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O Embaixador Macedo Soares Contínua a Receber Expressivas
Manifestações de Sympatíiía da Populaçpr Daulísta
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" > LONDRES, 20 — (D. C.) — O

Executivo da Federação Ul>c-
rol Nacional estevo reunido,
para examinar o futuro pro-
granuua do grupo. o presl-
dente, dccUroui que recebera
as resoluções das varias asso- >.
claçôes favoráveis á decisão dos
"uamuellstas" de não mais col-
laborar com o governo. í<,
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Rio de Janeiro, Sexta-feira, 21 de Outubro de 1932'

I UMA, 20 (Havas) — A As-
Bcmbléa Constituinte appro-
vou unia moção de upplausou

\ & acçSo da chuncoltarlu perua.'S na, no sentido dc satisfazer as
aspirações da parte oriental do
paiz dentro dos princípios do
Direito das Gentes c dos orga*
nlsmoM criados peto Direito
Publico Americano.

Praça [Tiradentes %%>%%!

I CONVITE ¦ BRASIL
A DRA. BERTHA LUTZ NOMEADA PERITA SUL-AMERICANA JUN-

TOA' SOCIEDADE DAS NAÇÕES
rs^s^^Nl»;-^^**^^*^*

O Bureau Internado-
nal do Trabalho da So-
ciedade das Nações aca-
ba de convidar a dra.
Bertha Lutz para fazer
parte da commissão de
peritos sobre as condi-
ções do trabalho femini-
no, criada pelo conselho
administrativo .daquella
entidade jurídica interna-
cional.

Esta commissão tem
caracter exclusivamente
technico, sendo os seus
membros rigorosamente
escolhidos pelos seus tra'
balhos scientificos e co-
nhecimentos práticos da
questão. A dra. Bertha
Lutz foi a única persona-
lidade sul-americana, in-
dicada pelo sr. Albert

».^*^»^

Dra. Bertha Luiz
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Quando o Dinhei-
ro é Inútil..,

O Detento Não Pode
Usufruir a Sua

Fortuna
PRAGA, 20 — (À. B.) -r

- Um detento, na Penitenciaria
de Presstburgo, recebeu com-
municação offjçlal de que um
parente húngaro faflecera,
deixando-lhe uma fortuna de
dez milhões de coroas tcheco-
slovacas. O herdeiro inespe-
irado, todavia,.;hão poderá
usufruir Já áètsua•', riqueza,
visto como ainda tem uma
longa sentença a cumprir.

0 levante da guarni-
ção de Uruguayana

PORTO ALEGRE, 20 (A. U.)
— Não havendo 6 inquérito po-
licial militar mandado proceder
para apurar a' responsabilidade
do fracassado levante ..da guarni-
ção de Uruguayana, apurado
uma base segura para formular a
denuncia contra as praças, fo-
ram apenas mandados excluir
das fileiras do Exercito, para se-
rem entregues. á-Pollcla Civil,
nove soldados do 2o Grupo de
Artilharia a Cavallo e sete do 5J
Regimento de -Gávallarla Inde-
pendentç. .

Os Àcontecímen-
tos de São Paulo
O Embaixador Macedo Soares Alvo de Grandes

Homenagens

Realiza-se Amanhã o Sorteio Para a Escolha-dos {4^}!^^^
Membros das Commissões de Conciliação

e Arbitragem
O DIÁRIO CARIOCA OUVE Q SR. CLODOVEU
DE OLIVEIRA, ACTUARIO DO MINISTÉRIO
DO TRABALHO QUE VAE PRESIDIR A

CERIMONIA

Thomas, direetor do Bu-
reau, desde a sua funda-
ção e recentemente falle-
cido, para essa commss-
são.

Os termos do convite
feito á "leader" feminis-
ta brasileira e agora re-
presentante da cultura fe-
minina sul-americana na
Sociedade das Nações,
especificam que o sr. Al-
bert Thomas dava a mais
alta importância á colla-
boração pessoal da dra.
Bertha Lutz.

Os trabalhos serão fei-
tos por esçripto, poden-
do os membros da com-
missão serem convocados
a comparecerem a Gene-
bra quando se tornar
precisa a sua reunião.

UM ATTEÜTADO COMI
a Vida do General
miro Uma, em
Como a Agencia União descreve o facto -7- O quasi
assassino é de origem russa — O general Waldò-
miro recusou-se a ordenar a applicação das1 leis1 de

guerra contra Burnac^off

Waldo-
Serraria
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MS mu

Uma Noticia de Palpitante
Interesse Para as Nossas
Classes Trabalhadoras
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Departamento Nacional do Trabalho
dem a harmonizar às classes pa-
tronaes:; è.ltrabylhistás dentro de
um ambiento de cooperação recl-
praça, 

"de' accordo jcom a orien-
(Continua iuv'3s pagina)

Conforme já temos, noticiado,
fealizar-se-á, no próximo sabba-
do, o sorteio para a escolha dos
membros que vão compor as
Commissões Mixtas de Concilia-
ção C Arbitragem, do Ministério
do Trabalho.

Como se trato de um assum-
pto de magna importância para
as classes trabalhadoras, fomos
hontem ao Departamento Na-
cional do Trabalho ouvir o sr.
Clodoveu de Oliveira, actuario
daquella repartição federal c "que
váejpresidir a cerimonia do sor-
teio. O sr., Clodoveu de Oliveira
é um apaixonado da causa so-
ciai no Brasil, á qual tem dedi-
cado as suas melhores energia;;
e o brilho de sua intelligenciu. O
distineto funecionario recebeu-
nos com a maior boa vontade e,
sobre o assümpto, prestou-nos os
seguintes esclarecimentos:

A FINALIDADE DAS COM-
MISSÕES

— "As commissões para a qual
vamos realizar os sorteios, e que
Coram criadas pelo decreto
11. 21.396 de 12 de maio deste an-
no, destinam-se a solucionar os
conflictos collectivos entre em-
pregadores e syndicatos ou entre
elles e a maioria dos seus cm-
pregados. Essas commissões ten-

S. PAULO, 20 (D, G.)
— O embaixador Macedo
Soares, chegado, hontem,
contínua a receber de todas
as classes paulistas, as mais
carinhosas demonstrações de
sympathia e de apreço.
Hontem, á noite, os salões
do Hotel Esplanada enche-
ram-se de pessoas de alta
representação social, em vi"
sita de cordialidade ao emi-
nente brasileiro.

Uma grande commissão
de estudantes, composta dc
directorios dos centros aca-
demicos, inclusive o 1 1 de
Agosto, esteve em visita ao
ao embaixador, em vista de
ter elle pedido que não fi-
zessem manifestações publi-
cas, como já o havia feito
ás associações de chauffeurs,
das quaes fazem parte qua-
renta mil motoristas. Estes
foram incorporados ao Hotel
para transmittir votos de
boas-vindas ao illustre pau-
lista.

Os jornaes annunciam pa-
ra amanhã uma grande imá-
nifestação das senhoras pau-

listas. Hoje, á tarde, a dire-
ctoria e todo o Conselho
Consultivo da Associação
Commercial jssteye em visi-
ta ao sr. Macedo' Soares.
Dessa commissão faziam
parte os seus cinco últimos
presidentes.

Estiveram também com s.
ex. o arcebispo d. Duarte
Leopoldo, vários ministros
do Tribunal e vários juizes
da capital e do interior.

O sr. Macedo. Soares re-
cebeu também iima commis-
são de operários.: '

O sr. Marrey Júnior des-
ligou-se do Partido De-

mocratico
S. PAULO,.20 \d: C) •— o p.

D. forneceu á'-seguinte nota á te-
prensa:'"O dr. Cardoso de Mello Netto
recebeu hontem • do sr. J. A.
Marrey Júnior, a seguinte carta:"Exmo. sr. Vice-presidente, no
exercido da presidência do due-
ctorio central do Partido Demo-
cratico. Saudações. Communlco-
lhe que, nesta data, deixo de per-tencar ao quadro do Partido De-
mocratico, e, portanto, as fun-
cções de direetor."

(Continua n» 8* pagina)
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. General Waldoiniro Lima
CURITYBA'.' 16' (Coi*respon_ Alèxaifdre

dencia epistolar da Agencia
União) — A "Gazeta", sob o
titulo — "O atténtfido de.Serra,
ria contra o general Waldomiro
Lima", diz:"São muitos os casos de atten..
tado contra aln.is personalidades
ús administração e da poliíi^a,
que a historia universal regista.
Desde a tragédia de Saravejo. tia
qi?al perdeu a vida o árchidiicjué
Fernando da Aiiátria. arrastando
np sua queda mortal o destino
glorioso de varias nacionalicsdeh,
até o presenl-e. at-te.itacb eonfa
o presidente .Páiil Dòüraer, l^va.
ao a effeito mtí Gorgulof, 'esses
ltnces. meloflramatiço." seir.jrie
empolgaram vivamente a opinião
rublica. Quasi ¦ sempre or. seus
autores têm "sido 

glorifiçados "pa-
ia alma romautísa dt's' multidões,
muito af feitas á, cori cessão dos
louros de'heroísmo ao mais in-
equivoco assa-isir.;-), dérae que
elle seja prati^do pelo fraco con.
tra o forte. ~&s:><ís louros, por is-
os mesmo, é qua tentam os es.
ftimeados da ríotor'-! inde á ve_
producção dos attentados contra
cs maioraes da época.'

O homem, que, em dias' do
rr-f-z. passado, tentou assassinar o
sr. Waldomiro de Castilho Lima,
còmmandante cm chefe do exer-
citr. sul, escapa & válá ccnmum
dos assassinios poç cabctir.íd.
aio.

íc-dfgé Bürmachofi
de- Andrade, ror ser um-indivl-
duo equilibrado, sereno. ihtõliL
gente 

"e culto, não i^úde sisr con.
s:deradp,\ne;n um louco, nem mn
cabotino; mas, e com toda a se-
gurança, .um apat pnaJo. Além
disso,, se mo permittfm, nãc
deixarei, de cúmr-rir um. devor
impostp pela 

'própria consciência:
o' considerar iBurrjttchòff um ho.
rnem sem vai vr. Ifem qoe fizesse
su'parte da cEioitâ ;que pr^veniuito o fuzila^é, se o general Wal
demiro não &e tlyesse opposto ã
txecupãò' d)as 'eis de güirra, ôiii.:
d<). assiip. ^pmldsrnrifl o "tu^r."
cm hõnaem digna''do meu aperco
dc m^ol EÍ- jusliVcaria tal proce-
cer pgrantè ; íqüalüüer criatura
sensata, hártando'v apt-uas, e;-.iío
dios anterioras\e .pesterfcies ao
attentadò.', ;';

Alexandre.'GJeoíjrè de Ardmcje
é filho' ;'íle«uiás russa u pae bra-
siJÜroíí".;' .¦¦»,*'«*

A despeito tio seu appellido de".russo", nasceu no. Brasil e conta
2b annos de edaip E' um rapaz
louro,. rbáixo^jCó.•',(;,' altivo, olt-.or
intelligehtL».. é, .sereno. Sempre se
mostrOti" arrog<ra;è pura com as
autoridades; óus ó. iiiferrogaram.

Burriaóhoff foi '.feito pvisionei.ro.. naturalmente de .-'caso per-sadon>-' ítetogr/íiíc-i-de' duvida quesua niissã&v iio" acampamento go-
vernistá,' erav a ü?i pôr Ic-rrr.o â

.: (Continua na 8a pagina)
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Alguns inezes depois nós Unha-
mos, no entanto, de alugar a
nossa casinha, e de seguir, a ca-
vallo, para ò áiTaial denominado
Morros - da Mariaira; no interior
da ilha Grande, ou ilha de San-
ta Isabel, fronteira a Parnahyba.
íamos apenas a passeio. As son-
dições, econômicas- da família
eram, porém, tão s precárias, que
nos demorámos íá, se me não en-
gano, mais de um semestre.

Morros í da ¦ Mariaua era mn
simples, povoado de pescadores,
tendo unip, centena ^e casüs üe
palha, é ,iienhuma'.de telha. Im-
prensado .entre morros de areia
fina, alguns de uma centena de
metros 'de altura, caracterizava-se
pelos coqueiros.-fiirfalhantes. que
tomavam ";quasi toda a extensão
do valle pittoresco. Um braço de

(De um livro de MEMÓRIAS, inédito)
rio estreito, que desapparecla na
maré de vasante, estendia-se até
lá duas vezes por dia, rbrindo-se'em enseada, de onde partiam as
canoas para as pescarias em altomar. Do cimo do morro mais ai-
to, vestido de cajueiros baixos eagrestes, viam-se as torres da
igreja de Parnahyba, a quatro le-
guas de distancia. Não havia re-
partição ou capella. Apenas, co-
mo traço eventual do civilização,
uma pequena escola de primeirasletras, cujas paredes eram de
troncos de carnahuba e cujo pa-vimento era de areia solta. Duas
ou três vendas pobres. E juntoao porto, cercado por montes de
bagaço que os grandes bois co-
miam melaucolicamente, um en-
genho rústico, movido por pare-lhas bovinas, c que^ transformava

em aguardente, ou em rapadura
grosseira, a producção dos san-
navlaes particulares que ficavam
na região baixa, do outro lado do
rio.

Creio que foi esse o psrlodomais ocioso da minha infância.
Mettido erp um camisolâo~bran-
co, eu percorria o arraial todo,
durante o dia inteiro, sob o do-
minio da mais pura lnconsclen-
cia. Dividia o meu. tempo entre
os coqueiros, p engenho, os >an-
naviaes, o banho no "rio, e a ba-
tida aos cajueiros. Por essa épo-
ca, minha mãe havia sido venci-
da, parece, por um grande c 1us-
lilicavel desanimo, -msequencia
dos fundos e constantes desenga-
nos da vida. Dahl a liberdade
das minhas horas, alheio ao li-
vro, chefiando um grupo rlc ca-

»~~ HUMBERTO DE CAMPOS -á^^v»>^i.^-^^^-^-^-^-4
boclinhos vadios, peraltas da mi-
nha edade, que passavam o dia
todo em correrias pelo arraial
e suas vizinhanças, esperando a
hora da maré e dos tumultuosos
mergulhos no rio. .

Eu me entreguei, então, a uma
ociosidade.solta e selvagem. Pela!
manhã, com'a sombra dos mor.
ros ainda envolvendo o logarejo,
encaminhava^me, com uma cuia,
para o engenho e enchia.me do
garapa fresca e.doce. Voltava,
tomava café, e desaparecia. Si
alguns trabalhadores iam partir
para os canaviaes, méttia.me na
canoa, e partia com elles. Se iam
para as. pescarias de traíras,
acompanhava.os da mesma fòr-
ma. E era com o mesmo desem.
baraço que atravessava o braço
de rio, e me internava no alaga.

dica-fronteiro, djiando iam em
busca de: jussar^i ou á procurade alguin dos bois da moenda,
para;,substituição do que havia
capitulado, sob o peso da canga.
Se mei faltava qualquer dessas
expedições; ia para o engenho, a
aguilhadá,..nas mãos, tocar os
bois, pacientes c melancólicos; ia
para 'a sombra das latadas rús-
ticaa, esçufi|ç, os pescadores queaí refaziam as redes, ou concer.tavain as ^cànôtó; ou ia para ooitãp das. casas,:5 tingir de ver.melhc, cóm. as folhas ou a cas-ca do cajueiro, «as grandes 11.nhas dé pesca. Fabricava, oom oâmago dq talo do burity, peque,nos barcos, que breava e em
que punha bancos, e que enfel-tava de brancas-. velas latinas,

(Continua;na 8* pagina) 
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Uma linda pagina lítera-
ria do sr. Marrey Júnior
sobre os "Cavalheiros de

S.Paulo'v
S. PAUO, 20 (D. O.). — O Ul-

timo movimento revolucionário
não serviu apenas para pôr á
prova a bravura cyclopedica dos
soldados brasileiros. Esta já se
havia revelado em toda a sua pu-
jançà, nos grandes embates guer-
reiros.de que está cheia a his-
torlado nosso paiz. O qua a revo-
lução collocou sob a admiração
nacional foi. a uffmnação literária
de alguns espíritos que — pôde
sè dizer — criaram o "estylo cias
trincheiras".

Esse estylo ttiri alguma coisa
de delicioso e impressionante.
TemTas scintlllações'de Marlnettl
e as observações de Oswaldo de
Andrade. A's vezas apresenta a
eloqüência de üastellar e o lyris-
mo de Massenet. Nessa mistura
de escolas éque está a belleza do"estylo.das trincheiras". Estylo
que soube' se manter firme mes-
mo no horror das metralhas e
sob as ameaças dos aviões que
cortavam os céos e as nuvens.

Uma das paginas, mais lindas,
mais empolgantes, dessa literatu-
ra nova, surgida nos campos ds
luta e embalada'pela musica tra-
glea dos canhões é a que o ex-
deputado Marrey-Júnior escreveu,
numa visita ao sector de Eleu-
therlo. Pagina quecommove, ar-
rebata, estarrece, enthusiasma.
Pagina que hão. devo morrer sob
a poeira dos tempos, mas que
deve viver como um symbolo tios'tempos modernos...

Transcrevemol-a no telegram-
ma abaixo, que a A, B. nos for-
neceu:
UM TELEGRAiMMA DA BRASI-
LEIRA SOBRE A ATTITUDE

BO SR. MARREE
S. PAULO, 20 (A. B.) —O

sr Marrey Júnior que, na sua".mensagem'S; tudo Tcpudiou;a- 19 -•
de agosto esteve nas' trincheiras
constítuoionalistas de Eleuterio,
escreveu,'do seü propWo punho, as
seguintes palavi-aà, aqui publica-
das a 22 desse mez.

J'Uma visita ao sector de Elüu-
terio. Muitos amigos antigos,
muitos novos. A'egria por toda
parte.-Vibrante enthuMasmo nos
Pecês e nas trincheiras.

Signal de uma grande e firrnB
convicção,- que tem feito desses
homens os verdadeiros cavalleiros
de São Paulo.

,QÜem andar por cá, nao saberá
esconder- a commoção que pro-
vocá a satisfação, com que .todos
se batem por São Paulo, pelo
São Paulo acolhedor, generoso.

Seja qual for o ponto de vista

O sr. Marrey Júnior, que foi
revolucionário ate :t derrota

das armas paulistas
em qua se colloquem, sinto ser
um crime combater-se São Paulo,
o povo paulista a quem devo og
maiores triumphos e os aias
mais alegres da minha vida po-
litica. ; . , .' Como se vê,.nessa época o an-
tlgo perrepista e depois democra-
tico e, agora, fórá do Partido
Democrático; • para juntar-se,
talvez, com, elementos outros com
os quaes em. tempo andou • pariu-mentaiido, animava os comba-
tentes.

Logo, não fòl contrario á luta
quo apenas hoje eondeiuim. '. .
para o Rio de Janeiro.

O mercado de café este-
ve paralyzado

SANTOS, 20 (União) — O
mercado de café, ,nos dois pre-
gões, esteve, hontem. paralysado
para as negociações a termo.
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O Tempo
Temperatura máxima, 23.0.
Temperatura mlulma, 19,2.

Snfrfí-Ttt-. SBSSVIDA MUNDANA
s^rcssíri

Nos Estados
PERNAMBUCO — No município

ue Qulpapíi, um grupo de bandido»
armados atacou e saqueou o .Enge-
uho Plraugyj matando diversas pes-
soas.

-a— Por melo de sulut falsas, es-
tavam sendo retiradas mercadorles
das docas do porto de Recife e en-
treguea criminosamente ao con-
BUlllO.

BAHIA — F"alleeeu, na capital do
Estado, a esposa do sr. . Diogenes
Peuna, auditor da Regl&o Mlllttr.

 Contra o voto do desembar-
Ijador Paulo Teixeira, o Shiperlor
Tribunal de Justiça. mandDU a novo
Jury o aceusado Joaquim UndarO.
autor da morte da • proprl.i es-
posa, -fi. '

So Exterior
A conferência Economia Mun-

dial. que deve realizar-se em Lon-
cires.-íoi fixada para o dia 13 de
fevereiro do anuo vindouro.

 Registraram-se, no Chaco,
novos e sangrentos combates entre
tropas bolivianas e pantguavu*.

Segundo Informa a imprensa
de Nova York, a fortuna de Ho-
cKefelier está grandemente abalada.

Esteve longamente reunido
o gabinete írancez, para estudar a
situação financeira.

 Proseguem. entro as chan-
cellarlas da Colômbia e do Peru", os
negociações para toluçio pacifica do
litígio de Leticia.

-— O governo do Clille nfto at-
tendeu a solicitação de adiamento
das eleições presidenetaes.

_— Continua n "impasse" ¦ em
torno da reaUzaoJo da Conferen-
cia ds Quatro Potências,

——' Fracassaram, na Bolívia, os
esforços tendentes a organizar um
ministério de concentração naclo-
uai.

Iv Loterias
a$íV£*"' ¦¦...¦¦..¦¦¦

FEDERAL:
ÍS276 50:(KO«000
26169 5:M0SCOU
13515 4:OOCS0Olí

T80.10 .. 2:UO330OG
64025 .'. . ,. 

'.'. 
.. 

'.. 2:0003000

PARAHYBA:
Em 19 do corrente:
6852 5O:OCCS0CO
6818 5:OOOS0OO
7856 3:OC0S0C0
3493 .. ¦• 2:0003000
11068  .. ÜOCOJOOü
.16371 1:0008000
17608 1:0005000

jí BAHIA:
8305 5O:O00SU0O
8690 5:OOüS00ü
Í8536 2:O0O»OOO
14626' l:C0C30ÜO
ÍU703 1:000?000

Musica
GRANDE CONCERTO SYM-
PHONICO ÜO r ESTRO

GIANNETTI

1 ¦¦>. r.r ::fi. fi... : 
'::¦ %

LETRAS E ARTES
O professor Leven Vampré aca-:

,ba de publicar um' livro adimttá.
'vèl -— "São'Paulo, terra con.
quiutada..."Schmidt-Editor lançou, ln
poucos dias, ura .ensaio político
do Martins de Almeida — "Bra.
sil: errada".Apparecerâ, na primeira
quinzena de nevembro, o annun.
ciado,livro de Pandià Pires —
"Memórias de mn navio phan-
tasina".
ANNIVERSARIOS

Rulh Caparica .— Faz annos,
hoje, essa encantadora menina,
íilha do casal dr. Américo Ca.
parlca.d.- Cândida Caparica. .

Ruthinha, com os sete . annos
de uma radiosa alegria, é c
maior encanto e enlevo dos seus
extremosos paes, qüe boje esta-
rão com o lar em festas.

Commemorando o feliz ' acon.
tecimento, o dr. Américo Capari.
ca e sua digníssima esposa da-
rão ás suas relações de amizade
uma recepção intima.

Logo mais, portanto, a linda
Rutbinha vae receber muitos
mimes e beijos das suas numero,
sas amiguinhas, que lhe querem
tanto bem, graças, á "íinura e
distineções do seu temperameru
to de elite. : .

Fazem annos hoje:
As senhorinhas.— Juracy Mel-

lc, Aracy Cunha, Maria Carnei-
ro, Cremilda Souza e Celina Mo.
reira da Costa.

As senhoras — Barbosa Feijó e
Cora Magalhães. .

Os senhores — Dr. Amelio Lo-
pes de Souza; professor Bruno
Lobo e dr. Serapião Amarante
Guimarães.

— Faz annos hoje o sr. .Henri.
que dé Oliveira Freitas, estima-
do funecionario da Guarda Civil.

0 Anniversario de"La Prensa"

NASCIMENTOS
O sr. e a sra. Joao Baptista

Martins anuunciam o nasclmen.
to dc seu filho Hellu.

NOIVADOS
Contrataram casamento a se.

nhorinha Ollvla Moraes e o sr.
Pedro Sarmento.

— Estfio noivos o sr. Ernesto
Rodrigues Quaresma e a srta.
Alcina dos Santos Rego, íilh3
do sr. e da sra. João José dc
Rego.
FESTAS

ATLÂNTICO CLUB

SOLENNIDADES
No próximo dia 2" do coren-

to, o Centro Trazmontáuo com.
memorara o 9U anniversario de
sua fundação, realizando uma
sessão solenne, em presença das
autoridades diplomáticas, asso-
ciaçôes e imprensa, quando serão
inaugurados o retrato do general
Carmona e oc bustos de Guerra
Junqueiro e Camlllo Castello
Branco, e recebido o novo pavl.
lhão social, offerecido pelas se.
nhoras de Traz-es.Monles. A
solennidade finalizará com um
grande baile.— No próximo domingo. 23 do
corrente, a Sociedade de Benefi.
cencia e Soecorros Mútuos dou

No próximo sabbado, ás 21 he>. Auxiliares da Imprensa (ex.Au

Um Telegramma de
Agradecimentos ao DIA-

RIO CARIOCA
Do jornalista Dupuy de Lome,

representante dc "La Prensa" em
nossa .capital, recebemos mn gen-
til telegramma de agradeci mente
ás palavras .com que ;registramos,
ha dias, a passagem do anniver-
sario daquelle grande órgão ar-
gentino.

Tomou posse o Chefe dos
Serviços Econômicos dos
Correios c Telegraphos

onforme antecipámos, assumiu
as altas íuneções de chefe dos
Serviços EcEonomicos do DepBr-
tamento dos Correios e Telegra-
phos, o dr. Mourão das Santos,
para cujo cargo iôr* nomeado por
decreto ,do chefe do Governo
Provisório. .

A posse, realizou-se ás 13 lioras,
estando presentes os srs.: dr.
Edgard de Barros, director Re-
gional dos Correios d Telegra-
phos do Distrioto Federal, fun-
ccionarios de varias secções da-
quelle importante Departamento,
jornalistas e amigos.

Maestro A. Gianetü

Está, despertando grande ln-
teresse'nos meios musicaes, o
grande concerto sjinphonico que,
:;ob a regência do competente
maestro Giovanni Gianrietti, será
executado por um conjunto dc 80
professores, no Theatro Munici-
pai, ás 21 horas do dia 31 do cor-
tente.

