante todo o .:processo . 

... -

Rio de Janeiro, 24 de Março de 1939 . 

Procurador dJ unto interino. 

-----
J 

-- r/ I dtf 

; -



... .. 

• 



~ 
~ 

ALHO 

)1E ATÇ)R 

----·------------------------· .. ·---------·--------··=--- - -~-~~- -·-· - --- -----------

DATA DA DIST IB~IÇÃO 

---------------------------- ----- ---- ·- ----- . - ---- ------- -- ---~--- --~---- -.--- - --- ------ -------

DATA E RESULT DO DO JULGAMENTO 

_-: .-,\ ---~--~~-- ::::. ---- - ---- --- --· _}_ - ------------- ---.----- --- ------------- - -- -



MIHISTERIO DO TRABALHO, 
IHOUSTHIA E COME RCIO 

~.& 
O. N. 1'~ 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

ACORDÃO 
Proc . 6 . 313/38- I 

AG/HLM- / / 

·-- SJ# Sec q6o / ç/ ~ 
(2C-233) 

' . 

19.=?..~ ... ..... . 

VISTOS E RELATADOS os autos do presente processo em que 

a Diretoria do Banco do Brasil solicita autorização para demitir 

o funcionário . Jos~ Viana Sobrinho acusado de falta grave capitu

lada na letra ã do art . 16 do Dec . 24 . 61~ , de 1934, e devidamen

te apurada em inquerito administrativo: 

CONSIDERANDO que a falta atribuída ao referido funcio~ 

rio - áto de imprôbidade que torr.a o emprêgado incompatível com o 

serviço do estru lecimento (Portaria de fls . 5) , está devidamente 

provada nos autos do inquerito ; 

CONSID~RANDO , com efeito , que o inquerito , organizado 

de acôrdo com as normas processuais vigentes , encerra a confissão 

do acusado , pela falta que lhe ~ imputada , justificando-ae assim 

a sua demissão ; 

RESOLVi' a ~egunda Câmara do Conselho Nacional do Trabalho 

aprovar o inquerito administrativo constante dos autos e autorizàr 

a demiss~o do bru1cário Jos~ Viana Sobrinho , dos serviços do Ban-

co do Brasil . 

Fui presente 

Publ icado no 

Rio de Janeiro, 3 de Maio de 1939 . 

~---- ~ 
"Diario Ofictf{? em 

residente , no 
impedimento do · efeti
vo . 

Adj . do Proc . Geral . no 
imp . dêste . 
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1-1 .151/39- . 313/38 9 d.e Junho 1939 

snr. Jo ê V1an ~o br1nho 

corrê tra no 11- n 

co un1co-vo , pa os r1n conven1êntes, qu v gunda c -
do cons lho c 1ona1 o T b lho , apr c1e.n o os utos de in

rito n 1n1st t1vo i ns ur do contr v6s p lo nco do Br ~11 , 

r solveu, por cdr ·o c1 3 de 1o llltimo , publica o no " 1 rio 

or1c1 1 ' de 2:1 do s o ês, provar o d1 to 1nqu r1 to e toriz 

voss em1 s· dos serviços do re:rer1 o Banco pelas razÕ s con-

subst nc1 no r ~ rido c6r ·o . 
... 

tenc1os s s u çoes 

4:-a-J. 
~---------~-~-~~~~~---~----~-~ 

(Osw l o Soar s) 

Diretor Ge 1 ecr t rta 
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D/ C 
1-1.152/39-6.313/38 9 de Junho e 1939 

Snr. Pre 1 nte o nco o Br sll 

r 1ro e ço 

Inclu o vo r to, p os ev1 os !1n , c6p1 , dev1 -
nte utent ... 

pro~ rldo 1 c d s-
' o c r o e n 

... saod c1e 10 tU t o, pu 11c do no 'D1 -

r1o o:r1e1 1" e s, no roces o rel t1vo 

rito d 1n1str t1vo tnst o r Se co cont 

Jo br1nho. 
-t nc1osas u ço 

(Os ldo 

1r tor Ge ria 

o 1n u-

o nnc r1o 
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