Do prosramma constara, além
de varias obras de Pick-Mangia-
galli, Giannetti e r.ossini, o poe-
ma symphonico "Chanaan". in-
teressantissima pagina de arte da
jovem compositora patrícia Ly-
cia de Biase.

Essa obra será levada em pri-
meira audição nesta capital.

A julgar pela notória compe-
tencia do maestro Comin. Gio-
vanni Giannetti, e pelo grande
circulo de relações que o mesmo
desfruta no nosso meio social,
é de prever-se para esse especta-
culo, igual suecesso ao que obte-
ve o concerto realizado no Muni-
cipal em melado» do anno passa-
do, tambem' sob a sua regência.

Os bllhetea para esse concerto,
encontrain-ce * venda, na Casa
Mozart, * Avenida Rio Branco
n. 159, das 11 as 18 horas.
DEMONSTRAÇÃO DE CANTO

ORPHEOmCO
tS.OW erf*açaa cantarão sob *

dírecçio de VUla Lobos
Realiaar-se-â, no próximo dia

24 no estádio do Fluminense, u
^"ànde demonsüração de Canto
Orpheonico promovida pela dire-
clorla Geral de Instrucção Pu-
bíiea. .. —

Qutrse mil crianças das Esco-
Ias do Districto Federal cama-
rão sob a dlrecção do maestro
Villa Lobos, um bello programma
de hvmnbs e canções, oííerecen-
do ássün á pooulação carioca
um indice' dos resultados colhidos
átó ego^a pelo ensino de musica
ecsSc; oÇheoaa» nos institu-

e ^ctaculo que. no mn» ^
r;àlizou na America do Sul.

Vida Universitária

ras, serão abertos os luxuosos
salões do Atlântico Club de Co.
pacabaiia para a realizarão da
tradicional "Festa dos athletas"
que constituiu sempre uma nota
de destaque nos annaes do mun-
danismo carioca. Para maior am.
mação e brilhantismo dessa fes.
ta foi contratada a "jazz" Co-
lumbia e permittido pelo- presi.
dente do Atlântico a distribui,
ção de alguns convites e o tra-
jo de passeio.

No Tijuca Tennls Club. do.
mingo, 23, será realizada nó pai.
co uma festa ds arte clássica
cem o concurso de artistas co-
nhecidcc: Lucina Sceiro, Leda
Boisson, Jacy Lobato, Newton
Padua, Isaac Peldman, Hilda Be.
lem de Oliveira e Geraldo Rocha
Barbosa.

Realiza.se no próximo dia
22 nos amplos salões do Casmc
Bangu' grande baile, organizado
por mn grupo de sócios vetara-
nos dessa sociedade banguense.

A julgar pelos preparativos
postos cm pratica, a festa re.
vestir.se-á de imponência des.
usada. A ornamentaçãço sstá a
cargo do conhecido scehographc
Sá Pinto. O Jazz será mn des
melhores da capital. . .

JANTARES
Os amigos do tenente Antenor

Vianna de Carvalho, sobretude
os seus antigos collegas de, im.
prensa, resolveram offerecci-lhe
um jantar de intima camarada,
gem, o qual terá logar no pro.
ximo sabbado, no Restaurante
Cayru'.

Diversos oradores farão uso da
palavra, dentre «stes b nosso con-
frade Mario do Amaral secreta:,
rio do Centro de Chronistas Car
navalescos e activo homem de
jornal.

siliari delia Starhpa), commemo.
rara o 26" - anniversario de sua
fundação com uma sessão solen-
ne em sua' séde. quando será ef.
fectuado o. baRtismo do novo es.
tandarte social.
CONFERÊNCIA
NA ACADEMIA FLUMINENSE

DE LETRAS
Cnia conferência sobre Victor

Meirelles
A Academia Fluminense de Le-

trás reenceta hoje seus "Cursoõ
c Conferências de 1932":

Na séde da instituição, Thea.
tro Municipal de Nictheroy, osr.'Antônio Parreiras realizará, às
21 heras uma conferência sub.
ordinada ao thema: "O pintorVicto* MeJrellãs", illustrando-a
com projecçõés luminosas.
COMMEMORAÇÕES

Hoje, ás 21 horas, o 
"instituto

Histórico e Geographico Brasilei.
ro realizará uihà sessão magnacommemoçando o 94" anniversa
rio de sua fundação.
VIAJANTES

De Valença, encontra-se nesta
capital o acadêmico de medicina
Alfredo Lemos, que veiu reiniciar
o.s seus. estudos.

— Encontra_se novamente no

Rio, vindo de Campos, o sr. The.
obaldo Vianna.

— Acha-se entre nús em goso
de fórias, o sr. Alcides Gama,
chefe do trafego dos Correios e
Tolegraphcs de Recife. O sr. AL
cides auma deve regressar a seu
Estado uo dla 27 do corrente.
EM ACÇAO DE GRAÇAS

No próximo domingo, em Quin.
tino Bocayuva, por inclativa da
família dr. Perdigão Nogueira,
será celebrada, missa campal, em
acção de graças pelo restabeleci-
mento do dr. José Américo de
Almeida.

O acto religioso será no par.
qus interno da Escola 15 dc No.
vembro, onde tocará uma banda
de musica.

A missa terá inicio ás 9 horas,
devendo a ella comparecer, em
companhia dos membros de sua
famiiia, o sr. ministro da Via-
ção.
LUTO

FALLECIMENTOS
Falleceu na residência de seus

paes. sr. e sra. João Florencio da
Silva, o menino Alcy.

O enterro será realizado ás 16
horas, np cemitério de Irajá.

Falleceu em Pernambuco, ero.
seguida a uma delicada interven.
ção cirúrgica d. Amanda Campes
Carneiro de Albuquerque, viuva
do saudoso coronel Arnaldo Xa-
vier Carneiro de Albuquerque.

Em sua residência á aveni.
da Pedro IT, 61, falleceu hontem,
pela madrugada, o sr. tenente,
coronel Gustavo Alberto de Ca-
mara Castro vice.director do Lu_
boratorlo Chimico Pharmaceuticc
Militar, e officlal dos mais dis-
tinetos do nosso Exercito.

Era casado o extincto com d.
Maria da Conceição Câmara
Castro e deixa, desse consórcio,
os seguintes filhes: Alarico, At.
filia e Gensericc, e as srtas. Diva,
Emilia, Zcraide e Dalva.

O . seu fallecimento causou
grande. pesar, tendo.se realizado
o enterro hontem mesmo, no ^.
miterio de São Francisco Xa-

viar, com a presença de nume.
resos aniigoa e camaradas, entre
os quaes se viam o coronel Au.
gusto Manoel de Aguiar Filho,
director do Laboratório Militar,
officiaes e funecionarios civis
desse estabelecimento do Exerci-
to e pessoas das relações da ía-
milia enlutada.

MISSAS
— No allar.mór da egreja de

São Francisco de Paula, será ce.
lebrada hoje, ás 9 1|2 horas, mis-
sa de 30" dia, pelo descanso de
d. Maria Cardoso Ayres.

Â Próxima Têmpora-
da Turística

i

CLINICA DE VIAS URINARIAS 1
Or. Samuéi Kanitz j

| Membro da Sociedade dc Urologia da Allemanha, ex- Xassistente dos professores Lichtcmberg, Lewin Josepb dc Berlim ?
e Haslinger, de Vienna. Especialista : em doenças dos Rins. Be- «I
xigá. Próstata, Lretlira. Doenças de Senhoras, Diathermia, UHra X
Violetas. Consultório: 7 dc Setembro, 42, Sob., das 13 ás 16 ho- }
ras. PHonc : ,4-4493.

Está Sendo Organizado
o Seu Programma

O Touring Club do Brasil, es-
tá estudando, através de seu üe-
partamento de Turismo, algumas
Iniciativas de largp alcance do
ponto de vista da intensificação
do turismo em nosso pàlz.

Dirigdo pelo dr. P. B. de Cer-
queira Lima, vice-presidente da
patriótica instituição, esse im-
porlante Departamento vem ten-
do uma actuação destacáoa nos
últimos tempos, devendo-se-lhe a
organização efficiente do' cruzeiro
turístico econômico.interestadual
rpalizado, em junho último, a
bordo do paquete «'Almirante Ja-
ceguay". :'.-'''¦-'¦

Para o anno de 1933, o pio-
gramma propriamente. turístico
do Touring Club do Brasil, é dos
mais interessante3j tendo sido, ja
o mesmo •approvado; ein linhas
geraes, peja directoria dessa agre-
mlaçfto.

Esse programma abrange duas
partes essenciaes. De um iado, a
attracção de turistas estranhei-
ros para o nosso paiz;. e, do outro,
o trafego de turistas dentro das
nossas próprias fronteiras, uu ía-
ja. o turismo interestadoal.

Dentro dessas linhas mestras,
será executado o programma a
que alludimos, de accordo com
os detalhes.e. informes que serão
brevemente dados a publico atra-
vés da imprensa desta .capital.
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FACULDADE DE DIREITO —
AS PROVAS PARCIAES DE

HOJE
A's 10 horas — 2o D. Fenal

(Gilberto) Russell — Sà Pereira
201 a 250.

2a. D. Constitucional (Queiroz)
Cumplido e Ary — 1 a 50.

A's 16 horas — 2". D. Penal
(Gilberto) Russell — Sá Pcreua

251 a 300.
2°. D. Constitucional (Queiroz)

Cumplido e Ary — 51 a 100.
CURSOS DE EXTENSÃO E

APERFEIÇOAMENTO
Hoje haverá as seguintes au-

IflS *
No Hospital São Francisco de

Assis — Das 10 ás 11 — Aula
sobre tripanozomiase e inalaria,
pelo professor Carlos Chagas.

Na Escola Polytechnica — Das
5 1|2 ás 6 1=3 — Aula do surso
do aperfeiçoamento sobre fcouus
nervoso, tonus musculat e contra-
turas, pelo professor Miguel Oso-
rio de Almeida.

No Instituto Anatômico d» Fa-
culdade de Medicina — Das 10 ás
11 — Aula do curso de erlmino-
logla (psychologia judiciaria), pe-
lo professor Jülio Pires Porto
Carreiro.

No Laboratório Bromafcologioa
do D. N. S. P. — Das 11 1|2 ás
3 1|2, exercidos theorlco-praticoa
do curso especialiisado de clilmi-
ca bromatologlca, sob a orienta-
ção do dr. Francisco dc Albu-
buquerque.
AGUARDE-SE A PUBLICAÇÃO

DO REGULAMENTO' DA
FACULDADE

O ministro da Educação, cm
resposta a uma consulta do di-
rector da Faculdade de Direi ll
da Universidade do Rio de Janci-
ro, declarou que para que tenham
inicio as provas necessárias ao
provimento das cadeiras de di-
reito civil e de economia e scieu-
cia das finanças, deve ser aguar-
dada a publicação do regulamen-

! to da Faculdade.

Um dos momentos mais emo-
cionantes de "L^s Croix rte
Bois", o film de segunda-

feira, no Pathé Palácio

VAMOS VER BREVE...
"Tu serás m&e!", a peça (To

Morrow and To Morrow) em nue
Philip Barry tomou por thenia cen-
trai uma mulher libertada <ias con-
venções sociaes a quem o ca^anien-
to n&o satisfaz suííiclenteixients a
alma romântica, será, o vehiculo de
reapparição de Kuth Chatterton, a
notável actriz; americana que o Im-
perlo nos apresentará, na próxima
semana,

Drama philosophico, sim, mas
emotivo o profundamente liumauo,
elle reúne á grande artista a ilgura
de Paul I^ukas, seu companheiro em
tantas vlctori06as producç6e3.

Os cinemas americanos offerece-
ram um premio valioso a quem nüo
risse assistindo áa exhlblções de "A
tia de Carlos", a formidável super
comedia da Columbia, distribuída
pela United Artists.

Houve gente que se encaminhou
para os cinemas, com a vontade
firme de não rir o receber assim a
preciosa dádiva.

Mas todos os esforços foram em
vfio- \ *Tiveram de acabar cedendo, im-
possivel íoi conservar a 3erledadc
deante das peripécias ultra gosadps
do estudante que banca, no film, a
tia de Carlos.

O clne theatro Eldorado poderia
seguir o exemplo doa cinemas amo-
ricanos o nenhum dos seus írenues.
tadores estamos certos, levantaria
o premio.

E' que as acenas de "A tia oe
Carlos" sfio realmente Irresistíveis.

B nüo pensem os leitores que ^
exaggero nosso. Vâo Eegunda-felra
ao Eldorado o dlr-nos-Ro depois se
nio passaram os. niomeutos a>als
alegres de todu a. éua vida, HSBlstlnr
do ás aventuras estupendas do
Charles Ruggles e June Collyer, os
dois heróea do íllm.

Parece lnteressunte frisar o quií
são as figuras de Jackle Cooper eni
"Quaudo faz falta, um aralno" e
de Laurel e Hardy em "A caixa üe
musica" — os íilms que a Metru-
Goldwyn Mayer apresentará fcegun-
da-íelra no Palácio Theatro para
apresentar um projramrna para
toda a geute, para dar duas horas
Ue divertimento completo, sin&vel
a cidade...

Em "Guando fas falia um amigo".
Jauhle Cooper compõe a nsur.% dt
um menino dolcll. defeituoso ile um«
perna e que náo pôde. por *.vk>, ter
a n!e3r'a dec outros meninos.

Eile sofíre. Eents-s,» abandúiíado.
e quem o consola é um vellio tio —
t é be:-£i verdade que os velhos são

| tamberr. crlançes.
j Mas esbora nüo seja em coüns os
i lüomentcs um ÍUm jovial. "QuauJu
í t*z íalta. w.™ atclgo'' é, eu* sonjufi.*

QUE DESPOSOU ÜMA
MULHER DE 1,70 CTS.!

UMA DAS CENTENAS DE CURIOSIDA-
DES CONTIDAS EM "MONSTROS'' — O

FILM-MUSEU
Já se disse que "Mons-

tros" é um film museu — e
museu de curiosidades que
estarrecem, que espantam,
que impressionam, que nin-
guem esquecerá — e com ra-
zão. Uma dellas é esta: em"MONSTR08", numa das
suas seqüências mal» curió-
sas, Ka o casamento de um
anáo — dei reis de çente,uns oitenta centímetros, com
uma mulher de nin metro e
setenta !...

Ella — e que esplendida
mulher! — é Olga Baclano-
va. Elle — um dos mais po-
pulares anões da America —
é Harry Earles.

Esse casamento justificaem grande parte as emoções
maiores do "píot" de"MONSTROS". Oá monstros
companheiros do anão, veri-
ficando que a mulher a quem
elle dera o seu nome o despo-
sara unicamente por causa do
seu dinheiro, e que em com-
panhia do seu amante ridi- °
cularisava a bôa-fé do mari-
do — juram vüiçança — e é
essa vingança — tetrka, sinistra
ura des mais impressionantes dramas de ultimamente.""MONSTROS" ser» apresentado peia Metro no Ofieon,excepcionalmente. A estréa — esperada já por toga uma le-
gião de gente cheia de curiosidade I — será dia 14 de novem-
bro.
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anão que desposou uma
mulher adorável...

que faz de "MONSTROS"

S

<rymm&m;\. i.wbs^..^
Sccim. de "A iii Jc Carlos',
Charles Ruggles e Junc Co-
l^ei, que o E!doi?.t(o e.thlbirã

sesuiida-Hlr;i

to. um lUm para provocar riso. para
divertir.

Jackle Cucüer é a sUa alma. uo ls-
do de Cliarlbs "Chie" Sale. artistas
&ípec!p.l!sta ca composição de typos
de \e!bo. embora tenha apenas irln-
ta EaaoE; H,í!ph Graves e Dorothy
Petersbn.

Em "A ca!:;a de muslce". Lauri=3 e
Hardy süo dois desastrados carrega-
dores dt pltnos.

A aneedeta começa com o ü-agro
s o gerdo ÉOíírendo o diabo, per

terem que levar um piano peaadls-simo á ultima casa do uma" ladeira
Íngreme, imaginem I

Pathá Natan mandou-noe um
film, que é um verdadeiro presentercglo: "Les Crois tíe Eols". por in-
termedio dtj aua fabrica produoto-ra. que 6 Justamente Patbó Matari,
vamos apreciar segunda-feira no Pa-
thé Palaulo um íllm, que tem as-siouibraüo o mundo. f

Estamos deante de uma obra quese fes recommendavel no inundo ín-telro.
Os americanos pagaram nor ella.

somma fabulosa. E' perfeita. E'
bolla. E' emocionante. E' gl^an-tesca.

Não é um mero íllm de guerra B'
ciais do que' leio — é Ura fUtu quenarrando a guerra fielmente, mos-
trendo-noi de forma "nua e' oru.n-"
totíoi: cs seuc horrores, todo o atu
corteje de tragédias, mostre-nos
tambem. de maneira couvüicciue, o
verdadeiro sentido da guerra e °-
motivos ps;!a qual devemos cen-
demnal-a,

3' um poema Impressionante o
emotivo, çiie e::a!ta a pas. e qus
nos leva de emoção em emoção.
&té o sfu epilogo docemente e eu-
temcceíor.

Urge que cada um
procure, quanto an-

tes se alistar!
Uma nota da íi. • Circums-

cripção Militar
'•E' dever civico de todo brasi-

leiro concorrer, com seu voto ás
próximas eleições para- a Consti-
tuinte. Quem assim não contri-
buir para a feliz solução desse
momento histórico em que se d*!-
cidirão os destinos dá Pátria,
commetteiá um crime de lesa
patriotismo.

E' preciso, pois, què todos oa
cidadãos brasileiros, aatos õ<i
naturalizados, se preparem desde
já para o grande prelio das ur-
nas.

Para isso, urge que cada qua!
procure, quanto antes, se alistar
eleitor: •

Pela nova lei eleitoral o cidp-
dão deverá no próprio requeri-
mento de qualificação, dirigido
ao juiz, affirmar que se acha
ciuite com o serviço militar ou
delle desobrigado.

Para não incorrer nas penali-
dades da lei (multa de 500$000 &
5:0008000, ou prisão cellular), em
caso de falsidade da affirmativa,
deve o cidadão bem intencionado
procurar a Circunscripção de Re-
crutamento antes de se dirigir ao
cartório eleltorpj.

Nessa altura surge, a pergunta
que a .todo momento fazem os in-
teressados:

Quaes os individuos que preci-sam dirigir-se á Circunscripção
de Recrutamento ?

Na resposta que ae segue cada
um encontrará o caso que lhe
diz respeito: .

Devem a elln comparecer todos
os cidadãos até a edade de 14
annos, que, para serem eleitores,
precisem requerer as respectivas
qualificações, quer sejam reser-
vistas do Exercito ou da Arma-
da, de qualquer das tres c.itego-
rias, quer os que tenham sido jul-
gados incapazes para o serviço
do Exercito ou da Armada, querfinalmente os que nunca foram
alistados ou chamrdos para oServiço Militar.

Os reservistas devem trazer as
suas cadernetas militares ou do-cumentos equivalentes. Os quenão forem reservistas trarão asrespectivas certidões de nasci-mento (de preferenciai ou-de ca-
samento.

Para attender a todos os inte-
ressadcs,.a 1* Circunscripção deRecrutamento (á Avenida Pe-

,dro II). junto á Quinta da BòaVista está aberta das 12 ás 18lioras nas segundas, terças, quar-tas, quintas e sextas-feiras, e das12 ás 15 horas aoa sabbados.

Federação do Trabalho
do Districto Federal

Recebemos o seguinte communlcado:" Convoco extraordinariamente,
com toda a urgência, o ConselhoRepresentativo da Federação dodo Districto Federal, para ama-nhã, sabbado. 22, ás 20 horasOrdem do dia" actuação da Feideração no sentido de amparar odireito ás férias para o ope^-a-riado da Light and Porve-- —
Rio de Janeiro, 20 de outubro às1932. — ia) Cornelio Fieriiahdes
presidente;"

HOJE
O Tempo

Hlstrlcto federal e Ntethoroj':
Tempo — Ameaçador, pasaado u

lnatavel: ctiüvns.
Temperatura — Bntavel á no!t«,

e ligeira uaceusâo de dia.
VentoG — Variáveis, predomina..

do ob de norte a leste, írescoe por
vezeo.

Estado do Rio de Janeiro:
Tempo — Ameaçador, passando s

instável; chuvas.
Temperatura — Estável ü. nolls,

e ligeira ascensão de dia.
Trajccto Rodoviário Rio-S, Paulo:
Tempo — Ameaçador, pasaudo ti

instável; chuvas.
Temperatura — Estável á uolt*

e ligeira ascens&o de dia.
Ventos — Variáveis, prodorn^an-

do os dfe norte a leste, freseco purvezes.

Pagamentos
NO THESOURO — Na Primeira

Pagadorla, serfio pagas, as folha?:
Montepio Civil da Justiça de A
a. O.

NA PREFEITURA — Serio pagas
bb seguintes folhas de pagameutu
relativas a Betembro; Dlrectoras de
escolas (J. Z), titulados e operários
do Matadouro de Santa Cruz (no
local), distrlctos de 8anta Cruz a
Turmas de Emergência da Limpeza
Publica, dentistas contratados da
Directoria de Instrucção e opera,
rios de 2» e 3«. divisões da Viação,
Summarios

EstSo marcados nas Varas Crimi-
naes. os summarios de culpa doa st-
gutntes réos:

Primeira — Alcebiades Ribeiro. Ed-
gard Augusto de 'Lima t> Efüesto
José pimenta.

Segunda — Nestor Pereira Nuucs
e Firmo Pereira de Mello.

Terceira — José Ferreira de Pau-
Ia. José Gonçalves Frota e Abei
França Gomes.

Quinta — Raul Rodrigues Gomes
Manoel doa Anjos Aguiar 3erglo'é
Affonso Christiano Rangel.

etetima — Luiz pereira do Amo-
rim, Napoleão dc Barros, Francisco
Moreira e Lourlval Lopes.

Oitava — Luiz Pereptlra BaptUta.

Navios a chegar
RODRIGUES ALVES — Nacional

às 7 horas, de Belém e escalas '
WESTERN PRINCE — Inglez ts

7 horas, de Buenos Aires c escaias'ANNIBAL BENEVOLO — Naclo-
nal, entre 11 e 12 horas, do Porto
Alegre e escalas.

LEDONIER — Belga, ás 7 horns
do Rio da Prata. '
Navios a partir

ITAQUERA — Nacional, os '0 ho-
ras, do Armazém 13, com destinj a
Cabedello e escalas.

WESTERN PRINCE — Inglez á
tarde, do Armazém 17, com destino
a Nova York.

BAEPENDY — Nacional, ás 14 lio-
ras. do Armazém 14, com destino aManáos é escalas.

COMMANDANTE RIPPER  Na-
eional ás 10 horas, do Armazém iá
com destino a Belém o esialas

A conferência do jorna-
lista Roberto Luiz de

.-, Barros
Está despertando grande inte-

rosse nos meios cuvUiüís e diplo-
cnatlcos, a conferência do joir.a-
lista inteniacioual Roberto L. dc
Barros, dia 29 do corrente, ás
20 horas, no saião nobre da As-
sociação Brasileu-a de Imprensa.
O thema é: "A luta dos povos
opprimidos e o papel da mulher
no movimento uüextodor".

Actos do director ge-
ral dos Correios e Te-

legraphos
O director geral dos Correios e

Telegraphos, dr. Furcado Reis,
asslgnou os seguintes actos:

Designando o telegraphlsta da
4* classe, Elpidio Aíenezes, que
serve na estação-séde da Dhc-
ctoria Regional Je Santa Maria,
para exercer as íuneções de agen-
te postal-telegraphico de Alegre-
te, na jurisdicção tía mesma Di-
rectoria Regional, ficando o actual
agente, Pedro Ari.hur Moraes
como encarregado do trafego pes-
tal da alludida á^ínni9.

Os trabalhadores José Pereira
da Rocha e Luiz Miguel Sampaio,
para encarregados, respectiva-
mente, do Io e do 3° trechos da
7* secção de linlins da Directoria
Regional da Minai Geraes ITransferindo da Directoria
Regional da Bahia p-jva a do Pa-
raná e inspector de Unhas de 31
classe, Bernardo Cülcea.

Elogiando o ir.spec.tGr. to-
chnico de 3a classe do Dopárta-
mento, Ariovaldo Neves, pelo ca-
bal desempenho d"de á'commis-
s&o de que foi incumbido poia
portaria ni 603, de 21 de ugosto
ultimo, quanto a colheita e-#sa-
me de dados pata a bn.i insta1.-

.lação da séde da Directoria Re-
gional do EspiriLo.Santo, cohior-
ma se verifica do relatório queapresentou e ijue comprova o siju
merecimento e dedicarão ao ser-
viço publico.—- Dispensando a pedido, tiasfuneções de àgtnMH-tclégraphieos
de Mossoró p Angicos no Riu
Grande do Norte, wsppftivíijnen-
to, os telegraphioUs de b' .'classe
Francisco Pinto e o da 4» Salus-
tiano Leite Villa& Bnas Fiiho, du-
siguado este para agente posui!telegrapldco dc Mossoró. ondedeverá permanecer aquelle, comoauxiliar. Designando, outrosim, o
telegraphlsta ãc 5" classe MènoelRodrigues Pereira, ora em er.ei-
cicío em Mossoró, paia agente
postal-telegraphico de Angicos.

I iiadios Discos
longo

e Vistroto
praje
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Diário Carioca — Sexta-feira, 21 de Oi-rbfo de 1932 VIDA CARlO.Uv B

As leis sempre foram feitas
nara orientar, para coordenai
interesses, para íe^clivolveS. „°
bem estar nas sociedades. Essa
regra, entretanto, foi quebrada
„clo Ministério do Trabalho
nuaudo da elaboração da Lei das
Caixas de Aposentadorias e Pen.

Com effelto, a obra que empre.
¦ndeu com Indiscutível vontade
do acertar, o sr. Lindolfo Collor
iuo pretendeu melhorar o decre-
to padrão n. 5.109, de 20 de de.
/.eiiibro de 1936, vela lançar o
duscoutentamento em um meio
«treinamento sensível como é
;>quelle cm que a cada passo se
.i.cfroutam os Interesses do tra.
twlhador o do capitalismo.

A lei em questão, por mais alto
e uobro que tenha sido o seu ob-
iectivo, velu envenenar um am.
oiente até então mantido em
,>uas condições de saneamento,
do modo a exigir quanto antes
uma remodelação bem intendo.
nada e de efficlentc finalidade.

Do tal modo veiu á luz essa le-
üishição, eivada de vícios e de.
leitos, que os trabalhadores so
não encheram as ruas em ruído.

o protesto contra aquella «up-
¦justa protecção de seus direitos,
•mrque nisso foram impedidos por
unia hábil manobra de fomenta.
tíorcs do communismo que se re.
Ralaram —• esses, sim! — com
às falhas da lei. Só tos
adeptos .dos credos Marxistas
não causou mal.estar o ü.e-
çréto burguez do reformador,
iiue sem o querer, por lamenta-
vel falta dc visão, criou um pe_
iiodo de dissenções c desintelli.
!?cncias em um meio ondo nao
devem os equívocos penetrar.^

Com a sua grande autoridade
ò professor Castro Rabelio ensl-
aá que:"é da tactlca communista

aceitar as reformas que não
modificam a mentalidade do
trabalhador dando.lhe cara.
oteres de burguezia ou de
accomodaçáo com ella. E o
communismo aceita essa dou-
trina, não só para assediar o
Estado burgue-z, como iam.
bem para nclle tornar a vida
do operariado cada vez mais
dlfflcü. Em summa: O SO.
CIALISMO REVOLUCIONA-
RIO ACEITA A ELABORA.
ÇAO DAS LEIS PROTE.
CTORAS DO TRABALHO.
COMO UM MEIO DE ABA-
LAR O ESTADO BURGUEZ,
ATE* QUE POSSA OBTER
A SUA TRANSFORMAÇÃO
POR MEIO DA VIOLEN.
CIA."

Uma lei que se enquadra nos
uerigos de tal doutrina não no.
ilo ficar dc pé. Urge, pois, refun-
dil.a.

am
Universitárias
Ser Reduzidas

O Professor Gilberto Amado Também é Partidário da Absoluta Gratuidade
do Ensino Superior

9 Pedido de Demis-
são do Capitão Car-
ieiro de Mendonça

COMO O INTERVENTOR
CEARENSE FALOU A UM MA-

TUTINO DE FORTALEZA —
OS GRANDES PROBLEMAS DO

ESTADO QUE ESTÃO
SENDO RESOLVIDOS PELA

ACTUAL ADMINISTRAÇÃO
FORTALEZA, 20 (A. B.J ~

Em palestra com um redactur da
-A Gazeta", o sr. Carneiro ae
Mendonça, interventor feueral
neste Estado, confirmou os ter-
mos do telegranuna recebido> .pelo
presidente da Associação Com-
mercial, em o qual o chefe do
Governo Provisório, respondendo
o appello da Associação do Cea-
rá fez referencias elogiosas á
sua administração, dizendo serem
necessários, neste momento, .os
seus serviços ao Ceará. Accres-
centou, porém, nao ser amda as-
sumptó resolvido sua permanen-
cia no governo. Entende que po-
dera ser substituído, sem que ha-
ia nisso, nenhum prejuízo para
° 

cfS^Getulio Vargas^tcm po
deres para faze* uma boa esco-
lha dando, ao Ceará, um gover-
So 

'que 
lhe trace a» ve^aaenas

linhas íragmaticas de um pro-
grumma de economia, e le tra

Tara isso nâo lhe falta expc-
nencia nem conhecimento dos
homens. Tem, ^im^a °f.^Zcom
que poderá ser substituído com
iodas as vantagens.

Caso se confirmem °s,meHf f.
sejos de deixar o governo do as-
rnrio é meu pensamento, cusse
o^nterveX, deixar ultimadas
as demarchçs para a f 

lu^ao dos

blf'cS:t^mumTçãooie-

ctrlca logo que seja dado carecer
íavoravel pelo Conselho Cônsul-
wvo do Estado, cujo pwcejjwj;
foi remettido para os estudos ne-
CeTtndf 

requerido urgência a*
solução do caso dá Companh a
relephonica, autorizou o cneíe
do Governo Provisório a reocisào
do respectivo contrato.

Deliberou, no *"*??**«• ^Carneiro de Mendonça uao agir
SSSÃ dada a boa vonta-
dêqu? fentrou na parte da Em-
ni-psn aue se mostra no P10^"
^odeTelnodelar os serviços, de
telephone por maneira queve_
nham os mesmos c°J^X1L£fim
mente os interesses públicos

«COM A QUANTIDADE SEMPRE CRESCENTE DE 
?ACHA|EIS 

E

MÉDICOS DE FAVOR-DIZ O ENTREVISTADOj_ A ELITE PRO-

FISSIONAL, FUTURO DO BRASIL, VAE SER PEOR AINDA QUE
A ACTUAL"

f riores e o excesso dc doutores In-
capazes. ¦ , c<

O accesso in Faculdades Supe-
riores, só deveria ser permltU-
do aos alumnos dlstlnotos do cor-
so secundário, estabelecendo as-
sim, como em quasi todos os pai-
ases, a selecçâo das ehtes desde o
começo, a necessária hierai-cnia
e Interdependência entre o. curso
preparatório e superior.

Com a quantidade sempre crês-
cente de bacharéis o médicos dc
favor, a elite profissional, futuro
do Brasil, vae ser peor ainda do
que a actual, o que será um hor-
FOI* '

Não' preciso dizer que não acre-
dito no valor do talento sem es-
tudo.

Não participo do preconceito
daquclles que falam que o homem
Intelllgente num Instante apren-
de.

Qum não adquire cedo o habito
de estudar nunca saberá nada.

Jamais se attinarirá esse desi-
deratum pelo augmento do preço
do estudo.

O ensino «eve ser, pois, gra-
tulto.

FREQÜÊNCIA LIVRE
— -A freqüência deve ser li-

Em continuação á nossa <-,am- vrc- «.-i.,-», a„ nhri^a.-
panha em prolIdo barateamento Nao sou partidário da obriga
do ensino universitário, assumpio
que empolga, no momento^ toda a
classe acadamica, fomos omir,
bautem, o dr. Gilberto Amado.

Espirito culto, figura dc larga
projecoão no scenario intelectual
e social do paiz, a opinião Ao il-
lustre professor de Direito so-
bre a relevante questão era, sem
duvida, das mais importantes.

O professor Gilberto Amado
recebeu-nos com a. gcntile-w que
o caracteriza, em seu escriptono,
á rua Buenos Aires.

Informado dos motivos que nos
levaram á sua'presença, assim se
expressou o ex-parlamentar:

~ ' As taxas são elevadas e
injustas, sobretudo, para o curso
secundário.

Quanto ao superior, devem .ser
o mais barato possivel, tornando,
porem, as matrículas limitada:*.

O ENSINO DEVE SER GRA-
TUITO

E' Indispensável cogitar, desse
aspecto do problema para evitar
a pletora das Faculdades Super

li Directrizes da f c
litícàYankee

Um Discurso do Embai.
xador dos Estados Uni-

dos em Londres

fflonar

0*M+m+m+^m+»-***' • "

HOJE
Professor Gilberto Amado

toriedade da freqüência ás au-
Ias.

PROMOÇÃO POR MEDIA
Quanto á promoção por média,

noto na maioria dos meus
altimnos do 2" ann°. grande des-
apontamento; quasi todos deseja-
vam fazer prova oral; e isto é a
expressão da verdade.

Mas penso, dada a situação
actual do paiz, como o director da
Faculdade, que a promoção por
médias se justifica, reservando a
prova oral aos estudantes desidio-
sòs ou inciípazes que não tenham
obtido médias regulares".

MANOHESTER, 20 (Ha
vas) — O fr. Andrew Mel
lon, embaixador dos justados ;
Unidos junto á corte de 8aint ,
James, falou, hoje, perante
os membros da "Uniáo dos
Povos de Lingua Tngleza", a '
respeito das directirlzes da
política norte-americana,

í O sr. MeUon aocentuou,
què os dois; grandes partidos
políticos dos Estados uni-
dos nao divergem essencial-
mente no tocante aos pro-
blemas máximos do pai».

Aífirmoú que tanto os ie-
publiconoB como os demo-
cratas estavam de acordo
a respeito da necessidade de
pôr termo ao commercio il-
licito de bebidas alcoólicas ,;
e notou.que era lastimável o
descontentamento causa-
do por um estado de coisas
que escapava completamen-
te ao- controle dos dingen-
tes da Unláo.

Ao alludir ás aceusaçoeo
levantadas contra os Esta-
dos Unidos ém conseqüência
•das vantagens que retiram -
d» supèrproducçáo industrial

* e agricola, o embaixador Iri-
zou que nenhum paiz e3tran-
geiro poderia atacar a po-
sição do dollar.

O sr. Mellon, com «íc-
rencia á projectada Conte-
rencia Econômica Mundial,
disse que os Estados Unlaua
não tencionavam restringir
o terreno dos debates, p
governo de Washington jui-
gava preferivel, entretauio,
que certas questões, como as
referentes ao estaOtúeci-
mento de bases tarifárias,
sobro; as quaes compet? ao
congresso norte-americano
pronunclar-se em. üitiina
analyse, fossem postas ae
lado, afim de evitai- qual- ;
quer possivel decepção.

O embaixador conchuu
nestes termos: "Os Estados

A Agitação
Gbista na Allemanha
IMPORTANTES COMMENTARIOS DE UM

JORNAL POPULISTA DA RHENANIA
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NaLONDRES,, 20 (Havasi
aldeia de Denby Dale . <Yoiksire>
manifestaram-se, •'numerosos ca-
sos de febre, typhoide,: aòls aos
qüaes fataesi Os hospitaes du io-
calidadò ' sã'6: ^nsuffi.cipntes. e as
aiiioridades^ jjp.maíanv^gs meaiaas
çfè* emèr'gencí& ínècÈEèãíias;- A
èpldeniiâ "é: 

jâftf ifitfída ^ap' ,uiáK eoV
íádo^da-^àguèf-qtíéí abastece'-! ai-
dela...,, ., • • v , •¦¦ ¦¦¦

Unidos estão em condições
de absorver nove décimos da
sua producção industrial. As
perdas temporárias denvan-
tes da aoplicação dos accor-
dos de Óttava serão larga-
mente compensadas dentro
em breve pela extensão das
relações commerciaes com
uma"Inglaterra mais prospe-
ra".

'•+* 
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O príncipe Frederico
BERLIM, 20 (Hávas) — Aacti-

vidade desenvolvida i pelos propa-
gandistas das idéas' nionarchicas,
e as repetidas, manifestações pu-
blicas ao ex-kronprinz e sua es-

posa, a princeza Cecilia, come-

çam a causar inquietação nos

Guilherme, ex-kronprinz
mete contra a agitação mouar-
chista.

O jornal assignala que, se :fe
verdade que á idéa da refoimti
constitucional, não encontra se-
não poucos adversários, não ê me-
rios exacto que a maioria >\a po-
pulação não se mostra íavora-vc-
á restauração do antigo regfcncn
As vivas appreensôes que se ha-
viam apoderado do espirito, nu-meios conservadores;

O "Koeluische Zeitüng" graii- 
' 

^jj-™ e^^ entretanto, que c
de órgão populista da Rhenania, eoverno afastasse todo e q\
faz-se echo do descontentamen

Uma Noticia de Pa!
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Dia a Dia, Vão Aug

to reinante e concita o gov.rno
do Reich a pronunciar-se franca-

governo 
"afastasse 

todo e qual-
quer equivoco a respeito do as-
sumpto.

Nossas Necess -ÜaUv5 ^

As exigências de conforto de um lar moderno
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Sem chaminé...
fcfica daquelle geitor .

E' interessante notar que P
Rio tem progredido muito em
matéria de construcções. De 30

annos para cá o surto de pro.
gresso, nesse sentido, é deveras
surpreendente. Copacabana, Ipa-
oema,-Leblon, nas suas constru-
cções modernas e confortáveis,
attestam o que af firmamos.

Somente os que conheceram o

Rio antigo" — com o seu casario

velho, sem luz electrica, a bra.

ços com a falta dágua — podem
aquilatar o conforto e o bem-

jstar que proporcionam as nos-

sas novas habitações.

Outr*ora, no tempo de nossos

antepassados, a vida domestica,
no tocante a conforto, deixava
nuito a desejar.

Tudo era difficil e trabalhoso.
Ate no preparo de um uanho ti-

aha-se um trabalho enorme.
Num dia de festa, nem se fala.
O fogão antigo, com a sua gran

Com chaminé. • °'
«*E* aquella aguá!"

lenha, e nâo preenchendo a sua
finalidade. O lampeao de kero-
zene, manchando o tecto com a
sua fumaça negra, a offerecer
uma illumlnação deficiente.

Nos nossos dias, nãol Tudo
hoje é difíerente.. Hoje pode.
mos transformar o nosso lar num
ambiente de espiritualidade. A
luz electrica, coada pelo "abat.

jour", põe uma nota de arte em
nossa residência. O radio, tanto
nos traz aos ouvidos os sambas
da Favella como o sussurro doa
tangos de terras distantes. Sem
falar no telephone, que realiza
prodígios de communicação; no
fogão a gaz e nos aquecedores.

O FOGÃO A GAZ

O fogão a gaz é econômico,
pratico e hygienico e, por isso,
constitue mais uma pagina na
arte de cozinhar.

As suas vantagens sao tão co-
uhecidas que é desnecessário Ia-

de boca a devorar lenha e mais liar a respeit»

OS AQUECEDORES A GAZ
PARA BANHEIROS DE CHU.

VEIROS
Os que se dedicam ao box,

ao cyclismo,- á luta romana ne.
cessitam,. logo após as competi-
ções, readquirir energias. Do con-
trarío, ás vezes graves enferml-
dades acabam por consumir a sua
robustez..

Neste caso, o que é aconselha,
vel são^ os banhos quentes.

Compreende-se que a immérsão
do corpo na água tépida não
agrade geralmente, pela lmpossi-
bllidade de renovação continua
da água.

Não é difficil porém de resol.
ver tal dlfficuldade. Basta que
façamos um appello ao concurso
da Sociedade do Gaz.

Com aquecedores a gaz para
banheiros de chuveiro, os que se
entregam ao sport poderão vêr
afastado aquelle embaraço e. as.
sim, tornado uraticave) o uso do
uanho quenlô

ra as Nossas Gassei
Trabalhadoras

(Continuação'cia 1* pagina)
tação do Governo Provisório, en.
cujo programma está incluída t>
solução da chamada questão so-
"COMO 

SÉ FORMARÃO AS
¦¦¦¦"'•COMM1SSO.ES '¦¦

— «vamos sortear duos com-
missões, uma para cada districto
desta capital. Ao sorteio concor-
terão vinte 0 quatro syndicatos
operários e as diversas associa-
ções de classes patronaes. Cada
commissão será composta de seis
membros ou vogaes e seis sup-
plentes, sendo metade de opera-
rios e metade, de patrões," .d»terá
um presidente que será nomeado
pelo ministro do Trabalho. .A
instajlação dessas cómmissõ—
será, posteriormente determina-
da pelo referido titular.
PARA RESOLVER OS CONFLI-

CTOS INDIVÍDÜAES
O sr. Clodovéu de Oliveira re-

feriu-so a, dissídios collectivos.
Perguntamos então ao actuario
do Departamento do Trabalho
como seriam resolvidos os con-
flictos individuaes, ao que ells.
nos respondeu:

 "Para solucionar os con-
flictos individuaes entre uni em-
pregado e o empregador ou seu
preposto, está sendo elaborado
um projecto criando outras jun-
tas de conciliação e arbitramen-
to com funeções totalmente dis-
tinetas. Estas ultimas tomarão
conhecimento das. queixas indi-
viduaes e funecionarão como Tri-
bunal, podendo proferir, senten-
ças ou applicar saneções. Em
qualquer municipio do paiz pode-
rão ellas ser installadas, a pedi-
do das partes interessadas e se-
rão também constituídas de re*
presentantes dos empregadores e
dos empregados

Cor
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ãWW
Serva Encara u Problema
Constitucional tio E r a si I
"Os males do regime deposto ém 1930 íesídiam

nas-eleições, que eram um conglomerado de des-

honestidades, bem como na deficiência da educa

Cão do povo", diz aquelle publicista

QUANDO FALHAR A MISSÃO
DAS COMMISSÕES

E' esse um ponto importante
que desejávamos esclarecer. O sr.
Clodovéu explicou-nos:

. _ í'0 decreto, a que me referi,
no inicio da nossa palestra, co-
gitou desse ponto. Verificada a
impossibilidade de conciliação, o
presidente da commissão proporá
ás partes em litigio submetter o
caso a juizo arbitrai. Sendo esse
alvitre recusado, o Ministro do
Trabalho nomeará uma commls-
são especial que proferirá o sai
laudo.
ONDE JA' SE ACHAVA 1NS-
TALLADAS AS COMMISSÕES

MIXX.VS
— "Já se acham installadas

informou-nos o sr. Clodovéu, as
Commissôes de Conciliação em
Victoria, Sergipe e Estado do
Rio. Estão com autorização para
tuucciouar as de Parahyba. Ba-
hia, Cachoeiro de Itapemirim,
Ilio Grande do Sul c Pcrnain-
buco". •

S. PAULO, 20 (A. B.) - O sr
Mario Pinto Serva, em entrevista
concedida á imprensa daqui, t\-
r-lanou .o seu ponto de vista a
respeito'do problema constitucio-
naldo Brasil. '-,'

Depois-"de extensas considera-
ções sobre o assumpto, assim ai-
lúdiu- á necessidade de uma
"Constituição Brasileira":.

"O ministro José Américo, em
entrevista á imprensa, se refere
vagamente á necessidade de uma
constituição brasileira, que resul-
tasse das nossas realidades e que
fosse melo'socialista. Ora a quês-
tão social se resolve por leis or-
dinarlas. Mas, se precisarmos de
conformar a constituição do pate
ás realidades nossas, nunca po-
deriamos ter uma constituição.
Porque cada cabeça tem uma
opinião difíerente e assim tam-
bem as realidades brasileiras di-
ferem enormemente de Norteia
Sul, apresentando cada Estado
um aspecto physico completa..
mente diverso. . . ~.>•¦.. -\-

"Não compreendo essa expres-
são, "realidades brasileiras!', que
certos políticos- pretendem con-
sultar na confecção dos pactos
constitucionaes. Ha uma realida-
de brasileira na Amazônia, outra
no nordeste/outra ho centro, ou-,
tra em São Paulo e outra no sul.

Falando, da autonomia de São
Paulo, diz o entrevistado:

"A autonomia como a tinha-
mos sob o regime da constituição
de 24 de fevereiro satisfaz com-
pletamente. Porque, de facto. Sao
Paulo, nesses quarenta annos de
Republica que vivemos, nunca
teve sua autonomia desrespel-
tada."Para não aceitarmos a auto-
nomia como existia na constl-
tuição de 24 de fevereiro d recla-
marmos a "Confederação" não
podemos argumentar com os fa-
ctos que se estão dando agora,
porque desde outubro de 1930 a
Constituição está suspensa e en-
contramo-nos em um regime pro-
visorio ou ditatorial."O que se trata de saber é se,
emquanto vigorou a constituição
de 24 de fevereiro, isto é, até ou-
tubro dc 1930, o Estado de São
Paulo se deu bem ou não, sob
tal regime se teve ou não, cffe-
ctivamente, a sua vida interna
garantida."Parece que sim-.

^ -onclue;

.¦'*?

«Os males dó regime deposto
em 1930 residiam nas eleições.
que eram um conglomerado de
deslionestidades, ,bem como no
deficiência da educação do por
vo, completamente descurada. ,

São Paulo, talvez, ho Brasil m»
teiro, é ó único Estado que tem
um apparelho regular de instru-
cçãò publica".

USA E

Meigo
Maravilha do Século XX

O novo creme de Sabão espu-
mante para a Barba Meigo, que c
agradavelmente perfumado, e a
sua espuma consistente, espessp
multiplica-se 530 veies, amacianiic
a pelle de um modo notável.

A' venda em todas .as casas út
primeira ordem, em todos ob Esta
dos do Brasil e na Perfumaria

KAWITZ
Rua 7 de Setembro, 127 c 139. .

ÂiíeoPhantasmadc
it V

Redussem-sé as Despesas
Publicas Francezàs

PARIS, 20' (A. B.Y — O sr.
Herriot, presidente do Conselho oo
luiuistros da França, está exer-
cèndo grande-pressão sobre a ad-
ministráção de vários dopartamen-
tos, no sentido de conseguir unia
reducção nas despesas publiCUB de
oito bilhões de francos.

fUMA REUNIÃO DO GABINETE
PARIS, 20 (A. B.) — Sob a

presidência do sr. Herriot, reuniu-
se o gabinete; para estudar a quês-
tão financeira. . .

Sabe-se que o gabinete apresan-
tar-se-á ao Parlamento com da.
dos completos a respeito da situa,
jão do paiz. .

Os dois principaes assumpto? doa
antrechoques parlamentares serão,
pois, g questão financeira o a si-
tuação" internacional, compreenden-
do especialmente ò problema do

i desarmamento...' .
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Morreu, com Augusta
Guimarães, um dos raros
elementos bons do nosso

pobre theatro
"Vaso ruim n5o so quebra". Nun-

ca a sabedoria dosso adaglo popu-
lar Xol de tanto ovldencla como aln-
da ha pouco, quando dòl com a no-
Llcla do dcsapparectmcnto trágico
do' Augusta Guimarães, na mauha
cinzenta q triste do hoje;

Era no theatro, uma criatura que
se destacava pela sua bondado lnfl-
nlta. sua Intclligeneia fora do com-
rrium para a*gente que vive no P'nl-
co o dona de uma alma constante-
monto alegro,,

Poucasv actrtzcs,' tinham como a
que morre agora tragicamente, ò
poder de fascinação sobre o pu-
bllco.
¦ Apozar de, ter apenas 34 annos,
Augusta dcdlcoü-se sempre no thèà-
tro, ao gênero característico sendo
uma das nossas' mais festejadas ca-
rtcatas.

Trabalhou em quasl todas as nos.
«as companhias do comedi», burlo-
ta e revista o ultimamente, filma,
va. com Carmen Santos "Quando a
terra acaba".

A sua ultima • actuaç5o; foi na
Companhia do Moinho Vedmeiho,
que oecupa o.Republica.

Augusta Guimarães deixa no meu
»/ração uma saudade, sincera e lm-
morredoura

. >; - JOSÉ' LYEA .,

A "Casa do Caboclo"
vae fazer a vontade do

seu publico
Quando uma casa de espectaculos

tem um publico que a distingue o
que a freqüenta invariavelmente,
mio pôde assumir compromissos
sem consultar antes a vontade do
publico, E' o que está acontecendo
agora, com a ."Casa do Caboclo", a
inlcrcssártte casa de' espectaculos
que Duque e a Empresa Paschoal
Segreto deram ao Rio de Janeiro,

Duque lançou "Quéqué que ca-
sá", a segunda peça da súa peque-
nina "bolte",, depois da primeira
ter attlngido a cento e vinte e oito
representações,

Era do suppor que os freqüenta-
dores da original casa de especta-
nulos estivessem satisfeitos de tudo
que viram na primeira poça.

Pois bem, ao contrario do que era
dó Imaginar,' continuam a apparecer
oí pedidos para que sela •ínresenta-
da cm reprise a primeira peça, ou
polo menos para que voltem ao car.
taz alguns quadros que nelia appa-
reclani.

E Duque, depois de resistir du-
rante multo, tempo, leve quo aca-
bar cedendo.

Por Isso, para attender aos pedi-
dos, vae ser incluído em "Quéque
qué casa", durante as sessões de
hoje, de amanhã e de depois, o-
quadro, da macumDBV qu-j*- i tanto
exlto aicançpu quando das ropresen-,
tações tle'''Uma-f àláçâo de' 'Caboclo".

Nesse efuadro tèm actuiw&Q domi.
naiite Josophlna 

"Dogan, 
;à. mulata

admirável. E:sa alteração'em "Qué.
qué qué casa," será feita sem que
haja corte em qualquer dos quadros
da peça.

Significativas horriena-
gens que serão feitas a
Jardel Jercolis, no Car-

v los Gomes
Projeçtam-se, no Carlos Gomes,

ao lulclar-se a próxima semana; va-
rias e merecidas homenagens a um
dos nossos competentes e esfor-
çndos dtrectores de scena. '

No dia 24 do corrente a Empresa
Puachoal Segreto renderá ¦ uma si-
gnlflcaüva homenagem ao espirito
dynamlco, moderno e empreendedor
do Jardel Jercolis, a quem o norso
theatro do revista deve alguns dos
seus maiores, trlumphos no Brasil c
uo estrangeiro.

Será Inaugurada uma placa de
broimo uq saguão do Carlos Comes,
perpetuando o nomo do querido ho-
mem de theatro e asstgnalanclo a
passagem da primeira companhia
nacional pela esplendida caía de dl-
versões que 

"os Sbgreto ergueram na
cidade; segundo a tradição progres-
slsta do Inesquecível anügò do Rio
que foi Paschoal Segreto.

A essa homenagem adheriram to-
tias as classes theatraes e multo*
nomes de prestigio nas nossas letras
c ua nossa sociedade.

A' noite, depois do espectaculo,
haverá um baile no salão do honra
do Carlos Gomes, para o qual fo-
ram expedidos convites especiais
cm numero limitado. As ' adhesóes
devem Eer dirigidas aos escriptorios
da Empresa Paschoal Segreto, á rua
Podro I.

HVftmntwixmtnQW
Zuleinc, artista original e de arte estranha, qaj hontem vi-
veu, no Moinho Vermelho os mais emocionantes instantes

de arte í

A primeira de "Cem ..
Camisas

A PRIMEIRA "MATLNE'E DE"CEM.,. CAMISAS", NO ''MOINIIO
VERMELHO", A*S ESTREANTES DE

HONTEM"Moinho' Vermelho" ainda não
desacertou uma até. hojo., A's cinco
revistas parsatempo até' agora apre-
sentadas todas agradaram e fizeram
suecesso. J"Cem... Camisas" está'destinada
a fazer a mesma carreira, das ante-
riores. Amanha terá logar a prl-
moira "matlnée" com es.a interes-
sante peça e'ò; Republica encher-se-
á corno de "costume., 

, ::"Moinho Vermelho" tem agora o
seu elenco necrescido com duas ar-
tlstas de valor que multo se dis-
tlngulrani e agradaram; ão publico.
Cão cilas: a bailarina árabe Zulal-

ne, uma artista multo original nos
seus bailados e- a lóurinhà Coqulto
do Madrld,' quo é Interessantíssima
uos seus bqllados excêntricos.

Ambas foram recebidas í pelo pu-bllco com grande sympathlà i- muito
concorreram para. ò agrado a»de"Cem... Camisas". ;•' ¦¦¦.-.'"'"Moinho 

; Vermelho" é a casa,de
diversões preferida pelo puolico pela
excellencla de i seus espectaculos,
apesar de serem estes do gênero bre-
Jelros. . .>,

Um attraente < program-
ma cie Francisco Alves,
lio Imperial de Nictheroy

Os "azes" da canção brasileira —
fírancisco Alvos e Vicente Celestino,
contlnuarüo hoje no Clne Theatro
Imperial, om Nictheroy, com um
programma excepcional organizado
oara esta noite, a. série de especta-
.•ulos com que deliciarão o publico
fUimlneiise até o próximo domingo

Os programmas de sambas, can-
cües e modinhas, genuinamente
óieslleiros que esses esplendidos ar-
listas vêm organizando. prendem
lódas as utteuções e são "ohjectos
do j maifvcs applausos e dos inale
amoio-i commetitarios.

Pois é com alguma? dessas esco-
Uildas séries do 

"seu-inesgotável r,;-
i-cVtorlo! qiie Francisco' Alves -o Vi-
rente Celestino se cxhiblráo. hoje,'yjhanhft 

e depois, no Clne Theatro
imperial, em Nictheroy, com o con-
íuro de Zé Mluhoca. Carlos Lentl
nt c outros, num programma ma-
imlflço em que entra, egualniento,
multo sadio humor.

"Moulin Bleu" dá hoje
programma nevo

{'Moulin,.Bleu" o divertido e aln-
gre passatempo .uo Riallo. como
stuúutece todas a.s seitas-feiras dá
l!u'e programrxiu novo, com a dss-
la"adi ef.tréa do Trio Diamantes
NégVós: fazendo números novos os
nutro- artlsías.

Alem de sltotcnès engraçadlsslmos
Jogados pela dupla cômica Geneslo
A>-ruda e Tom Bül ha a termln-ir o

Uma authentiçsí ma-
cumba naiesta das Bru-
xas no Casjnp Beira-Mar"

Na festa das Bruxas quij realiza-
so segunda-feira, 31, rio. C4àino Bel-
ra-Mar, terá.o Concurso d.o'uma au-
thentica macumba apresentada pelo
popular J-. B. de Carvalho que ob-
teve verdadeiro êxito, no ,¦ cinema
Odeon e na "Casa de- Cábloco",

A dlre.cçãiú do Caelrio contratou'
esto numero para 

' apresentar aos
norte-ameriçanòs o que é ho5So.

Bueno Machado prevlné aos bo-
hèmlcs da yl^a .noetúrna; do rio,
que aquellés que riàò andarem com

a vida cerlq. e queiram tirar uma re-
celta para ¦acertar a yldá.deve pro-oural-o nas vésperas dá "festa.

Um grandioso programma lu-tlstlco
será apresentado-por'Bueno Macha-
do onde Irão .brilhar muitos artls-
tas còmò Sylvla Rlvéra,' Li,ipe Othe-
Io, Ketty P.etrohã,¦ Syster ííary Ber-
tha e J. B. de Carvàllio;- com sua
authentlca macumba.

O vasto ialáo estará todo trans-
formado em rim -verdadeiro cemi te-
rtò; que "está a cargo de um dos nos-
sos mclhord3 sçenogra'phos,;

Um espéctàculpique custa
uma fortuna, ho Eldo-

rádo\

¦ v** ^b^:'^^H^L''.'nB

Uma das mil itlusôcs upre-
sentadas por l''uv'Mãnclni, : o

í doutor dciucnio .,

Mais de íim mllli&ò da doüares c
o preço do espectaculo que segun-
Ua-fclra o çine" thoatro ISldorado of-
ferecerá aos seus freqüentadores,
apresentando d maior . mágico do
mundo "Fu-ançhu". ' 

. .
E não écxaggero.-£,'5 fjm kimo-

uos, "Fu-Manchu". gastou 10U.OCO
doliares. :

São trajes chlneacs 'fluthenticos,
bordados a cores, e a prata e ouro.
Os seus scenarlos. de belleaa maru-
vllhosii. foram projetados e dese-
uhados por Jluang-Su, o constiru-
ctõr do famoso pagotle do Dragão,
em moveis tj.-plcos que- èlle apresen-
ta foram fabricado? pelo celebre
eutalhidor . B!n-Hee-Fe"6, ¦ de Sbüa-
gay.

Mais uma peça nova no
Casino, hoje: "Peccató

d'Âmmore"
A Cia, Carizone dl Napoll ss affir-

mou definitivamente no conceito
publico da platéa carioca.

A vlvacidade o espontaneidade de
seus artistas nas representações foi-
klorisllcas do interessante reporto-
rio divertem enormemente;

As canções nostálgicas o as "mac-
chlette" todas as noites renovadas,
são sempre recebidas pelo applauso
Intenso da platéa.repleta a ta^pon-
to, que se os artistas pudessem.ré-
slstlr, correspondendo a vontade do
publico, os espectaculos terminariam
alta madrugada.

Hoje mal3 uma vez-o Casino mu-
da de cartaz. A peça escolhida pára
hojo é "Peccato d'Ammore", 3 vactosdo G; Castellano, emo >muslca com-
pilada por G. Quaranta, o InteUl-
gente maestro da Companhia.

Na representação tomam parte os
artistas da troupe e será finalizada
por um esplendido acto de .variada-
de com canções a cargo de Fina'FáccloAe.^Ital&íMarinàj Táck 'Glaii-
nl' o Salvatore Rublno que já con-
¦quistaram-toda aisympathíá do pú-
bllco carioca.

Lodia Silva faz annos
hoje

Hoje 6 um dia de festa para o
publico que freqüenta o Carlos Go-
mes. que é, do resto, o de toda a
cidade, • <

E\ que completa annos, a galante
actrlz Lodia Silva, um do3 eleme-n-
tos com, que conta o theatro bra-
silelro e jquo se pôde ver com or-
gulho. -

Esposa do' empresário 
"\Jardel 

Jer-
colls a cujo lado tem actuado desde
a "Tró-ló-ló" no Gloria, Lortla, irá
hoje receber as manifestações do
publico, os abraços de seus collegas
c os beijos das amlgulnhas. E ella
bem o merece.

A posse de Paulo de Ma-
galhães na cadeira que

foi de Gomes -Cardim
Terá íogar quinta-feira próxima,

27 do corrente, ás 17 horas, a ses-
são solenne da posso do escriptòr
Paulo de Magalhães, da cadeira
que pertenceu ao dr. Gomes Car-
dim,.;director. do Conservatório Dra-
matico e Musical de S. Paulo, no
Conselho' Supremo da . "Socledado
Brasileira • de. Autores Theatraes".

Com .a presença do altas autorl-
dades da Republica, especialmente
convidadas, será recebido o novo"immortal" dô theatro, que foi elei-
to por Unanimidade de votos para
a alta investldura, proferindo o dis-
curso de recepção o escriptòr Mar-
quês Porto que fará interessante es-
tudo blographicó do récipiendario.

Será, pois,-o "az" da revista quem
receberá o "az" da comedia nacio-
nal..»Paulo de Magalhães fará | o
elogio de Gomes Cardim, um dos
maiores nomes do theatro ' brasl-
lelro.

A consagração de um es-
pectaculo de arte

Nfio ha, nos applausos qu o pu-bllco agora concede ao "cocktatl"
quo está no Broadway favor ou be-
nevolencla. ." ¦"O 

publico sabe disso, pois quo não
usa fazer favores dessa espécie, com
sacrifício dá^ sua Inclinação artis-
tlca;». ,

Essa consagração é o resultado do
valor lmmonso de espectaculo queagora ò" Broadway está offerecendo
aos seus freqüentadores, do valor
desse "cocktàU" que é. sem favor
algum, o.maior dos espectacuius de
arte ultimamente dados ao Rio de
Janeiro. . .

Ha multo tempo que não ap-
parecem, sobre, um palco, nomes de
tanto valor e tão elegantes como os
que foram reunidos no prográmmu
do 'Broadway: Jorge Fernandes, Ro-
gerlo Guimarães, Sylvio Caldas Ary
Barroso, Mario Cabral e, maiores do
que todos os outros, Olinda Leite sde
Castro e MarlUa Baptlsta, as duas
cantoras extraordinárias.

^k W
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MERCADOS!
A DIMINUIÇÃO DO COMMER

CIO INTERNACIONAL
(Do Banco, Exterior de Hespanha)

A publicação dós dados do commercio exterior em 1031, corresppndentes & quasi totalidade dos patzes, permitte formar júiaTTpxscto das, conseqüências que, neste particular, tiveram, durante o ulti> mo anuo, de uma parte, a depressão econômica geral, e de outra •,'
política universal de-, ultranacionalisino econômico — elevação dartarifas, contingentes, re&trlcções monetárias, etc; -. actualmciítc

O exame desses dados é desolador, Deduz-se delles que o commercio internacional ficou, em 1031, reduzido de 27 % em reiatãoao de 1930 o de 41 % em confronto com o do 1929. O processo de intornacionalização da vida econômica, de crescimento, dos intercam.bios de uns e outros paizes, que vinha sendo uma das característicae uma.dtó bases do progresso geral, soffreu, n0 ultimo exercíciorude regressão. .
Por pnizes prlncipaes © separando exportação e importaçãoaquella baixa se, decompõe do seguinte niodo: _

^elegantes da - ei-meios %
dade

. Màrlénò':'de;i!J?9lodo, a chilena ma-
ravUhQsa qu'é criou "Banchó tun-
do"; £jo»ià'; Bàriistp, Interpreto qri-
ginai c rng^âu,8.'Vç|e nossa musica:
.Zoraide;.'ÀranhBv.,'-.a^ artista prodígio
que': todo;-Rio ádmitrà o quer bem;
Lul? ^niericascifo')' virtuoso" no sa-
xofons; Bereira ;Pl)ho, o grande vio-
lonlstãi. • a^éni ¦ í ç}03' Irmãos Tapãj os
e * dò 5"rlo T-ií' Ij.'T.,..dols números
qxie, valeirivo.íprtígrlimma.

Tudo láso ègtái entremeado da gra-
ça in|lnltà de ¦ Bento Gonçalves, ò
popular üèi íki.. hütnorlsmo.

Uma ípvà; peça para a
rÇa^êa do Caboclo"

"A ;moça da . bldade" 6 o titulo
de Ürjia 'poça quê ò sr. Belleni Car-
valho^escr/eve.u pttía a "Casa,do Ca-
boc^o'!. òtiglnaí. cüação de Duque.

0 commei^tMp0 da. .íoite
—" Q"ual;é'à;. g>andc novidade que

nos vae mostrar- a Companhia do
Recrejo, cm-orgaijlzaçao? Indagava
hontem ò-Màríõ Nunes ao Antônio
de Souzais v' i? 

'
E o^.velho 'dlreòtor' .respondeu, in-

coutitíentj: ¦ i''¦¦¦•'.,'/.—•A Aida. Garrido, por; exemplo.

0 espectaculo interessan-
te que o Tnanoij está ,

apresentando

l ; FINALMENTE ! jliiiiii

MARÍTIMAS

apre .. ,H0JK — ás 8 c 10

¦«o >;;.^

!
X
X

\ a formidável peça para rir; X

NtlilMiir
ÂLHAMBRA

O programma esceüente que Sen-
ü apparelhamento. dos, mais ricos, to Gonçalves o "speeker" dlscricio.

custou por si só uma fortuna. E; narlo está apresentando no Trianon
lúcio Imu. para proporcionar ao pu- é dos que mais apoio precisa do pu- Ir.ltco uin pouco de irreal, d; lauta- bllcu. E bem merece, i^orquo reúne!

programma cm 2 auadro.: "Oin Bs-isia. de sonho' miraculoso, aum es- um grupo selecto e brilhante de
rriptòrluyMóralJsta". j pectaculo como raramente ie ve, Urtlstas. todos de nome feito uo£ í

li fipr!
3 actos de surpreendentes c
í«inrevis(às. situações, de 

'

SpHBÜMQ ANbUITA. Tra-
ducção': de EURICO SILVA

íUIANHA -- Tcsperal e!e-
çaiite ás 4 horas. DOMINGO

— Vesrit;r,il ás 3 Uoras

A PARTIDA DO' "BAEPENDlr"

Sob o couiuianüq-do capitão de
longo curso, ,')oãu da Costa A7.0-
vedo, deixa, hoje.và' tíiiauabar.-i, o
paquete' "Baepe.ndy"-, 

que se des-
tina aos portos.do'• norte «té
Mauáos..¦:• * ¦ ', .
O DIRECTOR DÓ tLOVD, CON-
VIDADO A COMPARECER AINAUGURAÇÃO DAS DOCAS

DE NATAL
O eommaudanto iririnino: Santos,

director do Lloyd Brasileiro, foi
convidado a assistir, no, próximodia 1!4 do corrente; á"^uàügúra'<;fiq•daa Docas do Natal, 110 Estado do
Hiò jQrando do Norte.

Não podendo comparecer pes.soalniento á solermidade, s.s. de-
legou' poderès para répreséutalo
ao dr. Odilon Garcia,.ant'go agen
te da Empresa- daquélle porto/ 

""

Syndieato Medico
Brasileiro

Realiza.se hoje, na.sede do SM. B., à avenida Rio Branco,n. 108, 2» andar, âs 20 1|2 horas,Deliberativo, com a seguinte or-a segsâo ordinária do Conselhodem do dia: exercício illégaí dámedicina através do espiritismoe diversos assumptos.

HOJE

íro Carlos Gomes
Emp: Paschoal Segreto

lj£A's ,8.15 e
10.15 horas

JARDEL JERCOLIS apre-
senia a melhor ; revista da

temporada

OMNGÒS
COM CREME

" O ÊXITO DO 
' 
DIA

2 actos e 21 auadrosi òríg!-
uaes de Gerda! Bcscoii e

Normau Esquerdo

DOMINGO - A-s 3 horas -
MATINEE

REDUCÇAO EM

Gran Bretanna
França ¦.. .. ..
Estados Unidos.
Allemanha ....
Hespanha ....
Canadá ... ... ..
Austrália . í ..
índia Ingleza ..
Itália ....
Hollanda ..
Japão .. .... ..
Bélgica ',. .... .
Tcheco-Slòvaquia
Suissa'.... V. .. ..
Dinamarca .. ..
Suécia .. .'.-..'i.

VALOR DO COMMERCIO INTERNACIONAL
POR PAIZES EM %

Em relação a 1930 Em relação a 19:»Export. Jmport. Export. Iuxport.
• • • t • ¦

• « • • ¦ •

• • • *

31,8
29,0
37,1
20.2•58,2
31,6
17,3
34,6
17,2
23.7
21,9
11,3
25,0
23,6
17,5
27,3

16,6.
19,6
31,7
35,3
51,8
37,7
53,9
27,0
33,0
27,1
20,1
23,2
25,3
12,3.
15,3
13,3

43,3
39,3
53,9
28,8
54,7
488
42,6
48,8
34.1
34,1
46,7
27.2
36,1
35,7
20.2
37,8

28,;:
27,5
62.2
50.0
56,0
51, B
70.0
¦J5.:;
4Ò.3
31,2
44,4
33,2
41.3
17,1
38.3
19,3

E' certo que a baixa dos preços, que continuou durante todo ocurso do anrio cujo commercio internacional examüiamos, influe po-dçrosamente nessa reducção do valor dos intercâmbios.. Entretantoa porcentagem de reducção destes 6, na grande maioria dos paizessuperior á baixa porcentual dos preços, isto é, os intercâmbios inter-nacionaes se reduziram sensivelmente tambem, em volume.
A informação da Commissão Financeira da Sociedade das Na-

ções, publicada em Genebra, contem suggestões interessantes a esterespeito. Assignala, por exemplo, que, desde 1928, o valor ouro dos
principaes produetos alimentícios e das matérias primas diminuiu emmedia de 40 %, com o que as cargas fixas supportadas pelos produ-ctores destes artigos cresceu de 70 %; para pagar còm mercadorias
de unvvalór em 1928 de 100 unidades uma carga fixa de 100 valorouro, é preciso ceder hoje 170 unidades dessas mesmas mercadorias.

A Bulgária — diz essa informação —¦ é uni paiz que oífereco
exemplo singularmente destacado dessas difficultíades; suas expor-
ta-ções augmentaram no seu volume, em 1930, de 80 %¦, emquanto queseu valor se reduzia de 3 %".

Em 1931,. cresceram ainda de 40 % no seu volume, emquanto seu
valor continuou á decrescer de 4 %.

Esta contracção do commercio internacional fica mais evidente
se for apurada em relação a annos mais anteriores.

<Da Revista Financeira "LEYT")

CAMBIO
Na abertura de- hontem, o Banco

do Brasil apresentou as seguintes
taxas:

Para saques:
A vista — Londres 458100; Paris

$538; Zurlok 2S646; Hamburgo ..
3S257; Milão 3698; Lisboa-S423; Ma-
drid 18119; Bruxellas 1S905; Nova
York' 13S310; Buenos1 Aires 38520;
Montevldéò; 68511. •': - -

A 90 d|v. — Londres, 4487.16.¦Para compras: , ¦¦•¦¦,•¦ ¦¦
, A' 90 d|Vi! 4_ Libra 438810; dollar

12$960; franco $506; lira $657; marco
38040.

A' vista, — Libra 44$210; dollar
13SO40; franco.8512; Ura $666; marco
co 3S100.

Pêlo Cabo — Libra 448410; dollar
13S09O. '

O vale ouro foi cotado a 7$270.
No fechamento: Inalterado.
AMSRTU11A DE CAMBIO EM

LONDRES
Nova York 3.38" 1|8;,Berlim 14.24:

Paris 86.22;. Amèterdain 8.13; Zu-
rick 17.54; Madrld 

"41.37; 
Gênova

66.22; BrUxéllàs 24.38.
FECHAMENTO

Nova Yorlc 3.39; Berlim 14 25;
Paris .86.20; Amsterdam 8.43; Zuriok
17.54; Madrtd 41,37; Gênova 66.25;
Bruxellas '24.35.

CAFE^
A posição do mercado do dispo-

nível do. café; de hontem permane-ceu em preços Inalterados.
Vendas até'ás 10 l|g horas — -1903

saccas. .: , •
O Conselho Nacional comprou

2855 saccas;.- ":
Total dás vendas do dia — 793Bsaccas. . 1
Mercado, estável.
O mercado'a termo náo funccio-

nou. • '; 
, . ,.

Cotações;
For 10 kllos

.. »j ,V .. .14S3.00
•.. .. .. .. 13S800
..' -V. ,. .. 13S300

. .'. .. .... 12S8Ü0
.. i. ,... 12S300

. .. .. .. .. 11S500
, Pauta' semanal, 18240 por kilo-
gramma;' imposto ourp do Estado
de Minas, 48657; ldeíri do Estado üo
Rio de Janeiro 6850O

ASSÜGAR
O mercado ,do disponível do as-

sucar, regulou alnd» tióntem cm
posições calma.

Entradas — 3186 sadeos.
Saldas — 5070 saepos.
Existência —, 50.288..
Mercado .calmo.
O-mercado '& termo nao funccio-

noU, :'¦ ¦} '¦¦'¦:

(Preço poc saepo de 45 kilos)
Branco orj^tàl' — Nominal
Crysta! .améreUo - . r.í 348000 358000Mascavlnho •:— Nâo ha.

, .-,..¦-338000 348000•'].¦'. ': 
288000 30S0O0

lypos ';
Typo 3-,>,
Typo„. 4 ;,
Typo 5' „,
Typo 6 ,.
Typo 7 .,
Typo 8 ..

òomenos^
Mascavos

ALGODÃO
O mercado do disponível do algo-

dão trabalhou ainda hontem em po-slção firme.
Entradas — Nâo houve.
EJaldas — 434.
Stock — 10,351.
Mercadlo firme:
O mercado a terrn© nâo funccio-

nou.
¦: ' 

? ¦ (Preços Por 10 Ks.
Fibra larga — Seridó:•Tj-po -S¦-., ,, ., ;.i 718000 32S0M

Typo 4. ... ,. ... .. 60S00O- 7O5O00
Fibra mcdl-i — Sertões;

Typo 3. .; .... .. 69S000 708MB
Typo 5 ., ; 63S00O 648000

Ceará:
Typo  688000 69.WI
Typo  628003 63800!)

Fibra curta — Mattas:
Typo ; ., 538000 348000
TyP° 5 .. .. ;. .. 508000 51300U

Paulistas: •
Typo 3 ...... .. 508000 518000
Typo 5•.. ,. ,, .. 478000, 488000

MERCADO DE TÍTULOS
Os negócios realizados hontem ío-

ram os seguintes:,'
Vendas por alvar.1

7, Dtv. emlsjões nom. ,..-..11, Dtv. emissões nom"•¦-.-.
5D, Idem port. ,
.96, idem idem ' ' * '." 

,"
75, idem idem ,, ..' [. .'.'30, , Idem nom', ¦ ,, *".,",
29.' idem idem ..*
300. Mun. 7%, port. 

'(2339) '
32, idenv 1931 ,. . 

' 
,, ..., ;.|6. idem Idem ,, 

" ¦';'. " .'.',
20, Idem 1906 noni'
20, Idem 1931 
6. Obrig. Minas' 200$ 

"
6. idem Idem ...'.",.25, Idem 1:000$'
5. Idem idem /.' ,". 

" '•'
15, .idem Idem 

" '.',
57, idem idem .. 

' "
21-. Obrlg. Mlnás 500$' ,'.' ,'.'100, Banco do Commercio
67, P. Corcovadb ., \]18 Sog. União Sus proprlêt.30, Obrig Perrov. (1E)25, idem idem (3 E" " ' *
2. idem idem (2 E) 

','. " "
10:0003, Obrig. Tlies (192Í)20, idem' (1930( cautela
5. Est. do Rio 6% nom""20. Banco do Brasil 

* "'
100, Debs. Docas d0 Santos"

8 7865
, 78BS' 78a?
. '78Ô5
",78'IS

" 785S
7905
1583
3035'1GÜS
15M
1503
188?

isrss
8478
8-lSS
Í.'<i95
850S
47ÜÍ
UOS

. 25S
25ÜS

l :o-jo;
1:025S
1-0205
1:0003

880.$
3205
4165
1788

«Levy»
CAJIBIO — TÍTULOS — ]

CAFÉ* i

Informações financeiras \
í RIO—S. PAULO—SAMOS >

| 
'. 

. Telephone 3-38GÍ ]

João Caetano
COMPANHIA DQ TUEATRÒ TÍPICO BRASILEIRO

Direcçftfl artística de BAPTISTA JÚNIOR c LUIZ PEIXOTO
. íHO3% —— Estréá - HOJEESPECTACULOS POR SESSÕES — AU R 10 « min lüf

; Peça musicada, de graiid. e^ctâ^oS % ^SSSSS&Z'prólogo c 6 quadros.

MARQÜEZA DE SANTOS
BE t^ ™*OSÒ.« -^^NtOR^^UStc, D0 ms.

i?Sffi'2?BNaQJS£ssos; àM^:mSi«m> -
Gabinete do TrflpÇr*a°dor l-T™,^ ^2^1 

"p 3" 'C|Uadr'J -

t-si-a, oe r. .roressores^^a^Kgei.cia do maestro RAUAHES
Montagem' deslumbrantePreços d*. Ioca!Wa-dcSr;w2S..^3Sa^ SCe"aS'

Balcões, 4S — Galerias 2SOO0
l^íJ*^ « éP°" ti» figuram na ma foraos Santos— Kua Ch-'cJiestr 1 _ '•Bschitein"

Sültronas. 63; —

antiqUarlo fturnuér-dor Sa^os^ S Tü ígSStó'£ ^
Lux"

¦

II
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Matou um soldado da
Policia Militar

O criminoso, que usava
farda de fuzileiro naval,

não pertencia aquella
corporação

'¦ ¦¦•£;:'•'¦ ^Émplw^^^-Sl^^^^^^^^^wJ

^^^B^^^fo^::x'-f:<-?':^V::'x':X|y:-- ''xJ^W^^^^^j

X-^x-vi-X^y &¦¦&& 'y-y-yy'yy'^

Scvertao do Oliveira, o cri-
winoso

Conforme íol noticiado, na
rua Nery Pinheiro, occorrcu ha
dias um conflicto entre soldados,
durante o qual foi assassinado a
facadas o soldado Arthur Aiui-

, Uno de Andrade, pertencente" ao
5" batalhão da Policia Militar.

Nessa ocasião foi preso o au.
tor do crime, o individuo Seve.
rmo de Oliveu-a, que vestia uma
farda de fuzileiro naval, e na de-
legacia do 9o districto declarou
pertencer áquelle Regimento.

Depois das formalidades le.
gaes, o assassino foi enviado ao
Corpo de Fuzileiros Navaes. O
.commandante mandou que o cri.
muioso fosse levado novamente
para a delegacia, visto não mais
pertencer elle aquella corporação.

Deante do occorrido, o proces-
so de Severino de Oliveira, que
conta 22 annos de edade e é na.
tural da Parahyba do Norte, pas.
seu a ser feito na policia.

"f azedoras de anjos"
"fazedoras de anjo"

A Actriz Atig (iiumavZoc Assassí
-:

USta vU.«.u.uvar
nada Com üm Tiro fe Revolver

- Como se desenro-

0

No auge do desespero o criminoso tentou contra a existência -
lou a tragédia da tarde de hontem, na Praça da Republica

0 CRI DE UM 119 â
*•#

Cada dia que passa mais se
àffiríha e se comprova a falta
tlrt acção repressora de nossas
autoridades, quer sanitárias quer
policiaes, no tocante ao desen-
volvimento em nosso meio das
chamadas "fazedoras de anjos".
Continuadanieute temos a.regis.
tvar factos de naturezas graves,
praticados por essa casta de gen.
te-que vive impune afirontando
a sociedade, e zombando daquel-
les que têm a responsabilidade
do zelar pelo bem estar publico.

Ainda agora, chegou.nos ao
conhecimento mais um dos taes
"cases" em que se acha envol.
vida uma das muitas "charla-
tãs" que irregularmente exercem
essa abominável profissão.

O facto que vamos narrar se
verificou na sede do município de
Nova Iguassu', florescente loca.
lidade do Estado do Rio.

D. Margarida Duarte Moreira,
esposa do sr. João Martins Du.
arte, proprietário da padaria Es-
trella do Sul, á rua Bernardino
Mello, achando.se em estado
interessante, foi aconselhada a
procurar parteira, sendo.lhe in-
dicada uma curiosa residente na
estação de Anchieta. Immediata.
mente aquella senhora fez vir á
sua residência a tal profissional,
que nada mais era do que uma
vulgar "fazedora de anjos". A
curiosa, depois de empregar va-
rios medicamentos, resolveu ap.
plicar uma injecção, cujo efíei.
to maléfico não se fez esperar.

Cinco minutos apps lhe ser mi-
nístrado o medicamento, d. Mar.
garida começou a sentir-se mal.
Como se aggravassem os pade.
cimentes da infeliz senhora, foi
chamando o medico da família que
ali chegando nada mais poude
tezer, pois já a encontrou ca.
daver.

O facto foi communicado ás
autoridades policiaes de Nova
Içuassu', estando aberto o res-
pectivo inquérito.

A criminosa, que reside em An.
chieta, ainda não foi encontrada.

A rlbalta sempre fora a sua?
fascinação. Quando ainda meni.
na, as coisas de theatro empol-
gavam-na.' Moça, com uma edu.
cação esmerada que;ihe dava uni
certo destaque entre as suas
companheiras, nas sociedades de
amadores,; por vezes, arrancou
applausos, representando come-
dias e pequenes "vaudevilles".

A sua inclinação para o acto
de representar não teve o apro.
veitamento que ella esperava,
porque a sua familia se oppunha
e mesmo não tardou que appare.
cesse um joven que a levasse ao
pretorio e ao altar, para a rea-
lização do casamento.

Estava escripto, porém, que
mais tarde no palco encontraria
mn meio para a sua subsisten.
cia. E assim' foi. Viuva, sem ç
amparo 

'dos carinhos paternaes,
com um» velha mãe, não ter.
dou que as platéas viessem ap^
plaudír uma nova actriz.
DE APPLAUSOS EM APPLAU-

- - SOS 
'

Augusta Guimarães ;>? é a per;
sonagem. Apparecendò numa
companhia de comédias ao 'ado
de Alda Garrido, em pouco se
tornava uma figura de destaque.

Estudiosa, jogando as scenas
com sobriedade, em pouco tinha
o seu publico e os applausos nao
lhe faltavam.-

Moça,- elegante, não lhe fal-
tavam admiradores. A actriz, po.
rém, a tedos distribuía o mesmo
sorriso sem ligar ás promessas
enganadoras, que,, a .cada passo
lhe eram feitas.

Trabalhava para a sua. manu.
tenção, da sua genitorá, d. Deo-
linda de Freitas Guimarães e de
d. Hortensia de Carvalho, senho,
ra que ha muito a acompanhava.

De gênio alegre,'sempre com
verve filia, a actriz Augusto Gui.
•marães era ,estimadissima e vi-
via cercada dos collegas e pessoas
amigas.

Difficilmenté encontrava.se a
actriz nos meios onde a bohemia
se diverte.

Trabalhando em vários thea.
tros, em diversas companhias,
nunca ninguém se queixou da
querida actriz.

No palco do Rçcreio, onde os-
treou, Augusta Guimarães tor_
nou.se Uma "caricata" dispu-
tada pelos -empresários que ex.
pioram o gênero de revistas.
UM COMPANHEIRO QUE SUR.
PREENDEU AOS CONHECI.

DOS DA ARTISTA
Os meios theatraes, certa noi-

te, surprèenderam-sè com o,ap.
parecimenfó de Augusta Gulma-
rães, nos dancings e.^cabârtjte,
tendo ao lado uni rapaz cujo
passado em nada o recommenda.
vam.

Os que a viram seguida de
tal homem procuraram saber se
a querida actriz a elle se tinha
entregue.

Os mais Íntimos procuravam
saber de viva voz e- a' todos a
actriz, com a sua sagacidade de
sempre, respondia.lhes:

— Trata-se do um ciceroni que \
arranjei para conhecer onde se
brinca. Nada tenho com elle.¦Vários dias, assim aconteceu.

Por fim, g actriz passou a ser
vista novamente eosiuha, ate que
ingressou na companhia que ora
trabalha no Theatro ; Eépubli-
ca.
QUEM ERA O COMPANHEIRO

DA ACTRIZ
O homem, que fòi por vezes visto,

em companhia da''actriz Augusta
Guimarães, era Nestor • Rodrigues
tíeixas, residente á rua: do Ria.
chuelo numero 44, 4U andar.

Era assas conhecido nas^rodas
da bohemia, como espancador das
amantes, af firmando muitos que
procurava por vezes explorar as
mais fracas de espirito, j

Tendo trabalhado no commercio,
Seixas de lia muito quo vivia des-
empregado, nunca,, porém, tendo
deixado de ter em sua companhia
uma,mulher, que lhe obedecia, ce-
gamente.

Sócio da vários clubs, de alguns
teve que se afastar pelos pugilatos
tidos com os companheiros o rle ou.
tros pela falta de pagamento dos
respectivos recibos.

Seixas, conhecendo Augusta Gui
marães, acompanhóu-a a diversos

p0»nm y mifm^mjmfttnm n 11 yj ^ttjmmmfmmff^ffffy*.
-mm.
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O cadáver da iníortunada actriz no local do crime

centros de diversões, tentando"'• to-
mál-apara amante. : . ' ¦ „

A REPULSA DA ACTRIZ ¦
Conhecendo em tempo o .caracter

do ciceroui, quo-ftrranjara,-;Augus-
ta Guimarães delle se despediu e
procurou evitar encotttral.o. •

Seixas, porém, assediava-a, e.,sem-
pre quo conseguia apáuhal.a. -." h,
saida do theatro, acompanhava-a.
até a residência., . :?'",

Isso a contrariava ,'bastante, '.
Vendo'a actriz fugir íhé, Seixas,.;

individuo da iiiáos instinetós, pre.

veste em casa, a saa velha amiga.
Seixas mostroa-se. indignado e

descendo as iescadas do: aparta-
mento, foi íicar tíe.alcátéa, nas
proximidades'do prediò.referido.

A actriz, tendo que.i;sair para
¦o theatro, deixa' o.prédio, onde
reside, quando à sua -frente- sur-
giu Seixas, • qiie' cm tom impera-
tivo interpellou-a, por que ¦ não
lhe havia áttendidOi, •

Augusta Güíniarãss, respondeu
como semprer:' e Nesfcòr'¦"¦: Seixas,
sacando de;. ijm.'revólver H. O.

BHBfapíPasJWpH^p^lW^ \.o-.v<$^*xB ^.^"^i :.-<y\
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cal, chamaram. a Assistência,
sendo ò criminoso.erh estado gra-
vissimo levado para o Posto Cen-
trai, afim de ser soecorrido e isso
acontecido foi cm seguida inter-
nado no Hospital dé- Prompto Soe-
corro. , '

O cadáver da infeliz actriz foi
com guia da policia do 14" distri-
cto, que tomou conhecimento do
facto, para o necrotério do Ins-
tituto Medico. Legal. ;•¦

A genitorá da actriz, d. Deo-
linda de-Freitas'. Guimarães, re-
side â rua Frei Caneca:n. 155, e
ao ter conhecimento do fim tra-
gico que teve a sua inditesa filha,
foi presa de grande crise nervosa,
tendo a amparal-a suas .filhas
Anadyr da Freitas Guimarães ,c
Maria de Freitas Guimarães.

Â cidadeeos ladrões

RENEGADO PELAS MULHERES, VINGOU-
SE, ABATENDO A TIROS UMA DAS SUAS

VICTIMAS
Ha Indivíduos que, logo, á prl-,

meira vista,.Ndenunciam, em vir-
tude de certos estygmas de que
são portadores, um caracter inte-
gralmente degenerado.

No rol desses especimens, pode-
mos incluir o individuo Domingos
Gonçalves Pacheco, de nacionali-
dade portugueza e aqui residente
ha muitos annos.

Domingos é uma espécie de Ju-
deu da banda, a percorrer o inun-
do, em busca de um coração de
mulher, sem jamais encontrar...

Horrivelmente feio, com uma
deformidade facial: que o torna
répellente, detestado pelas crea
turas do sexo opposto, o tnfeliz
procurou, certa vez, no suiciòlo,
lenitivo á sua tortura allücman-
te. Essa tentativa, porém; résul-
tòu negativamente. E;assim, ó que
os ferimentos produzidos' pelas
balas, deixaram-lhe profundas ei-
catrizes no rosto, accentuándo-lhe
a-.lealdade de sua ja repulsiva
physionomia.

Tornou-sej ent&d, o maior mi-
ínlgQ das mulheres. Não obstan-
te, sempre que «nha opportuni-
dáde de se appróximar de uma
seiJióra; -persegüla-a, obstinada-
mente, talvez mais por despeito
do,que por amor òu paixão.

Faz um anno mais c. menos,
que íol elle residir numa casa de
commodos da ruá João Ignacio,
sublocada por d.Luiza de Oiivei-
ra casada com o marinheiro aa-
cional, reformado, Luiz ^otingues
de Oliveira. v

As vistas do sinistro conquls-
tador voltaram-rse, desde logo, pa-
ra a pobre senhora, que'vivia ex-
clusivamente paia os' seus afia-
zeres domésticos e para a desdita
dè um filho tuberculoso, em pie-
na adolescência.

O assedio de Doinlngos torna-
va-se agora irritante e d. Luiza,
como era natural, mais uma vez,
o repelliu, energicamente.

Desilludido da senhoria, Do-
mingos Gonçalves resolveu vol-
tár-se para ouíras : Pioras ali
residentes, sendo, por todas ella»,
igualmente repellido. ^' s.

Ha uih-mez, d.: Luiza admlt-
tiu como empregada? na casa ae
commodos, uma solteivona leia
e surcuv.

Nessa Infeliz divisou o degenc-
rado a sua futura "vlctlmaj,.

Entrou a assedial-a. Esta, por
sua vez, também o rèpelliu.

Sabedora do que se passava,
d. Luiza- censm'ou-o, enérgica-
mente, pelo séu procedimento
desabuãado e -insolente, dandov
lhe, em seguida, ordem de des-

•â

O criminoso Domingos tíeii-
«alves Padicco

pejo, á qual Domingos não sé"
submetteu'.. Passou então a amea- %
çár a senhoria.

Fosse outra a nossa organiza- •
ção policial e, certamente, o cri-
me que vanios narrar, não se te- ú
ria verificado, em virtude de me-
tíidás de precaução que seriam
postas em pratica. Mas, tal, m-
felizmente, não se faz aluda eu-
tré nós.

No cérebro doentio daquelle
tarado, somente uma idéa, daii
em diante, passou a germinar —
a exterminação da pobre senho-,
rá que tivera a energia de admo-
estal-o, réprovãndo-lhe, acremen-
te o procedimento. '

Hontem, cedinho ainda, quán-
do d. Luiza .voltava dá lelteriu, •
Domingos, emboscado numa eo-
quina, alvejou-a seguidamente.

A victima tombou quasi sem
vida.e o criminoso tentou fugir,•
sendo apontado nessa occasião,
ao soldado n. 6 da 3" companhia
do 5° batalhão, por uma velhinha -

que presenciara o estúpido cri-
me. ,

O policial deu-lhe voz de prisão,
conduzindo-o, em seguida, á de-
legacia do 2o districto.

A victima, em estado desespe-
rador, foi conduzida para a As-,
sistencia o após os primeiros cura-
tivos, internada no H. P. S.

Assaltada uma ourivesa-
ria dama do Lavradio

, (Depois- de effectuadara!:>p'rtóáo
do individuo Ribout August, um
evadido de Cayenna, que aqui se
achava homiziádo, e do assalto
hontem^ occorrido numa ourivé.
saria da rua do Lavradio, não
resta duvida que uma perigosa
quadrilha está. agindo nesta ca.
pitai, río-roubo praticado, os la-
drões, na execução do plano au.
dacioso revelaram grande pericia,
estando as autoridades • policiaes
do 12" districto vivamente em-
penhadas na elucidação do caso.
Graças á astucia e habilidade de
que são dotados os elementos da
quadrilha, elles conseguiram ¦ pe_
netrar na 'ourivesaria por meio
de chaves falsas.

O roubo, segundo apuramos, se
eleva á importância de 10:000$,
estando a policia agindo com, o
maior sigjllo, esperando effectuar
a prisão dos seus autores o mais
breve possivel.

Duas pessoas queimadas
na explosão de uma Iam-

pada a gasolina
Vlctlmas de! uma explosão de Iam.

pada á. gasolina verificada uo clne-
ma Maracanã, foram!hontem ü nol-
te medicadas uo Poáto Central de
Assistência as seguintes pessoas:

Lázaro Coelho, dç 26 aniios de
edade. operário, solteiro morador â
rua Marechal Hermes que apresen-
tava queimaduras pêlo corpo.

 Anillcar Alves de 28 annos, oa-
sado, portuguèa, operário morador á
rua Aííonso Árlnos n. 14 que apre-
sentava queimaduras em ambos os
braços. ,

¦ f H ¦IIBIíill

meditou vingáf-se do desespero a,
que fôrá lançado.

O DRAMA SANGRENTO
Honlein,, á tarde, Nestor Koilri-

gues Seixas soubo estar a actriz
Augusta Guimarães em sua resi.
deucia, á praça da Republica nu-
mero (39, quarto 7, 2o andar ü para
ali se dirigiu.

Recébeu-o d. Hovtencla de Car-
valho, que habitava na compa-
nlüa da actriz.

Vendo-o em attituda bastante
hostil, d. Hòrtenv-ft, negou esti-

A actriz Aususla Guimarães.1
calibre 38, apontou-o 

"eiarip 
para a

cabeça da ipito«v:açíTlz.; e aper-
tou o gatilho?.'..•';:,,^-'.-..-.:>: 5

O tiro partiu, ao mèsftip tempo,
que a infeliz;'caia-acfsólo, para
ter morte ilrrui\cdiatàVA ..j

• Nestor Seixas',- vendo! a actriz
caida ,ao sólò, iVuni':rago::de san-
gue, levou d.èáho jdá-aíniíi- á boca
e disparou AJ? .;.; W 1 í \

Gravemente. ferido' qam a curta
distancia, áljfle jazia - á"; sua- vi-
ctimávjt vi'-' ^ - 'r'

Populares]; ;queYcaifei'ám ao lo-"-1

Principio de incêndio
Numa casa da rua Vo-

luntarios da Pátria
Cerca das 16 horas de hontem.

vèrlficou-se um principio de in-
cmdio na casa da rua Volunta-
rius da Pátria n. 338, residência
do sr. Joaquim Alves Pinto. Esti-
vèràm no local os bombeiros da
estação de Humaytá, que fácil-
mente conseguiram dominar o
togo que, chegou a attingir as ta-
boas do forro da sala de jantar.
A policia também esteve no lo-
cal.

Caiu do trem c morreu
liobtem á tarde, nas proximi-

dades da estação de Magno, um
homem de H37 annos presumíveis,
branco; pobremente vestido, foi
victima de uma queda de trem
Apesar de não ter soifrido feri-
tnentos, o desconhecido foi ata-
[•ado de unia syncope cardíaca,
vindo a fállècer quando era çon-
rkizido para ü Posto de Assisten-
cia do Meyer.

ü cadáver foi removido para o
hecròtério com guia da policia
do 19J districto.

Brigou com o amante
A nacional Carmen de tal, sol-

teira, de 21 annos de edade, mo-
radora á rua Ermelinda s/n, por
ter brigado com o amante, tentou
suicidar-se, hontem, pela ma-
nhã, na rua dos Coqueiros, inge-
rindo permagánato. Carmen foi
soecorridá a tempo pela Assis-
tencla, ficando fora de pa-igo.

Falleceu no Hospital do
Prompto Soccorro

Por ter tentado contra a exis-
tenciá,.foi ha dias internada no
Hospital do Prompto Soccorro a
infeliz Rachel Barreto de Mesi-
donça, parda, de 20 annos de
edade, viuva* moradora no beco
do Caxangá s/n, que, apresenta-
va gravissimas queimaduras. - O
cadáver daTtresloucada foi remo-
vido para o necrotério do Insti-
tuto" Medico Legal.

Caiu e fracturou a co::a
O menor Walter, do 3 annos do

edade, -filho de-Euclydes do Oliveira,
residente á rua Santa Chrlstlna n.
25, íol victima de urüa queda hon-
tem á tarde na estação Coelho da.
Bocha, sòííretido íractura da coxa
direita. Walter foi soócorrldo pela
Assistência Municipal o a seguir in-
ternado ho IJospltal do Prompto
Soccorro.

i 
'¦" M^

Colhido por um auto na
rua Riachuelo

Ao atravessar hoiitem a noite a
rua Kláohuelo foi colhido por um
auto, o: operário, Aniiando Martins
de Mello, de 28 annos de edade, ca-
sado, moíador 6. rua" Lobo Júnior
n. 243,. recebendo ferimentos pelo
corpo.

A victima foi i socoorrlda pela As-
Blstencia :Muhlclpal e -internada no
Hospital do Prompto Soccorro.

CENTRO ESPIRITA ÜNIAO E
CARIDADE

Na sede dessa conhecida asso-
ciação, á rua do Imperador mune-
ro 163, no líealeugo, fará, uo pro.
ximo domingo,-23 do andante, ás.
20 horas, uina coufereucia, o il-
lustro 

"dr. 
Moreira Guimarães, se-

cretario da Liga Espirita do Bra. jj
sil. . ' 

„ .
A directoria da União c Cari-

dade, convida todos os 36iis asso-
ciados-e demais pessoas interessa.
das por esses estudos, a assistirem

á alludida conferência,', cuja eu-
trada é como sempre franca. >

ASSOCIAÇÃO ESPIRITA ,
"FRANCISCO DE PADLA"

'Eealiza-se 
no dia 23 do eorren. .

te, ás,17 horas, na sala das. ses-,
soes desta Associação, á rua 24'
de Maio numero -39, a costumada
conferencial-mensal.

Será orador o sr. AdoIpUo Bar_-
reto Sampaio, m. d. presidente
do Centro Espirita Lázaro, Amor
e Caridade.

Entrada franca.

Loteria do Estado da
Parahyba

Ateou fogo ás vestes
Em sua residência à rua Vlscon-

de de Itauna n. 540, tentou hontem
contra a existência, ateando fogo ás
vestes, a Joven Heleua' Lopes Fer-
reira, v.luva;. de; 17 annos de edade,
sofírendo queimaduras do i° e 2o
gráos. '

A tresloucada' foi internada no
Hospital de prompto Soccorro.

Extracção de 19 de outubro
1932: ' cie
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Não Virá Mais ao Rio o Team do São Paulo1F. Club, Por Estarem SuEntre os Cintos Filiados
ruelas

MALL iLUTA-LIVRE
»u«»o« ¦noiwiwwiiaiuMi.».—,.««».

Os jogos de.domingo pro- Antônio Edde desaf—xtmo na 2 drvisao da por no880 intérmedió, aAmca **" " ~
SERIE "FAUSTINO ESPOZEL"

BANDEIRANTES X MODES-
Manoel Fernandes

TCP— No.campo da estrada da
Taquara, em Jacarépaguá.

FIDALGO X ENGENHO DE
DENTRO — No campo da rua
Domingos Lopes, em Madureira

RIVER x ANCHIETA - No
campo da rua Sá, na piedade.

CONFIANÇA.X OENTRAL —
No campo da rua General Süva
Teiieg. ; -.. _.

PORTUGUEZA X MAVILIS
— No campo da rua Moraes e
Silva. ':-a

SERIE "RAUL REIS"
DEL CASTILLO X VASCO DA

GAMA — No campo da estação
de Del Castillo. ,

EVEREST x CORDOVTL -- No
campo da estrada ,da. Pavuha. '

AMERICA SUBURBANO x
EDISON — No campo da estação
de Bento Ribeiro.'

JEQUIA' x MUNICIPAL — No
campo da ilha do Governador.

PENHA x UNIÃO — No caupo
da rua Cândido Silva, em Ola,-
ria. • • , ' '

FLUMINENSE X. BRASIL
SUBURBANO — No stadiüm da
rua Guanabara.
Martim, irá com o scratch

Acadêmico á B. Aires
Por um lapso, alias, bem jus-

tlfiravel, deixou de ser desde o
inicio, chamado na lista dos
acadêmicos, o center half bota-
foguense Martim.

Sendo como é, estudante" .de
Medicina Veterinária não pode-
ria passar desapercebido, pois
impõe-se como um elemento in-
áubstituivel no nosso quadro.

Entretanto, nossos collegas do
"Jornal dos Sports" patrocina-
dores da viagem sportiva, já o
chamaram para treinar deixan-
do mais satisfeitos todos aquelles
que acompajiham com carinho e
dedicação esta representação de
estudantes, tão significativa e
esperançosa.
Mario de Castro» SeidI e
Mauriüo, são elementos
indispensáveis ao # seíec-
cionado acadêmico ¦—
diz ao "Diário Carioca",
o campeão Moura Costa
Conversando com Maurinhau o

grande player campeão de 1932 p
chamado actualmente para fazer
parte do scratch, acadêmico'-que
irá ao Sul, disse-hòs o — íutu-
roso garoto do Botafogo.

— Creio que com os -jogos que
pretendem realizar em Minas,
••irão como elementos effectiyos:
Mario, Costro, SeidI, Nariz e
Maurillo pois são elementos que
brilham no football mineiro e são
superiores a quasi todos escolhi-
cios aqui. São verdadeiros cracks
e acho que não deixarão de ser
chamados. Eu formaria assim o
team: ,„

Victor; Nariz e Maurillo;, AI-
tonso, Martim e Ivan; Bahiano,
Paulo, C. Leite, M. Castro e Cas-
sio. , ' .

Naturalmente por modéstia c
Maurinha não incluiu seu pro-
prio nome, mas achamos com elle
que com a constituição acimas
melhor não poderia ser formado
no momento um seleccionado
ucademico.

Está pois, o Mourinha com a
fazão...

SEI DE SUA CORAGEM E DE
SUA LEALDADDE, ASálM
POIS, SINTO-ME SATISUil-
TO EM DESAFIAR UMA DAS
MAIS ELEGANTES FIGURAS
DO MEIO SPORTIVO CARIO-
CA, DISSE-NOS EDDE.

lüüi,aiJ»SK..-.',-:.^'i-::^ ÚÊfc,

REMO

%pensas asPa
a Apea e a 4mea

B O X

Antônio Edde

Já é do cóühecimento dos nos-
sos leitores, a vontade de. um no-
vel athleta syrio em enfrentar
um dos nossos pfofissionaes de
luta livre.

E'elle o joven Antonio Edde,
que após "se dedicar a diversas
provas.de força, como o doora-
mento de barras de ferro, apre-
sentou-se em diversas exhibições
privadas.

Manoel Fernandes, o. optimo
athleta portuguez, véhdo a vou-
tade que Edde tem de se apre-
sentar em publico, em entrevibta
que nos- concedeu, fez sentir o
quanto admirava este moço, ter-
minando as ' suas considera-soés
nestes termos:
,,."Pódej(o novél.v athleta syrio

làrlçar-nie' óíreptb, t-'ctísò' 
queu*a

me-'defrontar, e tenha de ante-
mão o meu "assentimento".

Hontem Eddé, seguido de seu"manager",«íesteve em nossa re-
dacção. ' S

Veiu, segundo nos - declarou,
lançar o desafio a Manoel Per-
nandes."Este lutador compreendeu a
difficuldade com que luta um
amador para se fazer.

A elle, pois, os meus agradeci-
mentos pela opportunidade que
me offereceu. ,'

Sei de sua coragem e de sua
lealdade, assim pois, sinto-me
satisfeito em desafiar ama das
mais elegantes figuras do meio
sportivo carioca.

Nestas condições, em ).reve te-
rá o publico carioca opportimida-
de de assistir ao primeiro com-
bate de Antonio Edde.

Resta agora, a palavra de Ma-
, noel Fernandes.

Os nove concurrentes ao
campeonato de novis-

simos
ICARAHY — "Boy Blue" —

Patrão, Evaristo Leal; remado-
res: Kent Séikel, Polydets de Se.
rejo, Nuno de Freitas Lomeli.
no e Jorge Oergara. - •

GUANABARA — " Jará "•¦ —
Patrão, Aristides de Menezes;

remadores: Agenor Afíonso Ra-
bello, Carlos de Lamare, Álvaro
de Mello Castro Menezes e Fer.
nando de Souza e Sá.

INTERNACIONAL — "Alber-
to" — Patrão, Alfredo Alves Pe-
reira; remadores: Narciso Pereira
dos . Saníos, Servulo Paula Ma_
chado, Bruno Zaher e Ernesto
Turstemari,
¦VASCO — "Alcyon".—. Pa.

trão, Francisco Carlos Brlcio; re-
madores:: Alberto Silva, Antônio
Lauro Monteiro, João Francisco
da Costa e João Bernardo Men-
des. x

BOQUEIRÃO — *.• Drâgomlr "
-7.; Patrão, Manoel Roque Fer.
nandes; remadores: Manoel Fer.
nandes Varella, Otto Stigmaier,•Anysio Castello' Branco e Walde-
mar Peixofo.

FLAMENGO!. — " Cairú " —
Patrão, Américo7 Garcia Fernan-
des; remadores: Joaquim Peixoto
da Rocha, Jorge Malochik, Ellis
Gentio de Lima. e Augusto Amo.
rim. . -.\v,..

S. CHRISTOVAO — "Calça,
ra" — Patrão, Aedo Machado;'
remadores:' Armando Gomes, Ma-
rio da Silva, João Porclal e.Da.
niel Siqueira..

GRAGOATA' — "Itacoatiára"
— Patrão, Sylvio da Silva Soa.
res remadores: Afíonso• Celso da
Silva Mafraj Elbe Marques, Wil-
íredo da Silveira Varella e Moa.
cyr Ennes.

BOTAFOGO — "Laura'" —
Patrão, Roberto Borges Bastos;
remadores: Ruy Ramos Murti.
nho, Alfredo Lefki, Qswaldo Mu-
queani e Sylvio Fortes Vidal.

Um pareô duro
Entre \o Vasco e o Flamengo,

únicos concurrentes ao campeo.
nato do Rio de Janeiro, qual
será o vencedor na disputa do
titulo honroso? Esperemos, pois
são fortes as guarnições e têm
sido muitos os ensaios de ambos,
que assim correrão representa-
dos:

FLAMENGO — "Baré" — Pa.
tão, Américo Garcia Fernandes;
remadores: Osório Antonio Tei-
xelra, Oliverio Popovitch, Durval
Belllni Pereira Lima e João
.Francisco da,.Costa... .„..,. .,,.:." 

VÀSCÕ DÁ QÀlfrÀ 
'p "Car.

neiro Dias"" — 'Patrão, "Alvaro
Oliveira da Cunha; remadores:
Vasco, de Carvalho,, Claudicaior
Provenzano, José Piçkler e Joa-
qüim da Silva Faria.'

¦»ü«»,í«M«»»*«wv,3m
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ictheroy

o. Fluini-

O BYRON COMMF.MORA HOJE COMO ESTA' ORGANIZADA A
MAIS UM ANNIVERSAUIO TABELLA DOS CAMPEONATOS
A ida do Vasco a Niclheroy INFANTIL E JUVENIL
A data dc hoje é do alegrias À direcção techinca da Atiea

júbilo para- os desportistas n.- organizou, para a disputa desses
iheroyenses, pois marca ;& passa, campeonatos, a seguinte tabeliã:

ifreín 'do 
mais um periodo de mr.as TUENO* 

victorias, para ao veterano By- OUTUBRO, 80: _ 
• „

i-oii P. C. uma das glorias do Sport Club Girao. x O. A. bao
nuindVesportivo fluminense. Beuto. ...

Localizado no centro maispopu- Canto do Rio F.
ióso da capital fluminense — Bar. nense F. C.¦ rtt0 _ é o cruzmáltino um dos gTC- NOVEMBRO, 6:
mios da Anea'quo melhor e mais Nictlieroyense F.
perfeita organização possuem. Club Girão.

Aléni do ampla e luxuosa sede, 0. A; Sáo Bento
"stá na posso do uma ;das mais Rio F. C.
c.nüortaveis praças de sports do NOVEMBRO, ¦ 13:
tíslad0> Fluminense F. 0. x Nictheroy-

Sua direcção «** ««J^' ^Ipoít 
Club Giráo x Canto do

destacados vultos de relevo no sce. ^i^, Q
uario esportivo flum'iiense. I NOVEMBRO,'. 20:

Ao glorioso etab, D1AB1U U*. Q A g-0 B{jnto x
I11O0A envia saudações por tao ¦<£ 

c
auspicioso acontecimento.

Cl x Sport

x Canto do

.a*' -

o' VASCO NO FESTIVAL DE
DOMLNGO

Na tarde de doúiijjgo. sob ob
uuspieios do Byron, será realiza-
,1o, no campo da rua dt .March,
attxaente festival, que terá, aabn-
lhautal-o, a presença do valoroso 1
team do O. R. Vasco da Ga-
m6 

programma, caprichosamente
organizado, coutem provas roconhe-
'eidaiueute interessantes. _

Vae constituir acontecimento, a
festa com que o Byron, no dia 2d,
eduraemorará 8- passagem de seu
"""of 

cSSiPBOBS NICTHE-
KOYENSES, ESTE ANNO, RE-

CEBERÃÔ SEUS PRÊMIOS
A actual direcção da Anea, ao

contrario do que tem sucçedido
cm cafpeonatoa anteriores, ja to.
mou as necessárias providencias
afim de que, findo o campeonato,
actaul, os amadores do grêmio que
ficar na posse do titulo máximo,
recebam os respectivos prêmios a
uue têm direito. "q 

Possivelmente, a Anea tombem
fará entrega, ao quadro do *pi-
àftga; campeio de 1931, das me.
lalS que' át5 ^°Í9 nà0 lbcS £°"
-ii entregues..

Fluminen.

x Nicthé-Canto do Rio F. O
royenso F. 0.
NOVEMBRO, 27:

Nictlieroyense F. C. x C. A.
São Bento.

Fluminense A. 0. x Sport Club
Girão.

RETTJRNO
DEZEMBRO, 4:

C A. São Bento x Sport Club
Girão.

Canto do TRio F. C. x 0. A. S.
Bento.
DEZEMBRO, 11:

Sport Club Girão x Nicthoroyen-
se F. C. .,

Fluminense A. B4 x Canto do
Rio F. .0.
DEZEMBRO, 18:

Nictlieroyense F. 0. x Flumi.
ueuso A. O.

Canto do Rio F. 0. x Sport
Club Girão.
DEZEMBRO, 25:

Fluminense A. 0. x C. A. S.
Bento.

Nictlieroyense F. C. x Canto do
Rio F. 0.
JANEIRO, 1:
C. A. São Bouto i Niethoroyenso
E. 0... ; ¦

FlUmincnsa A. 0. x Sport Olub
Girão,

Sempre distribuindo
dinheiro

A Loteria Federal
Os 200 contos do sorteio re
lativo ao mez corrente, foram
pagos, sob o bilhete n.° 5052 :
metade nesta capital a uma
importante fuma commer-
ciai que pediu a sua não di-
vulgação e metade em Bello
Horizonte, aos senhores Pc-
tronio de Araújo,, chauffer,
residente a Av. Affonso Pen-
na. 586; Antônio Pinto, a rua
Pernambuco, 52 c ao Banco yde Commercio c Industria

de Minas Geraes
Na mesma oceasião foram

pagos mais:
18.372 — 20 CONTOS, nes-

Ia Capital, ao Sr. Ermelindo
de Melio, residente a rua
Monsenhor Felix sln Irajá.

57262 — 50 CONTOS, ues-
ta Capital, aos Srs.: Anto-
nio dc Mello Bernardcs, a rua
Gonzaga Bastos, 17, Villa
Izabcl; Otto Pipper, a rua
Beuto Lisboa, 40 e um porta-
dor que não quiz declarar o
nome.

7416C — 20 CONTOS, em
Victoria, ao Sr. Genesio
Amorim, operário, residente
em Santa Luzia, Praia Com-
prida.

53199 — 50 CONTOS, em
S. Paulo aos Srs. D. Fernan-
des & Cia., Pedro Serrette,
mecânico e Rosenvald Gros-
cke, os dois últimos residen-
tes a rua Catrainby, 85.

SABBADO, 22
MAIS UM SORTEIO DO

VANTAJOSO PLANO
POPULAR
1.» PRÊMIO

100 CONTOS
2.° Prêmio 10 contos
3.° Prêmio 5 contos
Além de 6406 prêmios me-
nores no total de 216 contos.
Bilhete inteiro .... 10Ç000
Fracção  1Ç0O0
NAS CASAS DE LOTERIAS

Conhecendo o que temos fta "arte de esmurrar"

RAYMUNDO LEITE E O S. CHRISTOVAO
BOXING CLUB

¦¦'¦¦-¦• tf^y:^ i '-•'4 - "' "¦''- v 
í ^^'"' '¦£ '•'¦¦' . ••'••'•V'*' '^^j^SIBlErB

Clabs & Festas

Raymuudo Leite, um doa abnegados do hosí-d \h>\
De lia multo, vinhamos, re- AS LUTAS DE AMANHA NO

DR.-.NEWTON MOTTA
Medico

(Do Hospital S. Francisco e Be-
neficencia Kespanhola)

MOLÉSTIAS DE SENHORAS -
CIRURGIA - FARTOS

Consultório: R. Leopoldina llc-
go, 32 (sob.) -ltamos> — Dc 5 ás 7
Residência: R. Professor üabuo

198. - XeL 8-2618

cebendo convites de Raymundo
Leite, para fazermos uma visita
ao São Christovão Boxing Olub.

Attendendo á ultima defe»*er«cia
do conhecido professor de box,
procuramos conhecer o que de
íacto se pratica nesse centro de
cultura physica.

Devidamente apparelhado paraos tranings, o Sao Christovão
Boxing é um dos poucos centros
onde procura se elevar o nome
da "nobre arte", no Brasil.

Após-'assistirmos ao preparo de
diversos pupillos, procuramos ou-
v.ir.a.ópiniâq de.,quantos se acha-
vam em actividade, e todos nos
lizeram.;sentir a,satisfação de qtie,
estavam possuídos.

Com' esta visita, constara.mos.
mais uma vez de que o granae
mal que affecta o nosso box é
a falta de empresários e uiuicá
a de esmurradores ou centros de
preparo.

Infelizmente, nem todos pro-
pugnam com o ardor que era pre-
ciso para o^soerguimento do nosso
pugilismo.

A titulo de curiosidade, publl-
eamos para òs nossos leitores, os
nomes de alguns boxeurs que se
entregavam aos tralnings.

Pelo numero, verão os nosâos
leitores a grande verdade' iue de
ha muito vimos dizendo:"O mal do nosso pugilismo re-
side, única e exclusivamente, na
inexistência de> verdadeiros cm-
pj-ezarios".

Eis. a lista, que está ficando
apta a proporcionar boas reu-
niões ao nosso publico.

B. Cardoso — Luiz França —
AUitio Calvano — Francisco Al-
ves — Carlos Alves —7 Gonçalves
Cunha — José Alves (48) — Frwi-
cisco Séveriaho (25), - Sabayto —
Kid Braz — Antonio Altair —
Dagoberto — Moyséá Corrêa de
Mello — Benny Tuney — Mickey
Walker ¦-* José Lima Júnior —
Manoel dos Santos.
UM PROVÁVEL ALENTO PARA

O NOSSO BOX
Vem de ser fundada em nossa

capital, uma nova e importante
empreza que se destina a orga-
nizar. grandes matches de box
luta livre, jiu-jitsu>--etc., com o
fito 4e offereçer ao publico ver-
cladeiros espectaeulos com astros
desses sports de defesa.

A nova empresa, qui girara sob
a denominação de Empresa de
Pugilismo Rio de Janeiro, tem
como presidente ò coronel Luiz
Babo, nome assas conhecido e
conceituado, que é uma garan-
tia de êxito. O match-maker é o
apreciado technico Ki4 Pratt.

A empresa em questão estarearà
no principio do próximo mez, com
um grando torneio de luta livre,
afim de apurar qual é o melhor
lutador que ha no Brasil. Em se-
guida, fará construir um estádio
apropriado em ponto central e
mandará vir do estrangeiro azes
de box, de luta, de jiu-jitsu, etc.
afim de offerecer ap publico, ver-
dadeiros matches.

Os lutadores que queiram to-
mar parte no torneio, devem pror
curar o match-maker, das 15 as
18 horas, na Avenida Mera dé Sá
n. 10, sob.

bãImalT"
No Gymnasio Vera-Cruz

Assistido por grande numero
de alumnos, foi levado a et feito
hontem, lia praça de sports do
Gymnasio Vera Cruz, um srupol-
gante jogo de bosket-ball, trava-
do entre dois teams do 5o anno
secundário, assim formados:

BRANCO: Germano — Home-
ro — Nereu — Guimarães —
Mauriüo. *

VERMELHO: Cid - Prancii-
co — Bellas — Rutliledge - La-
gdon.il

GYMNASIO VILLAÇA
GUEDES

Amanhã, no Gymnasio Villaça
Guedes, com sede á rua Joaquim
Silva n. 64, será realizada uma
reunião pugílistica.

Na luta final, encontrar-se-ão
os conhecidos boxeurs profis&io-
naes Tavares Crespo e o campeão
carioca Kid Marques.

O combate será em G rounds
de 3 minutos com luvas de 4 on-
ças.

Ná seml-final, Manoel Parada
enfrentará César Dix em ^vio-
lento' combate de luta-livre.

Os preços seráo populares.

VOLLEY-BÂLL

O. N. DOPOLAVORO
Os dopolavoristas aguardam

com a mais Justificada ansleda-
de a próxima reunião dansanto
que o Departamento Social do
Dopolavpro está organizando pa-
ra o dia 12 de novembro vindou-
ro, com o concurso de duas ma-
gnifleas orchestras, sendo uma
typica.

O programma dessa noite será
iniciado com a realização do en-
contro official do campeonato de
ping-pong entre o Dopolavoro e
o Club Gyronastico Portuguez.

A directoria do . Dopolavoro
aproveitando.a opportunidade, of.
ferecerá, por intermédio da dis-
tineta senhorinha Lõda Orsolinl,
actual "rainha" da colônia ita-
liana, uma artista recordação
ao tradicional club da rua Bue.
nos Aires.

As dansas terão inicio ás 22
horas, terminando ás ,4 da ma-
nhã, estando designado o traje
de passeios para os cavalheiros.
A entrada para os associados
dar.se-á com a exhibição da car-
teira social e recibo correspon.
dente ao mez, podendo os mes-
mos se fazer, acompanhar de pes-
soas de sua' familia: . mãe, es.
posa, filhas ou irmãs solteiras.

RISO CLUB
Hontem,. este popular club da

rua Frei Caneca offereceu aos
seus freqüentadores um delicioso
baile, que transcorreu brilhante,
mente.

A's 24 horas, a turma que se
diverte no "Lábio" descobriu que
o grande carnavalesco Hilário
Ferreira fazia annos... Foi um
dèlirio! Vivas, palmas e uma ro-
dada de cerveja debaixo de uma
alegria encantadora. Multas íe-
licitações e muitos abuaços re.
cebeu o labiorioso folião thesou.
rciro do Riso Club, quç, commo-
vido, agradeceu a iodos, annun-
ciando para o próximo dia 15 de
novembro uma festa denominada"Noite da Golozeima", de cujo
produeto 50 % reverterá em ia.
vpr da Caixa Escolar do Circulo
de Paz, da 8* escola do 20" dis.
tricto.

O "H. Pito", que ouviu as pa-
lavras do glorioso1 tenente Hila-
rio, abraçou o velho folião, fe.
licitando.o pelos dois acontecl-
mentos.

DUAS POR DIA
O "Oarioqulnha" dizia ao K.

Tuca:
TSsee Oorlnga 6 um malan-

drao...
Por. que,!
saiB "guarda a negra" n0 "cas-

tello" e, aguarda a branca na praça
Tlradentes...

Lá no "poleiro" — dlüia o Eo-
berto Maury — a vida é melhor.
Emquanto eUes passam uma vldu
entedlada e monótona, noa temos
sempre "novidades"...

HILÁRIO, O "FUNDADOR Dy
CARNAVAL DOS RANCHOS",

FAZ ANNOS HOJE
Tenente Hilário Jovlno Ferrei-

ra, ura dos baluartes do carna.
vai carioca, addlclona mais uma
primavera ás multas que conta,
no dia de hoje.

Carnavalesco antigo, tem na
sua vida follã, que se iniciou no
Rio com a sua apresentação no
"Rei de Ouro", era 1893, um pu-
4ihado de victorias sólidas, que o
levou á posição de "leader" dos

lllIllllS81liÍ!lllllIlli8l{llllBII3l!

Hilário Jovino Ferreira, o"bacharel" dos ranchos, que
Xaz annos hojo

carnavalescos de pequenas socie-
dades.

Além do "Rei de Ouro", onde
o veterano Hilário debutou, tra-
zendo para a metrópole o cama-
vai dos "ranchos" e "ternos" da
Bahia, pertenceu também ao"Rosa Branca", ao "Botões de
Rosas", ao "Jardineiras", ao"Filhas das Jardineiras" ao"Ameno Resedá", ao infantil"Riso Leal", ao "Reino das Ma-
gnolias" e, actualmente, fundou
o "Riso Club", onde o seu pres-
tigio de incansável trabalhador
carnavalesco faz desta agremia-
ção o ponto de reunião dos vete-
teranos batalhadores de Momo.

Por certo o tenente hoje rece-
berá dos seus admiradores e alu-
nos innumeras felicitações, por
essa auspiciosa data, ás quaes K.
Rapeta e Efegê juntam as suas,
sinceras e amigas.

No Gymnasio Vera-Cruz
Com grande animação, leali-

zou-se hontem, r\o Gymnasio Ve-
ra Cruz, um animado match cie
volley-ball, entre - os seguintes"six":

AZUL: Camillo — Ruy — Dar-
ly — Alvinho —• Menusier — 'So-
meu.

BRANCO: 28 — Levy — Vital
— Miguel — Isaac — Poggi.

Após um enbhusiasmado em-
bate, a equipe Azul saiu vence-
dora pela contagem de 30x23.

ATHLETISMO
No Gymnasio Vera-Cruz

Com grande enthusiasmo foi
realizado hontem, no Gymnasio
Vera Cruz, um animado tremo de
athletismo, tendo esse treino con-
stado da provas abaixo, com os
respectivos . resultados:

75 METROS RASOS — Io He-
siodo Alves, 8" 2|5 — 2o, João
Guimarães, 9" 1|5 — 3», Omart
Goulart, 10" — 4°, Luiz Castro,
10" 3|5.

SALTO COM VARA ~ 1", L3-
vy, 3m. — 2o, Vasconcellos, 2m,70
— Edman, 2m,65.

SALTO EM. DISTANCIA — Io
Hesiodo Alves 6m,12 — 2o. Jo&o
Guimarães, 6m,03 — 3o Romeu,
6 metros.

O balanceamento nas
Thesourarias do Depar-
tamento dos Correios e

Telegraphos
O director regional dos Correios

e telegraphos, dr. Edgard de Bar-
ros, assignou portaria, designando
o chefe de secção, dr. Alberto de
Mendonça, para superintender o
balanceamento geial nas thesou-
rarias do Departamento dos Cor-
reios e Telegraphos cujos servi-
ços seráo feitos pelos íuneciona-
rios da secção dos Serviços Eco-
nomlcos, a cargo do dr.Mour&o
dos Sants.

%r. Brandino Corre?
Moléstias do apparelho Ge- 2
nito-Drinarlo nò homem ou í
na mulher - OPERAÇÕES •}

j — Dtero, ovarlos. próstata. »
rins, bexiga, etc. Cura rapi- l
cia por processo moderne \

sem dôr da \

\ Gonorrhéa |
i í suas complicações — Prut
í tatites, orcliites. cystltes; a
\ .reitamentos. etc. Dtathei
j filia. Darsonvallzação R. Kt-
v lublica do'Peru' n 23 sob

ias 1 ás 8 112 e das 14 as li
loras Domingos e reriado:- _

das 7 ás 0 horas.

Língeríe fina
Executa-se com perfeição bordados a

maof por preços módicos
TEL. 7-2731

iiÉcaior Pritisíiml
Dr. Álvaro Moutinho

üoençat dos . rins, Oexlga, prosta-
ta, etc Cura rápida, sem dôr da

GONORRHE>A
iguda ou ehronica e suas complica-
ções no bomem e na mulher, prós-
tatues, clstites, orehites. tonam-
raaçôes do utero ovarlos, etc.
Tratamento pela electricidade Dia-
the-mla, Darsonvallíaçâo, ¦ Oiono-
thermla, E.streltainento da Urethra.

IMPOTÊNCIA.
11 as 18 - Buenos Aires. í70-40

Consultas para operários e emprega.
dos no commercio,' a preços redu-

ztdos: 18 âs 19.

•>»+**>+****s*++**++*^+*+***+**+*+t

\ Dr. Oswaldo Barbosa \.
* PROF. DE CLINICA M1SD1CA '

DA FACULDADE DE MEDIC1-
^A DO PARA'

Doenças do fígado, estômago,
pulmões e coração.

Installações completas de ele-
ctricidade medica, ralos X, alta
freqüência, banhos hydro:-elc- ,,
ctrlcos e dc luz. ralos infra- ji:i

Clinica Medico-cirurçica
OR. AMÉRICO CAI».\RICA

Consultório; Rua Vl3conde 4»
Rio' Branco, 31 (sobrado)

DIARIAMENTE DAS 3 A'8
T HORAS.

Telephone: 3-78M,
Residência - Rua Rlacbuelo. 86

relephone: 2-2949

vermelhos o ultra violetas
EXAMES DE LABORATÓRIO,
CONSULTÓRIO: 7 do Setembro

135. 3o andar — 2-i)588.

L" 

RESIDÊNCIA: Rua Paullno
Fernandes, 82—Botafogo.

6-2231. ,
**4>1*»+*++*r4^*-tÍh*+*>++**+*j

V^~

Advogado
ROBERTO IY^\

Ed.
X* 8

PATROCÍNIO DE CAUSAS
MEDIANTE CONTRATO.

"Jornal do Commercio''
106. 4-5982 - 16 a« 19.

•****•***•****• 0**r>^>^+ér**V^'*+*«*^'^^*mm^

0r. Oliveira Botelho:
tratamento pela vaccina do oronrio
ianjrue do doente — tubercuit».-*.
istluna. diabete, papo, certas ce-
çudras. moléstias da, pcUe. «te. -
169, General 1'oiyd.iro - 9 li U —

rei.: 6-0S1S.

DR. JOSÉ' DE ALBUO.UBli.liU'.
Doenças sesuaes do Bomem

Diagnostico causai e tratamento da

IMPOTÊNCIA EM MÜÇU
Rua 1 de Setembro. 207 de 1 ac 6.

CASA DE SAÚDE
ÜON-DA

HEM0RRH0IDAS ^ 'T*
dor e sem operação. Doenças ano-
rectacs. Vias urlnarlas.
Dr. Joaquim de Oliveira
Um Visconde do Rio Branco 51-)
indai (elevador), diariamente da»

4 112 em deante. rei. 3-<2Ma.

Dr È Water B. Moreirr
Molesttac Oo otero. oTirlos. pai-i tos 9 operações 
KliS. I-IÜKHLIUA UE ANDIU\Ut

42 - Tcl 1-2460.
CUNS ASCU1AS CUKDEUtO.

numero 198-sob.

ASSOCIAÇÃO DOS
STRUCTOKES CIVIS

R. do Senado n «13 - rei MSB4
Dtrectot Dr. Julto Pinto arandfto.

Cirurgia em çeral. especiaimetiw
olrursia do ventre e vlae •irmartas.
tracturas e apparelhos noertíi a
clinica de txxloí as «nüore* iw

Jlcoe.
RAIOS &.

A CARGO UOS ÜUS : VltTOtí «•
PAULO CORTES

PREÇOS MOÜKOS

1 K femanoo f au Uno \
Cirurgia — Vias

urinarias.
assembléa, IU-1» — iliariamen-
te 'de 3 ác S - % !-o£6Í. -

-janatoriu a ueraldu. i it I,
- t. S-Ü155.
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IMONÍ O Melhor Cavallo do UI ti m o
A reunião extraordinária

de amanhã
O programma da reunias de

auiunhâ está realmente attraehte,
não só quanto ao numeco de
provas organizadas, como também
pelo numero elevado de parelhei-
i-os alistados em cada cadeira.

lüm algumas dellas, como uos
tres prêmios que constituem u
"betting". o que são os tres ul-
limos do programma. ílca-se m-
leclso na escolha do provável
vencedor, pois, o equilíbrio entre
os concurrentes, é de íacto vi-
" 

Esse programrná eBtá''ásslra or-
;<atiizado'. ," 

i« carreira —' Prêmio "Fran-
3:000$ eco" — 1.600 metros-

Ü00$000. .; !;¦'

1
) 1 Clrrus. .os

) 2 Salvaropa. .
) 3 Colméa. . •

) 4 Roody. . . .
) 5 Encantadora

) 6 Alsca. . • .
) 7 Ganadera .

Ks. Cots.
54 . 35

51
54

55.
54

51
55

50
25

30
40

50
40

) 8 Xiba. ..... 55 50

2' carreira — Prêmio "Capi-

baribe" — 1-600 metros — 3:000$,
e 600§OÒ,0. -

Ks. Coto
1— 1 Fusão, v .

) 2 Jemopotyr; .
2 I

) 3 Nehuen. . ji
y 4 Golden Boy.
) 5 yearling. «¦ .
) C Ciumenta. .

4 I
) 7 Vandyck.

54
54

54
54
50
50

20
40

60
50
60
40

, , ,_„,„„-. . . .54 50
3» carreira - Prêmio "Enredo

— 1.000 metros
üOO$000.

) 1 Dorma.

— 3:000Ç0Ü0 e

Ks. Cots.
51 35

Respondendo * uma ênquete de 
"Turf 

y
Elevage", a, excellente revista que se edita em
Buenos Aires, para saber qua! foi o maior ca-
vallo dos últimos tempos, assim se manifesta sir
X, considerado um technico no assumpto.

"Discordo 
dos que attribuern a'.Ormonde

o titulo de ;"Ò maior cavallo do século passa-
do". Ormonde foi um race-horse extraordina-
rio, porém o famoso filho de Ben d'Or não con-
seguiu prolongar além das pistas o êxito de suas
proezas e seus encontros inolvidaveis com Mi-
ting..

Sua actuação ho haras não correspondeu

ao que era de esperar de suaa qualidades corre-

doras e seu pedigree illustre.

Orme e Goldfinoh, o primeiro, especial"

mente, pae de Flyng Fox, — grande chefe.de

raça — manteve com brilho essa corrente de

sangue, mas nem por isso ó consagraram como

um reproductòr digno de seu prestigio e do ti-

tulo de 
"O cavallo do século". Outros descen-

dentes de Ben d'Or foram os que trahsmittiram

e notabilizaram essa corrente inesgotável de

Stockwell: Çyllene por" intermédio de Polyme-

lus, Lemberg, Captivátion, Bridge of Earn,

etc, na Inglaterra e pela linha feminina, Orbit,

pae de Oldman e chefe de raça na Republica
Argentina. -

Na minha opinião houve outro cavallo

que contribuiu mais generosamente para a se-

lecção do puro-sangue.
Outro race-horse tão famoso como Ormon-

de nas pistas, más muito maior, decerto, no

haras. Refiro-me a Saint Simon, o filho illustre

de Galopin St. Angela, como Ormonde invicto

também, é cuja corrente de sangue pôde ser

1 I
j 2 Piastra.
) 3 Incitatus

49
54

50
25

. 50 50

. 48 60

. 52. 60

. 56 60

. 54 30

.50 70
50 25

4* carreira - Prêmio "Catl-
CTUá" _ i,500 metros — 3:000?

? 600^000. , Ks> Cots,

) 4-Franco II.
> 5 Sei Lá. .
j 6 ültimatum
) 7 Africano. .
) 8 Xadres. . .
| 9 Helios. . .
)10 Adios.

considerada a mais viça e generosa de quantas
têm contribuído para a selecção da raça desde
Dorley Árabian, pela linha de Blacklock, até

Galopin.

Saint Simon não demonstrou somente nas

pistas extraordinária superioridade, pois, des-

de o seu ingresso no haras se destacou como o

reproductòr mais notável de quantos ha existi-

do.

Em todo o mundo do turf, á excepção dos

Estados Unidos, sua corrente de sangue inesgo-

tavel se difundiu com êxito e se impoz sobre to-
das as demais.

A maioria .dós;íi.lh'os de Saint Simon resul-
taram excellentes reproductores.

Persimon^ Saint Frusquin e Florizel II,
os mais famosos na Inglaterra; Rabelais, na

. França;¦'Raeburn, nos império, centraes; e Pie-1
termaritzburg e Diamond Jubileè, na Argenti-
na- Em todas as partes dò mundo, menos nos
Estados Unidos, como já disse, puzerarn em re-
levo a importância da linha de Blacklock.

Suas filhas foram também graudes 
"ma-

dres" e de todas ellas a que. mais se destacou

foi, sem duvida, a celebre Festa f- irmã germa-

na de Desmond — que constituiu na Allema-

nha uma família extraordinária.;:: Roquebrune,

mãe de Tracery; La Fleche, de jóhn O' Gaunt,

Signorina, Memoir, etc, tiveram egualmente

influencia decisiva na selecção e cont,ribuiram

para destacar Saint Simon como um dos maio-

res 
"stallions" de todos os tempos.. Em que

pese o êxito da linha de Stockwell, é preciso re-

conhecer que nenhuma outra corrente de san-

gue contribuiu mais para a selecção da taça.

Não é, porém, unicamente a presença de

Saint Simon em um 
"pedigree" 

que lhe tem I

dado tanto prestigio, senão também o 
"in-|

breéding", pois a presença de duus ou tres

correntes desse sangue admirável é que nos

últimos annos tem posto em evidencia a boh;

dade e o valor dessa consangüinidade. 
' Essa

saturação, essa profusão de Galopin — que a

principio se considerou um erro -— tem dado

resultados tão surpreendentes, qus hoje pode
affirmar-se, sem exaggero, que a maioria dos

grandes clássicos no mundo inteito tem cor-

respondido a race"horses, com aquella consan-

guinidade em sua origem, eclipsando dessa for-

ma o clássico cruzamento Ben d'Or-Saint Si-

mpn, que esteve tão em voga., „ .
Cameroman, ganhador ., doa. ¦ '_'Doio Mij

Guinèos" e do "Derby"; Beruvelt, vencedor

do Grand Prix de Paris-, Top Füght, o melhor
"dois annos" dos Estados Unidos, em 1931:

La Farina, grande 
"stayer"; Macon, o único

grande cavallo das pistas argentinas que-nun--
ca conheceu a derrota; Mineral,'que logrou as-

signalar-se como um dos melhores repre-sentan-
tes da elevage sul-americana; Signuin,,- Sicrra

Balcarce, Cocles e muitos outros demonstram;

sem necessidade de maiores, commentarios,. ò

valor dò 
"imbréeding" de- S^int Simon.

Como se vê, quer na Inglaterra quer na

França, como na Argentina, a maioria dos

grandes ganhadores doí últimos annos, tem no
"pedigree" Saint Simon'1' repetido, e se remon-
:armos mais longe, encontraremos muitos outros

performers de valor nessas condições..
Assim, o filho illustre de Galopin e St. An-

gela, que deixou uma fonte inesgotável, toi.se-

guramente 
"O 

maior cavallo do ultimo -se-

culo" ¦'.'

Secujo
A grande reunião de ;

dontingo
Cinco potraucas racionaes dt

tres annos vão, depois da ama-
nha, intervir em um clássico ex-
cluslvamente a ellafí destinado.

Essa prova será conhecida, aa-
gora para o-tuturo, "orno 6 "Cri-
tevium. para potraucas", -ã sua
vencedora será considerada, eio
synthese, a melliòr da sua lur-
ma.

Ao Clássico "F. V. de Paula
Machado" está, pois. destlnauo u
revelar aos turímen de nossa ca- /
pitai, a representante da criação.
nacional de maior destaque.

Yéa, Yáyâ, Yolanda, ypu-an»d
e You You sào as que se anima-
ram a pisar a cancha gramada
da Gávea, em busca daquelle liolv '

roso titulo.;
Além dessa carreira, que «rs

o primeira a ser disputada <
programma consta de mais oito
provas^ algumas das quaes muifr
Interessantes pelo número de m:
scripeões e equilíbrio de força dev
concurrentes.

Esse programma. com as cota
ções que vigoraram hontem, yna
bolsa turfista é o seguinte:

1» carreira — Prêmio Slasslc.-
"P V. de Paula Machado" -
iCviterium para potrancas) -
1.600 metros — 15:000§, 3.000S
750$000 ;K.cls

Yéa 5* ..."*¦
You You.. • 54- Jl>
Yolanda.. ..-.'. •• °* °"

i 4 Yáyá.. ..: .. .... 5* 20
"Ypiranga.. ...... 54 *U

"-2* carreira — Prêmio "Sumo

i^t«c«m,4m+*-*-x*-K t

) 1 Karina. . .

) 2 Voronofí. . •
) 3 Clora. 

'. 
. .

' 
) 4 Nada Meno3' 
) 5 Dollar. . . .

50 35

|
) 6 Hortencia.

¦•'¦O Invernal ,
j' 8 Ribatejo.
) 9 Enitram.

¦ 5* carreira — -
rim" — 1.40Q metros — 3.000$
e (iOOSOOO — (Betting)

52
52

54
54

52
54
54
56

50
40

60
27

40
35
40

Prêmio "Tomy_

Os melhores tempos do
Clássico "F. V. de Paula

Machado"
Exceptunado-sc eui -920 c 1928,

nos demais annos o ciaraco "P.
V. de Páulá Machado" foi sem-
pre disputado ua didtaucia de
1.600 metros. ¦

Nesse percurào os melhores
tempos pertencem aos seguintes
animaes:

Em 1931 — XAMAttrS — Tem-
po: 100" 2|5.

Em 1930 — VEiSÍDÔÍilE —
Temi»: 100" 3|5.

Em 1926 — fíAPALE — Tem^
po: 101" i|5.

Em 1929 — ÜKRANIA —
Tempoí 103" 1|5.

Em 1925 — ANCORA — Tem-
po: 103" 2|5.

Em 1922 — NUBIA — Tempo:
103" 4|5. .. '

Em 1927 — oAifHO — Tempo:
104" 

'1|5.  -
¦Eni 1924 — PE<íí\JSRY; — Tem-

po: 105".
Em 1923 — OPIIELIA — Tem-

po: 105" 3|5.

) 1 Itararé. e o o 9

) 2 Iiambary. . .
) 3 Plume Dorée

55 50
55 30

54 40
53 40
52 60
53" 50
56 40
56 50
54 . 35

¦Itarav

re" _ i^õÒÕ metros — 3:000$ e
U00S000 - (Betting,.^ 

& ^

Ks. Cots. CAUTELAS — 913 — «05 -
52 40 387 — 424 — 601 — 283 '— 514 —

12.

) 4 Tuyuty. ,
) 5 Macá. .

j 6 Trento. .
) 7 Ximena.
) 8 Alpina. .
j 9 Leonidas.
)10 Pineza. . . • »
6» carreira — Prêmio

Seguiu para o Rio Gran-
ie do Sul o turíman Os-
waido Gomes Camisa
A bordo do vapor "Nep^unia".

¦ieguiu hontem para Porto Aie-
?re, o conhecido turfman Oswal-
lo Gomes Camisa, que vae assis-
:,ir á disputa do Grande ^rcmlo
•'Bento Gonçalves", a ser reall-
lado em novembro próximo.

0 Stud E. F. Kniz tem
novo treinader

O treinador Pablo"Zabaca dei-
kou o cargo de gerente da coude-
laria E. F. Diniz, á qual jerten-'cem, entre outros, os animaes:
El Negro, Alpina e Taquary.

Para substituir o profissional
uruguayo, foi convidado q com-
positor patrício Oswaldo Peijó.
que aceitou a incumbência.

Animaes esperados de
S. Paulo

Da capital paulista, sao espe-
rados hoje os anlihaís do. coude-
laria A. J. PeiKuto de Castro,
inscriptos para as còn-idas de
amanha e domingo.

0 Clássico m V. de Pau
laMachadorem!931

Omlet não foi sacrificado

riê» _ 1.600 metros
1:000$000.

Jockey-Cli

) 1 Azulado. .
|
) 2 RonquidO.
) 3 Xinaré. .
I
) 4 Sun God.
) 5 Java. .. .

55

53

54
55

25

60
30

40
80

53
54
55
55

50
50
50
40

) 6 Canace. . <>
) 7 Massiço. o .

i | 8 Kremllm. .
) " Jundiá. . .
7» carreira - Prêmio "Zeppe-

lm" — 2.000 metros — 4.000?
e 800Ç000 — (Betting).

Ks. Cots
) 1 Catiguâ. • o . •

1 I
) 2 Rico. .»•«'«•

.) 3 Pirata

fBOGRAMMA OFFICI.AL
OUTUBRO

A'fi 15.00 — 1» carreira — Prêmio
FRANCO — 1.800 metros — Pre-
mios: 3:000$ e GOOSOOO.

Clrrus ,. .. .. o. .
Salvaropa
Colméa i.
Roody

Encantadora ... .. ..
Alsca ..

Ganadera...
Xtba

Kllos
54
51
54
56
54
51
55
55

UA 38' REUNIÃO, EM 22 DE
DE 1932
A's 17 10 — 5' carreira — Prsmlo

TOMYRIM — 1.40O metros —
Prêmios: 3:000$ e GOOSOOO.

Kilo-?
.. .. 52

53 30

53
55

A'a 13 30 — 2» carreira — Prêmio
OAP1BARIBE — (Para aprendi-
sses) — 1.600 metros — Pru-
mtos: 3:0005 e 00OSOOO.

Çiíòs
FUBto .. .. a. .» »• ^*
Jemopotyr .. .." ,. .. «*
Nehuen J:
Golden Boy 8*
Yearling- -M
Ciumenta .. ....... • «»
Vandypls .. ., 

",'-, •• .. «"

A's 16 00 — 3* carreira — Prêmio
ENREDO — 1.000 metros — Pre-
mios: 3:000» e OOOSQOO.

Kilo-

Itarai-é... ..
Lambary .. .
Plume Dorée
Tuyuty .'/ ..
Macá ., ..
Treuto .. ..
Ximena ., ..
Alpina .. ..
Leonidas .. .
Fineza 

55
55
54
53
62
53
56
56
54

) 4 Cartiei*. .
) 5 Hudson. .
I
) 6 Jaguaré.
) 7 Ramona.
| 8 Kerensky
) 9 Taquary.

56
56

51
51
51
52

40
40

60
50
40
70

• O •*

A primeira carreira será. reaü-
zada ás 15,00 horas.

Dorlna ,
Piastra ...
Incitatus .,
Franco II .
Sei La ..
ültimatum
Africano ..
Xadrez ..
Helios ..
Adios ..

A'B 16.35 — 4» carreira — Prêmio
CATIGDA' — 1.500 metros —Pre-
mios: 3:000? e 6O0SOOO.

Kllos

51
40
54

i50
48
52
53'54
50
50

A's 17.45 — 6« carreira —--Prêmio
ITARARÉ* — 1.500 metros —
Premlcs: 3:00OS e.6OO$O0O.

A mais importante prova
do turf riograndense
O campo do Qraude Prêmio

••Bento Gor,-alves" prova maJU-
ma do turf gaúcho, quo «era
d sputeda"o dia 0 do wvjmbro
próximo, está asüim constitui-
do:

moviar. 58 kUoe; Volátil, 58;
Bombardler, 50; Ifiwier, 50; Z|-
ser 56; Cifrâo, 44; Rlgodou, 5b,
BrásUeira, 44; Blacuman, «; Ca-
ruhé. 56; Bujann, 56; Owdito.
56; Caudal, 66; RmI. Wi Eoi-
vies, 56 e Audas, 44.

Como se vê, o turf carioca ser^

veira, pelo cavallo Cardito, tuja
chance é apreciável.

Kiesüim procedeu a uma
boa partida

Hs, pista do Hippodromo da
cSaTe^rcitou-se hoate» o na-

a filho de Chula orecedeu a urça

S" 3i5 oara eoóa. distancia.
u trabalho do pensionista de

liravülò Cruz àgiadoá.

Karina ... ,
Vuronott .,
Clora .. .-¦..
Nada Menoa
DoUar ,. ..
Hortencl» ..
Invernal ..
Ribatejo ..
Enitram ..

,. •« a.

«D
II

50
52
52
54
54
52
54
54
G6

Azulado .
.Ronquldo
Xinaré .,
Sun GOd
Java ;-,-¦¦•;
Canace .,
Massiço .
Kremlin ,
Jundiá ,.

Kllo?
55
as
36
54
55
53
54
55
55

A's 13.20 —
ZEPPELIN

7« carreira —Prêmio
— 2.000 metros —

KU03
53

Prêmios: 4:000» e 8005000,

Catlgua .. „„ ,. .. o.
Rico 53
Pirata 55

Cartler .. ;. .. .. .. ... 56
í>. Hudson  .. 56

Jaguaré „„ .', 51
Ramona ., .. ., .. •¦ 51

Kerensky 51
Taquary 51

A prova básica da reuriaò de
domingo, no Hiopidromo Brasi-
leiro, é o Ciasõluo "F. V. Paula
Machado", reservado às potrancas
nacionaes de trei annos e ittf.no-
nominado, esta anno, "Criterlum

para potrancas".
Em 1931, a Jtápolto de apenas

tres concurrentes terem confirma-
do suas inscripções, essa prova
teve um desenrolar brilhanta e
um final bastante- emocionante,
pois do inicio da grande recta
Xiririca e Pior cia Mat^i.se cm-
penharam numa luta renhida v e
assim vieram até {.-ouço antas do
vencedor, onde Xa-r.oj::é veiu ai-
cangar as suas duas adversárias,
envolvendo-se na peleja, da qual
levou a mellior, pois coaseguiu
cruzar a meta Ilhal em primeiro-
logar,- meio cortjó na íruute de
Pior da Matta, que, por sua -vez,
dominou Xirhica por menos de
um coi-po.

Esse clássico teve em 1031, o
seguinte resultado technico:
.*. Pi-emio Clássico "P. V. de

4 U 4 Paula Machudo" -- Éguas
nacionaes de Lrcc annos — Pc-
sos da tabeliã - 1.600 metaros -
Prêmios: 15:000$, 3:000$ e 7505.
XAMAR1E', ieui., alazão, 3

annos S. Paulo, Sin.Uumbo
e Sarrasine( do ar i4rineu;da
Paula Machado, 54 kilos,
Júlio Canales. •• Io

Flor da Matta, b*, B. do "Frei-

tas.'.  %"
Xiririca, 54, J Sa^ate.. .. .. d"

Ganho por meio corpo; do 2U
ao 3" 3|4 de corpo

Rateios; 14^000, em Io; dupla,
10Ç000.

Tempo: 100" 3,5.
Total das apostas; 5:270$000.
Criador: o proprietário.
Tratador: Guôtavo Roxo.

Disputado no dia 13 do outu-
bro, em nossa edição de 20 do
mesmo mez, asõim descrevíamos o
.desenrolar dessa carreira::

"As tres pòtraucaf. partiram'
sem demora e perieitamento (an- ]
parelhadas, deoi-acando-se logo
Flor da Matta, ác-wnpanhada de
Xiririca. Antes dò ulcio da rteta
final, a filha de Mirágaya atacou
a ponteira, paincendo que esta ia
ceder terreno, mas tal não se ve-
rlíicou, empenhandò-se às duas
em renhida luta. Nessa occasluo
Xamarié, que se conseorvam em
ultimo, avatíçou. iesolUtamt-nie e
veiu envolver-se aa peleja, tenni-
nando esta por •mobràr a re&is-
tencia das suas adversárias e
trlurhphar por melo coipo sobre
Flor da Matta qus. no final, con-
seguiu quasi corpo livre sobre
Xiririca."

Nessa reunião, realizada em
pista humidâ, o total geral das
apostas attinglu, nas nove'provas
disputadas, o totai de 341;750$00ü.

Ao contrario do que foi noti-
ciado, o cavallo Omlet, importa-
do recentemente para o turf no-
grandense, não foi sacrificado.

Correspondência recebida ago-
ra de Porto Alegre por conheci-
do turfman, esclarece ^ue a no-
ticia não é verdadeira, poia
aquelle filho de Polemarch nâo
morreu nem foi r-acrificado, cm-
bora esteja gravemente afCecta-
do de um casco e portanto lm-
possibilitado de 'jomar parte em
carreiras.

i I

As importâncias ganhas 2 1
pelas concurrentes do

clássico de domingo
As cinco. concurrentes ao cias-

sico de-domingo já levantaram
em prêmios,-em nossas pistas, as
seguintes imporUncras:

YA'Y'A, 6 i e 3 v. .. 32:900$
YÉA, 4 1 e 2 v. 17:6005
YOU YOU, 7 i e « v. .. 12:0005
YPIRANGA, 7 í e 1 V. 9:080$
YOLANDA, 5 1 e 1 v. 5:500$

Os concursos do Jockey
Club

, Os concursos simples e duplos
Tendo sido atacado de hoyb do para as corridas de sabbado e do

seu antigo mal, não tomará, yar- mingo, serão encerrados tw»J
te no nremio "Rafale", da. .eu- vãmente, ás 14,45 e 13.30 aoras.
niãÒ dePSlngo próximo, ,, ca- Quanto..aos "bettings" o seu
vallo Uadi, pensionista io. .trel- encerramento será ás 16.3o, no
nador Amerlco.de Azevedo.-.-.,;,; ,¦ájbbado e ás,.15,40. no. domingo,

( 1 Yonne..

5:000$ c

Ks. Ct-..
5a 25

Uadi não será apiesen-
tado

( 2 Astral..
( 3 Alterosa.,

| 4 Yoruba..
(5 Minho..
( 6 Trigo.. .

7 Sunny..
( 8 Yak.. ..
(9 Yapon..
|10 Xaxim..
(11 Visette<.

54
52
53
54
54
54
54
54
54
52

80
oO
2o
tí(!
50
«U
35
50
50
õü

3» carreira — Prêmio "Ven-

dome" — 1.500 metros — 4.0005
e 800Ç000. _Ks. Cts.
1—1 Reine Hortense. . 53 20

(2 Venus  52
2 I - -

(3 Súfragette  51
(4 A Batalha  56

J )(5 Joy
(6 Saucy Sally.. ..

¦(7 Tránsvaliana.. .-; . 54
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Prêmio Clássico F. V. D E PAULA MACHADO
A's 13 30 1* carreira — Vreinlp

Clássico F. V. DE PAULA MA-
CIIADO — (Criterlum de uotran-
cas) — 1.600 metros — Prêmios:
15:0008. 3:0008 e 750SOOO.

KUos
Yéa .. .. .. -**
-Vuu You ^
Yolanda .......... •**
Yáyá .. .. .. •• .. •'•'.- ij

Ypiranga ., *»

A'a 14 00. — 2* carreira — Premto
XAMARIE' -1.600 inetro9 —
Prêmios: 5:Ò0OS o l:l»O«O0O.

ÍJHos

A's 16 20 ~• 6« carreira '— Prêmio
- PEQUERY -^-1.500 metros —Pre.

mios: 4:000$ e 800SOOO,

Youne .
Astral .
AlteroBa
Yoruba
Minho .
Trigo .,
Sunny ,
Yak ..
Yapon .
Xaxlm ,
Vlsette

54
52
52
54
54
54
54
54
54
52

Almanzora
Rosan ,'.
Problema .
Solteiro»»
Carinhosa
Curacó ^.i
Xavlàná .
Rápido ...
Zeppelin ,

53
51

40

5'J
50

50
25

60

4» carreira — Temlo "Anco-
ra" — 1.600 aíetros — 4:000$ e
800$000.

(1 Xerez
\
(2 Ibérico.. ..
(3 Kermesse.. .
I
(4.Cuauhtemoc.
(5 Jecyron.. ..
I

Ks.
65

52

Cts1
; 35

50
3o

7* carreira •

A's 14.30 — 3* carreira — Prêmio
VENDÓME — 1.500 metVOB —
Prêmios: 4:000$ c S00SO0O.

Kllos
Reine Hortense 53

Venus^ S2
Suíragette .. .... .. 51
A Batalha .. ........ 56
Joy .. 53
Saucy Sally  • 54
Tránsvaliana ........ 54

A'» 15.05 — 4* carreira.— Prêmio
ANCORA — 1.600 metros —
Prêmios: 4:000$ e 800ÍO0O.

Kllos

A's 17.00
RAFALE—1.000 metros .
mtos: 4:000$ e B00S000.

Rex .. .. .. .. ....
Brasil .. .... .. .. ..-
Fleche d'Or .. .-.' ....
Palospavos .. .. .. ....

Carmel  ..
Marlena.- ., 

Porteua '
, Fondor .. .. 

Uadi,, ....•;;
10 Universo .,'' Verdvtn .. .... .. ..
A's 17.40 — 8» carreira —

SÀPHO —: 1.750 metros .
mios: 4:000$ o 800S00O. ,

Rio de Janeiro, 10 de outubro de
1U32. — A Comniissâo de Corridas.

LOTERIA DO ESTADO DO RIO
BSSTEMA UB ÜHNAS E BSPfiEEAS

Wseallzaas pelo Governo úo Estado — Exttacçôes âa IB horas

o n j y,'

30; OOO$0 0O
Inteiro, 2$70O Terço'» *S9ÜÜ

TERÇA-FEÍRA

;OÕO
Inteiro, 1$800 —

00
Meio, $900

*=ar*mentca na. ComoiiUiia Intesrttladt Flumlneriss - tíua
Visconde do R!o Branca a.' 49», Nieíheroy - E*s freuts a sstarac

- das Barcas^

OS 2 MAIORES PRÊMIOS
de hontem da acreditada e bene-
merita Loteria da Bahia, que se
extrahe nesta Capital, foram ven»
didos no felizardo "Ao Mundo
Lóterico" — rua do Ouvidor, 139,
e são elles os de ns. 14.620, sor-
teadb com o 5.° prêmio, que íoi.re-
inettido para o sr. Antônio Rcbel-
io, residente em Soledade (Sul de.
Minas) e o 6.° prêmio sob o nu-
mero 13,326. vendido a um fre-
guez desta Capital. Para hoje en-
contram-se ali: 20 Contos por 2$
e 30:000$ por 2S700, havendo ira-
ccões de lç e $900 reis. Amanhã,
100 Contos por 10$, fracções 1$,
Federal.

Nota, Importante : — Sendo fe-
ríado o próximo dia 24, 161 trans-
Cerido para terça-ferra, 25 do cor-
rente, o sorteio do vantajoso pia-
io da Loteria do Paraná de 30:0G0$
oor 10$, fracções 1$, jogando só 14
milhares e dá '15 % eni prêmios
.V venda no "Ao Mundo Lóterico".

LIVRARIA ALVES
Livros co!Í£3:!2£D e ãcadensicoí

SUA UO OUViiíÜE, 16S,

Xerez .. .. a.
Ibérico .. ..
Kermesse .. ..
Cuauhtomoc ..
Jecyron '.. ..
Xareo .. .. ..
Vagalume .. ,.
Vasart .. ..

52
52
50
48
51
M
56

A'8 15.40 — M.-ourrelr» — Prenüo
TUCANO — 1.800 metros
mios; 4:000» e 800»ooo.

Caboctjiurd .. 
Menade ..
Don Leandro
Vichy
Allala

Pre,

Kllos
56
51
54
54
54

Tomyrim
Vlndlçta .
Não Diga
Aveiro ..
Edda ... .
Gris aris
Zanzlbar .
Pacella ..
Guapo ,.
Vexilo ..

KHo»
50
49
53
50
56
48
40
51
52

Prêmio
 Pre-

' 
gUos

55
56
55
52
50
46

51
50
56
50
52

Prêmio
— Pre-

.Kllos
52
50
56
52
5S
48
30
4B
48
50

(SOÇaréo.. .
(7 Vagalume.

50
48

51
54

50
10

50
20

4-1
('¦" Vasari..

5* carreira

50

Prêmio "Tüca-
no" - 1.800 metros — 4;000$000
e800500°- K,Cts.

. . 58. 30'
.¦-.¦¦ 51: *n

.. 54 33
. . 54 40
. . 54 .50

Cabochard.. ..
Menade.. .. .

Don Leandro r.
Vichy
Allain

6* carreira — Prêmio "Peque-
ry" — 1.500 metros — 4:000$ e
800$000 — Betting.

U Almanzora.
1 [

(2 Rosan.. .
(3 Problema.

(4 Solteircna..
(5 Carinhosa..

(SCuracó.. ..
(7 Xaviana.. ,.
18 Rápido.. -.-.

(9 Zeppelin.. .,

7» carreira — Prêmio "t^aía

Ks.
50

49
53

63
53

48
49
51¦52

!ts.
30

W-
S0

50'
40

40
30
60
40

A's 18:20 — 9« corTeira — Prêmio
UKRANIA — 3.200 metros — Pre«.
mios: 5;O0O$ e 1:0008000.

Conjurado o. .. se
Valenco ...;'; 53
Duggan ,. ,
JVAtlantiquo
Uberab4 ..

51
5Ü
5'J

le" — 1.800 metiros
:100$000 — BattUig.

( 1 Rex.. .. ..

( 2 Brasil
( 3 Pleche D'Or
| 4 Palospavos..
( 5 Carmel-.. ..
( 6 Marlena.. ..
| 7 Portena.. ..
(8Pandor.. :.
( 9 Uadi.. .. ..
]10 Universo.. ..
( " Verdun.. ..

- 4:000$ e

Ks. Cts.
5b 50

56
55
52
&0
46
51
50
56
50
53

60
40
00
40
5U
VO
35
fü
50
30

Rio de Janeiro, 10 de outubro de
1832. — A Conuui&sao de Corridas.

SAis da Revolução Paulista
SERIE COMPLETA

OFFERTA ESPECIAL RS. 2
Cbaspra-se, troca-se e

vencle-se ssHos para co!-
Seção. TE. OU\'IDOR, 1S
Loja. Peito da Itua do

Ouvidor.

51000

( Tomyrim.

( Vhidicüa..
Cd Não Diga.

(4 Aveiro..
(5 Edda.. ..

3 |6 Gris. Grií
c7 Zanzibar.
(8 Facelia

Ks.
52

50
b6

52
53
48
oO
49

í BEBAM CAFÉ* li Í1RÍ1 O MELHOR E O hlAlb
HstUBll SABOROSO

T

, 'M

8* carreira Prêmio "Sapho"
- 1.750 metros - 4:000Ç0':O c
80ÜS00O.— Betting. "" Cts.'

50

a0
oâ'

. 3!)
40
00
50

-30
60
41)

4 19 Guapo 48
<" Vexiio.. ....... 50

9* carreira — Prêmio "ükra-
nia" — 2.200 metros — 5:0005- é
l:000$000

Ra. Ots.
Conjurado.. 56 ü5
Vaience  .. . 51 40
Duggan  .-. . 53 50
LAtlantique  5(3 'i0

¦' Uberaba  50 35

A primeira carreira' âs 13.30 horasJ-
terá inicio

'...,--
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Rio de Janeiro, Sexta-feira, 21 de Outubro de 1932 | 
- Praça Tiradentes n.'

*BmW$- Acontecimentos de S. Paulo

ça de Uma
Internacional

Saneando a Cidade dos
Seus Maus Elementos

— -— .

GATUNOS E MALANDROS PRESOS PELAS
AUTORIDADES POLICIAES DO NONO

DISTRICTO

Waldomiro Lima
(Continuação da Ia pagina)

vida do ur.i.0 general adversárioi>almentc temido pelos paulisins*
O "russo" rcveloius. bem ..pós3 sua prisão, vm hesp^dè ¦ üequalidade, E á seguir ff-z "onhe.

cer suas notáveis aptidões tech-co.militar, sando escalado para. trabalhar no Quartel General doExercito Sul, em serviços de Es.tido Maior.
O seu valor individual, dentroem pouco, assombrou cs ofíiciáe.

da Ditadura. Bnrnnr.. oíf. ii;h_nas olhava de relance uma re-
gião, "escrevia •' logo. cein e\&.
ctidão e proficiência, e "cro-
quis" de toda a zo;ia vist.d_: E
traçava planos de ataques ma.
gnificos... Mas... Um bello dia.os officiaes de E. M. notaram
que sempre ficava uni pontofraco, nas unhas de ataquo pro-
jectadas pelo "russo"'.

Desconfiados, começaram a in.
vestigar e a distinguir Burna.
choff com maiores cuidados. Foiassim que descobriram estar o"russo" planejando envolver to.
do o E. M. do general Waldo-
miro. Burnachoff, a. esse tempo,
desapparecera do Q. (_. em Ser.
raria, naturalmente para pôr em
execução o seu grande golpe: oapriosionamento do generalWaldomiro e seus officiaes. Bus.
cas infruetiferas foram feitas
para achal.o. \

O "russo" só tornou a appa
recer no dia do attentado, isto
é, quando approxiinàndo.se cau.
telosamente do Quartel General,
pelo matto, desfechou vários ti.
ros. sem êxito, felizmente, contra
o commandante em chefe do Ex-
erclto sul.

Preso em seguida, Burnachoff
foi levado á presença das auto.
riades que iniciaram uma série
de perguntas.

A's primeiras, atalhou, altivo:"O momento não é de palavrastmas de acção. iP.u2Uc1_.me!. E'o
que os senhores têm a fa.
zer!" , -

O chefe do Exercito Sulino, só
pelo íacto do attentado ter sido
praticado contra a sua pessoa,recusou-se a ordenar a applica.
ção das leis de guerra a Burna-
choff.

O "russo" está nesta capital,
ainda prisioneiro e para Curity.
ba veiu escoltado por praças da
Força Publica Paranaense". (Es_cripto pelo tenente Petrarcha Oa-
lado. especialmente para a "Ga.
zeta do Povo").

(Continuação da 1« pagina.) liTpdirln _ nrntppfnrn« nn Manifesta»um sua soiiaa- Lueu UdS> PlOtectoraS pa
f Aj_n*.._ A «4»U...J. 1.1 . ....   _¦.'.  ...___'._ •rledade á attitude assumido pelosdlrectores do Pai .ido Democraü-

co deante da " mor. sigam " do sr,
J. A. Marrey Jumor aos directo-
res dlstrlctaes, os seguintes senho-
res:

Professor dr. Antônio Cândido
de Camargo, dr. Oscar Cintra
Gordinho, dr. J. Pinheiro Júnior,
dr. Thomaz Less dr. José Pinto
Antunes, dr. Waldomiro da Al-meida Vergueiro, dr. .réynie Lou-
reiro Filho, dr. Paulo Barbosa
de Campos, pro_as.jor dr. Nico-
láo de Moraes Barros, dr. Henri-
que Lefévre, dr. Antonio Vicentede Azevedo, dr. Hermann de Mo-raes Barros, dr. Gastão de Mes-
quita Filho, Alberto de" MoraesBaiTos (Santos), Nelson Crua, dr.Francisco de< Moraes Barros, dr.J. J. Cardoso dô Mello Júnior,
dr. Francisco Ci« .a Uoidinho.Benedicto Mariano Leme. d;*. JoséCintra Gordinho, João Alíeifel-
ler Silva, Jorge de Moraes Barros,
dr. Nlcoláo Je Moraes Barros
Filho, Manoel de Moraes Barros
e dr. Luiz de Moraes Barros.
O Instituto de Café ho

seu rythmo normal
S. PAULO, ^0 (A. B.) — OInstituto do Café voltou a fun-

ccionar, dentro de seu expedien-
te normal, desenvolvendo grandeactividade.

Já foram tomadas varias me-didas de real interesse para o
normalização do commercio do
principal produeto de exportação
do Estado.
O sr. Washington Pires
almoçou com o general

Góes Monteiro
O sr. Washington Pires, titular

da pasta da Educação e Saude
Publica, almoçou, hontem, em
companhia do g .naval Gócç Mon-
teiro, commandante da Ia Região
Militar.
Foi preso o "{speaker"

da Radio Record
S. PAULO, 20 (A. U._ — A po-licia prendeu e fez recolher ao

presidio da Immigração, o sr.
César Ladeira, ''speaker" da Ra-
dio Record.
Continua fechado o Con-

selho de Café
SANTOS, 20 (União)—O Con-

selho do Café continuou fechado,
não_ havendo ainda certeza quan-
to ã data da reabertura. Isto tem
oceasionado embaraços no mer-
cado.

ra as mercadorias simi
lares ás paulistas

O sr. ministro da Fazenda ap-
provou, de accordo com o pare-
cer, o acto pelo qual a Alfândega
desta capital, attendendo á soii-
citação da Internacional Standard
Electric Corporacion. concedeu-
lhe reducção de bl "j1 para fios
isolados com borracha e chumbo,
com fundamento 110 artigo 10 do
decreto ri. 21.747, de 13 de agosto
transacto, cujo objectivo íoi fa-
cilitar a acquisiyão, no estrangei-
ro, emquanto durasse a situação
anormal de São Paulo, de mer-
cadorias similares ás fabricadas
no mesmo Estado e registradas na
Directoria da I.ec.i.a, caso om
que se encontra aquella mercado-
ria.
Para apurar os prejuizos
causados pelas tropas

federaes
S. PAULO, 20 (A. B.) — A So-

ciedade Rural Brasileira esteve
reunida, hontem, tendo resolvido,
entre outras medidas, solicitar
do general Waldomiro Lima, go-vernador militar de São Paulo,
a determinação de rigorosa syn-
dicancias nas fazendas situadasem Mococa, Grama e São José
do Rio Pardo, afim de serem
apurados os prejuisos causados
ás ditas fazendas, pelas tropas
federaes durante e depois de ter-
minado o movimento revoluòio-
nario. Esses prejuisos são ava-liados, pelos interessados, emvarias centenas de contos de réis
e attribuidos á occupação militar
daquellas zonas.

Reabriu-se, hontem, o
Tribunal do Jury de São

Paulo
S. PAULO, 20 (A. B.) -lie-

abre.se, hoje. o Tribunal rio Jury
desta capital, cujos trabalhos ha-
yiam sido interrompidos ik.dc ju.lho ultimo, oceasião em que reben-
tou o movimento urinado que, du.
rante tres mezes. convulsionou o
paiz.
Designações de officiaes

Pelo ministro da Guerra, fo-ram designados os majores Al-kioidár Pires Ferreira e Outobri-no Antunes da Graça," para chefede secção d0 estado-maior da 4»Região Militar e ajudante do es-tado-maior do Exercito, respeçti-vãmente, e o capitão Victor.Or-tiz Geoláz para estagiar nessaultima repartição.
Um advogado que vem

ao Rio
S. PAULO, 20 (União) — O

conhecido advogado Antônio de
Mendonça, convidado pelas auto-
ridades. seguiu, hontem, á noite,Um leilão em beneficio

das victimas da Re
volução

S. PAULO, 23 (A. B.) — A
cruzada artistica annuncia para
muito próximo curioso leilão de
objectos históricos, cu..o produeto
reverterá em prol das viesimas da
Revolução.

Já existem entre esses objectos
artísticos além de estatuetas, mar-
mores, broiizes em . sewlptura va-
rios quadros de A. Fcriguo e. Be-
nedicto Calixto.
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0 general Flores da
Cunha e a liberdade

de imprensa
PORTO ALEGRE, 20 (A.B.) — O general Flores da

Gunha, falando ao jornalista
Alcides Rossler, director do
diário "O Commercio", de
Cruz Alta, o qual se acha
ameaçado de vindicta por pai-
te do delegado de policia da-
quelle municipio, motivo por
que suspendeu a sua publica-
ção, disse-lhe:

Volte, para Cruz Alta e
faça circular "O Commercio",
pois a lnterventoria está ap-
parèlhada para assegurar a
cada riograndense ampla liber-
dade em tudo a que tem di-
reito cada cidadão, o qual fica
sujeito apenas ás leis em vi-
gor. Procure apenas ser justo
no exercido de sua profissão.

Depois, o general Flores ap-
nellou para um apaziguameir
to, dizendo:

Todos nós somos pereci-
veis e nossa vida é ephemera.
E' preciso que deixemos aos
posteros alguma coisa de bem
que realizamos. Aproveito a
oceasião de estar falando com
um' jornalista do meu Estado,
para resaltar a importância da'ollaboração da imprensa nes-
sa obra de apaziguamento em
.ue ¦ o governo está empenha-

do. Asseguro aos jornalistas
ampla liberdade. Suspendi a
censura. Não impeço criticas.

. Has a imprensa deve collabo-
rar no empenho, em que se
acham os dirigentes do Rio
Grande, que voltemos todos á
paz e ao trabalho. Emquanto
eu fôr o interventor, não pe--ecerão as liberdades. Aqui não
sou mais do que um adininis-
'¦'rador que procura agir com
acerto e justiça. Quando dei-
xar a interventoria e reingres-
sar na politica, voltarei a ser
o politico que todos conhecem,
com as minhas paixões.

Um grupo de ladrões e vagabundos na delegacia do 9o districto
Continuando na campanha de

ha tempQs encetada contra os
elementos perniciosos que infes-
òam o 9o districto policial, en.
chendo de pavor os moradores da.
quella jurisdicção, o delegado
Frota Aguiar effectuou hontem
mais uma diligencia, a qual foi
coroada de pleno ,êxito. Foram
presos os seguintes ladrões e va-
gabundos 1 " habitues " daquella
zona: Américo Laurentino Mou.
ra, conhecido pelo vulgo de "Du-
ro", ladrão que conta varias en-
tradas na Casa de Detenção;
Walter Oi'estes Xavier, vulgo"China Preto",, ladrão; Moacyr
Noronha, vulgo "Moleque Noro.
nha", desordeiro; Raymundo Re-  ..,_._.,
zende da Silva, desordeiro, que Correccional

pertenceu ao contingente do Rio
Grande do Sul, já de regresso a
esse Estado; Carlos Lopes, vulgo"Mulato", desordeiro e preso por
beiros pela caixa n. 144 da rua
ter dado aviso falso aos bom-
Laura de Araújo, e autuado por
uso de armas prohibidas, e Ra.
nulpho Rodrigues Cruz, que se
diz empregado de botequim, in-
vestindo-se por conta própria do
titulo de -investigador, tendo
achacado varias pessoas no Man-
gue. ...

Esses perigosos Indivíduos fo-
ram recolhidos, ao xadrez da do-
legacia do 9o districto, afim de
serem mandados para a Colônia

WILL ROGERS
Chega Hoje, ao Rio
A Recepção Que Será Feita ao Grande

Humorista Yankee
Procedente de Buenos Aires, chegará, hoje, átarde, ao Rio, pelo avião de carreira da Panair, ofamoso humorista norte-americano. Will Rogers,astro cinematographico da Fox Film. .
Para receber o conhecido artista, irão os srs.

Harvey, vice-presidente da Fox e Herbert Moses
presidente da A. B. I.

Logo após o seu desembarace, será offereci-
do a Will Rogers um "cock-tail" na séde da A. B. I.
onde o "embaixador Bill" será apresentado aos
jornalistas e chronistas cinematographicos.

A* noite, a Câmara Americana de Commercio,
a colônia americana e o University Club darão um
jantar em homenagem a Will Rogers, que, infeliz-
mente, ficará entre nós apenas algumas horas, re.
gressando aos Estados Unidos amanhã, pela
manhã. , .n,,,, ,,. ,.,,,,, ,,, -¦ _-,,_— ¦ T1 .-,--,--.""^¦¦¦^BBnHMnHnHHHn _| í Juiz: Joe Assobrab.

PROGRAMMAS DE HOJE

LUXO f
ASSOMBRO !
DIABÓLICO !
O DESFILAR DE MYSTERIOS QUE O

RIO NUNCA VIU !"A Casa dos 1.000 Vampiros""A RAINHA FUGITIVA"
apresentados com o esplendor dos lendários¦ templos chinezes !

SCENARIOS RIQUÍSSIMOS !
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gostosamente

CHARLIE RUGGLÈS
r JUNE COLLYER
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ULTIMA HORA
SPORTIVA

O Club Carioca de Box fez reitll-
zar na noite de hontem, mais uma
reunião pugilistica.

Os combates tiveram desenrolar
movimentado, sendo estes os rcsul-
tados das pelejas levadas a eíífilto':

1* luta —¦¦3' rounds — Adolpho
Paes x Augusto Fernandes n.

Vencedor: Adolpho Paes por K. O
technico nò 3o round.

Boa luta. Adolpho Paes, demons-
trou sempre ser superior ao adver-
sario.

2» luta — 3 rounds — Lorsttl x
Mellluho. '— LUta dura, bastante
movimentada. '

Venceu: Mellluho por pontos. De-
clsüo Justa.

3* luta — 3 rounds — Terrível x
Kid Freto. Luta desigual. Terrível,
bastante superior ao seu adversário,
nâo teve diíflculdade em derrotal-ò
por K. O. no Io round,

4» luta — 3 rounds — Homena-
gem ao "Dlarlo de Noticias"  Lou
Campineiro x Mario Moreira.

Lou Campineiro venceu bem, por
pontos, fazendo jús 6. conquista de
1 medalha dé ouro, offerecida por
Braulio Rodrigues.

5» luta — 4 rounds — Joaquim
Pires x Pedro SanfAnna.

Venceu Joaquim Pires por K. .O.
no 2» routod.

Pinai: — Homenagem ao DIÁRIO
CARIOCA' —'Orestes Esteves x César
Dlx — 5 rounds.

Orestes Esteves conseguiu mais
um bello triumpho, derrotando Ce-
sar Dlx por pontos.

Juiz: Joe Assobrab.

ODEON
Xelis, 2-150Ü 3 *-4ü33

Complemento: 2.U0 — 3.10 —
5.20 -_.-7.00—- 8.40 e 10.20.

"Aventuras dc u_n solteirão:
2.30 — 4.10 — 5.50 — 7.30 — 9.10
e 10.50.

A FOX FILM apresenta
ADOLPHE MENJOU»

M1NNA GOMBEL em
AVENTURAS DE UM SOLTEIRÃO

(Impróprio para menores)
PESCA UA BALEIA — natural
cIimii.Uyo — GATO ESCOLADO
— Desenho solioru. — FOX MO-

J V1ETONE AlUPLANt; NEWS N.
4 x 40.

J Sessão Serrador Uas 5 ás t — 251U0
LdN^^ _r#_r,* *t _r _' _* .*_-_* _f _r.?J-5_r.ír_- *

PALÁCIO
Xe». a-iHK» .

Complemento: 2 — 4 — ti — s.10 horas."Injustiça" — 2.20 — 4.20 —
6.20 — 8.20 o 10.20.

A Metro Goldwyn Mayer apresenta

ANITA PAGE
PHILLIPS HQLMES — LEWIS

STONE _ WALTER HUSTON cm"INJUSTIÇA"
JAPÃO EM FLOR — natural.

METROTONE NEWS N. 152
Sessão Serrador das S ás 1—3$2t'U

GLORIA
rei.: 4-.U.7

Complemento: 2 — 4—6 — 8c
10 horas."I-lho do Oriente" — 2.40 — 4.4n— 6.40 — 8.40 c 10.40.

A Metro Goldwyn Mayer apresenta

RAMON NOVARRO
em"0 FUho do Oriente"

iEAO DE VERDADE — comedi.,
tom ZAZU P1TTS e THELMA
TOOU — "DIA UE AULA" _ dc-
senho sonoro — METIIOTONL

NEWS N. 150.
Sessão Serrador das 3 ás 7 — 2.100

PATHE' PALÁCIO
TELEPIIONE: B-I153

UNIVERSAL PICJURES apresenta
a violência dc um drama marítimo

Contrabando de Am.r
com FAY WRAV c LEON

WAYCOFF

A Estância Sinistra
drama da United, de um arrojo

formidável, cem BUCK JONLS.

PATHE'
TEL.: 4-1492

POLTRONAS .. ,. .. 29000

PARAMOUNT PICTURES apresenta *

"O Medico e í
o Monstro" ;

Um assombroso drama, com \

Frederick March |
Miriam Hopkins |

JORNAL PAKAMUUNI N, 10 i JORNAL PARAMOUNT N. 91 '

MORROS
(Continuação da 1* pagina)

borboletas de panno, espetadas
nos mastros. E planejava, sem.

.pre, uma pescaria no alto mar,
na barra das Canárias, eni qut.devia gastar dois ou três dias,
entregue ás ondas e aos ventos.

A maior tentação era, porém", o
banho, apesar de ser um passa,tempo quotidiano. Cheia, a maré,tirava eu o meu camisolão, e ati-
rava.me á água;. Os meus com.
panheires nâo se davam, sequer,
a esse trabalho, porque, na suamaioria, andavam nus, como sei-vagens. Junto á enseada, ao 'ado
do engenho, erguia.se um morrude areia, de trinta'ou quarentametros, limpo, liso, e íngreme,
cuja base mergulhava na água.Lembrava um seio de mulher,túrgido, branco, imaculado, onosso divertimento consistia emsubir, de quatro pés, ao alto dessemorro, e, deitados, rolar por elleabaixo, enrolados na areia quen.te, até cairmos no rio; e _sa
proeza faziamol-a nós vintetrinta vezes, sob o sol ardente'durante heras inteiras. Quandonos sentíamos cansados e ainda maré se achava de enchente"ficávamos, de dôrso ao sol, con
fíriilnd0 .'Ç"idáaÇ^'s dfe areia mo"lhada, que .a . agi,ia 'ascendente
destruía. .Si a cabeça nos escal-dava, e a pélle- estalava com ocalcr, dávamos ¦ um' mergulho ovoltávamos á nossa-íãlna de con"strutores tíe' íoítalèzas' c cidadesWUputianas que eram, na relativiciade da nossa vida, o que sáoos Impérios dos hofnens para aeternidade-d0 Universo. Comeceiahi, parece, a fazer o que aindafaço hojei a-levantar constru-cço.es frágeis, que se erguem durante unia liora mas que se vão"tambem, .cpm á investida úa ori'mena maré  .';'.'.
mmt rf?^s?f áè **ue' MÈá fa-milia ahi dispunha para vivereram minguados é tristes. Unidos meus tios maternos, que ain-da se achava em Parnahvba
KUos de.çafç .cm.gráo, assucarsabão, e dois ou tres. kilos" de ce-reaes. Elias vendiam • uma partedesse masro • sortimento, emquenas qi)antidâd6S^uma quar-
quarta de assucar, .meia quarta
h™,.fammas) de sabão, rece-brado em pagamento dinheiro,
reis do aluguel mensal da casade minha mãe,'-uo_ Camoc. fa-zia-se o.restp da aèsJIS pas-sayamos.a •.peíxe.^.s; 

galliEhae Jussara,, que .«am -comidos com
» em', "ossa pequena casade palha,-calçada-de-harro bati-
N«ce„ CÜJP ¦f*®**.' era o mundo.Nesse refugio da nossa pobrezanao havia mesa, mas um estradoe uma esteira. Vivíamos, porémsem desgostos nem apreensões'- a nao.'ser, está bcin visto'quando nos engasgávamos comalguma espinha de gurijuba, sa-boroso bagre da região,

Foi ahi, todavia, que me assai-tou a enfermidade mais grave deque se resentiu a minha infan-cia Eu devia tpr mis dez annos.Foi uma febre, não séi se palus-tre ou typhica. Sei que foi tãoalta, e tao persistente, que perdios sentidos durante muitos diasPara melhor cuidar de mim. mi-nha mae me desceu da rede, lm-provisando para mini uma camauo chão, sobre uma esteira, uomeio do quarto. Não* Havendo
pharmacia senào em Paniahybátinha-se que recorrer á reza e aoss remédios caseiros. Minha mãe

Não tinha dinheiro
para pagar a pas»

sagem
DETIDA NA DELEGACIA I>0
9° DISTRICTO LMA PEQUENA

DE 9 ANNOS
Pelo fiscal da Light Manoel

Ferreira Júnior, n. 402. íoi enca-
minhada á delegacia do 9" distri-
cto policial, - uma pequena, «jue,
tendo embarcado num bonde na
praça da Republica não tinha di-
nheiro para pagar a passagem e
interpellada pelo .conduetor não
soube dizer o rumo que levava.

A policia conseguiu saber ser a
menina filha de'üm' syrio, :me no
momento se encontrava íóra des-
ta capital. ', ' '

A menina qúe se chama Alzira,
ficou na delegacia aguardando a
chegada do progenitor.

Um oflicial convidado
para chefiar a Commis-

são de Compras
S. PAULO, 20 (A. B.) — O

general Waldomiro Lima convi-
dou o capitão Eduardo Campello
para chefiar a commissao de
compras, cargo de que se demo-
tiu, em 23 de maio. Esse official
ainda nada ¦ respcddeu.

pegou-se com a.' Senhora das
Candeias e-recorreu ao chá de
sabugueiro. Prometteu uma vela
á santa, cuja.festa era, lembro-
me bem, a.2.de fevereiro. E eu
fui salvo, á.custo, das unhas re-
curvas da Morte. .Quando voltei
a mini, após não sei quantos dius
de delirio, estava no chão, sobre
uma esteira. Era noite alta. Ao
lado, ardia uma lamparina de
kerozene. Junto a lamparina,
acariciando-me -com a sua mão
de pluma, os lábios a mover-se
em uma oração imperceptível,
minha mãe, sosinlm, com os
olhos pisados pela vigilia.

Não sei - que . phenomeno se
operou ahi- na minha vida, quecertos panoramas e aspectos desse
arraial de pescadores ficaram IL
gados a algumas concepções da
minha actividade mental. Assim
é que, não posso ler, hoje, ou re_
cordar a passagem bíblica da
historia de Isaac, e da contenda
entre os seus dois filhos, que não
veja o velho patriarcha, trêmulo
e cego, sentado em nossa cozi,
nha dos Morros, cuja porta dosfundos se abre, tosca e de varas
para dar passagem a Esaú, quètraz ao hombro um cordeiro. Outros episódios históricos, posterior,mente oceorridos ou conhecidos,
ficaram ligados, igualmente, àimpressões dessa época. Isso querdizer, talvez, que as sensações
guardadas foram tão fundas enumerosas, que puderam servir,mais tarde, para situar outrosacontecimentos elaborados pelaimaginação.

A's vezes, recapitulando os lo.
gares em.que tenho vivido, vol_tande, lentamente, o álbum de
paysagens da minha memória,detenho.me deante desta pagina.Coqueiros, cajueiros e morros...& imagino como seria doce parao meu coração cançado, sepultarme em vida, hoje, ahi. sósinhocom os meus livros, lendo escre.vendo, meditando, morto'parao mundo. _ c sem pec.ír, tam_bem, a ninguém, misanthròpo econsolado, as menores nctièias
delle...


